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يس���رني أن أقدم االس���تعراض الوطني الطوعي الثان���ي لدولة قطر، 
إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المنعقد في نيويورك خالل 
الفت���رة 9-18 يولي���و / تموز عام 2018، بش���أن التقدم المحرز في تنفيذ 
أه���داف أجندة التنمية المس���تدامة 2030 لع���ام 2018. ويأتي إعداد هذا 
االستعراض ودولتنا تحرز تقدمًا كبيرًا في تحقيق العديد من األهداف 
والغايات، وذلك في ظل العمل الجاد بغية تحقيق رؤية قطر الوطنية 
2030 الت���ي اعتمدتها الدولة في يوليو/ تموز عام 2008. والتي وصفها 
س���مو أمي���ر البالد بأنها »ته���دف إلى تحويل قطر إل���ى دولة متقدمة، 
قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش 
الكريم لشعبها جياًل بعد جيل، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع، 
يتناق���ص اعتم���اده عل���ى الهيدروكرب���ون، ويتجه االس���تثمار فيه نحو 
االقتص���اد المعرف���ي، وتتزايد فيه أهمي���ة القطاع الخ���اص«. ولقد أدى 
إدماج أجندة التنمية المس���تدامة 2030 في اس���تراتيجية التنمية الوطني���ة 2018-2022 إلى تحديد األهداف 
الت���ي ينبغ���ي على األجهزة الحكومي���ة والقطاع الخ���اص والمجتمع المدني ومؤسس���ات التعليم العالي 
ومراكز البحوث وباقي الش���ركاء العمل على تحقيقها على مدار الس���نوات القادمة ولغاية عام 2030. هذا 
وال ينبغ���ي النظ���ر إل���ى األهداف التي تمت مراجعتها في هذا االس���تعراض على أنه���ا منفصلة عن باقي 
أه���داف وغاي���ات أجندة التنمية المس���تدامة 2030، بل من الضروري النظر إلى أهداف التنمية المس���تدامة 
على أنها عملية متكاملة بأبعدها الثالثة، االقتصادية واالجتماعية والبيئية، تسلط الضوء على النجاحات 
الت���ي تحققت، وتحدد أوج���ه القصور في تنفيذ األه���داف والغايات، بغية العمل على تحقيقها بالس���رعة 

الممكنة وفي الوقت المناسب. 

يبي���ن هذا االس���تعراض التقدم الذي حققته دولتنا عل���ى صعيد األهداف المتعلقة بضم���ان توافر المياه 
وخدم���ات الص���رف الصحي، وضمان حصول الجميع عل���ى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمس���تدامة 
بتكلفة ميسورة، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة، وضمان وجود 
أنماط اس���تهالك وإنتاج مستدامة، وحماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز وسائل 
التنفيذ وتنش���يط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. ويوضح هذا االستعراض أن دولة قطر 
ش���ريك أساس���ي للمجتمع الدولي يمك���ن االعتماد عليه في بناء األمن والس���لم الدوليين، وس���باقة في 
تقديم المس���اعدات اإلنمائية واإلغاثية للدول الضعيفة ولالجئين الذين تقطعت بهم الس���بل. وفي هذا 
الس���ياق قدمت الدولة مس���اعدات تنموية للبلدان والفئات المحتاجة بما يفوق ملياري دوالر امريكي عام 

2017. كما يبين االستعراض أن دولة قطر قد حققت تقدما كبيرا في تحقيق األهداف السالفة الذكر. 

ويش���ير االس���تعراض كذلك إلى آليات نظام الرصد والمتابعة واإلبالغ المعتمدة في إعداد التقارير الدورية 
التي تقدم إلى الجهات ذات العالقة ومنها مجلس الوزراء. كما ال تفوتني اإلش���ارة في هذا المقام إلى أن 
دول���ة قط���ر قد أنجزت القدر الكبير من مش���روعات البنية التحتية الس���تضافة بطول���ة كأس العالم لكرة 
القدم لعام 2022، وهي على أتم االستعداد لجعل هذه المناسبة تظاهرة رياضية ثقافية عالمية تتفاعل 
فيها العديد من الحضارات اإلنس���انية، بغية إرساء أسس عصرية لعالم متقدم محب للسالم . نتمنى أن 

نكون قد وفقنا في إعطاء صورة واضحة عن التقدم الذي أحرزناه. 

                        د. صــالح بن محمـد النــابت
 وزير التخطيط التنموي اإلحصاء 
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يبين هذا الملخص مدى الترابط بين أهداف وغايات خطة التنمية المس���تدامة لعام 2030 وبين اإلنجازات 
التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر )2011-2016(، وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 
الثاني���ة لدولة قطر )2018-2022( فيما بتعلق بتحقيق األهداف والغايات، وفيما يلي خالصة ألهم ما تعرض 

له هذا االستعراض:

ف���ي مجال ضمان تواف��ر المياه وخدمات الصرف الصح��ي للجميع وإدارتها 
إدارة مستدامة، يحصل جميع سكان دولة قطر على مياه الشرب المأمونة، وعلى 
خدم���ات الصرف الصح���ي والنظاف���ة الصحية. باإلضاف���ة إلى زيادة كفاءة واس���تدامة 
اس���تخدام المياه، والتوس���ع ف���ي إقامة محط���ات معالجة مياه الص���رف الصحي. كما 
حققت دولة قطر  تخفيضًا في نس���بة الفاقد الحقيقي واإلجمالي من المياه المحالة 
إلى 10% عام 2016 مقارنة بفاقد قدره 30% عام 2011، وجاري اإلعداد إلقامة محطة معالجة 
مي���اه النفايات الصناعية. وقد بلغت نس���بة مياه الصرف الصح���ي المعالجة بطريقة 
اَمنة نحو 99% عام 2017. وكذلك عملت الدولة  على تحقيق الكفاءة في توفير المياه 
م���ن محطات التحلي���ة والمياه الجوفية ومي���اه الصرف الصحي باس���تخدام التقنيات 
الحديث���ة والش���راكات الدولي���ة، وكذلك دعم تركي���ب تقنيات حديثة تس���تخدم في 
المن���ازل وغيرها. إال أن هناك بع���ض التحديات الزالت تواج���ه اإلدارة المتكاملة لموارد 
المي���اه ممثلة باللجن���ة الدائمة للم���وارد المائية منها: الهدر في االس���تغالل المفرط 
للمياه الجوفية واستخدام نحو25% منها في زراعة األعالف بدال من ريها بمياه الصرف 
الصحي المعالجة في ظل غياب التس���عيرة الفاعلة للمياه الجوفية، وحاجة الجهات 
المس���ؤولة عن مصادر المياه واس���تخدامها إلى تعزيز قدراتها المؤسسية، والبطء 
في معالجة بعض قضايا المياه مثل الحقن الجوفي بمياه الصرف الصحي المعالجة 
والمياه السطحية الجوفية والمياه المحالة، وكيفية التعامل مع فوائض مياه الصرف 

الصحي وسبل التخلص منها.

النقاط البارزة 
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وف���ي إط���ار ضمان حص��ول الجميع بتكلفة ميس��ورة على خدم��ات الطاقة 
الحديثة الموثوقة والمس��تدامة، فقد وفرت دولة قطر خدمات الكهرباء لجميع 
س���كانها، وس���عت إل���ى تعزيز الكف���اءة الحرارية في إنت���اج الطاقة من خ���الل تدقيق 
الكفاءة التشغيلية لجميع المنتجين المستقلين. كما نفذت الدولة حمالت واسعة 
للتوعي���ة بأهمي���ة ترش���يد الطاقة، وبص���دد زيادة مس���اهمة الطاق���ة المتجددة من 
مجمل احتياجات الدولة من الطاقة إذ أن تلك النسبة ال زالت محدودة. وكذلك مازال 
تنفيذ ق���رار بطاقات كفاءة الطاقة ألجهزة التكييف محدودًا أيضًا. كما قامت الدولة 
بتخصيص األراضي لتش���جيع إقامة مش���اريع ومحطات الطاقة الشمسية، وتشجيع 
مبادرات الطاقة المستدامة واستخدام تقنيات توفير الطاقة مثل اعتماد مواصفات 
الس���خانات الشمس���ية، ووضعت خطة االنتقال الستخدام مياه الصرف المعالجة في 
تش���غيل محطات التبريد بدال من استخدام المياه الصالحة للشرب، وإحالل محطات 
جديدة ذات كفاءة أفضل بدالً من المحطات القديمة، وإقامة الش���راكات والش���ركات 
لتقنية الطاقة الشمسية، وتشكيل لجنة وطنية للطاقة المتجددة في وزارة الطاقة 
والصناع���ة. وم���ن ناحية اخرى ال زال���ت هناك تحديات ينبغ���ي مواجهتها خالل الفترة 
القادم���ة منها: بطء التوجه نحو االس���تثمار في الطاقة المتجددة لكي تحقق نس���با 
مقبولة من مجمل احتياجات دولة قطر من الطاقة، وتوسيع نطاق االعفاءات والمنح 
التي تشمل جميع النظم الموفرة للطاقة مثل المضخات الحرارية والسخانات عالية 

الكفاءة وأنظمة التكييف الموفرة للطاقة. 

عملت دولة قطر على جعل المس��توطنات البش��رية ش��املة للجميع وآمنة 
وقادرة على الصمود ومس��تدامة من خالل تنفيذ أهداف الخطط االستراتيجية 
للتنمي���ة الوطنية والتي انطلقت منذ عام 2011. ولقد تحققت نتائج مرضية للجهود 
التنموي���ة ف���ي قط���اع التنمي���ة الحضري���ة المس���تدامة. فقد نف���ذت الدول���ة العديد 
من مش���اريع البنية التحتية الرئيس���ية ف���ي أنظمة النقل والط���رق والطاقة والمياه 
والمراف���ق الرياضي���ة وأنظم���ة الص���رف من أجل تأمي���ن وصول الجميع لوس���ائل نقل 
مأمونة ومس���اكن وخدمات أساس���ية بتكلفة ميس���ورة مع تأمي���ن الرعاية والحماية 
االجتماعية للشرائح الضعيفة في المجتمع والعمل على حماية المجتمع من مخاطر 
الكوارث. وعلى س���بيل المثال فقد حصلت قطر على الترتيب 18دوليًا وفق مؤش���ر 
البنية التحتية عام 2017/2016 وذلك من بين 138 دولة، وبلغت نس���بة السكان الذين 
تتوافر لهم وس���ائل النقل العام المناسبة 100% خالل الفترة 2011- 2016، وبلغت نسبة 
السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء والماء ما يقارب 100%. وتم إنجاز كافة 
مراحل مش���روع االس���تعداد الوطني إلدارة الكوارث، وخفض مع���دل الحرائق، وزيادة 
ع���دد المنش���آت المرتبطة بغرف���ة العمليات المركزي���ة ف���ي وزارة الداخلية من خالل 
اإلنذار المبكر، وزيادة عدد المنش���آت الحاصلة على ش���هادة اس���تيفاء نظام الوقاية 
م���ن الحرائ���ق، باإلضاف���ة لوضع أهداف جدي���دة خاصة بتطوير منظوم���ة الدرع األمني 
اإللكتروني. وعلى قدم المس���اواة، هناك اهتمام متواصل من الدولة بتعزيز نوعية 
الحياة من خالل تش���جيع األنش���طة الثقافية، وحماية التراث الوطني، ودعم األحداث 
الرياضي���ة، وتوس���يع الحدائق العام���ة، وتعزيز المباني الخضراء. وس���تتواصل جهود 
الدولة في تحقيق استدامة النمو الحضري من خالل تنفيذ أهداف الخطة العمرانية 
الش���املة 2032 الت���ي تم اعتمادها ع���ام 2014. وقد واجهت الجه���ود التنموية للدولة 
بعض التحديات نتيجة للنمو الس���كاني المتس���ارع بس���بب الحاجة للعمالة الوافدة 
في مش���روعات البنى التحتية الرئيس���ية. يتلخص أهمها في الضغوط المس���تمرة 

عملت دولة قطر على تحقيق ضمان وجود أنماط اس��تهالك وإنتاج مستدامة 
م���ن خ���الل تش���جيعها لكف���اءة اس���تخدام الم���وارد الطبيعي���ة والمبان���ي الخضراء 
واس���تخدام المي���اه المعالجة في منش���آت التبري���د المركزي وري األع���الف، والحد من 
إنت���اج النفايات والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها. كما دعمت توفير منظومة إنتاج 
نباتي وس���مكي وحيواني وإعداد خطط واس���تراتيجيات لقطاعات الثروة السمكية 
والموارد الطبيعية والس���ياحة. كما أنها تعمل دوما على التصديق على االتفاقيات 
البيئية الدولية واإلقليمية والمتعددة األطراف. وكذلك دعمت المؤتمرات والمعارض 
المتعلق���ة بذل���ك. كم���ا قامت بتش���جيع إش���راك المس���تهلكين من خ���الل التوعية 
والتثقيف بأنماط االستهالك والمشتريات من المواد الغذائية الصحية، واالستخدام 
األمثل للمياه، وترش���يد اس���تخدام الطاقة. كما وجهت بتجنب االس���تخدام المفرط 

للمياه الجوفية. 
وم���ن ناحي���ة أخرى فان دول���ة قطر ال زالت تواجه ع���ددا من التحدي���ات منها الحد من 
المخلفات الصلبة واإلنشائية والخطرة، والتأثيرات السلبية لتغيرات المناخ، ومواجهة 
الضغوطات على البيئة والموارد الطبيعية الناجمة عن زيادة عدد السكان والتوسع 

العمراني.

عمل���ت دولة قطر على حماية نظمه��ا اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز 
اس��تخدامها على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي 
وفق��دان تنوعها البيولوجي، حي���ث بلغ إجمالي المس���احة المحمية الرامية إلى 
حماي���ة األنظمة البيئية الصحراوية من الصيد والرعي الجائر  نحو 30% من المس���احة 
اإلجمالي���ة للدول���ة. كما أنجزت دراس���ة التنوع الحيوي للطيور البري���ة، وكذلك اتخذت 
إج���راءات عاجل���ة لوقف الصيد غير المش���روع لألنواع المحمية م���ن الحيوانات واالتجار 
به���ا. باإلضاف���ة إلى خفض انبعاثات قط���اع الكهرباء والطاقة م���ن 46% عام 2013 إلى 
نحو 40% عام 2016، وإطالق مشروع تأهيل البر القطري بهدف المحافظة على الغطاء 
النبات���ي. وق���د حققت دولة قط���ر الترتيب 32 دولي���ا عام 2018 من بي���ن 180 دولة في 
مؤش���ر االداء البيئي الصادر عن جامعة ييل، وتمكنت من زيادة مس���احة المانجروف 
)غابات اش���جار القرم الكثيفة( من نحو7.3 كم2 عام 2010 إلى قرابة 9.3 كم2 عام 2015، 
بينم���ا بلغ إجمالي مس���احة جميع مناط���ق المانجروف )الكثيفة وغي���ر الكثيفة( في 
نف���س العام 21.26 كم2.وقد إزدات المس���طحات الخضراء من خالل إنش���اء 40 حديقة 
جدي���دة متكامل���ة ليصبح عددها 87 حديقة ف���ي مختلف المناط���ق، وزراعة 37 ألف 
ش���جرة س���در ونباتات محلي���ة. كما ع���ززت الدولة التزامه���ا باالتفاقي���ات والمعاهدات 
الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وأنشأت عدة مراكز ومعاهد هامة ذات عالقة 
بالبيئ���ة. وم���ن ناحية اخ���رى، ال زالت هن���اك تحديات تواج���ه دولة قط���ر تتعلق بحفظ 
النظ���م اإليكولوجية البرية، وحم���ل المياه المنصرفة إلى البيئة البحرية على كميات 
هائل���ة من المركبات العضوية وغير العضوية، وتعرض البيئة البحرية لمصادر صرف 
متعددة، وتزايد كمية االنبعاثات الناتجة عن االس���تهالك وعن كمية الطاقة الهائلة 

الالزمة لتحلية المياه.

على الموارد المختلفة لضمان توفير الخدمات األساس���ية للسكان، إلى جانب الحاجة 
للتوس���ع ف���ي إنش���اء المزيد م���ن المس���احات الخض���راء والحدائق العام���ة. ومراجعة 
التش���ريعات الحالية المعني���ة بالحد من مخاطر الكوارث والخط���ة الوطنية للطوارئ 
لتحديثه���ا. وتس���عى دولة قطر بع���زم أكيد عل���ى مواجهة هذه التحديات حس���ب 
أولوياتها الوطنية التنموية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واس���تراتيجية التنمية 

الوطنية 2022-2018.
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على صعيد تعزيز وس��ائل التنفيذ وتنش��يط الش��راكة العالمية من أجل 
التنمية المستدامة، عززت دولة قطر وجودها على الصعيد الدولي، فاستضافت 
العدي���د من المؤتم���رات الدولية المتعلق���ة بالتنمية المس���تدامة، كمؤتمر المتابعة 
الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري المنعقد في 
الدوحة خالل الفترة )29 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون األول/ديسمبر 2008(، الذي 
رعى إعالن الدوحة بش���أن تمويل التنمية، والمؤتمر رفيع المس���توى لتمويل التنمية 
ووس���ائل تنفيذ أجندة التنمية المس���تدامة 2030. المنعقد ف���ي الدوحة خالل الفترة 
)18-19تشرين الثاني / نوفمبر 2017(، ومؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة 
والعدالة الجنائية المنعقد في الدوحة خالل الفترة )12-19 نيسان/ابريل 2015(. وعلى 
صعيد تمويل التنمية قدمت دولة قطر مساعدات تنموية للبلدان الفقيرة والفئات 
المحتاج���ة والالجئين بما يفوق ملياري دوالر أمريكي عام 2017، ونش���ط دور المجتمع 
المدن���ي ف���ي الدولة ورعى إصدار »إعالن الدوحة المتعل���ق بدور المجتمع المدني في 
تنفيذ خطة التنمية المس���تدامة 2030«، عام 2017، كما حرصت دولة قطر على تعزيز 
استخدام التكنولوجيا في تنفيذ معظم برامجها التنموية االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية الهادفة إلى االرتقاء بنوعية الحياة في الدولة وإقامة مجتمعات مس���تدامة 
ال يهم���ش فيها أحد. وتوفر اس���تراتيجية قطر الوطنية للبح���وث 2012 إطارًا لألهداف 
البحثي���ة الت���ي يعمل عل���ى تحقيقها قطاع البح���وث والتطوير في مؤسس���ة قطر، 
كم���ا اهتمت دول���ة قطر بتعزيز ق���درات مواطنيها بغية تمكينهم من المس���اهمة 
الفاعل���ة في عملية التنمية، فأقامت الم���دارس والجامعات بأنواعها وأوفدت العديد 
من الطالب في بعثات دراسية خارج الدولة. هذا وترتبط دولة قطر بمعاهدات تجارية 
مع العديد من بلدان العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري للس���لع بين دولة قطر 
وباق���ي بل���دان العالم حوال���ي 355 مليار ريال قط���ري، في حين بلغ المي���زان التجاري 
حوالي 137 مليار ريال قطري عام 2017. وتمتاز دولة قطر بنظام تجاري عالمي متعدد 

األطراف قائم على قواعد عالمية في إطار منظمة التجارة الدولية.

اعتمدت دولة قطر منهج التنمية المستدامة في تطوير كيانها الناشئ، منذ استقاللها 
عام 1971، حيث أنش���أت العديد من المؤسس���ات واألجهزة الحكومية والمدارس ومعاهد 
التعلي���م العال���ي ومراك���ز البحوث والمنتدي���ات الثقافي���ة والعلمية بغية تطوي���ر قدراتها 
البش���رية واالقتصادية والبيئية، وتقديم الخدمات للس���كان واالرتق���اء بنوعية الحياة. كما 
أصدرت رؤية قطر الوطنية 2030 عام 2008، واس���تراتيجية التنمية الوطنية األولى 2016-2011 
والثاني���ة 2018-2022 1،واعتمدت أجندة التنمية المس���تدامة 2030 في مؤتمر القمة العالمي 
ع���ام 2015، التي تمت مواءمتها مع اس���تراتيجية التنمية الوطنية الثانية. إن االس���تعراض 
الوطني الطوعي الحالي بشأن أجندة التنمية المستدامة 2030 هو الثاني الذي ستقدمه 
دولة قطر إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي ينعقد 
سنويا2. ويهدف هذا االستعراض إلى إعطاء صورة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في 
تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، خاصة األهداف التي تم تحديدها لعام 2018 
تحت ش���عار » التحول نحو مجتمعات مس���تدامة قادرة على الصم���ود«، وإلقاء الضوء على 

التحديات التي تواجه عمليات تنفيذ األهداف المحددة ذات العالقة. 

المقدمة

  https://www.mdps.gov.qa/en/pages/default.aspx
  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16517Qatar_VNR_2017_En.pdf

1
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جدول )1(: مكانة دولة قطر عالميًا وفقًا للعديد من المؤشرات الدولية المختارة

العامالمرتبة/عدد الدولالمؤشرات

1 4 )Happiness Index( 2015-156/322017مؤشر السعادة

25 )HDI( 188/332015مؤشر التنمية البشرية

63/142018تقرير التنافسية العالمي )المعهد الدولي للتنمية اإلدارية( 36

180/292017مؤشر مدركات الفساد 47

163/302017مؤشر السالم العالمي 58

180/292018مؤشر الحرية االقتصادية 69

127/492017مؤشر االبتكار العالمي 710

60/262018مؤشر نوعية الحياة 811

139/272016مؤشر جاهزية البنية الرقمية 912

2018 180/32مؤشر األداء البيئي العالمي 1013

2016 148/64مؤشر األداء الصناعي التنافسي 1114

2017 176/39 مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 1215

أما فيما يتعلق بآليات التنفيذ، فتقوم الوزارات واألجهزة الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص والمعاهد 
العلي���ا ومراك���ز البحوث بتنفيذ األهداف والغايات المحددة بواس���طة لجان متخصص���ة تعمل وفق منهج 
الش���راكة في العمل، ويس���تخدم نظام الرصد والمتابعة الذي أعد لهذا الغرض في تتبع تنفيذ األهداف 
والتعرف على التحديات. وس���عت دولة قطر إلى الموازنة بين سياس���اتها االقتصادية الهادفة إلى تنويع 
االقتص���اد الوطني وتعزيز مواردها وثرواتها الطبيعية، حيث تمكنت من إرس���اء سياس���ة تكاملية عززت 
مس���اهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ أكثر من 67 % في العام 2017، وأولت 
قط���اع الطاقة االهتم���ام الكافي كمصدر هام لتوس���يع قاعدة االقتصاد الوطني ع���ن طريق العمل على 
رف���ع الطاقة اإلنتاجي���ة من الغاز الطبيعي لحوال���ي 30% بما يعزز مكانة الدولة كأكب���ر منتج ومصدر للغاز 
الطبيعي المس���ال في العالم . ووفقًا لمصادر صندوق النقد والبنك الدوليين، فقد بلغ متوسط نصيب 
الف���رد م���ن الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  127 ألف دوالر لعام 2016 3 بحس���ب تعادل القوة الش���رائية، علما 
بأن عدد سكان قطر بلغ حوالي  2.7 مليون نسمة في نفس العام. وتوضح العديد من المؤشرات واألدلة  
Indices المع���دة دولي���ًا مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في العديد من مجاالت التنمية المس���تدامة. 

)أنظر الجدول التالي(

ه���ذا وس���يكون الس���تضافة بطول���ة كأس العالم لك���رة القدم ع���ام 2022 آثار محف���زة القتصادي���ات البالد 
وانعكاس���اتها االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والبيئية. وتجدد دول���ة قطر التزامها بتوصي���ات مؤتمرات القمة 
العالمي���ة الت���ي عقدته���ا األمم المتحدة، بما في ذلك إع���الن ريو حول البيئة والتنمي���ة المنعقد عام 1997 
وإعالن الدوحة بش���أن تمويل التنمية الصادر عام 2008، وإطار س���نداي 16 للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
2015-2030، وأجن���دة التنمي���ة المس���تدامة 2030، باإلضافة إلى قم���ة باريس لتغير المناخ لع���ام 2015. وتجدر 
اإلش���ارة إلى أن دولة قطر قد طورت العديد من السياس���ات المتكاملة اس���تجابة إلعالن���ات األمم المتحدة 
وف���ي مقدمتها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان. كما انضمت دولة قط���ر إلى العديد من التحالفات بغية 
مكافح���ة التطرف واإلره���اب وتعزيز التجارة الدولية وفق���ًا لمنهجيات منظمة التج���ارة الدولية )األونكتاد(. 
ويوض���ح االس���تعراض مس���اهمة دولة قطر في إقامة الش���راكات الدولي���ة وتقديم المس���اعدات التنموية 
واإلغاثي���ة للدول الفقيرة ولمنظمات األمم المتحدة والالجئين الذين تقطعت بهم الس���بل، حيث قدمت 

مساعدات بما يفوق ملياري دوالر أمريكي عام 2017. 

ق���ام بإع���داد هذا االس���تعراض فريق عمل م���ن وزارة التخطيط التنم���وي واإلحصاء بالتعاون مع الش���ركاء 
م���ن ال���وزارات واألجه���زة الحكومي���ة، ومنظم���ات المجتمع المدن���ي وغيرها، مس���تعينًا بتقاري���ر ومدخالت 
نوعي���ة وكمية من ال���وزارات واألجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدن���ي المعنية. والجدير بالذكر أن 
اس���تراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، تس���عى إلى تكامل عملية التنمية بأبعادها الثالثة االقتصادية 
واالجتماعي���ة والبيئي���ة، حي���ث تس���هم مخرجاته���ا ف���ي النهوض بكاف���ة فئ���ات المجتمع م���ن مواطنين 
ومقيمين. وتس���عى دولة قطر إلى أن ينعكس النمو االقتصادي في الدولة مباش���رة على نوعية الحياة 
في العديد من المجاالت كالتعليم والعمل والصحة والس���كن والمواصالت وغيرها. وتهدف اس���تراتيجية 
التنمية الوطنية 2018-2022، إلى النهوض بكافة فئات المجتمع مثل القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي 
وتمكين المرأة، والمس���ائل ذات العالقة باألطفال والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، والسكن 
والمواصالت وغيرها، وإعطاء دور كبير لمنظمات المجتمع المدني ومؤسس���ات القطاع الخاص والمعاهد 

العليا ومراكز البحث واالبتكار في عمليات تنفيذ األهداف ومتابعتها ورصد تقدمها. 
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  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=QA
  https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf
  http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
  https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/
  https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
  http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf
  https://www.heritage.org/index/pdf/2018/book/index_2018.pdf
  https://www.globalinnovationindex.org/
  https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
  http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/
  http://epi.yale.edu
  https://www.unido.org
  http://www.itu.int

  https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
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ضمـــان توافـــر الميـــاه وخدمـــات الصرف 
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة



حرص���ت دولة قطر عل���ى ضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصح���ي للجميع وإدارتها إدارة 
مستدامة وذلك من خالل: تحلية مياه البحر، واستخراج المياه الجوفية  ومياه الصرف الصحي 

المعالج  والتي تستخدم في الرْي الزراعي والمسطحات الخضراء وري األعالف.
وفرت دولة قطر المياه لكافة س���كانها، وتعمل في الوقت الراهن على التوسع في إمدادات 
المياه وفي محطات المعالجة. كما تم إعداد وإقرار السياس���ة المائية للدولة والتي اش���تملت 
على اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي هي قيد التطبيق، وكذلك استراتيجية المياه في 

دولة قطر 2030 الصادرة عام 2018 17.  

17  الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( :السياسة المائية لدولة قطر )غير منشورة(
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تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر )2018-2022( األهداف التالية التي تعزز من كفاءة 
استخدام المياه وتوفيرها وترشيدها وخدمات الصرف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة 18 :

تقليل نسبة الفاقد )الحقيقي واإلداري( من مياه الشرب إلى 8% وتوفير بنية تحتية الستخدام %70 . 1
من المياه المعالجة المنتجة في المشاريع المختلفة. 

توفير إدارة متكاملة للمياه بالمناطق الصناعية والملوثات المصاحبة لها. . 2
المحافظ���ة على مصادر المي���اه وتنميتها بحلول عام 2020 من خالل تقليل الفاقد الكلي )الحقيقي . 3

+ إداري( من مياه الش���رب وخفض معدل اس���تهالك الفرد من المياه بنس���بة 15% من خالل البرنامج 
الوطني »ترشيد«.

الحد من استنزاف المياه الجوفية وتنمية الخزان المائي الجوفي بحلول عام 2020.. 4

حقق���ت دول���ة قطر العديد م���ن اإلنجازات في مجال ضم���ان توافر المياه وخدمات الص���رف الصحي للجميع 
وإدارتها إدارة مستدامه، وهي ناجمة عن سياسات معتمدة في المجاالت التالية:

يحصل جميع الس���كان في الدولة على مياه الش���رب المأمونة من خالل شبكات المياه وبأسعار 
مدعوم���ة، كما يحصل نحو100% من الس���كان ف���ي دولة قطر على خدمات الص���رف الصحي. وقد 
بلغت نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة نحو 99% من مجمل مياه الصرف الصحي عام192017، 
وتق���وم هيئة األش���غال العام���ة في الوقت الراهن بتنفيذ مش���روًع لتعزيز المي���اه الجوفية وهو 
تجمي���ع المياه الس���طحية ومياه االمطار وتنقيتها ومن ثم ضخها ف���ي اآلبار الجوفية على عمق 
400م تح���ت س���طح االرض للحف���اظ على المخزون االس���تراتيجي من المياه وذل���ك ضمن خطتها 
)الخط���ة الرئيس���ية المتكاملة لمياه الصرف الصح���ي حتى عام 2030(. وفي إط���ار تعزيز الكفاءة 
واالس���تدامة في استهالك المياه حققت المؤسس���ة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( 
تخفيضًا في نسبة الفاقد اإلجمالي من المياه المحالة إلى حوالي 10% منها فاقد حقيقي بنسبة 
4% عام 202016 . كما بلغ إجمالي طول ش���بكة المياه الفرعية التي تعمل على نقل وتوزيع المياه 
إل���ى المش���تركين م���ا يزيد على7000 كم تص���ل إلى 10000 كم م���ع نهاية ع���ام 2022. وتبلغ الطاقة 
اإلنتاجية للمياه المحالة الصالحة للشرب نحو395 مليون جالون / اليوم، ومن الممكن أن ترتفع  

إلى 532 مليون جالون / اليوم مع تشغيل مشروع محطة أم الحول.

18  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر )2022-2018(، 2018

19  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء، فصل االحصاءات البيئية 2017

20  الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( )بيانات غير منشورة(

أوالً: مواءمة أهداف اســـتراتيجية التنميـــة الوطنية الثانية 
لدولـــة قطـــر)2018-2022( مع الهدف الســـادس مـــن  التنمية 

المستدامة 2030

ثانيًا: اإلنجازات

في مجال التنفيذ
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قامت دولة قطر في بداية عام 2018 بالتعاون مع معاهد علمية بحثية أوروبية وأمريكية )النمسا 
وبريطانيا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية( لصياغة اس���تراتيجية مس���تدامة لموارد الغذاء 
والمي���اه والطاق���ة ف���ي المناطق الحضري���ة في دولة قطر. كم���ا تم التعاون بين هيئة األش���غال 
العام���ة وإدارة الحدائ���ق العامة لتطبيق اس���تخدام الري بالمي���اه المعاد تدويره���ا بكافة حدائق 

الدولة بدال من المياه الصالحة للشرب وذلك ضمن تعزيز كفاءة استخدام المياه وترشيدها.

تم���ت زي���ادة كفاءة محطات التحلية من خالل إدخال واس���تخدام محطات جديدة، وكذلك تحلية 
المي���اه ع���ن طريق التناضح العكس���ي الذي تم تش���غيله جزئي���ا وبدأ يضخ المياه في الش���بكة 
خ���الل المرحلة األول���ى من إنتاج محط���ة راس أبوفنطاس وبطاقة إنتاجية تق���در بنحو36 مليون 
جال���ون يومي���ًا في ابريل عام 2017، وكذل���ك إنتاج محطة أم الحول من المي���اه المحالة عن طريق 
خاصي���ة التناض���ح العكس���ي والتي تبل���غ 65 مليون جالون م���ن المياه عن طريق ه���ذا النظام، 
بينم���ا يبل���غ إنتاج المحطة بش���كل كامل 136.5 مليون جال���ون من المي���اه 21، وكذلك تم تركيب 
العدادات الحديثة على آبار المياه الجوفية كمرحلة تجريبية عام 2017، واالنتهاء من إعداد دراسة 
جدوى حقن الحوض الجوفي بواس���طة المياه المحالة لغ���رض إيجاد حوض جوفي للدولة يكون 
صالحا لتخزين واس���ترجاع المياه المحالة، وذلك بهدف اس���تخدام الحوض كمخزون استراتيجي 
ضخ���م للمي���اه بما يعادل اس���تهالك فت���رة 90 يومًا من خالل آب���ار الحقن الجدي���دة )40 بئر حقن(، 
و)105 بئر مراقبة ورصد(22، باإلضافة إلى تركيب أجهزة استش���عار لرصد وكش���ف المواد الس���امة 
والكيميائي���ة والبيولوجية والملوثات اإلش���عاعية في خزانات ومحطات مي���اه كهرماء، واعتماد 
نظ���ام التحك���م الرقمي وكابالت األلياف البصرية لخزانات المياه الرئيس���ية. كما عملت الش���ركة 
القطري���ة لتبري���د المناطق »قطر كوول« عل���ى تحقيق التوافق مع خطة االنتقال إلى اس���تخدام 
مياه الصرف المعالجة في تش���غيل محطات التبريد بدال من اس���تخدام المياه الصالحة للش���رب 
)ف���ي المحطتين العاملتين ف���ي اللؤلؤة والخليج الغربي(، مما وفر نح���و 1.7 مليون متر مكعب 
م���ن المياه الصالحة للش���رب خالل الثمانية عش���ر ش���هرًا الماضي���ة عام 2017 ووف���رت كذلك في 
الطاقة المس���تخدمة.وقد نتج عن تبريد المناطق بواس���طة مياة الصرف الصحي المعالجة من 
جهات تزويد خدمة التبريد )الخدمة الذاتية أو للغير(، إنتاج مايقارب 403 الف طن تبريد، وتوفير 
مايق���ارب 488 جيج���ا واط، وحوالي 2.6 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للش���رب مقارنة مع 

طرق التبريد التقليدي.

تعتب���ر اللجنة الدائم���ة للموارد المائية الجهة المس���ؤولة عن اتخاذ الق���رارات المتعلقة بمختلف 
قضايا المياه وسياس���تها وإدارتها ووضع االس���تراتيجيات المتعلقة بها. كم���ا تقوم بدور اإلدارة 
المتكاملة للمياه التي تمت الموافقة عليها عند إقرار السياسة المائية وهي قيد التطبيق عام 
2018. وبهدف تحقيق االمن المائي قامت كهرماء بزيادة عدد خزانات المياه 24 خزانًا يتم بناؤها 
في خمسة مواقع حتى عام 2026. وكذلك صدر قانون تعريفة الكهرباء والماء في عام 2016 من 
خالل نظام الشرائح االستهالكية بهدف ترشيد وتنظيم االستهالك من جهة، وتخفيف الدعم 
المال���ي واإلنف���اق الحكوم���ي على قط���اع الكهرباء والماء من جه���ة أخرى23 . كما ص���در البرنامج 

في مجال الشراكة الدولية

في مجال استخدام التكنولوجيا

في مجال الحوكمة  

21    الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( )بيانات غير منشورة(

22  الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( )بيانات غير منشورة(

23 الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( )بيانات غير منشورة( 

24 الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( )بيانات غير منشورة(

يمكن حصر التحديات المتعلقة بتوافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة بما يلي:

ال ي���زال رف���ع الوع���ي الخاص بقضاي���ا المياه ومش���اكلها وأهميتها والحف���اظ عليها خاصة ف���ي القطاعات 
الس���كنية والزراعي���ة دون الطموح���ات، كم���ا أن الطل���ب المتزايد عل���ى المياه ي���ؤدي إلى بن���اء المزيد من 
محط���ات التحلية وتصاعد اس���تغالل المياه الجوفية مم���ا يترتب عليه ارتفاع التكاليف والنتائج الس���لبية 
على البيئة، ومحدودية استرداد تكاليف تحلية إمدادات المياه والصرف الصحي في ظل وجود تعريفة ال 
تعكس التكاليف الحقيقية، ودعم القدرات المؤسسية المسؤولة عن توفير المياه المحالة ومياه الصرف 
الصحي والمياه الجوفية، وتعدد الجهات الحكومية ذات العالقة بالمياه وإدارتها وضعف التنسيق بينها، 
باإلضافة إلى تش���تت البيانات المتعلقة بالمياه ومصادرها واس���تخداماتها وعدم ش���موليتها وتقادمها. 
وكذل���ك االس���تخراج المفرط له���ذه المياه في القطاع الزراع���ي والذي يقدر بنح���و 252 مليون متر مكعب 
في الس���نة، يس���تخدم 25% منها في ري األعالف مما يش���كل هدرا لتلك المياه. وكذلك كيفية الحد من 
اس���تهالك المي���اه في دول���ة قطر )معدل اس���تهالك الفرد المرتفع م���ن المياه( في ظل تراجع مس���تويات 
المياه الجوفية واستغاللها واحتمالية نفادها، وزيادة االستهالك المنزلي. باإلضافة إلى بطء تنفيذ اإلدارة 
المتكامل���ة للم���وارد المائية التي تم إقرارها عام 2017. واالس���تغالل المفرط للمياه ف���ي قطاع الزراعة على 
الرغم من محدودية مس���اهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، وخاصة اس���تمرار زراعة األعالف المس���تهلكة 
للمياه الجوفية بدال من ريها بمياه الصرف الصحي المعالجة في ظل غياب التس���عيرة الفاعلة الس���تغالل 
المي���اه الجوفي���ة، ناهيك عن أن بعض قضايا المياه لم يتم التصدي لها ومعالجتها بالس���رعة المناس���بة 
وهي الحقن الجوفي بالمياه المحالة وبمياه الصرف الصحي المعالجة وما قد تحمله من تجاوزات للمعايير 

كيمائيا وبيولوجيا وبعض الملوثات الكيماوية، وبعض التركيزات وتلويث المياه الجوفية. 

ثالثًا: التحديات

الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة، حيث خفض من معدل استهالك الفرد من الكهرباء بنسبة 18% ومن 
المياه بحوالي 20% منذ انطالقه عام 2012 وحتى نهاية عام 242016. كما تم إعداد مسودة قانون ري الحدائق 

والمسطحات الخضراء في نهاية عام 2017 وفي انتظار االنتهاء من الئحته التنفيذية.
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ضمـــان حصـــول الجميـــع علـــى خدمـــات 
الطاقـــة الحديثة الموثوقة والمســـتدامة 

بتكلفة ميسورة



عملت دولة قطر على ضمان حصول جميع س���كانها بتكلفة ميس���ورة على خدمات الطاقة 
الحديث���ة الموثوقة والمس���تدامة، وذلك من خالل تعزيز كفاءة قط���اع الطاقة، والتعجيل في 
اعتماد تقنيات توفير الطاقة، وتوفير خدمات الطاقة الحديثة باتباع التس���عير األمثل للس���لع 

المتعلقة بقطاع الطاقة )المياه والكهرباء والوقود(. 
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تسعى دولة قطر إلى تحقيق ما يلي :
تحسين وتطبيق كفاءة الطاقة بنسبة 10%، واالستفادة من البنية التحتية الموجودة لشبكة الربط . 1

الخليجي وزيادة القدرات اإلنتاجية لمحطات التوليد وتحس���ين إنتاج واس���تخدام الطاقة المتجددة 
لمواجه���ة الطل���ب المتزايد عل���ى الطاق���ة الكهربائية، وذلك للوص���ول إلى إنت���اج 200 ميغاوات من 

الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 تزيد بعد ذلك إلى 500 ميغاوات.
تحدي���د مكون���ات خليط الطاقة ألم���ن التزويد بالطاق���ة الكهربائية وتعزي���ز اإلدارة المتكاملة للماء . 2

والكهرب���اء بنهاي���ة ع���ام 2022 وخفض معدل اس���تهالك الفرد م���ن الكهرباء بنس���بة 8% من خالل 
البرنامج الوطني »ترشيد«

توفير البيانات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة. . 3

اوالً: مواءمة أهداف اســـتراتيجية التنميـــة الوطنية الثانية 
لدولة قطر) 2018-2022( مع الهدف السابع من أهداف التنمية 

المستدامة 252030

ف���ي إطار تحقيق أهداف التنمية المس���تدامة والح���د من التلوث وانبعاثات الغ���ازات الدفيئة وتلبية حاجة 
الدول���ة المتزاي���دة م���ن الطلب عل���ى الطاقة، حققت دول���ة قطر عددا م���ن اإلنجازات خالل الفت���رة الماضية 
المتعلق���ة بحصول الجميع بتكلفة ميس���ورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمس���تدامة وذلك 

من خالل سياسات معتمدة في المجاالت التالية:

يتم تزويد نحو 100% من السكان في دولة قطر بالطاقة الكهربائية في الوقت الراهن.  كما يتم 
تنفيذ مشروع أم الحول للطاقة والذي يتوقع االنتهاء منه في منتصف عام 2018 بقدرة إنتاجية 
تق���در بنح���و 2520 ميغاوات من الكهرباء و 137 مليون جال���ون من المياه المحالة يوميا وبتكلفة 
إجمالية قدرها نحو 3 مليار دوالر وذلك باس���تخدام تكنولوجيا التناضح العكس���ي، والذي سوف 
يحق���ق 25% م���ن احتياجات الدولة من الكهرباء و 30% من احتياجاته���ا من المياه. كما تم إطالق 
مس���ابقة أفضل مبادرة للطاقة المس���تدامة وذلك ضم���ن مبادرات البرنامج الوطني للترش���يد 
وكف���اءة الطاقة )ترش���يد(، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي حول مفهوم الطاقة المس���تدامة 
في المجتمع ورفع الوعي العام حول ثقافة االستخدام الكفوء للمصادر الطبيعية. وقد أنشأت 
كهرماء أول محطة للطاقة الشمسية بالدحيل والتي سوف تنتج 10 ميغاوات من الطاقة خالل 
المرحلة األولى عام 2018. وسوف تنفذ مشاريع للطاقة الشمسية لتوليد 100 ميغاوات )بالتعاون 

ثانيًا: اإلنجازات

في مجال التنفيذ

25  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر )2022-2018( ، 2018
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م���ع لجن���ة المش���اريع واإلرث( إلم���داد مالع���ب الموندي���ال 2022 بالكهرب���اء. ه���ذا وقد بل���غ معدل 
اس���تهالك الفرد من الطاقة الكهربائية في دولة قطر نحو 15307 كيلووات/س���اعة في الس���نة 
عام 2014، وانخفض معدل اس���تهالك الفرد من الكهرباء بنس���بة 18% خالل فترة برنامج الترشيد 
)2012-2016(26. كما تم تدش���ين 17 محطة نقل كهرباء رئيس���ية، وتدشين 14 دائرة خطوط أرضية 
م���ن الكاب���الت ذات الجه���د العال���ي )220 ك ف، 132 ك ف، 66 ك ف(، واالنتهاء م���ن وضع مواصفات 

السخانات واأللواح الشمسية.

في إطار تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والغاز، أطلقت جامعة قطر تكساس ايه ان ام في قطر 
مرك���ز الش���بكات الذكية، والذي يس���اهم في تنفيذ الش���بكات الذكية في الدول���ة التي تعمل 
على دمج الطاقة الكهربائية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلنتاج كهرباء 
أكث���ر كفاءة وه���ي آمنة عل���ى البيئة ونظيفة. كم���ا تقوم كهرم���اء بتنفيذ مبادرتي���ن لتطوير 
عملي���ات اس���تخدام تكنولوجيا توفي���ر الطاقة وذلك بضب���ط معايير كافة األجه���زة الكهربائية 
وأدوات الس���باكة بقط���ر، والمتوق���ع االنتهاء منها خالل عام���ي 2018 و2019. باإلضافة إلى االنتهاء 
م���ن اعتماد مواصفات الس���خانات الكهربائية، ورفع كف���اءة الطاقة ألجهزة التكييف من 9.5 إلى 
11.5 )لالس���بلت( ومن 8.5 إلى 10 )للش���باك(27، وإعداد تقارير التصميم المبدئية لمش���اريع ش���بكة 
النق���ل الكهربائي لتغذية كبار المش���تركين مث���ل مالعب كأس العال���م 2022، وكذلك االنتهاء 
من أعمال ربط محطات مشروع سكك حديد قطر بخطوط كابالت أرضية ذات الجهد 132 ك ف، 
ومش���روع األمن المعلوماتي في مراكز تحكم ش���بكة النقل الكهربائية، وتنويع مصادر الطاقة 
بتش���جيع المشاريع واالس���تثمار في الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة لتصل الطاقة اإلنتاجية 
لكهرم���اء إل���ى 200 ميج���ا واط أو أكثر حتى العام 2020. والقيام بالدراس���ات الالزم���ة إلعادة تأهيل 
وتطوي���ر منطق���ة راس أبو فنطاس، وذلك باس���تبدال المحطات القديم���ة بمحطات جديدة ذات 
كف���اءة أفضل وبتقنيات عالية وانبعاثات متدنية من قبل ش���ركة الكهرباء والماء القطرية في 
عام 2018 التي تقوم بإنش���اء مش���اريع الطاقة البديلة واالس���تخدام األمثل للغاز الطبيعي، وفي 

إطار تعزيز كفاءة إنتاج وتوزيع واستهالك الطاقة.  

ت���م التوقي���ع على مذكرة تفاه���م بين قطر للبترول وش���ركة الكهرباء والماء القطرية إلنش���اء 
ش���ركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية عام 2018. وكذلك 
تم تأس���يس شركة )س���راج للطاقة( إلنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في 
ابريل 2017، على أن يتم توقيع اتفاقية ش���راء الطاقة في عام 2018، وبقدرة إنتاجية 500 ميغاوات 
قبل صيف 282020. كما تم إنش���اء عدد من الش���ركات الصناعية ذات العالقة بالطاقة الشمس���ية 
منها شركة »قطر لتقنيات الطاقة الشمسية« التي تنتج مادة البولي سيليكون عالية الجودة 
في مدينة رأس لفان الصناعية، والتي تستخدم في أكثر من 90% من وحدات الطاقة الشمسية، 

باإلضافة إلى مزرعة للطاقة الشمسية تنتج 101 ميغاوات من الطاقة الشمسية. 

في مجال استخدام التكنولوجيا

 في مجال الشراكة

تم تش���كيل لجنة وطني���ة للطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناع���ة عام 2017 ممثلة فيها 
الجه���ات الحكومي���ة بغ���رض إع���داد اس���تراتيجية وطني���ة للطاق���ة المتج���ددة29، وكذلك صدور 
المرس���وم األمي���ري رقم )5( لس���نة 2018 بتخصيص بعض األراضي للمؤسس���ة العام���ة القطرية 

للكهرباء والماء إلقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. 
وقد اعتمد برنامج »ترش���يد« على ثالثة عناصر تتمثل ف���ي: تطبيق التقنيات الحديثة، ومراجعة 
التعريف���ة، ونش���ر التوعية. كما عم���ل البرنامج على التصدي لظاهرة التغي���ر المناخي من خالل 
التقلي���ل م���ن انبعاثات ثاني أكس���يد الكربون بنح���و 8.5 مليون طن منذ انطالق���ه، ووفر نحو 4 
ملي���ار ريال قط���ري30، وتم افتتاح حديق���ة كهرماء للتوعية ف���ي اكتوب���ر 2017 لتقديم محاضرات 
توعي���ة للطلب���ة والباحثين، وتنفي���ذ محاضرات توعي���ة لمختلف القطاعات وذل���ك بهدف تعزيز 

ثقافة خفض استهالك الكهرباء والماء والحفاظ على البيئة.
باإلضافة إلى س���ن التش���ريعات لتغطية التكاليف المالية ولترش���يد اس���تهالك الطاقة )رفعت 
أس���عار الوقود اعتب���ارا من كانون الثاني عام 2016( .وكذلك منع اس���تيراد مصابيح التانجس���تن 
واس���تبدالها بمصابي���ح اللي���د الموفرة للطاق���ة، ورفع قيم���ة المخالفات لهدر الكهرب���اء والماء، 
وتطبي���ق الع���زل الح���راري لألبني���ة. كما تم وض���ع اللوائ���ح المنظم���ة لكاف���ة االدوات الكهربائية 

والمتوقع تطبيقها عام 2018.

في مجال الحوكمة  

يمكن حصر  التحديات المتعلقة بضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة ببطء التوجه نحو االستثمار 
في الطاقة المتجددة وتوفيرها ودعم إنتاجها في القطاعين العام والخاص لكي تحقق نسبًا مقبولة من 
مجمل احتياجات الدولة من الطاقة في األجلين القصير والمتوس���ط. وكذلك وضع التش���ريعات واللوائح 
المناس���بة لتحفيز المس���تثمرين والقطاعات المس���تخدمة للطاقة الشمس���ية في دولة قطر، سواء في 
ش���كل من���ح ودعم مالي أو حكومي أو توفير األراضي بهدف تش���جيع االس���تثمار ف���ي تكنولوجيا الطاقة 
النظيفة. باإلضافة إلى استيعاب التقنيات الالزمة لتوليد الطاقة المتجددة ونظم تخزينها وتوفير الحلول 
المناسبة لها، وتوسيع نطاق اإلعفاءات الجمركية والضريبية والتي تشمل جميع النظم الموفرة للطاقة.

ثالثًا: التحديات

29  وزارة الطاقة والصناعة

30   الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( )بيانات غير منشورة(
26     الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( )بيانات غير منشورة(

27     الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( )بيانات غير منشورة(

28     الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء( )بيانات غير منشورة(
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جعـــل المـــدن والمســـتوطنات البشـــرية 
شاملة للجميع وآمنة ومستدامة



من سمات النمو الحضري في دولة قطر أن معظم سكانها يعيشون في المراكز الحضرية. 
وق���د صاحب ه���ذا النمو اهتم���ام الحكومة ضمن أطر سياس���اتها وخططها االس���تراتيجية، 
بتطوي���ر وتعزي���ز مس���تمر للبنى التحتية لتقديم الخدمات األساس���ية للس���كان. واس���تجابة 
لوتائ���ر التحضر الس���ريعة، اعتمدت الدولة الخطة العمرانية الش���املة للدول���ة منذ عام 312014. 
وق���د حصلت قطر على الترتيب 18دوليًا وفق مؤش���ر البنية التحتية عام 2017/2016 وذلك من 
بين 138 دولة، وبلغت نس���بة الس���كان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة %100 
خ���الل الفترة 2011- 2016. وس���تتواصل جه���ود الدولة في تحقيق اس���تدامة النمو الحضري من 
خالل تنفيذ أهداف الخطة العمرانية الش���املة واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ذات 

العالقة. وسوف تتناول الفقرات التالية أهم اإلنجازات والتحديات في هذا الجانب.

31  http://www.mme.gov.qa/QatarMasterPlan/Downloads-qnmp/QNDF/Arabic/Arabic_QNDF.pdf
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عالجت الدولة قضايا اإلس���كان من خالل إصدار التش���ريعات والسياس���ات وتطوير االستراتيجيات الوطنية 
للتنمية والخطط العمرانية الشاملة وذلك منذ عام 1964 بقانون رقم )1( الخاص بإنشاء نظام للمساكن 
الش���عبية، ثم مرسوم رقم )2( لس���نة 1977 والخاص بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، وتوالى 
التعديل على بعض التش���ريعات. وفي عام 2007 صدر القانون رقم )2( بنظام اإلس���كان بهدف اإلس���هام 
ف���ي توفير الس���كن المناس���ب للمواطنين في الدولة. وبموجب هذا التش���ريع، يتم من���ح المنتفع مبلغًا 
نقديًا لشراء األرض الالزمة لبناء المسكن، أو تخصيص قطعة األرض الالزمة لبناء المسكن. كما يتم منح 
قرض إس���كان بش���روط ميسرة تسدد في غضون 30 عاما. كما يتناول القانون توفير وحدات سكنية عن 
طريق الشراء أو التأجير. ولم يمنع االنتفاع بهذا النظام من االستمرار في صرف عالوة السكن التي تمنح 
أيضا للموظفين. وينتفع كذلك بنظام اإلسكان القطرية المتزوجة من غير القطري، والمطلقة، واألرملة، 
والقطريين غير المتزوجين. وذوي الحاجة من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كذي اإلعاقة، واليتيم، 
والعاج���ز عن العمل. ويتضمن اإلطار الوطني للخطة العمرانية الش���املة 2032 أهدافا تعزز تحقيق ضمان 

السكن المناسب للجميع.

وبالنس���بة للنقل، قامت الحكومة باس���تحداث وزارة جديدة للمواصالت واالتصاالت في يونيو من عام2013، 
حي���ث ُأح���رز بعض التقدم ف���ي التحضير للخطة الش���املة للنقل. وت���م اكتمال المرحلة األول���ى من أنفاق 
المت���رو، وأكثر من 61% من البنية األساس���ية، واالنتهاء من أكثر من 2200 ك���م من الطرق الجديدة، بما في 
ذلك 990 كم من الطرق الس���ريعة، وأكثر من 12000 موقف للس���يارات، فضاًل عن اكتمال 1005 من الجس���ور/
القناطر، واكتمال 59.3% من خطوط المترو. ومن المتوقع إنجاز 70% من مشروع مترو الدوحة بنهاية عام 
2018 الذي يهدف إلى إقامة شبكة نقل عام متكاملة، والتقليل من استخدام السيارات خصوصًا للطلبة 
والعمال والموظفين، والخفض من الحوادث واالختناقات المرورية، وتوفير وسيلة نقل سريعة وميسورة 
تحد من التلوث البيئي. أما في قطاع النقل البحري، فقد افتتح ميناء حمد في سنة 2016 بطاقة 2 مليون 
حاوية سنويًا، ومن المتوقع أن ينقل 6 مليون حاوية سنويًا عند اكتمال مراحل تشغيله عام2020. كما تم 
افتتاح ميناء الرويس في سنة 2016 للتجارة البحرية اإلقليمية، وتم تحويل الحركة التجارية حاليا إلى ميناء 
الدوحة، وإعداد ميناء الدوحة الس���تقبال الس���فن البحرية. وجاري حاليا مراجع���ة خاصة للمرحلتين الثانية 
والثالثة من مش���روع ميناء الدوحة الجديد، إذ وصلت الطاقة االس���تيعابية للمين���اء عام 2010 إلى أقصاها. 
وبالنسبة لقطاع النقل الجوي فقد أدى افتتاح مطار حمد الدولي الجديد إلى نمو حركة النقل الجوي من 
23 مليون راكب س���نويًا إلى 37 مليون راكب خالل س���نة 2016. وقد وضعت اس���تراتيجية التنمية الوطنية 
2018-2022 م���ن ضم���ن أولياته���ا القطاعية قي���ام بنية تحتية ذكية ومس���تدامة تدعم التنمي���ة العمرانية 

واالقتصادية من خالل تحقيق األهداف التالية:

أوالً- ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية 
مالئمـــة ونظم نقل مأمونة وميســـورة التكلفة ويســـهل 
الوصـــول إليها، وتحســـين الســـالمة على الطـــرق، وتعزيز 
التوســـع الحضري الشامل للجميع، والقدرة على تخطيط 

وإدارة المستوطنات البشرية

اإلنجازات
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• الهــدف األول: توس���عة وتحديث مرافق النقل الج���وي والبحري ورفع كفاءة نظم التش���غيل فيها 	
بنهاية عام 322022. 

• الهدف الثاني: استمرار تنفيذ مترو الدوحة المرحلة األولى وتشغيله بحلول عام 2020.	

• الهدف الثالث: االنتهاء من تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة والمتكاملة للبنية التحتية وبالتنسيق 	
مع الجهات المعنية بحلول عام 2022 والعمل بها.

• الهــدف الرابــع: تنفيذ السياس���ات واإلج���راءات التنفيذية للخط���ة العمرانية الش���املة لدولة قطر 	
بحلول عام 2022. 

وبالنس���بة للس���المة على الطرق، فعلى الرغم من الزي���ادة الكبيرة في عدد الس���كان والمركبات العامة 
والخاصة وكثرة أعمال الطرق، فقد تم إحراز تقدم ملحوظ في جهود الحكومة لتحس���ين الس���المة على 
الطرق من خالل اس���تراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، حيث تم خفض معدل الوفيات من 12 حالة وفاة 
إلى 6.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، كما انخفض معدل وفيات المشاة  من 3.5 وفاة إلى 2.2 لكل مائة 
ألف نس���مة. وتس���تهدف اس���تراتيجية التنمية الوطنية 2018 -2022 خفض الوفيات إلى 6 حاالت وفاة لكل 

مائة ألف نسمة، وخفض اإلصابات البليغة إلى 25 إصابة لكل مائة ألف نسمة.

وق���د وف���رت الخطة العمرانية الش���املة للدول���ة مظلة إلعداد إط���ار وطني تنموي موج���ه مكانيًا وخططا 
تنموي���ة مكانية على مس���توى البلديات ومح���ددات للتنمية الحضرية، حيث تم اعتماد مس���ودات خطط 
للتنمي���ة المكاني���ة للبلديات الثمانية، ومخططات المراكز العمراني���ة )17 مخططًا قيد التنفيذ( للبلديات 
الت���ي تمت دراس���تها. كما ُأعدت خطط ش���املة لقطاعات البنية التحتية الفرعي���ة وهي قيد التنفيذ اآلن. 
وقد انعكست جهود الدولة في سياسات تعزيز التوسع الحضري في ارتفاع عالمات جودة البنية التحتية 
من���ذ عام 2008. وس���تزيد اس���تضافة قط���ر لمنافس���ات كأس العالم لكرة الق���دم ع���ام 2022 التركيز على 
التنمي���ة العمرانية وس���تؤدي إلى خلق مس���احات ترفيه عامة تجعل البيئة العمراني���ة أكثر صحة ومالءمة 

لحياة المجتمعات.

ش���كل النمو المتس���ارع للسكان في قطر أحد التحديات الرئيس���ة. فمنذ العام 2004 وحتى عام 2017، بلغ 
متوسط معدل النمو السنوي في مجموع السكان ما يقارب 9.4%33. وقد نتج هذا الوضع عن حاجة الدولة 
الماس���ة الس���تقدام العمالة الواف���دة لتنفيذ المش���اريع التنموية العدي���دة التي تنفذه���ا دولة قطر خالل 
العقود الثالثة األخيرة، عالوة على تنفيذ المنشآت الالزمة الستضافة كأس العالم في عام 2022. وتتلخص 
هذه التحديات في الضغوط على موارد الدولة الطبيعية والمادية والبشرية والبيئية الناتجة عن الجهود 
التنموية للدولة، وس���عيها لتوفير الخدمات األساس���ية مثل المياه والكهرباء، والطاقة والصرف الصحي، 

واإلسكان، والصحة. 

وتعي���ق قل���ة الم���واد الخام الطبيعي���ة التي تنتجها دول���ة قطر التوس���ع العمراني في اإلنش���اءات العامة 
كالطرق والجس���ور، والمطارات والموانئ واألرصفة، وأحواض السفن وكافة اإلنشاءات األخرى عدا المباني. 
وتلجأ قطر في معظم األحيان إلى اس���تيراد حاجتها من هذه المواد من الخارج. وعلى مس���تويات تنفيذ 
المشاريع العمرانية، فهناك حاجة ماسة لتحقيق مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العالقة، 
وباألخص في مجال تحديد أولويات المشاريع وحجم االستثمارات الالزمة لها بدقة، وتحديد توقعات الطلب 
عليه���ا والتنفيذ الفعال لمش���اريعها لتحقيق النقل المس���تدام، مقرونة بإصدار التش���ريعات المناس���بة 

وتوفير البيانات والمعلومات ذات العالقة وبناء القدرات الفنية للكوادر البشرية.

التحديات

عل���ى صعيد المنش���آت الثقافية، تم إنش���اء عدد من المبان���ي والتجهيزات الثقافية، وت���م افتتاح مكتبة 
قطر الوطنية التي تضم مليون كتاب، ومتحف الفن اإلس���المي والمتحف العربي للفن الحديث. ووضعت 
هيئة متاحف قطر خطة طموحة لعش���ر س���نوات قادمة س���تقوم خاللها بإنشاء عدة متاحف حتى نهاية 
2023. ويج���ري العم���ل حاليا على بن���اء متحف قطر الوطني إلب���راز تاريخ وتراث قطر واالحتفال بمس���تقبل 
الدولة في الوقت نفس���ه. وقد ش���رعت الجهات المختصة في الدولة في رقمنة مئات من الكتب والخرائط 

والمخطوطات الكبيرة القيمة والنادرة. 

تتركز أهم التحديات التي تواجه جهود الدولة في المضمار الثقافي في قدم البنية التشريعية وحاجتها 
لمواكبة التطورات والمتغيرات على المس���توى الوطني والدولي. وهناك حاجة ماسة إلى وضع سياسات 
لقط���اع الثقاف���ة مبنية على دراس���ات تس���تند إلى بيانات موثوقة. وتس���عى اس���تراتيجية قط���اع الثقافة 

والرياضة 2018-2022 من خالل البرامج والمشاريع ذات العالقة لمعالجة تلك الصعوبات. 

اإلنجازات

التحديات

ثانيـــًا: تعزيـــز الجهـــود الرامية إلـــى حماية وصـــون التراث 
الثقافي والطبيعي العالمي 

يش���كل الحفاظ عل���ى التراث الثقاف���ي والطبيعي والعمل عل���ى حمايته وتعزيز التب���ادل الثقافي ودعم 
ورعاي���ة حوار الحض���ارات والتعايش جزءا مهما من مكونات الغايات المس���تهدفة عبر عدد من القطاعات 
التنموية في رؤية قطر الوطنية 2030. لذا، فقد ش���ملت اس���تراتيجية قطاع الثقافة 2011-2016 أهدافا تعنى 
بتش���جيع التفاه���م بين الثقافات وحماية ت���راث قطر الثقاف���ي وتطويره، والحفاظ عل���ى الهوية الوطنية 
وتعزي���ز المعرفة الثقافية بين الش���باب، واجت���ذاب المواهب العالية الجودة ورعايته���ا إلثراء قطاع الثقافة 
وتحفيزه، وإثارة اهتمام أكبر بالثقافة، وإعالء صورة دولة قطر كوجهة ثقافية حيوية. وقد صادقت الدولة 
على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي عام 1984. ونظرا لالرتباط الوثيق بين قيم الثقافة 
والرياض���ة، فقد تبنت اس���تراتيجية التنمي���ة الوطني���ة 2018-2022 نهجا يربط بينهم���ا لتحقيق هدف بناء 
منظوم���ة ثقافية، رياضية، ش���بابية فاعلة خالق���ة تدعم المجتمع في حراكه نح���و التقدم مع حفاظه على 
ثوابته وقيمه. وتس���عى اس���تراتيجية قطاع الثقاف���ة والرياضة 2018-2022 إلى جع���ل الثقافة إطارًا للحفاظ 
عل���ى الهوية وتعزي���ز المواطنة والتواصل الحضاري من خالل وضع وتنفي���ذ اآلليات الالزمة لحماية وتطوير 
الت���راث الثقاف���ي القطري بنهاي���ة 2022، ووضع وتنفيذ آلي���ات تدعم اإلنتاج الثقاف���ي الوطني المتميز في 
منتصف عام 2019. وتحتفي قطر سنويا بالرياضة من خالل تخصيص يوم رياضي في شهر فبراير من كل 

عام حيث يشارك العاملون في معظم الجهات في أنشطة رياضية مختلفة. 

32  لتفاصيل المشاريع لهذه األهداف انظر إلى االستراتيجية الثانية لدولة قطر 2022-2018

33  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، فصل السكان 2017   
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ارتف���ع اإلنف���اق العام على اإلعانات االجتماعية كنس���بة من الناتج المحلي اإلجمال���ي من 0.05% عام 2008 إلى 
0.14% عام 342015. ويأتي تعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مقدمة أولويات دولة قطر من خالل 
مصادقته���ا على اتفاقية حقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة، وخطت الدولة خط���وات كبيرة نحو تعزيز حقوق 
المجموعات المهمشة والضعيفة وإدماجهم في المجتمع وفي قوة العمل وخاصة في مجالي التوظيف 
والتعليم 35. وقد تم إحراز تقدم نس���بي كبير في تزويد األش���خاص ذوي اإلعاقة بالدعم والوس���ائل التي 
تمكنهم من ممارسة حقوقهم وخاصة في مجاالت التعليم والتوظيف واألنشطة الرياضية. وتعاظم دور 
منظم���ات المجتم���ع المدني في مختلف مناحي العمل االجتماعي من خالل الجهود المميزة لمؤسس���ات 

المجتمع المدني. 

م���ن ابرز التحديات التي تواجه سياس���ات الحماية االجتماعية ضمان االس���تدامة المالي���ة لمنظومة الحماية 
االجتماعية. كذلك من المهم أن يشجع برنامج الرعاية االجتماعية المستفيدين منه والذين هم في سن 

العمل، على االنخراط في سوق العمل بتوفير المزيد من فرص التأهيل والتدريب وزيادة عدد مراكزها.

اإلنجازات

التحديات

 ثالثـــًا: التقليـــل إلى درجـــة كبيرة من عـــدد الوفيات وعدد 
األشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر 
االقتصادية المباشـــرة المتصلة بالناتـــج المحلي اإلجمالي 
العالمـــي التي تحدث بســـبب الكوارث مـــع التركيز على 
حماية الفقراء واألشـــخاص الذين يعيشـــون في ظل أوضاع 

هشة، بحلول عام 2030 

لم تش���هد دولة قطر أية ك���وارث طبيعية، ولكن الحكومة وضعت خططا إلدارة مخاطر الكوارث س���يتم 
تناوله���ا الحقا. وف���ي مجال توفير الحماي���ة الالزمة للمجموع���ات الفقيرة والضعيفة تم بن���اء نظم للرعاية 
والحماي���ة االجتماعي���ة. وت���م تعزيز هذه النظم من خالل وضع اس���تراتيجية قطاعية هدفها إرس���اء نظام 
حماية اجتماعية متكامل فعال ومستدام، وبناء بيئة تمكينيه إلدماج المجموعات المهمشة والضعيفة 
ف���ي المجتم���ع وفي قوة العمل، وتوس���يع قاعدة المش���اركة من خالل بناء الش���راكات الذكية. ويأخذ هذا 
الجان���ب موقع���ا متقدما في س���لم األولوي���ات التنموية للدولة وين���ال مكانة خاصة في اإلرادة السياس���ية 

الداعمة إلرساء دعائم المجتمع المتماسك والعادل والشامل للجميع. 
فيما يتعلق بالحد من األثر الس���لبي على البيئة الناتج عن التلوث. فقد تحقق هدف اس���تراتيجية التنمية 
الوطنية 2011-2016 المعني بخفض نس���بة حرق الغاز أثناء االس���تخراج والضغط والتصنيع إلى النصف من 
0.023 مليار متر مكعٍب إلى 0.0115 لكل مليون طنٍّ من الطاقة المنَتجة. بل وانخفض إلى 0.007 لكل مليون 
ط���نٍّ من الطاقة المنَتج���ة. وتم وضع برنامج متطور لرصد جودة الهواء واإلبالغ والتحقق مما س���اهم في 
توفي���ر بعض البيانات الالزم���ة والضرورية. كما تم تحديث اللوائح والمعايي���ر الخاصة بجودة الهواء وآليات 

التنفيذ للحد من مصادر التلوث وزيادة االمتثال لألنظمة البيئية. 

هن���اك حاجة لتحدي���ث إطار إدارة المخلفات الصلب���ة لعام 2009، حيث أنه لم يأخذ في الحس���بان المخلفات 
اإلنشائية، والتي تمثل 70-80% من المخلفات الصلبة الكلية. 

اإلنجازات

التحديات

رابعًا: الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن من خالل 
االهتمام بنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها 

يطرح واقع البيئة والس���ياق االجتماعي االقتصادي في قطر عوامل متداخلة ومترابطة في غاية التعقيد 
تؤثر على البيئة المحلية التي تتس���م بخصوصية شديدة. إذ ينتج عن الصناعة الهيدروكربونية ملوثات 
بيئية ضارة تنشر التلوث خالل عمليات االستخراج والتكرير والشحن والنقل، كما أن الستهالك المنتجات 
النفطي���ة تأثي���رًا ضارًا عل���ى البيئة من خ���الل انبعاثات االحتراق الذي يس���بب مش���كلة االحتب���اس الحراري 
التي تؤثر بالس���لب على البيئة، مما يتطلب تخطيطًا اس���تراتيجيًا س���ليمًا يراعي تل���ك الجوانب. وعملت 
اس���تراتيجية التنمي���ة الوطني���ة 2011-2016 فيما يتعل���ق باالس���تدامة البيئية على تحقي���ق نتيجة قطاعية 

تفضي إلى هواء نقي وخطط فعالة لمواجهة تغير المناخ. 

34  استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018

35  تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر - وزرارة التخطيط التنموي واإلحصاء، 2015.
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 ازدادت المس���احات الخضراء الفس���يحة والمعدة جيدا لممارسة الرياضة بمعدل نمو سنوي بلغ 4% لغرض 
استخدام جميع شرائح المجتمع، وال سيما النساء، واألطفال، وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة. وحدث 
توس���ع كبي���ر في عدد الحدائ���ق العامة المتكاملة بين عام���ي 2010 و2016 حيث بلغ معدل نموها الس���نوي 
9%. وق���د أص���درت وزارة البلدية والبيئة في عام 2017 دليال مفصال ع���ن جميع الحدائق العامة في المناطق 
الحضري���ة الثمان���ي ف���ي الدولة37. وبلغت نس���بة المس���احات المفتوحة ف���ي المناطق العام���ة من إجمالي 
المس���احة العمرانية في قطر 27.1% في عام 2015. وارتفعت مس���احة المس���طحات الخضراء من 0.5 مليون 

متر مربع عام 2011 إلى 1.3 مليون متر مربع عام 2015.

تسبب التوسع الحضري السريع لبعض المناطق الحضرية في الدولة في تأثر المناظر الطبيعية ونشوء 
مجمعات س���كنية كبيرة يتخللها العديد من قطع األراضي الفضاء  وازدياد الحاجة إلى إنش���اء المزيد من 
الحدائق العامة والمساحات الخضراء. كما أن التكاليف المرتفعة إلنشاء المساحات الخضراء وتوفير المياه 

الالزمة للري تعيق جهود الدولة للتوسع في إنشاء المساحات الخضراء والحدائق العامة. 

اإلنجازات

التحديات

خامسًا: توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء 
وأماكن عامة آمنة وشـــاملة يمكن الوصول إليها، ال سيما 

للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة

نظرا لمعدل النمو الحضري المرتفع والس���ريع في الدوحة وفي المناطق الحضرية األخرى في البالد، زادت 
الحاجة إلى توفير المس���احات الخضراء وتوفير أماكن الترفيه العامة والش���املة. وفي ظل المناخ القاسي 
نسبيا في دولة قطر خالل فصل الصيف فإن غياب الحماية الطبيعية يجعل استخدام الفضاءات الخارجية 
أمرا غير جذاب للس���كان. وقد حددت اس���تراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 هدفا يتعلق بإنشاء حزام 
أخض���ر ح���ول مدين���ة الدوحة وضواحيها، س���يكون ل���ه دور كبير في تحس���ين األحوال البيئي���ة والصحية. 
وتشتمل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر 2032 على عدد من سياسات التنمية العمرانية واإلجراءات 
المعنية بتطوير المساحات المفتوحة والمتنزهات والخدمات الترفيهية التي تهدف إلى توفير مساحات 
عام���ة حيوي���ة وجاذب���ة ومتاح���ة لجميع المس���تخدمين، ويس���هل الوصول إليه���ا. وته���دف الخطة كذلك 
إل���ى اس���تخدام معالجات تنس���يق الحدائق الطبيعية والعمرانية كأدوات أساس���ية ف���ي تصميم األماكن 

والفراغات العامة والمساحات المفتوحة36.  
س���عت اس���تراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 إلى تحسين البنية التحتية للنقل في المناطق الحضرية، 
وتنفي���ذ خط���ة وطنية الس���تخدام األراض���ي، وتحقي���ق بنية تحتي���ة مادي���ة ومعلوماتية عالية المس���توى 
تلب���ي متطلب���ات االقتصاد القطري وقطاعات���ه المختلفة، واالرتقاء بجودة وكفاءة خدم���ات البنية التحتية 
االقتصادية لتلبي االحتياجات الناش���ئة لس���كان دولة قطر وأكدت على تنفيذ الخطة العمرانية الش���املة 
2032. وتس���عى اس���تراتيجية التنمي���ة الوطنية 2018-2022 لالس���تمرار ف���ي نفس االتجاه التنم���وي لتعزيز 
الروابط اإليجابية بالعمل على تحقيق بنية تحتية ذكية ومستدامة تدعم التنمية العمرانية واالقتصادية 
لدولة قطر. كما أن الخطة العمرانية الش���املة لدولة قطر2032 قد وفرت مظلة إلعداد إطار وطني تنموي 
موجه مكانيًا وخططا تنموية مكانية على مس���توى البلديات ومحددات للتنمية الحضرية. كما تضمنت 
السياسة السكانية 2017-2022 محورا يختص بالنمو الحضري واإلسكان والبيئة يسعي إلى تحقيق الغاية 
الت���ي تعنى بتطوير واس���تحداث مراكز حضرية بعيدة عن الدوحة الكب���رى، وتوفير بيئة عمرانية نظيفة، 
وضمان اس���تدامة الم���وارد الطبيعية. وحددت ع���ددا من األهداف لتحقيق هذه الغاي���ة وهي العمل على 
تحوي���ل المراك���ز الحضرية القائمة والمس���تحدثة خارج مدينة الدوحة إلى مناطق جذب واس���تقرار، وتوفير 

بيئة عمرانية نظيفة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية. 

إن التوس���ع في النمو العمراني بش���كل متس���ارع يهدد ثروات وموارد البالد الطبيعية، ويش���كل تحديا 
كبيرا لتنفيذ خطط واس���تراتيجيات التنمية الوطنية التي تعمل على تحقيق التنمية المس���تدامة. كما 
أن المش���روعات الكب���رى الضخم���ة يغلب عليه���ا التركيز على الش���رائح المجتمعية ذات الدخ���ل المرتفع. 
وق���د أوج���د هذا التوج���ه تنمية عمرانية منخفضة الكثاف���ة، متباعدة مكانيًا، يصع���ب الوصول إليها دون 
اس���تخدام الس���يارات الخاصة. وفي الوقت الراهن، تفتق���ر المناطق الحضرية إلى خي���ارات النقل الجماعي 
عالية الكفاءة، مما أدى إلى االزدحام المروري، والتأثير السلبي على السكان. وتكرس الدولة جل جهودها 
في رسم السياسات وتطوير استراتيجيات التنمية الوطنية التي ستعمل على استدامة الروابط اإليجابية 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة. 

اإلنجازات

التحديات

سادســـًا: دعـــم الروابط اإليجابيـــة االقتصاديـــة واالجتماعية 
والبيئية بيـــن المناطق الحضرية والمناطـــق المحيطة بها 

من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية

ش���كلت رؤي���ة قط���ر الوطني���ة 2030 والتي تم تدش���ينها في ع���ام 2008 إط���ارا لتحقيق اس���تدامة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل تطوير استراتيجيات تنموية مرحلية. وبحكم الطبيعة الحضرية 
للمستوطنات السكانية في دولة قطر والتي يعيش ما يقارب 100% من سكانها في المراكز الحضرية فال 
غرو أن السياسات التنموية التي تنفذها الدولة تستهدف في األساس تعزيز الروابط اإليجابية االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية بين المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها. 

36  الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر- اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر 2032  

37  حدائق قطر، الطبعة األولى. وزارة البلدية والبيئة مارس 2017  
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بالنس���بة إلدارة الك���وارث، فقد أق���رت اللجنة الدائمة للطوارئ ض���رورة إقامة تمارين وهمية بش���ك�ل دوري 
ومنتظ���م وت���م تنفيذ عدد من هذه التمارين38. وتم إعداد اس���تراتيجية إلدارة مخاط���ر التغيرات المناخية 
لقطاع التخطيط العمراني والتنمية العمرانية والذي يركز على محورين أساسيين هما التكيف )التعامل 
م���ع اآلث���ار المحتملة لتغير المن���اخ( والتخفيف )معالجة األس���باب الجذرية للتغيير المناخ���ي(. وفي القطاع 
الصحي، تم إنش���اء اللجنة الوطنية الصحية إلدارة األزمات والكوارث، أما فيما يتعلق باالس���تعداد الوطني 
إلدارة الكوارث فقد تّم بنهاية عام 2016 كافة مراحل المشروع وتدريب الكادر على مواجهة الكوارث وسرعة 
االس���تجابة لها وعلى التعامل مع مرحلة التعافي من الك���وارث بعد وقوعها. وتم خفض معدل الحرائق، 
وصدر قانون الدفاع المدني، وتم اعتماد الكود األمريكي لمكافحة الحرائق بعد مواءمته مع طبيعة قطر 
البيئية والعمرانية، وزيادة عدد المنشآت المرتبطة بغرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية من خالل 

اإلنذار المبكر. كما زاد عدد المنشآت الحاصلة على شهادة استيفاء نظام الوقاية من الحرائق. 

اإلنجازات

سابعًا: زيادة عدد المدن والمستوطنات التي تنفذ سياسات 
متكاملة من أجل شـــمول الجميـــع وتحقيق الكفاءة في 
اســـتخدام الموارد والتخفيف والتكيـــف المناخي والقدرة 
علـــى الصمود في مواجهة الكـــوارث ووضع وتنفيذ اإلدارة 

الكلية لمخاطر الكوارث بما يتماشى مع إطار سنداي

بالنس���بة لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد فقد حددت استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 في 
قط���اع إدارة الم���وارد الطبيعية التوجهات العامة إلدارة هذا القطاع والتي س���تفضي إلى نتيجة رئيس���ية 

تحقق االستغالل األمثل للموارد الطبيعية واستدامتها لسكان قطر. 
أم���ا بالنس���بة للق���درة على الصم���ود في مواجه���ة الكوارث فق���د التزمت الدول���ة بالعمل عل���ى الحد من 
مخاطر الكوارث واالس���تعداد للتصدي لها وبناء القدرات على مواجهتها بما يتماش���ى مع إطار س���نداي 
م���ن خالل إدماجها في السياس���ات والخطط االس���تراتيجية والبرامج والميزاني���ات على مختلف القطاعات 
والمس���تويات اإلدارية. وقد اعتمدت استراتيجية قطاع األمن والسالمة العامة 2011-2016 على وضع سياسة 
وطنية منسقة لألمن والسالمة تضمنت بناء نظام متكامل وفعال إلدارة المعلومات الجنائية، وتحسين 
الس���المة المرورية، وتخفيض مخاطر حوادث الطرق، واالس���تراتيجية الوطنية لس���المة البناء، واالستعداد 
الفعال إلدارة الكوارث. وتس���عى اس���تراتيجية قطاع األمن والس���المة العام���ة 2018-2022 لتطوير منظومة 
متكامل���ة لل���درع اإللكتروني تهدف لحماية المؤسس���ات المالي���ة والصناعية واألمني���ة والصحية والتجارية 
الحيوي���ة م���ن االختراق وم���ن التخريب حفاظا عل���ى معلومات المؤسس���ات واألفراد وتعزي���زا ألمانها. وفي 
القطاع الصحي، س���تعمل اس���تراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 على تحقيق هدف تطبيق دولة قطر 
أنظمة عالية السرعة لتعزيز االمتثال للوائح الصحية الدولية للمراقبة واالستجابة من أجل حماية السكان 
من األخطار التي تؤثر على الصحة العامة، والبيئة، والمواد الكيميائية، واإلشعاع، والغذاء، والمياه، وحاالت 

الطوارئ والكوارث الوطنية.

بشأن التحديات في قدرة الدولة على الصمود في مواجهة الكوارث ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر 
الكوارث بما يتماش���ى مع إطار س���نداي، فقد أوضح التقرير الوطني المرحلي عن تنفيذ إطار عمل هيوغو 
)2013-2015(39 أننا مازلنا نواجه بعض التحديات. ويتخلص أهم تلك التحديات في عدم وجود اس���تراتيجية 
وطني���ة للتوعي���ة العامة حول الح���د من مخاطر الكوارث. وهناك حاجة إلى مراجعة ودراس���ة التش���ريعات 

الحالية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث ومراجعة ودراسة الخطة الوطنية للطوارئ وتحديثها. 

التحديات

39  تقرير وطني مرحلي عن تنفيذ إطار عمل هيوغو )2015 - 2013(    38 https://moi.gov.qa/site/arabic/departments/EmergencyDept/sections/sec418/418.html
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ضمـــان وجـــود أنمـــاط اســـتهالك وإنتـــاج 
مستدامة



يتطلب اإلنتاج المس���تدام اس���تخدام ق���درًا أقل من الموارد في عملي���ة اإلنتاج وذلك لتحقيق 
نات���ج اقتص���ادي بالقيم���ة ذاته���ا، في حين يعني االس���تهالك المس���تدام تقليل االس���تخدام 

المفرط للموارد.

يتضم���ن ه���ذا اله���دف تحقيق اإلدارة المس���تدامة واالس���تخدام الكف���وء للم���وارد الطبيعية 
وتخفي���ض نصي���ب الفرد من النفاي���ات الغذائي���ة بمقدار النص���ف، والحد من إنت���اج النفايات، 
وتعزيز ممارس���ات الشراء العمومي المستدامة ورصد تأثيرات السياحة المستدامة. وتتناول 
خطة اإلنتاج واالس���تهالك المس���تدام القطاع���ات المرتبطة بالبيئة )البع���د البيئي( كالزراعة 
والغذاء والمي���اه والنفايات، والقطاعات المرتبطة باالقتص���اد )البعد االقتصادي واالجتماعي( 
كالسياحة واالسكان والبناء، والقطاعات االخرى كالمشتريات الحكومية والمعلومات )البعد 

المؤسسي والتشريعي(.
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لقد عملت دولة قطر على تحقيق البيئة النظيفة واس���تدامتها بالرغم من ازدياد عدد س���كانها من نحو 
1.8 مليون نس���مة عام 2012 إلى حوالي 2.7 مليون نس���مة عام 2017 وبنس���بة نمو س���نوية في المتوس���ط 
قدره���ا 8.4%، وال���ذي صاحبه ارتفاع س���عة العيش وزيادة الطلب على المواد الغذائي���ة، مما ادى إلى ارتفاع 
كمية النفايات ونس���بة النفايات المنزلية من 6.7% من مجمل النفايات عام 2011 إلى حوالي 14.5% عام 2017. 
وق���د صاحب زيادة عدد الس���كان في الدولة تدف���ق العمالة الوافدة والتح���والت الديموغرافية، وتغيرا في 
نمط الحياة وزيادة التجارة الخارجية، األمر الذى ادى إلى بروز أنماط إنتاج واس���تهالك عالية وغير مس���تدامة 
في قطاعات الموارد الطبيعية)المياه، ومنظومة اإلنتاج النباتي والحيواني، ومياه الصرف الصحي( وزيادة 
مس���توى التلوث. وفي ضوء ذلك ش���جعت الحكومة على كفاءة اس���تخدام الموارد الطبيعية والمبادرات 
والمبان���ي الخض���راء وذل���ك بالحد من إنتاج النفايات م���ن خالل تخفيضها وإعادة تدويره���ا، ووضع وتنفيذ 
البرامج والمش���روعات المتعلق���ة بالتلوث والمخلفات الصلب���ة وإعادة تدويرها، حي���ث افتتحت مركز إدارة 
المخلف���ات الصلب���ة المنزلية في عام 2011. وقد انخفض تولد المخلفات الصلبة )اإلنش���ائية أو نفايات البناء 
والنفايات المنزلية( من نحو 9.6 مليون طن عام 2011 إلى حوالي 4.6 مليون طن عام 2017. كما تراجع مجمل 

النفايات من حوالي 12.1 مليون طن في عام 2011 إلى قرابة 8.2 مليون طن عام 402017. 

وق���د وجه���ت الحكوم���ة بتجنب االس���تخدام المفرط للمي���اه الجوفية من خ���الل الع���دادات الذكية حتى ال 
تتفاق���م مش���كلة اإلجهاد المائي والتمل���ح. كما دعمت تركيب تقنيات حديثة لترش���يد اس���تخدام المياه 
في المدارس والمس���اجد. وكذلك شجعت على اس���تخدام المياه المعالجة في منشآت التبريد المركزي، 
وفي ري األعالف والمسطحات الخضراء. وباإلضافة إلى ذلك دعت الحكومة إلى توفير منظومة إنتاج نباتي 
وس���مكي وحيواني تس���اهم في تحقيق األمن الغذائي والوصول إلى نس���ب مرتفعة من االكتفاء الذاتي 
منه���ا. كما ش���جعت وع���ززت ثقافة المنتج���ات المحلية. وهكذا ف���إن ضمان وجود انماط اس���تهالك وإنتاج 

مستدامة يتطلب ما يلي:

تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية وإدارة النفايات الغذائية، وتخفيض نصيب الفرد منها وإعادة 
تدويرها، وتشجيع السياحة المستدامة، حيث ارتفعت قيمة أنشطة خدمات اإلقامة والطعام من نحو 4.5 
مليار ريال قطري عام 2012 إلى حوالي 7.1 مليار ريال قطري عام 2016 وبمعدل نمو سنوي في المتوسط قدره 
12.1%، وتطبيق أفضل الممارس���ات المس���تدامة في الزراعة وإنتاج واستهالك الغذاء، وتشجيع التحول نحو 
الطاقة المتجددة، والتوجه نحو البناء األخضر في المباني الحكومية واألبنية والمنش���آت ذات االس���تهالك 
المنخفض للطاقة، حيث ازدادت القيمة المضافة في االنشطة العقارية من نحو 24.5 مليار ريال قطري عام 

2012 إلى قرابة 42.8 مليار ريال قطري عام 2016 وبمعدل نمو سنوي في المتوسط قدره %14.9.

40  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء، الفصل الحادي عشر، االحصاءات البيئية، 2017
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اوالً: مواءمـــة اســـتراتيجية التنمية الوطنيـــة الثانية لدولة 
قطر)2018-2022( مع الهدف الثاني عشـــر من أهداف التنمية 

المستدامة 2030

ثانيًا: اإلنجازات

تضمن���ت اس���تراتيجية التنمية الوطنية الثاني���ة لدولة قط���ر )2018-2022( األهداف التالي���ة التي تدعو إلى 
ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة:41 

المحافظ���ة على مصادر المي���اه وتنميتها بحلول عام 2020 من خالل تقليل الفاقد الكلي )الحقيقي . 1
+ االداري( من مياه الش���رب وخفض معدل اس���تهالك الفرد من المياه بنسبة 15% من خالل البرنامج 

الوطني »ترشيد«.

الح���د من اس���تنزاف المي���اه الجوفية وتنمية الخزان المائ���ي الجوفي وتعزي���ز اإلدارة المتكاملة للماء . 2
والكهرب���اء وخفض معدل اس���تهالك الفرد من الكهرباء بنس���بة 8% من خ���الل البرنامج الوطني » 

ترشيد«.

توفير البيانات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2021.. 3

رفع نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة إلى20% من جملة المواد المستخدمة. . 4

تثبيت معدل تولد المخلفات المنزلية تحت 1.6 كيلو جرام/فرد/يوم خالل الفترة 2022-2018.. 5

إعادة تدوير 15% من المخلفات الصلبة المتولدة. . 6

رف���ع نس���بة المواد المع���اد تدويرها في المش���اريع بالدولة إل���ى 20% من جملة المواد المس���تخدمة . 7
وتوفير بيانات ومعلومات البيئة القطرية الالزمة لتعزيز وتحسين اإلدارة البيئية.  

بناء مجتمع لديه وعي بيئي وداعم لالستدامة البيئية.. 8

حققت دولة قطر اإلنجازات التالية في مجال ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة:

نجحت الدولة بإبقاء مستوى المخلفات المنزلية عند 1.3 كجم/فرد/يوم، وتم افتتاح مركز إدارة المخلفات 
الصلب���ة المنزلي���ة في مس���يعيد و4 محطات لنق���ل المخلفات ع���ام 2011، وتم إطالق مش���روع إعادة تدوير 
اإلطارات في عام 2012، حيث وصلت نسبة إعادة التدوير ألكثر من 60%، وأصدر عدد من الشركات )36 شركة 
عام 2014( تقارير االس���تدامة منها )المونيوم قطر، دولفين للطاقة، فودافون، قطر غاز، بروة، وكهرماء42، 
وغيره���ا(. كم���ا قامت بورصة قطر بإعداد المبادئ التوجيهية للش���ركات المدرجة بها )45 ش���ركة( إلعداد 

تقارير االستدامة عام 2016 وعقدت ندوة تعريفية حول ذلك في أكتوبر عام 2017.

كما بلغت كمية النفايات المعاد تدويرها نحو 75 ألف طن عام 2017 مقابل حوالي 7 االف طن عام 432012، 
وت���م خفض اس���تهالك الغ���از الطبيعي نتيجة اس���تخدام محطات تبريد المناطق بمق���دار 5 مليارات قدم 

مكعب خالل عام 2017، ومن المتوقع أن يصل خفض الغاز حتى 2030 إلى 380 مليار قدم مكعب. 

في مجال التنفيذ 

ثالثا: التحديات

يمكن إجمالي التحديات في مجال ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة بما يلي:

زيادة معدل النمو الس���كاني بصورة كبيرة وضاغطة على البيئة والموارد الطبيعية، والتوسع العمراني 
الكبير نتيجة النمو الس���كاني وزيادة األنش���طة االقتصادية مما يسبب آثارًا سلبية ضاغطة بصورة كبيرة 
عل���ى مس���تويات اإلنتاج واالس���تهالك  والبيئة وما به���ا من تنوع حي���وي نتيجة التلوث وزي���ادة المخلفات، 
والتغي���رات المناخية وتأثيراتها الس���لبية. كما ُتع���د المخلفات المنزلية الصلبة ف���ي دولة قطر ثاني أكبر 
مصدر للمخلفات بعد المخلفات اإلنش���ائية، مما يس���هم في صعوبة عملية فصل المواد القابلة للتدوير 
عن غيرها من المواد، وتحديد المواد والمخلفات الخطرة )النوعية والكمية( من المستشفيات والمصانع 

الكيماوية وغيرها وضرورة وضع خطة وطنية واضحة لنقلها والتخلص اآلمن منها.

ت���م اعتم���اد عدد من مواصفات البن���اء التي تتضمن موادًا ُأعيد تدويرها، وإصدار تعليمات وطنية بش���أن 
إدارة النفاي���ات الطبية والمش���عة، وتحديث اللوائح والمعايير الخاصة بج���ودة الهواء وآليات التنفيذ للحد 
من مصادر التلوث وزيادة االمتثال لألنظمة البيئية. وقد بلغ عدد االتفاقيات البيئية الدولية التي صادقت 
عليها دولة قطر )15(، واالتفاقيات المتعددة األطراف )8(، واالتفاقيات اإلقليمية )5(، واالتفاقيات الثنائية )5(. 
وف���ي ه���ذا اإلطار وعلى صعيد االتفاقيات البيئية فإن دولة قطر تش���ارك في اجتماعات األطراف المتعلقة 
ببروتوك���ول مونتريال، وكذلك تش���ارك في اجتماع���ات األطراف في اتفاقية بازل بش���أن التحكم في نقل 
النفايات الخطرة44. كما قامت الهيئة العامة للسياحة بوضع وتنفيذ استراتيجية قطاع السياحة )2016-2011( 
وهي بصدد تنفيذ اس���تراتيجية قطاع الس���ياحة )2017-2023(، كما قامت باتخاذ إجراءات متعددة تش���جع 
على الس���ياحة45. وأعدت وزارة البيئة )س���ابقا( خطة خمس���ية )2011-2016( لتطوير قطاع الثروة السمكية46، 
وقامت باتخاذ العديد من اإلجراءات التنظيمية التي تضمن تحقيق اإلدارة المس���تدامة للثروة الس���مكية 

شاملة مخزون اسماك الهامور، منها تثبيت إنتاجه لمستوى 1200-1300 طن سنويًا. 

 في مجال الحوكمة

44  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء )بيانات غير منشورة(

45  الهيئة العامة للسياحة في قطر، االستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة القطري: المرحلة القادمة 2017 – 2023

46  وزارة البيئة )سابقا(، الخطة الخمسية لتطوير قطاع الثروة السمكية )2016-2011(

41  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر )2022-2018( ، 2018

42  الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )إنجازات كهرماء، العدد 56، 2015(

43  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء، نشرة االحصاءات البيئية، 2017
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البريـــة  اإليكولوجيـــة  النظـــم  حمايـــة 
وترميمهـــا وتعزيز اســـتخدامها وإدارة 
الغابات على نحو مستدام، ومكافحة 
التصحر، ووقف تدهور األراضي، و فقدان 

التنوع البيولوجي



يُع���د التن���وع الحيوي ج���زءًا مهمًا من البيئ���ة القطرية ومن تراث دولة قط���ر، والذي يعد أيضًا 
مكون���ًا من أجل الحف���اظ على الهوية الوطنية والثقافية واألم���ن الغذائي والتنمية المحلية، 
ولتوفي���ر أس���س البح���ث العلمي والطب���ي وغيرها من المنافع. إن خس���ارة التن���وع الحيوي ال 
يمك���ن تعويضها بس���هولة خاصة في بيئة قاس���ية كبيئتنا المحلية، ل���ذا يجب العمل على 

حفظ وصون تلك الموارد الهامة.
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اوالً: مواءمة أهداف اســـتراتيجية التنميـــة الوطنية الثانية 
لدولة قطر )2018-2022( مع الهدف الخامس عشر من أهداف 

التنمية المستدامة 472030 
تضمن���ت اس���تراتيجية التنمية الوطنية الثاني���ة لدولة قطر )2018-2022( األه���داف التالية التي تعمل على 

تحقيق النظم اإليكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف فقدان التنوع البيولوجي:

تخفيض تركيز مكونات الهواء وفقا للمعاير القطرية لنوعية الهواء المحيط. . 1

تحسين جودة المياه الساحلية والبحرية للتوافق مع المعايير القطرية. . 2

تثبيت معدل توليد المخلفات المنزلية تحت 1.6 كغم/ فرد /يوم خالل الفترة 2022-2018.. 3

إعادة تدوير 15% من المخلفات الصلبة المتولدة. . 4

إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها. . 5

رفع المس���توى المعرفي عن الوضع الحالي والمس���تقبلي للتنوع الحيوي وإنش���اء وتش���غيل قاعدة . 6
بيانات التنوع الحيوي. 

تحقيق اإلدارة المستدامة للمحميات الطبيعية والنظم البيئية. . 7

توفير بيانات ومعلومات عن البيئة القطرية الالزمة لتعزيز وتحسين اإلدارة البيئية. . 8

بناء مجتمع لديه وعي بيئي وداعم لالستدامة البيئية.. 9

ته���دف المناط���ق البرية والبحري���ة المحمية إلى حماية األنظم���ة البيئية الصحراوية الحساس���ة من الصيد 
والرعي الجائر والتنمية والتصحر. ومع ذلك، ال يكفل ذلك تحديد مناطق محمية وحده بدون إدارة سليمة 

لحماية األنظمة البيئية الطبيعية داخل حدودها. 

كما تتميز البيئة البحرية بامتداد س���واحلها وتنوع مواردها البحرية لتش���مل مواطن للشعاب المرجانية 
واألعشاب البحرية وأشجار القرم ومناطق توالد األسماك والقشريات، باإلضافة إلى مواطن توالد وتعشيش 
وتغذية الس���الحف البحرية وأبقار البحر. وفي ضوء التطور الصناعي والعمراني المتس���ارع بالدولة تظهر 
الحاج���ة الملحة للحفاظ على س���المة ونوعية المياه، وضرورة إعداد خطة ش���املة لمراقب���ة البيئة البحرية، 
والتي تهدف لتقييم الوضع الراهن والتنبؤ بالتغيرات المس���تقبلية، والتوصل لتوصيات وآليات للحفاظ 

على البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها.

وتعم���ل دول���ة قطر على الحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي. وفي الوقت 
ال���ذي تقوم فيه باس���تخراج النف���ط والغاز وصناعت���ه والتي تدر عليه���ا غالبية العوائ���د االقتصادية، ينتج 
عن تلك الصناعة ملوثات بيئية ضارة من خالل عمليات االس���تخراج والتكرير والش���حن والنقل وانبعاثات 
االحت���راق. وقد وض���ع معدل النمو االقتصادي والس���كاني البيئة وتنوعها الحيوي وص���ون النظم البيئية 

وزيادة الوعي البيئي تحت ضغط شديد.

ولتحقي���ق التنمية المس���تدامة التي تحافظ عل���ى البيئة، لجأت دولة قطر إلى اس���تخدام الغاز الطبيعي 
بش���كل كبي���ر، وعززت التزامها باالتفاقيات والمعاهدات الدولية الت���ي تعمل على المحافظة على البيئة، 

وأنشأت عدة مراكز ومعاهد مهمة ذات عالقة بالبيئة.

47  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر )2022-2018(
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ثانيًا: اإلنجازات
حقق���ت دولة قطر اإلنجازات التالية في مجال حماية النظم اإليكولوجية وتعزيز اس���تخدامها المس���تدام، 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر:

تم تنفيذ بعض األنش���طة المتعلقة بهدف القضاء على حاالت زيادة مس���تويات األوزون من خالل تحسين 
إدارة جودة الهواء منها: إنشاء برنامج متطور لرصد جودة الهواء، وزيادة مساحة غابات أشجار المانجروف 
)اش���جار الق���رم( من نحو 7.31 كم2 عام 2010 إلى 9.3 كم2 كمس���احة مانجروف كثيفة ف���ي عام 482015، بينما 
وصلت مساحة المانجروف اإلجمالية الى 21.26 كم2، وزيادة المسطحات الخضراء )إنشاء 40 حديقة متكاملة 
في مختلف المناطق ليصبح عددها 87 حديقة( وزراعة 37 ألف ش���جرة سدر ونباتات محلية49. كما حققت 
دول���ة قط���ر الترتيب 32 دوليًا عام 2018 من بين 180 دولة في مؤش���ر االداء البيئ���ي الصادر عن جامعة ييل 
بالتعاون مع المنتدى االقتصادي الدولي من خالل 24 مؤشر50. كما بلغت نسبة األحياء البرية المتاجر بها 
بطريقة غير قانونية نحو 0.2% من جملة األحياء البرية المتاجر بها بطريقة قانونية وغير قانونية عام 2016 
وهي نس���بة منخفضة51، وتم إطالق مش���روع تأهيل البر القطري بهدف المحافظ���ة على الغطاء النباتي 

والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر بالنباتات المحلية المتأقلمة.

كما تم إنجاز مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية في الفترة 2012 – 2016، وإنشاء مشروع 
البن���ك الوراث���ي الحقل���ي بهدف حفظ األن���واع المحلية الهامة والن���ادرة والمهددة باالنق���راض، حيث تم به 
حفظ بعض األش���جار والش���جيرات، وزيادة مساحة المناطق البرية المحمية من 11% إلى 23.6% من المساحة 
الكلية لدولة قطر وبمساحة قدرها 2744 كم2، والمساحة المائية إلى 6.2% وقدرها 720 كم2، وبذلك فقد 
أصبح إجمالي المس���احة المحمية الكلية )برية+ مائية( 3464 كم2 بما يمثل نحو 30% من المس���احة البرية 
الكلية لدولة قطر، وهي من أعلى النس���ب في العالم، وكذلك عملت الدولة على تقليل انبعاثات قطاع 
الكهرب���اء والطاق���ة من 46% ف���ي عام 2013 إلى 39.6% في عام 522016، كما عمل���ت على تجديد لوائح قانون 

البناء، وإطالق حاضنة كهرماء لإلبداع واالبتكار، وتدشين محطات شحن السيارات الكهربائية.

اتخذت الدولة إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المش���روع لألنواع المحمية من النباتات والحيوانات واالتجار 
به���ا، وكذل���ك اتخ���اذ إجراءات عاجل���ة وهامة للح���د من تده���ور الموائل الطبيعي���ة ووقف فق���دان التنوع 
البيولوج���ي وحماية األن���واع المهددة ومنع انقراضها. كما تم إنجاز دراس���ة التنوع الحي���وي للطيور البرية 
الذي رصد وجود 322 نوعا من الطيور، ومشروع التنوع الحيوي في السحالي الذي رصد وجود 21 نوعا من 
الس���حالي، ومشروع حصر وتوصيف الموارد الوراثية الحيوانية لحيوانات الغذاء والزراعة، حيث تم االنتهاء 
م���ن حصر وتوصي���ف اإلبل، وبرنامج اإلكثار في األس���ر وإع���ادة التوطين )تربية وإكث���ار الحيوانات المهددة 
باالنقراض في األس���ر الس���يما المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى(، ومش���روع تأهيل البر القطري، 
ومشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية، ومشروع إنشاء البنك الوراثي الحقلي53، وكذلك 
قيام وزارة البيئة )س���ابقًا( عام 2015 بإعداد االس���تراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في قطر وخطوات 

العمل 542025-2015. 

في مجال التنفيذ

 في مجال الحوكمة

ثالثًا: التحديات 
يمكن إجمال أهم التحديات المتعلقة بحماية النظم اإليكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور 

األراضي وفقدان التنوع البيولوجي بما يلي:

الضغ���وط الهائلة على النظم البيئية واألنظمة الرئيس���ية المس���اندة للحياة الفطري���ة. وكذلك مواجهة 
تزاي���د كمي���ة االنبعاث���ات الناتجة عن االس���تهالك وعن كمية الطاق���ة الالزمة لتحلية المي���اه وتبريد الهواء، 
مقرونة بندرة الغابات والمس���طحات الخضراء والبيئات الزراعية التي تس���تهلك الغازات الدفيئة، وتعرض 
البيئة البحرية لمصادر صرف متعددة تشمل مياه التبريد الحارة المتدفقة من المدن الصناعية، باإلضافة 
إل���ى صرف مي���اه التفوي���ر والمياه األجاج م���ن محطات التبري���د بعد المعالج���ة. باإلضافة إلى األثر الس���لبي 
لعمليات الردم والحفر ألعمال الموانئ والجزر الس���كنية والس���ياحية وكذلك األنش���طة البحرية المتنوعة 
المتعلق���ة بالفن���ادق والمنتجعات الس���ياحية، وكذلك تفعيل حف���ظ وترميم النظ���م اإليكولوجية البرية 
والنظ���م اإليكولوجية للمياه العذب���ة الداخلية وخدماتها. والمحافظة على الكائن���ات البرية والبحرية من 
االنقراض، ويشكل التصنيع السريع وتغير المناخ واألنواع الغاِزَية وندرة المياه وتناقص الموائل تهديداٍت 

كبيرة للتنوع الحيوي.

48  وزارة البلدية والبيئة : شبكة نظم المعلومات الجغرافية

49  وزارة البلدية والبيئة )بيانات غير منشورة(

Yale University , http://epi.envirocenter.yale.edu  50

51  وزارة البلدية والبيئة )بيانات غير منشورة(

52  وزارة البلدية والبيئة )بيانات غير منشورة(

53  وزارة البلدية والبيئة )بيانات غير منشورة(

54  وزارة البيئة )سابقا(، 2015
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تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة 
العالمية من أجل التنمية المستدامة



أدرك المعني���ون بش���ؤون التخطي���ط للتنمي���ة ف���ي دول���ة قط���ر بأن أه���داف أجن���دة التنمية 
المس���تدامة 2030 وغاياتها كل ال يتجزأ، لذا يتم اتباع نهج متكامل لتنفيذ األهداف والغايات، 
وذل���ك بغية تعزي���ز التعاون وإقامة الش���راكات الوطني���ة والدولية عند تنفي���ذ األهداف التي 
تمت مواءمتها مع قطاعات اس���تراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. وس���نعرض فيما يلي 
األس���اليب الت���ي تتبعه���ا دولة قطر في تنفي���ذ األه���داف والغايات المدرجة في االس���تعراض 

الوطني الطوعي الثاني لعام 2018. 

63االستعراض الوطني الطوعي الثاني لدولة قطر لعام 2018  االستعراض الوطني الطوعي الثاني لدولة قطر لعام 2018  62



65 االستعراض الوطني الطوعي الثاني لدولة قطر لعام 2018 

الشراكة في التنمية 
ت���م التأكي���د في اس���تراتيجية التنمية الوطني���ة لدولة قط���ر 2018-2022، على 
أن التع���اون الدول���ي ال���ذي تقوم به الدول���ة يهدف إلى تعزي���ز دورها اإلقليمي 
والعالمي اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، وذلك في إطار منظومة األمم المتحدة 
والمنظمات اإلقليمية والدولية، وتعزيز التبادل الثقافي مع البلدان والشعوب 
العربية بشكل خاص، ومع بقية بلدان العالم بشكل عام، بغية مساعدتهم 
عل���ى النه���وض في العديد م���ن المج���االت التنموية، وتوفير الدعم لمش���اريع 
مكافح���ة الفقر والبطالة واألمية، وإقامة الس���الم ومكافح���ة الجريمة واإلرهاب، 
كما تطلعت دولة قطر إلى رعاية ودعم الحوار بين الحضارات، وتعزيز التعايش 
بين األديان والثقافات المختلفة، والمساهمة في صنع السالم واألمن الدوليين 

عن طريق المبادرات السياسية والمساعدات التنموية واإلغاثية. 

وعلى هذا الصعيد تتوافق أهداف المس���اعدة اإلنمائية التي تنتهجها الدولة مع 
رؤية قطر الوطنية 2030، ومع المادتين السادس���ة والس���ابعة من الدستور الدائم 
لدول���ة قط���ر واللتي���ن تنصان على »احت���رام الدول���ة للمواثيق والعه���ود الدولية 
والعم���ل عل���ى تنفيذ كاف���ة االتفاقيات والمواثي���ق والعهود الدولي���ة التي تكون 
طرفًا فيها«55.و»تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم واألمن 
الدوليي���ن عن طريق تش���جيع فض المنازع���ات الدولية بالطرق الس���لمية، ودعم 
حق الش���عوب في تقري���ر مصيرها، وعدم التدخل في الش���ؤون الداخلية للدول، 

والتعاون مع األمم المحبة للسالم«56.  

أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني أمر ضروري لمواجهة 
التحديات وتعزيز االس���تثمار في المش���اريع التي تعود بالفائ���دة على المواطنين 
والمقيمين57، هذا باإلضافة إلى إس���هامات القطاع الخاص في التنمية عن طريق 
 Corporate Social مس���اهمته في مشاريع المسؤولية االجتماعية للش���ركات
Responsibility)CSR(1 والتزام���ًا منه���ا ب���روح ونص���وص اتفاقي���ة حماية التراث 

العالمي الثقافي والطبيعي تبذل دولة قطر جهودًا كبيرة في مس���اعدة بعض 
الدول على الحفاظ على تراثها اإلنساني التاريخي.

55  المادة السادسة من الدستور الدائم لدولة قطر

56  المادة السابعة من الدستور الدائم لدولة قطر

57  https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Growing-role-for-the-private-sector-
in-the-2030-Agenda.aspx
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التـــي  واإلغاثيـــة  التنمويـــة  المســـاعدات 
قدمتها دولة قطر 

اعتم���دت دول���ة قطر في رؤيتها الوطنية 2030 نهجًا يقوم على أن للش���عوب 
الحق في الحياة الكريمة التي ضمنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فقدمت 
وبش���كل طوعي العون اإلنمائي للدول النامية، الس���يما البل���دان األقل نموًا، 
بغية مس���اعدتها على تحقيق هدف أجندة التنمية المس���تدامة المشار اليه 
أعاله، علمًا بأن االلتزام الدولي في مجال المس���اعدات اإلنمائية يقع على عاتق 
Organization for Economic Co- بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

operation and Development )OECD(r وفق���ًا لاللتزام���ات الدولية المتعلقة 

 ،Official Development Assistance)ODA(r بالمس���اعدة اإلنمائي���ة الرس���مية
التي تش���ير إلى التزام العديد من تلك البلدان بتخصيص ما نس���بته 0.7 في 
المائة من دخلها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى 
البلدان النامية. وتجدر اإلشارة إلى أن دولة قطر قد استجابت لتوصيات أجندة 
أديس أبابا بشأن تمويل التنمية التي اعتمدت عام 2015، بتوفير موارد تمويل 
لتنفي���ذ أه���داف أجن���دة التنمي���ة المس���تدامة 582030  على الصعي���د الدولي، 
وقد ارتفعت قيمة المس���اعدات والمعونات اإلنمائي���ة المقدمة من دولة قطر 
بش���قيها الحكوم���ي وغير الحكومي م���ن حوالي 483 ملي���ون دوالر أمريكي 
ع���ام 2008 إل���ى ما يفوق ملياري دوالر امريكي ع���ام 2017، وفقًا لما صرح به وزير 
المالي���ة القطري ف���ي الجلس���ة االفتتاحية ألعم���ال االجتماع الرفيع المس���توى 
التحضيري لمنتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي المعني بمتابعة تمويل 
التنمي���ة، المنعق���د في مدين���ة الدوحة ع���ام 592017، هذا وتركزت مس���اعدات 
قطر التنموية واإلغاثية عام 2018 على التبرع لمس���اعدة الالجئين الس���وريين 
الذي���ن تقطع���ت بهم الس���بل، وتقديم دعم مالي إلى منظمات اليونس���كو 
واألونروا بهدف تغطية نش���اطاتها. كما رعت دولة قطر إعالن الدوحة الصادر 
ع���ن مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمي���ة المنعقد في الدوحة بتاريخ 29 
نوفمب���ر/ تش���رين الثان���ي 602008. كما التزم���ت بتقديم الدع���م المالي لتعزيز 
ق���درة اليونس���كو في الحفاظ على مواقع الت���راث العالمي في المناطق التي 
ق���د تتع���رض للكوارث الطبيعية. ولق���د أدرجت لجنة الت���راث العالمي التابعة 
لليونس���كو مدين���ة »الزبارة« األثري���ة في دولة قطر ضمن قائم���ة مواقع التراث 

العالمي .

شراكات أصحاب المصلحة المتعددين

ف���ي إط���ار الجه���ود الوطني���ة لتفعي���ل أه���داف وغاي���ات أجن���دة التنمي���ة 
المستدامة 2030 استضافت دولة قطر المؤتمر العربي حول دور المجتمع 
المدن���ي ف���ي تنفيذ أه���داف أجن���دة التنمي���ة المس���تدامة 2030، يومي 20 
و21 أبري���ل 2016 ف���ي مدين���ة الدوحة، وقام���ت المؤسس���ة القطرية للعمل 
االجتماع���ي بالش���راكة م���ع برنام���ج األم���م المتح���دة اإلنمائي ولجن���ة األمم 
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آس���يا )اإلس���كوا(، وصندوق األمم 
المتحدة للس���كان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج 
العربية بتنظيم هذا المؤتمر، حيث أكد المشاركون على أن الشراكة في 
التنمي���ة هي أحد أهم األدوات الالزمة لتحقيق التنمية المس���تدامة خاصة 
على الصعيد الوطني، حيث تتوفر الخلفية الثقافية والعادات المجتمعية 
والتقالي���د الت���ي تحض على المش���اركة المجتمعية من أج���ل بناء مجتمع 
ال يهم���ش في���ه أحد بل يتمتع فيه الس���كان بمس���تويات عالية من نوعية 
الحي���اة. وصدر عن المؤتمر المذكور إع���الن الدوحة المتعلق بدور المجتمع 
المدن���ي ف���ي تنفيذ خط���ة التنمية المس���تدامة 2030، الذي أك���د على دور 
المجتم���ع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المس���تدامة 2030، ومس���اعدة 
الحكومات في تنفيذها أه���داف وغايات األجندة المذكورة وإعداد التقارير 

المتعلقة بالتقدم المحرز61. 

61  http://www.qatarsocial.org/

58  http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
59  http://www.un.org/esa/ffd/high-level-conference-on-ffd-and-2030-agenda/index.html
60  http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_kanon%5C2403%5Catf_p5%20)1(.pdf
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الجوانب المؤسسية والحوكمة

واءم���ت وزارة التخطي���ط التنموي واإلحصاء نتائج وأهداف اس���تراتيجية التنمي���ة الوطنية )2018-2022( مع 
أه���داف وغاي���ات أجن���دة التنمية المس���تدامة 2030 التي تتكون م���ن 17 هدفًا و169 غاي���ة. وبهذه المواءمة 
تصبح أهداف وغايات أجندة التنمية المس���تدامة العالمية 2030 مكونًا من مكونات اس���تراتيجية التنمية 
الوطنية )2018-2022(، وستحظى أهدافها وغاياتها بذات االهتمام الذي ستحظى به أهداف استراتيجية 
التنمي���ة الوطنية المذكورة. وس���تعمل الجهات المنف���ذة على تخصيص الموارد الالزم���ة لتنفيذها وفقًا 
للبرنامج الزمني المتفق عليه، وبذلك تكون دولة قطر قد التزمت بتحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية 
المس���تدامة 2030، ومن أجل ذلك تم تش���كيل لجان رفيعة المستوى وفرق ومجموعات عمل فنية تعنى 
بتوفي���ر المؤش���رات الالزمة لرصد التق���دم وإعداد التقارير الدوري���ة، واإلبالغ عن التق���دم المحرز في تنفيذ 
األهداف. ويعرض الرسم البياني التالي، آليات تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية 

التنمية الوطنية )2022-2018(.

مجلس الوزارء

شركاء العمل

• ال���وزارت واألجهزة الحكومية	
• الجامع���ات ومراك���ز البح���وث	
• منظم���ات المجتم���ع المدني	
• القطاع الخاص	

المجموعة اإلشرافية

ممثل���ون رفيع���و المس���توى من 
الحكومي���ة،  األجه���زة  ال���وزارت، 
المدني،  المجتم���ع  ومؤسس���ات 

والقطاع الخاص

وزارة التخطيط التنموي واالحصاء

إدارة التخطيط والجودة في الوزارت

إدارة متابعة تنفيذ االستراتيجية
الوطينة وأجندة التنمية 

المستدامة 2030
قطاع اإلحصاء

شكل )1(: َالية تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2020 وأجندة التنمية المستدامة 2030

دور التكنولوجيا في بناء االقتصاد المعرفي 
في دولة قطر 

حرص���ت دول���ة قط���ر عل���ى تعزي���ز اس���تخدام التكنولوجيا في تنفي���ذ معظم 
برامجها التنموية االقتصادية واالجتماعية والبيئية الهادفة إلى االرتقاء بنوعية 
الحي���اة ف���ي الدولة وإقام���ة مجتمعات مس���تدامة ال يهمش فيها أح���د. وتوفر 
اس���تراتيجية قطر الوطني���ة للبحوث 622012 إطارًا لأله���داف البحثية التي يعمل 
على تحقيقها قطاع البحوث والتطوير في مؤسس���ة قطر، التي تس���هم في 
توجي���ه خطط البرامج ومقاييس األداء عبر توجيه قرارات االس���تثمار في برامج 
البح���وث والتطوير التي تتناول األولويات الوطني���ة، والتقدم نحو تحقيق رؤية 
قط���ر الوطنية 2030، في أن تصبح قطر مركًزا رائًدا للتميز واالبتكار في مجالي 
البحوث والتطوير. كما أطلقت مؤسسة قطر الصندوق القطري لرعاية البحث 
العلم���ي في ع���ام 2006 كجزء م���ن التزامها المس���تمر بإقامة االقتص���اد القائم 
على المعرفة. وتولي الدولة لمؤسس���ة قطر أهمية قصوى استنادًا إلى دورها 
الحيوي في تحقيق النمو سواء داخل قطر أو على الصعيد اإلقليمي، وكونها 
وس���يلة لتنوي���ع اقتصاد الب���الد، وتعزيز الف���رص التعليمية، وتطوي���ر المجاالت 
المؤث���رة في المجتمع كالصحة والطاقة والبيئة63. وتش���ير نتائج مس���ح البحث 
والتطوي���ر الذي أجرت���ه وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ف���ي عام 2015 إلى أن 
دول���ة قطر ق���د أنفقت حوالي 894 ملي���ون دوالر أمريكي على مش���اريع بحثية 
متنوع���ة، وبلغ حج���م اإلنفاق المحلي عل���ى البحث والتطوير ف���ي نفس العام 
حوالي 0.51 % من الناتج المحلي اإلجمالي، وشكل اإلنفاق المحلي على البحوث 
حوال���ي 98 % م���ن إجمالي اإلنفاق عل���ى البحث والتطوير64. وه���ذا باإلضافة إلى 
النش���اط البحثي الهام ف���ي جامعة قطر وجامعة حم���د والجامعات المتعددة 
المنضوية تحت مظلة مؤسسة قطر، وُتنفذ العديد من البحوث في إطار ثالثة 

معاهد مرموقة هي:

معهد قطر لبحوث الطب الحيوي . 1
معهد قطر لبحوث الحوسبة. 2
معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة . 3

ويس���هم الصن���دوق القطري لرعاية البح���ث العلمي بالتعاون م���ع العديد من 
مراك���ز البح���وث ف���ي العالم في تمويل ع���دد كبير من البحوث المش���تركة مع 

الجامعات ومراكز البحث الدولية.

وف���ي مج���ال تعزيز االبتكار على الصعيد الوطني صدر قانون رقم )36( لس���نة 
2005 بإنش���اء واح���ة قط���ر للعل���وم والتكنولوجي���ا65، وه���ي عض���و ف���ي قطاع 
البح���وث والتطوير في مؤسس���ة قط���ر، وهي عبارة عن منطق���ة حرة وحاضنة 
للش���ركات التكنولوجية الناش���ئة في قطر تهدف إلى دع���م منظومة االبتكار 
وريادة األعمال في قطر، والعمل على تس���ريع التس���ويق التجاري للتكنولوجيا 
المط���ورة، بما يس���اهم في تعزيز التنويع االقتصادي ف���ي الدولة. وتركز الواحة 

62  https://www.qf.org.qa/news-ar/348
63  https://www.qnrf.org/ar-qa/
64  https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/RAndD/2015/RD_Qatar_2015_Ar.pdf
65  http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=275&language=ar
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عل���ى أربع���ة محاور رئيس���ية تتس���ق مع اس���تراتيجية قط���ر الوطني���ة للبحوث 
الت���ي أطلقت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئ���ة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات.

وتضم الواحة ش���ركات صغيرة ومتوس���طة، ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد 
بحثي���ة تعمل وفًقا لقانون المنطقة الحرة، وتتميز بتضافر جهودها وتعاونها 
في تمويل المش���روعات الجديدة، وترس���يخ مفهوم الملكية الفكرية، وتعزيز 
مه���ارات إدارة التكنولوجي���ا، وتطوي���ر منتجات مبتكرة. كم���ا تدعم واحة قطر 
توطين أهداف التنمية المس���تدامة في دولة قطر، وتعزز من مكانتها كمركز 

دولي للبحوث التطبيقية، واالبتكار، وتوفير الحاضنات وريادة األعمال66. 

بناء القدرات 
اهتمت دولة قطر بتعزيز قدرات مواطنيها بغية تمكينهم من المس���اهمة الفاعلة في عملية التنمية، 
فأقامت المدارس والجامعات بأنواعها، واوفدت العديد من الطالب في بعثات دراس���ية خارج الدولة. كما 
توس���عت في تطوير برامج تدريبية لموظفي القطاع العام في إطار برنامج المس���ار الوظيفي التدريبي، 
ال���ذي تنف���ذه وزارة التنمية اإلدارية والعمل والش���ؤون االجتماعية. هذا وقد احتل���ت دولة قطر المرتبة 33 

عالميا واألولى عربيًا في دليل التنمية البشرية عام 672015.  

آليات رصد ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 
ف���ي إط���ار س���عيها لبناء نظ���ام كفوء وفع���ال ومتكامل لرص���د ومتابعة تنفي���ذ أهداف أجن���دة التنمية 
المس���تدامة 2030، قام���ت وزارة التخطي���ط التنم���وي واإلحص���اء بمواءم���ة أه���داف وغايات أجن���دة التنمية 
المس���تدامة 2030 مع أهداف اس���تراتيجية التنمية الوطنية الثاني���ة 2018-2022 للدولة، كما قامت بتطوير 
نظام للرصد والمتابعة يرصد مس���ار تنفيذ قطاعات االس���تراتيجية الوطنية الثانية وتنفيذ غايات أجندة 
التنمية المس���تدامة2030 بغية التعرف على التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ في الوقت المناس���ب. 
وسيستند قياس مدى التقدم المحرز على مؤشرات أداء رئيسية متفق عليها بين األطراف ذات العالقة 
ومتضمن���ة ف���ي اس���تراتيجية التنمي���ة الوطني���ة الثاني���ة 2018-2022. وس���ُيًدَعم نظام الرص���د والمتابعة 
ببرمجي���ات تكنولوجي���ة متطورة بغية إنتاج تقاري���ر دورية عبر لوحات قياس متط���ورة Dashboards يتم 
بش���كل دوري وعلى فترات س���نوية، ونصف سنوية، وربع س���نوية لقياس التقدم المحرز في أبرز مشاريع 
استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 وغايات أجندة التنمية المستدامة باستخدام المؤشرات التي تم 

اعتمادها في اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة. 

اإلســـهام في بناء القدرات على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي 

تشكل المساعدات التنموية في مجال بناء القدرات للبلدان األقل نموًا هدفًا 
رئيس���ًا لعدة مب���ادرات ضمن برنامج قط���ر للتعاون الدول���ي. فالحد من الفقر 
وتوفي���ر فرص العمل في مش���اريع البنية التحتية، فضاًل ع���ن توفير التعليم 
والرعاي���ة الصحي���ة، تعتبر أح���د مجاالت التركيز األساس���ية في ه���ذا البرنامج. 
ومن هذا المنطلق قامت مؤسسة قطر باستحداث وتنفيذ مبادرة مؤسسة 
»صلتك« لدعم طموحات الشباب العربي والعالمي في الحصول على العمل 
الالئق، وتوفر مؤسسة »التعليم فوق الجميع« فرصًا تعليمية، خاصة لألطفال 
الذين يعيش���ون في أس���ر ذات دخ���ل منخفض، أو يواجهون أزمات إنس���انية. 
وتق���وم ه���ذه المب���ادرة عل���ى التع���اون م���ع مجموع���ة واس���عة من الش���ركاء 
الوطنيي���ن واإلقليميي���ن والدوليين في مجال تعزيز ح���ق جميع األطفال في 
التعليم، والمساعدة على ضمان ذلك الحق. وحقق هذا البرنامج إعادة الحاق 
10 ماليي���ن طف���ل بالمدارس حول العالم، باس���تثمار حوال���ي 1.8 مليار دوالر في 
البرنام���ج المذك���ور وفقًا لما أفادت به مصادر مؤسس���ة قط���ر. ويتم ذلك في 
إط���ار تعزيز الدع���م الدولي لتنفيذ بن���اء القدرات في البل���دان النامية تنفيذًا 
فعاالً ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع 
أهداف التنمية المس���تدامة بوسائل تش���مل التعاون بين الشمال والجنوب، 
وفيم���ا بي���ن بل���دان الجن���وب. وتش���جع دول���ة قط���ر وتدع���م الطلب���ة األجانب 
الموهوبي���ن والمتميزين من الدول األقل نموًا للدراس���ة ف���ي جامعتها وفي 
معهد الدوحة للدراس���ات العليا وجامع���ة حمد وجامعات المدينة التعليمية. 
وسيس���اعد ذل���ك على بناء عالقات طويلة األمد بي���ن دولة قطر والدول التي 
ينتمي إليها الطالب. كما أن رعاية طالب دوليين متميزين تساعد على تعزيز 
التنمي���ة الوطنية عن طريق االس���تفادة م���ن هذه القدرات في س���وق العمل 

القطري. 

66  https://qstp.org.qa/
67  http://hdr.undp.org/en/year/2017
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التجارة الدولية
تش���كل التجارة الدولي���ة أداة تمكينيه قوي���ة لتحقيق التنمي���ة االقتصادية 
وتحفي���ز النم���و االقتص���ادي ال���ذي يش���ّكل ب���دوره ش���رطًا ضروري���ًا لتحقيق 
نتائج إنمائية أوس���ع نطاق���ًا، فعن طريق ربط األس���واق العالمية بالمنتجين 
والمس���تهلكين في البل���دان النامية، توّف���ر الصادرات وال���واردات معًا قناة 
بالغة األهمية لتدفق األموال والتكنولوجيا والخدمات الالزمة لزيادة تحسين 
الق���درة اإلنتاجي���ة في قطاع���ات الزراع���ة وال�صناع���ة والخ�دم���ات. وعلى هذا 
الصعيد تؤكد دولة قطر على اعتماد أجندة المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة 
التج���ارة العالمي���ة المنعق���د ف���ي مدين���ة الدوحة بقط���ر في نوفمب���ر 682001. 
وترتب���ط دولة قط���ر بمعاهدات تجارية م���ع العديد من بل���دان العالم، حيث 
بلغ حجم التبادل التجاري للسلع بين دولة قطر وباقي بلدان العالم حوالي 
355 ملي���ار ريال قطري، في حين بلغ الميزان التج���اري حوالي 137 مليار ريال 
قطري عام 2017. هذا وتمتاز دولة قطر بنظام تجاري عالمي متعدد األطراف 
قائ���م عل���ى قواعد عالمية في إط���ار منظمة التجارة الدولية. وتجدر اإلش���ارة 
إلى أن الدولة تس���تضيف عددًا كبيرًا من الوافدين من جنس���يات متعددة 
يعمل���ون ف���ي العديد من القطاعات االقتصادية في الدولة. وتش���ير مصادر 
مص���رف قطر المركزي إلى أن حجم التحوي���الت النقدية للعمالة الوافدة في 
الدول���ة ق���د بلغ حوال���ي 12.7 ملي���ار دوالر امريكي عام 692017. وتس���هم هذه 

التحويالت في تنمية البلدان التي تنتمي إليها العمالة الوافدة. 

البيانات والرصد واإلبالغ

بغية بناء قدراتها اإلحصائية الوطنية وتمكينها من إنتاج قائمة المؤشرات 
التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في الدورة الثامنة واألربعين 
المنعق���دة ف���ي م���ارس 2017، انضم���ت دولة قط���ر ممثلة ب���وزارة التخطيط 
التنموي واإلحصاء إلى مشروع التحول في نظام اإلحصاءات الرسمية الذي 
تس���يره شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة. وستس���تخدم تلك المؤشرات من 
قب���ل المعنيين في رص���د التقدم المحرز في تنفيذ أه���داف وغايات أجندة 
التنمية المس���تدامة 2030، وكذا اس���تراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022، 
وعليه تم إعداد خارطة طريق لتحديث النظام اإلحصائي الوطني تتضمن 

ما يلي:

تقييم النظام اإلحصائي الوطني وتحديد مواطن القوة والفجوات في . 1
العملية اإلحصائية. 

تقييم مدى توفر مؤشرات أجندة التنمية المستدامة السالفة بالذكر. . 2

تش���كيل فري���ق عمل يهدف إل���ى وضع خطة وطنية إلنتاج المؤش���رات . 3
الالزمة لرصد تنفيذ أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. 

تش���كيل مجموعات عم���ل قطاعية تعمل على إع���داد خطط قطاعية . 4
لتوفير مؤشرات أجندة التنمية المستدامة ومؤشرات وطنية قطاعية 

وفقًا لموضوعات محددة كمؤشرات التعليم والصحة والبيئة. 

بن���اء قاعدة بيانات وطنية لمؤش���رات أجندة التنمية المس���تدامة 2030 . 5
وتحديثها دوريًا، وتوفيرها للمستخدمين الوطنيين والدوليين.

وتستند خطة التحديث التي اعتمدتها وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 
عل���ى العديد م���ن المب���ادرات الدولية المختلف���ة التي تعم���ل على تحديث 
اإلحص���اءات الرس���مية. فباإلضاف���ة إل���ى توصي���ات اللجن���ة اإلحصائي���ة لألمم 
المتح���دة وفرق العمل المنبثقة عنها، كالفريق الرفيع المس���توى األوروبي 
لتحدي���ث النظ���ام اإلحصائ���ي )HLG-MOS(، والمكت���ب اإلحصائ���ي لالتح���اد 
األوروبي »يورو س���تات« وخطة عمل كيب تاون لبيانات التنمية المستدامة 
)CTGAP( الت���ي تدع���و إلى تعزي���ز النظ���م اإلحصائية الوطنية، س���تعتمد 
خارط���ة طري���ق تحدي���ث النظ���ام اإلحصائي ف���ي الدول���ة على تج���ارب هذه 

المبادرات والمجموعات وعلى الممارسات الفضلى للدول المتقدمة.

68 https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm#declaration
69  امصرف قطر المركزي، 2018/3/31 
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الخالصة والخطوات المستقبلية



استطاعت دولة قطر أن توائم أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 مع استراتيجية 
التنمي���ة الوطنية 2018-2022 نظرًا الهتمام اس���تراتيجيات التنمية الوطنية في تنفيذ ما جاء 
في ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي أخذت في االعتبار محاور التنمية المستدامة المختلفة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وتمكنت الدولة من خالل جهود المؤسس���ات الوطنية من 
تحقي���ق العديد م���ن األهداف الهامة في مج���االت تطوير البنى التحتي���ة والمواصالت، وتعزيز 
إج���راءات األم���ن والس���المة، والتنمية الحضرية وانعكاس���اتها ف���ي مجاالت الصح���ة والتعليم 
والعمل والثقافة، وإنجاز العديد من مش���اريع الطاقة والمياه والكهرباء والحفاظ على البيئة 

وتوثيق الشراكات مع القطاعات المختلفة بما يساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية. 

ورغم الحصار الجائر الذي تم فرضه من قبل المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة, ومملكة البحرين، ومصر وما ترتب عليه من أعباء اقتصادية وسياس���ية واجتماعية 
وإنسانية، إال أن الدولة استطاعت تجاوز ذلك عن طريق إيجاد سبل مختلفة لتفادي آثارها عن 
طريق إيجاد البدائل المختلفة، وتوثيق ش���راكتها مع الدول الصديقة، واالس���تمرار في تنفيذ 

المشاريع االستراتيجية الحيوية. 
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الخطوات المقبلة
ستس���تمر دولة قطر في تمس���كها بالتزاماتها الخاصة بأجندة التنمية المس���تدامة 2030 في سياساتها 
وبرامجه���ا لتوائمها مع رؤية قطر الوطنية 2030، وس���تواصل س���عيها المس���تمر لضم���ان تحقيق أهداف 
وغاي���ات األجن���دة بالتزامن مع تنفيذ اس���تراتيجية التنمي���ة الوطنية 2018-2022، وبما يرك���ز على األولويات 
الوطنية لكل قطاع. يش���مل ذلك اس���تمرار التعاون والش���راكة والتضامن بين القطاع���ات المختلفة من 
قطاعين عام وخاص، ومجتمع مدني في سبيل تحقيقها، وكذلك أخذ المشورة واالقتراحات والتوصيات 
التي تتناول جوانب مواجهة تحديات التنفيذ في المرحلة القادمة. واالس���تفادة من الممارس���ات السابقة 
ف���ي تعزيز الممارس���ات اإليجابي���ة والتي اتضح أثرها، وكذل���ك تفادى المعوقات والصعوبات بإيجاد س���بل 
مواجهته���ا والتغلب عليها. كما س���وف تب���ذل دولة قطر قصارى جهدها لتمكي���ن الجهات المعنية من 
توفي���ر المؤش���رات اإلحصائية المتعلقة بقياس تنفي���ذ أهداف أجندة التنمية المس���تدامة 2030 والتي لم 

يتم توفيرها حتى اآلن.

وس���يعزز نظ���ام الرص���د والمتابعة من قدرة الدولة عل���ى ضمان تنفيذ األهداف وفقًا للخطط المرس���ومة 
والمدد الزمنية التي تم تحديدها لضمان جودة التنفيذ، وتذليل الصعوبات، وتجاوز التحديات المستقبلية 
المحتملة أوالً بأول. وس���وف تستمر الدولة في تشكيل الفرق الوطنية التي تدعم عملية التنفيذ بالرؤى 
والمقترحات والتوصيات. كما س���وف يتم تتبع التقدم المحرز في تحقيق تلك األهداف والغايات من خالل 
التقاري���ر الدورية والتي س���يتم رفعها لمجلس الوزراء. كما س���وف تس���تمر دولة قطر ف���ي تعزيز القدرات 
اإلحصائية المتعلقة بجمع وتحليل ونشر البيانات اإلحصائية، وتوفير مؤشرات أجندة التنمية المستدامة 

للمستخدمين، وتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020. 

االستعراض الوطني الطوعي الثاني لدولة قطر لعام 2018  78



81االستعراض الوطني الطوعي الثاني لدولة قطر لعام 2018  االستعراض الوطني الطوعي الثاني لدولة قطر لعام 2018  80

المراجع العربية

المراجع

• الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )2015( . إنجازات كهرماء، العدد 56 	

• الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء(. السياسة المائية لدولة قطر )غير منشورة(	

• الهيئة العامة للسياحة، دولة قطر، االستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة القطري، المرحلة القادمة 	
.)2023 – 2017(

• وزارة البلدية والبيئة، دولة قطر )2016(. شبكة نظم المعلومات الجغرافية، الخطة العمرانية الشاملة 	
لدولة قطر- اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر 2032 

• وزارة البلدية والبيئة، دولة قطر )2017(. حدائق قطر، الطبعة األولى، مارس 2017 	

• وزارة البيئة)سابقا(، دولة قطر، الخطة الخمسية لتطوير قطاع الثروة السمكية )2016-2011(	

• وزارة التخطيط التنموي واالحصاء )2015(. نشرة االحصاءات البيئية. دولة قطر	

• وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء )2016(. اإلحصاءات البيئية. دولة قطر	

• وزارة التخطي���ط التنم���وي واإلحصاء )2017(. اإلحصاءات الس���كانية واالجتماعية، فصل الس���كان. دولة 	
قطر 

• وزارة التخطي���ط التنم���وي واإلحص���اء )2018(. اس���تراتيجية التنمية الوطنية الثاني���ة لدولة قطر )2018-	
2022(، الطبعة األولى يناير 2018

• وزارة التخطيط التنموي واالحصاء /اللجنة الدائمة للس���كان، السياس���ة السكانية لدولة قطر )2017-	
)2022

• وزارة التخطي���ط التنموي واإلحصاء)مارس 2011(. اس���تراتيجية التنمي���ة الوطنية لدولة قطر)2017-2011(، 	
الطبعة األولى 

•	 The Permanent Committee of Emergency )2015(. National progress report on the 
implementation of the Hyogo Framework for Action )2013-2015(, Qatar

•	 UNDP )2017( GUIDELINES TO SUPPORT COUNTRY REPORTING ON THE SUS-
TAINABLE DEVELOPMENT GOALS

•	 United Nations Development Group)2017( SDG COUNTRY REPORTING GUIDE-
LINES.

•	 United Nations ESCAP)2015(. Integrating the Three Dimensions of Sustainable De-
velopment  

•	 United Nations. )2016( Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable 
Development Goal Indicators )E/CN.3/2016/2/Rev.1(. https://sustainabledevelop-
ment.un.org/content/documents/11803Official-List-of-Proposed-SDG-Indicators.
pdf

•	 United Nations. Division for Sustainable Development )DSD(. Department of Eco-
nomic and Social Affairs )DESA( )2018(. Hand Book for the Preparation of Voluntary 
National Reviews

•	 United Nations. Economic and Social Council )2018( . Mainstreaming of the three 
dimensions of sustainable development throughout the United Nations system. Re-
port of the Secretary General. 

•	 United Nations. General Assembly )2015( Draft outcome document of the United 
Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda.  Sixty-ninth 
session

•	 World Bank )2017(. World Development Indicators 
•	 Yale University : http://epi.envirocenter.yale.edu

English references





االستعراض الوطني الطوعي الثاني لدولة قطر لعام 2018  84

WWW.MDPS.GOV.QA


