بسم هللا الرحمن الرحيم
سعادة السيدة روال دشتي ،وكيلة األمين العام لألمم املتحدة واالمينة التنفيذية اللجنة االقتصادية

واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)
السيدات والسادة ممثلو منظمات االمم املتحدة املقيمون بالدولة
االخوة واالخوات ممثلو الوزارات واألجهزة الحكومية والجامعات ومراكز البحوث
ومؤسسات القطاع الخاص واملجتمع املدني في الدولة.

الحضور الكريم،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
بعد االعتذار عن التغييرات الطارئة على جدول أعمال الورشة.

وإنه ملن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في اليوم األول من أعمال ورشة عمل "تعزير التخطيط التنموي الوطني
املتكامل" بالتعاون والتنسيق مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،وذلك في إطار
الشراكة املستمرة واملثمرة بين الجهاز واللجنة لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة قطر .وتأتي هذه

ا
الورشة استكماال للجهود التي يبذلها
الجهاز في مسيرته الهادفة إلى تعزيز قدرات التخطيط التنموي وبالتعاون مع شركائنا من داخل الدولة وخارجها
وذلك في إطار التحضير إلعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر .2027-2023
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السيدات والسادة الحضور،
لقد حددت رؤية قطر الوطنية  ،2030والتي أطلقت عام  ،2008االتجاهات العامة ملستقبل دولة قطر ،وأبرزت
ا
القيم التي تعكس طموحات شعب دولة قطر وأهدافه وثقافته ،فهي تعد اطارا عاما إلعداد االستراتيجيات
ا
والخطط التنموية والتنفيذية األكثر تفصيال ،وباالسترشاد بالركائز األربعة والغايات التي تضمنتها كل من ركيزة
ا
التنمية البشرية،ركيزة التنمية االجتماعية ،فركيزة التنمية االقتصادية ،وأخيرا ركيزة التنمية البيئية.

الحضور الكريم،
لقد ّ
سلمت رؤية قطر الوطنية  2030أن تحقيق التحول املنشود يتطلب تطوير القدرات املؤسسية والتنظيمية،
السيما تعزيز الوظائف املركزية للحكومة واملتمثلة في املالية ،تكنولوجيا املعلومات ،املوارد البشرية ،العمليات
املؤسسية بما في ذلك التخطيط والسياسات ،وبما أننا على اعتاب دورة تخطيطية تنموية جديدة ،وهي الدورة
الثالثة فإن التركيز سينصب على عقد سلسلة من الفعاليات التحضيرية واملصاحبة والتي ستتيح املجال ليس
ا
فقط لبناء القدرات وانما أيضا لتبادل اآلراء واملعرفة بشأن االستفادة من دورس املاض ي ،بتحدياتها وفرصها
كما وجه صاحب السمو أمير البالد املفدى في خطاب اليوم وكذلك االطالع على ممارسات الدول وتجاربها في

تحقيق التنمية.
وبالتالي فقد تم اختيار موضوعات محددة للورشة ا
بناء على األهمية والتأثير في عملية التخطيط للتنمية .حيث
ستركز الورشة كما الحظتم في جلسات هذا الصباح على األدوات واملواد املتعلقة بالتخطيط املتكامل التي
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أعدتها منظمة اإلسكوا ،وعلى النجاحات والتحديات في التخطيط التنموي الوطني في دولة قطر ،وعلى
السياسات العامة واإلصالحات املؤسسية ،وباألخص ما هو متعلق بسياسات التنويع االقتصادي ونمو القطاع
الخاص بما في ذلك استقطاب االستثمار األجنبي املباشر.

السيدات والسادة،
ومع اقتراب انتهاء فترة نفاذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  2022 - 2018التي و اكب تنفيذها
حدوث تطورات إقليمية وعاملية مؤثرة على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية بما فيها
التحديات على الصعيد الصحي ،فإن النتائج األولية تشير إلى تقدم في تنفيذ معظم مبادرات ومشاريع
االستراتيجية ،السيما في مجال التنويع االقتصادي وتشجيع القطاع الخاص ،حيث بلغت مساهمة القطاع
غيرالنفطي في الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي أكثرمن  %60في الربع الثاني من هذا العام ،مدعومة ببنية تحتية
اقتصادية ولوجستية متطورة .كما تحقق تقدم في مجاالت التنمية االجتماعية والبشرية والبيئية ،تلك
املجاالت التي ستكون محط تقييم موضوعي مستفيض خالل الفترة املقبلة.

وتشكل االحصاءات التي ينتجها الجهازباإلضافة إلى إحصاءات الجهات املصدرية جوهرعملية التخطيط املبني
على األدلة .وبهذه املناسبة فإننا نود أن نشير إلى أنه تم اإلعالن عن النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان
واملساكن واملنشآت "تعداد قطر ".2020االسبوع املاض ي و أبرزالنتائج الرئيسية في املواضيع املختلفة كالسكان
ّ
واملؤشرات األساسية املرتبطة ّ
بكل منها ،ومقارنتها مع نتائج التعدادات
والتعليم والنشاط االقتصادي والسكن،
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السابقة وبالتالي الدعوة مفتوحة لكل املخططين والباحثين وصناع السياسات التنموية لالستفادة من النتائج
وتوظيفها في أعمالهم.
الحضور الكريم،

لقد شهدت الفترة املاضية جهود كبيرة لكافة الجهات الحكومية في مجال إعداد وتحديث خططها االستراتيجية
املؤسسية وموائمتها مع استراتيجيات التنمية الوطنية واتجاهات رؤية قطر الوطنية  2030لتتكامل منظومة
التخطيط الوطنية املتعددة املستويات .ونحن نشكرهم على تفاعلهم وتعاونهم املستمر .كما أن التركيز املتزايد
ا
على رفع األداء الحكومي وتقييمه انعكس أثر على نهج املتابعة والذي انتقل تدريجيا من الخطط التنموية
كأساس للمتابعة إلى خطط الجهات الحكومية .ويسعى الجهاز إلى التطوير املستمر في منهجيات التخطيط وبما
يخدم العملية التنموية مع استمرارية تبني منهجية التخطيط املبني على النتائج في القطاع الحكومي.
وال يسعني قبل الختام أن أكرر شكري وتقديري لسعادة الدكتورة /روال دشتي على اإلضافة املتميزة التي منحتها
لهذه املنظمة العريقة من تصدرها ملهام األمين التنفيذي لها وعلى الحيوية التي ساهمت في زيادتها فيها.
ا
كما أشكركم جميعا على الحضور واملساهمة في هذه الورشة ،متطلعين إلى مشاركتكم الفعالة في كافة
الجلسات ،متمنيين أن تحقق الورشة األهداف التي نظمت من أجلها.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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