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تمهيد

لقد حققت دولة قطر معظم الأهداف الإمنائية للألفية التي �صادقت عليها عام 2000، وهي جمموعة من 
الأهداف التنموية القابلة للقيا�س، وت�صتمل على الغايات املتفق عليها يف املوؤمترات والقمم العاملية التي عقدتها 
الأمم املتحدة خلل العقد الأخري من القرن الع�صرين واملعنية بتحقيق التنمية الجتماعية والتنمية امل�صتدامة 
والغذاء وال�صكان وق�صايا املراأة والطفولة والتعليم. وقد اتفقت دول العامل على �صرورة اإجناز الأهداف الإمنائية 

للألفية يف موعدها املحدد عام 2015.

و قد التزمت دولة قطر، يف هذا الإطار، بتحقيق الغايات اخلا�صة باإجناز الأهداف الإمنائية للألفية، وذلك 
بق�صد الرتقاء بواقع حياة الإن�صان يف قطر، وقد مت حتقيق معظم هذه الأهداف قبل الأجل املحدد لذلك، ل�صيما 
فيما يتعلق بتعميم التعليم والرعاية ال�صحية، والرتقاء مب�صتوى معي�صة الفرد، وهذا ما اأدى اإىل تبواأ دولة قطر 
ملرتبة متقدمة يف تقرير التنمية الب�صرية لعام 2014، اإذ جاءت باملرتبة 31 عامليًا و�صنفت �صمن جمموعة الدول 

التي تتمتع بتنمية ب�صرية مرتفعة جدًا.

ويركز التقرير ال�صاد�س للأهداف الإمنائية عام 2016 على التقدم الذي اأحرزته دولة قطر لبلوغ الأهداف، 
القت�صادية  احلياة  يف  وم�صاركتها  املراأة  بتمكني  يرتبط  فيما  ل�صيما  الدولة،  تواجه  التي  التحديات  يبني  كما 
وال�صيا�صية، وكذلك التحديات املرتبطة ب�صمان ا�صتدامة البيئة والتي ت�صكل اأحد الركائز الرئي�صة يف ال�صرتاتيجية 

الوطنية )2011 – 2016( لتنفيذ روؤية قطر الوطنية 2030.

اأق�صام تناول الق�صم الأول امل�صائل املتعلقة بالهدف الأول املتعلق بالق�صاء على  وقد ق�صم التقرير اإىل ثمان 
الفقر وحماربة اجلوع. وا�صتعر�س الق�صم الثاين الهدف الثاين املعني بتحقيق التعليم البتدائي للجميع، بينما 
ركز الق�صم الثالث على هدف تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة، واخت�س الق�صم الرابع بالهدف املعني 
اأما  للأمهات.  الإجنابية  ال�صحة  حت�صني  على  ال�صوء  اخلام�س  الق�صم  ويلقي  الأطفال،  وفيات  معدل  بتخفي�س 
الق�صم ال�صاد�س، فتناول امل�صائل املتعلقة مبكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�صرية/ الأيدز وامللريا وغريها من 
حتقيق  على  والأخري  الثامن  الق�صم  ركز  بينما  البيئية،  ال�صتدامة  كفالة  ال�صابع  الق�صم  وا�صتعر�س  الأمرا�س، 

ال�صراكة العاملية يف التنمية.

وتاأمل وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء اأن ي�صاعد هذا التقرير اجلهات املعنية بو�صع اخلطط وال�صيا�صات 
التنموية املعنية بتح�صني امل�صتوى املعي�صي لل�صكان وقطاعات التعليم وال�صحة والبيئة، اإ�صافة اإىل اجلهات التي 

تعنى بتحقيق التنمية الدولية.

الدكتور صالح بن محمد النابت 
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء
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مقدمة

�صبيل حتقيق  ما�صية يف  وهي  الأخريين  العقدين  التنموية خلل  م�صريتها  كبريا عرب  �صوطا  قطر  قطعت   
تطلعات ال�صعب اإىل حياة اأف�صل وتنمية ب�صرية تنتهج لتنفيذها ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، وفق 
روؤية قطر 2030. وهناك جمموعة خمتارة من الأهداف جتري متابعة حتقيقها عن طريق �صل�صلة من املوؤ�صرات، 
العامل  زعماء  اتفق  اإذ   ،)2015  -  1990( الفرتة  خلل  زمني  باإطار  املحددة  الأهداف  تلك  بلوغ  مدى  لقيا�س 
على خف�س ن�صبة الفقر واجلوع اإىل الن�صف، وتطبيق التعليم البتدائي على م�صتوى �صامل، وتعزيز امل�صاواة بني 
اجلن�صني، وخف�س معدل الوفيات بني الأطفال دون �صن اخلام�صة اإىل الثلثني، ومعدل الوفيات بني الأمهات بن�صبة 
ال�صتدامة  و�صمان  وال�صل،  وامللريا  )الإيدز/ال�صيدا(،  املكت�صب  املناعة  نق�س  فريو�س  ومكافحة  اأرباع،  ثلثة 

البيئية، وبناء �صراكة عاملية يف التنمية.

معظم  حتقيق  ا�صتطاعت  الدولة  اأن  اإىل  الأخريين،  العقدين  خلل  قطر،  دولة  يف  التنموي  امل�صهد  ي�صري 
الأهداف الإمنائية للألفية، وقد و�صلت اإىل الغايات املر�صومة يف حتقيق رفاهية اأف�صل للمواطنني، ويظهر ذلك 
امل�صار  يف  قدمًا  ومب�صيها  للتنمية،  عاملية  �صراكة  وبناء  امل�صتدامة،  والتنمية  والتعليم،  ال�صحة،  جمال  يف  جليًا 

ال�صحيح يف تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني، ومتكني املراأة. 

الرفاه  اإىل حتقيق  و�صعيهم  ال�صيا�صي،  القرار  اأ�صحاب  توجهات  يعك�س  الأهداف  اأن حتقيق هذه  ل�صك يف 
يف البلد، ورفع م�صتوى معي�صة املواطنني. وكان للنه�صة القت�صادية التي �صهدتها الدولة على م�صتوى القت�صاد 
الكلي واجلزئي، وتركيز الإدارة يف ا�صرتاتيجيتها التنموية الطموحة على التدخل يف خمتلف القطاعات احليوية 
الأثر الكبري يف حتقيق هذه الإجنازات، والو�صول اإىل معظم الأهداف الإمنائية للألفية قبل املوعد املحدد لها 

عام 2015.
 ورغم الإجنازات التنموية التي حققتها الدولة، ل اأحد ينفي وجود بع�س التحديات يف املجالت الجتماعية 
تتعلق اأ�صا�صًا ببع�س ال�صلوكيات الجتماعية، التي ينبغي تغيريها، واإيجاد م�صار ملئم للتنمية الجتماعية فيما 
الن�صاء،  الأطفال،  )ال�صبان،  الجتماعية  الفئات  جميع  ودمج  ال�صرائح،  خمتلف  وتوعية  املراأة،  بتمكني  يتعلق 
للألفية يف  الإمنائية  الأهداف  دمج خمتلف  عملية  ومتابعة  فيها،  امل�صاركة  لتو�صيع  التنمية  عملية  امل�صنون( يف 

ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية )2011– 2016(. 

ومع اأن معظم الأهداف الإمنائية للألفية يف دولة قطر قد جرى حتقيقه، فاإن هذا التقرير ي�صعى اإىل متابعة 
تلك الإجنازات من خلل حتليل املوؤ�صرات عرب ثمانية حماور رئي�صية، حيث ميثل كل حمور واحدًا من الأهداف، 
اعتمادًا على البيانات الإح�صائية الدقيقة، وتوثيق الإجنازات، واإبراز التحديات التي تعرقل التقدم يف اإجناز ما 

مل يتحقق، مع ا�صتنتاجات واقرتاح �صبل مواجهة هذه التحديات لتحقيق جميع الأهداف. 



الهدف األول: 
القضاء على الفقر المدقع والجوع
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يعد التخلص من الفقر المدقع حق أساسي من حقوق اإلنسان، وعنصر مهم 
من مجموعة العناصر المترابطة التي تؤثر على الفقر البشري وعامل يؤدي دورًا 
حاسمًا في ترسيخ التماسك االجتماعي، واإلسراع في البناء الوطني وتعزيز البيئة 

السياسية المستقرة.

وبسبب إدراك هذا الواقع يشمل الهدف األول غايات تتعلق بتخفيض معدل 
للجميع  الالئق  العمل  وتوفير  الكامل  االستخدام  وتحقيق  النصف  إلى  الفقر 

والتخفيف من الجوع.

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

إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لهم.

الغاية )1(

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

1.  ن�سبة �ل�سكان �لذين يقل دخلهم �ليومي عن 1.25 دوالر �أمريكي:

 ل يوجد يف دولة قطر اأي فرد من ال�صكان يقل دخله اليومي عن 1.25 دولر، وعليه فاإن هذه الن�صبة ت�صاوي 
�صفر طبقًا للموؤ�صر العام. وهذا يعني خلو قطر من ظاهرة الفقر املدقع. وهو ما توؤكده م�صوح دخل واإنفاق الأ�صرة 
التي اأجريت خلل الأثني ع�صر �صنة املن�صرمة، كما اأ�صارت اإىل التقدم امللحوظ والكبري الذي طراأ على متو�صط 
الدخل ال�صهري لأرباب الأ�صر بني عامي 2001 و 2013، حيث و�صل الدخل ال�صهري لرب الأ�صرة يف قطر اإىل 
األف ريال، ولغري القطرية  األف ريال عام 2013، وبلغ متو�صط الدخل ال�صهري للأ�صرة القطرية، 88.2   41.6

24.4 األف ريال قطري )ال�صكل 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�صط الدخل ال�صهري ل 21% من اأرباب الأ�صر القطرية بني 5000 و 10000 ريال قطري عام 2001 و 
هو ل ميثل �صوى 1% من اأرباب الأ�صر القطرية عام 2013. اأما اأرباب الأ�صر القطريني الذين يزيد مت�صط دخلهم 
على 50000 اريال قطري فهم ميثلون 27% من اأرباب الأ�صر القطرية  عام 2007 وارتفع متثيلهم اإىل 44% يف عام 
2013،  ويلحظ اأن 77% من اأرباب الأ�صر القطرية يزيد دخلهم على 30000 ريال قطري يف عام 2013، وجميع 
اأرباب الأ�صر القطريني تقريبًا )99%( جتاوز متو�صط دخلهم ال�صهري 10000 ريال قطري منذ عام 2007، مع 

حت�صن ملحوظ خلل الفرتة الأخرية )ال�صكل 1(.

على  الإنفاق  ح�صة  وبلغت  ريال،  األف   49.7 بلغ  فقد  القطرية  للأ�صرة  ال�صهري  الإنفاق  م�صتوى  على  اأما 
الطعام وال�صراب حوايل 8،033 ريال قطري )اأي ن�صبة 16% من اإجمايل ما تنفقه الأ�صرة القطرية(. 

وجدير بالذكر، اأن ارتفاع ن�صبة الإنفاق للأ�صر يف قطر يعطي موؤ�صرًا على ارتفاع م�صتوى املعي�صة فيها والذي 
ُيعد من اأعلى امل�صتويات على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
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2. ح�سة �خلم�س �الأفقر من �ل�سكان من �ال�ستهالك �لوطني

ت�صري املعطيات الإح�صائية اخلا�صة بتوزيع ال�صتهلك يف املجتمع القطري املبني يف ال�صكل )2( اإىل وجود 
ال�صكان  من  الأغنى  اخلم�س  ح�صة  انخف�صت   حيث  ال�صكان،  من  الأفقر  واخلم�س  الأغنى  اخلم�س  بني  تفاوت 
بينما مل يح�صل اخلم�س  اإىل حوايل 37% عام 2013،  ال�صتهلك عام 2007،  القطريني من حوايل 43% من 
الأفقر من القطريني اإل على قرابة 9% مقارنة بــــ 17% عام 2007، وذلك وفقًا لبيانات م�صح اإنفاق ودخل الأ�صرة 

لعامي 2007 و2013 )ال�صكل 2(.

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

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

ويلحظ من ال�صكل )2( اأي�صا اأن ن�صبة ا�صتهلك اأغنى ع�صر قد انخف�صت من حوايل 29% يف عام 2007  
اإىل  حوايل 23% من ال�صكان عام 2013 ، كما ارتفع ن�صيب الع�صر الأفقر من ال�صكان من اأقل من 3% يف عام 

2007 اإىل بحوايل 4% عام 2013.

 كما يلحظ اأن ن�صبة اأغنى خم�س اإىل اأقل خم�س قد ارتفعت من 2.5 مرة عام 2007 اإىل 4.2 مرة عام 
الدول  ن�صبيًا من  ُتعد  اأن دولة قطر  الدخل وال�صتهلك، مع  توزيع  اإىل ح�صول حت�صن يف  ي�صري  2013 وهذا ل 
النامية ذات التوزيع الأقل تفاوتًا يف الدخل مع الو�صع يف العتبار اأن التفاوت هنا هو تفاوت بني الأغنياء ولي�س 

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

اللئق  والعمل  واملنتجة  الكاملة  العمالة  حتقيق  موؤ�صرات  يف  متقدمة  ن�صبة  حتقيق  قطر  دولة  ا�صتطاعت 
للجميع، ل�صيما للن�صاء وال�صباب، حيث �صاهم ت�صاعد تعليم الن�صاء يف رفع م�صاركتهن يف �صوق العمل، كما زادت 
اأ�صبحت  البطالة. وقد  ال�صائدة، وهذا ماتعك�صه بيانات  ال�صكانية  العمل يف الجتاهات  ال�صباب يف �صوق  ح�صة 

دولة قطر اأف�صل دولة يف العامل اليوم يف تدين معدلت البطالة، حيث بلغت 0.2% بني ال�صكان يف عام  2015.

3. معدل منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل لكل م�ستغل:

�صهدت ح�صة الفرد امل�صتغل من الناجت املحلي الإجمايل انخفا�صا ملحوظا من 359 األف اريال قطري عام 
2008 اإىل 282 األف ريال يف عام 2009 ، ثم ارتفعت لت�صل اإىل 516 األف ريال عام 2012 حمققة بذلك معدل منو 
�صنوي قدره 9.1% يف الفرتة )2008 – 2012(، ولكنها انخف�صت لت�صل اإىل 307 اآلف ريال قطري عام 2015 
)ال�صكل 3(، ومبعدل منو �صنوي قدره -16% يف الفرتة )2012 - 2015(. وتعزى الزيادة يف ح�صة الفرد امل�صتغل 
من الناجت املحلي الإجمايل يف املرحلة الأوىل اإىل ارتفاع معدل النمو القت�صادي بني 2008 و 2012، حيث و�صل 
معدل النمو ال�صنوي للناجت املحلي الإجمايل احلقيقي اإىل 13.4% عام 2011، ثم انخف�س بعد ذلك اإىل %3.6 

عام 2015، ب�ص�صب انخفا�س عائدات النفط والو�صع القت�صادي العاملي.

الشكل )3(: تطور الناتج المحلي اإلجمالي للعامل بين )2008 - 2015(

المصدر: من حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نافذة على 
اإلحصاءات االقتصادية لدولة قطر،ومسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.
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وهذا ما انعك�س على معدل منو الناجت املحلي الإجمايل لكل م�صتغل، فقد �صهد ارتفاعا متذبذبا خلل الفرتة 
)2008-2012(، حيث ارتفع من 2.5% عام 2008 اإىل 35.7% عام 2011، ثم �صهد بعد ذلك هبوطًا حادًا و�صل 
اإىل -31.1% بني )2012- 2015(، ب�صبب النخفا�س احلاد يف اأ�صعار النفط وعوائد قطاع الهايدروكربون، ومن 

ثم انخفا�س معدل منو الناجت املحلي الإجمايل لكل م�صتغل )ال�صكل 4(.

الشكل )4(: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل مشتغل خالل الفترة 
)2015 - 2008(

المصدر: من حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة 
بالعينة، سنوات مختلفة.

وتنبغي ملحظة اأن الزيادات يف الناجت املحلي الإجمايل لكل عامل واإن كانت لها علقة ولو ب�صيطة بالزيادة 
والغاز  النفط  عوائد  يف  بالزيادات  الأ�صا�صي  ارتباطها  اأن  اإل  النفطية،  غري  القطاعات  يف  العمل  اإنتاجية  يف 
وم�صاهمة قطاع الهايدروكربون يف الناجت املحلي الإجمايل، وهذا ما يف�صر التذبذب الذي ح�صل يف املوؤ�صر طيلة 

الفرتة )2015-2008(.

ن�سبة �ل�سكان �لعاملني �إىل عدد �ل�سكان )15 �سنة فاأكرث(:

ُيعد موؤ�صر ن�صبة ال�صكان العاملني الذين ي�صاركون يف اإنتاج ال�صلع واخلدمات اإىل عدد ال�صكان يف �صن العمل 
اأحد اأهم املوؤ�صرات لقيا�س حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة. ويعني ارتفاع هذه الن�صبة اأن جزءًا كبريًا من �صكان 
الن�صاط  يف  مبا�صرة  ب�صورة  منخرطني  غري  ال�صكان  من  كبريًا  جزءًا  اأن  انخفا�صها  يعني  كما  يعملون،  البلد 

القت�صادي، وذلك اإما لأنهم ل يعملون اأو اأنهم لي�صوا من القوى العاملة اأ�صًل. 
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لقد ارتفعت ن�صبة ال�صكان العاملني اإىل عدد ال�صكان يف �صن العمل من 87.4% عام 2008 اإىل 88.5% عام 
2015. كما ارتفعت ن�صبة العاملني اإىل عدد ال�صكان من فئة الن�صاء يف �صن العمل يف قطر من 50.4% يف عام 
2008 اإىل 58.2% يف عام 2015 اأي بارتفاع قدره 15.5%. اأما بالن�صبة للذكور فقد ارتفعت الن�صبة من %95.8 
يف عام 2008 اإىل 96.2% يف عام 2015. وتعزى ارتفاع ن�صبة ال�صكان العاملني اإىل عدد ال�صكان يف �صن العمل من 
فئة الذكور البالغني اإىل زيادة الطلب على العمالة الوافدة من الذكور نتيجة لتنفيذ العديد من امل�صاريع التنموية، 

ل�صيما يف قطاع البناء والت�صييد والذي يعتمد ب�صكل كبري على العمالة الوافدة من الذكور )ال�صكل 5(.

الشكل )5(: تطور نسبة السكان العاملين إلي مجموع السكان في سن العمل
في الفترة )2008 – 2015(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة وتعداد السكان 
والمساكن والمنشآت 2010.

ومن املتوقع اأن ترتفع ن�صبة ال�صكان العاملني اإىل جمموع ال�صكان، نتيجة لتنفيذ الدولة للعديد من امل�صاريع 
الكبرية يف جمالت البنية التحتية والإن�صاءات يف اإطار ال�صتعدادات ل�صت�صافة كاأ�س العامل لكرة القدم 2022 

والتي تتطلب ا�صتقدام املزيد من العمالة من خمتلف دول العامل.
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5.  ن�سبة �لعاملني حل�سابهم و�مل�ستغلني لدى �أ�سرهم من �إجمايل �مل�ستغلني:

من  املزيد  ا�صتقطاب  يف  اخلا�س  القطاع  اأهمية  ومدى  العمل،  �صوق  يف  املبادرة  طبيعة  املوؤ�صر  هذا  يعك�س 
الأول من  العقد  العاملة على امتداد  القوى  واقع م�صوح  الإح�صائية من  املعطيات  العمل. وت�صري  ل�صوق  ال�صباب 
اأ�صرهم من جمموع  لدى  وامل�صتغلني  العاملني حل�صابهم  ن�صبة  اأن  اإىل  الثاين  العقد  من  الأول  والن�صف  الألفية 

امل�صتغلني مل ت�صل اإىل 1% من جمموع ال�صكان يف الدولة )ال�صكل 6(.

وعلى الرغم من وجود انخفا�س لهذه الن�صبة يف عام 2015 مقارنة بعام 2014 اإل اأنه من املتوقع اأن ترتفع 
ن�صبة العاملني حل�صابهم وامل�صتغلني لدى اأ�صرهم من جمموع امل�صتغلنب خلل ال�صنوات القادمة بعد بدء الأن�صطة 
والربامج الهادفة لدعم ال�صباب يف اإقامة م�صاريع من خلل برنامج تنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة "قطر 
للم�صاريع" والتابع لبنك قطر للتنمية، �صمن الأهداف التنموية لعام 2030، وظهور عدد من �صناديق دعم ومتويل 
تلك امل�صروعات ال�صغرية، وكذلك الربامج التي تنفذها دار الإمناء الجتماعي يف اإطار ريادة الأعمال والبتكار، 

وتقدمي القرو�س لل�صباب من خلل �صندوق "ر�صاميل".

الشكل )6(: نسبة السكان العاملين لحسابهم الخاص، والمشتغلين لدى أسرهم من 
مجموع المشتغلين بين )2008 -2015(

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



ج( تخفيض نسبة الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين عامي 
)2015 - 1990(

6. ن�سبة �ل�سكان �لذين ال يح�سلون على �حلد �الأدنى من �ل�سعر�ت �حلر�رية

ال�صعرات احلرارية هي كمية الطاقة التي تنتج عند احرتاق الغذاء يف اجل�صم، وتختلف الأغذية يف مقدار 
الطاقة التي تولدها لختلف ما حتويه من العنا�صر الأ�صا�صية يف الغذاء، وهي: الكربوهيدرات، والربوتينات، 
تركيبة غذاء  لقيا�س  دقيق  موؤ�صر  وهو  فقرًا غذائيًا،  ال�صعرات احلرارية يف اجل�صم  نق�س  ُيعّد  لهذا  والدهون. 
الأفراد، ومدى ح�صولهم على ال�صرورات الغذائية. وقد اأنفقت الأ�صر القطرية مبلغ 8033 رياًل قطرياًّ يف عام 

2013 وهو ما يعادل 16% من اإجمايل نفقاتها ال�صهرية.

يوؤمن هذا الإنفاق تغذية متكاملة للأ�صر القطرية وجميع احتياجاتها من ال�صعرات احلرارية مبا فيها حوايل 
87 كغم من اللحوم البي�صاء واحلمراء )حلوم طازجة، ودواجن طازجة، واأ�صماك طازجة( وحوايل 39 ليرتًا من 
احلليب، اإ�صافة اإىل البي�س )حوايل 5 علبة( والفواكه )حوايل 73 كجم(، واخل�صروات )حوايل 76 كجم( عام 
2013 . وقد �صهدت هذه الكميات تطورًا ملحوظًا، حيث زادت الكميات التي ت�صتهلكها الأ�صر من اللحوم واحلليب 

واخل�صروات مقارنة بعامي 2001 و 2007)اجلدول 1(.

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

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ، مسح اإلنفاق ودخل األسرة ، لمختلف السنوات.

ن�صتنتج مما تقدم اأن دولة قطر �صهدت ت�صارعًا يف وترية النمو القت�صادي، وحتقيق جميع النتائج املرجوة 
بالن�صبة للهدف الأول من الأهداف الإمنائية للألفية اخلا�س بالق�صاء على الفقر املدقع واجلوع قبل عام 2015، 
وحتقيق  الأفراد،  معي�صة  م�صتوى  حت�صني  جرى  كما  عليها.  ي�صتمل  التي  الثلث  الغايات  اإىل  الو�صول  مت  وقد 
م�صتويات دخل عالية تفوق م�صتوى الدخل يف كثري من الدول املتقدمة، اإ�صافًة اإىل توفري فر�س عمل جلميع اأفراد 

املجتمع القطري، مبا يف ذلك ال�صبان والن�صاء يف ظروف لئقة، مع �صمان تغذية ومنو �صليم لأفراد املجتمع.
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المادة
معدل االستهالك الشهري 

وحدة القياس
200120072013

كجم33.1335.837.9لحوم طازجة

كجم38.5336.632.6دواجن طازجة

كجم16.6922.916.4أسماك طازجة

لتر14.8524.939.4حليب طازج

علبة4.774.84.8بيض

كجم79.5784.372.6فواكة طازجة

كجم67.1560.176.5خضروات طازجة



الهدف الثاني: 
تحقيق تعميم التعليم االبتدائي:
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بأبعادها  التنمية  لتحقيق  الرئيسة  الركائز  أهم  أحد  التعليم  يعد 
المختلفة، وهو حق أساسي لكل إنسان إضافة إلى أنه يساعد على تحقيق 
المهارات  لتكوين  الرئيسة  المداخل  أحد  وهو  األخرى،  اإلنمائية  األهداف 
البشرية التي تحتاجها عملية البناء والتنمية. كما أكد عليه الدستور الدائم 
للدولة في المادة )25( »التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، 
تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه«. وظهر ذلك جليًا في رؤية 
مستوى  إلى  يرقى  تعليمي  نظام  لبناء  تطمح  والتي   ،)2030( الوطنية  قطر 
األنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم 

وحاجات المجتمع القطري.

الغاية )2(

 أ( تمكين جميع األطفال في كل مكان ذكورًا وإناثًا من إتمام 
مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام 2015

اأو  الت�صريعية  �صواء يف اجلوانب  املن�صرمني تطورًا ملحوظًا  العقدين  التعليمي يف قطر خلل  النظام  �صهد 
املوؤ�ص�صية ذات ال�صلة بقطاع التعليم، حيث �صرع قانون التعليم الإلزامي عام 2001 للق�صاء على حالت ت�صرب 
الطلبة يف مرحلة التعليم البتدائي، وتلعب وزارة التعليم والتعليم العايل دورًا مهمًا يف ر�صم ال�صيا�صة التعليمية 
باإطلق  الدولة  وا�صتمرت  املتميزة.  الب�صرية  املوارد  من  التنمية  متطلبات  توفري  بق�صد  التعليم  وتطوير  للدولة 
املدار�س اجلديدة  ببناء  الدولة  قامت  الدولة، حيث  اأنحاء  كافة  ون�صره يف  بالتعليم  الهادفة للرتقاء  املبادرات 

وحتديث املناهج التعليمية لتواكب النه�صة التنموية يف البلد لتتلءم مع احتياجات �صوق العمل.
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1.  معدل �اللتحاق �ل�سايف بالتعليم �البتد�ئي:

ُيعد قطاع التعليم، ول�صيما التعليم البتدائي، املجال احليوي للتنمية الب�صرية ومن املحددات الرئي�صة لكفاءة 
وفعالية واإنتاجية القوى العاملة. وقد �صاهم اإقرار قانون اإلزامية التعليم يف ارتفاع معدلت القيد يف مرحلة التعليم 
البتدائي والتي تخطت 90% بالن�صبة للإناث طيلة الفرتة )2008-2015(. وحققت معدلت التحاق االذكور هي 
الأخرى تقدمًا ملحوظًا بعد اأن كانت تكبو خلف معدلت الحتاق للإناث لي�صل اإىل قرابة 91% لكل اجلن�صني يف 
عام 2015. وهذا يعني اأن الدولة قد وفرت فر�صًا متكافئة للتحاق الإناث والذكور يف املدار�س البتدائية، كما 
اأن ن�صبة الإناث جتاوزت ن�صبة الذكور يف جميع �صنوات املقارنة، ولو ب�صكل ب�صيط، مما يوؤكد ا�صتمرار البنات يف 
الدرا�صة وعدم ت�صربهن من جهة، اإ�صافة اإىل عدم وجود متييز بني النوعني على م�صتوى التعليم من جهة ثانية 

)ال�صكل7(.

الشكل )7(: صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي 
حسب الجنس بين )2008 - 2015(

المصدر وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، اإلحصاءات الحيوية، لسنوات مختلفة.

التعليم البتدائي للأطفال الذكور  باأن دولة قطر قد حققت غاية تعميم اللتحاق يف مرحلة  وميكن القول 
والإناث، وميكن تف�صري عدم حتقق الن�صبة الكاملة اإىل تاأثر هذا املوؤ�صر بطبيعة وخ�صائ�س الرتكيبة ال�صكانية 

للدولة خلل العقد املن�صرم ومطلع العقد احلايل.

نرى اأن هدف تعميم التعليم البتدائي قد حتقق بحلول عام 2015 على م�صتوى القيد الإجمايل يف مرحلة 
التعليم البتدائي يف دولة قطر، اإل اأن هذا يزيد من اأهمية تبني الدولة للخطط والربامج الهادفة اإىل رفع م�صتوى 

التعليم وتطويره، واإحلل الأ�صاليب احلديثة حمل اأ�صاليب التعليم القدمية.
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2.  معدل �الإملام بالقر�ءة و�لكتابة لالأ�سخا�س بني )15-24( �سنة

اأ�صهم التو�صع يف ن�صر التعليم يف كافة مناطق الدولة اإىل تراجع ن�صبة الأمية بني ال�صباب من كل اجلن�صني، 
اإىل 99% ملجموع  املعدل  وو�صل هذا  والكتابة،  بالقراءة  الإملام  رفع معدل  تقدمًا كبريًا يف  الدولة  اأحرزت  حيث 

ال�صباب )99% للذكور و100% للإناث( يف عام 2012، وتلك هي حدود الهدف املن�صود )ال�صكل 8(.

الشكل )8(: تطور نسب اإللمام بالقراءة والكتابة نحو الهدف بين )2008 – 2015(

المصدر وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، اإلحصاءات الحيوية، لسنوات مختفلة.

وجدير بالذكر، اأن القيادة يف دولة قطر قد ا�صتثمرت ب�صكل كبري ومكثف يف اأنظمة التعليم، قبل ال�صروع يف 
و�صع الأهداف الإمنائية للألفية، حيث ارتفعت املبالغ املخ�ص�صة لقطاع التعليم ب�صورة مطردة طيلة العقدين 
املن�صرمني، حتى و�صلت اإىل 26.3 مليار ريال قطري، و �صكلت ما ن�صبته 12% من اإجمايل النفقات العامة يف 

املوزانة العامة )2015-2014(.

الدولة  مناطق  كافة  يف  البتدائية  املدر�صة  �صن  يف  الأطفال  لكافة  الدرا�صية  املقاعد  قطر  دولة  وفرت  لقد 
للمواطنني واملقيمني، وهذا يعطي موؤ�صرًا على اإمكانية حتقيق الغاية املتعلقة ب�صمان متكن الأطفال ذكورًا واإناثًا 

من اإمتام مرحلة التعليم البتدائي بحلول عام 2015. 





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

أشكال التمييز ضد المرأة 2004.

وتتبنى الدولة سياسة واضحة لتعزيز وتمكين المرأة في كافة المجاالت، 
»تعزيز  التي أكدت على   2030 الوطنية  رؤية قطر  اتضح ذلك جليًا في  وقد 
والسياسية،  االقتصادية  المشاركة  من  وتمكينها  المرأة  قدرات 
وخاصة المتعلقة بصناعة القرار«، كما أكدت على »زيادة فرص العمل 

أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيًا«.

الغاية )3(

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 �لبنات �إىل �لبنني يف مر�حل �لتعليم �البتد�ئي و�لثانوي و�لعايل

يقي�س هذا املوؤ�صر التقدم الذي اأحرز يف امل�صاواة بني اجلن�صني يف مراحل التعليم من خلل قيا�س ن�صبة البنات 
اإىل البنني يف مراحل التعليم البتدائي والثانوي والعايل. وت�صري املعطيات الإح�صائية اإىل اأن دولة قطر اأو�صكت 
على حتقيق هدف امل�صاواة بني اجلن�صني يف معدلت اللتحاق بالتعليم البتدائي، حيث اأن ن�صبة البنات اإىل البنني 
ظلت خلل فرتة املقارنة فوق 95% خلل الفرتة )2008 - 2015(. وهذا موؤ�صٌر على اأن دولة قطر و�صلت تقريبا 
اإىل غلق الفجوة بني اجلن�صني يف اللتحاق بالتعليم البتدائي، والأمر نف�صه ينطبق على ن�صبة التحاق الإناث اإىل 

الذكور يف مرحلة التعليم الثانوي، حيث اأنها  اقرتبت من امل�صاواة طيلة فرتة املقارنة)ال�صكل 9(. 
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م�صتويات  يف  ظلت  بالدولة  اجلامعي  التعليم  يف  الذكور  اإىل  الإناث  ن�صبة  فاإن  العايل،  للتعليم  بالن�صبة  اأما 
مرتفعة ت�صاعدت من 177% عام 2008 لت�صل اإىل حوايل 194% عام 2015. وُتعد هذه الن�صبة من اأعلى الن�صبة 
لهم  تتيح  التي  الدرجات اجلامعية  البنات لكت�صاب  الدولة  بت�صجيع  تف�صري ذلك  العاملي. وميكن  ال�صعيد  على 
فر�صًا اأف�صل للح�صول على العمل، وتغري نظرة املجتمع القطري للمراأة ودورها يف املجال القت�صادي والجتماعي 
والثقايف وانخراط ن�صب عالية من الذكور ب�صوق العمل يف وقت مبكر عند ح�صولهم على ال�صهادة الثانوية، واأي�صًا 

البتعاث اخلارجي للذكور اأعلى من الإناث.

الشكل )9(: نسبة اإلناث إلى الذكور في مراحل التعليم 
)االبتدائية والثانوية والجامعية( خالل الفترة )2008- 2015(

المصدر: من حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة 
بالعينة، سنوات مختلفة.

2. ن�سبة �الإناث �إىل �لذكور �مللمني بالقر�ءة و�لكتابة يف �لفئة �لعمرية )15-24 �سنة(
العمرية  الفئة  الإناث يف قطر من  والكتابة عند  بالقراءة  الإملام  اأن معدل  اإىل  الإح�صائية  البيانات  ت�صرير 
)15-24 �صنة( تخطى نظريه عند االذكور من الفئة العمرية نف�صها خلل الفرتة )2008-2015(. ويرجع ذلك 
اإىل تبني الدولة ل�صيا�صات ترمي اإىل ن�صر التعليم يف كافة مناطق الدولة مما اأتاح الفر�س للن�صاء يف الإقبال على 

التعليم )ال�صكل 10(. 
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الشكل )10(: تطور نسبة اإلناث إلى الذكور الملمين بالقراءة والكتابة في الفئة العمرية 
)15-24 سنة( للفترة )2008- 2015( 

المصدر: من حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة 
بالعينة، سنوات مختلفة.

الفرتة  قد حتققت، خلل  التعليم  والرجال يف جمال  الن�صاء  بني  بامل�صاواة  اخلا�صة  امل�صتهدفة  الن�صبة  اإن 
اإن�صاء املدار�س واجلامعات، مما �صاهم يف ارتفاع  املحددة وذلك نتيجة للجهود الكبرية التي بذلتها الدولة يف 
موؤ�صرات التحاق املراأة القطرية يف مراحل التعليم كافة. وهذا من �صاأنه اأن يعزز م�صاهمة املراأة يف �صوق العمل 

القطري، وحت�صل على عمل مدفوع الأجر يف خمتفل القطاعات. 

3. م�ساهمة �ملر�أة يف �لقوى �لعاملة وح�ستها من �لوظائف مدفوعة �الأجر يف �لقطاع 
غري �لزر�عي

1. م�ساهمة �ملر�أة يف �لقوى �لعاملة �لقطرية:

ظلت ن�صبة الإناث القطريات يف قوة العمل تفوق الثلث خلل الفرتة )2008 – 2015(، وقد �صهدت مع ذلك 
تذبذبا ب�صيطا، حيث انخف�صت من 37.2% عام 2008 اإىل 33.8% للفرتة )2012 – 2014( ثم ارتفعت قليل 
لت�صل اإىل 35.1% عام 2015. وهذا يو�صح اأن ح�صة الن�صاء القطريات من القوى العاملة القطرية منخف�صة 

مقارنة مب�صاهمة الذكور التي ت�صتحوذ على قرابة ثلثي القوى العاملة القطرية.
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الشكل )11(: تطور نسبة اإلناث القطريات في قوة العمل خالل الفترة )2008 - 2015(

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

خلل  تدريجية  وب�صورة  العمل  �صوق  يف  القطرية  املراأة  م�صاركة  ن�صة  ترتفع  اأن  املتوقع  من  فاإنه  هذا  ومع 
الأخرية،  الفرتة  ملوؤ�ص�صة قطر يف  التابعة  القطريات من اجلامعات  كبرية من  اأعداد  تخرج  مع  املقبلة  الأعوام 
ل�صيما يف تخ�ص�صات الطب والإعلم والهند�صة وقد بداأت املراأة القطرية بالنخراط يف الوظائف ذات ال�صلة 

بتلك التخ�ص�صات.

2 .  ح�سة �لن�ساء من �لوظائف �ملدفوعة �الأجر يف �لقطاع غري �لزر�عي:

�صهدت ح�صة الن�صاء القطريات من الوظائف مدفوعة الأجر حت�صنا خلل الفرتة )2008 -2015(، حيث 
ارتفعت ح�صتهن من قرابة 11% عام 2008 اإىل حوايل 14% عام 2015 كما يت�صح من ال�صكل 12. ويعزى ذلك 
اإىل  اجلهود التي بذلتها الدولة خلل العقد املن�صرم يف اإتاحة الفر�صة اأمام املراأة القطرية لدجمها يف القت�صاد 
النقدي وتعزيز ثقتها بنف�صها من خلل الدخول اإىل ميادين العمل يف خمتلف الأن�صطة القت�صادية. ومع ذلك 
فاإن هذه الن�صبة املتحققة ما زالت منخف�صة مقارنة مع ح�صة املراأة يف الأعمال املدفوعة الأجر خارج القطاع 

الزراعي على ال�صعيد العاملي التي و�صلت اإىل 40% و 48% يف املناطق متقدمة النمو. 
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الشكل 12: حصة النساء القطريات من الوظائف مدفوعة األجر 
في القطاع غير الزراعي بين )2008 - 2015(

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

ومن املتوقع اأن ترتفع ح�صة املراأة القطرية يف الأعمال املدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي، يف ظل تبني 
املختلفة،  القت�صادية  القطاعات  يف  الأجر  مدفوعة  الوظائف  يف  امل�صاركة  على  املراأة  ت�صجيع  ل�صيا�صة  الدولة 
وتخرج املراأة من تخ�ص�صات علمية يحتاجها �صوق العمل، اإ�صافة اإىل الدور الذي �صيقوم به جهاز قطر لتنمية 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف توفري الظروف املو�صوعية لنخراط املراأة القطرية يف جمالت عمل واأن�صطة 

اقت�صادية مدرة للدخل النقدي خارج القطاع الزراعي.

4. �ملقاعد �لتي ت�سغلها �لن�ساء يف �لربملان:

التي  املقاعد  ن�صبة  لهذا فقد مت العتماد على  الآن،  لغاية  الدولة  برملانية يف  انتخابات  اإجراء  لعدم   نظرًا 
ت�صغلها الن�صاء يف املجل�س البلدي املركزي كموؤ�صر حلجم امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة القطرية.

البلدية، حيث مل تفز  الفائزات يف النتخابات  الإناث  الن�صاء  ن�صبة  اإىل تدين  الإح�صائية  وت�صري املعطيات 
�صوى اإمراأة واحدة يف انتخابات املجل�س البلدي التي جرت عام 2011 وهو ما ي�صكل 3.4% من اإجمايل املقاعد 
التي يتاألف منها املجل�س البلدي املركزي. وهذا يعطينا موؤ�صرًا على اأن م�صتوى متثيل املراأة القطرية يف املجال�س 

البلدية اأقل بكثري مما ت�صجله يف مناطق العامل املختلفة.

لقد حققت دولة قطر تطورًا ملحوظًا يف اإزالة الفوارق بني اجلن�صني يف جمال احل�صول على فر�س التعليم 
مبختلف مراحله، غري اإن م�صتوى امل�صاركة القت�صادية للمراأة القطرية يف �صوق العمل لزالت منخف�صة، الأمر 
الذي يتطلب ت�صجيع املراأة للدخول يف مهن غري تقليدية كاملهن العلمية واحلرف الفنية، وتبقى امل�صاركة ال�صيا�صية 
للمراأة القطرية متدنية بالرغم من تويل العديد من الن�صاء ملواقع متقدمة يف �صنع القرار ويف الوظائف القيادية، 

امل�صاألة التي ت�صتدعي و�صع خطة للرتقاء مب�صتوى متثيل املراأة القطرية يف املجال�س الوطنية املنتخبة.





الهدف الرابع: 
تقليل وفيات األطفال:
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في  ملحوظًا  تقدمًا  الماضي  القرن  تسعينات  منذ  قطر  دولة  أحرزت 
خفض وفيات الرضع واألطفال، ولوحظ حصول تحسن في العمر المتوقع 
عند الوالدة والذي وصل بالنسبة للقطريين إلى 80.4 سنة عام 2015. ويرجع 
من  الصحية  الرعاية  مؤسسات  بإنشاء  الدولة  قيام  إلى  التقدم  هذا 
الرعاية  خدمات  بتقديم  تقوم  صحية  ومراكز  تخصصية  مستشفيات 
ومعايير  إجراءات  وضع  على  الدولة  وحرصت  جوانبها،  بمختلف  الصحية 
الدولة  استمرت  كما  عالية.  بجودة  الطبية  الخدمات  تقديم  ضمان  بقصد 
له  الموجهة  المخصصات  بلغت  إذ  الصحي  القطاع  على  إنفاقها  بزيادة 
قدرها  بزيادة  أي   ،2015/2014 المالي  العام  موازنة  في  قطري  ريال  مليار   15.7
الصحة  قطاع  حصة  وبلغت   ،2014/2013 المالية  السنة  مخصصات  عن   %12.5

من إجمالي المصروفات العامة للدولة نسبة 7.2% للعام المالي 2015/2014.

الغاية )4(

أ( خفض معدالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر بنسبة 
الثلثين خالل الفترة بين عامي 1990 و2015

1. معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�سة من �لعمر:

�صهد موؤ�صر وفيات الأطفال دون اخلام�صة من العمر يف دولة قطر انخفا�صًا وا�صحا خلل الفرتة )2008-
2015( ، حيث انخف�س من 9.5 حالة وفاة لكل األف مولود حي عام 2008، اإىل 9.0 حالة وفاة لكل األف مولود 

حي عام 2015 )ال�صكل 13(. 

وقد متكنت دولة قطر من تخفي�س معدل وفيات الأطفال دون اخلام�صة بن�صبة تقارب الن�صف )%47.1(  
عام 2015، ل�صيما اإذا ما علمنا اأن معدل وفيات الأطفال دون اخلام�صة من العمر كان 17 حالة وفاة لكل األف 

مولود حي عام 1990.  

ول يوجد فرق يذكر بني وفيات الأطفال القطريني وغري القطريني، مما يدل على اأن الرعاية ال�صحية متاحة 
للجميع ل فرق بني املواطنني وغري املواطنني.  
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اإن التخفي�س الذي مت الو�صول اإليه لتحقيق غاية خف�س معدل وفيات الأطفال دون اخلام�صة من العمر يف 
قطر يعك�س لنا كفاءة النظام ال�صحي املتبع يف الدولة، وكذلك توفري اآليات العلج للأمهات اإبان احلمل والو�صع. 
وجناح حملت التطعيم والتلقيح للأطفال، وتوفري مياه ال�صرب وجودة ال�صرف ال�صحي، وغريها من العوامل 

التي ت�صاعد على خف�س معدل وفيات الأطفال.

الشكل 13: معدل وفيات األطفال األقل من 5 سنوات لكل ألف مولود حي بين 
)2015 - 2008(

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

2. معدل وفيات �الأطفال �لر�سع لكل �ألف مولود حي:

 �صهدت معدل وفيات الأطفال الر�صع يف قطر انخفا�صا خلل الفرتة )2008-2015(، حيث انخف�س من 
7.7 حالة وفاة لكل األف ولدة حية عام 2008 اإىل 7.4 حالة وفاة لكل األف مولود حي عام 2015 )ال�صكل 14(. 

احلمل  خلل  الأم  رعاية  يف  ال�صتثمار  زيادة  اإىل  قطر  يف  الر�صع  الأطفال  وفيات  معدل  انخفا�س  ويعزى 
والولدة وما بعد الولدة، حيث اأن جميع الولدات تتم يف قطر حتت اإ�صراف طبي داخل امل�صت�صفيات التخ�ص�صية 

التي ا�صتثمرت الدولة اأمواًل كثريًة لتطويرها والرتقاء بجودة خدمات الرعاية ال�صحية التي تقدمها.
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الشكل 14: معدل وفيات األطفال الرضع لكل ألف مولود حي بين
)2015 - 2008(

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

3. ن�سبة �الأطفال �مللقحني �سد �حل�سبة من جمموع �لبالغني �سنة و�حدة بالعمر:

 بلغت ن�صبة الأطفال امللقحني �صد احل�صبة يف قطر 100% خلل الأعوام 2009 و 2011 و2014، وقد ظلت 
هذه الن�صبة مرتفعة فوق 95% يف باقي ال�صنوات الأخرى )ال�صكل 15(.

الشكل 15: نسبة األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم سنة واحدة والمحصنين ضد 
الحصبة خالل الفترة )2008 - 2014(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، سنوات مختلفة.
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اأن معدل التقليح �صد احل�صبة يف قطر قد جتاوز م�صتويات التغطية املو�صى بها من قبل منظمة  ويلحظ 
ال�صحة العاملية يف اإطار هذه الغاية والتي ل تقل عن 90% على امل�صتوى الوطني، كما اأن الدولة و�صلت اإىل ن�صبة 
اأو اقرتبت منها يف باقي ال�صنوات الأخرى من فرتة املقارن )ال�صكل  التغطية ال�صاملة للتح�صني �صد احل�صبة 

. )15

وقد حققت قطر الغاية املعنية بتخفي�س معدلت وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صة مبقدار الثلثني قبل املوعد 
وال�صحية  والقت�صادية  الجتماعية  ال�صيا�صات  اإىل  ذلك  ال�صبب يف  ويرجع  �صنوات.  بثلث   2015 عام  املحدد 
للأطفال، من  الأ�صا�صية  ال�صحية  الحتياجات  توفري خمتلف  �صاهمت يف  والتي  الدولة،  انتهجتها  التي  الفعالة 
خلل التو�صع يف بناء مراكز رعاية الأطفال، والقيام بحملت تطعيم �صد الأمرا�س الوبائية واملعدية، وتنظيم 

حملت التوعية ال�صحية. 



الهدف الخامس: 
تحسين صحة األمهات
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الرئيسة لتعزيز صحة األم والطفل،  ُتعد برامج الصحة اإلنجابية الركيزة 
البرامج باهتمام كبير في  وحظيت الخدمات التي تقدم من خاللها هذه 
استراتيجية  إطار  في  والمنفذة  قطر  لدولة  الوطنية  الصحة  استراتيجية 

التنمية الوطنية )2011- 2016(. 

الهدف  في  قطر  دولة  أحرزته  الذي  التقدم  على  الضوء  إلقاء  وسيتم 
الخامس لأللفية الخاص بتحسن 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 �الأمهات:
ت�صري البيانات اإىل اأن وفيات اللأمهات "الوفيات النفا�صية" للقطريات و�صلت تقريبا اإىل بر الأمان، حيث  
خلت فرتة املقارنة )2008-2015( منها ، با�صتثناء �صنوات 2008 و2010 ، و 2015 وقد مثلت 14.6 حالة لكل 
مائة األف ولدة حية بالن�صبة للقطريات ، ولكنها حالة وفاة واحدة ب�صبب الولدة ن�صبت اإىل 100 األف ولدة حية 
يف كل �صنة من ال�صنوات التي حدث فيها تلك احلالة وهذه الن�صبة غري معتربة اإح�صائيًا ب�صبب قلة عدد احلالت 

)ال�صكل 16(.
الشكل 16: معدل وفيات األمهات القطريات في أثناء الحمل والوالدة والنفاس

)لكل مئة ألف مولود حي( بين )2008 - 2015(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، سنوات مختلفة.
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اإن ظاهرة عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة خلل 4 �صنوات من فرتة املقارنة واأن ما مت ت�صجيله يف ال�صنوات الأخرى 
هو جمرد حالة وفاة اأمومة واحدة �صنويا بني الأمهات لدليل على اأن الدولة قد حققت الهدف املطلوب من غاية 

خف�س معدل وفيات الأمهات مبقدار ثلثة اأرباع قبل حلول عام 2015.

2. �لوالد�ت �لتي جتري حتت �إ�سر�ف �خت�سا�سني �سحيني مهرة
وي�صتخدم هذا املوؤ�صر لقيا�س التقدم الذي يحدث بق�صد تقليل وفيات الأمهات، وهو اأحد املوؤ�صرات املهمة 
لر�صد احل�صول على خدمات ال�صحة الإجنابية الأ�صا�صية وال�صتفادة منها. وت�صري املعطيات الإح�صائية حول 
الفرتة )2008-2015( كانت حتت �صراف جهاز  التي متت يف قطر خلل  الولدات  اأن جميع  اإىل  املوؤ�صر  هذا 

متخ�ص�س مكون من اأخت�صا�صيني �صحيني مهرة )ال�صكل 17(.

الشكل 17: نسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف اختصاصي الصحة ذوي المهارات بين 
)2015 - 2008(

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

اإن بلوغ دولة قطر ن�صبة تغطية 100% بالن�صبة للولدات حتت اإ�صراف �صحي متخ�ص�س يعطينا موؤ�صرًا على 
اجلودة العالية التي يتمتع بها النظام ال�صحي يف الدولة، واجلهود املتميزة التي قامت بها الدولة لتطوير وتو�صيع 
يف  احلوامل  الن�صاء  لكافة  الآمنة  الولدات  تاأمني  يف  �صاهمت  والتي  للأمهات  ال�صحية  الرعاية  خدمات  نطاق 

الدولة.

ب( تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

ي�صكل حت�صن احل�صول على خدمات ال�صحة الإجنابية ركيزة رئي�صة للحد من وفيات الأمهات، فما حت�صل 
عليه املراأة من معلومات وخدمات يف الفرتة التي ت�صبق الولدة ُتعد م�صاألة �صرورية وبالغة الأهمية حلماية �صحتها 

و�صحة الطفل، و�صمان بقائهما على قيد احلياة.
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3. ��ستعمال و�سائل منع �حلمل بني �لن�ساء �ملتزوجات من �لفئة �لعمرية )49-15(:

وفيات  تخفي�س  يف  والفعالة  الكلفة  واملتي�صرة  الآمنة  احلمل  منع  و�صائل  على  احل�صول  ي�صاهم  اأن  ميكن   
الأمهات والر�صع، لأنها ت�صاعد يف جتنب حالت احلمل غري املق�صودة ويف املباعدة بني الولدات. وت�صري املعطيات 
الإح�صائية اإىل ن�صبة انت�صار و�صائل تنظيم الأ�صرة يف قطر بني الن�صاء املتزوجات اللتي ترتاوح اأعمارهن بني 15 

و49 �صنة قد بلغت 37.5% عام 2012 )ال�صكل 18(. 

الشكل 18: انتشار وسائل تنظيم األسرة، عام 2012

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

ويلحظ باأن ن�صبة انت�صار و�صائل تنظيم الأ�صرة بني الن�صاء القطريات املتزوجات من الفئة العمرية )15-
اللتينية  اأمريكا  يف  و)%73(  اآ�صيا  �صرق  يف  و)%84(  النامية  املناطق  يف   )%63( بـــــ  مقارنة  منخف�صة،   )49

والبحر الكاريبي، وذلك للأ�صباب التي ذكرت اآنفًا، ل�صيما الجتاه نحو زيادة عدد ال�صكان.

اإل اأنه من املتوقع، ارتفاع ن�صبة انت�صار و�صائل تنظيم الأ�صرة بني الن�صاء القطريات املتزوجات خلل الأعوام 
الو�صائل  و�صهولة احل�صول على  العمل،  ب�صوق  والتحاقهن  القطريات  الن�صاء  تعليم  ارتفاع م�صتوى  القادمة، مع 

الآمنة والفعالة لتنظيم الأ�صرة.
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4.  معدل �لوالد�ت لدى �ملر�هقات:

لقد  �صنة(.  العمرية )15 - 19  الفئة  امراأة من  لكل 1000  املواليد  ي�صاوي عدد  املراهقات  معدل خ�صوبة 
انخف�س عدد الولدات للمراهقات القطريات خلل الفرتة )2008-2015(، حيث انخف�س عدد املواليد الأحياء 
من 12.3 مولودًا حياًّ لكل األف امراأٍة عام 2008 اإىل 6.5 مولودا حياًّ لكل األف امراأٍة عمرها يف الفئة العمرية ) 
15 - 19 �صنة( عام 2015 )ال�صكل 19(، وهذا يعني اأن خ�صوبة املراهقات انخف�صت بن�صبة 47.2% خلل فرتة 

املقارنة.

الشكل 19: معدل الوالدات لدى القطريات )باأللف( في الفئة العمرية )19-15( 
خالل الفترة )2008- 2015(

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

اأمام  التعليم  فر�س  زيادة  يف  تف�صريه  ميكن  القطريات  املراهقات  لدى  الولدات  معدل  يف  النخفا�س  اإن 
اأن حت�صن احل�صول على خدمات  العمل، وانخفا�س ن�صبة املراهقات املتزوجات، كما  الفتيات وح�صولهن على 
اأثناءها  الإجناب  معدلت  خف�س  يف  اأي�صًا  �صاهم  الن�صاء  من  العمرية  الفئة  لهذه  عامة  ب�صفة  الأ�صرة  تنظيم 

وتخفي�س معدل احلمل يف �صن مبكرة.
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5. معدل �خل�سوبة �لكلية للن�ساء �لقطريات:

حيث   ،)2015-2008( الفرتة  خلل  تدريجيا  انخفا�صا  للقطريات  الكلي  اخل�صوبة  معدل  موؤ�صر  �صهد 
انخف�س من 3.9 اأطفال للمراأة الواحدة طيلة فرتة حياتها الإجنابية عام 2008 اإىل 3.2 طفل للمراأة الواحدة 
اأنه  اإل  طيلة فرتة حياتها الإجنابية عام 2015 )ال�صكل 20(. وعلى الرغم من تناق�س معدل اخل�صوبة الكلي 
للمراأة ويف  الأكرثًا منوًا 1.7 طفل  املناطق  للمراأة ويف  البالغ 2.5 طفل  العاملي  باملتو�صط  قيا�صًا  يبقى مرتفعًا 

املناطق الأقل منوًا 2.6. 

الشكل 20: معدل الخصوبة الكلية للنساء القطريات للفترة )2008 - 2015(

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

وميكن تف�صري تراجع معدل اخل�صوبة الكلية يف قطر اإىل ارتفاع التح�صيل العلمي للمراأة القطرية وانخراطها 
يف العمل وتف�صيلها العمل الوظيفي على ح�صاب عملية الزواج والإجناب، وعزوف ال�صباب عن الزواج املبكر.

6. تغطية �لرعاية �ل�سحية قبل �لوالدة )على �الأقل زيارة و�حدة و�أربع زيار�ت(

اأحد املوؤ�صرات الدالة على جودة الأداء للنظام ال�صحي واحل�صول على خدمات  اأثناء احلمل  ُتعد الرعاية 
ال�صحة الإجنابية ب�صفة عامة. فمن جانب ت�صهم الرعاية اأثناء احلمل يف احلد من املخاطر التي تتعر�س لها 
الأمهات نتيجة احلمل واملخاطر املرتبطة بها. وقد اأو�صت منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة اليون�صيف باأنه ينبغي 
على احلوامل القيام باأربع زيارات على الأقل للمن�صاآت ال�صحية للح�صول على خدمات الرعاية. ومع ذلك، ُتعد 
الزيارة الأوىل هامة جدًا لإر�صاء �صبل التوا�صل، وخلق قناة ات�صال بني املراأة احلامل ومقدمي اخلدمات ال�صحية 

للمرحلة القادمة. 
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املهرة مرة  ال�صحيني  العاملني  اللتي يراجعن  الن�صاء احلوامل  ن�صبة  اأن  اإىل  الإح�صائية  املعطيات  وت�صري 
واحدة على الأقل اأثناء احلمل بلغت عام 2012 نحو 90.8% من جمموع الن�صاء احلوامل. وكانت الن�صبة للن�صاء 
القطريات 96.2%، ولغري القطريات 88.7%. اأما الن�صاء اللتي تابعهن اأخ�صائيون �صحيون مهرة اأربعة اأو اأكرث 
خلل فرتة احلمل، فقد بلغت ن�صبتهن 84.4%. وبلغت القطريات ن�صبة 92.3%، مقابل 81.4% لغري القطريات 

)ال�صكل 21(.

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

في قطر عام 2012

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

اإن معظم الن�صاء احلوامل يف قطر يراجعن مقدمي الرعاية ال�صحية مرة واحدة على الأقل. فهذا املوؤ�صر 
يتخطى مثيله يف املناطق النامية البالغة )52%(، ويف جنوب �صرق اآ�صيا )80%(، ومنطقة الكاريبي )%80(.

اأرباع قبل املوعد  التي تقت�صي تخفي�س معدل وفيات الأمهات مبقدار ثلثة  الغاية  وقد جتاوزت دولة قطر 
املحدد لها، وكذلك هو الأمر فيما يتعلق بتحقيق �صمولية اإتاحة خدمات ال�صحة الإجنابية. وهذا ميكن تف�صريه 
بتوفر الرعاية ال�صحية بالقدر الكايف وبالنوعية اجليدة من خلل عيادات املراأة ال�صليمة التي تقدم خدماتها 
للن�صاء، يف املراكز ال�صحية املنت�صرة بكافة مناطق الدولة، اإ�صافة اإىل الربامج اخلا�صة ب�صحة املراأة والطفل 
الإعلم  و�صائل  خلل  من  ال�صحي،  التثقيف  برامج  ولعبت  بالدولة.  والن�صاء  الولدة  م�صت�صفى  يقدمها  التي 
املختلفة، دورها يف رفع درجة الوعي لدى ال�صكان والكوادر العاملة يف جمال ال�صحة الإجنابية. وهو ما انعك�س 
ا�صرتاتيجية  عليه  اأكدت  ما  عملية حت�صينها، ح�صب  ت�صتمر  اأن  املتوقع  ومن  الأمهات؛  �صحة  تعزيز  على  اإيجابًا 
ذات  للتحديات  الت�صدي  ي�صتهدف  لل�صحة  �صامل  برنامج  اإعداد  الوطنية )2011-2016(، من خلل  التنمية 

ال�صلة ب�صحة املراأة ويعرف املجالت ذات الأولوية املتعلقة ب�صحتها.
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7. عدم تلبية �حلاجة لتنظيم �الأ�سرة: 

 ت�صري املعطيات املتوفرة حول هذا املوؤ�صر اإىل اأن احتياجات تنظيم الأ�صرة غري امللباة يف قطر بلغت %12.4 
وهي اأعلى بنقطة واحدة مئوية لدى القطريات )13.4%( منها لدى غري القطريات )12.4( كما يف )ال�صكل 
22(. متكن الإ�صارة اإىل اأن ن�صبة احلاجات غري امللباة يف قطر اأعلى قليًل من الن�صبة يف املناطق النامية )%12( 
ويف اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي )11%(، لكنها تقل عن الن�صبة يف �صرق اآ�صيا البالغة 14.4% لعام 2012.

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

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

وهنا تنبغي الإ�صارة  اإىل اأن تنظيم الأ�صرة ل يقت�صي بال�صرورة احلد من عدد الأطفال بل يقت�صي بالن�صبة 
لقطر برجمة وتنظيم العدد املرغوب فيه من الأطفال مع مراعاة الظروف ال�صحية للمراأة فهي  تت�صم بقلة عدد 
ال�صكان، وانخفا�س معدلت اخل�صوبة خلل ال�صنوات املن�صرمة، مع ات�صاع كبري يف الن�صاطات القت�صادية التي 
تتطلب اأيدي عاملة كثيفة. لذلك فاإن انت�صار و�صائل منع احلمل ل يعترب اأمرا مهما بالن�صبة للدولة، ل يف املرحلة 
الراهنة ول حتى امل�صتقبل القريب، بل على العك�س من ذلك، ت�صجع الدولة زيادة الإجناب لزيادة عدد ال�صكان، 

وتوفر برامج الرعاية ال�صحية الكاملة للأم والطفل.
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الهدف السادس: 
مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز 
والمالريا وغيرهما من األمراض
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بالرغم من أن انتشار مرض نقص نقص المناعة البشرية/ اإليدز والمالريا 
واألمراض المعدية األخرى التزال منخفضة، إال أننا نالحظ أن موضوع محاربة 
األمراض المعدية في دولة قطر استحوذ على أهمية كبيرة لدى السلطات 
التي  الدستور  من   )23( المادة  نص  في  ذلك  وتجسد  الدولة  في  المعنية 
أكدت على التالي »ُتعنى الدولة بالصحة العامة وُتوفر وسائل الوقاية 

والعالج من األمراض واألوبئة وفقًا للقانون«.

المؤسسات  خالل  من  اإلجراءات  من  جملة  باتخاذ  الدولة  قامت  كما   
هذه  أهم  ومن  المعدية  األمراض  من  للوقاية  المختصة  الصحية 
المؤسسات القومسيون الطبي الذي يتولى فحص العمالة الوافدة للدولة 
لضمان عدم دخول األمراض المعدية بما فيها اإليدز إلى الدولة من الخارج.

الغاية )6(

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

�لفئة  من  �ل�سكان  بني  "�الإيدز"  �لب�سرية  �ملناعة  نق�س  فريو�س  �نت�سار  مدى   .1
�لعمرية )15-25( �سنة

ا�صتحوذ مو�صوع مكافحة نق�س املناعة الب�صرية/ الإيدز على اهتمام اجلهات ال�صحية بدولة قطر. وجتلى 
ذلك عرب اإن�صاء اللجنة الوطنية للوقاية من مر�س الإيدز عام 2006، وتعنى باحلد من انت�صار فريو�س الإيدز يف 
اأكرب من الطمئنان  قطر واإبقائه على م�صتواه املتدين احلايل، والوقوف اإىل جانب املتعاي�صني معه لتوفري قدر 
النف�صي وال�صحي لهم، كما ت�صعى اإىل اأن يكون املجتمع القطري على درجة عالية من الثقافة والوعي ال�صحي 

يف كل ما يتعلق بطرق الإ�صابة مبر�س الإيدز وطرق العدوى به وانتقاله بني جميع الفئات العمرية يف املجتمع.

وت�صري البيانات الإح�صائية اإىل اأن ن�صبة املعرفة بطرق الوقاية من انتقال مر�س نق�س املناعة بني الن�صاء 
يف الفئة العمرية )15 – 24 �صنة( بلغت 15.6% عام 2012 وهي اأكرث ارتفاعا لدى القطريات )16.2%( منها 
لدى غري القطريات )15.1%(، ويف املقابل ت�صل الن�صبة لدى الرجال يف الفئة العمرية نف�صها اإىل 25.2%، مع 
اأنها اأعلى لدى الرجال غري القطريني )26.3%( منها عند نظرائهم القطريني )24.2%( بفارق ب�صيط )ال�صكل 

.)23
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الشكل 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.

وقامت الدولة بو�صع ال�صرتاتيجية الوطنية للإيدز. وتهدف اإىل بناء قدرات ال�صركاء الرئي�صيني يف القطاع 
ال�صحي واجلهات املتخ�ص�صة الأخرى، مبا يف ذلك اجلهات الت�صريعية والقيادات احلكومية وقيادات القطاع 
اخلا�س؛ بالإ�صافة اإىل برامج التوعية حر�صًا على الوقاية من انت�صار الفريو�س وابقائه يف اأدنى م�صتوى ممكن، 
مع التاأكد من وجود برامج منا�صبة وفعالة لدعم ورعاية املتعاي�صني مع الفريو�س، وتخفيف وطاأته عليهم والعمل 

على حفظ حقوقهم اإزاء الو�صمة املواكبة للإ�صابة 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 �ل�سكان �لذين بلغت �إ�سابتهم بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية/ �الإيدز مر�حل 
متقدمة وباإمكانهم �حل�سول على عقاقري م�سادة للفريو�سات �لرجعية

 ت�صكل التغطية بالعلج مب�صادات الفريو�صات الرجعية "ART" للأ�صخا�س الذين يحملون فريو�س نق�س 
املناعة الب�صرية "الإيدز" والذين يحتاجون اإىل العلج يف دولة قطر 100% من امل�صابني باملر�س، ولتوجد اأي 

عوائق للح�صول على خدمات الوقاية والعلج من املر�س.

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

3. مدى �نت�سار �ملالريا:

ل ت�صكل اإ�صابات مبر�س امللريا اأي م�صكلة �صحية يف دولة قطر، فهي تعد منطقة خالية من امللريا، ويقت�صر 
وجودها على حالت قادمة من خارج البلد. واإذا كان معدل الإ�صابة عام 2012 هو 3.9 حالة لكل 10 اآلف من 

ال�صكان فاإنه انخف�س اإىل 1.9 حالة لكل 10 اآلف من ال�صكان عام 2015)ال�صكل 24(.

الشكل 24: معدل انتشار المالريا لكل 10000 نسمة بين )2008- 2015(

   المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، عن وزارة الصحة العامة، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.
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وعلى الرغم من اإعلن دولة قطر منطقة خالية من امللريا منذ عام 2012، اإل اأنه يف ظل ا�صتمرار تدفق 
الفرتة  يف   للتعامل  فاعل  نظام  على  الإبقاء  يتطلب  ذلك  فاإن  املوبوءة،  البلدان  بع�س  من  الدولة  على  العمالة 
اللحقة للق�صاء على احلالت الوافدة من املر�س، وذلك يت�صمن عن�صرًا رقابيًا مينع دخول امللريا اإىل الدولة 

بوا�صطة العمالة الوافدة.

4. معدل �الإ�سابة و�لوفيات �ملرتبطة بال�سل:

مل يعد ال�صل اليوم ي�صكل م�صكلة �صحية بالن�صبة لدولة قطر، ومع ذلك فقد اأن�صاأت الدولة برناجما ملكافحة 
ال�صل بوزارة ال�صحة العامة. وتفيد البيانات الإح�صائية اأن معدل الإ�صابة )النت�صار( مبر�س ال�صل  قد انخف�س 
من 3.9 حالة لكل ع�صرة اآلف من ال�صكان عام 2008 اإىل 2.2 حالة لكل 10 اآلف من ال�صكان عام 2015 )ال�صكل 

.)25

الشكل 25: معدل اإلصابة واالنتشار والوفيات المرتبطة بالسل الرئوي لكل 10000 نسمة 
خالل الفترة )2015-2008(

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

والقا�صية  ال�صل،  انت�صار  بوقف  املتعلقة  ال�صراكة  غاية  حققت  قد  قطر  دولة  اأن   25 ال�صكل  من  ويلحظ 
يوؤكد  بعام 2015، وهذا  املحدد  املوعد  الن�صف قبل  املر�س مبقدار  الناجمة عن هذا  الوفيات  بتخفي�س معدل 

حقيقة اأن مكافحة انت�صار ال�صل ل ي�صكل حتديًا يواجه قطر يف جمال ال�صحة العامة.

ومن املتوقع اأن تبقى معدلت الإ�صابة والنت�صار والوفيات املرتبطة بال�صل الرئوي يف دولة قطر دون م�صتوياتها 
احلالية، بف�صل تطبيق نظام اإنذار مبكر ملراقبة احلالت وتتبعها، كما اأ�صارت اإليه ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية 

.)2016-2011(
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5. ن�سبة حاالت مر�س �ل�سل �ملكت�سفة و�ملعاجلة:

اأن ن�صبة حالت ال�صل التي  اإىل   ت�صري املعطيات الإح�صائية ال�صادرة عن املجل�س الأعلى لل�صحة يف قطر 
اكت�صفت ومت �صفاوؤها حتت امللحظة املبا�صرة اأثناء العلج لفرتة ق�صرية "DOTS”، قد اقرتبت من التغطية 

ال�صاملة  طيلة الفرتة )2008-2015(، وو�صلت اإىل 100% خلل ال�صنوات الثلث الأخرية  )ال�صكل 26(.

الشكل 26: نسبة حاالت السل المكتشفة والمعالجة في دولة قطر بين )2008- 2015(

المصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، عن وزارة الصحة العامة، التقرير السنوي، سنوات مختلفة.

لقد جتاوزت دولة قطر الغاية املرجوة املتمثلة مبعاجلة )85%( من امل�صابني الذين اكت�صف مر�صهم طيلة 
ل�صرتاتيجية  املكثف  بالتطبيق  ال�صل  ملكافحة  الوطني  الربنامج  لقيام  هذا  ويرجع   .)2015-2008( الفرتة 
"ال�صراكة من اأجل وقف مر�س ال�صل"، التي اأطلقت عام 2006، ولل�صرتاتيجية ال�صابقة لها وهي ا�صرتاتيجية 

الدورة الق�صرية للعلج اخلا�صع للإ�صراف املبا�صر.

على  الق�صاء  يف  واملتمثلة  للألفية،  الإمنائي  الهدف  اإطار  يف  املرجوة  الغاية  حتقيق  قطر  دولة  ا�صتطاعت 
بلدا خاليا من هذا  واإعلن قطر  انت�صار مر�س امللريا  اإيقاف  الدولة من  املعدية. ومتكنت  امللريا والأمرا�س 
بالن�صبة  الأمر  املحدد. وكذلك هو  املوعد  وانح�صاره قبل  الن�صف  اإىل  ال�صل  انت�صار  اإىل خف�س  اإ�صافة  املر�س، 
لتعميم العلج  ملر�س نق�س املناعة الب�صرية "الإيدز" قبل املوعد املحدد عام 2010، حيث وفرت الدولة لكافة 
امل�صابني به العلج امل�صاد للفريو�س، منذ عام 2007، لكن جناح دولة قطر يف حتقيق هذه الغايات الثلث من 
هذا الهدف يتطلب مزيدا من اجلهد وموا�صلة العمل يف مكافحة هذه الأمرا�س املعدية، والقيام بنظام توعية 

�صاملة لتوعية ال�صكان بخطورتها.





الهدف السابع: 
كفالة االستدامة البيئية
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المستدامة،  للتنمية  الرئيسية  الدعائم  إحدى  البيئية  االستدامة  تعتبر 
وهي بطبيعتها تؤثر على أمكانية تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية األخرى. 
الموارد  على  المحافظة  بموضوع  تأسيسها  منذ  قطر  دولة  اهتمت  وقد 
والقوانين  التشريعات  بوضع  قامت  حيث  استمراريتها،  وضمان  الطبيعية 
بمخالف  تعنى  التي  المؤسسات  وُأنشئت  البيئية،  باالستدامة  العالقة  ذات 
مراكز  إلى  إضافة  البيئة،  أصدقاء  ومركز  البيئة  كوزارة  البيئية  الموضوعات 
جامعة  في  المستدامة  التنمية  ومركز  البيئية  للدراسات  كمركز  األبحاث 
قطر، كما أنشئت اللجان الوطنية التي تهتم بتحقيق التطبيقات الصحيحة 
الوطنية  اللجنة  منها  البيئية،  االستدامة  يضمن  الذي  المستدام  للنهج 
النظيفة. ووضعت االستراتيجيات والخطط  التنمية  المناخي ولجنة  للتغير 
الرابعة  الركيزة  تحقيق  بهدف  وحمايتها  البيئة  على  للمحافظة  الهادفة 

في رؤية قطر الوطنية 2030.

إنشاء  على  المستدامة  البيئية  التنمية  بتحقيق  االهتمام  يقتصر  ولم 
المؤسسات ووضع القوانين، بل تم وضع نص دستوري في المادة )33( من 
البيئة وتوازنها  الدولة على حماية  »تعمل  الدستور الدائم لدولة قطر 
الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل األجيال«. كما 
قامت الدولة بالتوقيع على معظم االتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت 

ذات الصلة بالقضايا البيئية على الصعيدين الدولي واإلقليمي. 

الغاية )7(

أ( إدماج مبادى التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية 
وبدء تقليص الفقد في الموارد البيئية

عمليات  يف  البيئية  العتبارات  اأخذ  على  التاأكيد  خلل  من  امل�صتدامة  التنمية  مبادئ  قطر  دولة  تبنت 
التخطيط التنموي وتعزيز فر�س التنمية امل�صتدامة، من خلل اإن�صاء برنامج لتعزيز الإدارة البيئية يف القطاعات 
القت�صادية املختلفة واملوارد الطبيعية. وو�صعت ال�صرتاتيجية الوطنية للإدارة البيئية التي دعت اإىل تنفيذ 11 

م�صروعًا مرتابطًا ت�صمل جميع جمالت الإدارة البيئية.
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وت�صعى ا�صرتاتيجية حت�صني الإدارة البيئية اإىل حتقيق النتائج التالية:

امل�صتدام. وال�صتخدام  النقية  • املياه 

املناخ. لتغري  الفعالة  وال�صتجابة  النقي  • الهواء 

كفاءة. الأكرث  وال�صتخدام  التدوير،  اإعادة  وزيادة  املخلفات،  من  • احلد 

م�صتدامة. ب�صورة  عليهما  واملحافظة  واإدارتهما  الطبيعي  والرتاث  الطبيعة  • حماية 

�صحة. الأكرث  املعي�صية  والبيئة  ا�صتدامة،  الأكرث  احل�صري  • التو�صع 

لل�صكان. البيئي  الوعي  • زيادة 

والدويل. الإقليمي  ال�صعيدين  على  والتعاون  البيئية  الإدارة  • حت�صني 

1. ن�سيب �لفرد من �نبعاثات غاز ثاين �أك�سيد �لكربون:

 ا�صتمر امل�صار الت�صاعدي يف انبعاثات غاز ثاين اأك�صيد الكربون خلل الفرتة )2004-2008(، ويرجع هذا 
الت�صاعد يف النبعاثات اإىل زيادة اإنتاج الطاقة وا�صتهلكها �صواء يف القطاع املنزيل اأو يف قطاع النقل، وكذلك 

يف القطاع ال�صناعي.

وبلغ متو�صط ن�صيب الفرد يف قطر من غاز ثاين اأك�صيد الكربون حوايل 40 طنًا مرتيًا عام 2010، مقارنة 
بحوايل 11 طنًا من ثاين اأك�صيد الكربون للفرد يف الدول التي تتمتع بتنمية ب�صرية مرتفعة جدًا، و4.3 اأطنان 

مرتية يف املتو�صط العاملي.

الوطنية )2011- التنمية  ا�صرتاتيجية  اإطار  العملية يف  الإجراءات واخلطوات  �صل�صلة من  الدولة  واتخذت 
النظيفة،  التكنولوجيا  ال�صتثمار يف  تكثيف  الكربون من خلل  اأك�صيد  ثاين  غاز  انبعاثات  ملواجهة منو   )2016

واإن�صاء اآلية للإبلغ عن تتبع انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون يف دولة قطر.

2. ��ستهالك �ملو�د �مل�ستنفدة لطبقة �الأوزون

و  الع�صوية -11  والفلور  الكلور  بالن�صبة مركبات  وذلك  للأوزون  امل�صتنفدة  املواد  بع�س  ا�صتهلك  انخف�س 
مركبات الكلور والفلور الع�صوية -12 خلل الفرتة )2008-2014(، حيث مل تعد موجودة منذ عام 2009 كما 
هو مو�صح يف ال�صكل 27 وهي مواد مت حظر ا�صتريادها اعتبارا من 2010 ح�صب بروتوكول مونرتيال. اأما بالن�صبة 
ملركبات الهيدروكلور -22 فقد ارتفعت من 33.22 طن مرتي عام 2008 اإىل 56.06 طن مرتي عام 2014، اأي 

مبعدل  منو �صنوي قدره %8.7.
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الشكل 27: استهالك المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة )2008- 2014(

المصدر: تم احتساب المؤشر استنادًا إلى بيانات وزارة البيئة.

ومن املتوقع ا�صتمرار الدولة يف خف�س املواد امل�صتنفدة للأوزون نتيجة للنجاح يف تنفيذ اللتزامات املطلوبة 
يف بروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد امل�صتنفدة للأوزون والذي �صادقت عليه الدولة، علمًا باأنه �صينتهي ا�صتخدام 

ما تبقى من املواد امل�صتنفدة للأوزون خلل العقدين القادمني.

ب: الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق 
خفض جوهري في معدالته بحلول عام 2010

�صعت دولة قطر اإىل حتقيق غاية الهدف التنموي للألفية املرتبطة بالتنوع احليوي، حيث ان�صمت دولة قطر 
للغذاء  النباتية  الوراثية  املوارد  ب�صاأن  الدولية  كاملعاهدة  ال�صلة  ذات  والتفاقيات  احليوي،  التنوع  اتفاقية  اإىل 
واتفاقية  النقرا�س،  املعر�صة خلطر  الربية  النباتية واحليوانية  الأنواع  الدولية يف  التجارة  واتفاقية  والزراعة، 
الأنواع املهاجرة واتفاقية رام�صار ب�صاأن الأرا�صي الرطبة. اإ�صافة اإىل التفاقيات الإقلمية يف اإطار جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية وجامعة الدول العربية.

كما قامت الدولة باإعداد ا�صرتاتيجيات وخطط عمل وطنية �صمن نهج متكامل يحدث توازنًا بني املحافظة 
على التنوع البيولوجي والتنمية القت�صادية، وت�صعى يف اإطار تنفيذ ا�صرتاجتية التنمية الوطنية )2016-2011( 
اإدارتها  تتم  التي  املحمية  املناطق  يف  والتو�صع  احليوي،  التنوع  عن  �صاملة  اإلكرتونية  بيانات  قاعدة  اإن�صاء  على 

ب�صورة ن�صطة.
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3. موؤ�سر ن�سبة �لكائنات �ملهددة باالنقر��س: 

ظلت ن�صبة الأنواع املهددة بالنقرا�س يف دولة قطر من جمموع الأنواع كافة اأقل من واحد يف املئة )%0.7( 
من  اأنواع   4 اإىل   2015 عام  بالنقرا�س  املهددة  احليوانات  ف�صائل  وتوزعت   .)2015-2008( الفرتة  خلل 
الكائنات الثديية البحرية من اأ�صل 15 نوعا، ونوع واحد من الأ�صماك من اأ�صل 57 نوعا، وخم�صة اأنواع من الطيور 

من اأ�صل 322 نوعا، ونوع واحد من الثدييات الربية من اأ�صل 8 اأنواع.

4. موؤ�سر ن�سبة �الأر�سدة �ل�سمكية �ملوجودة �سمن �حلدود �لبيولوجية 

الغذائي،  الأمن  لتحقيق  مهمًا  وعن�صرًا  التغذية،  م�صادر  من  اأ�صا�صيًا  م�صدرًا  الأ�صماك  �صيد  قطاع  يعد 
ل�صيما اأن القطريني يعتمدون ال�صمك وجبًة غذائيًة رئي�صًة، وهذا يعك�س اأهمية �صمان ا�صتدامة املخزون ال�صمكي 
لأ�صباب اقت�صادية، واجتماعية بيئية مرتبطة بتحقيق الأهداف التنموية للألفية. وت�صري البيانات اإىل اأن ن�صبة 
الأر�صدة ال�صمكية املوجودة �صمن احلدود البيولوجية الآمنة يف دولة قطر ظلت  تتاأرجح بني 80% و 68 % عامي 
الناجت عن  الأ�صماك  ا�صتهلك  الرتفاع يف  من  الرغم  على  وذلك  )ال�صكل 28(.  التوايل  على  و  2015   2008
الزيادة ال�صكانية يف ال�صنوات القليلة املا�صية، حيث اأن الأ�صماك ل تعد الغذاء الرئي�صي للمواطنني فح�صب، بل 

اأي�صًا للغالبية العظمى من العمالة الوافدة من خمتلف الدول الآ�صيوية.

الشكل 28: مؤشر نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمنة الحدود البيولوجية
.)2015 - 2008(

*: المؤشر مقدر بالنسبة لعام 2012.
المصدر: وزارة البلدية والبيئة، بيانات غير منشورة لسنوات مختلفة. 

املخزون  لإدارة  ال�صيد  للرقابة على  تبني نظام  يتطلب  الأ�صماك يف دولة قطر،  ا�صتدامة قطاع  اإن �صمان 
ال�صمكي، من خلل و�صع قوانني حتد من �صيد الأنواع املهددة، وو�صع لوائح فعالة لزيادة املخزون ال�صمكي، ف�صًل 
عن ا�صتكمال امل�صروعات اخلا�صة بتنمية الرثوة ال�صمكية اجلاري تنفيذها، كم�صروع ال�صتزراع اخلا�س لبع�س 

اأنواع الأ�صماك البحرية املحلية، مما �صينعك�س ب�صورة اإيجابية على النتاج امل�صتدام للأ�صماك يف دولة قطر.
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5. م�ساحة �ملناطق �لربية و�لبحرية �ملحمية كن�سبة من �مل�ساحة �الإجمالية:

 بذلت دولة قطر جهودًا كبرية حلماية احلياة الربية والبحرية، وبحلول عام 2015 اأ�صبحت املناطق املحمية 
اأن الزيادة يف امل�صاحة املحمية  اأي  ت�صكل 23.6% من جمموع الأرا�صي بينما كانت ت�صكل 22.9% عام 2008، 
و�صلت اإىل 3.1%، ومعظم هذه الزيادة يف م�صاحة الأرا�صي املحمية كنتيجة لإقامة الدولة للعديد من املحميات 
على  للمحافظة  الدولة  �صعي  املحمية  امل�صاحة  على  املحافظة  وتبني  احليوي.  التنوع  على  للمحافظة  الطبيعية 
الوجود الإن�صاين الذي يعتمد على اخلدمات واملوارد الطبيعية التي ت�صعي املناطق املحمية الربية والبحرية اإىل 
احلفاظ عليها اأو تعزيزها. كما ي�صري اإىل مدى التزام الدولة باملحافظة على املوروث الطبيعي من النباتات وما 

يعي�س عليها من كائنات حية )ال�صكل 29(.

الشكل 29: نسبة المساحة المحمية )البرية والبحرية( للمحافظة على التنوع 
البيولوجي إلى مساحة األراضي بين )2008- 2015(

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

اأعلى من  تعد املناطق الربية والبحرية املحمية كن�صبة من امل�صاحة الإجمالية يف قطر يف عام 2015، هي 
نظريتها على ال�صعيد العاملي ) 14%( ويف املناطق املتقدمة النمو)14%( ويف املناطق النامية )13.8%(. وتدار 

املناطق املحمية يف قطر ب�صورة فعالة ومن�صفة ولها �صفة متثيلية اإيكولوجياًّ.



30 

 

   

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(%)

 األهداف اإلنمائية لأللفية
دولة قطر 2016

62

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 �ل�سكان من �حل�سر و�لريف �لذين ميكنهم �حل�سول على م�سادر ماأمونة  
ملياه �ل�سرب:

ت�صري البيانات املتاحة حول ن�صبة توفري مياه ال�صرب الآمنة لل�صكان اإىل اأن دولة قطر قد حققت جناحًا كبريًا 
متثل يف توفري املياه املاأمونة بن�صبة 100% جلميع ال�صكان، حيث تعتمد الدولة على مياه البحر كم�صدر اأ�صا�صي يف 
توفري املياه العذبة، حيث قامت باإن�صاء العديد من حمطات حتلية املياه املاحلة ل�صد احتياجات القطاعات املدنية 

من املياه )ال�صكل 30(.

الشكل 30: نسبة السكان الذين يحصلون على مصادر مأمونة لمياه الشرب خالل الفترة
)2015-2008(

المصدر: من احتساب فريق العمل استنادًا لبيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
السنوية، أعداد مختلفة.

ويلحظ من ال�صكل 30 اأن دولة قطر قد ا�صتطاعت حتقيق الهدف العاملي القا�صي بتخفي�س عدد ال�صكان 
الذين ل تتوفر لهم مياه ال�صرب الآمنة اإىل الن�صف بني عامي 1990 و2015 وذلك منذ قبل عام 2008 اأي قبل 

املوعد املحدد باأكرث من 8 �صنوات.

وبالرغم من الرتفاع املتوقع يف عدد ال�صكان نتيجة للعمالة الوافدة للدولة لتنفيذ العديد من امل�صاريع التنموية 
العملقة، غري اأن ن�صبة تغطية جميع ال�صكان باملياة ال�صاحلة لل�صرب �صتبقى قائمة نتيجة لتوجه الدولة ملزيد من 
ال�صتثمارات يف جمال ا�صتخدام التقنيات املتطورة لتحلية املياه املاحلة و�صبه املاحلة. وتبني الدولة لل�صيا�صات 
املنا�صبة لرت�صيد ا�صتهلك املياه من خلل �صن الت�صريعات املنظمة للرت�صيد وحملت التوعية والتثقيف البيئي 

لرت�صيد ا�صتخدام املياه للأغرا�س املنزلية.
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7. ن�سبة �ل�سكان �لذين ي�ستخدمون مر�فق �سحية حم�سنة:

 حققت دولة قطر حت�صنًا كبريا يف خدمات ال�صرف ال�صحي، حيث بلغت ن�صبة التغطية بخدمات ال�صرف 
ال�صحي املُح�صنة 100% طيلة الفرتة )2008-2015( اأي اأن الدولة ا�صتطاعت اأن حتقق الغاية املتمثلة يف توفري 

خدمات ال�صرف ال�صحي جلميع ال�صكان )ال�صكل 31(.

الشكل 31: نسبة السكان الذين يحصلون عى صرف صحي مناسب خالل الفترة 
)2015-2008(

المصدر: من احتساب فريق العمل استنادًا لبيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
السنوية، أعداد مختلفة.

ومن املتوقع اأن ت�صتمر الدولة يف املحافظة على توفري خدمات ال�صرف ال�صحي املنا�صب لكافة الأفراد، ويف 
جميع مناطق الدولة، حيث تت�صمن ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر )2011 - 2016( تنفيذ العديد من 
لتنفيذ  نتيجة  الدولة  ت�صهده  الذي  العمراين  التو�صع  ملواكبة  وذلك  املدن  ال�صحي يف خمتلف  ال�صرف  م�صاريع 

م�صاريع تنموية خمتلفة �صمن اإطار ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية.



 األهداف اإلنمائية لأللفية
دولة قطر 2016

64

د(  تحقيق تحسن كبير بحلول عام 2020 في حياة ما ال يقل عن )100( 
مليون من سكان اإلحياء الفقيرة

تبلغ ن�صبة ال�صكان احل�صر املقيمني يف اأحياء فقرية )�صفر( يف دولة قطر وذلك لأن ن�صبة الأ�صر التي متتلك 
بيوتًا اأو ت�صتاأجرها اأو تقييم يف م�صاكن مقدمة من ال�صركات اأو اأرباب العمل اأو الدولة من خلل الإ�صكان احلكومي 

100%، ويح�صل جميع ال�صكان يف الدولة على خدمات ال�صرف ال�صحي املنا�صبة ومياه ال�صرب املاأمونة.

لقد ا�صتطاعت دولة قطر اأن حتقق اأغلب الغايات املتعلقة بالهدف ال�صابع املتعلق بال�صتدامة البيئية، حيث 
ا�صرتاتيجية  يف  و�صعها  خلل  من  الوطنية،  والربامج  ال�صيا�صات  يف  امل�صتدامة  التنمية  مبادىء  باإدخال  قامت 
نْت الدولة جلميع ال�صكان م�صادر ماأمونة ملياه ال�صرب، وكذلك ال�صرف  التنمية الوطنية )2011-2015(، كما اأمَّ
املحميات  اإقامة  يف  التو�صع  خلل  من  البيولوجي،  التنوع  فقدان  من  حتد  اأن  وا�صتطاعت  املنا�صب،  ال�صحي 
الطبيعية يف املناطق الربية والبحرية، حيث تخطت ن�صبة املناطق الربية والبحرية املحمية من اإجمايل م�صاحة 
البلد الن�صبة امل�صتهدفة التي حددتها اتفاقية التنوع احليوي، كما ا�صتطاعت الدولة تاأمني ال�صكن اللئق جلميع 
ال�صكان، فل وجود للأحياء ال�صكنية الهام�صية فيها. ومل يبقى �صوى مواجهة حتديات انبعاثات الغازات الدفيئة 

والتي من املوؤمل تخفي�صها وفق املعايري العاملية خلل ال�صنوات القادمة.



الهدف الثامن: 
إقامة شراكة عالمية في التنمية
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األهداف  بتحقيق  الوثيق   ارتباطه  في  الهدف  هذا  تحقيق  أهمية  تتجسد 
الفقيرة  الدول  المتقدمة  الدول  تدعم  أن  الضروري  من  لذلك  األخرى،  اإلنمائية 
التمويل الكافي  من خالل تقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية، للحصول على 
وقواعد  األسواق  إلى  الوصول  فرص  وتعزيز  التنموية  والخطط  البرامج  لتنفيذ 
التجارة العادلة، إضافة إلى تخفيف الديون والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.

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

العون التنموي واإلنساني.

وفي إطار دعمها لجهود الدول النامية، والسيما الفقيرة، قامت بوضع العديد 
لتحقيق  التعليم  مجال  في  المساعدات  بتقديم  يتعلق  ما  منها  المبادرات،  من 
نشر التعليم األساسي، حيث تقوم مؤسسة التعليم فوق الجميع بتنفيذ برنامج 
»علِّم طفاًل« الذي يهدف إلى ضمان حصول جميع األطفال في الدول النامية على 
العالم  أنحاء  في  منه  المحرومين  األطفال  عدد  وخفض  التعليم،  في  حقهم 
كافة، والذين قدر تقرير أعدته منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) 
اليونسكو( وجمعية »أنقذوا األطفال« عددهم  بحوالي 57 مليون طفل عام 2013.

الشرق  منطقة  في  للشباب  الئقة  عمل  فرص  بتوفير  قطر  دولة  قامت  كما 
 2008 عام  تاسست  التي  »صلتك«  مؤسسة  خالل  من  أفريقيا  وشمال  األوسط 
المشاريع  دعم  إلى  الرئيسة  برامجها  تهدف  عالمية  حكومية  غير  كمنظمة 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرنامج التشغيل الذي يهدف إلى دعم 

أكثر من 500 مركز مهني و100 ألف شاب بحلول عام 2015.

الغاية )8(

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

القت�صادي،  والتكامل  التجارة  حترير  نحو  هامة  خطوات  املن�صرمني  العقدين  خلل  قطر  دولة  اتخذت 
فقد ان�صمت قطر اإىل منظمة التجارة العاملية واإىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، واإىل اتفاقية ال�صوق 

اخلليجية امل�صرتكة. وفتحت الدولة ب�صكل كبري اقت�صادها الوطني على التجارة وال�صتثمار وتدفق راأ�س املال.



 األهداف اإلنمائية لأللفية
دولة قطر 2016

68

بع�س  مع  �صواء  احلرة  للتجارة  الأطراف  ومتعددة  ثنائية  اتفاقيات  على  التوقيع  على  قطر  دولة  وحر�صت 
والفني  والتجاري  القت�صادي  للتعاون  اتفاقيات  عقد  اإىل  بالإ�صافة  الآ�صيوية،  الدول  اأو  الأوروبي  الحتاد  دول 
اخلارج،  على  النفتاح  على  يرتكز  الوطني  القت�صاد  لإدارة  نظاما  الدولة  تبنت  كما  العامل.  دول  خمتلف  مع 
وهو مايوؤكده ارتفاع درجة النفتاح التجاري لدولة قطر والتي و�صل اإىل 99.6% عام 2014، حيث ترتبط قطر 

بعلقات جتارية مع حوايل 167 دولة من خمتلف قارات العامل.

ب( معالجة االحتياجات الخاصة ألقل الدول نموًا 

انطلقًا من اإميان دولة قطر العميق بتحقيق ال�صراكة العاملية يف التنمية من خلل تقدمي العون الإمنائي 
للدول النامية، ل�صيما الأقل منوًا، مل�صاعدتها يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية، فقد ارتفعت قيمة امل�صاعدات 
مليارات   1.6 حوايل  من  احلكومي  وغري  احلكومي  ب�صقيها  قطر  دولة  من  املقدمة  الكلية  الإمنائية  واملعونات 
ريال قطري عام 2008 اإىل حوايل 7.7 مليارات ريال قطري عام 2014، اأي بن�صبة زيادة قدرها 381% و�صكلت 
امل�صاعدات احلكومية مان�صبته 76% من اإجمايل امل�صاعدات املقدمة من دولة قطر لعام 2014، يف حني �صكلت 

امل�صاعدات املقدمة من املنظمات واملوؤ�ص�صات غري احلكومية 24% )اجلدول 2(.

جدول 2:إجمالي المساعدات المقدمة من دولة قطر خالل الفترة
 )2008-2014( بالريال القطري

المصدر: تم احتساب النسب من قبل فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة الخارجية – إدارة التنمية الدولية، 
تقرير المساعدات الخارجية 2014.

وجتاوز عدد الدول امل�صتفيدة من امل�صاعدات واملعونات الإمنائية القطرية 110 بلدًا يف قارات العامل املختلفة، 
واجلدول 3 يو�صح توزيع امل�صاعدات الإمنائية املقدمة من حكومة دولة قطر بح�صب الأقاليم امل�صتفيدة من تلك 

امل�صاعدات.

إجمالي السنة
المساعدات

المساعدات 
الحكومية

النسبة  
)%(

المساعدات 
غير الحكومية

النسبة 
)%(

20081,568,009,3171,161,411,45574406,687,86226

20091,373,200,756579,865,20442793,335,55258

20101,874,990,0841,075,299,09557799,690,98943

20113,462,439,9842,656,106,84577806,333,13923

20123,001,764,0252,007,969,84767993,794,17833

20136,417,908,0705,090,072,702791,327,835,36821

20147,714,758,3335,881,225,827731,833,532,50624
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جدول 3: التوزيع الجغرافي للمساعدات الحكومية المقدمة من دولة قطر حسب 
األقاليم لعام 2014 )مليون ريال قطري(

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

يلحظ من اجلدول 3 اأن اجلزء الأكرب من امل�صاعدات احلكومية القطرية قد اجته نحو الدول الإفريقية، 
حيث �صكلت امل�صاعدات املقدمة لها ما ن�صبته 54% من اإجمايل امل�صاعدات احلكومية املقدمة لعام 2014، تليها 
الدول الآ�صيوية بن�صبة 44%، ثم املنظات الدولية بن�صبة  1.3%، ومتثل ح�صة الدول الأوروبية والآمريكية ما ن�صبة 

.%0.7

ويفيد التوزيع اجلغرايف الن�صبي للم�صاعدات واملعونات الإمنائية القطرية الأهمية كربى التي توليها الدولة 
لدعم جهود التنمية يف الدول النامية يف منطقتي اإفريقيا واآ�صيا لتنفيذ الربامج واخلطط التنموية، اإ�صافة اإىل 

تخفيف عبء الديون يف تلك الدول ومتكينها من حتقيق الأهداف الإمنائية املن�صودة .

النسبة )%( من اإلجمالي مبلغ المساعدات األقليم
2,589,219,61044.0آسيا 

3,178,698,76554.0أفريقيا

10,212,2750.2أوروبا

29,942,2260.5األمريكيتين

73,152,9511.3المنظمات الدولية

5,881,225,827100.0اإلجمالي 
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1. ن�سبة �مل�ساعد�ت �الإمنائية للناجت �ملحلي �الإجمايل:

بلغت ن�صبة امل�صاعدات واملعونات الإمنائية الر�صمية املقدمة من دولة قطر 0.78% من الناجت املحلي الإجمايل 
لدولة قطر يف عام 2014 اأي بزيادة قدرها 87% مقارنة مع حجمها عام 2008)ال�صكل 32(. وهذه الن�صبة تتخطي 
نظريتها يف دول جلنة امل�صاعدات التنموية )DAC( البالغة 0.30% من الناجت املحلي الإجمايل لتلك الدول.  

الشكل 32: نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
خالل الفترة )2008- 2014(

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

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

تنت�صر ثورة تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف العامل النامي وحتمل معها وعدًا بتحقيق تقدم تكنولوجي 
ي�صهم يف التحديث ال�صريع للقت�صادات، وميكن لهذه التكنولوجيا اأن تلعب دورًا رئي�صيًا يف النمو القت�صادي.

ويف هذا الإطار، فقد اهتمت دولة قطر باإدخال اأحدث التطورات وامل�صتجدات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
املعرفة  على  املرتكز  القت�صاد  بناء  يف  التكنولوجيا  هذه  تلعبه  الذي  بالدور  اإميانها  من  انطلقًا  والت�صالت، 
الذي ت�صعى الدولة اإىل تثبيت ركائزه يف اإطار ا�صرتاتيجتها التنموية الهادفة اإىل بناء اقت�صاد متنوع يوؤمن النمو 

القت�صادي امل�صتدام.
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موؤ�سر عدد خطوط �لهاتف �لثابت لكل 100 فرد من �ل�سكان:

�صهد عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 ن�صمة من ال�صكان "الكثافة الهاتفية" انخفا�صًا ملحوظًا خلل 
الفرتة )2008-2015(، اإذ انخف�س من 18.2 خطًا لكل 100 ن�صمة من ال�صكان عام 2008 اإىل 15.2 لكل 100 

ن�صمة يف عام 2015 )ال�صكل 33(. وهذا ي�صري على تخلف عن املتو�صط العاملي يف خطوط الهاتف الثابت.

الشكل 33: عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 فرد من السكان بين )2008- 2015(

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

وميكن تف�صري انخفا�س موؤ�صر الكثافة الهاتفية بزيادة الطلب على خدمات الهاتف اجلوال، ول�صيما الهواتف 
الذكية التي اأخذت تنت�صر ب�صكل كبري جدًا يف دولة قطر، ل�صيما يف ظل ات�صاع قاعدة الربامج واخلدمات التي 

تقدمها هذه الهواتف.

2. موؤ�سر عدد خطوط �لهاتف �جلو�ل لكل مئة فرد من �ل�سكان:

ا�صتخدام  اأن  ال�صكان  عدد  جمموع  اإىل  من�صوبا  اجلوال  الهاتف  خدمة  م�صرتكي  عدد  جمموع  موؤ�صر  ي�صري 
الهاتف اجلوال �صهد منوًا مت�صارعًا خلل الفرتة )2008-2014(، اإذا ارتفع من 116.2 خطًا لكل 100 ن�صمة 
من ال�صكان عام 2008 اإىل 186.1 لكل 100 ن�صمة عام 2014. وباملقارنة مع املتو�صط العاملي، اأظهرت دولة قطر 
التغطية بالهواتف اجلوالة  اأعلى فيما يتعلق بال�صرتاك يف الهواتف اجلوالة، حيث تخطى معدل  معدل اعتماد 

100% قبل عام 2008 )ال�صكل 34(.
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الشكل 34: عدد خطوط الهاتف الجوال لكل 100 فرد من السكان بين )2008- 2014(

المصدر: تم حساب المؤشر استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
السنوية، سنوات مختلفة.

ن�صمة من  لكل 100  البالغ 186  دولة قطر  الهاتف اجلوال يف  انت�صار  اأن معدل  اأعله  ال�صكل  ويلحظ من 
ال�صعف  من  باأكرث  ويفوق   ،97 الدخل  متو�صطة  والدول   ،126 الدخل  مرتفعة  الدول  نظريه يف  يتخطى  ال�صكان 

املعدل على ال�صعيد العاملي البالغ 97 لعام 2014.
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3. عدد م�ستخدمي �الإنرتنت لكل 100 من �ل�سكان:
 �صهد موؤ�صر معدل انت�صار ا�صتخدام الإنرتنت بني ال�صكان ارتفاعًا ملحوظا خلل الفرتة )2015-2008(. 
فقد ارتفع من 27.0 م�صتخدمًا لكل 100 من ال�صكان يف عام 2008 اإىل 67 م�صتخدمًا لكل 100 من ال�صكان عام 
2015، اأي اأنه ارتفع بقرابة ثلثة اأ�صعاف)149%( خلل فرتة املقارنة. ويرجع ذلك اإىل ارتفاع امل�صتوى التعليمي 
والت�صالت  املوا�صلت  وزارة  وا�صرتاتيجيات  خطط  اإطار  يف  الإنرتنت  خدمات  وتطوير  ال�صكان،  غالبية  لدى 

)ال�صكل 35(.

الشكل 35: عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 100 فرد من السكان خالل الفترة )2008- 2015(

المصدر: تم حساب المؤشر استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
السنوية، سنوات مختلفة.

العاملي  املتو�صط  البالغ 67% عام 2015  ال�صكان يف دولة قطر  الإنرتنت بني  ا�صتخدام  انت�صار  جتاوز معدل 
الدخل )33%( ولكنه يقل عن نظريه يف دول الحتاد  الدول متو�صطة  الإنرتنت وكذلك عن  )38%( ل�صتخدام 

الأوروبي )%76(. 

خلل  اإيجابيًا  منوًا  وحتقق  قطر،  دولة  يف  ال�صكان  بني  الإنرتنت  م�صتخدمي  قاعدة  ترتفع  اأن  املتوقع  ومن 
ال�صنوات القادمة، ل�صيما مع دخول خطة ربط الدولة باأكملها ب�صبكة الإنرتنت عري�س النطاق لإجناز املرحلة 

الأوىل منها بحلول عام 2015 والتي يوؤدي اإىل تغطية 95% من اأرا�صي الدولة بو�صلت �صوئية اأ�صرع. 

لقد حققت دولة قطر الهدف الإمنائي املتعلق بتحقيق ال�صراكة العاملية يف التنمية، وُتعد اليوم دولة    
اإىل  الإمنائية  واملعونات  امل�صاعدات  ن�صبة  الدولية، حيث و�صلت  التنمية  برامج  رئي�صًا يف متويل  و�صريكًا  مانحة 
قرابة 0.78% من الناجت املحلي الإجمايل للدولة وقد ا�صتفادت منها اأكرث من 110 دولة يف اآ�صيا واأفريقيا ومناطق 
اأخرى يف العامل، وقد �صكلت امل�صاعدات اخلارجية، اإحدى الركائز الرئي�صة لل�صيا�صة اخلارجية القطرية وهو ما 

اأ�صارت اإليه روؤية قطر الوطنية 2030.





الخاتمة:
ي�صري تتبع الأهداف الإمنائية للألفية، يف دولة قطر، اأن الدولة قد و�صلت اإىل معظم الغايات املر�صومة يف 
حتقيق رفاهية اأف�صل للمواطنني نتيجة لو�صع اخلطط والربامج ونفيذ امل�صاريع الهادفة اإىل الرتقاء والرفع من 
م�صتوى التنمية الب�صرية، ويظهر ذلك جليًا يف جمال ال�صحة، والتعليم، والتنمية امل�صتدامة، وبناء �صراكة عاملية 
للتنمية، ومب�صيها قدمًا يف امل�صار ال�صحيح يف تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني، ومتكني املراأة وحت�صن م�صتوى الأداء 
البيئي، اإ�صافًة اإىل انتهاجها ل�صيا�صة خارجية ترتكز على امل�صاهمة اجلادة يف حتقيق ال�صراكة العاملية يف التنمية، 
وذلك من خلل تبنيها للعديد من املبادرات التي اأ�صهمت يف تقدمي العون الإمنائي اإىل الدول النامية، ل�صيما 

الفقرية منها يف اإجناز الأهداف الإمنائية فيها. 

وميكن تلخي�س ما اأجنزته دولة قطر يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية بني )1990- 2015( مبا ياأتي:
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الهدف األول: القضاء على الفقر المدقع والجوع:

الرغيد  العي�س  توفر  اأن  ا�صتطاعت  التي  لدولة قطر  اأي حتٍد  ي�صكل  ل  الهدف  باأن هذا  القول  ميكن 
لكافة املواطنني على اأر�صها �صواء من خلل تاأمني م�صدر رزق م�صتدام لهم، اأو من خلل �صبكات الأمان 
معيل  اأو  دخل  م�صدر  لهم  يوجد  ل  الذين  الأ�صخا�س  جلميع  الدولة  توؤمن  حيث  الجتماعية،  والرعاية 
مرتبات من خلل ال�صمان الجتماعي التي حتقق لهم الأمان والعي�س بطماأنينة وا�صتقرار، اإ�صافة اإىل 
توفري الرعاية ال�صحية واخلدمات التعليمية لهم وغريها من اخلدمات، مبا ميكنهم من العي�س مب�صتوى 

لئق.

الهدف الثاني: تحقيق تعميم التعليم االبتدائي:

�صاهم اتخاذ الدولة لإجراءات و�صيا�صات منا�صبة لتطوير قطاع التعليم، ول�صيما التعليم البتدائي  
وتوفري املخ�ص�صات املالية للتو�صع يف البنية التحتية للتعليم وتطوير خدماته يف ارتفاع معدلت اللتحاق 
الدولة من حتقيق كامل  يوؤكد اقرتاب  والتي تخطت )91%( وهذا  بالتعليم البتدائي من كل اجلن�صني 

الهدف املعتمد يف �صمان ح�صول  جميع الأطفال من البنني والبنات على التعليم عام 2015.

الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:

�صجلت دول قطر تقدمًا كبريًا  يف حتقيق التكافوؤ بني اجلن�صني يف جمال احل�صول على فر�س التعليم 
مبراحله كافة، بل حققت تقدمًا لفتًا للنظر يف جمال التعليم اجلامعي، حيث يتجاوز معدل الفتيات معدل 
الفتيان، ويبلغ معدل التكافوؤ بني اجلن�صني 1.94، غري اإن م�صتوى امل�صاركة القت�صادية للمراأة القطرية يف 
�صوق العمل لزالت منخف�صة وت�صكل حتدياًّ، الأمر الذي يتطلب ت�صجيع املراأة للدخول يف مهن غري تقليدية 
كاملهن العلمية واحلرف الفنية، لكن يظل تعزيز امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة القطرية ت�صكل حتديًا اأخرًا 
الأمر الذي يتطلب و�صع خطة للرتقاء مب�صتوى متثيلها يف املجال�س الوطنية املنتخبة يف املرحلة القادمة.
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الهدف الرابع: تخفيض وفيات األطفال:

اأ�صرفت دولة قطر على حتقق الهدف الإمنائي الرابع املتتعلق بتخفي�س وفيات الأطفال وقد اقرتبت 
من الو�صول اإىل غايته عام 2015. وقد انخف�س معدل وفيات الر�صع ولو بوترية اأقل من تلك التي انخف�س 
فقد مت حتقيق  للتح�صني �صد مر�س احل�صبة   بالن�صبة  اأما  دون اخلام�صة.  الأطفال  وفيات  معدل  بها 
ال�صيا�صات  اإىل  املوؤ�صر غايته املحددة قبل عام 2015 بعدة �صنوات. ويعود هذا الإجناز  الهدف وجتاوز 
خمتلف  توفري  يف  �صاهمت  والتي  الدولة،  انتهجتها  التي  الفعالة  وال�صحية  والقت�صادية  الجتماعية 
الحتياجات ال�صحية الأ�صا�صية للأطفال و�صمان جودتها، من خلل تطبيق عيادة الطفل ال�صليم يف اأغلب 
املراكز ال�صحية املنت�صرة يف الدولة، والقيام بحملت تطعيم �صد الأمرا�س الوبائية واملعدية والتي �صملت 
اجلهات  خمتلف  بها  تقوم  التي  ال�صحي  والتثقيف  التوعية  حملت  برامج  اإىل  اإ�صافة  الأطفال،  جميع 

املعنية بالدولة ب�صحة الطفل.

 الهدف الخامس: تحسين صحة األمهات:

جتاوزت دولة قطر الغاية التي تقت�صي بتخفي�س معدل وفيات الأمهات مبقدار ثلثة اأرباع قبل املوعد 
املحدد لها، حيث اأن جميع الولدات يف قطر جتري حتت اإ�صراف اخت�صا�صيني �صحيني مهرة، وكذلك 

فيما يتعلق بتحقيق �صمولية اإتاحة خدمات ال�صحة الإجنابية لكافة الن�صاء.

اإن الإجناز الذي حتقق يف جمال ال�صحة الإجنابية للأمهات ميكن تف�صريه بتوفر الرعاية ال�صحية 
بالقدر الكايف وبالنوعية اجليدة من خلل عيادات املراأة ال�صليمة التي تقدم خدماتها للن�صاء من خلل 
والطفل  املراأة  ب�صحة  اخلا�صة  الربامج  اإىل  اإ�صافة  الدولة،  مناطق  كافة  املنت�صرة يف  ال�صحية  املراكز 

املقدمة من قبل م�صت�صفى الولدة والن�صاء بالدولة.
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الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ 
اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض:

الهدف  اإطار  يف  املرجوة  الغاية  حتقيق  ا�صتطاعت  حيث  الهدف،  هذا  اإجناز  قطر  دولة  ا�صتطاعت 
الإمنائي للألفية، واملتمثلة يف الق�صاء على امللريا والأمرا�س املعدية، ومتكنت الدولة يف اإيقاف انت�صار 
الن�صف  اإىل  ال�صل  انت�صار  خف�س  اإىل  اإ�صافة  املر�س،  هذا  من  خاٍل  بلٍد  الدولة  واإعلن  امللريا  مر�س 
الب�صرية  املناعة  نق�س  مر�س  من  العلج  بتعميم  املتمثلة  الغاية  وكذلك  املحدد،  املوعد  قبل  وانح�صاره 
»الإيدز« قبل املوعد املحدد عام 2010، حيث وفرت الدولة لكافة امل�صابني مبر�س نق�س املناعة الب�صرية 
اأو  دخول  ملنع  م�صتمرة يف جهودها  الدولة  تزال  ول  عام 2007.  منذ  للفريو�س،  امل�صاد  العلج  »الإيدز« 
والتثقيف  التوعية  برامج  خلل  من  منه  القطري  املجتمع  وحماية  للدولة  اخلطري  املر�س  هذا  انت�صار 
ال�صحي، ل�صيما يف ظل انفتاح الدولة وا�صتقبالها للمليني من العمالة الوافدة لتنفيذ م�صاريع التنمية 

املختلفة ل�صت�صافة كاأ�س العامل لكرة القدم 2022.

الهدف السابع: كفالة االستدامة البيئية:

ا�صتطاعت دولة قطر اأن حتقق اأغلب الغايات املتعلقة بالهدف ال�صابع املتعلق بال�صتدامة البيئية، حيث 
قامت باأخذ العتبارات البيئية يف عملية التخطيط الإمنائي، من خلل و�صعها يف ا�صرتاتيجية التنمية 
الوطنية )2011-2016(، كما وفرت الدولة ل�صكانها مياه ال�صرب املاأمونة، وال�صرف ال�صحي املنا�صب، 
ومتكنت اأن تقلل من الآثار ال�صلبية لفقدان التنوع احليوي، من خلل التو�صع يف اإقامة املحميات الطبيعية 
اإجمايل م�صاحة  املحمية من  والبحرية  الربية  املناطق  ن�صبة  والبحرية، حيث تخطت  الربية  املناطق  يف 
الوحدات  تاأمني  الدولة  ا�صتطاعت  كما  احليوي،  التنوع  اتفاقية  حددتها  التي  امل�صتهدفة  الن�صبة  البلد 
واحد  يبقى حتٍد  ومع ذلك  فيها.  الهام�صية  ال�صكنية  للأحياء  كافة، فل وجود  لل�صكان  اللئقة  ال�صكنية 
يواجه  �صمان توفري البيئة امل�صتدامة يف قطر يتمثل بتحدي انبعاثات الغازات الدفيئة والتي تاأمل الدولة 
مبواجهتها من خلل تبني �صيا�صة بيئية تركز على الت�صديد يف ا�صتخدام م�صادر الطاقة النظيفة والتي 

تقود اإىل بيئة خالية من الكربون والنفايات.
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الهدف الثامن: إقامة شراكة عالمية في التنمية:

�صاهمت دولة قطر وب�صكل فعال يف تطوير �صراكة عاملية من اأجل التنمية، حيث ُتعد اليوم دولة مانحة 
اأ�صا�صية  ركيزة  الإمنائية  واملعونات  امل�صاعدات  ت�صكل  حيث  الدويل،  الإمنائي  العون  يف  موؤثرًا  و�صريكًا 
املحلي  الناجت  من   %0.78 اإىل  اخلارجية  امل�صاعدات  ن�صبة  و�صلت  وقد  للدولة،  اخلارجية  ال�صيا�صة  يف 
الإجمايل للدولة عام 2015، وات�صعت قاعدة الدول التي �صملتها امل�صاعدات القطرية لت�صل اإىل اأكرث من 
110 دولة يف اآ�صيا واأفريقيا ومناطق اأخرى من العامل. كما تبنت الدولة نظام جتاري منفتح على العامل 
العامل املختلفة، كما قامت  اأكرث من 160 دولة من قارات  التجاري مع  تبادلها  يوؤكده  اخلارجي وهو ما 
الدولة بعقد �صراكات جتارية واتفاقات يف جمال ت�صجيع ال�صتثمارات الأجنبية بف�صل نظامها القت�صادي 

احلر املنفتح على القت�صادات الأخرى.
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