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تمهيد

اتفق قادة العالم عام 2000 على مجموعة من األهداف التنموية القابلة 
للقياس ُسميت باألهداف اإلنمائية لأللفية، وتشمل الغايات المتفق عليها 
العقد  المتحدة خالل  التي عقدتها األمم  العالمية  المؤتمرات والقمم  في 
األخير من القرن العشرين، والمعنية بتحقيق التنمية االجتماعية والتنمية 
المستدامة والغذاء والسكان واالستيطان وقضايا المرأة والطفولة والتعليم. 
وقد اتفقت دول العالم على ضرورة إنجاز األهداف اإلنمائية لأللفية في 

موعدها المحدد عام 2015.

بإنجاز  الخاصة  الغايات  بتحقيق  قطر  دولة  التزمت  اإلطار،  هذا  وفي 
اإلنسان في  اإلنمائية لأللفية، وذلك بقصد االرتقاء بواقع حياة  األهداف 
قطر، وقد خطت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق هذه األهداف، السيما فيما 
يتعلق بتعميم التعليم والرعاية الصحية، واالرتقاء بمستوى معيشة الفرد، 
وهذا ما أدى إلى تبوأ دولة قطر مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية 
عام 2014، إذ جاءت بالمرتبة )31( عالميًا وصنفت ضمن مجموعة الدول التي 

تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداً.

ويركز التقرير الخامس لألهداف اإلنمائية عام 2014 على التقدم الذي 
أحرزته دولة قطر لبلوغ األهداف، كما يبين التحديات التي تواجه الدولة، 
االقتصادية  الحياة  في  ومشاركتها  المرأة  بتمكين  يتربط  فيما  السيما 
والسياسية، وكذلك التحديات المرتبطة بضمان استدامة البيئة والتي تشكل 

أحد الركائز الرئيسة في رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد قسم التقرير إلى ثمانية أقسام. تناول القسم األول المسائل المتعلقة 
واستعرض  الجوع.  ومحاربة  الفقر  على  بالقضاء  المتعلق  األول  بالهدف 
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القسم الثاني الهدف الثاني المعني بتحقيق التعليم االبتدائي للجميع،  بينما 
ركز القسم الثالث على هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 
واختص القسم الرابع بالهدف المعني بتخفيض معدل وفيات األطفال، وجاء 
القسم الخامس ليلقي الضوء على تحسين الصحة اإلنجابية لألمهات. أما القسم 
السادس، فتناول المسائل المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ 
كفالة  السابع  القسم  واستعرض  األمراض.  من  وغيرها  والمالريا  األيدز 
االستدامة البيئية، بينما ركز القسم الثامن واألخير على تحقيق الشراكة 

العالمية في التنمية.

وتأمل وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء والمعهد الدبلوماسي بوزارة 
الخارجية أن يساعد هذا التقرير الجهات المعنية في وضع الخطط والسياسات 
التنموية المعنية بتحسين المستوى المعيشي للسكان وقطاعات التعليم والصحة 

والبيئة، إضافة إلى الجهات التي تعنى بتحقيق التنمية الدولية.

المعهد الدبلوماسي                                             إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية          

     وزارة الخارجية                                                      وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء                      
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مقدمة

قطعت قطر شوطًا كبيرًا عبر مسيرتها التنموية خالل العقدين األخيرين 
وهي ماضية في سبيل تحقيق تطلعات الشعب إلى حياة أفضل وتنمية بشرية 
تنتهج لتنفيذها استراتيجية التنمية الوطنية )2011-2016(، وفق رؤية قطر 
تحقيقها عن  متابعة  األهداف تجري  2030. وهناك مجموعة مختارة من 

المحددة  األهداف  تلك  بلوغ  مدى  لقياس  المؤشرات،  من  سلسلة  طريق 
بإطار زمني خالل الفترة )1990-2015(، إذ اتفق زعماء العالم على خفض 
التعليم االبتدائي على مستوى  النصف، وتطبيق  إلى  الفقر والجوع  نسبة 
شامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وخفض معدل الوفيات بين األطفال 
دون سن الخامسة إلى الثلثين، ومعدل الوفيات بين األمهات بنسبة ثالثة 
أرباع، ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب )اإليدز/السيدا(، والمالريا 

والسل، وضمان االستدامة البيئية، وبناء شراكة عالمية في التنمية.

يشير المشهد التنموي في دولة قطر، خالل العقدين األخيرين، إلى أن 
الدولة استطاعت تحقيق معظم األهداف اإلنمائية لأللفية، وقد وصلت إلى 
الغايات المرسومة في تحقيق رفاهية أفضل للمواطنين، ويظهر ذلك جليًا 
عالمية  وبناء شراكة  المستدامة،  والتنمية  والتعليم،  الصحة،  مجال  في 
بين  المساواة  تعزيز  في  الصحيح  المسار  في  قدمًا  وبمضيها  للتنمية، 

الجنسين، وتمكين المرأة. 

الشك في أن تحقيق هذه األهداف يعكس توجهات أصحاب القرار السياسي، 
وسعيهم إلى تحقيق الرفاه في البلد، ورفع مستوى معيشة المواطنين. وكان 
للنهضة االقتصادية التي شهدتها الدولة على مستوى االقتصاد الكلي والجزئي، 
في  التدخل  على  الطموحة  التنموية  استراتيجيتها  في  اإلدارة  وتركيز 
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مختلف القطاعات الحيوية األثر الكبير في تحقيق هذه اإلنجازات، والوصول 
إلى معظم األهداف اإلنمائية لأللفية قبل الموعد المحدد لها عام 2015.

وجود  ينفي  أحد  ال  الدولة،  حققتها  التي  التنموية  اإلنجازات  ورغم 
بعض التحديات في المجاالت االجتماعية تتعلق أساسًا ببعض السلوكيات 
االجتماعية، التي ينبغي تغييرها، وإيجاد مسار مالئم للتنمية االجتماعية 
فيما يتعلق بتمكين المرأة، وتوعية مختلف الشرائح، ودمج جميع الفئات 
االجتماعية )الشبان، األطفال، النساء، المسنون( في عملية التنمية لتوسيع 
المشاركة فيها، ومتابعة عملية دمج مختلف األهداف اإلنمائية لأللفية في 

استراتيجية التنمية )2011 - 2016(. 

ومع أن معظم األهداف اإلنمائية لأللفية في دولة قطر قد جرى تحقيقه، 
تحليل  خالل  من  اإلنجازات  تلك  متابعة  إلى  يسعى  التقرير  هذا  فإن 
المؤشرات عبر ثمانية محاور رئيسية، حيث يمثل كل محور واحدًا من 
األهداف اعتمادًا على البيانات اإلحصائية الدقيقة، وتوثيق اإلنجازات، وإبراز 
التحديات التي تعرقل التقدم في إنجاز ما لم يتحقق، مع استنتاجات واقتراح 

سبل مواجهة هذه التحديات لتحقيق جميع األهداف قبل األجل المحدد. 
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الهدف األول:
القضاء على الفقر المدقع والجوع
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ً
مهما  

ً
وعنصرا اإلنسان،  حقوق  من   

ً
أساسيا  

ً
حقا المدقع  الفقر  من  التخلص  يعد 

 
ً
 يؤدي دورا

ً
من مجموعة العناصر المترابطة التي تؤثر على الفقر البشري، وعامال

 في ترسيخ التماسك االجتماعي، واإلسراع في البناء الوطني وتعزيز البيئة 
ً
حاسما

السياسية المستقرة.

إلى  الفقر  معدل  بتخفيض  تتعلق  غايات  األول  الهدف  يشمل  الواقع،  لهذا   
ً
وإدراكا

النصف وتحقيق االستخدام الكامل وتوفير العمل الالئق للجميع والتخفيف من الجوع.

أن  استطاعت  التي  قطر  لدولة  تحد  أي  يشكل  ال  الهدف  هذا  إن  القول  ويمكن 
توفر العيش الرغيد لكافة المواطنين على أرضها، سواء من خالل تأمين مصدر رزق 
الدولة  تؤمن  حيث  االجتماعية،  والرعاية  األمان  شبكات  خالل  من  أو  لهم،  مستدام 
الضمان  خالل  من  مرتبات  معيل  أو  دخل  مصدر  لهم  يوجد  ال  الذين  األشخاص  لجميع 
توفير  إلى  إضافة  واستقرار،  بطمأنينة  والعيش  األمان  لهم  يحقق  بما  االجتماعي، 

الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لهم.

الغاية )١(

أ(: خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف
في الفترة من )1990 إلى 2015(

1. ن�سبة ال�سكان الذين يقل دخلهم اليومي عن )1.25 دوالر �أمريكي(:

دوالر،   )1.25( عن  اليومي  دخله  يقل  ال�سكان  من  فرد  اأي  قطر  دولة  يوجد يف  ال 

قطر  خلو  يعني  وهذا  العام.  للموؤ�رش  طبقًا  �سفرًا  ت�ساوي  الن�سبة  هذه  فاإن  وعليه 

اأجريت  التي  االأ�رشة  واإنفاق  دخل  م�سوح  توؤكده  ما  وهو  املدقع.  الفقر  من ظاهرة 

خالل االثني ع�رش �سنة املن�رشمة، واأ�سارت اإىل التقدم امللحوظ والكبري الذي طراأ 

على متو�سط الدخل ال�سهري الأرباب االأ�رش بني عامي 2001 و 2013، حيث و�سل 

متو�سط  وبلغ   ،2013 عام  ريال  األف   )41.6( اإىل  قطر  يف  لالأ�رشة  ال�سهري  الدخل 

األف   )24.4( القطرية  ولغري  ريال،  األف   )88.2( القطرية،  لالأ�رشة  ال�سهري  الدخل 

ريال قطري )ال�سكل 1(.
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الشكل )1(: التوزيع النسبي لألسر القطرية حسب متوسط الدخل الشهري لرب األسرة 
)ريال قطري( خالل الفترة )2013-2001( 

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح إنفاق ودخل األسرة بالعينة، 2001، 2007، 2013.

كان متو�سط الدخل ال�سهري لـ )21%( من اأرباب االأ�رش القطرية بني )5000 و 10000( 

ريال قطري عام 2001 و هو ال ميثل �سوى )1%( من اأرباب االأ�رش القطرية عام 2013. اأما 

اأرباب االأ�رش القطريني الذين يزيد متو�سط دخلهم على 50000 ريال قطري فهم ميثلون 

  .2013 عام   )%44( اإىل  متثيلهم  وارتفع   2007 عام  القطرية  االأ�رش  اأرباب  من   )%27(

ويالحظ اأن )77%( من اأرباب االأ�رش القطريني يزيد دخلهم على 30000 األف ريال قطري يف 

عام 2013، وجميع اأرباب االأ�رش القطريني تقريبا )99%( جتاوز متو�سط دخلهم ال�سهري 

10000 ريال قطري منذ عام 2007، مع حت�سن ملحوظ خالل الفرتة االأخرية )ال�سكل 1(.   

وعلى م�ستوى االنفاق ال�سهري لالأ�رشة القطرية، فقد بلغ )49.6( األف ريال، وبلغت 

)16%( من  )8.033( ريال قطري بن�سبة  الطعام وال�رشاب حوايل  االإنفاق على  ح�سة 

القطرية  لالأ�رش غري  وال�رشاب  الطعام  بينما ح�سة  القطرية،  االأ�رشة  تنفقه  ما  اإجمايل 

حوايل )2.7( األف ريال وبن�سبة )%15(.

ارتفاع  على  موؤ�رشًا  يعطي  قطر  يف  لالأ�رش  االإنفاق  ن�سبة  ارتفاع  اأن  بالذكر  وجدير 

م�ستوى املعي�سة فيها، وهو ُيعد من اأعلى امل�ستويات على ال�سعيدين الدويل واالإقليمي.
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2. ح�سة اخلم�س االأفقر من ال�سكان يف اال�ستهالك الوطني:

ت�سري املعطيات االإح�سائية اخلا�سة بتوزيع اال�ستهالك يف املجتمع القطري املبينة يف 

)2( اإىل وجود تفاوت بني اخلم�س االأغنى واالأفقر من ال�سكان، حيث انخف�ست  ال�سكل 

عام  اال�ستهالك  من   )%43( حوايل  من  القطريني  ال�سكان  من  االأغنى  اخلم�س  ح�سة 

2013، بينما مل يح�سل اخلم�س االأفقر من القطريني اإال  )37%( عام  2007، اإىل نحو 

على حوايل )9%( مقارنة بـ )17%( عام 2007، وذلك وفقًا لبيانات م�سح اإنفاق ودخل 

االأ�رشة لعامي 2007 و2013 )ال�سكل 2(.

الشكل )2(: نصيب الخمس األفقر من السكان في توزيع الدخل )2013-2007(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح إنفاق ودخل األسرة بالعينة، لعامي 2007، 2013.

ويالحظ من ال�سكل )2( اأي�سًا اأن ن�سبة ا�ستهالك اأغنى ع�رش قد انخف�ست من حوايل 

)29%( عام 2007  اإىل  حوايل )23%( من ال�سكان عام 2013، كما ارتفع ن�سيب الع�رش 

االأفقر من ال�سكان اإىل اأقل من )3%( عام 2007 مقارنة بحوايل )4%( عام 2013.

كما يالحظ اأن ن�سبة اأغنى اإىل اأقل خم�س قد ارتفعت من )2.5( مرة عام 2007 اإىل 

)4.2( مرة عام 2013 وهذا ال ي�سري اإىل ح�سول حت�سن يف توزيع الدخل واال�ستهالك، 

مع اأن دولة قطر ُتعد ن�سبيًا من الدول النامية ذات التوزيع االأقل تفاوتًا يف الدخل 

االأغنياء ولي�س تفاوتًا بني  التفاوت هنا هو تفاوت بني  اأن  الو�سع يف االعتبار  مع 

الفقراء، انطالقًا من تعريف البنك الدويل للفقر.
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ب(: توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، 
بمن فيهم النساء والشباب

الكاملة  العمالة  حتقيق  موؤ�رشات  يف  متقدمة  ن�سبة  حتقيق  قطر  دولة  ا�ستطاعت 

واملنتجة والعمل الالئق للجميع، ال�سيما للن�ساء وال�سباب، حيث �ساهم ت�ساعد تعليم 

الن�ساء يف رفع م�ساركتهن يف �سوق العمل، كما زادت ح�سة ال�سباب يف �سوق العمل يف 

ثاين  دولة قطر  البطالة. وتعد  بيانات  ماتعك�سه  ال�سائدة، وهذا  ال�سكانية  االجتاهات 

)0.5%( بني  البطالة، حيث بلغت  العامل بعد موناكو يف تدين معدالت  اأف�سل دولة يف 

ال�سكان عام 2013.

3. معدل منو الناجت املحلي االإجمايل لكل م�ستغل:

�سهدت ح�سة الفرد امل�ستغل من الناجت املحلي االإجمايل مرحلة انخفا�س متذبذب من 

)417( األف ريال قطري عام 2006 اإىل )282( األف ريال عام 2009، ثم ارتفعت لت�سل اإىل 

)479( األف ريال يف عام 2013 حمققة بذلك معدل منو �سنوي قدره )10.6%( يف الفرتة 

االقت�سادي  النمو  معدل  ارتفاع  اإىل  الزيادة  هذه  وتعزى   .)3 )ال�سكل   )2013-2009(

الذي و�سل اإىل )6.5%( عام 2013.

الشكل )3(: تطور الناتج المحلي اإلجمالي بالريال القطري لكل مشتغل بين )2013-2006(

 إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نافذة إحصائية 
ً
المصدر: من حساب فريق العمل استنادا

على االقتصاد القطري ومسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.
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لكل م�ستغل قد �سهد تذبذبًا طيلة  االإجمايل  املحلي  الناجت  اأن معدل منو  ويالحظ 

بلغ  حيث  اأخرى،  مرة  واالنخفا�س  تارة  االرتفاع  بني   )2013-2001( الفرتة 

)15.2%( كمتو�سط للفرتة  )2001-2006(، ثم �سهد بعد ذلك هبوطًا و�سل اإىل اأعلى 

م�ستوى له )-21.5%( بني )2008-2009(، ب�سبب االأزمة املالية العاملية التي قادت 

اإىل انخفا�س الطلب على النفط وتدين اأ�سعاره، ثم ارتفع اإىل )35.7%( بني )2010-

2011(، مع مالحظة انخفا�ٍس و�سل اإىل )-7.2%( بني )2012-2013(. وذلك ب�سبب 

التقلب يف عوائد قطاع الهايدروكربون، مما اأثر على الناجت املحلي االإجمايل، ومن ثم 

على معدل منو الناجت املحلي االإجمايل لكل م�ستغل )ال�سكل 4(.

الشكل )4(: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل مشتغل بين )2013-2001(

 إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نافذة إحصائية 
ً
المصدر: من حساب فريق العمل استنادا

على االقتصاد القطري، ومسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.

وتنبغي مالحظة اأن الزيادات يف الناجت املحلي االإجمايل لكل عامل واإن كانت لها عالقة 

ولو ب�سيطة بالزيادة  يف اإنتاجية العمل يف القطاعات غري النفطية، اإال اأن ارتباطها االأ�سا�س 

املحلي  الناجت  يف  الهايدروكربون  قطاع  وم�ساهمة  والغاز  النفط  عوائد  يف  بالزيادات 

االإجمايل، وهذا مايف�رش التذبذب الذي ح�سل يف املوؤ�رش طيلة الفرتة )2013-2006(.

4. ن�سبة ال�سكان العاملني اإىل عدد ال�سكان:

ُيعد موؤ�رش ن�سبة ال�سكان العاملني اإىل عدد ال�سكان اأحد اأهم املوؤ�رشات لقيا�س حتقيق 

البلد  اأن جزءًا كبريًا من �سكان  الن�سبة  الكاملة واملنتجة. ويعني ارتفاع هذه  العمالة 

يعملون، ويعني انخفا�سها اأن جزءًا كبريًا من ال�سكان غري منخرطني ب�سورة مبا�رشة 
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يف الن�ساط االقت�سادي، وذلك اإما الأنهم ال يعملون اأو الأنهم لي�سوا من القوى العاملة 

اأ�ساًل.

عام   )%80.4( من  العمل  �سن  يف  ال�سكان  عدد  اإىل  العاملني  ال�سكان  ن�سبة  وارتفعت 

2013. كما ارتفعت ن�سبة العاملني اإىل عدد ال�سكان من فئة  )86.9%( عام  اإىل   2006

اأي   2013 عام   )%52.3( اإىل   2006 عام   )%45.4( من  قطر  يف  العمل  �سن  يف  الن�ساء 

بارتفاع قدره )6.5%(. اأما بالن�سبة للذكور، فقد ارتفعت الن�سبة من )93%( عام 2006 

اإىل )96.1%( عام 2013. ويعزى ارتفاع ن�سبة ال�سكان العاملني اإىل عدد ال�سكان من فئة 

الذكور البالغني اإىل زيادة الطلب على العمالة الوافدة من الذكور نتيجة لتنفيذ العديد من 

امل�ساريع التنموية، ال�سيما يف قطاع البناء والت�سييد الذي يعتمد ب�سكل كبري على العمالة 

الوافدة من الذكور )ال�سكل 5(.

الشكل )5(: تطور نسبة السكان العاملين إلى مجموع السكان في سن العمل
في الفترة )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.

ومن املتوقع اأن ترتفع ن�سبة ال�سكان العاملني اإىل جمموع ال�سكان، نتيجة لتنفيذ الدولة 

للعديد من امل�ساريع الكبرية يف جماالت البنية التحتية واالإن�ساءات يف اإطار اال�ستعدادات 

ال�ست�سافة كاأ�س العامل لكرة القدم 2022، التي تتطلب ا�ستقدام املزيد من العمالة من 

خمتلف دول العامل.
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5. ن�سبة العاملني حل�سابهم وامل�ستغلني لدى اأ�سرهم من اإجمايل امل�ستغلني:

يف  اخلا�س  القطاع  اأهمية  ومدى  العمل،  �سوق  يف  املبادرة  طبيعة  املوؤ�رش  هذا  يعك�س 

ا�ستقطاب املزيد من ال�سباب ل�سوق العمل. وت�سري املعطيات االإح�سائية من واقع م�سوح 

القوى العاملة على امتداد العقد االأول من االألفية والن�سف االأول من العقد الثاين اإىل اأن 

ن�سبة العاملني حل�سابهم وامل�ستغلني لدى اأ�رشهم من جمموع امل�ستغلني مل ت�سل )%1( 

من جمموع ال�سكان يف الدولة )ال�سكل 6(.

الشكل )6(: نسبة السكان العاملين لحسابهم الخاص، والمشتغلين لدى أسرهم 
من مجموع السكان بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 
ومسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.

ومن املتوقع اأن ترتفع ن�سبة العاملني حل�سابهم وامل�ستغلني لدى اأ�رشهم من جمموع 

ال�سباب  لدعم  الهادفة  والربامج  االأن�سطة  بدء  مع  القادمة،  ال�سنوات  خالل  امل�ستغلنب 

»قطر  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  تنمية  �رشكة  خالل  من  م�ساريعهم  اإقامة  يف 

للم�ساريع«، وكذلك الربامج الذي تنفذها دار االإمناء االجتماعي يف اإطار ريادة االأعمال 

واالبتكار، وتقدمي القرو�س لل�سباب من خالل �سندوق »ر�ساميل«.
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ج(:  تخفيض نسبة الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين عامي )1990- 2015(

6. ن�سبة ال�سكان الذين ال يح�سلون على احلد االأدنى من ال�سعرات احلرارية: 

ال�سعرات احلرارية هي كمية الطاقة التي تنتج عند احرتاق الغذاء يف اجل�سم، وتختلف 

االأغذية يف مقدار الطاقة التي تولدها الختالف ما حتويه من العنا�رش االأ�سا�سية يف الغذاء، 

ال�سعرات احلرارية يف  نق�س  ُيعّد  لهذا  الكربوهيدرات، والربوتينات، والدهون.  وهي: 

االأفراد، ومدى ح�سولهم  تركيبة غذاء  لقيا�س  اجل�سم فقرًا غذائيًا، وهو موؤ�رش دقيق 

عام  ريااًل قطريًا   )8,033( مبلغ  القطرية  االأ�رش  اأنفقت  الغذائية. وقد  ال�رشورات  على 

2013 وهو ما يعادل )16%( من اإجمايل نفقاتها ال�سهرية.  

ال�سعرات  من  احتياجاتها  القطرية وجميع  لالأ�رش  متكاملة  تغذية  االإنفاق  هذا  يوؤمن 

طازجة،  )حلوم  واحلمراء  البي�ساء  اللحوم  من  كغم  حوايل)87(  فيها  مبا  احلرارية 

ودواجن طازجة، واأ�سماك طازجة( وحوايل )39( ليرتًا من احلليب، اإ�سافة اإىل البي�س 

حوايل )5( علبة والفواكه حوايل )73( كغم، واخل�رشوات حوايل)76( كغم عام 2013. 

وقد �سهدت هذه الكميات تطورًا ملحوظًا، حيث زادت الكميات التي ت�ستهلكها االأ�رش من 

اللحوم واحلليب واخل�رشوات مقارنة بعامي 2001 و2007 )اجلدول 1(.

الجدول )1(: متوسط االستهالك الشهري لبعض السلع الغذائية لألسر القطرية بين )2013-2001(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح اإلنفاق ودخل األسرة، سنوات مختلفة.

ن�ستنتج مما تقدم اأن دولة قطر �سهدت ت�سارعًا يف وترية النمو االقت�سادي، وحتقيق 

اخلا�س  لالألفية  االإمنائية  االأهداف  من  االأول  للهدف  بالن�سبة  املرجوة  النتائج  جميع 

بالق�ساء على الفقر املدقع واجلوع قبل عام 2015، وقد مت الو�سول اإىل الغايات الثالث 

التي ي�ستمل عليها. كما جرى حت�سني م�ستوى معي�سة االأفراد، وحتقيق م�ستويات دخل 

عالية، اإ�سافة اإىل توفري فر�س عمل جلميع اأفراد املجتمع القطري، مبا يف ذلك ال�سبان 

والن�ساء يف ظروف الئقة، مع �سمان تغذية ومنو �سليم الأفراد املجتمع. 



األهداف اإلنمائية لأللفية
دولة قطر 2014

 19

الهدف الثاني:
تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
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المختلفة، وهو  بأبعادها  التنمية  لتحقيق  الرئيسة  الركائز  أهم  أحد  التعليم  يعد 
أحد المداخل الرئيسة لتكوين المهارات البشرية التي تحتاجها عملية البناء والتنمية، 
وهو ما أكد عليه الدستور الدائم للدولة في المادة )25(: “التعليم دعامة أساسية 
من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه”. وظهر 
 في رؤية قطر الوطنية )2030(، والتي تطمح لبناء نظام تعليمي يرقى 

ً
ذلك جليا

يفي  بما  المواطنين  ويزود  المتميزة  العالمية  التعليمية  األنظمة  مستوى  إلى 
بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري.

الغاية )٢(

أ(: تمكين جميع األطفال في كل مكان ذكورًا وإناثًا من إتمام مرحلة التعليم 
االبتدائي بحلول عام ٢٠١٥

يف  �سواء  ملحوظًا  تطورًا  املن�رشمني  العقدين  خالل  قطر  يف  التعليمي  النظام  �سهد 

اجلوانب الت�رشيعية اأو املوؤ�س�سية ذات ال�سلة بقطاع التعليم، حيث �رشع قانون التعليم 

االبتدائي.  التعليم  مرحلة  يف  الطلبة  ت�رشب  حاالت  على  للق�ساء   2001 عام  االإلزامي 

واأن�سئ املجل�س االأعلى للتعليم عام 2002 الذي اأخذ يطلع بدور مهم يف ر�سم ال�سيا�سة 

الب�رشية  املوارد  من  التنمية  متطلبات  توفري  بق�سد  التعليم  وتطوير  للدولة  التعليمية 

املتميزة. وا�ستمرت الدولة باإطالق املبادرات الهادفة لالرتقاء بالتعليم ون�رشه يف كافة 

لتواكب  التعليمية  املناهج  وحتديث  اجلديدة  املدار�س  ببناء  قامت  حيث  البالد،  اأنحاء 

النه�سة التنموية فيها مبا  يتالئم مع احتياجات �سوق العمل.
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1. معدل االلتحاق ال�سايف بالتعليم االبتدائي:

ُيعد قطاع التعليم، وال�سيما التعليم االبتدائي، املجال احليوي للتنمية الب�رشية ومن 

قانون  اإقرار  �ساهم  وقد  العاملة.  القوى  واإنتاجية  وفعالية  لكفاءة  الرئي�سة  املحددات 

اإلزامية التعليم يف ارتفاع معدالت القيد يف مرحلة التعليم االبتدائي، التي تخطت )%90( 

بالن�سبة للذكور طيلة الفرتة )2006-2013(. وحققت معدالت التحاق االإناث هي االأخرى 

تقدمًا ملحوظًا و�سل اإىل )93.4%( عام 2012، وهذا يعني اأن الدولة قد وفرت فر�سًا 

متكافئة اللتحاق االإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية )ال�سكل 7(.

الشكل )7(: صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي حسب الجنس بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، اإلحصاءات الحيوية، سنوات مختلفة.

يف  االلتحاق  تعميم  غاية  حتقيق  من  كثريًا  اقرتبت  قد  قطر  دولة  باأن  القول  وميكن 

الن�سبة  حتقق  عدم  تف�سري  وميكن  واالإناث،  الذكور  لالأطفال  االبتدائي  التعليم  مرحلة 

الكاملة اإىل تاأثر هذا املوؤ�رش بطبيعة وخ�سائ�س الرتكيبة ال�سكانية للدولة خالل العقد 

املن�رشم ومطلع العقد احلايل.

ومبا اأن حتقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام 2015 على م�ستوى القيد 

االإجمايل يف مرحلة التعليم االبتدائي قد حتقق يف دولة قطر، اإال اأن هذا يزيد من اأهمية 

واإحالل  وتطويره،  التعليم  م�ستوى  رفع  اإىل  الهادفة  والربامج  للخطط  الدولة  تبني 

االأ�ساليب احلديثة حمل اأ�ساليب التعليم القدمية.
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2. معدل االإملام بالقراءة والكتابة لالأ�سخا�س بني )15- 24( �سنة:

بني  االأمية  ن�سبة  تراجع  اإىل  الدولة  مناطق  كافة  يف  التعليم  ن�رش  يف  التو�سع  اأ�سهم 

ال�سباب من كال اجلن�سني، حيث اأحرزت الدولة تقدمًا كبريًا يف رفع معدل االإملام بالقراءة 

والكتابة، حيث و�سل املعدل اإىل )100%( منذ عام 2008 )ال�سكل 8(.

الشكل )8(: تطور نسب اإللمام بالقراءة والكتابة نحو الهدف بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.

اأنظمة  ب�سكل كبري ومكثف يف  ا�ستثمرت  يف دولة قطر قد  القيادة  اأن  بالذكر  جدير 

املبالغ  ارتفعت  حيث  لالألفية،  االإمنائية  االأهداف  و�سع  يف  ال�رشوع  قبل  التعليم، 

املخ�س�سة لقطاع التعليم باطراد طيلة العقدين املن�رشمني، حتى و�سلت اإىل )26.3( 

مليار ريال قطري �سكلت ما ن�سبته )12%( من اإجمايل النفقات العامة يف املوازنة العامة 

.)2015-2014(

االبتدائية يف  املدر�سة  االأطفال يف �سن  لكافة  الدرا�سية  املقاعد  قد وفرت دولة قطر 

الغاية  حتقيق  على  موؤ�رشًا  يعطي  وهذا  واملقيمني،  للمواطنني  الدولة  مناطق  كافة 

املتعلقة بكفالة متكن االأطفال يف كل مكان من الذكور واالإناث من اإمتام مرحلة التعليم 

االبتدائي بحلول عام 2015.  
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الهدف الثالث:
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
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مجاالت  أهم  أحد  المختلفة  المجتمعية  األنشطة  في  المرأة  تمكين  قضية  باتت 
المنصرمة،  األربعة  العقود  طيلة  القيادة،  اهتمت  حيث  القطري،  المجتمع  اهتمام 
بموضوع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك القوانين والتشريعات 
وغيرها.  العمل  وسوق  االجتماعية  والرعاية  والصحة  التعليم  بقطاع  الصلة  ذات 
وتمكينها.  المرأة  بواقع  بالنهوض  تعنى  التي  المؤسسية  األطر  الدولة  وأنشأت 
كذلك انضمت الدولة للعديد من االتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، كاتفاقية 

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 2004.

وقد  المجاالت،  كافة  في  المرأة  وتمكين  لتعزيز  واضحة  سياسة  الدولة  وتتبنى 
 في رؤية قطر الوطنية 2030، التي أكدت على “تعزيز قدرات المرأة 

ً
اتضح ذلك جليا

القرار”،  المتعلقة بصناعة  المشاركة االقتصادية والسياسية، وخاصة  وتمكينها من 
.”

ً
كما أكدت على “زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا

الغاية )٣(

أ(: إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون 
ذلك بحلول عام 2005، وفي جميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 2015

1. ن�سبة البنات اإىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل:

يقي�س هذا املوؤ�رش التقدم الذي اأحرز يف امل�ساواة بني اجلن�سني يف مراحل التعليم من 

خالل قيا�س ن�سبة البنات اإىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل. وت�سري 

املعطيات االإح�سائية اإىل اأن دولة قطر قد اقرتبت من حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف 

معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي، حيث ارتفعت ن�سبة البنات اإىل البنني من )%95( 

اأن دولة قطر يف طريقها  اإىل  يعطينا موؤ�رشًا  2013. وهذا  عام   )%96( اإىل   2006 عام 

على  ينطبق  نف�سه  واالأمر  االبتدائي،  بالتعليم  االلتحاق  يف  اجلن�سني  بني  الفجوة  لغلق 

ن�سبة االإناث اإىل الذكور يف مرحلة التعليم الثانوي، فبالرغم من انخفا�سها على امل�ستوى 

املتحقق عام 2000، غري اأنها اقرتبت من امل�ساواة طيلة الفرتة )2013-2006(.  



األهداف اإلنمائية لأللفية
دولة قطر 2014

 28

التعليم اجلامعي  الذكور يف  اإىل  االإناث  العايل، فقد و�سلت ن�سبة  للتعليم  بالن�سبة  اأما 

2007 و2012. وبالرغم من انخفا�سها بعد ذلك  )187%( عامي  بالدولة اإىل اأكرث من 

الن�سبة من  2013، وُتعد هذه  عام   )%175( بلغت  عالية  بقيت عند م�ستويات  اأنها  غري 

اأعلى الن�سب على ال�سعيد العاملي. وميكن تف�سري ذلك بت�سجيع الدولة البنات الكت�ساب 

نظرة  وتغري  العمل.  على  للح�سول  اأف�سل  فر�سًا  لهم  تتيح  التي  اجلامعية  الدرجات 

املجتمع القطري للمراأة ودورها يف املجال االقت�سادي واالجتماعي والثقايف وانخراط 

ن�سب عالية من الذكور ب�سوق العمل ب�سورة مبكرة عند ح�سولهم على ال�سهادة الثانوية.  

الشكل )9(: نسبة اإلناث إلى الذكور في مراحل التعليم 
)االبتدائية والثانوية والجامعية( بين )2013-2006(

 إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى 
ً
المصدر: من حساب فريق العمل استنادا

العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.

2. ن�سبة االإناث اإىل الذكور امللمني بالقراءة والكتابة 

يف الفئة العمرية )15- 24 �سنة(:

تخطى معدل االإملام بالقراءة والكتابة عند االإناث يف قطر من الفئة العمرية )24-15( 

)2006-2013(، حيث  الفرتة  نف�سها خالل  العمرية  الفئة  االذكور من  عند  �سنة نظريه 

تبني  اإىل  ذلك  ويرجع   .)%112( وبلغ   ،2006 عام  له  م�ستوى  اأعلى  اإىل  املعدل  و�سل 

الدولة ل�سيا�سات ترمي اإىل ن�رش التعليم يف كافة مناطق البالد مما اأتاح الفر�س للن�ساء 

لالإقبال على التعليم )ال�سكل 10(. 
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الشكل )10(: تطور نسبة اإلناث إلى الذكور الملمين بالقراءة والكتابة
في الفئة العمرية )15- 24( بين )2013-2006(

 إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى 
ً
المصدر: من حساب فريق العمل استنادا

العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.

قد  التعليم  جمال  يف  والرجال  الن�ساء  بني  بامل�ساواة  اخلا�سة  امل�ستهدفة  الن�سبة  اإن 

حتققت، اأو يف طريقها للتحقق خالل الفرتة املحددة، وذلك نتيجة للجهود الكبرية التي 

بذلتها الدولة يف اإن�ساء املدار�س واجلامعات، مما �ساهم يف ارتفاع موؤ�رشات التحاق املراأة 

القطرية مبراحل التعليم كافة.

3. م�ساهمة املراأة يف القوى العاملة وح�ستها من الوظائف 

مدفوعة االأجر يف القطاع غري الزراعي:

. م�ساهمة املراأة يف القوى العاملة القطرية: �أ

 2006 عام   )%34.7( من  العمل  قوة  يف  القطريات  االإناث  ن�سبة  ارتفاع  من  بالرغم 

2013، غري  )33.8%( عام  2008، فقد انخف�ست لت�سل اإىل حوايل  )37.2%( عام  اإىل 

اأن ح�ستهن من القوى العاملة القطرية بقيت منخف�سة، مقارنة مب�ساهمة الذكور التي 

ت�ستحوذ على ثلثي القوى العاملة القطرية.
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الشكل )11(: تطور نسبة اإلناث القطريات في قوة العمل بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة، والتعداد 
العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2010.

ب�سورة  العمل  �سوق  يف  القطرية  املراأة  م�ساركة  ن�سبة  ترتفع  اأن  املتوقع  ومن 

القطريات من اجلامعات  اأعداد كبرية من  املقبلة، مع تخرج  االأعوام  تدريجية خالل 

الطب  تخ�س�سات  يف  ال�سيما  االأخرية،  الفرتة  يف  التعليمية  املدينة  يف  افتتحت  التي 

واالإعالم والهند�سة، وهي من التخ�س�سات التي بداأت املراأة القطرية باالنخراط يف 

الوظائف ذات ال�سلة بها. 

ب. ح�سة الن�ساء من الوظائف املدفوعة االأجر يف القطاع غري الزراعي:

يف  الثالثة  االألفية  من  املن�رشم  العقد  خالل  الدولة  بذلتها  التي  اجلهود  من  بالرغم 

اإتاحة الفر�س اأمام املراأة القطرية لدجمها يف االقت�ساد النقدي، وتعزيز ثقتها بنف�سها 

من خالل الدخول اإىل ميادين العمل يف خمتلف االأن�سطة االقت�سادية، غري اأننا نالحظ 

اإىل    2006 عام   )%15.0( الزراعي من  العمل غري  القطرية يف  املراأة  انخفا�س ح�سة 

خارج  االأجر  املدفوعة  االأعمال  يف  املراأة  ح�سة  اأن  جند  بينما   ،2013 عام   )%12.8(

املناطق  يف   )%48( واإىل   )%40.0( اإىل  و�سلت  العاملي  ال�سعيد  على  الزراعي  القطاع 

متقدمة النمو )ال�سكل 12(.
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الشكل )12(: حصة النساء القطريات من الوظائف مدفوعة األجر 
في القطاع غير الزراعي بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.

ومن املتوقع اأن ترتفع ح�سة املراأة القطرية يف االأعمال مدفوعة االأجر خارج القطاع 

الزراعي، يف ظل تبني الدولة ل�سيا�سة ت�سجيع املراأة على امل�ساركة يف الوظائف مدفوعة 

االأجر يف القطاعات االقت�سادية املختلفة، وتخرج املراأة يف تخ�س�سات علمية يحتاجها 

�سوق العمل، اإ�سافة اإىل الدور الذي �سيقوم به جهاز قطر لتنمية امل�رشوعات ال�سغرية 

عمل  جماالت  يف  القطرية  املراأة  النخراط  املو�سوعية  الظروف  توفري  يف  واملتو�سطة 

واأن�سطة اقت�سادية مدرة للدخل النقدي خارج القطاع الزراعي.

4. املقاعد التي ت�سغلها الن�ساء يف الربملان:

نظرًا لعدم اإجراء انتخابات برملانية يف الدولة لغاية االآن، فقد مت االعتماد على ن�سبة 

املقاعد التي ت�سغلها الن�ساء يف املجل�س البلدي املركزي كموؤ�رش حلجم امل�ساركة ال�سيا�سية 

للمراأة القطرية.

االنتخابات  يف  الفائزات  االإناث  الن�ساء  ن�سبة  تدين  اإىل  االإح�سائية  املعطيات  وت�سري 

التي جرت عام  البلدي  انتخابات املجل�س  امراأة واحدة يف  البلدية، حيث مل تفز �سوى 

البلدي  املجل�س  منها  يتاألف  التي  املقاعد  اإجمايل  من   )%3.4( ي�سكل  ما  وهو   2011
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املركزي. وهذا يعطينا موؤ�رشًا على اأن م�ستوى متثيل املراأة القطرية يف املجال�س البلدية 

اأقل بكثري مما ت�سجله يف مناطق العامل املختلفة.

لقد حققت دولة قطر تطورًا ملحوظًا يف اإزالة الفوارق بني اجلن�سني يف جمال احل�سول 

للمراأة  االقت�سادية  امل�ساركة  م�ستوى  اأن  غري  مراحله.  مبختلف  التعليم  فر�س  على 

للدخول  املراأة  ت�سجيع  يتطلب  الذي  االأمر  منخف�سا،  زال  ما  العمل  �سوق  يف  القطرية 

يف مهن غري تقليدية كاملهن العلمية واحلرف الفنية. وتبقى امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة 

القطرية متدنية بالرغم من تويل العديد من الن�ساء مواقع متقدمة يف �سنع القرار ويف 

املراأة  متثيل  مب�ستوى  لالرتقاء  خطة  و�سع  ت�ستدعي  التي  امل�ساألة  القيادية،  الوظائف 

القطرية يف املجال�س الوطنية املنتخبة.
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الهدف الرابع:
تقليل وفيات األطفال
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 في خفض وفيات 
ً
 ملحوظا

ً
 أحرزت دولة قطر منذ تسعينات القرن الماضي تقدما

الرضع واألطفال، ولوحظ حصول تحسن في العمر المتوقع عند الوالدة والذي وصل 
إلى )78.4( سنة عام 2013. ويرجع هذا التقدم إلى قيام الدولة بإنشاء مؤسسات 
الرعاية  خدمات  تقدم  صحية  ومراكز  تخصصية  مستشفيات  من  الصحية  الرعاية 
الصحية بمختلف جوانبها، وحرصت الدولة على وضع إجراءات ومعايير بقصد ضمان 
تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية. واستمرت الدولة بزيادة إنفاقها على القطاع 
الصحي إذ بلغت المخصصات الموجهة له )15.7( مليار ريال قطري في موازنة العام 
المالي )2014-2015(، أي بزيادة قدرها )12.5%( عن مخصصات السنة المالية )2013- 
نسبة  للدولة  العامة  المصروفات  إجمالي  من  الصحة  قطاع  حصة  وبلغت   ،)2014

)7.2%( للعام المالي 2014 - 2015.

الغاية )4(

أ(: خفض معدالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر بنسبة الثلثين 
خالل الفترة بين عامي 1990 و 2015

1. معدل وفيات االأطفال دون اخلام�سة من العمر:

الفرتة  خالل  قطر  دولة  يف  العمر  من  اخلام�سة  دون  االأطفال  وفيات  موؤ�رش  �سهد 

)2006-2013( انخفا�سًا ملحوظًا، حيث تدنى من )10.7( حالة وفاة لكل األف مولود 

حي عام 2006، اإىل )7.8( حالة وفاة عام 2013. وبات حتقيق غاية تخفي�س معدل 

اأن معدل  علمنا  ما  اإذا  2015، ال�سيما  عام  بحلول  الدولة  متناول  االأطفال يف  وفيات 

وفيات االأطفال دون اخلام�سة من العمر كان )17( حالة وفاة لكل األف مولود حي عام 

1990 )ال�سكل 13(.
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الشكل )13(: معدل وفيات األطفال األقل من 5 سنوات لكل ألف مولود حي بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، سنوات مختلفة.

اإن حتقيق غاية خف�س معدل وفيات االأطفال دون اخلام�سة من العمر يف قطر يعك�س لنا 

كفاءة النظام ال�سحي املتبع يف الدولة، وكذلك توفري اآليات العالج لالأمهات اإبان احلمل 

والو�سع. وجناح حمالت تطعيم وتلقيح االأطفال، وتوفري مياه ال�رشب وجودة ال�رشف 

ال�سحي، وغريها من العوامل التي ت�ساعد على خف�س معدل وفيات االأطفال.

2. معدل وفيات االأطفال الر�سع لكل األف مولود حي:

 -2006( �سهد معدل وفيات االأطفال الر�سع انخفا�سًا ملحوظًا يف قطر خالل الفرتة 

2013(، حيث انخف�س من )8.1( حالة وفاة يف كل األف والدة حية اإىل )6.7( حالة وفاة 

عام 2013 )ال�سكل 14(.

الشكل )14(: معدل وفيات األطفال الرضع لكل ألف مولود حي بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، سنوات مختلفة.
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اال�ستثمار  زيادة  اإىل  قطر  يف  الر�سع  االأطفال  وفيات  معدل  انخفا�س  ويعزى 

املخا�س  خالل  الرعاية  وال�سيما  الوالدة،  بعد  االأول  اليوم  خالل  االأم  رعاية  يف 

التخ�س�سية  امل�ست�سفيات  داخل  قطر  يف  تتم  الوالدات  جميع  اأن  حيث  والوالدة، 

الرعاية  اأموااًل كثريًة لتطويرها واالرتقاء بجودة خدمات  الدولة  ا�ستثمرت  التي 

ال�سحية التي تقدمها.

3. ن�سبة االأطفال امللقحني �سد احل�سبة من جمموع البالغني �سنة واحدة بالعمر:

 2010 عامي  خالل   )%100( قطر  يف  احل�سبة  �سد  امللقحني  االأطفال  ن�سبة  بلغت 

الن�سبة  2007، وبلغت  )93%( �سوى يف عام  التغطية عن  و2011، ومل تنخف�س ن�سبة 

)97.3%( عام 2013 )ال�سكل 15(.

الشكل )15(: نسبة األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم سنة واحدة
والمحصنين ضد الحصبة خالل الفترة )2006 -2013(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، سنوات مختلفة.

ويالحظ من ال�سكل )15( اأن معدل التلقيح �سد احل�سبة يف قطر الذي بلغ )97.3%( قد 

جتاوز م�ستويات التغطية املو�سى بها من قبل منظمة ال�سحة العاملية يف اإطار هذه الغاية، 

ال�ساملة  التغطية  الوطني، واأنه قد اقرتب من  امل�ستوى  )90%( على  والتي ال تقل عن 

للتح�سني �سد احل�سبة يف عامي 2012 و2013.
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�سن  دون  االأطفال  وفيات  معدالت  بتخفي�س  املعنية  الغاية  قطر  دولة  حققت  لقد 

اخلام�سة مبقدار الثلثني قبل املوعد املحدد عام 2015 بثالث �سنوات. ويرجع ال�سبب 

انتهجتها  التي  الفعالة  وال�سحية  واالقت�سادية  االجتماعية  ال�سيا�سات  اإىل  ذلك  يف 

الدولة، والتي �ساهمت يف توفري خمتلف االحتياجات ال�سحية االأ�سا�سية لالأطفال، من 

خالل التو�سع يف بناء مراكز رعاية االأطفال، والقيام بحمالت تطعيم �سد االأمرا�س 

الوبائية واملعدية، وتنظيم حمالت التوعية ال�سحية. 
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الهدف الخامس:
تحسين الصحة اإلنجابية )صحة األمهات(
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عد برامج الصحة اإلنجابية الركيزة الرئيسة لتعزيز صحة األم والطفل. وحظيت الخدمات 
ُ
ت

التي تقدم من خاللها هذه البرامج باهتمام كبير في استراتيجية الصحة الوطنية لدولة 
قطر، المنفذة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية )2011-2016(. وذلك إضافة إلى تبني 
الدولة آلليات حديثة مستدامة ومعممة كالتأمين الصحي اإلجباري، حيث تم إنشاء شركة 

التـأمين الصحي االجتماعي “صحة” عام 2013، وتتولى ضمان الرعاية والعالج لألمهات.

الخامس  الهدف  في  قطر  دولة  أحرزته  الذي  التقدم  على  الضوء  إلقاء  وسيتم 
لأللفية، الخاص بتحسين صحة األمهات من خالل مؤشرات محددة تعكس غايتين، هما: 

)أ( خفض وفيات األمهات؛ )ب( إتاحة شمولية خدمات الصحة اإلنجابية.

الغاية )5(

أ(: خفض معدل وفيات األمهات بمقدار ثالثة أرباع 
في الفترة ما بين عامي 1990 و2015

1. معدل وفيات االأمهات:

– للقطريات و�سلت  النفا�سية«  – »الوفيات  االأمهات  اأن وفيات  اإىل  البيانات  ت�سري 

تقريبًا اإىل بر االأمان، حيث خلت فرتة املقارنة منها )2006-2013(، با�ستثناء �سنوات 

2007، و2008، و2010، وقد مثلت )12.9( لكل 100000 والدة حية للقطريات، مع 

عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة يف ال�سنوات الثالثة االأخرية )ال�سكل 16(.

الشكل )16(: معدل وفيات األمهات القطريات في أثناء الحمل والوالدة والنفاس 
)لكل مئة ألف مولود حي( بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، سنوات مختلفة.
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اأن ظاهرة عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة بني االأمهات منذ عام 2011 لهي دليل على اأن 

ثالثة  االأمهات مبقدار  وفيات  معدل  غاية خف�س  من  املطلوب  الهدف  قد حققت  الدولة 

اأرباع قبل حلول عام 2015.

ومن املتوقع اأن ي�ستمر هذا التقدم يف جمال ال�سحة االإجنابية لالأمهات يف ظل ا�ستحداث 

2013 تقدم خدماتها  بداأت يف عام  ال�سحي االجتماعي »�سحة« والتي  التاأمني  �رشكة 

للن�ساء القطريات من خالل املوؤ�س�سات ال�سحية العامة واخلا�سة املنت�رشة يف الدولة.

 

2. الوالدات التي جتري حتت اإ�سراف اخت�سا�سيني �سحيني مهرة:

ي�ستخدم هذا املوؤ�رش لقيا�س التقدم الذي يحدث بق�سد تقليل وفيات االأمهات، وهو 

االأ�سا�سية  االإجنابية  ال�سحة  خدمات  على  احل�سول  لر�سد  املهمة  املوؤ�رشات  اأحد 

واال�ستفادة منها. وت�سري املعطيات االإح�سائية حول هذا املوؤ�رش اإىل اأن جميع الوالدات 

اإ�رشاف جهاز مكون من  )2006-2013( كانت حتت  الفرتة  التي متت يف قطر خالل 

اخت�سا�سيني �سحيني مهرة )ال�سكل 17(.

الشكل )17(: نسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف اختصاصي الصحة 
ذوي المهارات بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، سنوات مختلفة.

�سحي  اإ�رشاف  حتت  للوالدات  بالن�سبة   )%100( تغطية  ن�سبة  قطر  دولة  بلوغ  اإن 

متخ�س�س يعطينا موؤ�رشًا على اجلودة العالية التي يتمتع بها النظام ال�سحي يف الدولة، 



األهداف اإلنمائية لأللفية
دولة قطر 2014

 43

واجلهود املتميزة التي قامت بها الدولة لتطوير وتو�سيع نطاق خدمات الرعاية ال�سحية 

لالأمهات والتي �ساهمت يف تاأمني الوالدات االآمنة لكافة الن�ساء احلوامل يف الدولة.

ب(: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

ي�سكل حت�سن احل�سول على خدمات ال�سحة االإجنابية ركيزة رئي�سة للحد من وفيات 

التي ت�سبق الوالدة  االأمهات. فما حت�سل عليه املراأة من معلومات وخدمات يف الفرتة 

بقائهما  الطفل، و�سمان  االأهمية حلماية �سحتها و�سحة  م�ساألة �رشورية وبالغة  ُتعد 

على قيد احلياة. 

3. ا�ستعمال و�سائل منع احلمل بني الن�ساء املتزوجات من الفئة العمرية )15- 49(:

ميكن اأن ي�ساهم احل�سول على و�سائل منع احلمل االآمنة واملتي�رشة الكلفة والفعالة يف 

تخفي�س وفيات االأمهات والر�سع، الأنها ت�ساعد يف جتنب حاالت احلمل غري املق�سودة 

ويف املباعدة بني الوالدات. وت�سري املعطيات االإح�سائية اإىل ن�سبة انت�سار و�سائل تنظيم 

االأ�رشة يف قطر بني الن�ساء املتزوجات الالتي ترتاوح اأعمارهن بني 15 و49 �سنة قد 

بلغت )37.5%( عام 2012. 

الشكل )18(: انتشار وسائل تنظيم األسرة، عام 2012

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2012.

ويالحظ باأن ن�سبة انت�سار و�سائل تنظيم االأ�رشة بني الن�ساء القطريات املتزوجات 

من الفئة العمرية )15-49( منخف�سة، مقارنة بـ)63%( يف املناطق النامية و)84%( يف 
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�رشق اآ�سيا و)73%( يف اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، وذلك لالأ�سباب التي ذكرت 

اآنفًا، ال�سيما االجتاه نحو زيادة عدد ال�سكان.

اإال اأنه من املتوقع، ارتفاع ن�سبة انت�سار و�سائل تنظيم االأ�رشة بني الن�ساء القطريات 

املتزوجات خالل االأعوام القادمة، مع ارتفاع م�ستوى تعليم الن�ساء القطريات والتحاقهن 

ب�سوق العمل، و�سهولة احل�سول على الو�سائل االآمنة والفعالة لتنظيم االأ�رشة.

4. معدل الوالدات لدى املراهقات:

العمرية  الفئة  من  امراأة   1000 لكل  املواليد  عدد  ي�ساوي  املراهقات  معدل خ�سوبة 

الفرتة  القطريات خالل  املراهقات  للفتيات  الوالدات  انخف�س عدد  لقد  �سنة.   )19-15(

لكل  والدة   )7.5( اإىل   2006 عام  فتاة   1000 لكل  والدة   )12.1( من   ،)2013-2006(

1000 فتاة عام 2013 )ال�سكل 19(. 

الشكل )19(: معدل الوالدات لدى القطريات )باأللف( 
في الفئة العمرية )15- 19( خالل الفترة )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، سنوات مختلفة.

بزيادة  تف�سريه  ميكن  القطريات  املراهقات  لدى  الوالدات  معدل  يف  االنخفا�س  اإن 

املراهقات  ن�سبة  وانخفا�س  العمل،  على  وح�سولهن  الفتيات  اأمام  التعليم  فر�س 

االأ�رشة ب�سفة عامة ولهذه  تنظيم  اأن حت�سن احل�سول على خدمات  املتزوجات، كما 

وتخفي�س  اأثناءها  االإجناب  معدالت  خف�س  يف  اأي�سًا  �ساهم  الن�ساء  من  العمرية  الفئة 

معدل احلمل يف �سن مبكرة.
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5. معدل اخل�سوبة الكلية للن�ساء القطريات:

بالرغم من تناق�س معدل اخل�سوبة الكلية يف قطر خالل الفرتة )2013-2006(، 

من )3.9( عام 2006 اإىل )3.1( عام 2013 )ال�سكل 20(، لكنه يبقى مرتفعًا قيا�سًا 

االأقل  املناطق  ويف   )1.7( االأكرثًا منوًا  املناطق  ويف   )2.5( البالغ  العاملي  باملتو�سط 

منوًا )2.6(.

الشكل )20(: معدل الخصوبة الكلية للنساء القطريات للفترة )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، سنوات مختلفة.

وميكن تف�سري تدين معدل اخل�سوبة الكلية يف قطر بارتفاع التح�سيل العلمي للمراأة 

الزواج  عملية  ح�ساب  على  الوظيفي  العمل  وتف�سيلها  العمل،  يف  وانخراطها  القطرية 

واالإجناب، وعزوف ال�سباب عن الزواج املبكر.

6. تغطية العناية الطبية قبل الوالدة )على االأقل زيارة واحدة واأربع زيارات(:

اأحد املوؤ�رشات الدالة على جودة االأداء للنظام ال�سحي  اأثناء احلمل  ُتعد الرعاية 

الرعاية  ت�سهم  فمن جانب  عامة.  ب�سفة  االإجنابية  ال�سحة  على خدمات  واحل�سول 

اأثناء احلمل يف احلد من املخاطر التي تتعر�س لها االأمهات نتيجة احلمل واملخاطر 

ينبغي  باأنه  اليون�سيف  ومنظمة  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأو�ست  وقد  بها.  املرتبطة 
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على  للح�سول  ال�سحية  للمن�ساآت  االأقل  على  زيارات  باأربع  القيام  احلوامل  على 

التوا�سل،  �سبل  الإر�ساء  جدًا  هامة  االأوىل  الزيارة  ُتعد  ذلك،  ومع  الرعاية.  خدمات 

وخلق قناة ات�سال بني املراأة احلامل ومقدمي اخلدمات ال�سحية للمرحلة القادمة. 

وت�سري املعطيات االإح�سائية اإىل اأن ن�سبة الن�ساء احلوامل الالتي يراجعن العاملني 

ال�سحيني املهرة مرة واحدة على االأقل اأثناء احلمل بلغت عام 2012 نحو )%90.8( 

ولغري   ،)%96.2( القطريات  للن�ساء  الن�سبة  وكانت  احلوامل.  الن�ساء  جمموع  من 

اأربعة  اأما الن�ساء الالتي تابعهن اأخ�سائيون �سحيون مهرة  القطريات )%88.7(. 

القطريات ن�سبة  )84.4%(. وبلغت  اأكرث خالل فرتة احلمل، فقد بلغت ن�سبتهن  اأو 

)92.3%( وبلغت غري القطريات )81.4%( )ال�سكل 21(.

الشكل )21(: نسبة مدى التغطية بالرعاية قبل الوالدة )أثناء الحمل( للنساء اللواتي 
 خالل السنتين السابقتين لتنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

ً
وضعن مولودا

في قطر عام 2012

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2012.

ال�سحية مرة واحدة  الرعاية  الن�ساء احلوامل يف قطر يراجعن مقدمي  اإن معظم 

على االأقل. فهذا املوؤ�رش يتخطى مثيله يف املناطق النامية البالغة )52%(، ويف جنوب 

�رشق اآ�سيا )80%(، ومنطقة الكاريبي )%80(.

وقد جتاوزت دولة قطر الغاية التي تقت�سي تخفي�س معدل وفيات االأمهات مبقدار ثالثة 

اأرباع قبل املوعد املحدد لها، وكذلك هو االأمر فيما يتعلق بتحقيق �سمولية اإتاحة خدمات 
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ال�سحة االإجنابية. وهذا ميكن تف�سريه بتوفر الرعاية ال�سحية بالقدر الكايف وبالنوعية 

اجليدة من خالل عيادات املراأة ال�سليمة التي تقدم خدماتها للن�ساء، يف املراكز ال�سحية 

املنت�رشة بكافة مناطق الدولة، اإ�سافة اإىل الربامج اخلا�سة ب�سحة املراأة والطفل التي 

يقدمها م�ست�سفى الوالدة والن�ساء بالدولة. ولعبت برامج التثقيف ال�سحي، من خالل 

العاملة  والكوادر  ال�سكان  لدى  الوعي  درجة  رفع  يف  دورها  املختلفة،  االإعالم  و�سائل 

االأمهات؛ ومن  تعزيز �سحة  على  اإيجابًا  انعك�س  ما  االإجنابية. وهو  ال�سحة  يف جمال 

املتوقع اأن ت�ستمر عملية حت�سينها، ح�سب ما اأكدت عليه ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 

)2011-2016(، من خالل اإعداد برنامج �سامل لل�سحة ي�ستهدف الت�سدي للتحديات 

ذات ال�سلة ب�سحة املراأة ويعرف املجاالت ذات االأولوية املتعلقة ب�سحتها.

7. عدم تلبية احلاجة لتنظيم االأ�سرة: 

ت�سري املعطيات املتوفرة حول هذا املوؤ�رش اإىل اأن احتياجات تنظيم االأ�رشة غري امللباة 

يف قطر بلغت )12.4%(. وهي اأعلى بنقطة واحدة مئوية لدى القطريات منها لدى غري 

القطريات )ال�سكل 22(. وتكمن االإ�سارة اإىل اأن ن�سبة احلاجات غري  امللباة يف قطر اأعلى 

قلياًل من الن�سبة يف املناطق النامية البالغة )12%( ويف اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

)11%(، لكنها تقل كثريًا عن الن�سبة يف �رشق اآ�سيا البالغة )4%( لعام 2012.

الشكل )22(: الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم األسرة، عام 2012

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2012.
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عدد  من  احلد  بال�رشورة  يقت�سي  ال  االأ�رشة  تنظيم  اأن  اإىل  االإ�سارة  تنبغي  وهنا 

االأطفال بل يقت�سي بالن�سبة لقطر برجمة وتنظيم العدد املرغوب فيه من االأطفال مع 

ال�سكان، وانخفا�س معدالت  بقلة عدد  تت�سم  للمراأة فهي  ال�سحية  الظروف  مراعاة 

اخل�سوبة خالل ال�سنوات املن�رشمة، مع ات�ساع كبري يف الن�ساطات االقت�سادية التي 

اأمرًا مهمًا  انت�سار و�سائل منع احلمل ال يعترب  فاإن  لذلك  اأيدي عاملة كثيفة.  تتطلب 

بالن�سبة للدولة، ال يف املرحلة الراهنة وال حتى يف امل�ستقبل القريب، بل على العك�س 

الرعاية  برامج  وتوفر  ال�سكان،  عدد  لزيادة  االإجناب  زيادة  الدولة  ت�سجع  ذلك،  من 

ال�سحية الكاملة لالأم والطفل.
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الهدف السادس:
مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
والمالريا وغيرهما من األمراض
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واألمراض  والمالريا  اإليدز  البشرية/  المناعة  نقص  انتشار مرض  نسبة  أن  بالرغم من 
المعدية األخرى التزال منخفضة، نالحظ أن موضوع محاربة األمراض المعدية في دولة 
قطر استحوذ على أهمية كبيرة لدى السلطات المعنية في الدولة. وتجسد ذلك في 
العامة  بالصحة  الدولة  “تعنى  التالي:  أكدت على  التي  الدستور،  )23( من  المادة  نص 

 للقانون”.
ً
وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة وفقا

المختصة،  الصحية  المؤسسات  خالل  من  اإلجراءات  من  جملة  باتخاذ  الدولة  قامت 
للوقاية من األمراض المعدية. ومن أهم هذه المؤسسات القومسيون الطبي، الذي 
بما  المعدية  األمراض  لضمان عدم دخول   ، البالد  على  الوافدة  العمالة  يتولى فحص 

فيها اإليدز من الخارج.

الغاية )6(

أ(: وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز بحلول عام 2015 
وبدء انحساره اعتبارًا من ذلك التاريخ

1. مدى انت�سار فريو�س نق�س املناعة الب�سرية »االإيدز«                                  

بني ال�سكان من الفئة العمرية )15- 24( �سنة:

ا�ستحوذ مو�سوع مكافحة نق�س املناعة الب�رشية/ االإيدز على اهتمام اجلهات ال�سحية 

بدولة قطر. وجتلى ذلك عرب اإن�ساء اللجنة الوطنية للوقاية من مر�س االإيدز عام 2006، 

املتدين احلايل،  م�ستواه  على  وابقائه  االإيدز يف قطر  انت�سار فريو�س  باحلد من  وتعنى 

والوقوف اإىل جانب املتعاي�سني معه لتوفري قدر اأكرب من االطمئنان النف�سي وال�سحي 

والوعي  الثقافة  من  عالية  درجة  على  القطري  املجتمع  يكون  اأن  اإىل  ت�سعى  كما  لهم، 

ال�سحي يف كل ما يتعلق بطرق االإ�سابة مبر�س االإيدز وطرق العدوى به وانتقاله بني 

جميع الفئات العمرية يف املجتمع.
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اأن ن�سبة املعرفة بطرق الوقاية من انتقال مر�س  اإىل  البيانات االإح�سائية  وت�سري 

نق�س املناعة بني الن�ساء يف الفئة العمرية )15-24 �سنة( بلغت )15.6%( عام 2012 

وهي اأكرث ارتفاعا لدى القطريات )16.2%( منها لدى غري القطريات )15.1%(، ويف 

املقابل ت�سل الن�سبة لدى الرجال يف الفئة العمرية نف�سها اإىل )25.2%(، مع اأنها اأعلى 

لدى الرجال غري القطريني )26.3%( منها عند نظرائهم القطريني )24.2%( بفارق 

ب�سيط )ال�سكل 23(. 

شكل )23(: نسبة انتشار المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة 
البشري لدى الشباب )15-24 سنة(، عام 2012 

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2012.

قدرات  بناء  اإىل  وتهدف  لالإيدز.  الوطنية  اال�سرتاتيجية  بو�سع  الدولة  وقامت 

ذلك  يف  االأخرى، مبا  املتخ�س�سة  ال�سحي واجلهات  القطاع  يف  الرئي�سيني  ال�رشكاء 

اإىل  باالإ�سافة  اخلا�س؛  القطاع  وقيادات  احلكومية  والقيادات  الت�رشيعية  اجلهات 

م�ستوى  اأدنى  يف  وابقائه  الفريو�س  انت�سار  من  الوقاية  على  التوعية حر�سًا  برامج 

مع  املتعاي�سني  ورعاية  لدعم  وفعالة  منا�سبة  برامج  وجود  من  التاأكد  مع  ممكن، 

الفريو�س، وتخفيف وطاأته عليهم والعمل على حفظ حقوقهم اإزاء الو�سمة املواكبة 

لالإ�سابة باملر�س.
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ب(: تعميم إتاحة العالج من فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز          
بحلول عام 2010 لجميع من يحتاجونه

2. ن�سبة ال�سكان الذين بلغت اإ�سابتهم بفريو�س نق�س املناعة الب�سرية/االإيدز 

مراحل متقدمة وباإمكانهم احل�سول على عقاقري م�سادة للفريو�سات الرجعية:

ت�سكل ن�سبة التغطية بالعالج مب�سادات الفريو�سات الرجعية »ART« لالأ�سخا�س الذين 

يحملون فريو�س نق�س املناعة الب�رشية/االإيدز والذين يحتاجون اإىل العالج يف دولة قطر 

)100%( من امل�سابني، والتوجد اأي عوائق للح�سول على خدمات الوقاية والعالج. 

ج(: وقف انتشار االمالريا وغيرها من األمراض الرئيسة بحلول عام 2015    
وبدء القضاء عليها

3. مدى انت�سار املالريا:

ال ت�سكل االإ�سابات باملالريا يف دولة قطر م�سكلة �سحية، واإذا كان معدل االإ�سابة بها 

اإ�سابة  اأي حالة  )10000( من ال�سكان فاإنه مل ت�سجل  )3.9%( حالة لكل   2012 عام 

م�سببات  الإنت�سار  منا�سبة  لي�ست  قطر  لدولة  الطبيعية  البيئة  الأن  هذا   .2013 عام  بها 

هذا املر�س، اإ�سافًة اإىل اجلهود الكبرية التي تبذلها الدولة الكت�ساف احلاالت الوافدة 

والتعامل معها ب�سكل �رشيع وفعال.

الشكل )24(: معدل انتشار المالريا لكل 10000 نسمة بين )2013-2006(

 المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، عن  المجلس األعلى للصحة، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.
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وبالرغم من اإعالن دولة قطر منطقة خالية من املالريا منذ عام 2012، اإال اأنه يف ظل 

ا�ستمرار تدفق العمالة على الدولة من بع�س البلدان املوبوءة، فاإن ذلك يتطلب االإبقاء 

على نظام فاعل للتعامل مع الفرتة الالحقة للق�ساء على املر�س يت�سمن عن�رشًا رقابيًا 

مينع دخول املالريا اإىل الدولة، بوا�سطة العمالة الوافدة.

4. معدل االإ�سابة والوفيات املرتبطة بال�سل:

املرتبطة  والوفيات  االنت�سار  معدل  اإىل  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  اإح�ساءات  ت�سري 

بال�سل قد ارتفعت من )3.3( حالة لكل ع�رشة اآالف من ال�سكان عام 2006 اإىل )3.9( 

تدين   )2013-2009( الفرتة  �سهدت  ثم  الوافدة،  العمالة  من  جلهم   2008 عام  حالة 

االإ�سابة والوفيات مبر�س ال�سل الرئوي، حيث بلغ املعدل )2.3( حالة لكل ع�رشة اآالف 

من ال�سكان )ال�سكل 25(.

الشكل )25(: معدل اإلصابة واالنتشار والوفيات المرتبطة بالسل الرئوي 
لكل 10000 نسمة بين )2013-2006(

 المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، عن  المجلس األعلى للصحة، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.

بوقف  املتعلقة  ال�رشاكة  غاية  حققت  قد  قطر  دولة  باأن   )25( ال�سكل  من  ويالحظ 

مبقدار  املر�س  هذا  عن  الناجمة  الوفيات  معدل  بتخفي�س  والقا�سية  ال�سل،  انت�سار 

الن�سف قبل املوعد املحدد بعام 2015، وهذا يوؤكد حقيقة اأن مكافحة انت�سار ال�سل ال 

ي�سكل حتديًا يواجه قطر يف جمال ال�سحة العامة.
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ومن املتوقع اأن تبقى معدالت االإ�سابة واالنت�سار والوفيات املرتبطة بال�سل الرئوي 

احلاالت  ملراقبة  مبكر  اإنذار  نظام  تطبيق  مع  احلالية،  م�ستوياتها  عند  قطر  دولة  يف 

وتتبعها، كما اأ�سارت اإليه ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية )2016-2011(.

5. ن�سبة حاالت مر�س ال�سل املكت�سفة واملعاجلة:

ت�سري املعطيات االإح�سائية ال�سادرة عن املجل�س االأعلى لل�سحة يف قطر اإىل اأن ن�سبة 

اأثناء العالج لفرتة  حاالت ال�سل التي اكت�سفت ومت �سفاوؤها حتت املالحظة املبا�رشة 

 ،)2012-2006( الفرتة  طيلة  ال�ساملة  التغطية  من  اقرتبت  قد   ،»DOTS« ق�سرية 

وو�سلت اإىل )100%( عام 2013 )ال�سكل 26(.

الشكل )26(: نسبة حاالت السل المكتشفة والمعالجة في دولة قطر بين )2013-2006(

 المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، عن  المجلس األعلى للصحة، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.

لقد جتاوزت دولة قطر الغاية املرجوة املتمثلة مبعاجلة )85%( من امل�سابني الذين 

الوطني  الربنامج  لقيام  هذا  ويرجع   .)2013-2006( الفرتة  طيلة  مر�سهم  اكت�سف 

ملكافحة ال�سل بالتطبيق املكثف ال�سرتاتيجية »ال�رشاكة من اأجل وقف مر�س ال�سل«، 

الدورة  ا�سرتاتيجية  وهي  لها  ال�سابقة  ولال�سرتاتيجية   ،2006 عام  اأطلقت  التي 

الق�سرية للعالج اخلا�سع لالإ�رشاف املبا�رش.
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لالألفية،  االإمنائي  الهدف  اإطار  يف  املرجوة  الغاية  حتقيق  قطر  دولة  ا�ستطاعت 

واملتمثلة يف الق�ساء على املالريا واالأمرا�س املعدية. ومتكنت الدولة من اإيقاف انت�سار 

مر�س املالريا واإعالن قطر بلدا خاليا من هذا املر�س، اإ�سافة اإىل خف�س انت�سار ال�سل 

اإىل الن�سف وانح�ساره قبل املوعد املحدد. وكذلك هو االأمر بالن�سبة لتعميم العالج  

وفرت  حيث   ،2010 عام  املحدد  املوعد  قبل  »االإيدز«  الب�رشية  املناعة  نق�س  ملر�س 

الدولة لكافة امل�سابني به العالج امل�ساد للفريو�س، منذ عام 2007.
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الهدف السابع:
ضمان االستدامة البيئية
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اهتمت دولة قطر منذ تأسيسها بموضوع المحافظة على الموارد الطبيعية وضمان 
استمراريتها، حيث قامت بوضع التشريعات والقوانين ذات العالقة باالستدامة البيئية، 
ومركز  البيئة  كوزارة  البيئية،  الموضوعات  بمختلف  تعنى  التي  المؤسسات  وأنشأت 
التنمية  ومركز  البيئية  الدراسات  كمركز  األبحاث،  مراكز  إلى  إضافة  البيئة،  أصدقاء 
التطبيقات  بتحقيق  التي تهتم  الوطنية  اللجان  المستدامة في جامعة قطر. وأنشأت 
المناخي  للتغير  الوطنية  اللجنة  البيئية، منها  االستدامة  الذي يضمن  النهج  الصحيحة 
ولجنة التنمية النظيفة. ووضعت االستراتيجيات والخطط الهادفة للمحافظة على البيئة 

وحمايتها بهدف تحقيق الركيزة الرابعة في رؤية قطر الوطنية 2030.

ولم يقتصر االهتمام بتحقيق التنمية البيئية المستدامة على إنشاء المؤسسات ووضع 
القوانين، بل تم وضع نص في المادة )33( من الدستور الدائم لدولة قطر، يقول: “تعمل 
 للتنمية الشاملة والمستدامة لكل 

ً
الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا

األجيال”. كما قامت الدولة بالتوقيع على معظم االتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت 
ذات الصلة بالقضايا البيئية على الصعيدين الدولي واإلقليمي.

الغاية )7(

أ(: إدماج مبادْى التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية      
وانحسار فقدان الموارد الطبيعية

االعتبارات  اأخذ  على  التاأكيد  خالل  من  امل�ستدامة  التنمية  مبادئ  قطر  دولة  تبنت 

خالل  من  امل�ستدامة،  التنمية  فر�س  وتعزيز  التنموي،  التخطيط  عمليات  يف  البيئية 

واملوارد  املختلفة  االقت�سادية  القطاعات  يف  البيئية  االإدارة  لتعزيز  برنامج  اإن�ساء 

الطبيعية. وو�سعت اال�سرتاتيجية الوطنية لالإدارة البيئية التي دعت اإىل تنفيذ )11( 

م�رشوعًا مرتابطًا ت�سمل جميع جماالت االإدارة البيئية.

وت�سعى ا�سرتاتيجية حت�سني االإدارة البيئية اإىل حتقيق النتائج التالية:

املياه النقية واال�ستخدام امل�ستدام.	•

الهواء النقي واال�ستجابة الفعالة لتغري املناخ.	•
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احلد من املخلفات، وزيادة اإعادة التدوير، واال�ستخدام االأكرث كفاءة.	•

حماية الطبيعة والرتاث الطبيعي واإدارتهما واملحافظة عليهما ب�سورة م�ستدامة.	•

التو�سع احل�رشي االأكرث ا�ستدامة، والبيئة املعي�سية االأكرث �سحة.	•

زيادة الوعي البيئي لل�سكان.	•

حت�سني االإدارة البيئية والتعاون على ال�سعيدين االإقليمي والدويل.	•

1. ن�سيب الفرد من انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون:

 ا�ستمر امل�سار الت�ساعدي يف انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون خالل الفرتة )2004- 

2008(، ويرجع هذا الت�ساعد يف االنبعاثات اإىل زيادة اإنتاج الطاقة وا�ستهالكها �سواء 

يف القطاع املنزيل اأو يف قطاع النقل، وكذلك يف القطاع ال�سناعي.

وبلغ متو�سط ن�سيب الفرد يف قطر من غاز ثاين اأك�سيد الكربون حوايل )40( طنًا 

مرتيًا عام 2010، مقارنة بحوايل )11.2( طنًا من ثاين اأك�سيد الكربون للفرد يف الدول 

التي تتمتع بتنمية ب�رشية مرتفعة جدًا، و)4.3( اأطنان مرتية يف املتو�سط العاملي.

ا�سرتاتيجية  اإطار  يف  العملية  واخلطوات  االإجراءات  من  �سل�سلة  الدولة  واتخذت 

الكربون،  اأك�سيد  ثاين  غاز  انبعاثات  منو  ملواجهة   )2016-2011( الوطنية  التنمية 

تتبع  عن  لالإبالغ  اآلية  واإن�ساء  النظيفة،  التكنولوجيا  يف  اال�ستثمار  تكثيف  خالل  من 

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون يف دولة قطر.

2. ا�ستهالك املواد امل�ستنفدة لطبقة االأوزون:

)2006-2013(، حيث   انخف�س ا�ستهالك املواد امل�ستنفدة لالأوزون خالل الفرتة 

متكنت دولة قطر من تخفي�س ا�ستهالكها من مركبات الكلور والفلور الع�سوية -22، 

من حوايل )326( طنًا مرتيًا عام 2006 اإىل نحو )87( طنًا مرتيًا، اأي بن�سبة انخفا�س 

قدرها )275%( )ال�سكل 27(.
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الشكل )27(: استهالك المواد المستنفدة لألوزون بين )2013-2006(

 إلى بيانات وزارة البيئة.
ً
المصدر: تم احتساب المؤشر استنادا

للنجاح  نتيجة  لالأوزون،  امل�ستنفدة  املواد  خف�س  يف  الدولة  ا�ستمرار  املتوقع  ومن 

وكانت  املواد.  بتلك  املتعلق  مونرتيال  بروتوكول  يف  املطلوبة  االلتزامات  تنفيذ  يف 

قطر �سادقت عليه، مع مالحظة اأنه �سينتهي ا�ستخدام ما تبقى من املواد امل�ستنفدة 

لالأوزون خالل العقدين القادمني.

ب(: الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع الحيوي بحلول عام 2010

التنموي لالألفية املرتبطة بالتنوع احليوي،  اإىل حتقيق غاية الهدف  �سعت دولة قطر 

كاملعاهدة  ال�سلة،  ذات  واالتفاقيات  التنوع احليوي،  اتفاقية  اإىل  الدولة  ان�سمت  حيث 

الدولية  التجارة  واتفاقية  والزراعة،  للغذاء  النباتية  الوراثية  املوارد  ب�ساأن  الدولية 

املتعلقة باالأنواع النباتية واحليوانية الربية املعر�سة خلطر االنقرا�س، واتفاقية االأنواع 

املهاجرة، واتفاقية رام�سار ب�ساأن االأرا�سي الرطبة... اإ�سافة اإىل االتفاقيات االإقليمية 

يف اإطار جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجامعة الدول العربية.

كما قامت الدولة باإعداد ا�سرتاتيجيات وخطط عمل وطنية �سمن نهج متكامل يحدث 

توازنًا بني املحافظة على التنوع احليوي والتنمية االقت�سادية. وت�سعى يف اإطار تنفيذ 

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية )2011-2016( اإىل اإن�ساء قاعدة بيانات اإلكرتونية �ساملة 

عن التنوع احليوي، والتو�سع يف املناطق املحمية التي تتم اإدارتها ب�سورة ن�سطة.
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3. موؤ�سر ن�سبة االأر�سدة ال�سمكية املوجودة �سمن احلدود البيولوجية: 

يعد قطاع �سيد االأ�سماك م�سدرًا اأ�سا�سيًا من م�سادر التغذية، وعن�رشًا مهمًا لتحقيق 

االأمن الغذائي، ال�سيما اأن القطريني يعتمدون ال�سمك وجبًة غذائيًة رئي�سًة، وهذا يعك�س 

اأهمية �سمان ا�ستدامة املخزون ال�سمكي الأ�سباب اقت�سادية، واجتماعية بيئية مرتبطة 

ال�سمكية  االأر�سدة  ن�سبة  اأن  اإىل  البيانات  لالألفية. وت�سري  التنموية  االأهداف  بتحقيق 

املوجودة �سمن احلدود البيولوجية االآمنة يف دولة قطر ظلت تتاأرجح بني )80%( عام 

2008  و)75%( عام  2013 )ال�سكل 28(. وذلك على الرغم من االرتفاع يف ا�ستهالك 

االأ�سماك الناجت عن الزيادة ال�سكانية يف ال�سنوات القليلة املا�سية، حيث اأن االأ�سماك ال 

تعد الغذاء الرئي�سي للمواطنني فح�سب، بل اأي�سًا لل�سواد االأعظم من العمالة الوافدة.

الشكل )28(: مؤشر نسبة األرصدة السمكية الموجودة 
ضمن الحدود البيولوجية )2013-2008(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة.

* المؤشر مقدر بالنسبة لعام 2012.

على  للرقابة  نظام  تبني  يتطلب  دولة قطر،  االأ�سماك يف  قطاع  ا�ستدامة  اإن �سمان 

االأنواع  �سيد  من  حتد  قوانني  و�سع  خالل  من  ال�سمكي،  املخزون  الإدارة  ال�سيد 

ا�ستكمال  عن  ف�ساًل  ال�سمكي،  املخزون  لزيادة  فعالة  اإجراءات  وو�سع  املهددة، 

امل�رشوعات اخلا�سة بتنمية الرثوة ال�سمكية اجلاري تنفيذها، كم�رشوع اال�ستزراع 

اخلا�س لبع�س اأنواع االأ�سماك البحرية املحلية، مما �سينعك�س ب�سورة اإيجابية على 

االإنتاج امل�ستدام لالأ�سماك يف دولة قطر.
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4. م�ساحة املناطق الربية والبحرية املحمية كن�سبة من امل�ساحة االإجمالية:

بذلت دولة قطر جهودًا كبرية حلماية احلياة الربية والبحرية. وبحلول عام 2013 

اأ�سبحت املناطق املحمية ت�سكل )23.5%( من جمموع االأرا�سي بينما كانت ت�سكل 

)12.9%( عام 2006، اأي اأن الزيادة يف امل�ساحة املحمية اقرتبت من ال�سعف. وقد 

جاءت معظم هذه الزيادة يف م�ساحة االأرا�سي املحمية كنتيجة الإقامة الدولة العديد 

املوؤ�رش �سعي  ارتفاع  التنوع احليوي. ويبني  الطبيعية حمافظة على  املحميات  من 

الدولة للمحافظة على الوجود االإن�ساين الذي يعتمد على اخلدمات واملوارد الطبيعية 

اأو تعزيزها. ي�سري  اإىل احلفاظ عليها  التي ت�سعى املناطق املحمية الربية والبحرية 

كذلك اإىل مدى التزام الدولة باملحافظة على املوروث الطبيعي من النباتات وما يعي�س 

عليها من كائنات حية )ال�سكل 29(.

الشكل )29(: نسبة المساحة المحمية )البرية والبحرية( للمحافظة على
التنوع البيوولجي إلى مساحة األراضي بين )2013-2006(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة.

عام  قطر  يف  االإجمالية  امل�ساحة  من  كن�سبة  املحمية،  والبحرية  الربية  املناطق  تعد 

2013، اأعلى من نظريتها على ال�سعيد العاملي والبالغة )14%(، ويف املناطق متقدمة 

املناطق  وتدار  التوايل.  على  و)%13.8(   )%14( والبالغة  النامية  واملناطق  النمو 

املحمية يف قطر ب�سورة فعالة ومن�سفة، ولها �سفة متثيلية اإيكولوجيًا.
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5. موؤ�سر ن�سبة الكائنات املهددة باالنقرا�س: 

)7.3%( من جمموع االأنواع  تبلغ ن�سبة االأنواع املهددة باالنقرا�س يف دولة قطر 

باملتو�سط  مقارنة  جيدة  الن�سبة  هذه  وُتعد   ،)2013-2009( الفرتة  خالل  كافة 

املهددة  )9.4%(. وتوزعت ف�سائل احليوانات  العربي  )11.6%( واملتو�سط  العاملي 

باالنقرا�س خالل الفرتة )2009-2013( وفق االآتي:

)12( ف�سيلة من االأ�سماك.	 

)3( ثالثة ف�سائل من الثدييات.	 

)4( اأربعة ف�سائل من الطيور.	 

ج(: تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار على مياه 
الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية إلى النصف بحلول عام 2015

6. ن�سبة ال�سكان من احل�سر والريف الذي ميكنهم احل�سول على م�سادر 

ماأمونة للمياه ال�سرب:

اأن دولة  اإىل  ت�سري البيانات املتاحة حول ن�سبة توفري مياه ال�رشب االآمنة لل�سكان 

جلميع   )%100( بن�سبة  املاأمونة  املياه  توفري  يف  متثل  كبريًا  جناحًا  حققت  قد  قطر 

ال�سكان، رغم الطبيعة املناخية واجلغرافية للدولة، وما حتمله من �سح يف موارد املياه 

الطبيعية والتكلفة العالية لتوفريها. وتعتمد الدولة على مياه البحر كم�سدر اأ�سا�سي 

يف توفري املياه العذبة، حيث قامت باإن�ساء العديد من حمطات اإعذاب املياه املاحلة ل�سد 

احتياجات القطاعات املدنية من املياه )ال�سكل 30(.
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الشكل )30(: نسبة السكان الذين يحصلون على 
مصادر مأمونة لمياه الشرب بين )2013-2006(

 لبيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة 
ً
المصدر: من احتساب فريق العمل استنادا

اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.

ويالحظ من ال�سكل )30( اأن دولة قطر قد ا�ستطاعت حتقيق الهدف العاملي، القا�سي 

اإىل الن�سف، بني عامي  بتخفي�س عدد ال�سكان الذين ال تتوفر لهم مياه ال�رشب االآمنة 

1990 و2015، وذلك منذ عام 2006، اأي قبل املوعد املحدد بع�رش �سنوات.

الدولة  على  الوافدة  للعمالة  نتيجة  ال�سكان  عدد  يف  املتوقع  االرتفاع  من  وبالرغم 

لتنفيذ العديد من امل�ساريع التنموية العمالقة، غري اأن ن�سبة تغطية جميع ال�سكان باملياه 

جمال  يف  اال�ستثمارات  من  ملزيد  الدولة  لتوجه  نتيجة  قائمة  �ستبقى  لل�رشب  ال�ساحلة 

ا�ستخدام التقنيات املتطورة الإعذاب املياه املاحلة و�سبه املاحلة، وتبني الدولة لل�سيا�سات 

التوعية  وحمالت  املنظمة  الت�رشيعات  �سن  خالل  من  اال�ستهالك،  لرت�سيد  املنا�سبة 

والتثقيف البيئي لرت�سيد ا�ستخدام املياه لالأغرا�س املنزلية.

7. ن�سبة ال�سكان الذين ي�ستخدمون مرافق �سحية حم�سنة:

ن�سبة  بلغت  حيث  ال�سحي،  ال�رشف  خدمات  يف  كبريا  حت�سنًا  قطر  دولة  حققت 

التغطية لهذه اخلدمات املُح�سنة )100%( طيلة الفرتة )2006-2013(. اأي اأن الدولة 

ا�ستطاعت اأن حتقق الغاية املتمثلة يف توفري خدمات ال�رشف ال�سحي جلميع ال�سكان 

)ال�سكل 31(.
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الشكل )31(: نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي مناسب بين )2013-2006(

 لبيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة 
ً
المصدر: من احتساب فريق العمل استنادا

اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.

د(: تحقيق تحسن كبير بحلول عام 2020 في حياة ما اليقل عن )100( مليون 
من سكان األحياء الفقيرة

تبلغ ن�سبة ال�سكان احل�رش املقيمني يف اأحياء فقرية )�سفرًا( يف دولة قطر. وذلك الأن 

ن�سبة االأ�رش التي متتلك بيوتًا اأو ت�ستاأجرها اأو تقيم يف م�ساكن مقدمة من ال�رشكات اأو 

اأرباب العمل اأو الدولة، من خالل االإ�سكان احلكومي، تبلغ )100%(، ويح�سل جميع 

ال�سكان يف الدولة على خدمات ال�رشف ال�سحي املنا�سبة ومياه ال�رشب املاأمونة.

املتعلق  ال�سابع  الهدف  اإليه  اأ�سار  ما  اأغلب  حتقق  اأن  قطر  دولة  ا�ستطاعت  لقد 

باال�ستدامة البيئية. فقامت باإدخال مبادىء التنمية امل�ستدامة يف ال�سيا�سات والربامج 

الوطنية، من خالل و�سعها يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية )2011-2015(. ووفرت 

الدولة جلميع ال�سكان م�سادر ماأمونة ملياه ال�رشب، مع ال�رشف ال�سحي املنا�سب. 

وا�ستطاعت اأن حتد من فقدان التنوع احليوي، من خالل التو�سع يف اإقامة املحميات 

والبحرية  الربية  املناطق  ن�سبة  تخطت  حيث  والبحرية،  الربية  املناطق  يف  الطبيعية 

احليوي.  التنوع  اتفاقية  حددته  الذي  الهدف  البلد  م�ساحة  اإجمايل  من  املحمية 

وا�ستطاعت الدولة تاأمني ال�سكن الالئق جلميع ال�سكان، فال وجود لالأحياء ال�سكنية 

الهام�سية فيها. ومل يبق �سوى مواجهة حتديات انبعاثات غازات الدفيئة، التي من 

املوؤمل تخفي�سها وفق املعايري العاملية خالل ال�سنوات القادمة.
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الهدف الثامن:
إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
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ً
يتطلب إنشاء شراكة عالمية في التنمية بين الدول المتقدمة والدول النامية تعاونا
عد هذه الشراكة دعامة رئيسة من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية 

ُ
 من الجانبين. وت

ً
مشتركا

الفقيرة، من خالل  الدول  المتقدمة  الدول  تدعم  أن  الضروري  لذلك من  األولى.  السبع 
تقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية، وتعزيز فرص الوصول إلى األسواق وقواعد التجارة 

العادلة، إضافة إلى تخفيف الديون والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

واهتمت الدولة بتحقيق الشراكة العالمية في التنمية، حيث أشارت رؤية قطر الوطنية 
العالميين  والسالم  األمن  تحقيق  في  “المساهمة  إلى:  الثالثة  الركيزة  في   )2030(
األطر  بإنشاء  الدولة  وقامت  وإنسانية”.  تنموية  مبادرات سياسية ومعونات  من خالل 
المؤسسية التي تعنى بتقديم العون اإلنمائي وتحقيق الشراكة العالمية في التنمية. 
من  وغيرها  العربية  الدول  مساعدة  إلى  يهدف  الذي  للتنمية  قطر  صندوق  فأنشئت 
وقامت  فيها.  التنمية  برامج  وتنفيذ  اقتصاداتها  تطوير  في  األخرى  النامية  الدول 
باستحداث إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية لعقد الشراكات مع الدول والمنظمات 

اإلقليمية والدولية العاملة في مجال العون التنموي واإلنساني.

وفي إطار دعمها لجهود الدول النامية، والسيما الفقيرة، قامت بوضع العديد من المبادرات. 
منها ما يتعلق بتقديم المساعدات في مجال التعليم لتحقيق نشر التعليم األساسي، حيث 
”، الذي يهدف إلى ضمان 

ً
تقوم مؤسسة التعليم فوق الجميع بتنفيذ برنامج “علم طفال

التعليم، وخفض عدد األطفال  النامية على حقهم في  الدول  حصول جميع األطفال في 
المحرومين منه في أنحاء العالم كافة، والذين يقدر عددهم بحوالي )57( مليون طفل.

وقامت دولة قطر أيضا بتوفير فرص عمل الئقة للشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، من خالل مؤسسة “صلتك” التي تاسست عام 2008 كمنظمة غير حكومية عالمية، 
تهدف برامجها الرئيسة إلى دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرنامج 
التشغيل الذي يهدف إلى دعم أكثر من )500( مركز مهني و)100( ألف شاب بحلول عام 2015.

الغاية )8(

أ(: المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد 
والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز

التجارة  حترير  نحو  هامة  خطوات  املن�رشمني  العقدين  خالل  قطر  دولة  اتخذت 

والتكامل االقت�سادي. فقد ان�سمت قطر اإىل منظمة التجارة العاملية ومنطقة التجارة 

احلرة العربية الكربى، واتفاقية ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة. وفتحت الدولة ب�سكل 

كبري اقت�سادها الوطني على التجارة واال�ستثمار وتدفق راأ�س املال.
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وحر�ست دولة قطر على توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة االأطراف للتجارة احلرة، 

�سواء مع بع�س دول االحتاد االأوروبي اأو الدول االآ�سيوية، باالإ�سافة اإىل عقد اتفاقيات 

للتعاون االقت�سادي والتجاري والفني مع خمتلف دول العامل. كما تبنت الدولة نظاما 

الإدارة االقت�ساد الوطني يرتكز على االنفتاح على اخلارج، وهو مايوؤكده ارتفاع درجة 

ات�ساع  وكذلك   ،2013 عام   )%82( تخطت  التي  قطر،  لدولة  االقت�سادي  االنفتاح 

قاعدة التبادل التجاري للدولة، حيث ترتبط قطر بعالقات جتارية مع حوايل )167( 

دولة من خمتلف قارات العامل.

ب(: معالجة االحتياجات الخاصة ألقل الدول نموًا 

انطالقًا من اإميان دولة قطر العميق بتحقيق ال�رشاكة العاملية يف التنمية من خالل 

تقدمي العون االإمنائي للدول النامية، ال�سيما االأقل منوًا، مل�ساعدتها يف حتقيق االأهداف 

االإمنائية لالألفية، فقد ارتفعت قيمة امل�ساعدات واملعونات االإمنائية الكلية املقدمة من 

دولة قطر- ب�سقيها احلكومي وغري احلكومي - من حوايل )2.3( مليار ريال قطري 

بن�سبة زيادة قدرها  اأي   ،2013 )6.5( مليار ريال قطري عام  اإىل حوايل   2006 عام 

امل�ساعدات  اإجمايل  من   )%78( مان�سبته  احلكومية  امل�ساعدات  و�سكلت   .)%183(

املنظمات  من  املقدمة  امل�ساعدات  �سكلت  حني  يف   ،2013 لعام  قطر  دولة  من  املقدمة 

واملوؤ�س�سات غري احلكومية )22%( )اجلدول 2(.

جدول )2(: إجمالي المساعدات المقدمة من دولة قطر خالل الفترة )2006-2013( )ريال قطري(

 إلى بيانات وزارة الخارجية – 
ً
المصدر: تم احتساب النسب من قبل فريق العمل استنادا

إدارة التنمية الدولية، تقرير المساعدات الخارجية 2013.
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وجتاوز عدد الدول امل�ستفيدة من امل�ساعدات واملعونات االإمنائية القطرية )110( بلدًا 

)3( يو�سح توزيع امل�ساعدات االإمنائية املقدمة من  يف قارات العامل املختلفة، واجلدول 

حكومة دولة قطر بح�سب االأقاليم امل�ستفيدة من تلك امل�ساعدات.

جدول )3(: التوزيع الجغرافي للمساعدات الحكومية المقدمة من دولة قطر
 حسب األقاليم لعام 2013 )ريال قطري(

المصدر: وزارة الخارجية – إدارة التنمية الدولية، تقرير المساعدات الخارجية 2013، الدوحة، 2014، ص 24.

قد  القطرية  احلكومية  امل�ساعدات  من  االأكرب  اجلزء  اأن   )3( اجلدول  من  يالحظ 

 )%62( ن�سبته  ما  لها  املقدمة  امل�ساعدات  �سكلت  حيث  االآ�سيوية،  الدول  نحو  اجته 

2013، تليها الدول االأفريقية بن�سبة  اإجمايل امل�ساعدات احلكومية املقدمة لعام  من 

)32%(، ثم الدول االأوروبية بن�سبة )%3(. 

البناء  باأن قطاع  اأما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للم�ساعدات القطرية، فيالحظ 

اإجمايل  من   )%27( بن�سبة  للم�ساعدات  املتلقية  القطاعات  مقدمة  يف  كان  والت�سييد 

قطر  دولة  حكومة  اهتمام  يعك�س  وهذا   .2013 لعام  املقدمة  واملعونات  امل�ساعدات 

مب�ساريع اإعادة االإعمار والتي ت�سمل م�ساريع الطرق وبناء امل�ساكن واإعادة ترميمها، 

وبناء املراكز التنموية، ثم ياأتي دعم املوازنات احلكومية ملواجهة ال�سغوط واالأعباء 

املالية باملرتبة الثانية بن�سبة )%18(.
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1. ن�سبة امل�ساعدات االإمنائية للناجت املحلي االإجمايل:

بلغت ن�سبة امل�ساعدات واملعونات االإمنائية املقدمة من دولة قطر )0.58%( من الناجت 

امل�ساعدات  جلنة  دول  يف  نظريتها  تتخطى  الن�سبة  وهذه   ،2013 لعام  االإجمايل  املحلي 

التنموية البالغة )0.22%( من الناجت املحلي االإجمايل لها. )ال�سكل 32(.

الشكل )32(: نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي بين )2013-2006(

المصدر: وزارة الخارجية – إدارة التنمية الدولية، تقرير المساعدات الخارجية، سنوات مختلفة.

ج(: التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وبخاصة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معها  وحتمل  النامي  العامل  يف  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  ثورة  تنت�رش 

لهذه  لالقت�سادات، وميكن  ال�رشيع  التحديث  يف  ي�سهم  تكنولوجي  تقدم  بتحقيق  وعدًا 

التكنولوجيا اأن تلعب دورًا رئي�سًا وفاعاًل يف النمو االقت�سادي.

ويف هذا االإطار، اهتمت دولة قطر باإدخال اأحدث التطورات وامل�ستجدات يف جمال 

هذه  تلعبه  الذي  بالدور  اإميانها  من  انطالقًا  واالت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

تثبيت  اإىل  الدولة  ت�سعى  الذي  املعرفة  على  املرتكز  االقت�ساد  بناء  يف  التكنولوجيا 
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النمو  اإىل بناء اقت�ساد متنوع يوؤمن  الهادفة  التنموية  اإطار ا�سرتاتيجتها  ركائزه يف 

االقت�سادي امل�ستدام.

2. موؤ�سر عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 فرد من ال�سكان:

�سهد عدد خطوط الهاتف الثابت لكل )100( ن�سمة من ال�سكان - »الكثافة الهاتفية«- 

انخفا�سًا ملحوظًا خالل الفرتة )2006-2013(، اإذ انخف�س من )21.9( خطًا لكل )100( 

ن�سمة من ال�سكان عام 2006 اإىل )16.6( عام 2013. وهذا ي�سري اإىل تخلف عن املتو�سط 

العاملي يف خطوط الهاتف الثابت. )ال�سكل 33(.

الشكل )33(: عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 فرد من السكان بين )2013-2006(

المصدر: وزارة الخارجية – إدارة التنمية الدولية ، المجموعة اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة.

الهاتف  الطلب على خدمات  بزيادة  الهاتفية  الكثافة  انخفا�س موؤ�رش  تف�سري  وميكن 

قطر،  دولة  يف  كبري جدًا  ب�سكل  تنت�رش  اأخذت  التي  الذكية  الهواتف  اجلوال، وال�سيما 

ال�سيما يف ظل ات�ساع قاعدة الربامج واخلدمات التي تقدمها هذه الهواتف.

3. موؤ�سر عدد خطوط الهاتف اجلوال لكل 100 فرد من ال�سكان:

 ،)2013-2006( الفرتة  خالل  مت�سارعًا  منوًا  اجلوال  الهاتف  ا�ستخدام  �سهد 

 )189.9( اإىل   2006 عام  ال�سكان  من  ن�سمة   )100( لكل  خطًا   )88.2( من  ارتفع  اإذ 
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اأعلى  اأظهرت دولة قطر معدل اعتماد  العاملي،  2013. وباملقارنة مع املتو�سط  عام 

فيما يتعلق باال�سرتاك يف الهواتف اجلوالة، حيث تخطى معدل التغطية بالهواتف 

اجلوالة )100%( منذ عام 2007 )ال�سكل 34(.

الشكل )34(: عدد خطوط الهاتف الجوال لكل 100 فرد من السكان بين )2013-2006(

 إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة 
ً
المصدر: تم حساب المؤشر استنادا

اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة.

ويالحظ من ال�سكل )34( اأن معدل انت�سار الهاتف اجلوال يف دولة قطر البالغ )190( 

)122(، والدول  )100( ن�سمة من ال�سكان يتخطى نظريه يف الدول مرتفعة الدخل  لكل 

متو�سطة الدخل )83(، ويفوق باأكرث من ال�سعف املعدل على ال�سعيد العاملي البالغ )85( 

لعام 2012. 

وت�سري الزيادة يف معدل اخرتاق الهاتف اجلوال لالأ�سواق يف قطر اإىل دور الهاتف 

االت�سال  فجوة  من  للحد  الدولة  �سي�ساعد  رقميًا  ج�رشًا  ي�سكل  باعتباره  اجلوال 

التي تف�سلها عن غريها من الدول التي تتمتع ببنية اأ�سا�سية متقدمة من خطوط 

الهاتف الثابت.
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4. عدد م�ستخدمي االإنرتنت لكل 100 من ال�سكان:

الفرتة  ارتفاعًا خالل  ال�سكان  بني  االإنرتنت  ا�ستخدام  انت�سار  معدل  موؤ�رش  �سهد 

)2006-2013(. فقد ارتفع من )27.8( م�ستخدمًا لكل )100( من ال�سكان عام 2006 

مبقدار  ارتفع  اأنه  اأي   .2013 عام  ال�سكان  من   )100( لكل  م�ستخدمًا   )56.9( اإىل 

ال�سكان، وتطوير  غالبية  لدى  التعليمي  امل�ستوى  ارتفاع  اإىل  ذلك  ال�سعف. ويرجع 

وتكنولوجيا  االت�ساالت  وزارة  وا�سرتاتيجيات  خطط  اإطار  يف  االإنرتنت  خدمات 

املعلومات )ال�سكل 34(.

الشكل )35(: عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 100 فرد من السكان بين )2013-2006(

 إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة 
ً
المصدر: تم حساب المؤشر استنادا

اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة.

يقل معدل انت�سار ا�ستخدام االإنرتنت بني ال�سكان يف دولة قطر البالغ )%49( 

منظمة  دول  ويف   ،)%75.3( االأوروبي  االحتاد  دول  يف  نظريه  عن   2012 عام 

ال�سعيد  على  املعدل  يتجاوز  لكنه   ،)%73.3( االقت�سادي  والتعاون  التنمية 

العاملي البالغ )%35.6(.  

ومن املتوقع اأن ترتفع قاعدة م�ستخدمي االإنرتنت بني ال�سكان يف دولة قطر، 

وحتقق منوًا اإيجابيًا خالل ال�سنوات القادمة، ال�سيما مع دخول خطة ربط الدولة 
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االأوىل  املرحلة  اإجناز  املوؤمل  من  التي  النطاق  عري�س  االإنرتنت  ب�سبكة  باأكملها 

الدولة  اأرا�سي  من   )%95( تغطية  اإىل  �ستوؤدي  والتي   2015 عام  بحلول  منها 

بو�سالت �سوئية اأ�رشع. 

التنمية،  يف  العاملية  ال�رشاكة  بتحقيق  املتعلق  االإمنائي  الهدف  قطر  دولة  لقد حققت 

وُتعد اليوم دولة مانحة و�رشيكًا رئي�سًا يف متويل برامج التنمية الدولية، حيث و�سلت 

)0.60%( من الناجت املحلي االإجمايل  اإىل قرابة  ن�سبة امل�ساعدات واملعونات االإمنائية 

اأخرى  ومناطق  واأفريقيا  اآ�سيا  يف  دولة   )110( من  اأكرث  منها  ا�ستفادت  وقد  للدولة. 

لل�سيا�سة اخلارجية  الرئي�سة  اإحدى الركائز  العامل. و�سكلت امل�ساعدات اخلارجية،  يف 

القطرية وهو ما اأ�سارت اإليه روؤية قطر الوطنية 2030. 
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الخاتمة:





الهدف األول: القضاء على الفقر المدقع والجوع

ميكن القول اإن هذا الهدف ال ي�سكل اأي حتٍد لدولة قطر، التي ا�ستطاعت اأن توفر 

العي�س الرغيد لكافة املواطنني على اأر�سها �سواء من خالل تاأمني م�سدر رزق م�ستدام 

جلميع  الدولة  توؤمن  حيث  االجتماعية،  والرعاية  االأمان  �سبكات  خالل  من  اأو  لهم، 

ال�سمان  خالل  من  مرتبات  معيل  اأو  دخل  م�سدر  لهم  يوجد  ال  الذين  االأ�سخا�س 

االجتماعي، حتى يتحقق لهم االأمان والعي�س بطماأنينة وا�ستقرار. اإ�سافة اإىل توفري 

من  ميكنهم  مبا  اخلدمات،  من  وغريها  لهم  التعليمية  واخلدمات  ال�سحية  الرعاية 

العي�س مب�ستوى الئق.

الهدف الثاني: تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

وال�سيما  التعليم،  قطاع  لتطوير  منا�سبة  و�سيا�سات  اإجراءات  الدولة  اتخاذ  �ساهم 

التعليم االبتدائي،  وتوفري املخ�س�سات املالية للتو�سع يف البنية التحتية للتعليم وتطوير 

خدماته، يف ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي من كال اجلن�سني، بحيث تخطت 

)92%(. وهذا يوؤكد اقرتاب الدولة من حتقيق كامل الهدف املعتمد يف �سمان ح�سول  

جميع االأطفال من البنني والبنات على التعليم قبل عام 2015.

الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

�سجلت دولة قطر تقدمًا كبريًا  يف حتقيق التكافوؤ بني اجلن�سني يف جمال احل�سول على 

فر�س التعليم مبراحله كافة، بل حققت تقدمًا الفتًا للنظر يف جمال التعليم اجلامعي، 

حيث يتجاوز معدل الفتيات معدل الفتيان. ويبلغ معدل التكافوؤ بني اجلن�سني )1.75(، 

غري اأن م�ستوى امل�ساركة االقت�سادية للمراأة القطرية يف �سوق العمل مازال منخف�سا 

تقليدية كاملهن  للدخول يف مهن غري  املراأة  الذي يتطلب ت�سجيع  االأمر  وي�سكل حتديا، 

ي�سكل  القطرية  للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تعزيز  يظل  لكن  الفنية.  واحلرف  العلمية 

املجال�س  يف  متثيلها  مب�ستوى  لالرتقاء  خطة  و�سع  يتطلب  الذي  االأمر  اآخر،  حتديًا 

الوطنية املنتخبة يف املرحلة القادمة.
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الهدف الرابع: تخفيض وفيات األطفال

ا�ستطاعت دولة قطر اأن حتقق الهدف االإمنائي املتعلق بتخفي�س وفيات االأطفال، خا�سة 

 2015 عام  املحدد  املوعد  قبل  وذلك  الثلثني،  �سن اخلام�سة مبقدار  دون  االأطفال  منهم 

بثالث �سنوات. ويعود هذا االإجناز اإىل ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�سادية وال�سحية 

الفعالة التي انتهجتها الدولة، و�ساهمت يف توفري خمتلف االحتياجات ال�سحية االأ�سا�سية 

لالأطفال و�سمان جودتها، من خالل تطبيق عيادة الطفل ال�سليم يف اأغلب املراكز ال�سحية 

املنت�رشة يف الدولة، والقيام بحمالت تطعيم �سد االأمرا�س الوبائية واملعدية التي �سملت 

بها  تقوم  التي  ال�سحي  والتثقيف  التوعية  حمالت  برامج  اإىل  اإ�سافة  االأطفال،  جميع 

خمتلف اجلهات املعنية ب�سحة الطفل.

 

الهدف الخامس: تحسين صحة األمهات

جتاوزت دولة قطر الغاية التي تقت�سي تخفي�س معدل وفيات االأمهات مبقدار ثالثة 

اإ�رشاف  حتت  جتري  قطر  يف  الوالدات  جميع  اأن  حيث  لها،  املحدد  املوعد  قبل  اأرباع 

اخت�سا�سيني �سحيني مهرة، وكذلك فيما يتعلق بتحقيق �سمولية اإتاحة خدمات ال�سحة 

االإجنابية لكافة الن�ساء، ال�سيما مع بدء �رشكة الـتاأمني ال�سحي »�سحة« بتقدمي خدماتها 

للن�ساء القطريات يف عام 2013.

بتوفر  لالأمهات،  االإجنابية  ال�سحة  جمال  يف  حتقق  الذي  االإجناز  تف�سري  ميكن 

الرعاية ال�سحية بالقدر الكايف وبالنوعية اجليدة، بف�سل عيادات املراأة ال�سليمة التي 

الدولة،  مناطق  كافة  يف  املنت�رشة  ال�سحية  املراكز  خالل  من  للن�ساء  خدماتها  تقدم 

اإ�سافة اإىل الربامج اخلا�سة ب�سحة املراأة والطفل املقدمة من قبل م�ست�سفى الوالدة 

والن�ساء بالدولة.
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الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز 
والمالريا وغيرهما من األمراض

ا�ستطاعت الدولة حتقيق الغاية املرجوة يف اإطار الهدف االإمنائي لالألفية، واملتمثلة 

يف الق�ساء على املالريا واالأمرا�س املعدية. ومتكنت الدولة من اإيقاف انت�سار مر�س 

الن�سف  اإىل  ال�سل  انت�سار  خف�س  اإىل  اإ�سافة  منه،  خاليًا  بلدًا  قطر  واإعالن  املالريا 

بالن�سبة لتعميم العالج ملر�س نق�س  وانح�ساره قبل املوعد املحدد. وكذلك هو االأمر 

لكافة  الدولة  وفرت  حيث   ،2010 عام  املحدد  املوعد  قبل  »االإيدز«  الب�رشية  املناعة 

عام  منذ  للفريو�س،  امل�ساد  العالج  »االإيدز«  الب�رشية  املناعة  نق�س  امل�سابني مبر�س 

2007. وال تزال الدولة م�ستمرة يف جهودها ملنع دخول اأو انت�سار هذا املر�س اخلطري، 

وحماية املجتمع القطري منه من خالل برامج التوعية والتثقيف ال�سحي، ال�سيما يف 

التنمية  م�ساريع  لتنفيذ  الوافدة  العمالة  من  للماليني  وا�ستقبالها  الدولة  انفتاح  ظل 

املختلفة ال�ست�سافة كاأ�س العامل لكرة القدم 2022.

الهدف السابع: كفالة االستدامة البيئية

املتعلق  ال�سابع  الهدف  اإليه  اأ�سار  ما  اأغلب  حتقق  اأن  قطر  دولة  ا�ستطاعت 

االإمنائي  التخطيط  عملية  يف  البيئية  االعتبارات  اأدخلت  حيث  البيئية،  باال�ستدامة 

ل�سكانها  الدولة  وفرت  كما   .)2015-2011( الوطنية  التنمية  ا�سرتاتيجية  �سمن 

مياه ال�رشب املاأمونة، وال�رشف ال�سحي املنا�سب. وا�ستطاعت اأن تقلل من االآثار 

اإقامة املحميات الطبيعية يف  ال�سلبية لفقدان التنوع احليوي، من خالل التو�سع يف 

املحمية من  والبحرية  الربية  املناطق  ن�سبة  والبحرية، حيث تخطت  الربية  املناطق 

احليوي.  التنوع  اتفاقية  حددتها  التي  امل�ستهدفة  الن�سبة  البلد  م�ساحة  اإجمايل 

لل�سكان كافة، فال وجود  الالئقة  ال�سكنية  الوحدات  تاأمني  اأي�سا  الدولة  ا�ستطاعت 

لالأحياء ال�سكنية الهام�سية فيها. ومع ذلك، يبقى حتٍد واحد يواجه  �سمان توفري 

البيئة امل�ستدامة يف قطر، يتمثل بتحدي انبعاثات غازات الدفيئة، والتي تاأمل الدولة 

ا�ستخدام م�سادر  الت�سديد يف  بيئية تركز على  �سيا�سة  تبني  مبواجهتها من خالل 

الطاقة النظيفة التي تقود اإىل بيئة خالية من الكربون والنفايات.
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التنمية، حيث  اأجل  �ساهمت دولة قطر وب�سكل فعال يف تطوير �رشاكة عاملية من 

ُتعد اليوم دولة مانحة و�رشيكًا موؤثرًا يف العون االإمنائي الدويل. وت�سكل امل�ساعدات 

واملعونات االإمنائية ركيزة اأ�سا�سية يف ال�سيا�سة اخلارجية للدولة. وقد و�سلت ن�سبة 

 ،2013 للدولة عام  الناجت املحلي االإجمايل  )0.58%( من  اإىل  امل�ساعدات اخلارجية 

وات�سعت قاعدة الدول التي �سملتها امل�ساعدات القطرية لت�سل اإىل اأكرث من )110( 

نظامًا جتاريًا  الدولة  تبنت  كما  العامل.  من  اأخرى  واأفريقيا ومناطق  اآ�سيا  يف  دولة 

منفتحًا على العامل اخلارجي، وهو ما يوؤكده تبادلها التجاري مع اأكرث من )160( 

دولة من قارات العامل املختلفة. وقامت الدولة بعقد �رشاكات جتارية واتفاقات يف 

جمال ت�سجيع اال�ستثمارات االأجنبية بف�سل نظامها االقت�سادي احلر املنفتح على 

االقت�سادات االأخرى.
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