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ورشة عمل وطنية حول 

تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر

 مذكرة مفاهيمية

الخلفية العامة
إن التغيـــرات التـــي شـــهدها العالم في الســـنوات 
األخيرة، خاصًة ما يتعلق منها بانتشـــار جائحة كوفيد 
19، قـــد أثرت بشـــكل كبير علـــى األداء االقتصادي 
واالجتماعي لبلدان العالـــم، ومنها دولة قطر التي 
استطاعت مواجهة التحديات المستجدة، والتعافي 
منهـــا بشـــكل ســـريع، وذلـــك وفقـــًا لنتائـــج مســـح 
التطـــورات االقتصادية واالجتماعيـــة في المنطقة 
العربيـــة الذي أعدته اإلســـكوا، حيث من المتوقع أن 
يبلـــغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
لدولة قطر 6.7% عـــام 2022، و3.7% عام 2023. 
علمًا بأن نسبة البطالة للذكور ولإلناث لم تتعدَّ %1 
فـــي نهايـــة عـــام 2020. وتقـــدر اإلســـكوا أن هـــذه 
النسبة ستنخفض إلى 0.1% عام 2022. كما تحتل 
دولة قطر المرتبـــة الثانية في المنطقة العربية من 
حيث قيمة مؤشر التنمية البشرية (HDI)1 ، والمرتبة 

45 عالمًيا من ضمن 189 دولة.

وممـــا ال شـــك فيـــه أن للتخطيط التنمـــوي دور كبير 
في األداء االقتصادي لدولة قطر. فعلى الرغم من 
التغيـــرات المفاجئة، أظهر االقتصاد القطري مرونة 
واســـتجابة لعمليـــات التغيـــر. وكانت دولـــة قطر قد 

أطلقت عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، وهي 
الوثيقة األساسية التي تحدد اإلطار العام وأهداف 
التنميـــة الوطنية التي يـــراد تحقيقهـــا بحلول العام 
2030. وتتكـــون رؤية قطر الوطنيـــة 2030 من أربع 
ركائز هـــي: ركيزة التنمية البشـــرية، وركيـــزة التنمية 
االجتماعيـــة، وركيـــزة التنميـــة االقتصاديـــة، وركيزة 
التنميـــة البيئية. واعتمادًا على هـــذه الرؤية، توضع 
الخطـــط واإلســـتراتيجيات التـــي تترَجـــم غاياتها إلى 
برنامـــج عمـــل وطني يمتد لخمس ســـنوات. وعلى 
هذا األساس وضعت إســـتراتيجية التنمية الوطنية 
األولـــى للفترة 2011-2017، وإســـتراتيجية التنمية 

الوطنية الثانية للفترة 2018 – 2022.

ومع ذلك، التـــزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة 
لتحقيـــق نتائج أفضل يمكن األخذ بها لتطوير عملية 
التخطيـــط التنمـــوي المتكامل في دولة قطر بهدف 
تحســـين بيئـــة األعمـــال واالســـتثمار فـــي مرحلـــة 
التعافـــي مـــن جائحـــة كوفيـــد 19، حيـــث أصبح من 
الضروري العمل على استعادة األعمال بطريقة أكثر 

ديناميكية.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_ar.pdf  1 تقرير التنمية البشرية لعام 2020



اإلطار العام لورشة العمل 
تنظم اللجنـــة االقتصادية واالجتماعية لغرب أســـيا 
(اإلســـكوا) بالتعـــاون مـــع جهاز التخطيـــط واإلحصاء 
فـــي دولـــة قطر ورشـــة عمـــل وطنية حـــول "تعزيز 
التخطيـــط التنمـــوي الوطنـــي المتكامل فـــي دولة 
قطـــر"، وذلـــك يومـــي 26 و27 أكتوبـــر 2021 في 
مدينـــة الدوحـــة. وتنـــدرج هذه الورشـــة ضمـــن إطار 
أنشطة مشروع حساب التنمية "نحو األفق العربي 
2030: تعزيـــز التخطيط التنمـــوي الوطني المتكامل 
فـــي المنطقـــة العربيـــة". كمـــا تأتي هذه الورشـــة 
ضمـــن توصيـــات تقريـــر "اُألطـــر التشـــريعية لبيئـــة 
األعمال في البلدان العربية"2، الذي أعدته اإلسكوا 

في 2021.

ولضمـــان الحصـــول على أفضل النتائج من ورشـــة 
العمل هذه، تم اختيار موضوعات التدريب بناًء على 
األهميـــة والتأثيـــر فـــي عمليـــة التخطيـــط للتنميـــة. 
لذلـــك، ســـيركز التدريـــب فـــي اليـــوم األول علـــى 
التخطيـــط اإلنمائي الوطنـــي، وتحديدًا على أدوات 
اإلســـكوا في هـــذا المجال، وعلـــى تجربة قطر في 
التخطيـــط اإلنمائي الوطني. وفـــي اليوم الثاني، 
ســـتتمحور الورشـــة حول مواضيع أكثر تفصيًال في 
عمليـــة التنمية. ألن من أهداف قطر اإلســـتراتيجية 

هـــو بنـــاء اقتصاد متنـــوع، حيث ســـيتم التركيز على 
اإلصالحـــات التنظيميـــة، خاصـــة فيمـــا يخـــص بيئة 
األعمـــال واالســـتثمار األجنبـــي المباشـــر. وبمـــا أن 
األطـــر التنظيميـــة تؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى تنمية 
الدولة، فإنه مـــن الضروري فهم وطرح اإلصالحات 
التنظيمية في السياســـات العامة، وكيفية إدخالها 
فـــإن  وهكـــذا،  األهـــداف.  وتنفيـــذ  تخطيـــط  فـــي 
مواضيـــع ورشـــة العمـــل أساســـية ومهمـــة لـــكل 
الجهات والهيئات المعنية بالتخطيط، نظرًا إلمكانية 
تطبيقهـــا مـــن قبـــل جميـــع المعنييـــن فـــي جميـــع 

المراحل.

وســـتتركز أعمـــال ورشـــة العمـــل علـــى المواضيـــع 
األساسية التالية: 

األدوات والمـــواد المتعلقة بالتخطيط المتكامل 
التي أعدتها اإلسكوا.

النجاحـــات والتحديـــات فـــي التخطيـــط التنمـــوي 
الوطني في قطر.

السياســـات العامـــة واإلصالحـــات التنظيميـــة، 
خاصة في مجال االستثمار األجنبي المباشر.
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أهداف ورشة العمل
تهدف ورشة العمل إلى تعريف وإشراك المعنيين 
ومنظمـــات  الحكوميـــة،  واألجهـــزة  الـــوزارات  مـــن 
المجتمع المدني والقطـــاع الخاص، ومراكز البحوث 
والجامعات والمنظمات الدولية واإلقليمية، بشكل 
مباشـــر أو غير مباشر بعملية التخطيط للتنمية وبناء 
الفـــرص  تعزيـــز فهـــم  إلـــى  القـــدرات، باإلضافـــة 
والتحديـــات ذات العالقـــة بغيـــة الترويج لالســـتثمار 
األجنبي المباشـــر في دولة قطر، وتطوير المعرفة 
فـــي  واإلقليميـــة  الوطنيـــة  التنظيميـــة  باألطـــر 
االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر. كما تهدف الورشـــة 
إلى تزويد المشاركين بالمهارات واألدوات واألفكار 
الالزمة لترســـيخ أهداف أجندة التنمية المســـتدامة 
2030، والعمـــل علـــى ربطهـــا مـــع الخطـــط التنمية 

الوطنية.

األدوات والمواد المتعلقة بالتخطيط المتكامل

لقد قامت اإلســـكوا بإعداد مواد تدريبية وتقارير 
هدفها دعم وتعزيز التخطيط التنموي المتكامل، 
حيث تصدر اإلســـكوا بحوثًا حول ســـبل تحســـين 
فـــي  الوطنـــي  التنمـــوي  التخطيـــط  تنســـيق 

المنطقة العربية، باإلضافة إلى إعداد مواد عن 
التخطيـــط التنمـــوي الوطنـــي المتكامـــل، منهـــا 
مجموعـــة أدوات عن األفكار الســـلوكية والخطط 
بشـــأن  التوجيهيـــة  والمبـــادئ  اإلســـتراتيجية 
الممارســـات الجيـــدة في التخطيـــط. كما طورت 
اإلسكوا أدوات تكميلية للتخطيط، بهدف التنبؤ 
عـــن  السياســـات، فضـــًال  وتحديـــد  باألهـــداف 
إطالقهـــا بوابة إلكترونية حول التخطيط التنموي 
الوطنـــي المتكامل لتســـهيل الوصـــول وتبادل 

المعلومات.

النجاحـــات والتحديـــات في التخطيـــط التنموي 
الوطني في دولة قطر

وضعـــت دولة قطر إســـتراتيجية التنمية الوطنية 
الثانيـــة، للفتـــرة 2018 إلـــى 2022. وتتماشـــى 
قطاعات هذه اإلســـتراتيجية مـــع تحقيق أهداف 
رؤية قطـــر الوطنيـــة 2030. وتتميز إســـتراتيجية 
التنمية الوطنية الثانية بنقاط قوة متعددة، منها 
التخطيط المتماســـك، وتحديد مؤشـــرات األداء 
الرئيســـية الســـنوية المرتبطـــة بنتائـــج التنميـــة 

البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، كما 
أنهـــا تحدد الســـلطات المســـؤولة عـــن التنفيذ، 
الصلـــة.  ذات  والمشـــاريع  بالبرامـــج  وتربطهـــا 
ووظفـــت هذه اإلســـتراتيجية الخبرات والنجاحات 
التـــي تحققت في اســـتراتيجية التنمية الوطنية 
األولى، وتحســـين األداء اعتمـــادًا على الدروس 
المســـتفادة. لكـــن مـــا زالـــت هنـــاك العديد من 
الممكـــن  مـــن  التـــي  والمنهجيـــات  التحديـــات 
دراســـتها ومناقشـــتها واالســـتفادة منهـــا عنـــد 
إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورصد 

التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية الوطنية. 

التنظيمية،  العامة واإلصالحـــات  السياســـات 
خاصة في االستثمار األجنبي المباشر

إن لإلصالحـــات التنظيميـــة دور أساســـي فـــي 
تحقيـــق النمـــو االقتصادي وتطوير مؤسســـات 
أكثـــر فعاليـــة وشـــمولية. كمـــا أن اإلصالحـــات 
التنظيمية، خاصة في مجال االستثمار األجنبي 
المباشـــر، تســـاهم في تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، وخاصًة األهداف 8 و9 و10 و16. 
هـــذان ويســـهم االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر 
االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  أساســـي  بشـــكل 
المســـتدامة، وفي استعادة األنشـــطة وتدوير 
العجلـــة االقتصادية بعـــد جائحة كورونـــا. لذلك، 
فإن الدول تســـعى لتطوير وجذب االستثمارات 
األجنبيـــة المباشـــرة ضمـــن خططهـــا التنمويـــة 

واالقتصادية. 

وفي عام 2020، تراجعت نســـبة االســـتثمارات 
األجنبيـــة المباشـــرة 2.4 مليـــار دوالر فـــي دولة 

قطـــر، وفقـــًا لتقريـــر االســـتثمار األجنبـــي لعام 
2021، والذي أعده مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنميـــة.3 وإن دولـــة قطر، وتوافقـــًا مع الرؤية 
2030، تقوم بالتسهيالت واإلصالحات الالزمة 
لجذب االســـتثمار األجنبي المباشر. فمثًال، في 
عـــام 2019 أصـــدرت دولـــة قطـــر قانونًا يســـمح 
للمســـتثمر غير القطـــري باالســـتثمار في جميع 
القطاعات االقتصادية بنســـبة 100% من رأس 
المـــال. إضافـــة إلى ذلـــك، تصـــدرت دولة قطر 
المرتبـــة 31 من أصل 178 دولة عالمًيا، والمرتبة 
الثالثـــة في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا في مؤشـــر الحريـــة االقتصاديـــة لعام 
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وحيـــث أن عمليـــة جمـــع المعلومـــات والنظر عن 
وتحديـــد  التخطيـــط  عمليـــة  هيكلـــة  فـــي  كثـــب 
التحديـــات هامة جدًا بهدف زيـــادة قابلية تطبيق 
خطـــة التنميـــة الوطنيـــة وتحســـين فرصها في 
النجاح، فإن الورشة ستتضمن ترتيب مجموعات 
عمـــل لمناقشـــة وتحليل الوضع الراهن لمســـار 
عملية التخطيط التنموي واإلصالحات التنظيمية 
ثـــم  قطـــر،  دولـــة  فـــي  المعتمـــدة  واآلليـــات 
للتحســـين،  الضروريـــة  اإلجـــراءات  اســـتخالص 
وكذلك تحديد الدوافع الرئيســـية في عملية أخذ 
القرارات، والتي سوف تؤثر على فعالية عملية 
التخطيط في المســـتقبل، باإلضافة إلى تحديد 
نقـــاط القـــوة والتحديـــات التـــي تواجـــه عمليـــة 
التخطيـــط فـــي قطـــر واالســـتفادة منهـــا فـــي 
مختلف مراحل التخطيط (مثل التخطيط والتنفيذ 

والمتابعة والتقييم).

  2   اُألطر التشريعية لبيئة األعمال في البلدان العربية" 
http://publications.unescwa.org/projects/ablf/sdgs/pdf/ar/L2100166Arab20%Business20%Legislative20%Frameworks-ArabicWEB.pdf



المشاركون في الورشة
سيشـــارك في ورشـــة العمل المعنيـــون بالتخطيط 
التنمـــوي علـــى المســـتوى الوطنـــي والقطاعـــي 
وأجهزتهـــا  الدولـــة  وزارات  فـــي  والمؤسســـي 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي والجامعـــات ومراكز 
البحـــوث ومنظمـــات األمـــم المتحـــدة العاملة في 

دولة قطر. 

لغة التخاطب في ورشة العمل
اللغـــة العربيـــة هي لغـــة التخاطـــب الرئيســـية في 
ورشـــة العمـــل، مـــع توفر ترجمـــة فورية مـــن اللغة 

العربية إلى اللغة اإلنكليزية وبالعكس. 

تهدف ورشة العمل إلى تعريف وإشراك المعنيين 
ومنظمـــات  الحكوميـــة،  واألجهـــزة  الـــوزارات  مـــن 
المجتمع المدني والقطـــاع الخاص، ومراكز البحوث 
والجامعات والمنظمات الدولية واإلقليمية، بشكل 
مباشـــر أو غير مباشر بعملية التخطيط للتنمية وبناء 
الفـــرص  تعزيـــز فهـــم  إلـــى  القـــدرات، باإلضافـــة 
والتحديـــات ذات العالقـــة بغيـــة الترويج لالســـتثمار 
األجنبي المباشـــر في دولة قطر، وتطوير المعرفة 
فـــي  واإلقليميـــة  الوطنيـــة  التنظيميـــة  باألطـــر 
االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر. كما تهدف الورشـــة 
إلى تزويد المشاركين بالمهارات واألدوات واألفكار 
الالزمة لترســـيخ أهداف أجندة التنمية المســـتدامة 
2030، والعمـــل علـــى ربطهـــا مـــع الخطـــط التنمية 

الوطنية.

األدوات والمواد المتعلقة بالتخطيط المتكامل

لقد قامت اإلســـكوا بإعداد مواد تدريبية وتقارير 
هدفها دعم وتعزيز التخطيط التنموي المتكامل، 
حيث تصدر اإلســـكوا بحوثًا حول ســـبل تحســـين 
فـــي  الوطنـــي  التنمـــوي  التخطيـــط  تنســـيق 

المنطقة العربية، باإلضافة إلى إعداد مواد عن 
التخطيـــط التنمـــوي الوطنـــي المتكامـــل، منهـــا 
مجموعـــة أدوات عن األفكار الســـلوكية والخطط 
بشـــأن  التوجيهيـــة  والمبـــادئ  اإلســـتراتيجية 
الممارســـات الجيـــدة في التخطيـــط. كما طورت 
اإلسكوا أدوات تكميلية للتخطيط، بهدف التنبؤ 
عـــن  السياســـات، فضـــًال  وتحديـــد  باألهـــداف 
إطالقهـــا بوابة إلكترونية حول التخطيط التنموي 
الوطنـــي المتكامل لتســـهيل الوصـــول وتبادل 

المعلومات.

النجاحـــات والتحديـــات في التخطيـــط التنموي 
الوطني في دولة قطر

وضعـــت دولة قطر إســـتراتيجية التنمية الوطنية 
الثانيـــة، للفتـــرة 2018 إلـــى 2022. وتتماشـــى 
قطاعات هذه اإلســـتراتيجية مـــع تحقيق أهداف 
رؤية قطـــر الوطنيـــة 2030. وتتميز إســـتراتيجية 
التنمية الوطنية الثانية بنقاط قوة متعددة، منها 
التخطيط المتماســـك، وتحديد مؤشـــرات األداء 
الرئيســـية الســـنوية المرتبطـــة بنتائـــج التنميـــة 

البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، كما 
أنهـــا تحدد الســـلطات المســـؤولة عـــن التنفيذ، 
الصلـــة.  ذات  والمشـــاريع  بالبرامـــج  وتربطهـــا 
ووظفـــت هذه اإلســـتراتيجية الخبرات والنجاحات 
التـــي تحققت في اســـتراتيجية التنمية الوطنية 
األولى، وتحســـين األداء اعتمـــادًا على الدروس 
المســـتفادة. لكـــن مـــا زالـــت هنـــاك العديد من 
الممكـــن  مـــن  التـــي  والمنهجيـــات  التحديـــات 
دراســـتها ومناقشـــتها واالســـتفادة منهـــا عنـــد 
إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورصد 

التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية الوطنية. 

التنظيمية،  العامة واإلصالحـــات  السياســـات 
خاصة في االستثمار األجنبي المباشر

إن لإلصالحـــات التنظيميـــة دور أساســـي فـــي 
تحقيـــق النمـــو االقتصادي وتطوير مؤسســـات 
أكثـــر فعاليـــة وشـــمولية. كمـــا أن اإلصالحـــات 
التنظيمية، خاصة في مجال االستثمار األجنبي 
المباشـــر، تســـاهم في تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، وخاصًة األهداف 8 و9 و10 و16. 
هـــذان ويســـهم االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر 
االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  أساســـي  بشـــكل 
المســـتدامة، وفي استعادة األنشـــطة وتدوير 
العجلـــة االقتصادية بعـــد جائحة كورونـــا. لذلك، 
فإن الدول تســـعى لتطوير وجذب االستثمارات 
األجنبيـــة المباشـــرة ضمـــن خططهـــا التنمويـــة 

واالقتصادية. 

وفي عام 2020، تراجعت نســـبة االســـتثمارات 
األجنبيـــة المباشـــرة 2.4 مليـــار دوالر فـــي دولة 

قطـــر، وفقـــًا لتقريـــر االســـتثمار األجنبـــي لعام 
2021، والذي أعده مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنميـــة.3 وإن دولـــة قطر، وتوافقـــًا مع الرؤية 
2030، تقوم بالتسهيالت واإلصالحات الالزمة 
لجذب االســـتثمار األجنبي المباشر. فمثًال، في 
عـــام 2019 أصـــدرت دولـــة قطـــر قانونًا يســـمح 
للمســـتثمر غير القطـــري باالســـتثمار في جميع 
القطاعات االقتصادية بنســـبة 100% من رأس 
المـــال. إضافـــة إلى ذلـــك، تصـــدرت دولة قطر 
المرتبـــة 31 من أصل 178 دولة عالمًيا، والمرتبة 
الثالثـــة في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا في مؤشـــر الحريـــة االقتصاديـــة لعام 
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وحيـــث أن عمليـــة جمـــع المعلومـــات والنظر عن 
وتحديـــد  التخطيـــط  عمليـــة  هيكلـــة  فـــي  كثـــب 
التحديـــات هامة جدًا بهدف زيـــادة قابلية تطبيق 
خطـــة التنميـــة الوطنيـــة وتحســـين فرصها في 
النجاح، فإن الورشة ستتضمن ترتيب مجموعات 
عمـــل لمناقشـــة وتحليل الوضع الراهن لمســـار 
عملية التخطيط التنموي واإلصالحات التنظيمية 
ثـــم  قطـــر،  دولـــة  فـــي  المعتمـــدة  واآلليـــات 
للتحســـين،  الضروريـــة  اإلجـــراءات  اســـتخالص 
وكذلك تحديد الدوافع الرئيســـية في عملية أخذ 
القرارات، والتي سوف تؤثر على فعالية عملية 
التخطيط في المســـتقبل، باإلضافة إلى تحديد 
نقـــاط القـــوة والتحديـــات التـــي تواجـــه عمليـــة 
التخطيـــط فـــي قطـــر واالســـتفادة منهـــا فـــي 
مختلف مراحل التخطيط (مثل التخطيط والتنفيذ 

والمتابعة والتقييم).

  3    تقرير االستثمار األجنبي لعام 2021 

  4     مؤشر الحرية االقتصادية لعام 2021

https://worldinvestmentreport.unctad.org/world-investment-report2021-/

https://www.heritage.org/index/country/qatar




