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التقديم االستهاليل
يســعدين أن أقــدم للقــراء األعــزاء تقريــر االســتعراض الوطنــي
الطوعــي لدولــة قطــر لعــام  ،2021الــذي يبــن التقــدم املحــرز يف
تنفيــذ أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030وبشــكل رئيــي
التقــدم الــذي تــم تحقيقــه يف األهــداف املحــددة واملزمــع
مناقشــتها يف املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى لعــام .2021
باإلضافــة إىل التحديــات التــي واجهتنــا يف إنجــاز تطلعاتنــا التنمويــة،
مــع الرتكيــز عــى اآلثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة التــي
ترتبــت عــى انتشــار جائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد،)19-
واإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل الحكومــة ،والتــي مكنتهــا مــن التعامــل
بكفــاءة مــع هــذه األزمــة فضــاً عــن تنــاول العمــل املســتقبيل
املطلــوب إلنجــاز مــا تبقــى مــن أهــداف التنميــة قبــل حلــول عــام
 ، 2030وذلــك مــن خــال مواءمــة تلــك األهــداف مــع أهــداف قطاعــات
اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة يف دولــة قطــر 2027- 2023
التــي يتــم التحضــر لهــا حاليــاً ..األمــر الــذي يعكــس التــزام دولــة
قطــر بربــط برنامــج العمــل الوطنــي باألجنــدة الدوليــة.
أهــداف تنمويــ ٍ
ٍ
ة حتــى
وأود أن أؤكــد ،عــى أن مــا تــم إنجــازه مــن
اآلن كان نتيجــة للرشاكــة الفاعلــة بــن القطاعــن الحكومــي والخــاص
ومنظــات املجتمــع املــدين ،واألوســاط األكادمييــة والبحثيــة،
واملواطنــن واملقيمــن ،مــن أجــل دعــم مســرة الدولــة يف تحقيــق
ة مســتدام ٍ
تنمي ـ ٍ
ة ومســتقبل واعــد للجميــع ،ال يتخلــف فيــه أحــد عــن
الركــب مدركــن بــأن التنميــة املســتدامة تعتــر خيــارا ً اســراتيجياً
يبي االســتعراض
لضــان إعــال حقــوق اإلنســان .ويف هذا الســياق،
ّ
أن الفئــات الســكانية يف دولــة قطــر جــزء ال يتجــزأ يف خطــط التنميــة
الشــاملة ،عــى اعتبــار أنهــم مشــاركني يف صياغتهــا ومســتفيدين
مــن مكتســباتها.
هــذا ويتنــاول االســتعراض جهــود دولــة قطــر الرائــدة يف تنشــيط
الرشاكــة مــن أجــل التنميــة ،ودعــم تحقيــق األهــداف التنمويــة
يف الــدول الناميــة ،وذلــك مــن خــال تقديــم املســاعدات اإلغاثيــة
العاجلــة للــدول املتــررة الســيام يف أوقــات الطــوارئ واألزمــات،
إىل جانــب توفــر إجــراءات مرنــة للعاملــن يف دولــة قطــر للقيــام
بالتحويــات املاليــة الالزمــة إىل مجتمعاتهــم املحليــة بشــكل يســر،
وذلــك إدراكاً مــن الدولــة أن هــذه التحويــات تســهم يف دعــم
تنفيــذ أهــداف التنميــة الوطنيــة يف تلــك البلــدان .فضــاً عــن ذلــك،
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ترتبــط دولــة قطــر برشاكــة اســراتيجية متميــزة مــع منظــات األمــم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة ،التــي
ـات التنمويـ ِ
اســتفادت مــن مســاهامت ســخية قدمتهــا الدولــة عــن طريــق عــد ٍد مــن املؤسسـ ِ
ة واإلنســانية،
مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســلم واالســتقرار عــى املســتويني :اإلقليمــي والــدويل.
فضـاً عــا تقــدم ،فقــد ســلط االســتعراض الضــوء عــى اســتضافة الدولــة لبطولــة كأس العــامل عــام ،2022
التــي ميكــن اعتبارهــا واحــدة مــن أهــم الــراكات العامليــة ،التــي ســترتك إرث ـاً وطني ـاً مه ـاً ،وســـــتوفر
لقطــر ولشـــــعوب املنطقــة ،فرص ـاً لنشـــــر رســالة ترحيــب مســتدامة ملاليــن مــن ســـــكان العــامل ،وبنــاء
جســـــور مــن املحبــة والســـــام وتعزيــز التســـــامح واالحــرام ،والتفاهــم بــن الحضــارات .كام تعد اســتضافة
هــذا الحــدث العاملــي الهــام فرصــة ســانحة للدولــة لعــرض هويتهــا الوطنيــة وإبــراز مكانتهــا العامليــة عــن
طريــق الرياضــة.
ونظــرا ً ألهميــة توفــر املعلومــات والبيانــات الالزمــة لعمليــات الرصــد واملتابعــة والتقييــم يف تحقيــق
ســيبي الــــتقرير مــدى تقــدم القــدرات اإلحصائيــة والبحثيــة للدولــة،
األهــداف التنمويــة املنشــودة،
ّ
ومشــاريع التحديــث والتطويــر مبــا يســهم يف تعزيــز البيئــة التمكينيــة للتنميــة.
يف الختــام ال يفوتنــي أن أشــكر كافــة الجهــات الحكوميــة يف الدولــة ،والقطــاع الخــاص ،ومنظــات
املجتمــع املــدين والجامعــات ومراكــز البحــوث التــي ســاهمت يف إعــداد هــذا االســتعراض ،كــا وأتقــدم
بالشــكر إىل إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة يف األمــم املتحــدة عــى توجيهاتهــا العمليــة
ومتابعتهــا الدؤوبــة ورعايتهــا لهــذا العمــل الهــام ،وعــى ورش العمــل التــي نظمتهــا لدعــم البلــدان يف
إعــداد االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة ،كــا أشــكر زمــايئ يف جهــاز التخطيــط واإلحصــاء عــى جهدهــم
الكبــر يف إعــداد هــذا االســتعراض.

د .صالح بن محمد النابت

رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء
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مقدمة

تشــارك دولــة قطــر يف فعاليــات املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى املعنــي بالتنميــة املســتدامة
لعــام  2021بهــدف تبــادل التجــارب واملامرســات الفضــى مــع املجتمــع الــدويل يف مســرتها نحــو تحقيــق
أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030ورغبــة منهــا يف اســتعراض الجهــود الوطنيــة املختلفــة يف
مســار تحقيــق التنميــة املســتدامة و رؤيــة قطــر  2030والتي اعتمــدت ركائز التنميــة املســتدامة االقتصادية
واالجتامعيــة والبيئيــة نهجــا لتحديــد مســتقبل دولــة قطــر .وقــد رســمت رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030تصــو ًرا
ملجتمــع حيــوي مزدهــر تســوده العدالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ويحفــظ التــوازن بــن البيئــة واإلنســان.
وكانــت رؤيــة قطــر  2030مثــرة ملشــاورات مركــزة اعتمــدت التشــاركية كمنهجيــة لتحديــد األولويــات ،وشــارك
يف تناولهــا العديــد مــن فئــات املجتمــع القطــري مــن أجهــزة حكوميــة وغــر حكوميــة وقطــاع خــاص
ومنظــات املجتمــع املــدين واملؤسســات األكادمييــة .انبثــق عنهــا اســراتيجيات التنميــة الوطنيــة األوىل
( )2016-2011والثانيــة ( )2022-2018والتــي اتبعــت نفــس النهــج مــن حيــث ضــان مشــاركة الجميــع يف تحديــد
األولويــات ودراســة الوضــع الراهــن وصــوال إىل اقــراح النتائــج الرئيســية واألهــداف املحــددة ومجموعــة
الربامــج واملشــاريع التــي تحققهــا ،وســوف تعمــل اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة ()2027-2023
عــى ضــان اتبــاع نفــس األطــر واملعايــر .ونظــرا لتــواؤم اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ()2022-2018
مــع أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030أصبــح تنفيــذ هــذه األجنــدة جــزءا ً ال يتجــزأ مــن عمليــة تنفيــذ
االســراتيجية ،وأصبحــت متابعــة التقــدم املحــرز فيهــا تحظــى بــذات األهميــة.

منهجية إعداد االستعراض
بــدأ العمــل عــى إعــداد هــذا التقريــر عــن طريــق التنســيق مــع كل مــن مجلــس الــوزراء املوقــر ووزارة
الخارجيــة ،لتوضيــح اســتعداد جهــاز التخطيــط واإلحصــاء لبــدء العمــل يف إعــداد االســتعراض الوطنــي
الطوعــي لدولــة قطــر لعــام  .2021ثــم بــدأت املناقشــات حــول خطــة العمــل وخارطــة الطريــق لبــدء عمليــة
التنفيــذ وشــمل ذلــك تشــكيل اللجنــة التســيريية والتــي ضمــت كال مــن لجنــة اإلحصــاء االستشــارية واللجنــة
الدامئــة للســكان ،ويشــرك يف عضويــة كلتــا اللجنتــن أكــر مــن ( )17جهــة متثــل القطــاع الحكومــي والقطــاع
الخــاص إىل جانــب منظــات املجتمــع املــدين واملؤسســات األكادمييــة .وتــم تحديــد مهامهــا الرئيســية
والتــي شــملت تقديــم الدعــم الــازم مبــا يســاعد عــى إعــداد االســتعراض الوطنــي الطوعــي لعــام 2021؛
اقــراح آليــات ووســائل تعزيــز الرشاكــة الوطنيــة لرصــد التقدم املحــرز يف تنفيذ أهــداف التنمية املســتدامة
2030؛ املســاعدة يف توفــر املعلومــات ذات العالقــة بالسياســات واإلســراتيجيات واملامرســات الجيــدة؛
متابعــة التقــدم املحــرز يف إعــداد االســتعراض؛ وإبــداء املشــورة بشــأن محتــوى مســودة التقريــر.

				

تــم إعــداد أدلــة خاصــة مبهــام ومســؤوليات كال مــن اللجنــة التســيريية ،وفريــق العمــل الفنــي ،ومجموعــات
العمــل الفرعيــة إىل جانــب إعــداد الــروط املرجعيــة الخاصــة مبهــام املراجعــة والتحريــر والرتجمــة.
وتضمنــت مهــام ومســؤوليات فريــق العمــل الفنــي حضــور اجتامعــات الفريــق؛ التعــرف عــى طبيعــة
التقريــر وأهدافــه؛ املشــاركة يف إعــداد خطــة العمــل؛ اقــراح الوســائل التــي مــن شــأنها تعزيــز التقريــر
باملعلومــات واألدلــة؛ االشــراك يف كتابــة تتبــع تنفيــذ األهــداف التســعة املكونــة لالســتعراض وملحقاتهــا.
وبالنســبة ملهــام مجموعــات العمــل الفرعيــة فقــد تناولــت مراجعــة تقاريــر مجموعــات العمــل ،وإبــداء
الــرأي بشــأنها؛ التأكــد مــن صحــة البيانــات النوعيــة والكميــة املســتخدمة يف التقاريــر؛ املشــاركة يف
إعــداد التقريــر والرســائل الرئيســية ذات العالقــة؛ إبــداء الــرأي بشــأن تحريــر وترجمــة االســتعراض وإخراجــه
واملراجعــة النهائيــة ملســودة التقريــر والرســائل .وتــم إعــداد اســتامرة لجمــع البيانــات مــن الجهــات
املختلفــة يف الدولــة تناولــت التقــدم املحــرز يف تحقيــق أهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة 2030
وكذلــك الجهــود الوطنيــة املختلفــة يف احتــواء الجائحــة ومواجهــة آثارهــا .وبعــد عمليــة تحديــد الجهــات
املعنيــة (أصحــاب املصلحــة) مــن الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة والقطــاع الخــاص واملنظــات غــر الحكوميــة
واملجتمــع املــدين واألوســاط األكادمييــة ومراكــز البحــوث باملســاهمة يف إعــداد االســتعراض ،وتحديــد
دور كل منهــا وعالقتــه بــكل هــدف مــن األهــداف املحــددة لهــذا العــام ،تــم إرســال االســتامرة إىل أكــر
مــن ( )30جهــة حكوميــة وغــر حكوميــة وذلــك لضــان مشــاركة جميــع فئــات املجتمــع يف توضيــح الجهــود
واملســاهامت الوطنيــة يف تنفيــذ األجنــدة ومواجهــة آثــار الجائحــة.
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وعــى صعيــد منهجيــة إعــداد االســتعراض الطوعــي ،متــت االســتعانة بتوجيهــات إدارة الشــؤون االقتصاديــة
واالجتامعيــة يف األمــم املتحــدة حــول الكيفيــة التــي يتــم بهــا إعــداد تقريــر االســتعراض باالطــاع عــى دليل
إعــداد االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة لعــام  . 2021كــا تــم التعــرف عــى بعــض املامرســات الفضــى
يف إعــداد التقاريــر الطوعيــة وحضــور بعــض ورش العمــل اإلقليميــة والدوليــة التــي تناولــت التحضــر إلعــداد
االســتعراض ومتابعــة التقــدم املحــرز يف عمليــة اإلعــداد نذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال ورشــة العمــل
االفرتاضيــة حــول إعــداد االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة املبنيــة عــى األدلــة (املــؤرشات واإلســراتيجيات
والسياســات املعتمــدة) لعــام  ،2021وورشــة العمــل االفرتاضية حــول «االســتعراضات الوطنيــة الطوعية يف
املنطقــة العربيــة « والتــي نظمتهــا لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا «اإلســكوا».
وعــى صعيــد أنشــطة التبــادل املعــريف ،متــت املشــاركة يف بعــض املنتديــات والــورش املتعلقــة
بالتنميــة املســتدامة ومنهــا جلســات املنتــدى العــريب للتنميــة املســتدامة  ،2021ومــروع برنامــج معــرض
االســتثامر يف أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام  .2021ويف مجــال بنــاء القــدرات اإلحصائيــة املتعلقــة
مبســائل القيـــاس والرصـــد واإلبـــاغ بشـــأن أهــداف التنميــة املســـتدامة والغايـــات واملؤشـــرات املرتبطـــة،
تــم الحضــور افرتاضيــا لسلســلة مــن االجتامعــات مــع منظــات األمــم املتحــدة ملراجعــة عــدد مــن مــؤرشات
أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030للوقــوف عــى واقــع كل مــؤرش مــن املــؤرشات املذكــورة ،والتحديــات
التــي تواجــه عمليــة إعــداد املــؤرشات.
وقــد صاحــب هــذه اإلجــراءات جمــع البيانــات الكميــة والنوعية،وتقييــم مــدى توفــر مــؤرشات أهــداف
التنميــة املســتدامة  2030وحــر الفجــوات متهيــدا التخــاذ الخطــوات املناســبة بشــأنها .هــذا إىل جانــب
تطويــر منصــة ملــؤرشات أجنــدة التنميــة املســتدامة وبياناتهــا التعريفيــة ،وتوفــر التقاريــر ذات العالقــة
بالتقــدم املحــرز يف عمليــة التنفيــذ ســواء تلــك املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة يف دولــة قطــر
أو الخاصــة باســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018وتوفــر االســراتيجيات والسياســات النوعيــة
التــي اعتمدتهــا الدولــة منــذ بــدء الجائحــة ،واالطــاع عــى بعــض التقاريــر اإلقليميــة والدوليــة .أيضــا ،متــت
املشــاركة يف نــدوة عــن بعــد حــول « أســاليب قيــاس الهــدف اإلمنــايئ  11والخطــة الحرضيــة الجديــدة يف
بلــدان منظمــة التعــاون اإلســامي» والتــي أرشف عــى تنظيمهــا مركــز األبحــاث اإلحصائيــة واالقتصاديــة
واالجتامعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية ،وكذلــك متــت اإلجابــة عــى االســتبانة الخاصــة بالهــدف اإلمنــايئ
 .11واســتجابة للدعــوات التــي وجهتهــا إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة يف األمــم املتحــدة حــول
املنصــة االلكرتونيــة إلجــراءات ترسيــع أهــداف التنميــة املســتدامة وكذلــك مســح جمــع املعلومــات حــول
املامرســات الجيــدة يف تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة ،شــاركت دولــة قطــر يف تســجيل واســتعراض
التزاماتهــا أو مبادراتهــا الجديــدة التــي تهــدف إىل ترسيــع تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة إىل جانــب
عــرض بعــض مامرســاتها الناجحــة وتجاربهــا.
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امللخص التنفيذي

مــع خلــو دولــة قطــر مــن ظواهــر الفقــر املدقــع والفقــر املطلــق والحرمــان متعــدد األبعــاد ،وانطالقــا مــن
ركيــزة التنميــة االجتامعيــة يف رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030تركــز االهتــام األعظــم إلســراتيجية التنميــة
الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018لدولــة قطــر عــى تنفيــذ سياســات تعنــى بالوقايــة والحاميــة مــن ظواهــر
الفقــر األخــرى مــن خــال وضــع اســراتيجية للحاميــة االجتامعيــة تتســق مــع مبــــادئ وأهــــداف أجنــــدة
التنميــــة املســتدامة  .2030بنــاء عــى التجــارب املســتفادة مــن التنميــة الوطنيــة ( )2016-2011اســتهدفت
اإلســراتيجية اســتكامل بنــــاء “نظــــام فعــــال للحاميــــة االجتامعيــة لجميــع القطريــــن ،يرعــــى حقوقهــــم
املدنيــة ،ويثمــــن مشــــاركتهم الفعالــــة يف تطويــــر املجتمــع ،ويؤمــــن لهــــم دخــــا كافيــا للمحافظــــة
علــــى الكرامــــة والصحــة”.

وقــد متكنــت دولــة قطــر مــن تطويــر نظــام محكــم للحاميــة االجتامعيــة مبشــاركة فاعلــة مــن طــرف منظــات
املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص يف الدولــة ،بجانــب توفــر خدمــات الصحــة والتعليــم للجميــع والتــي أدت
إىل إحــراز قطــر مرتبــة متقدمــة يف دليــل التنميــة البرشيــة عامــا بعــد عــام حيــث تبــوأت املرتبــة  45مــن بــن
 189دولــة يف تقريــر  .2020لكــن ال تــزال هنــاك حاجــة ماســة إىل بــذل الجهــد املتواصــل للعمــل عــى تحديــث
وتطويــر الترشيعــات لتعزيــز الدمــج االجتامعــي واالقتصــادي للفئــات الضعيفــة مــن املجتمــع ،والعمــل
عــى ضــان اســتدامة مــوارد منظومــة الحاميــة االجتامعيــة ،التزامــا مــن دولــة قطــر بــأال يتخلــف أحــد مــن
مواطنيهــا عــن ركــب التنميــة .وهــذا مــا تضطلــع بتنفيــذه حاليــا الجهــات املعنيــة بتنفيــذ برامــج ومشــاريع
اســراتيجية الحاميــة االجتامعيــة ( .)2022-2018وسيســتمر العمــل عــى هــذا النهــج يف اســراتيجيات
التنميــة املســتقبلية لدولــة قطــر.
ويتمتــع جميــع ســكان قطــر مبــا يكفيهــم مــن الغــذاء الجيــد .ويعتــر األمــن الغــذايئ واحــدا مــن أهــم وأبــرز
القضايــا التنمويــة لــدى الدولــة ،وذلــك بوصفــه أحــد أبعــاد هــدف القضــاء عــى الجــوع ألجنــدة التنميــة
املســتدامة  .2030فقــد أولــت دولــة قطــر هــدف الوصــول إىل االكتفــاء الــذايت مــن األغذيــة بنســبة %70
بحلــول عــام  ،2023وتحقيــق األمــن الغــذايئ بنســبة  %100بحلــول عــام  2030اهتاممــا كبــرا مــا جعــل
قضيــة األمــن الغــذايئ يف صــدارة أولويــات التنميــة املســتدامة .فعــى الصعيــد التنمــوي ،تعتــر دولــة
قطــر األمــن الغــذايئ ركنــا أساســيا مــن أركان األمــن واالســتقالل االقتصــادي للدولــة وركيــزة مهمــة لتأمــن
االحتياجــات الغذائيــة لســكانها وخاصــة بعــد أن تعرضــت الدولــة ألكــر مــن عامــن مــن الحصــار الســيايس
والــري والجــوي مــن طــرف دول إقليميــة إنتهــى مــع بدايــة عــام  .2021ولذلــك ،فقــد وضعــت دولــة قطــر
االســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ ( )2023 - 2018يف إطــار اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة (-2018
 )2022بهــدف توحيــد جهــود الجهــات املعنيــة بهــذا القطــاع وتحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعيــة
واملائيــة للدولــة ،وتحصــن منظومــة األمــن الغــذايئ ضــد الصدمــات يف حــاالت الطــوارئ ،وتحديــد أولويــات
مبــادرات ومشــاريع األمــن الغــذايئ ،وحاميــة وتعزيــز اإلنتــاج املحــي ،وتحســن جــودة وســامة الغــذاء،
وتوفــر مخــزون اســراتيجي آمــن وصحــي .ونتيجــة لهــذه السياســات ،قفــز ترتيــب دولــة قطــر دوليــا مــن
املرتبــة  22عــام  2018إىل املرتبــة  13عــام  2019يف مــؤرش األمــن الغــذايئ مــن بــن  113دولــة وعــى
املرتبــة األوىل إقليــا بــن  22دولــة عربيــة .أمــا عــى الصعيــد املحــي ،فقــد شــهد القطــاع الزراعــي طفــرة
انتاجيــة كبــرة خــال الفــرة االخــرة (نبــايت ،حيــواين ،ســميك) مــا ســاهم يف تحقيــق األمــن الغــذايئ
ومســتويات مرتفعــة مــن االكتفــاء الــذايت .فقــد زادت نســب االكتفــاء الــذايت بــن عامــي  2017و  2019مــن
إنتــاج الخــروات املحليــة مــن نحــو  % 20إىل  % 27وإنتــاج األلبــان مــن  % 28إىل  % 106واللحــوم الحمــراء
مــن  %13إىل  % 18كــا بلــغ اإلنتــاج الســميك نســبة  .% 74غــر أن هنــاك تحديــات تواجــه قطــر يف تحقيــق
الغايــات ذات الصلــة باســتدامة الزراعــة والتغذيــة .كــا تحــد الظــروف املناخيــة الصحراويــة وشــح املــوارد
الطبيعيــة مــن ميــاه الــري ،واألرايض الصالحــة للزراعــة مــن طموحــات الدولــة يف التوســع يف اإلنتــاج
الزراعــي ،وتعمــل الدولــة عــى إيجــاد معالجــات لهــا باســتخدام وســائل غــر تقليديــة مثــل الزراعــة املائيــة،
والبيــوت املحميــة .وعــى صعيــد التغذيــة املحســنة ،تواجــه الدولــة تحديــات تتعلــق بالصحــة الغدائيــة
لبعــض الرشائــج الســكانية وبســامة األغذيــة حيــث تســتورد قطــر مــا يقــارب  %90مــن احتياجــات ســكانها مــن
الخــارج.
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وحققــت دولــة قطــر إنجــازات بــارزة يف الرعايــة الوقائيــة البدنيــة والنفســية يف مجــاالت مختلفــة ،منهــا
الكشــف املبكــر عــن األمــراض ،وتشــجيع الجمهــور عــى مامرســة ســلوكيات صحيــة ،وتحســن الشــفافية
عــى صعيــد حقــوق املــرىض ومســؤولياتهم .كــا حققــت الدولــة إنجــازات ملموســة حيــث بلــغ مــؤرش
توافــر الخدمــات الصحيــة األساســية حــد الشــمول الكامــل ( )%100لجميــع الســكان املشــمولون بالرعايــة
الصحيــة األوليــة .كــا انخفضــت معــدالت الوفيــات الناجمــة عــن مخاطــر البيئــة إىل حــدود ضعيفــة جــدا ً.
وحققــت دولــة قطــر خفضــا كبــرا يف معــدل حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن حــوادث املــرور إىل أقــل مــن نصــف
املعــدل العاملــي .ويف الوقــت ذاتــه ارتفعــت املســاعدات املقدمــة يف مجــال الصحــة والرفاهيــة بنســبة
معتــرة.
إن ازدهــار االقتصــاد القطــري ال يرجــع فقــط إىل وفــرة املــوارد الطبيعيــة الهيدروكربونيــة ،بــل يرجــع أيضً ــا
إىل وجــود نظــام إداري كفــؤ ،واســتقرار ســيايس ،وانســجام اجتامعــي ،وعالقــات دوليــة متميــزة .مكنــت
هــذه امليــزات دولــة قطــر مــن االســتفادة مــن مواردهــا الطبيعيــة يف التصنيــع املحــي ،والتجــارة الخارجية،
وتقديــم مســتويات عاليــة مــن الخدمــات املرصفيــة ،وخدمــات النقــل ،واالتصــاالت ،والتعليــم ،والصحــة مــا
رفــع مــن مســتوى املعيشــة للســكان .وقــد كان منــو هــذه األنشــطة االقتصاديــة وراء التوســع يف نطــاق
االســتثامرات املحليــة واألجنبيــة ،وتوفــر فــرص العمــل يف مختلــف التخصصــات املتاحــة لجميــع أســواق
العمــل الدوليــة .كــا لعــب رشكاء قطــر الدوليــون يف التنميــة دو ًرا محوريًــا يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،ســوا ًء يف توفــر التمويــل والخــرة ،أو يف توفــر العاملــة املاهــرة وغــر املاهــرة .والجديــر
بالذكــر ،أنــه منــذ اعتــاد أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــر يف عــام  ،2015واجهــت دولــة قطــر
ثــاث صدمــات اقتصاديــة :مرتــن مــن انخفــاض حــاد يف أســعار الطاقــة ،وحصــار اقتصــادي دام ثــاث ســنوات
ونصــف؛ وانعكاســات الوبــاء عــى الصحــة واالقتصــاد .وملواجهــة هــذه التحديــات ،وظفــت دولــة قطــر
قدراتهــا املاليــة وغــر املاليــة للحــد مــن اآلثــار الســلبية عــى مســتويات معيشــة الســكان ،وعــى اســتقرار
االقتصــاد الــكيل .ومــن جملــة اإلجــراءات التــي ا ُتخــذت نذكــر مــا يــي:
•زيــادة اإلنفــاق الرأســايل عــى مشــاريع التنويــع االقتصــادي ،والبنيــة التحتيــة التــي كانــت مبثابــة
حافــز مــايل لألنشــطة االقتصاديــة.
•تنفيــذ حزمــة مــن اإلصالحــات لتحســن بيئــة األعــال ،وحاميــة حقــوق العــال وواجباتهــم ،ورفــع كفــاءة
اســتخدام املــوارد ،وزيــادة االنضبــاط املــايل واإلداري.
وقــد أدى ذلــك إىل زيــادة مســتوى اإلنتاجيــة لبعــض القطاعــات ،والتوســع يف اســتخدام التكنولوجيــا
واالبتــكار يف عــدة مجــاالت ،مبــا يف ذلــك الصناعــات الصغــرة واملتوســطة ،والخدمــات املرصفيــة،
واالتصــاالت ،والنقــل ،واألنشــطة اإلنتاجيــة األخــرى .باإلضافــة إىل أن هــذه اإلجــراءات ســاهمت يف تخفيــف
حــدة تراجــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي الحقيقــي مــن متوســط ســالب  %4.7خــال الفــرة 2017 – 2015
إىل متوســط ســالب  %0.35خــال الفــرة  ،2019 – 2018قبــل أن تتعاظــم بســبب تداعيــات إجراءات احتــواء الوباء
يف عــام  2020إىل ســالب  .%1.69كــا اســتخدم النهــج التشــاريك إلرشاك أصحــاب املصلحــة يف املســاهمة
للتغلــب عــى تلــك الصدمــات ،ســوا ًء بالرشاكــة مــع القطــاع الخــاص ،أو املجتمــع املــدين ،أو املجتمعــات
املحليــة ،والتــي أســهمت يف املــي قدم ـاً نحــو تنويــع االقتصــاد ،وتعزيــز األمــن الغــذايئ نحــو االكتفــاء
الــذايت لبعــض الســلع الغذائيــة الزراعيــة والصناعيــة ،والتــزام املواطنــن واملقيمــن باإلجــراءات الوقائيــة
ضــد لوبــاء التــي فرضتهــا الحكومــة خــال املوجــة األوىل ،باإلضافــة إىل تســخري القــدرات املاليــة والصحيــة
واإلعالميــة للدولــة بهــدف تعزيــز االســتقرار االقتصــادي وتقليــل حــاالت اإلصابــات وعالجهــا .وقــد نتــج عــن
تلــك اإلجــراءات تخفيــف حــدة الصدمــة عــى األنشــطة االقتصاديــة ،وتعــايف مــا ال يقــل عــن  ٪98مــن الحــاالت
املصابــة ،مــع أقــل مــن  250حالــة وفــاة يف بلــد بــه أكــر مــن  143,830حالــة بحلــول ديســمرب  .2020ويف
جانــب العمــل ،شــكلت سياســات التوظيــف وتطويــر ترشيعــات ســوق العمــل وتشــجيع ريــادة األعــال وخلــق
فــرص العمــل ،وتشــجيع مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة واتخــاذ التدابــر الفعالــة للقضــاء عــى العمــل
الجــري والــرق واالتجــار بالبــر ،والنهــوض بالصحــة والســامة املهنيــة للعــال ،عوامــل حاســمة يف
ســبيل تحقيــق الهــدف الســاعي إىل تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق لجميــع النســاء
والرجــال يف دولــة قطــر بحلــول عــام .2030
وتهــدف رؤيــة قطــر الوطنيــة إىل تحقيــق التنميــة االقتصاديــة املســتدامة مــن منظــور املســاواة والعدالــة
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االجتامعيــة عــى النحــو الــذي يجســده الدســتور .فسياســات وبرامــج ومشــاريع اســراتيجيات التنميــة
الوطنيــة يف مجملهــا تهــدف إىل تحســن رفاهيــة املجتمــع القطــري بغــض النظــر عــن العمــر أو الجنــس أو
العــرق أو الديــن أو الوضــع االقتصــادي .وقــد تبنــت دولــة قطــر عــدة برامــج وتعديــات قانونيــة ملعالجة بعض
االختــاالت يف إدارة شــؤون رشيحــة مــن العاملــة الوافــدة ،بهــدف تحســن ظــروف أفرادهــا املعيشــية
والحفــاظ عــى حقوقهــم املاليــة واملعنويــة ،مثــل رفــع الحــد األدىن مــن األجــور ،وإلغــاء نظــام الكفالــة،
ومنحهــم القــدرة عــى تغيــر الوظائــف واإلقامــة ،وتســهيل حركتهــم ،ومتكينهــم مــن فتــح حســابات بنكيــة،
وتحويــل مدخراتهــم بأقــل التكاليــف .ومــن الجديــر بالذكــر أنــه عــى قــدر مــا يســتفيد االقتصــاد القطــري
مــن خدمــات العاملــة شــبه املاهــرة وغــر املاهــرة ،فالــدول التــي تصــدر مثــل هــذه العاملــة تســتفيد مــن
خــال العوائــد املاليــة والخــرات العمليــة التــي تكتســبها أثنــاء عملهــا يف مشــاريع قطــر التنمويــة .إذ بلــغ
إجــايل التحويــات الجاريــة للعاملــة الوافــدة (الحــواالت) خــال الفــرة ( )2020-2011حــوايل  113.4مليــار دوالر،
مبتوســط ســنوي  11.4مليــار دوالر.
وقــد تأثــرت العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة بإجــراءات احتــواء تفــي الوبــاء ،ولكــن األكــر تــررا هــي
األنشــطة التــي تقــوم بهــا املؤسســات الصغــرة واملتوســطة ذات الكثافــة العامليــة العاليــة ،ولتخفيــف
حــدة األزمــة عــى العاملــة ،أنشــأت الحكومــة برنامــج ضامنــات وطنــي كجــزء مــن حزمــة السياســة االقتصاديــة
ملواجهــة تداعيــات الوبــاء بهــدف دفــع رواتــب املوظفــن حيــث اســتفادت مــن الربنامــج أكــر مــن  4اآلف
رشكــة ،والتــي توظــف حــوايل  320ألــف موظــف .وبالرغــم مــن محدوديــة قاعــدة اإلنتــاج لالقتصــاد القطــري،
واالعتــاد الكبــر عــى العاملــة الوافــدة للقيــام بأكــر األعــال اإلنتاجيــة والخدميــة ،فــإن عــدم املســاواة
املقاســة مبتوســط مــؤرش جينــي تشــر إىل أنهــا وصلــت إىل  0.40خــال الفــرة  ،2012-2003وهــو أمــر مقبول
وقابــل للتحســن عندمــا تقــل الحاجــة إىل العاملــة الوافــدة غــر املاهــرة نتيجــة االنتهــاء مــن جــزء كبــر مــن
مشــاريع البنيــة التحتيــة.
وعملــت دولــة قطــر عــى تنويــع قاعــدة اإلنتــاج مــن خــال تطويــر البنيــة التحتيــة االقتصاديــة وتشــجيع
االســتثامر وإنشــاء مناطــق صناعيــة وخدميــة ،ودعــم وتطويــر املشــاريع الصغــرة واملتوســطة الحجــم
وزيــادة مســاهمتها يف تنويــع قاعــدة اإلنتــاج ،ويف الوقــت ذاتــه ،تعمــل الدولــة عــى تعزيــز ثقافة ترشــيد
االســتهالك واالســتهالك املســؤول يك تصبــح جــزءا ً ال يتجــزأ مــن حياتنــا وصــوال إىل بنــاء منــط اســتهاليك
متــوازن يف قطــر .ويتضــح هــذا النهــج يف أهــداف ومبــادرات االســراتيجية الوطنيــة التــي رســمتها الدولــة
يف قطــاع الطاقــة وامليــاه والغــذاء وإدارة املخلفــات وكذلــك يف املشــاريع واملبــادرات التــي يتــم
تنفيذهــا عــى أرض الواقــع وتشــمل:
•الربنامج الوطني «ترشيد» الذي يهدف إىل خفض استهالك الطاقة واملياه؛
•إنشــاء مركــز معالجــة النفايــات الصلبــة املنزليــة يف مســيعيد وهــو أول مرفــق متكامــل ملعالجــة
النفايــات الصلبــة يف منطقــة الــرق األوســط ،وخــال عــام 2020م أنتــج املركــز أكــر مــن  30ألــف طــن
ســاد عضــوي ،وقــام بتوليــد حــوايل ( )269ألــف ميغــا واط /ســاعة مــن الطاقــة الكهربائيــة ،وأكــر مــن
( )33مليــون مــر مكعــب مــن الغــاز الحيــوي ،باإلضافــة إىل معالجــة أكــر مــن ( )30ألــف طنــا مــن إطــارات
الســيارات يف كل مــن مطمــر أم األفاعــي ومطمــر روضــة راشــد ،وإعــادة تدويــر حــوايل ( )420ألــف طــن
مــن مخلفــات البنــاء؛
•العــزم عــى اســتضافة كأس العــامل (مونديــال  )2022بشــكل يضمــن تحقيق إنتاج واســتهالك مســتدامني
يــرك إرثــا وخــرة عمليــة تحفــز االســتدامة البيئيــة عىل مســتوى قطــر واملنطقــة والعامل؛
•تقــدم ملحــوظ يف مــؤرشات تحقيــق األمــن الغــذايئ واالكتفــاء الــذايت ،حيــث قفــزت دولــة قطــر إىل
املركــز  13عامليــا واالول عربيــا وذلــك حســب مــؤرش األمــن الغــذايئ العاملــي الصــادر يف ديســمرب/
كانــون األول 2019؛
•مشــاريع التحــول إىل األبنيــة الخــراء مثــل مركــز قطــر الوطنــي للمؤمتــرات ،مدينــة مشــرب ومدينــة
لوســيل حيــث إن جميــع مبانيهــا تعــد صديقــة للبيئــة ،واحتلــت دولــة قطــر املرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد
املبــاين الخــراء والصديقــة للبيئــة يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا.
وتلتــزم دولــة قطــر التزامــا راســخا بالحــد مــن االحتبــاس الحــراري والتصــدي لتغــر املنــاخ .وبهــذا الصــدد
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عملــت عــى االســتثامر يف اكتشــاف النفــط والغــاز ليشـكّل حلــوالً جذريــة لألمــن املناخــي عــى املســتوى
املحــي والعاملــي مــن خــال إنتــاج وتصديــر الغــاز الطبيعــي الــذي يعتــر أنظــف أنــواع الوقــود األحفــوري
ومصــدر طاقــة عــايل الجــودة ،يف الوقــت الــذي يتجــه فيــه العــامل نحــو الطاقــات املتجــددة .ويســاهم
تصديــر الغــاز الطبيعــي يف دعــم التنميــة املســتدامة عــى املســتويني املحــي والعاملــي .ويف الوقــت
نفســه ،تتجــه قطــر وبشــكل قــوي إىل الحلــول الصديقــة للبيئــة مــن تنويــع مصــادر الطاقــة واالســتثامر
يف الطاقــة الشمســية ،والتوجــه إىل نظــام النقــل العــام الكهربــايئ ،والتحــول إىل املبــاين الخــراء
والتوســع يف الحلــول الطبيعيــة مثــل مــروع املليــون شــجرة .ويف هــذا الســياق تلتــزم دولــة قطــر بإعداد
أول بطولــة لــكأس العــامل تكــون خاليــة مــن الكربــون يف عــام  2022مــن خــال اســتخدام مجموعــة مــن
االبتــكارات الصديقــة للبيئــة ،مثــل :األرصفــة التــي تولــد الكهربــاء واملقاعــد املصنوعــة مــن فــروع النخيــل
املعــاد تدويرهــا .ومــع نهايــة البطولــة ،تتعهــد دولــة قطــر بإعــادة بنــاء هــذه املالعــب يف الــدول الناميــة،
كــا حرصــت الدولــة عــى أن تكــون لهــا بصمتهــا الخاصــة يف مجــال الطاقــة املتجــددة ،حيــث تــم تجهيــز
كل مالعــب كأس العــامل ومرافــق التدريــب واملناطــق املخصصــة للمشــجعني بتكنولوجيــا التربيــد باســتخدام
الطاقــة الشمســية.
كــا حققــت دولــة قطــر مراتــب متقدمــة مــن خــال إحرازهــا معــدالت تقييــم عاليــة يف بعــض املحــاور مــن
أبرزهــا ،انخفــاض معــدالت ارتــكاب جرائــم القتــل وأعــال العنــف ،والحــد مــن انتشــار الجرميــة يف املجتمــع،
واســتقرار األوضــاع السياســية ،وبنــاء مجتمــع خــال مــن اإلرهــاب وتأثرياته ،وعــدم وجــود تهديــدات أو رصاعات
ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة .كــا حافظــت دولــة قطــر عــى صدارتهــا للســنة الثالثة عــى التــوايل وللمرة
الرابعــة يف تاريخهــا لقامئــة الــدول األكــر أمنــاً وأمانــاً وخلــوا ً مــن الجرميــة عــى املســتويني العاملــي
والعــريب ،يف تصنيــف موســوعة قاعــدة البيانــات العامليــة نامبيــو ( )NUMBEOلعــام  ،2021وذلــك مــن بــن
 135دولــة شــملها التصنيــف ،حيــث تعتــر قطــر هــي أقــل دولــة يف عــدد الجرائــم عــى مســتوى العــامل
بتســجيلها عــدد نقــاط بلــغ  12.29نقطــة يف مــؤرش الجرميــة.
وتعتــر بطولــة كأس العــامل التــي ســتنظمها دولــة قطــر يف الفــرة مــن  21نوفمــر إىل  18ديســمرب ،2022
واحــدة مــن أهــم الــراكات الدوليــة ،وإحــدى أهــم محــركات تحقيــق أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة
 2030عــى الصعيــد الوطنــي ،حيــث ســترتك إرث ـاً وطني ـاً مه ـاً وســتوفر فرصــة لقطــر ولشــعوب املنطقــة
لنــر رســالة ترحيــب مســتدامة ملاليــن مــن ســكان العــامل الذيــن سيشــاركون أو سيشــاهدون هــذا الحــدث
حضوريــا يف املالعــب  ،أو عــن طريــق الفضائيــات ،عارضــة هويتهــا العربيــة الفريــدة وثقافتهــا الوطنيــة،
بغيــة بنــاء جســور مــن املحبــة والســام وتعزيــز التســامح واالحــرام ،والتفاهــم بــن الحضــارات.
ويف شــهر مــارس  ،2020وضعــت دولــة قطــر خطــة عمــل وطنيــة لالســتجابة للجائحــة ،تهــدف إىل اإلعــداد
واملتابعــة واالســتجابة والتعــايف مــن انتشــار هــذا الوبــاء ،وأكــدت عــى التزامهــا بدعــم توجيهــات األمــم
املتحــدة يف هــذا املجــال وعــى أهميــة التعــاون الــدويل ملواجهــة جائحــة فــروس كورونــا املســتجد
(كوفيــد ،)19-عــن طريــق املبــادرة العامليــة لضــان الوصــول الرسيــع واملنصــف للقاحــات لجميــع البلــدان،
كــا طــورت منصــة إلكرتونيــة وطنيــة لعــرض كافــة املعلومــات املتعلقــة بهــذه الجائحــة ،مكنتهــا مــن إدارة
التصــدي لهــا بشــكل جيــد ،وتقديــم اللقاحــات للســكان يف الوقــت املناســب.
وبالنســبة ملجــال البحــث والتطويــر واالبتــكار ،فــإن دولــة قطــر تعتــره مــن أهــم الوســائل الرئيســية التــي
تســهم يف تنفيــذ أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030وزيــادة اإلنتاجيــة يف إســراتيجية التنميــة
الوطنيــة ( )2022-2018عــى حــد ســواء وفق ـاً لرؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030كــا يشــكل هــذا املجــال رافعــة
رئيســية طويلــة األجــل للنمــو االقتصــادي واالزدهــار ،ويســهم يف تحقيــق العديــد مــن األهــداف والغايــات
املتعلقــة بالتعليــم والصحــة واألمــن الغــذايئ والبيئــة واالســتثامر يف رأس املــال البــري وبنــاء القــدرات.
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جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد:)19-
االستجابة والتعايف

انتــر وبــاء فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-إىل أن أصبــح خارجـاً عــن ســيطرة الــدول واألفــراد .وبعــد
التــاس األثــر الســلبي املبــارش عــى صحــة اإلنســان ،وكذلــك األثــر الســلبي عــى أداء اقتصــادات الــدول،
ومشــاريع التنميــة املســتدامة فيهــا ،أدركــت منظمــة الصحــة العامليــة تلــك اآلثــار ،وغريهــا .وأعلنــت يف 30
ينايــر مــن عــام  ،2020أن الوبــاء متثــل بفــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-الــذي يشــكل تهديــدا خطــرا
ملنظومــة الصحــة العامليــة يف كل الــدول ،إذ بــدأ ظهــوره يف الصــن ،ثــم انتــر بشــكل فعــي متجــاوزا
كافــة الحــدود الجغرافيــة للــدول مــن بينهــا دولــة قطــر ،حيــث ظهــرت أول حالــة إصابــة بســببه يف  29فربايــر
 ،2020وبــدأت الحــاالت تتزايــد مبعــدالت منخفضــة إىل أن قفــزت يف  11مــارس من  24إىل  262حالــة ،قد تصادف
ذلــك مــع إعــان املنظمــة أن الوبــاء أصبــح جائحــة عامليــة ،مــا دفــع الحكومــة القطريــة يف النصــف الثــاين
مــن مــارس إىل اتخــاذ إجــراءات وقائيــة واحرتازيــة بشــكل تدريجــي متشــيا مــع مــدى انتشــار الوبــاء ،توجــت
باجتــاع اللجنــة العليــا املشــكلة إلدارة األزمــات برئاســة ســمو األمــر يف  15مــارس  ،2020والتــي أصــدرت
مجموعــة مــن اإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة ،وسلســلة مــن القــرارات املاليــة والنقديــة الداعمــة الســتمرار
أداء النشــاطات االقتصاديــة يف القطاعــن العــام والخــاص.
وقــد واجهــت دولــة قطــر تحديــات كبــرة ،كبقيــة دول العــامل ،جــراء انتشــار الجائحــة متثلــت بكيفيــة حاميــة
األرواح والحــد مــن انتشــار هــذا الوبــاء ،مــن جهــة ،والحفــاظ عــى عجلــة الحركــة االقتصاديــة ،وتأمــن
األفــراد ملعيشــتهم وحركتهــم ومؤسســاتهم التجاريــة ،مــن جهــة أخــرى .إذ بــادرت دولــة قطــر بقيادتهــا
الحكيمــة وبشــكل فعــال ورسيــع يف بدايــة انتشــار الجائحــة فاتخــذت اإلجــراءات الالزمــة ،عــى الرغــم مــن
احتــاالت التداعيــات االقتصاديــة ،ومــن ثــم بــدأت خــال الربــع الثــاين مــن عــام  2020بتخفيــف إجــراءات العــزل
االجتامعــي ،وغريهــا مــن التدابــر.
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اإلجراءات الوقائية واالحرتازية
وزارة التعليم والتعليم العايل
يعــد القطــاع التعليمــي مــن أكــر القطاعــات البرشيــة يف دولــة قطــر ،ملــا لــه مــن مركــز وأهمية اســراتيجية
تســاهم يف تحقيــق النمــو والتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املســتدامة بكافــة غاياتهــا وأهدافهــا وفقا
لرؤيــة قطــر  ،2030فضــا عــن كونــه قطاعــا ترتكــز عليــه كافــة القطاعــات األخــرى ،التــي تشــكل جســم الدولــة
املتكامــل ،إذ إنــه ذو عالقــة وصلــة متالزمــة بكافــة القطاعــات العامــة والخاصــة التــي تتبــع للدولــة ،لــذا وجــب
عــى هــذا القطــاع التنســيق الدائــم واملســتمر -يف ظــل انتشــار الجائحــة مــع كافــة القطاعــات املعنيــة
بالســيطرة العالجيــة والوقائيــة واالحرتازيــة وخاصــة مــع القطــاع الصحــي  ،لحاميــة كافــة كــوادره اإلداريــة
والتعليميــة وطالبــه وطالباتــه مــن وبــاء هــذه الجائحــة بكافــة الســبل والوســائل املتاحــة وفقــا لتوجيهــات
الحكومــة القطريــة الرشــيدة بتوجيهــات صاحــب الســمو أمــر البــاد حفظــه ورعــاه املــوىل عــز وجــل.
فمــن اإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة التــي اتخذتهــا وزارة التعليــم والتعليــم العــايل بالتنســيق املشــرك
مــع كافــة القطاعــات املعنيــة مبكافحــة هــذه الجائحــة ،مــا يــي:

أوالً :التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة العامة:
فقــد قامــت وزارة التعليــم والتعليــم العــايل منــذ بدايــة الجائحــة ،بالتنســيق مــع الجهــات املختصــة يف
وزارة الصحــة العامــة بتشــكيل فــرق ملتابعــة املســتجدات والتوجيهــات الصــادرة يف هــذا الشــأن ،لتزويــد
وزارة التعليــم والتعليــم العــايل و املــدارس باإلرشــادات و التوجيهــات الالزمــة ،والعمــل عــى تنفيــذ توصية
الصحــة بتعليــق الدراســة يف بعــض املــدارس بنــاء عــى عــدد اإلصابــات و املخالطــن ،و رفعهــا للوكيــل
املســاعد لشــؤون الخدمــات املشــركة ،ومشــاركة الصحــة يف تقييــم خطــة تطبيــق اإلجــراءات االحرتازيــة
للوقايــة مــن عــدوى فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-يف املــدارس الحكوميــة و املــدارس الخاصــة،
والتنســيق لحملــة تطعيــم االنفلونــزا للــكادر التعليمــي و اإلداري يف مــدارس املرحلــة االبتدائيــة.

ثانيـاً :اإلجــراءات االحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة للحــد مــن تفــي مــرض فــروس كورونــا
املســتجد (كوفيــد )19-يف الــوزارة واملــدارس:

لقــد اســتمر التواصــل املبــارش والتنســيق مــع وزارة الصحــة العامــة للتعقيــم والكشــف عــن املخالطــن يف
حــاالت اإلصابــة املؤكــدة أو املشــتبه بهــا يف الــوزارة أو املــدارس ،وتخصيــص غــرف عــزل لحــاالت االشــتباه
باإلصابــة مبــرض فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-يف الــوزارة واملبــاين اإلداريــة التابعــة لهــا ،وتوفــر
معقــات لأليــدي يف مبنــى الــوزارة واملبــاين اإلداريــة و التعليميــة ،وإجــراء الفحــص اليومــي و قيــاس
درجــات الحــرارة للموظفــن جميعــاً قبــل دخــول مبنــى الــوزارة ،والتأكــد مــن إبــراز تطبيــق احــراز باللــون
األخــر للموظفــن و املراجعــن قبــل دخــول مبنــى الــوزارة ،والتوعيــة يف وســائل اإلعــام املرئيــة و
املســموعة و املقــروءة مــن خــال حضــور اللقــاءات و النــدوات.

ثالثا :إجراءات العمل والتعلم عن بعد:
بــدأت بفتــح صالحيــة اســتخدام  VPNللموظفــن للعمــل باألنظمــة عــن بعــد ،وتصميــم دليــل مســتخدم
لتوضيــح آليــة تفعيــل اســتخدام الربنامــج ،وتطويــر بوابــة التعلــم عــن بعــد ( ،)Qlearningوتصميــم وتطويــر
بوابــة خاصــة للتعلــم عــن بعــد لتســهيل وصــول الطلبــة وأوليــاء األمــور لجميــع الخدمــات التــي يحتاجونهــا
مثــل :قنــوات اليوتيــوب وخدمــة تغيــر كلمــة املــرور ومصــادر التعلــم ،وزيــادة رسعــة خــط اإلنرتنــت يف
مركــز البيانــات  QDC3ملســاعدة الطلبــة عــى الدخــول مــن خــال اإلنرتنــت إىل تطبيقــات التعليــم عــن بعــد،
وتصميــم مقاطــع فيديــو توعويــة ورفعهــا عــى بوابــة التعلــم عــن بعــد ،وهــي مبثابــة «دليل مســتخدمني»
للمعلمــن والطلبــة وأوليــاء األمــور لربنامــج مايكروســوفت «تيمــز».
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رابعــاً :توفــر متطلبــات اإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة للــوزارة واملبــاين اإلداريــة

التابعــة لهــا واملــدارس:

فقــد عملــت الــوزارة عــى توفــر متطلبــات النظافــة ومعــدات الوقايــة الشــخصية مــن خــال تركيــب أجهــزة
معقــات األيــدي ،والكاممــات ،والقفــازات ،وأجهــزة قيــاس الحــرارة يف مبنــى الــوزارة واملبــاين اإلداريــة
التابعــة لــه ،والتعميــم عــى املــدارس الســتالم أدوات اإلجــراءات االحرتازيــة (أجهــزة قيــاس الحــرارة)
ومعــدات الوقايــة الشــخصية (الكاممــات – القفــازات – معقــات األيــدي – مطهــرات األســطح) الســتخدامها
خــال فــرة اختبــارات نهايــة العــام الــدرايس  2020/2019مــن املخــازن العامــة للــوزارة.

خامســاً :اإلجــراءات الوقائيــة والتدابــر االحرتازيــة يف مراكــز اختبــارات نهايــة العــام
الــدرايس :2020/2019

تابعــت الــوزارة رضورة توفــر كادر متريــض ملراكــز اختبــارات الشــهادة الثانويــة العامــة ،وتعليــم الكبــار مــع
برنامــج خدمــات الصحــة املدرســية مبؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة ،وإعــداد دليــل الصحــة والســامة
الختبــارات نهايــة العــام الــدرايس  ،2020/2019ومتابعــة حــاالت اإلصابة/االشــتباه بفــروس كورونــا املســتجد
(كوفيــد )19-يف مراكــز اختبــارات الشــهادة الثانويــة العامــة ،وتعليــم الكبــار والتنســيق مــع وزارة الصحــة
العامــة ،وتوفــر الكميــات املناســبة مــن (الكاممــات – القفــازات – معقــات األيــدي – مطهــرات األســطح –
أجهــزة قيــاس الحــرارة) يف مراكــز االختبــارات.

سادسا :االستعداد للعودة اآلمنة للمدارس يف العام األكادميي :2021/2020
لقــد عملــت وزارة التعليــم والتعليــم العــايل عــى وضــع تصــور لإلجــراءات العامــة الصحــة والســامة
للعــودة اآلمنــة للمــدارس ،وإعــداد ســيناريوهات مقرتحــة إلجــراءات التغذيــة املدرســية للعــام األكادميــي
 ،2021/2020وإعــداد إرشــادات اإلجــراءات االحرتازيــة الوقائيــة يف املدرســة للعــام األكادميــي ،2021/2020
والتعميــم عــى املــدارس الحكوميــة بآليــة توزيــع الطــاب املطلــوب حضورهــم للمدرســة عــى جميــع
الحافــات املخصصــة للمدرســة بنســبة  %50مــن الطاقــة االســتيعابية للحافلــة والعمــل باإلجــراءات الوقائيــة
واالحرتازيــة املطلــوب اتباعهــا.
باإلضافــة إىل مــا ســبق ،عملــت الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة عــى إجــراء الفحوصــات االســتباقية
للطلبــة والعاملــن يف املــدارس والــوزارة ،وتأهيــل وتدريــب الطواقــم التعليميــة واإلداريــة باملــدارس،
والتنســيق مــع مركــز القيــادة الوطنــي  ،NCCملتابعــة جميــع فئــات املجتمــع التعليمــي (طلبــة أو معلمــن)
يف حــال وجــود إصابــة مؤكــدة أو مخالطــة ،واملتابعــة واإلرشاف للتأكــد مــن جاهزيــة املــدارس وتطبيــق
كافــة اإلجــراءات االحرتازيــة يف الــوزارة واملبــاين التعليميــة ،وإطــاق املنصــة التعليميــة (مزيــد) عــر
اإلنرتنــت ،لضــان ســهولة ورسعــة الوصــول ملصــادر التعلــم  ،وتوفــر بنــك مــن األســئلة املدققــة ،وإطــاق
بوابــة التعليــم عــن بعــد ( ،)Q- Learningوتوفــر أجهــزة الحاســوب ،وتخفيــض دوام املوظفــن يف مقــرات
العمــل.
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وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية
عملــت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة عــى وضع وتنفيذ خطــة واضحــة لحامية جميع
فئــات العــال يف القطاعــن :العــام والخــاص ،لضــان ســامتهم واالســتجابة العاجلــة للتحديــات الصحيــة
لألزمــة ،مــن خــال الحمالت التوعويــة للعامل واملســتخدمني يف املنازل ،وتقديــم الرعاية الصحيــة املجانية
لهــم ،وتشــديد الرقابــة والعقوبــات عــى املخالفــن لــروط ومواصفــات الصحــة والســامة الخاصــة بهــم.
كــا أعلنــت الــوزارة عــن مجموعــة مــن التوجيهــات بشــأن ســامة العــال وصحتهــم ،ودعــت أصحــاب العمــل
إلجــراء تقييــات ملخاطــر تفــي الفــروس ،وعملــت عــى تعزيــز الحــوار مــع االتحــادات النقابيــة العامليــة،
وعقــدت اجتامعــات نصــف ســنوية منتظمــة بــن الــوزارة واالتحــاد العاملــي للنقابــات نظمهــا مكتــب مــروع
منظمــة العمــل الدوليــة يف الدوحــة ،مبــا يف ذلــك جلســة مخصصــة لتداعيــات الجائحــة.
وخــال فــرة إغــاق األنشــطة التجاريــة ملجابهــة الجائحــة ،أصــدر مــرف قطــر املركــزي بالتعــاون مــع
وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة تعليــات للبنــوك بإزالــة القيــود املفروضــة عــى
عامــات املنــازل لفتــح حســابات بنكيــة حتــى تتمكــن مــن االســتمرار يف تلقــي أجورهــن وإرســال التحويــات
إىل بلدانهــن.
وبتوجيــه مــن قائــد البــاد املفــدى ســمو األمــر وضعــت دولــة قطــر سياســة واضحــة ومتكاملــة ،لتوفــر
الحاميــة االجتامعيــة ألصحــاب العمــل وجميــع فئــات العــال دون اســتثناء ،مــن خــال اعتــاد حزمــة الدعــم
املــايل للقطــاع الخــاص مببلــغ  75مليــار ريــال قطــري ،لضــان اســتدامة األعــال والوظائــف ،وتنفيــذ برنامــج
الضامنــات العامليــة ومعاقبــة املخالفــن.
وخــال أزمــة الجائحــة ،عملــت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة عــى إنشــاء منصــة
إلكرتونيــة ،لتدويــر العاملــة يف ســوق العمــل املحــي بالتعــاون مــع غرفــة قطــر ،إلتاحــة الفرصــة للــركات
التــي تحتــاج إىل عاملــة جديــدة بالتعاقــد مــع العاملــة املتاحــة داخــل الدولــة ،والتــي تــم االســتغناء عنهــا
بســبب تداعيــات الجائحــة .وســاهمت الترشيعــات الجديــدة يف التخفيــف مــن آثــار الجائحــة عــى العــال
والــركات خــال فــرة إغــاق املطــارات ،وإيقــاف عمليــات االســتقدام .وبســبب تداعيــات األزمــة اضطــرت
إدارات عالقــات العمــل يف معظــم أوقــات  2020إىل تعليــق خدماتهــا املبــارشة إىل املراجعــن ،وتوقــف
فــض املنازعــات مؤقتــا عــن ســاع الشــكاوى .لــذا حرصــت الــوزارة عــى تطويــر خدماتهــا اإللكرتونيــة عــن
بعــد لفائــدة أصحــاب العمــل والعــال.

وزارة املالية
قامــت وزارة املاليــة بدورهــا يف مواجهــة هــذه الجائحــة ،فاســتمرت يف توجيــه الدعــم املــايل بشــكل
مركــز عــى قطاعــي :التعليــم والصحــة ،إذ مثلــت مخصصــات القطاعــن مــا نســبته  %8.9و%8.5عــى التــوايل
مــن إجــايل املرصوفــات ،وبلــغ إجــايل مخصصــات قطــاع الصحــة يف موازنــة  2021مــا يقــارب  16.5مليــار
ريــال .واتخــذت الدولــة حزمــة مــن اإلجــراءات املاليــة خــال عــام  ،2020للحــد مــن تداعيــات الجائحــة عــى
املوازنــة العامــة للدولــة ،وذلــك بســبب تراجــع أســعار النفــط يف األســواق العامليــة.
ســارعت دولــة قطــر كبقيــة دول العــامل مــن أجــل احتواء هــذه الجائحــة وتبعاتهــا وآثارهــا بالعمل عــى توفري
األمــوال الالزمــة للقطــاع الصحــي للحــد مــن انتشــار الجائحــة وكبــح جامحهــا أينــا حلــت .كــا أنهــا عملــت عــى
توفــر الدعــم املــايل ،واتخــاذ إجــراءات وتدابــر عديــدة ملســاعدة القطاعــات التــي تأثــرت بشــكل مبــارش
وكبــر ،يك تحافــظ عــى اســتمراريتها عــى املــدى القصــر واملتوســط للمســاعدة يف القضــاء عــى
هــذه الجائحــة ،وعــودة الحركــة االقتصاديــة والتجاريــة إىل طبيعتهــا .وكان هــذا جــزء مــن برامــج الحاميــة
االجتامعيــة ،وحاميــة االقتصــاد مــن خــال حاميــة الــركات الصغــرة واملتوســطة الحجــم التــي هــي أكــر
عرضــة مــن الــركات الكبــرة.
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الهالل األحمر القطري
قامــت منظــات املجتمــع املــدين والجمعيــات غــر الهادفــة للربــح بدولــة قطــر وعــى رأســها الهــال
األحمــر القطــري بدورهــا مــن أجــل تخفيــف آثــار الجائحــة ،مــن خــال دعــم املؤسســات الحكوميــة ملواكبــة
متطلبــات االســتجابة للتخفيــف مــن حــدة تلــك اآلثــار الناجمــة عــن إجــراءات احتــواء املــرض بتوزيــع مســاعدات
غذائيــة أساســية للرشائــح األكــر تــررا ً ،وتقديــم املســاعدة ملــن يحتاجهــا يف دولــة قطــر.

وزارة التجارة والصناعة
قامــت وزارة التجــارة والصناعــة بالــدور املــوكل إليهــا للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية للجائحــة عــى كافــة
رشائــح املجتمــع القطــري ،وباألخــص املترضريــن مــن التجــار والفقــراء وذوي الدخــل املحــدود ،وغريهــم.
إذ متثــل العمــل مبنظومــة إدارة ومراقبــة املخــزون االســراتيجي للســلع الغذائيــة واالســتهالكية بربنامــج
وطنــي فريــد مــن نوعــه إذ مكــن دولــة قطــر التكيــف مــع مختلــف املســتجدات الدوليــة ،وحــاالت الظــروف
الطارئــة واألزمــات ،ســواء املحليــة أم اإلقليميــة أم الدوليــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن كــوارث طبيعيــة ،وأوبئــة
صحيــة كجائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد .)19-كــا عملــت الــوزارة عــى تعزيــز الرشاكــة بــن
القطاعــن العــام والخــاص ،لدعــم مكانــة قطــر لتكــون مــن أبــرز الــدول قــدرة عــى التخطيــط بشــكل دقيــق،
إلدارة املشــاريع الكفيلــة بزيــادة إمكانياتهــا التخزينيــة مــن الســلع الغذائيــة واالســتهالكية ،وتحقيــق أمنهــا
الغــذايئ.

وزارة املواصالت واالتصاالت
تجاوبــا مــع اإلجــراءات والتدابــر التــي اتخدتهــا دولــة قطــر ملواجهــة انتشــار الجائحــة ،ويف ظــل التزايــد
امللحــوظ ملتطلبــات اســتخدام اإلنرتنــت أثنــاء الجائحــة حيــث أصبحــت التكنولوجيــا أداة حاســمة للتحــرك يف
الظــروف الوبائيــة غــر املســبوقة ،عملــت وزارة املواصــات واالتصــاالت ،يف ســياق دورهــا عــى دعــم
الجهــود االحرتازيــة التــي تبذلهــا الحكومــة بشــكل فعــال وذلــك مــن خــال إطــاق سلســلة مــن املبــادرات
التــي تســاهم يف ضــان ســامة املواطنــن واملقيمــن عــى أرض الدولــة.
وقــد شــكل ذلــك فرصــة ســانحة لقطــع أشــواط هامــة يف تحقيــق بعــض أهــداف اإلســراتيجية الرقميــة
للدولــة التــي تتمحــور حــول رقمنــة الخدمــات الحكوميــة ،ومنــو االتســاق بــن الجهــات الحكوميــة .وقــد
انعكــس ذلــك عــى القــدرات التقنيــة للعمــل عــن بعــد يف ظــل الجائحــة ،كــا ســاهم مبــارشة يف التنســيق
بــن الجهــات لتجهيــز تطبيقــات معينــة ،تقنيــة ،مثــل تطبيقــات نرعاكــم ،واحــراز .
وبفضــل جهــود وزارة املواصــات واالتصــاالت وهيئــة تنظيــم االتصــاالت ،تــم توجيــه مزوديــن للتعامــل مــع
الــركات (أوريــدو وفودافــون ومايكروســوفت خدمــات االتصــال) تجاوبــا مــع االجــراءات االحرتازيــة املتخــدة
مــن طــرف الدولــة ،حيــث يعمــل املزيــد مــن األشــخاص مــن املنــزل ،كــا متــت مضاعفــة رسعــة تشــغيل
اإلنرتنــت للمســتخدمني ومضاعفــة بيانــات الهاتــف املحمــول للعمــاء مــن األفــراد والــركات وقدمــوا حــزم
جديــدة لربــط املســتخدمني بخدمــات اإلنرتنــت لتســهيل التشــغيل عــن بعــد ،مــع الحفــاظ عــى جــودة الخدمات
وبــدون رســوم ماليــة إضافيــة.
وعــاوة عــى ذلــك ،تــم تطويــر مجموعــة مــن األدوات التدريبيــة للشــمولية الرقميــة لنــر املهــارات التــي
تــم تحديدهــا ضمــن إطــار املنهــج التدريبــي بــن عامــة الجمهــور .وتتضمــن هــذه املجموعــة ،ضمــن عنــارص
أخــرى ،املحتويــات التــي ميكــن مــن خاللهــا عقــد برامــج التدريــب املتخصصــة يف املهــارات الرقميــة .ويعترب
ســياق ومــدى مالءمــة الربامــج مســألة جوهريــة للذيــن هــم يف بدايــة الطريــق نحــو اكتســاب املهــارات
الرقميــة ،خاصــة أولئــك الذيــن يســتخدمون اإلنرتنــت للمــرة األوىل ،أو الذيــن ال ميلكــون دافعــا قويــا لتطويــر
مهاراتهــم الرقميــة .وقــد تــم توظيــف هــذه األدوات للتواصــل ولنــر التوعيــة وإتاحــة فــرص التســاوي يف
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اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات ملواجهــة الجائحــة ،وتــم تطويــر تطبيقــات إليكرتونيــة ملتابعــة حــاالت
اإلصابــة والتعــايف وتنســيق منصــات افرتاضيــة للمراجعــات الطبية عــر اإلنرتنت ولتأمــن االحتياجــات الغذائية
واملســتلزمات املعيشــية وكذلــك لتســيري األعــال يف القطاعــات الرســمية والخاصــة ودعــم قطــاع التعليــم
وغريهــا مــن األنشــطة اإلنســانية واألمنيــة للعمــل عــن بعــد ومــن خــال الخدمــات الرقميــة.
كــا حــددت وزارة املواصــات واالتصــاالت مــروع الكيوســكات الــذي يوصــل خدمــات الدولــة إىل جميــع
املواطنــن والــركات الخاصــة عــر كيوســكات منتــرة يف جميــع ارجــاء الدولــة ،وعــاوة عــى رقمنــة
الخدمــات وجعــل الخدمــة ذاتيــة عــر الكيوســك ،أضافــت الكيوســكات قنــاة جديــدة للتواصــل والتعــاون مــا
بــن الدولــة واملســتفيدين والقطــاع الخــاص .وقــد ســاهمت هــذه الكيوســكات يف تخفيــف الضغــط عــى
املراكــز الحكوميــة .كــا أنهــا خدمــة ذاتيــة مــا يعنــي أن التواصــل البــري منعــدم .كل هــذه الخطــوات
صبــت يف مصلحــة خطــط التباعــد االجتامعــي خــال الجائحــة.
ونظمــت وزارة املواصــات واالتصــاالت برنامــج تدريــب حكومــة قطــر الرقمية من خالل سلســلة نــدوات وحلقات
نقاشــية افرتاضيــة لتســليط الضــوء عــى آخــر األبحــاث والتطبيقــات التكنولوجيــة املحليــة والدوليــة املتعلقة
بالجائحــة ،ومــدى اســتخدامها ملواجهــة التحديــات خــال هــذه االزمــة .واســتهدفت هــذه السلســلة البالــغ
عددهــا  21نــدوة وحلقــة نقاشــية التــي تنفــذ بالتعــاون مــع مؤسســات أكادمييــة وطنيــة وعامليــة  ،موظفــي
تكنولوجيــا املعلومــات يف الجهــات الحكوميــة املختلفة.
وتــأيت هــذه السلســلة ،التــي يقدمهــا مجموعــة مــن الخــراء واألكادمييــن املختصــن ،يف إطــار جهــود
وزارة املواصــات واالتصــاالت لدعــم قطــاع نظــم املعلومــات يف مختلــف الجهــات الحكوميــة يف مواجهــة
تحديــات الجائحــة وفهــم أحــدث التقنيــات فضــا عــن صقــل املهــارات التكنولوجيــة والفنيــة والقياديــة
للموظفــن العاملــن بقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،مبــا يســهم يف تحقيــق أهــداف حكومــة
قطــر الرقميــة وبنــاء املســتقبل الرقمــي املنشــود.

جهاز التخطيط واإلحصاء
وفيــا يتعلــق بالعمــل اإلحصــايئ يف جهــاز التخطيــط واإلحصــاء أثنــاء الجائحــة فقــد اتخــذت دولــة قطــر
اجــراءات احرتازيــة للوقايــة والحــد مــن انتشــار الفــروس حرصــاً عــى حاميــة صحــة وســامة كافــة أفــراد
املجتمــع .ويف ضــوء اإلجــراءات االحرتازيــة املســتندة عــى خطــة قطــر الوطنيــة للتأهــب واالســتجابة
لألمــراض املعديــة،)Qatar National Preparedness and Response Plan for Communicable Diseases ( ،
أصــدر مجلــس الــوزراء املوقــر حزمــة مــن القــرارات الخاصــة بهــذا الشــأن ،والتــي مــن ضمنهــا تقليــص عــدد
املوظفــن املتواجديــن مبقــر العمــل بالجهــات الحكوميــة إىل  %20مــن إجــايل عــدد املوظفــن لــكل جهــة
إلنجــاز األعــال الرضوريــة لســر وانتظــام املرافــق العامــة ،بينــا يبــارش  %80مــن املوظفــن أعاملهــم مــن
منازلهــم أو عنــد الطلــب بحســب األحــوال ،وذلــك اعتبــارا مــن شــهر مــارس  .2020وعليــه ،اتخــذ الجهــاز بعــض
االجــراءات وآليــات العمــل البديلــة بغــرض تســيري األعــال اإلحصائيــة بكافــة أنواعهــا ســواء كانــت ميدانيــة أو
مكتبيــة .عــى ســبيل املثــال فيــا يتعلــق باملســوح امليدانيــة ،تــم جمــع البيانــات عــر الهاتف ،واالســتامرات
اإللكرتونيــة ،والربيــد اإللكــروين ،وعــر الربــط املبــارش مــع مصــادر البيانــات .أمــا بالنســبة لألعــال املكتبيــة،
فقــد تــم اســتحداث بيانــات إحصائيــة ومــؤرشات حديثــة تقيــس تأثــر الجائحــة عىل بعــض األنشــطة االقتصادية
واالجتامعيــة ،وتــم اســتئناف العمــل يف مــروع التعــداد يف نهايــة الربــع األخــر مــن عــام .2020
ويف جانــب جهــود مشــاركة فئــات املجتمــع األخــرى يف الحصــول عــى البيانــات اإلحصائيــة بطريقــة
تفاعليــة ،تــم إطــاق تطبيــق حديــث باســم «إحصــاءات قطــر» لألجهــزة املحمولــة الذكيــة ،وهــو متــاح
ـي تشــغيل Androidو .IOSوأتــت هــذه
للتحميــل املجــاين عــى مختلــف أنــواع األجهــزة التــي تعمــل بنظامـ ّ
الخطــوة بالتزامــن مــع بــدء العمــل امليــداين ملــروع التعــداد العام للســكان واملســاكن واملنشــآت «تعداد
قطــر  .»2020ويتيــح هــذا التطبيــق لجميــع املســتخدمني رابط ـاً مبــارشا ً للتســجيل مــن أجــل اســتيفاء بيانــات
«تعــداد قطــر  »2020إلكرتوني ـاً وبشــكل ذايت ســهل وآمــن ورسيــع دون الحاجــة لزيــارة الباحثــن امليدانيــن
لتســجيل األرس واالفــراد يف الدولــة .كــا يرتبــط كليّـاً بالعمــل اإلحصــايئ يف جهــاز التخطيــط واإلحصــاء حيــث
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يحتــوي عــى مختلــف البيانــات الدوريــة التــي تصدرهــا إدارات اإلحصــاء يف الجهــاز مــن مــؤرشات وأرقــام
ونتائــج مســوح ،ويتيــح التطبيــق عــددا ً كبــرا ً منهــا دون الحاجــة إىل اتصــال بشــبكة اإلنرتنــت باإلضافــة إىل
ســهولة إجــراء املقارنــات اإلحصائيــة لعــدد مــن الســنوات للمواضيــع املختــارة عليــه مــع إمكانيــة مشــاركة
العديــد مــن البيانــات عــن طريــق منصــات التواصــل االجتامعــي والربيــد اإللكــروين وكذلــك إرســالها للغــر عرب
العديــد مــن وســائل التواصــل الحديثــة .ويعــرض التطبيــق بعــض البيانــات اإلحصائيــة بطريقــة سلســة تفاعليــة
غــر تقليديــة كإحصــاءات التجــارة الخارجيــة ،وبيانــات مجموعــة شــاملة مــن الخرائــط لدولــة قطــر .وميكــن
أي وقــت االتصــال والتواصــل مبــارشة بجهــاز التخطيــط واإلحصــاء عنــد وجــود
ملســتخدمي التطبيــق يف ّ
استفســار أو طلــب بيانــات ،ويق ـدّم خدمــة إرســال التنبيهــات للمســتخدمني عنــد التحديــث عــى البيانــات أو
صــدور بيانــات جديــدة.

مرصف قطر املركزي
قــام املــرف باإلجــراءات الالزمــة للتصــدي لآلثــار االقتصاديــة للجائحــة ،مــن منطلــق أنــه يعمــل عــى إدارة
السياســة النقديــة بتخصيــص نافــذة إعــادة رشاء (ريبــو) مببلــغ قــدره خمســون مليــار قطــري بنســبة صفريــة
ألغــراض توفــر الســيولة للبنــوك ،لتســتخدم يف تأجيــل أقســاط القــروض أو منــح قــروض جديــدة وبنــاء عــى
ذلــك قــام بتوجيــه البنــوك العاملــة بالدولــة بتأجيــل أقســاط القــروض املســتحقة ،والفوائــد املرتتبــة عليهــا
الخاصــة بالقطاعــات املتــررة؛
•تخصيــص ضامنــات للبنــوك املحليــة مبــا قيمتــه  3مليــارات ريــال قطــري مــن أجــل تقديــم قــروض ميــرة
للــركات الصغــرة واملتوســطة املتــررة ملســاعدتها عــى تســديد الرواتــب واإليجــارات (برنامــج
الضــان الوطنــي لدعــم القطــاع الخــاص)؛
•توجيــه كافــة البنــوك واملصــارف العاملــة بالدولــة مبراجعــة وتفعيــل خطــط اســتمرارية األعــال
وتقييمهــا مــع املخاطــر املحتملــة لألعــال وفقــاً ملراحــل انتشــار الوبــاء؛
•إلغاء الرسوم املفروضة عىل نقاط البيع  POSورسوم السحب عرب الرصاف اآليل ATM؛
•إلغــاء كافــة العمــوالت والرســوم عــى اســتخدام أنظمــة الدفــع بــن محــال الرصافــة والبنــوك العاملــة
يف الدولــة؛
•إصــدار تعاميــم للبنــوك العاملــة يف دولــة قطــر بتعزيــز الخدمــات املرصفيــة للعمــاء عــر اإلنرتنــت
وذلــك لتجنــب زيــارة العمــاء لألفــرع مــع ضــان اســتمرارية األعــال؛
•تشــكيل لجنــة متابعــة إجــراءات الحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-للتواصــل مــع
املؤسســات املاليــة العاملــة يف الدولــة ملتابعــة وتقييــم كافــة التوصيــات والتدابــر الصــادرة مــن
املــرف ومعالجــة العقبــات التــي تحــول دون تنفيذهــا؛
•خفــض كل مــن ســعر املــرف لإليــداع ومعــدل الــراء الريبــو مبقــدار  150نقطــة أســاس لــكل منهــا مــن
 %2.5إىل  ،%1.0وخفــض ســعر املــرف لإلقــراض مبقــدار  250نقطــة أســاس إىل %2.5؛ وذلــك لتخفيــض
تكلفــة اإلقــراض وتوجيــه أســعار الفائــدة إىل املســتوى املطلــوب لتســهيل التدفــق الــكايف لالئتــان
إىل القطاعــات اإلنتاجيــة.

الخطوط الجوية القطرية
ـا عــى مســتوى دولــة قطــر مــن خــال دورهــا
مهـ ً
تعتــر مــن أهــم الفاعلــن كونهــا مركــز نقــل لوجســت ًيا ُ
الهــام يف شــحن وتأمــن نقــل اإلمــدادات األساســية واملســاعدات خاصــة إبــان مواجهــة الجائحــة  ،حيــث
نجحــت الخطــوط الجويــة القطريــة يف نقــل عــدد كبــر مــن املســافرين وإعادتهــم إىل أوطانهــم عــر
رحــات الطــران املكثفــة ،يف الوقــت الــذي أحدثــت فيــه الجائحــة تحديــات غــر مســبوقة لقطــاع الطــران
العاملــي ،هــذا إىل جانــب دورهــا يف نقــل املســاعدات الغذائيــة ومســتلزمات مكافحــة الوبــاء إىل عــرات
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الــدول يف جميــع أنحــاء العــامل .و مل يقتــر دورهــا عــى دعــم املجتمــع املحــي فقــط ،بــل امتــد ليشــمل
املجتمــع الــدويل كذلــك مــن خــال العمــل عــى ضــان نقــل العاملــن يف القطــاع الطبــي واإلمــدادات إىل
بعــض البلــدان التــي تأثــرت بالجائحــة داعمــة بذلــك الــدور الهــام والرائــد الــذي تلعبــه دولــة قطــر يف العمــل
االنســاين و الجهــد الــدويل ملكافحــة الوبــاء العاملــي.
وقــد تعاونــت الخطــوط الجويــة القطريــة مــع القطــاع الخــاص والحكومــات والــركاء مــن أجــل التغلــب عــى
التحديــات اللوجســتية التــي يطرحهــا فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ،)19-وزادت مــن عملياتهــا بشــكل
ملحــوظ خــال األزمــة لدعــم التجــارة العامليــة ونقــل شــحنات اإلغاثــة و اللقاحــات واألدويــة واألجهــزة الطبيــة
واإلمــدادات الحيويــة باســتخدام شــبكتها العامليــة إىل العديــد مــن املناطــق املتــررة ،باإلضافــة إىل
تشــغيل رحــات الشــحن املجدولــة ورحــات الــركاب ،كــا تســتخدم الخطــوط القطريــة ناقلــة البضائــع أيضً ــا
طائــرات ركاب لنقــل البضائــع فقــط ،وتعمــل للحفــاظ عــى سالســل التوريــد العامليــة الحيويــة ،حيــث نقلــت
أكــر مــن  ٢٥٠ألــف طــن مــن اإلمــدادات الطبيــة واملســاعدات إىل املناطــق املتأثــرة خــال األشــهر األخــرة.
وهــذا مــا يعــادل ســعة الشــحن عــى حــوايل  ٢,٥٠٠طائــرة شــحن مــن طــراز بوينــغ  ، 777هــذا باإلضافــة إىل
تشــغيل أكــر مــن  500رحلــة شــحن غــر مجدولــة منــذ بــدء الجائحــة لنقــل املســاعدات األساســية واإلمــدادات
الطبيــة والغــذاء والحيوانــات الحيــة وغريهــا مــن البضائــع .والجديــر بالذكــر أن الخطــوط الجويــة القطريــة كانت
أول رشكــة طــران دوليــة قامــت طوعـاً بتســليم شــحنات املســاعدات الطارئــة .وشــمل ذلــك قوافــل طائــرات
شــحن حملــت إمــدادات طبيــة ومســاعدات إغاثيــة داعمــة لتنميــة عــدد مــن الــدول أو عــن طريــق منظــات
األمــم املتحــدة مــن أهمهــا منظمــة اليونيســيف.
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الهدف االول
القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان

يشــكل هــدف القضــاء عــى الفقــر بكافــة أشــكاله وأنواعــه يف ظــل جائحــة فــروس كورونــا املســتجد
(كوفيــد )19-التحــدي الرئيــس ملعظــم الــدول الناميــة .وألن الفقــر املدقــع حســب تعريــف األمــم املتحــدة
ال يوجــد يف دولــة قطــر بســبب ارتفــاع متوســط خــط الفقــر النســبي والــذي يعــادل  1450دوالر أمريــي
يف الشــهر ،فــإن أولويــات دولــة قطــر ركــزت عــى الغايــات التــي مــن شــأنها خفــض نســبة الرجــال والنســاء
واألطفــال مــن جميــع األعــار الذيــن يعانــون الفقــر وكفالــة حقــوق الفئــات الضعيفــة وخاصــة النســاء يف
الحصــول عــى املــوارد االقتصاديــة والطبيعيــة والخدمــات .ويشــكل هــدف بنــاء قــدرات الفئــات الضعيفــة
مــن خــال توفــر فــرص التدريــب والتأهيــل أحــد أولويــات إســراتيجية التنميــة االجتامعيــة  .2022-2018ومــا
يعضــد مــن فــرص تحقيــق هــدف القضــاء عــى الفقــر يف قطــر قبــل  ، 2030وجــود نظــام فعــال ومتكامــل
للحاميــة االجتامعيــة يف الدولــة يعمــل مبثابــة صــام أمــان للوقايــة والحاميــة مــن جميــع مظاهــر الفقــر
مــع كفالــة حصــول جميــع املواطنــن عــى التعليــم الجيــد وخدمــات الصحــة يف املجتمــع .وســيتم الحقــا
عــرض السياســات واألهــداف لتــي تقــوم قطــر بتنفيذهــا ضمــن اســراتيجية التنميــة الوطنيــة 2022-2018
والتــي تســتهدف ليــس فقــط وقايــة املجتمــع مــن الفقــر بــل إدمــاج الرشائــح الضعيفــة ،وتلــك األكــر احتــاال
تعرضــا ملظاهــر الفقــر يف مســرة التنميــة الوطنيــة مــن أجــل عــدم تــرك أحــد يتخلــف عــن ركــب التنميــة.
وقــد أدرك واضعــو السياســات التنمويــة يف دولــة قطــر مبكــرا ،أن الوقايــة مــن الفقــر ال تعنــي فقــط
السياســات املوجهــة للحاميــة مــن فقــر الدخــل (البعــد االقتصــادي) ،إمنــا تســتدعي أيضــا العمل عــى تكامل
تلــك السياســات يف ركائــز رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030التــي قامــت عليهــا اســراتيجية التنميــة الوطنيــة
الثانيــة ( )2022-2018بغــرض تحقيــق العدالــة االجتامعيــة وإدمــاج الفئــات الضعيفــة يف املجتمــع ،لضــان
أال يتخلــف أحــد عــن ركــب التنميــة .وتتكامــل هــذه السياســات يف الركائــز األربعــة لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030
واملتمثلــة يف )1 :ركيــزة التنميــة االجتامعيــة والتــي تهــدف إىل وضــع نظــم الرعايــة االجتامعيــة املناســبة؛
 )2ركيــزة التنميــة البرشيــة التــي تســتهدف توفــر الفــرص يف الحصــول عــى التعليــم الجيــد والتدريــب
والصحــة؛  )3ركيــزة التنميــة االقتصاديــة التــي تســعى إىل توفــر فــرص العمــل الالئــق وتشــجيع املشــاريع
واملبــادرات التــي تضمــن مشــاركة الفئــات الضعيفــة يف التنميــة؛  )4ركيــزة التنميــة البيئيــة التــي تهــدف
إىل الحفــاظ عــى التــوازن البيئــي مــن خــال االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة يف البــاد.
الجدول رقم (:)1.1توائم غايات الهدف  1مع أهداف إسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ()2022-2018

القطاع

بعض أهداف اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ( )2022-2018املوامئة

الحامية
االجتامعية

تطوير نظم وترشيعات الحامية االجتامعية يف حدود  7ترشيعات بنهاية عام
2022
تعزيز فرص التأهيل الوظيفي واالجتامعي للرشائح الضعيفة والتي يف سن
العمل والقادرة عليه ،بنسبة  % 40من إجاميل الرشائح الضعيفة خالل الفرتة
2022-2018

غايات الهدف 1
1,1

2.1

3,1

تشغيل  %50من الخدمات املقدمة يف منافذ تقديم الخدمات خالل الفرتة
2022-2018
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مــع خلــو دولــة قطــر مــن ظواهــر الفقــر املدقــع والفقــر املطلــق والحرمــان متعــدد األبعــاد ،وانطالقــا مــن
ركيــزة التنميــة االجتامعيــة يف رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030تركــز االهتــام األعظــم إلســراتيجية التنميــة
الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018لدولــة قطــر عــى تنفيــذ سياســات تعنــى بالوقايــة والحاميــة مــن ظواهــر
الفقــر األخــرى مــن خــال وضــع اســراتيجية للحاميــة االجتامعيــة تتســق مــع مبــــادئ وأهــــداف أجنــــدة
التنميــــة الدوليــــة املســتدامة .2030بنــاء عــى التجــارب املســتفادة مــن خطــة التنميــة الوطنيــة -2011
 2016اســتهدفت اإلســراتيجية اســتكامل “ نظــــام فعــــال للحاميــــة االجتامعيــة لجميــع القطريــــن ،يرعــــى
حقوقهــــم املدنيــة ،ويثمــــن مشــــاركتهم الفعالــــة يف تطويــــر املجتمــع ،ويؤمــــن لهــــم دخــــا كافيــا
للمحافظــــة علــــى الكرامــــة والصحــــة” .وقد متكنت دولة قطر مــن تطوير نظام محكــم للحامية االجتامعية
مبشــاركة فاعلــة مــع منظــات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص يف الدولــة ،بجانــب توفــر خدمــات الصحة
والتعليــم للجميــع والتــي أدت إىل إحــراز قطــر مرتبــة متقدمــة يف دليــل التنميــة البرشيــة عامــا بعــد عــام
حيــث جــاءت يف املرتبــة  45مــن بــن  189دولــة قــي تقريــر  .2020لكــن ال تــزال هنــاك حاجــة ماســة إىل بــذل
الجهــد املتواصــل للعمــل عــى تحديــث وتطويــر الترشيعــات لتعزيــز الدمــج االجتامعــي واالقتصــادي للفئــات
الضعيفــة مــن املجتمــع والعمــل عــى ضــان اســتدامة مــوارد منظومــة الحاميــة االجتامعيــة ،التزامــا مــن
دولــة قطــر بــأال يتخلــف أحــد مــن مواطنيهــا عــن ركــب التنميــة .وهــذا مــا تضطلــع بتنفيــذه حاليــا الجهــات
املعنيــة بتنفيــذ برامــج ومشــاريع اســراتيجية الحاميــة االجتامعيــة  .2022-2018وسيســتمر العمــل عــى هــذا
النهــج يف اســراتيجيات التنميــة املســتقبلية لدولــة قطــر.

اإلطــار ( : )1.1أهــداف اســراتيجية قطــاع الحاميــة االجتامعيــة ( )2022 -2018تعكــس سياســات
الدولــة لوقايــة الرشائــح الضعيفــة مــن الفقــر
تقــوم وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة بالعمــل مــع رشكائهــا يف قطــاع
املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص بــاإلرشاف عــى تنفيــذ اســراتيجية قطــاع الحاميــة االجتامعيــة
( )2022- 2018وتهــدف إىل تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف املتكاملــة للحاميــة االجتامعيــة يف
دولــة قطــر وهــي:
1.1تطوير نظم وترشيعات الحامية االجتامعية يف حدود  7ترشيعات بنهاية عام 2022؛
2.2تعزيــز فــرص التأهيــل الوظيفــي واالجتامعــي لرشائــح الرعايــة االجتامعيــة والتــي يف ســن
العمــل والقــادرة عليــه ،بنســبة  % 40مــن إجــايل الرشائــح حتــى عــام 2022؛
3.3تطوير االسرتاتيجيات ذات الصلة باألرسة والطفولة بحلول عام 2022؛
4.4زيادة عدد مراكز التنمية االجتامعية اىل  3مراكز بنهاية 2022؛
5.5تشجيع ودعم  3مبادرات متميزة سنوياً عىل األقل حتى عام 2022؛
6.6رفع نسبة املشاركة يف العمل التطوعي لكافة افراد املجتمع بنسبة  %20بنهاية 2022؛
7.7رفــع نســبة املشــاركة املجتمعيــة القطــاع الخــري والوقــف ومنظــات املجتمــع املــدين
بنســبة  %10بنهايــة 2022؛
8.8تعزيــز تفعيــل العمــل االجتامعــي التطوعــي واملشــاركة املجتمعيــة بزيــادة نســبة عــدد
مؤسســات القطــاع الخــاص ومنظــات املجتمــع املــدين الفاعلــة بنســبة  %20بنهايــة .2022

24

االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

التقدم املحرز
يوضــح الشــكل ( )1.1وضعيــة التقــدم املحــرز عــى مســتوى غايــات هــدف القضــاء عــى الفقــر ..وميكــن
القــول إن دولــة قطــر قــد حققــت أربــع مــن غايــات الهــدف  1بنســبة  %100كــا أن العمــل عــى تحقيــق الغايــات
 3.1و  1.4و  a.1يســر يف تقــدم مضطــرد للوصــول إىل الهــدف املنشــود.
الشكل ( )1.1وضعية التقدم املحرز لهدف القضاء عىل الفقر

١٫٥٫١

٢٫٤٫١

٪١٠٠

١٫٤٫١

٢٫٢٫١

١٫٣٫١

١٫١٫١

١٫٢٫١

٪١٠٠
١.b.١

٪١٠٠

٢.a.١

٤٫٥٫١

١.a.١

٢٫٥٫١

٣٫٥٫١

٪١٠٠
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ

اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺘﺄرﺟﺢ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ واﺿﺢ

ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ

ويشــر الشــكل أيضــا إىل أن الرتتيبــات واإلســراتيجيات املرتبطــة بالغايــة  5.1والتــي تعــزز مــن صمــود جميــع
ســكان الدولــة وتحــد مــن تعرضهــم ملخاطــر الكــوارث قــد تــم االلتــزام بهــا .وبالنســبة للتقــدم املحــرز يف
الغايــة  2.1ال توجــد يف الوقــت الراهــن بيانــات حديثــة متكــن مــن اســتعراض مــا تــم تحقيقــه بشــأن تخفيــض
نســبة الفقــراء .وتوضــح أخــر البيانــات املعتمــدة مــن مســح اإلنفــاق والدخــل لعــام  2013/2012أن نســبة
القطريــن الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر النســبي بلغــت .%4.96

الغايــة ( :)2-1تخفيــض نســبة الرجــال والنســاء واألطفــال مــن جميــع األعــار الذيــن يعانــون الفقــر
بجميــع أبعــاده وفقـاً للتعاريــف الوطنيــة مبقــدار النصــف عــى األقــل بحلــول عــام 2030
قــدر الحــد الفاصــل للفقــر النســبي الوطنــي ملســتوى املعيشــة الالئــق أي خــط الفقــر النســبي للقطريــن
مببلــغ  3514ريــال شــهريا أي مــا يعــادل  950دوالر امريــي شــهريا وقــدر الحــد الفاصــل ملســتوى الدخــل
املحــدود مببلــغ  5375ريــاال أي مــا يعــادل  1450دوال شــهريا وكــا يوضــح الجــدول ( )2.1أدنــاه فــإن األفــراد
القطريــن مــن ذوي الدخــل املحــدود الذيــن يعانــون مــن الفقــر النســبي يعــادل  %8.04مــن الســكان وبنســبة
 %6.35لــأرس املعيشــية ،وباملقارنــة تقــل هــذه النســب للفئتــن كثــرا باســتخدام مســتوى املعيشــة
املبنــي عــى بيانــات اإلنفــاق ،حيــث تبلــع  %4.96و% 3.02عــى التــوايل.
جدول رقم ( )2.1نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني حسب الجنس والعمر

مقاييس املستوى املعييش املنخفض والدخل املحدود لألفراد القطريني واألرس القطرية حسب شدة الفقر ()2013/2012
البيان

مستوى املعيشة املنخفض

الدخل املحدود
النسبة

الفجوة

الشدة

النسبة

الفجوة

الشدة

األفراد القطريون

8.04

1.68

0.56

4.96

0.81

0.22

األرس القطرية

6.35

1.31

0.43

3.02

0.47

0.12

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،مسح إنفاق ودخل األرسة
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الغايــة ( :)3-1تنفيــذ نظــم وطنيــة مالمئــة للحاميــة االجتامعيــة وتدابــر للجميــع ووضــع
حــدود دنيــا لهــا ،وبحلــول عــام  ،2030تحقيــق تغطيــة واســعة للفقــراء والضعفــاء
الجــدول رقــم ( )3.1يوضــح ارتفــاع عــدد املســتفيدين مــن برامــج الرعايــة االجتامعيــة بــن عامــي  2015و2019
بنســبة  %50ويالحــظ ارتفــاع نســبة اإلنــاث املســتفيدات مــن برامــج الحاميــة االجتامعيــة مقارنــة بالذكــور بأكــر
مــن الضعــف خــال نفــس الفــرة .وتضــم أكــر الفئــات املنتفعــة مــن النســاء والرجــال واألرملــة واملطلقــة
واملســن وذوي اإلعاقــة والعاجــز عــن العمــل واألرسة املحتاجــة واأليتــام ورشائــح أخــرى ضعيفــة يف
املجتمــع.
جدول رقم ( )3.1عدد املستفيدين من برامج الرعاية االجتامعية
النوع

السنة
2015

2016

2017

*2018

*2019

ذكور

4,328

4,835

5,556

6,651

6,822

إناث

10,095

10,640

12,288

14,582

14,799

الجملة

14,423

15,475

17,844

21,233

21,621

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء

الغايــة ( :)4-1كفالــة متتّــع جميــع الرجــال والنســاء ،وال ســيام الفقــراء والضعفــاء منهــم،
بنفــس الحقــوق يف الحصــول عــى املــوارد االقتصاديــة ،وكذلــك حصولهــم عــى
رف فيهــا وغــر ذلــك مــن
الخدمــات األساســية ،وعــى حــق امتــاك األرايض والتــ ّ
الحقــوق املتعلّقــة بأشــكال امللكيــة األخــرى ،وباملــراث ،وبالحصــول عــى املــوارد
الطبيعيــة ،والتكنولوجيــا الجديــدة املالمئــة ،والخدمــات املاليــة ،مبــا يف ذلــك التمويــل
املتناهــي الصغــر ،بحلــول عــام .2030
تــم تحقيــق هــذه الغايــة بنســبة  ،%100حيــث يحصــل جميــع ســكان قطــر عــى الخدمــات الصحيــة وخدمــات
التعليــم والكهربــاء وامليــاه املأمونــة وأيضــا خدمــات املواصــات واالتصــاالت والخدمــات املرصفيــة .بــل أن
الدولــة تقــدم هــذه الخدمــات عــى أســاس أنهــا حقــوق مكتســبة لجميــع الســكان بجميــع فئاتهــم بحكــم
مــا مــن الدولــة
مســؤوليتها املبــارشة تجــاه املجتمــع نظـ ًرا لكونهــا وردت يف الدســتور الدائــم ،وكذلــك التزا ً
مبيثــاق األمــم املتحــدة واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان وإعــان الحــق يف التنميــة وغريهــا مــن
العهــود واالتفاقيــات .وقــد عــززت هــذه اإلنجــازات عــى وجــه الخصــوص يف محــوري الصحــة والتعليــم مــن
مســتويات التنميــة البرشيــة نتــج عنهــا إحــراز قطــر مراتــب متقدمــة يف دليــل التنميــة البرشيــة .عــى صعيــد
حقــوق التملــك للمــوارد الطبيعيــة ويوضــح الجــدول رقــم ( )4.1عــدد القطريــن الذيــن لديهــم حيــازة فرديــة
لــأرض مــن كال الجنســن حيــث ارتفــع عــدد املتملكــن مــن اإلنــاث بــن عامــي  2016و 2018بنســبة  %17بينــا
انخفــض العــدد للذكــور بنســبة .%3
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جدول رقم ( :)4.1عدد القطريني املالكني البالغني لسن الرشد ( 18سنة فأكرث) حسب الجنس ()2019-2016
الجنس

الفئة العمرية

الوحدة

2016

2017

2018

2019

ذكور

 18سنة فأكرث

عدد

6160

5292

6071

5994

اناث

 18سنة فأكرث

عدد

3313

3333

3467

3861

املجموع

 18سنة فأكرث

عدد

9473

8625

9538

9855

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء،

الغايــة ( :)5-1بنــاء قــدرة الفقــراء والفئــات الضعيفــة عــى الصمــود ،والحــد مــن تعرضهم
وتأث ّرهــم بالظواهــر املتطرفــة املتصلــة باملنــاخ وغريهــا مــن الهــزات والكــوارث
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة بحلــول عــام 2030
يف إطــار العمــل للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة ،تــم ســن الترشيعــات
والقوانــن التــي تؤطــر سياســات وإجــراءات التصــدي والتكيــف والتخفيــف مــن آثارهــا لحاميــة جميــع ســكان
الدولــة مــن املخاطــر الناتجــة عنهــا .وقــد تــم انشــاء اللجنــة الدامئــة للكــوارث مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء
رقــم ( )17لســنة  .1998كــا تــم إنشــاء اللجنــة الدامئــة ألعــال اإلنقــاذ واإلغاثــة والتنميــة واملســاعدات
اإلنســانية .ويف جهــود قطــر للتصــدي للجائحــة ،تــم إصــدار قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ( )4لســنة 2020
بتنظيــم اللجنــة العليــا إلدارة األزمــات وتــم وضــع خطــة اســراتيجية للتصــدي للجائحــة بالتعــاون مــع منظمــة
الصحــة العامليــة وبالرشاكــة مــع دول العــامل .وتلتــزم دولــة قطــر بتنفيــذ إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر
الكــوارث ( .)2030- 2015وأنشــأت وزارة الصحــة إدارة الطــوارئ الصحيــة املكلفــة بوضــع السياســات والخطــط
الالزمــة إلنشــاء نظــام متكامــل للتأهــب واالســتجابة للطــوارئ الصحيــة عــى الصعيــد الوطنــي ،بالتنســيق
مــع الجهــات املختصــة.

التحديات
لعــل مــن أبــرز القضايــا التنمويــة لــدى الدولــة واملتعلقــة مبعالجــة الفقــر ،قضيــة اســتدامة منظومــة
الحاميــة االجتامعيــة التــي تقــوم بحاميــة ووقايــة الفئــات الضعيفــة يف املجتمــع مــن ظاهــرة الفقــر
التــي تتمثــل يف الحرمــان مــن الوصــول للخدمــات األساســية مــن الســكن والصحــة والتعليــم والتمتــع بكافــة
الحقــوق االقتصاديــة مــن العمــل الالئــق واملــوارد .ونخــص بالذكــر املرتكــزات الثالثــة التــي يقــوم عليهــا
النظــام وهــي نظــم الرعايــة االجتامعيــة والتامســك األرسي ورأس املــال االجتامعــي .واملرتكــزان األخــران
يعمــان عــى تعزيــز فاعليــة واســتدامة شــبكة الحاميــة االجتامعيــة .ونتيجــة لوتــرة التنميــة املتســارعة
يف قطــر فــإن هــذه املرتكــزات تواجــه بعــض التحديــات .وعــى ســبيل املثــال وبوجــه عــام هنالــك شــعور
عــام برتاجــع التامســك األرسي ورأس املــال االجتامعــي لــدى املجتمــع القطــري .ففــي الوقــت الــذي
يزدهــر فيــه االقتصــاد القطــري وترتفــع مكانــة دولــة قطــر العامليــة ،تــزداد التحديــات التــي تواجــه القيــم
التقليديــة املرافقــة لهــذا الرخــاء .لــذا هنالــك حاجــة ماســة لتأطــر ومأسســة اســراتيجية للحاميــة
االجتامعيــة لالضطــاع بــاألدوار املتعــددة التــي ميكــن أن تلعبهــا عــى صعيــد التنميــة الوطنيــة وتهــدف
شــمول كل الرشائــح الســكانية يف التنميــة واملجتمــع .كــا أن إصــاح نظــم الرعايــة االجتامعيــة واملتمثلــة
يف الضــان االجتامعــي واملعاشــات والتأمينــات االجتامعيــة وإدمــاج ومتكــن الرشائــح الضعيفــة والســكن
وتوفــر الدعــم الوظيفــي يأخــذ اهتاممــا منقطــع النظــر يف ســلم أولويــات التنميــة االجتامعيــة التــي
ســتعزز شــبكة الحاميــة االجتامعيــة .وتشــكل الجائحــة تحديــات للعديــد مــن مشــاريع اســراتيجية قطــاع
الحاميــة االجتامعيــة  2022-2018نســبة لإلجــراءات االحرتازيــة التــي اتخذتهــا الدولــة ملواجهتهــا مــا أدى
إىل توقــف بعــض منهــا وتباطــئ تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع القطــاع .وقــد تــم وضــع معالجــات لتجــاوز هــذه
املعوقــات مــن خــال تفعيــل آليــات خاصــة للتواصــل عــن بعــد مــع املســتفيدين لتقديــم خدمــات الرعايــة
االجتامعيــة واســتخدام منصــات شــبكة اإلنرتنــت املتاحــة.
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ومــن التحديــات التــي تواجــه أنظمــة الحاميــة االجتامعيــة والوقايــة مــن مخاطــر الفقــر نقــص البيانــات
املالمئــة لتطويــر أدلــة وطنيــة لصياغــة سياســات محكمــة مبنيــة عــى األدلــة .إن السياســات التنمويــة
املوجهــة ملعالجــة قضايــا الفقــر تحتــاج إىل اعتمــــاد طــــرق قيــــاس الفقــــر املتعــــدد األبعــاد وإىل بيانــات
متكن املحللني من تصنيف عينات املسوح حســــب الجنــــس ومــــكان اإلقامــــة والســــن واإلعاقــــة ،والوضــــع
مــــن حيــــث الهجــــرة ،واالنتمــــاء اإلثني ،وغيــــر ذلــــك مــــن الخصائص.

الفرص
ســتتيح اســراتيجية التنميــة الوطنيــة  2022-2018فرصــا كبــرة ســتعزز مــن جهــود الدولــة يف تحقيــق هــدف
القضــاء عــى الفقــر ونشــر هنــا إىل أولويــات اإلســراتيجية الوطنيــة ورؤيــة قطــر الوطنيــة  2030وتحديــد
قطاعــات الحاميــة االجتامعيــة والتعليــم والصحــة والتــي ســتمكن الجميــع وخاصــة الرشائــح الضعيفــة مــن
املجتمــع مــن العيــش حيــاة كرميــة وآمنــة .وتتلخــص هــذه الفــرص يف األولويــات التاليــة:
1 .1الحامية االجتامعية
•تحسني خدمات الضامن االجتامعي واملساعدات االجتامعية مبا يعزز منظومة الرعاية االجتامعية.
•تأهيل ومتكني املستفيدين من الضامن االجتامعي.
•تنويع خدمات اإلسكان الحكومي.
•تعزيز دور القطاع الخاص يف املسؤولية االجتامعية والتنموية.
•وضع برامج لتطوير الروابط األرسية والحفاظ عىل متاسك األرس.
2 .2التعليم الجيد
•تقديــم فــرص منصفــة لكافــة األطفــال لاللتحــاق بربامــج للتعليــم املبكــر عاليــة الجــودة بغــض النظــر
عــن جنســهم وأعامرهــم وقدراتهــم.
• تقديــم فــرص منصفــة لكافــة املتعلمــن لاللتحــاق بتعليــم ابتــدايئ وثانــوي عــايل الجــودة بغــض
النظــر عــن جنســهم وأعامرهــم وقدراتهــم.
•تقديــم فــرص منصفــة لكافــة املتعلمــن لاللتحــاق بربامــج للتعليــم والتدريــب يف مرحلــة مــا بعــد
الثانويــة عاليــة الجــودة بغــض النظــر عــن جنســهم وأعامرهــم وقدراتهــم.
3 .3الصحة الجيدة
•منوذج متكامل لتقديم خدمات رعاية رفيع املستوى.
•تعزيز الصحة والوقاية من األمراض.
•حامية صحية معززة.
•دمج الصحة يف جميع السياسات.
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الخالصة
انتهجــت دولــة قطــر سياســات وطنيــة لوقايــة املواطــن مــن ظواهــر الفقــر والعــوز مســتندة عــى أطــر
الرؤيــة الوطنيــة لدولــة قطــر  2030والدســتور الدائــم للبــاد واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق
اإلنســان .وصيغــت أهــداف تلــك السياســات كأولويــات تنمويــة يف إســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة
( )2022-2018مســتندة عــى التجــارب املســتفادة مــن اســراتيجية التنميــة الوطنيــة  2016-2011ومتســقة
مــع أجنــدة التنميــة املســتدامة  2030يف ابعادهــا الثالثــة .وتتســم هــذه السياســات بــإرشاك جميــع فئــات
ورشائــح املجتمــع يف العمليــة التنمويــة والعمــل عــى االنتقــال باملواطــن مــن حالــة التلقــي الكامنــة
يف سياســات الحاميــة والرعايــة االجتامعيــة إىل حالــة الفعــل مــن خــال متكــن جميــع فئــات املجتمــع مــن
املشــاركة يف التنميــة الوطنيــة مــا يضمــن عــدم تــرك أحــد يتخلــف عــن الركــب .وتــدل املــؤرشات الوطنيــة
عــى إحــراز دولــة قطــر تقدمــا ملحوظــا يف معظــم غايــات الهــدف األول عــى الرغــم مــن التحديــات التــي
طــرأت عــى جهــود الدولــة يف مســار تحقيــق غايــات الهــدف نتــج بعضهــا جــراء اإلجــراءات االحرتازيــة ،إضافــة
لتحديــات أخــرى تتعلــق باســتدامة مــوارد منظومــة الحاميــة االجتامعيــة ميكــن معالجتهــا باقتنــاص الفــرص
التنمويــة املتاحــة يف مرتكــزات الرعايــة والتنميــة االجتامعيــة يف التعليــم والصحــة والعمــل املنتــج.
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الهدف الثاين
القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية
حسنة وتعزيز الزراعة املستدامة
امل ّ
تتمتــع دولــة قطــر مبســتويات عالية مــن الدخل وال يشــكل الجوع تحديــا لها حســب التعريف الــدويل .وبالرغم
مــن انتفــاء هــذه املعضلــة مــن ســلم أولويــات الدولــة أال أن دولــة قطــر تــويل اهتاممــا متعاظــا بالغايــات
املحســنة وتعزيــز الزراعــة املســتدامة ومضاعفــة اإلنتاجيــة
املتعلقــة بتوفــر األمــن الغــذايئ والتغذيــة
ّ
الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة واملتمثلــة يف الغايــات التــي تضمــن وجــود نظــم إنتــاج غــذايئ
مســتدامة ،وتنفيــذ مامرســات زراعيــة متينــة تــؤدي إىل زيــادة اإلنتاجيــة واملحاصيــل والحفــاظ عــى التنــوع
الجينــي للبــذور والنباتــات املزروعــة عــاوة عــى االســتثامر ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون الــدويل.
وتعــود أهميــة هــذا الهــدف إىل االهتــام الــذي توليــه الدولــة للسياســات التنمويــة التــي تهــدف لتحقيــق
األمــن الغــذايئ واســتدامة الزراعــة ضمــن اســراتيجية متكاملــة إلدارة املــوارد الطبيعيــة يف البــاد ..ولــذا
فــإن تحقيــق األمــن الغــذايئ يعتــر أحــد األولويــات اإلســراتيجية لدولــة قطــر حيــث بــدأت الدولــة يف تطويــر
منظومــة إنتــاج نبــايت وحيــواين وســميك متطــور تعمــل عــى تعزيــز االكتفــاء الــذايت واألمــن الغــذايئ
لســكان قطــر مــن خــال االســتثامر يف اإلنتــاج الغــذايئ محليــا ودوليــا وضــان اســتدامة نظــم اإلنتــاج
الغــذايئ وزيــادة اإلنتاجيــة .وتتــواءم أهــداف قطــاع إدارة املــوارد الطبيعيــة ذات العالقــة باألمــن الغــذايئ
يف اســراتيجية التنميــة الوطنيــة  2022-2018مــع غايــات الهــدف الثــاين للتنميــة املســتدامة والتــي ترمــي
إىل تحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة مبــا فيهــا مــوارد اإلنتــاج الغــذايئ واســتدامتها لســكان
قطــر.
وميثــل األمــن الغــذايئ محــور تركيــز دولــة قطــر يف سياســاتها نحــو تنميــة وتطويــر قطاعــات اإلنتــاج
الزراعــي والحيــواين والســميك يف البــاد والعمــل عــى االكتفــاء الــذايت يف بعــض املنتجــات الزراعيــة
والحيوانيــة .ومــن ضمــن أولويــات اســراتيجية قطــاع تنميــة املــوارد الطبيعيــة يف اســراتيجية التنميــة
الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018بنــاء وتطويــر منظومــــة إنتــــاج نباتــــي وحيوانــــي وســــميك متطــــورة تعــــزز
االكتفــاء الذاتــــي واألمــن الغذائــــي لســكان قطــر .وقــد حــددت اإلســراتيجية ثالثــة أهــداف شــملت وضــع
خطــة متكاملــة للخدمــات الزراعيــة بحلــول عــام :2022ورفــع نســبة االكتفــاء الــذايت مــن الــروة الســمكية
إىل  %65مــن خــال إقامــة مــزارع ســمكية متطــورة بحلــول عــام  2022وتحقيــق نســبة اكتفــاء ذايت مــن
اإلنتــاج الحيــواين قدرهــا  % 30مــن خــال اإلدارة املســتدامة ملنظومــة اإلنتــاج الحيــواين بحلــول عــام
 .2022ويف أطــار اإلســراتيجية الوطنيــة قامــت وزارة البلديــة والبيئــة بتطويــر خطــة اســراتيجية متكاملــة
لألمــن الغــذايئ تقــوم عــى أربــع ركائــز هــي  -1التجــارة الدوليــة والخدمــات اللوجســتية -2 ،االكتفــاء الــذايت
املحــى -3 ،املخــزون االســراتيجي -4 ،األســواق املحليــة وسالســل اإلمــداد .وتســتهدف هــذه الركائــز
األربــع تنفيــذ  13مبــادرة بنهايــة .2023
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جدول رقم ( :)1.2مواءمة غايات الهدف الثاين مع أهداف اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ()2022-2018

بعض أهداف اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية
( )2022-2018املوامئة

القطاع

غايات الهدف 2
1.2

3,2

2,2

4,2

5,2

وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعية بحلول عام .2022
إدارة املوارد
الطبيعية

رفع نسبة االكتفاء الذايت من الرثوة السمكية إىل %65
من خالل إقامة مزارع سمكية متطورة بحلول عام 2022
تحقيق نسبة اكتفاء ذايت من اإلنتاج الحيواين قدرها
 %30من خالل اإلدارة املستدامة ملنظومة اإلنتاج
الحيواين بحلول عام .2022

تطوير البنية
التحتية االقتصادية

توفر بنية تحتية الستخدام  %70من املياه املعالجة
املنتجة يف املشاريع املختلفة بحلول عام .2022

تنمية تحافظ عىل
البيئة

إنشاء حزام أخرض حول مدينة الدوحة وضواحيها بحلول
.2022

التقدم املحرز
يوضــح الشــكل ( )1.2تحقيــق دولــة قطــر للغايــة األويل عــى صعيــد األمــن الغــذايئ بنســبة  %100مــع تأرجــح
الوضــع بالنســبة ملــؤرش انتشــار ســوء التغذيــة ،غري أن مســتويات املــؤرش منخفضة كثــرا مقارنة باملتوســط
العاملــي .وكذلــك الوضــع بالنســبة ملــؤرشات الغايــة الثالثــة والرابعــة املتعلقــة باإلنتــاج الزراعــي نظــرا
لتذبــذب انتاجيــة املحاصيــل واملســاحات املزروعــة.

الشكل ( )1.2ملخص لوضعية التقدم املحرز يف تحقيق الهدف

٢٫٣٫٢

١٫٣٫٢

٣٫٢٫٢

٢٫٢٫٢

١٫٢٫٢

١.c.٢

١.b.٢

٢.a.٢

١.a.٢

٢٫٥٫٢

٢٫١٫٢

١٫١٫٢

٪١٠٠

ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺘﺄرﺟﺢ

١٫٥٫٢

ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ واﺿﺢ

١٫٥٫٢

ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ

أمــا مــؤرش التنــوع الجينــي فــإن البيانــات التفصيليــة للمــؤرش وعــى الرغــم مــن تذبذبــه ،تــدل عــى وجــود
جهــود مقــدرة يف حفــظ املــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة والعشــبية .وكذلــك الوضــع بالنســبة ملــؤرش
االســتثامر يف القطــاع الزراعــي الــذي يــدل عــى تأرجــح مســتويات اإلنفــاق عــى الزراعــة لكــن البيانــات
التفصيليــة تــدل عــى ازديــاد الــرف الحكومــي عــى مدخــات اإلنتــاج الزراعــي يف الســنني األخــرة .أمــا
مــؤرش تدفقــات املســاعدات اإلمنائيــة للقطــاع الزراعــي يف الــدول الناميــة فإنهــا قــد انخفضــت حســب
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آخــر البيانــات املتاحــة لعــام  .2017أمــا مــؤرش تدابــر ســامة أســواق الســلع االســتهالكية شــاملة معلومــات
الســوق واحتياطــات األغذيــة ،فــإن الدولــة قــد وضعــت السياســات واآلليــات املناســبة مــن ترشيعــات وأجهزة
متخصصــة لهــذا الغــرض.

الغايــة ( :)1-2القضــاء عــى الجــوع وكفالــة حصــول الجميــع ،وال ســيام الفقــراء والفئــات
الضعيفــة ،مبــن فيهــم الرضّ ــع ،عــى مــا يكفيهــم مــن الغــذاء املأمــون واملغــذّي
طــوال العــام بحلــول عــام 2030
يحصــل جميــع ســكان قطــر وعــى وجــه الخصــوص الفقــراء والفئــات الضعيفــة مــن املجتمــع عــى مــا
يكفيهــم مــن الغــذاء .كــا أن هنــاك تحســن ملحــوظ يف مــؤرش نقــص التغذيــة بــن الجنســن منــذ عــام
 2017وبصــورة أفضــل لــدى اإلنــاث ،حيــث انخفضــت النســبة مبقــدار  %32عــام  2019مقارنــة بعــام  .2017وكــا
يظهــر الجــدول ( )2.2فقــد انخفــض معــدل نقــص التغذيــة وســط الذكــور بنســبة  .%21وقــد جــاء تصنيــف دولــة
قطــر يف املركــز الثالــث عربيــا و 37عامليــا يف مــؤرش األمــن الغــذايئ لعــام  2020والــذي تصــدره مجلــة
اإليكونيميســت الربيطانيــة . 2ويالحــظ أن ترتيــب قطــر قــد انخفــض كثــرا عــا كانــت عليــه يف عــام  .2019ويأخذ
مــؤرش األمــن الغــذايئ العاملــي ( )GFSIبعــن االعتبــار قضايــا القــدرة عــى تحمــل تكلفــة الغــذاء ،وتوافــره،
وجودتــه وســامته ،واملــوارد الطبيعيــة والقــدرة عــى الصمــود عــر مجموعــة مــن  113دولــة .وال شــك أن
املخاطــر املرتبطــة مبكــون «املــوارد الطبيعيــة واملرونــة» يف مــؤرش األمــن الغــذايئ قــد أثــر ســلبا عــى
ترتيــب قطــر عــى الرغــم مــن املركــز املتقــدم الــذي حققتــه يف مــؤرش األمــن الغــذايئ .2020

جدول رقم ( :)2.2معدل انتشار نقص التغذية حسب الجنس ()2019-2016

الجنس

الوحدة

2016

2017

2018

2019

الهدف
بحلول
2030

ذكور

معدل

3.77

5.36

3.88

4.22

0

اناث

معدل

2.71

4.44

3.13

2.98

0

املجموع

معدل

3.24

4.87

3.5

3.59

0

0.72

0.83

0.81

0.71

1

مؤرش التكافؤ بني الجنسني

املصدر :وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء

الغايــة ( :)2-2إنهــاء جميــع أشــكال ســوء التغذيــة ،بحلــول عــام  ،2030مبــا يف ذلــك
تحقيــق األهــداف املتفــق عليهــا دوليــاً بشــأن توقــف النمــو والهــزال لــدى األطفــال
دون ســن الخامســة ،ومعالجــة االحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والحوامــل واملراضــع
وكبــار الســن ،بحلــول عــام 2025
يرتبــط مــؤرش الهــزال بســوء التغذيــة الشــديد وميكننــا إلقــاء الضــوء عــى هــذا الجانــب مــن الغايــة  2.2مــن
خــال البيانــات املتوفــرة باســتخدام مــؤرش عــن نســبة األطفــال الذكــور واإلنــاث دون ســن الخامســة والذيــن
يعانــون مــن الهــزال .يوضــح الجــدول ( )3.2أن هنــاك تفاوتــا بــن الجنســن حيــث بلغــت نســبة الذكــور املصابني
بالهــزال يف هــذه الفئــة العمريــة  %3.1مقارنــة بنســبة  2.5بالنســبة لإلنــاث حســب آخــر البيانــات املتوفــرة.
وبصفــة عامــة ميكــن القــول إن األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون مــن الهــزال يف دولــة قطــر
(Global Food Security Index Exploring challenges & developing solutions© 2021 The Economist Intelligence Unit Limited. )2
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تقــارب نســبتهم  %2.8وهــي نســبة تقــل عــن نصــف متوســط املــؤرش عــى مســتوى العــامل عــام 2017
والبالــغ قدرهــا  .%7.5وبنــاء عــى هــذه البيانــات ،فقــد متكنــت دولــة قطــر مــن خفــض نســبة انتشــار الهــزال
إىل أقــل مــن  %5وأقــل مــن  %3بحلــول عــام .2030
جدول رقم ( :)3.2نسبة األطفال دون سن الخامسة من العمر واملصابني بالهزال (الوزن بالنسبة للطول
تحت ( )2-من االنحرافات املعيارية عن املتوسط) حسب الجنس ()2016
الجنس

الفئة العمرية

الوحدة

2016

الهدف بحلول 2030-2025

ذكور

اقل من  5سنوات

النسبة

3.1

0.0

اناث

اقل من  5سنوات

النسبة

2.5

0.0

املجموع

اقل من  5سنوات

النسبة

2.8

0.0

0.81

1.00

مؤرش التكافؤ بني الجنسني
املصدر :وزارة الصحة العامة

الغايــة ( :)3-2مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة ،وال ســيام
النســاء وأفــراد الشــعوب األصليــة واملزارعــن األرسيــن والرعــاة والصياديــن ،مبــا يف
ذلــك مــن خــال ضــان املســاواة يف حصولهــم عــى األرايض وعــى مــوارد اإلنتــاج
األخــرى واملدخــات واملعــارف والخدمــات املاليــة وإمكانيــة وصولهــم إىل األســواق
وحصولهــم عــى الفــرص لتحقيــق قيمــة مضافــة وحصولهــم عــى فــرص عمــل غــر
زراعيــة ،بحلــول عــام 2030
تشــكل األرايض الزراعيــة نحــو  %6مــن مســاحة دولــة قطــر ،ولذلــك يتصــف القطــاع الزراعــي مبحدوديــة
مــوارده مــن أراض زراعيــة وميــاه وتحديــات أخــرى مناخيــة وبيئيــة صعبــة .وتبلــغ مســاهمة القطــاع الزراعــي
يف الناتــج املحــي اإلجــايل نســبة  ،٪0.2ويعمــل فيــه  ٪1.3مــن القــوى العاملــة .كــا يلعــب القطــاع
الزراعــي دورا متواضعــا جــدا يف االقتصــاد الوطنــي ويغطــي اإلنتــاج املحــي مــن املحاصيــل مــا يقــارب %10
مــن الطلــب الوطنــي عــى املــواد الغذائيــة واألعــاف الحيوانيــة .وعــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه
اإلنتــاج الزراعــي والحيــواين يف دولــة قطــر بســب العوامــل الطبيعيــة املتمثلــة يف صغــر مســاحة األرايض
الصالحــة للزراعــة ونــدرة وصالحيــة امليــاه القابلــة للــري ،إال إن السياســات التنمويــة تــويل القطــاع اهتاممــا
متزايــدا مــن حيــث تخصيــص املــوارد املاليــة والطبيعيــة والبرشيــة وتوفــر البنــى التحتيــة والبحــث العلمــي
والتطويــر.
يظهــر الجــدول ( )4.2أنــه خــال الســنوات  2019-2016ظلــت إنتاجيــة القطــاع ثابتــة إىل حــد كبــر بالنســبة
لألعــاف والفاكهــة والنخيــل وزادت اإلنتاجيــة بنســبة تقــارب  %40يف إنتــاج الحبــوب بيــد أن إنتاجيــة الخــروات
انخفضــت بنســبة تقــارب  %7بعــد أن شــهدت تســارعا يف اإلنتاجيــة حتــى عــام .2018
جدول رقم (:)4.2حجم اإلنتاج الزراعي حسب نوع اإلنتاج ( ) 2019– 2016
نوع االنتاج

الوحدة

2016

2017

2018

2019

الهدف بحلول 2030

االعالف الخرضاء

طن لكل هكتار

81.4

81.2

82.3

81.3

162.8

مضاعفة 2016

الحبوب

طن لكل هكتار

4.7

5

8.6

6.6

9.4

مضاعفة 2016

الخرضوات

طن لكل هكتار

25

25.7

26.9

23.3

50

مضاعفة 2016

الفاكهة والنخيل

طن لكل هكتار

11.2

11.3

11.7

11.5

22.4

مضاعفة 2016

املصدر :وزارة البلدية والبيئة
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الغايــة ( :)4-2كفالــة وجــود نظــم إنتــاج غــذايئ مســتدامة ،وتنفيــذ مامرســات زراعيــة
متينــة تــؤدي إىل زيــادة االنتاجيــة واملحاصيــل ،وتســاعد عــى الحفــاظ عــى النظــم
االيكولوجيــة ،وتعزيــز القــدرة عــى التكيــف مــع تغــر املنــاخ وعــى مواجهــة أحــوال
الطقــس الشــديدة وحــاالت الجفــاف والفيضانــات وغريهــا مــن الكــوارث ،وتحســن تدريجياً
نوعيــة األرايض والرتبــة ،بحلــول عــام 2030
يوضــح الجــدول ( )5.2نســبة املســاحة الزراعيــة املخصصــة للزراعــة املنتجــة واملســتدامة .حيــث ارتفعــت
املســاحة الزراعيــة املخصصــة لإلنتــاج املســتدام بــن األعــوام  2016و 2019بنســبة تقــارب  %2وزادت النســبة
املخصصــة للزراعــة املنتجــة واملســتدامة بنفــس النســبة .ويوضــح الجــدول أن املســاحات املســتغلة للزراعة
املنتجــة واملســتدامة تعــادل مــا يقــارب نصــف املســاحة املخصصــة مــا يعنــي وجــود فــرص جيــدة للتوســع
الزراعــي املســتدام يف الدولــة.
جدول رقم (:)5.2نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة ()2019- 2016
البيان

الوحدة

2016

املساحة الزراعية املخصصة للزراعة
املنتجة واملستدامة

هكتار

29,926.6

نسبة املساحة الزراعية املخصصة
للزراعة املنتجة واملستدامة

النسبة

50.4

2017

2018

2019

30,433.5 30,207.0 29,992.3
52.6

54.0

52.4

الهدف
بحلول 2030
ارتفاع
ارتفاع
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الغايــة ( :)5-2الحفــاظ عــى التنــوع الجينــي للبــذور والنباتــات املزروعــة والحيوانــات
املدجنــة واألليفــة ومــا يتصــل بهــا مــن األنــواع الربيــة ،بوســائل تشــمل بنــوك البــذور
وعــة التــي تُــدار إدارة ســليمة عــى الصعــد الوطنيــة واإلقليميــة
والنباتــات املتن ّ
والدوليــة ،وكفالــة الوصــول إليهــا ،وتقاســم املنافــع الناشــئة عــن اســتخدام املــوارد
الجينيــة ومــا يتّصــل بهــا مــن معــارف تقليديــة بعــدل وإنصــاف عــى النحــو املتفــق عليــه
دوليــاً ،بحلــول عــام 2020
تلقــى صيانــة وحفــظ املــوارد الوراثيــة النباتيــة وحاميــة التنــوع اإلحيــايئ اهتاممــا كبــرا يف دولــة قطــر.
ويف هــذا املجــال ،انضمــت دولــة قطــر للمعاهــدة الدوليــة بشــأن املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة
والزراعــة يف عــام  ،2008وصدقــت عــى االتفاقيــة الدوليــة للتنــوع البيولوجــي عــام  .1996كــا أصــدرت
العديــد مــن الترشيعــات والقوانــن الهادفــة لحاميــة البيئــة وصيانــة التنــوع اإلحيــايئ وحفــظ املــوارد
الوراثيــة النباتيــة .وقــد تــم وضــع اإلســراتيجية الوطنيــة األوىل للتنــوع الحيــوي عــام  ،2004وتــم تحديثهــا
يف أطــار اإلســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018لتســهم يف تحقيــق التوازن بني ركائــز التنمية
املســتدامة بالدولــة ،ولتخفيــف الضغــوط الكبــرة عــى مكونــات التنــوع الحيــوي ،مبــا يف ذلــك النظــم
الحيويــة والحيوانــات والنباتــات والفطريــات .ســتقوم وزارة البلديــة والبيئــة بتنفيــذ عــدد مــن املشــاريع
ضمــن اســراتيجية التنــوع البيئــي  2022-2018مــن بينهــا إنشــاء وتشــغيل قاعــدة البيانــات الوطنيــة للتنــوع
البيئــي ومــروع حــر وتوصيــف املــوارد الوراثيــة الحيوانيــة لحيوانــات الغــذاء والزراعــة.
جدول رقم ( :)6.2عدد املوارد الوراثية املحفوظة يف بنك الجينات القطري حسب نوع املوارد الوراثية ()2019-2016
نوع املوارد الوراثية

الوحدة

2016

2017

2018

2019

املوارد الوراثية النباتية املحفوظة

عدد

105

89

14

43

املوارد الوراثية الجينية ()DNA

عدد

143

167

24

22

املوارد الوراثية املعشبية

عدد

858

1,002

24

22

املجموع

عدد

1,106

1,258

62

87
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مامرسات فضىل
هنــاك العديــد مــن املامرســات الفضــى التــي تقــوم بهــا األجهــزة الحكوميــة لتعزيــز األمــن الغــذايئ يف
الدولــة .وفيــا يــي بعــض مــن هــذه املامرســات الفضــي ذات الصلــة بالغايــة ( )a-2والتــي تهــدف إىل
زيــادة االســتثامر يف البحــوث الزراعيــة وخدمــات اإلرشــاد والغايــة ( )C.2والتــي تهــدف العتــاد التدابــر
الالزمــة لســامة األســواق.
مثــال  :1هنالــك توجــه متنامــي لــدى الحكومــة لتشــجيع القطــاع الخــاص عــى االســتثامر يف القطــاع
الزراعــي .وتركــز الحكومــة جــل جهودهــا عــى توفــر مدخــات اإلنتــاج للمزارعــن مــن البــذور املحســنة
واألســمدة واإلرشــاد الزراعــي والبحــث العلمــي وتــوزع الحكومــة هــذه املدخــات والخدمــات للمزارعــن دون
مقابــل .بصفــة عامــة ونظــرا لضعــف مســاهمة القطــاع الزراعــي يف الناتــج اإلجــايل .نالحــظ مــن الجــدول
( )7.2أن اإلنفــاق الحكومــي عــى القطــاع الزراعــي ال يشــكل إال نســبة ضئيلــة مــن اإلنفــاق العــام .ولكــن تغــرا
ملحوظــا طــرأ عــى حجــم اإلنفــاق عــى القطــاع يف عــام  2019حيــث ارتفــع اإلنفــاق يف ذلــك العــام بأكــر
مــن  3أضعــاف مقارنــة بعــام .2016
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جدول رقم ( :)7.2التوجه يف املجال الزراعي للنفقات الحكومية ()2019- 2016
البيان

الوحدة

2016

2017

2018

2019

الهدف
بحلول 2030

إجاميل املرصوفات الحكومية ()1

مليون ريال
قطري

221,684

203,265

192,835

208,418

زيادة

قيمة املرصوفات عىل املزارع
(اسمدة +مبيدات +بذور) ()2

مليون ريال
قطري

3

1.74

1.54

8.77
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ويف مجــال تشــجيع الدولــة للقطــاع الخــاص عــى االســتثامر يف قطــاع اإلنتــاج الزراعــي والغــذاء ،فقــد بلــغ
إجــايل التمويــل املبــارش الــذي قدمــه بنــك قطــر للتنميــة لتمويــل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة
قــي قطــاع األمــن الغــذايئ مبلــغ  4.45مليــار ريــال منــذ عــام  2017وحتــى عــام  .2020الجــدول ( )8.2يوضــح
حجــم القــروض املبــارشة خــال الســنوات  2020-2017ملشــاريع األمــن الغــذايئ يف القطــاع الخــاص.
جدول رقم ( :)8.2حجم التمويل ملشاريع األمن الغذايئ الصغرية واملتوسطة
السنة

2017

2018

2019

2020

الجملة

القروض املبارشة (مليون ريال قطري)

1,151

1,348

985

968

4,452

املصدر :بنك قطر للتنمية

مثــال  :2مــن املعلــوم أن الرشائــح الضعيفــة ذات الدخــل املنخفــض مــن الســكان تنفــق الجــزء األكــر مــن
مدخولهــا عــى الغــذاء .لــذا تقــوم وزارة التجــارة والصناعــة باعتــاد تدابــر لضــان ســامة أداء أســواق
الســلع األساســية والحصــول عــى املعلومــات عــن األســواق يف الوقــت املناســب ،مبــا يف ذلــك عــن
االحتياطــات مــن األغذيــة ،وذلــك للمســاعدة عــى الحــد مــن شــدة تقلــب أســعارها مــا يؤثــر عــى القــوة
الرشائيــة لــذوي الدخــل املحــدود مــن الرشائــح الضعيفــة.
وتكمــن أهميــة هــذا اإلجــراء يف تعزيزهــا للقــوة الرشائيــة للفقــراء وذوي الدخــل املنخفــض وتوفــر الغــداء
الــكايف لهــم .كــا إن املنظومــة نجحــت يف التصــدي ملخاطــر الجائحــة ومعالجــة تأثرياتهــا الســلبية عــى
سالســل إمــداد األغديــة لســكان قطــر مــن خــال تنويــع مصــادر األغذيــة املســتوردة للبــاد.

اإلطــار ( )1.2منظومــة إدارة ومراقبــة املخــزون االســراتيجي للســلع الغذائيــة
وا الســتهال كية
تضطلــع وزارة التجــارة والصناعــة مبهمــة متابعــة مختلــف املعلومــات عــن األســواق ،مبــا يف
ذلــك االحتياطــات مــن األغذيــة عــى الصعيديــن املحــي والعاملــي مــن خــال تشــغيل منظومــة
وطنيــة إلدارة ومراقبــة املخــزون االســراتيجي للســلع الغذائيــة واالســتهالكية وفقــاً للمهــام
واالختصاصــات املوكلــة إليهــا .ولهــذا الغــرض تــم إنشــاء وإدارة نظــام للربــط اإللكــروين ملراقبــة
املخــزون االســراتيجي واإلرشاف عليــه بهــدف تدويــن جميــع البيانــات املتعلقــة بحركــة الســلع
االســراتيجية ومتابعــة مســتويات الكميــات املخزنــة منهــا واملحافظــة عليهــا وفقــاً للمــدد
الزمنيــة اآلمنــة واملســتهدفة .ويضطلــع النظــام االلكــروين بــدور أســايس يف توفــر أنظمــة
ربــط آيل فيــا بــن الــركاء ملراقبــة املخــزون االســراتيجي للســلع الغذائيــة واالســتهالكية:
ويشــمل الجــارك واملورديــن ومنافــذ البيــع الكــرى واملصنعــن املحليــن واملنتجــن الوطنيــن.
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تتكــون املنظومــة مــن ثالثــة جوانــب هــي الجانــب الترشيعــي واإللكــروين واللوجســتي .يف الجانــب
الترشيعــي ،تــم إصــدار املرســوم بقانــون رقــم  24لســنة  2019بتنظيــم وإدارة املخــزون االســراتيجي
للســلع الغذائيــة واالســتهالكية .أمــا الجانــب اإللكــروين ،فقــد تــم إنشــاء نظــام إلكــروين متكامــل
ملراقبــة املخــزون االســراتيجي تــم تصميمــه وبنــاءه ألغــراض رصــد املخــزون االســراتيجي عــر الربــط
املبــارش مــع كافــة الجهــات املعنيــة .وفيــا يتعلــق بالجانــب اللوجســتي ،فهو يشــمل تعزيــز الطاقة
التخزينيــة الالزمــة لتكويــن املخــزون املســتهدف مــن الســلع الغذائيــة واالســتهالكية.
مكنــت منظومــة إدارة ومراقبــة املخــزون االســراتيجي للســلع الغذائيــة واالســتهالكية بالرشاكــة مــع
القطــاع الخــاص ،دولــة قطــر عــى انتهــاج سياســة رشــيدة ومرنــة للتصــدي والتعــايف املســتدام مــن
مخاطــر الجائحــة عــى سالســل التوريــد للســلع الغدائيــة والتــي تــأىت معظمهــا مــن خــارج الدولــة.
كــا مكنــت املنظومــة دولــة قطــر عــى التكيــف والتخفيــف مــن اآلثــار الســالبة للظــروف الطارئــة
واألزمــات السياســية الكــرى ،ســواء اإلقليميــة أو الدوليــة ومــا يرتتــب عنهــا والكــوارث الطبيعيــة
واألوبئــة.

التحديات
تواجــه دولــة قطــر عــددا مــن التحديــات يف جهودهــا الراميــة لتحقيــق هــدف القضــاء عــى الجــوع وتحديــدا
الجهــود املعنيــة بتحقيــق الغايــات املتعلقــة باإلنتــاج الغــذايئ املســتدام والتصــدي لظاهــرة ســوء
التغذيــة .بالنســبة لتحديــات االنتــاج الغــذايئ املســتدام ،هنالــك عــدد مــن العوائــق الهيكليــة والطبيعيــة
التــي تواجههــا منظومــة اإلنتــاج الزراعــي والحيــواين والســميك يف دولــة قطــر .عــى صعيــد العوامــل
الهيكليــة فــإن منظومــة اإلنتــاج النبــايت والحيــواين ال تشــكل إال نســبة ضئيلــة جــدا مــن العاملــة والناتــج
املحــي اإلجــايل ،باإلضافــة لتــدين اإلنتاجيــة .وقــد أدى النمــو الســكاين املتزايــد منــذ عــام  2008مــن نحــو
 1.6مليــون نســمة إىل قرابــة  2.7مليــون عــام  2020مبتوســط معــدل زيــادة ســنوي قــدره  %6.1نتيجــة للنمــو
االقتصــادي املتســارع والحاجــة إىل األيــدي العاملــة إلنجــاز املشــاريع التنمويــة الضخمــة يف قطــاع البنــي
التحتيــة .وقــد نتــج عــن الزيــادة الســكانية زيــادة مضطــردة يف التوســع الحــري والعمــراين .وبالتــايل
فقــد أدت هــذه العوامــل إىل ارتفــاع الطلــب عــى األغذيــة التــي ال ميكــن مقابلتهــا إال مــن خــال املصــادر
الخارجيــة نظــرا ملحدوديــة اإلنتــاج املحــي مــن اإلنتــاج النبــايت والحيــواين والســميك والتــي تغطــي %10
فقــط مــن االســتهالك املحــي .وتهــدف اســراتيجية األمــن الغــذايئ  2023-2018الوصــول إىل نســبة اكتفــاء
ذايت قدرهــا  %70عــام  2023ونســبة  %100بحلــول عــام .2030
عــى صعيــد تحديــات املــوارد الطبيعيــة ،فإنهــا تتمثــل يف شــح ميــاه الــري واألرايض القابلــة للزراعــة
والتــي تبلــغ  65ألــف هكتــار أي مــا يعــادل  %5.6مــن املســاحة الكليــة للدولــة .وتشــكل طبيعــة املنــاخ الجــاف
والحــرارة العاليــة وملوحــة امليــاه الجوفيــة املتزايــدة وندرتهــا تحديــات كبــرة ملنظومــة اإلنتــاج الغــذايئ.
وســيؤدي التوســع املزمــع يف اإلنتــاج الغــذايئ املحــي إىل الضغــط عــى املــوارد الطبيعيــة املحــدودة
والناضبــة مثــل الصيــد الجائــر لألســاك واســتنزاف امليــاه الجوفيــة ،إال إذا تــم إتبــاع سياســات غــر تقليديــة
يف اإلنتــاج مثــل الزراعــة املائيــة وإنشــاء البيــوت املحميــة واســتخدام التقنيــات املتقدمــة يف الزراعــة
واإلنتــاج الحيــواين والســميك.
يشــكل ســوء التغذيــة الشــق الثــاين مــن التحديــات التــي تواجــه قطــر يف ســعيها لتحقيــق هــدف القضــاء
عــى الجــوع بحلــول عــام  ،2030إذ تبلــغ نســبة االطفــال دون ســن الخامســة مــن العمــر واملصابــن بالســمنة
والــوزن الزائــد  %8.1لإلنــاث و % 8.6للذكــور .وعــى صعيــد آخــر ،تواجــه قطــر تحديــات تتعلــق بســامة الغــذاء
وخاصــة أن  %90مــن األغذيــة يف قطــر مســتوردة .وتشــهد قطــر ســنوياً انتشــارا ً لألمــراض املنقولــة بالغــذاء
املســتورد واملصحوبــة بعــدد مــن الجراثيــم املتســببة .ومــع النمــو الســكاين الرسيــع ،تعاظمــت حاجــة البالد
إىل زيــادة اســترياد األغذيــة بالتــوازي مــع الحاجــة إىل اإلدارة والســيطرة املســتمرة عــى الخطــر املحتمــل
لتفــي األمــراض مــن األغذيــة.
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الفرص
ســتتيح اســراتيجية األمــن الغــذايئ ( )2023-2018والتــي تنفذهــا وزارة البلديــة والبيئــة والتــي أعــدت يف
إطــار اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018فرصــا جيــدة للعمــل عــى تحقيــق األمــن الغــذايئ
لســكان قطــر .وتتلخــص هــذه الفــرص يف:
•تطوير تقنيات وخدمات االستزراع السميك؛
•االستغالل االمثل للمصايد السمكية؛
•تطوير خدمات الصيد البحري؛
•زيادة الكفاءة واالستدامة يف االنتاج الزراعي والحيواين والسميك؛
•تحسني األسواق الزراعية والحيوانية والسمكية؛
•املحافظة عىل املوارد الطبيعية؛
•إجــراء بحــوث تطبيقيــة يف املــزارع إليجــاد بدائــل آمنــة الســتخدام املبيــدات منهــا املســتخلصات النباتيــة
واملقاومــة املســتحدثة واعتــاد امليزانيــة الالزمــة لها؛
•إدخــال التقنيــات الزراعيــة الحديثــة يف مجــال الزراعــة والــروة الحيوانيــة واعتــاد امليزانيــة الالزمــة
لهــا.
ســتتمكن دولــة قطــر عنــد تطبيــق اســراتيجية األمــن الغــذايئ الجديــدة مــن تحقيــق تطلعاتهــا يف مجــال
األمــن الغــذايئ واملتمثلــة يف:
•ضامن وجود اإلمدادات الغذائية الرضورية ملدة  6أشهر عىل األقل يف حال وقوع أزمات شديدة؛
•مســتوى عــال مــن االكتفــاء الــذايت عــن طريــق اإلنتــاج املحــي للمنتجــات رسيعــة التلــف يف ســلة
األغذيــة القطريــة (مثــل الخــراوات والدواجــن ومنتجــات األلبــان)؛
•درجــة عاليــة مــن الجاهزيــة للتعامــل مــع االضطرابــات التجاريــة االعتياديــة وزيــادة التعــاون بــن جميــع
الجهــات املعنيــة لضــان الحــد مــن احتــال نفــاذ مخــزون األغذيــة الرضوريــة عــى املــدى القصــر؛
•زيــادة جــودة الغــذاء املقــدم لســكان قطــر والحــد مــن الهــدر الغــذايئ (األقــل مــن  )% 30عــن طريــق
تحســن آليــة اعتــاد الغــذاء ومعايــره؛
•متكــن زيــادة إنتاجيــة املــزارع املحليــة مــن خــال تقديــم دعــم قــوى للمزارعــن مــا يــدر عليهــم
عوائــد أفضــل مــع تقليــل االعتــاد عــى الدعــم الحكومــي؛
•استدامة استخدام املياه والتقليل من صايف استنزاف املياه الجوفية لتصل قيمته إىل الصفر.

الخالصة
حققــت دولــة قطــرا تقدمــا كبــرا يف مســار تنفيــذ الهــدف الثــاين للتنميــة املســتدامة عــى مســتوى
الغايــات املتعلقــة باألمــن الغــذايئ والقضــاء عــى الجــوع .وقــد متكنــت قطــر مــن قطــع شــوط كبــر يف
تحقيــق األمــن الغــذايئ وتوفــر الغــذاء الــكايف لجميــع الســكان بفضــل مســتويات الدخــل املرتفعــة
وسياســات التجــارة الخارجيــة التــي تتســم باالنفتــاح عــى كل العــامل .وتنفــذ الدولــة حاليــا سياســات تنمويــة
جريئــة لتحقيــق مســتويات عاليــة مــن االكتفــاء الــذايت يف إنتــاج األغذيــة مــن خــال اســراتيجية األمــن
الغــذايئ  2023-2018وذلــك قــي إطــار إســراتيجية التنميــة الوطنيــة  .2022-2018ولكــن قطــر تواجــه عــددا
مــن التحديــات يف مجــال اإلنتــاج الزراعــي نتيجــة للظــروف املناخيــة الصحراويــة التــي تتســم بالجفــاف
والحــرارة الشــديدة باإلضافــة لشــح املــوارد الطبيعيــة مــن امليــاه واألرايض الصالحــة للزراعــة .وقــد متكنــت
قطــر مــن التغلــب عــى هــذه التحديــات باســتغالل الفــرص املتاحــة يف اســتخدام التقنيــات الحديثــة يف
اإلنتــاج النبــايت والحيــواين وتشــجيع البحــث العلمــي واالســتثامرات يف القطــاع الزراعــي .وقــد دفــع الحصار
الســيايس والــري والجــوي الــذي فــرض طــول ثــاث ســنوات ابتــدا ًء مــن  5يونيــو  2017عــى دولــة قطــر
مــن بعــض الــدول اإلقليميــة الحكومــة عــى تشــجيع القطــاع الخــاص باالســتثامر يف قطــاع اإلنتــاج الغــذايئ
وتشــجيع املزارعــن بتوفــر مدخــات اإلنتــاج والتمويــل والتســويق.
االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021
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الهدف الثالث
ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف
جميع األعامر

يرمــي الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة املســتدامة إىل ضــان توفــر الصحــة والرفــاه للجميــع يف
جميــع األعــار مــن خــال تحســن الصحــة اإلنجابيــة وصحــة األم والطفــل ،وإنهــاء األمــراض الســارية الرئيســة،
وخفــض األمــراض غــر الســارية والبيئيــة ،وتحقيــق التغطيــة الصحيــة للجميــع ،وضــان حصــول الجميــع عــى
األدويــة واللقاحــات اآلمنــة والفعالــة والتــي ميكــن تحملهــا.
1.1شــهدت سياســات الرعايــة الصحيــة يف قطــر تطــورات ملموســة خــال الخمــس الســنوات املاضيــة
كانــت تهــدف إىل إقامــة نظــام متكامــل للرعايــة الصحيــة يقــدم خدماتــه بأعــى مســتويات الجــودة
مــن خــال مؤسســات صحيــة عامــة وخاصــة .تضمــن العمــل عــى بنــاء هــذا النظــام وضــع عــدد مــن
االســراتيجيات الصحيــة ،وهــي االســراتيجية الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة  2018-2013التــي هدفــت
إىل بنــاء خدمــة رعايــة صحيــة عامليــة شــاملة ومتكاملــة ،تركــز عــى الفــرد وتعمــل بالرشاكــة مــع األفــراد
واألرس واملجتمعــات املحليــة للنهــوض بصحتهــم وعافيتهــم ،واســراتيجية الرعايــة املســتمرة 2015
وقــد حــددت سلســلة مــن الخطــوات العمليــة لوضــع نظــام رعايــة مســتمرة يتســم بالفاعليــة والكفــاءة
مــع الرتكيــز عــى أهميــة عــاج املــرىض يف مســتوى الرعايــة املناســب وبيئــة الرعايــة املناســبة،
واالســراتيجية الوطنيــة للصحــة النفســية  2018 -2013التــي أوضحــت الرؤيــة املتمثلــة يف إنشــاء نظــام
متكامــل للصحــة النفســية يدعمــه قانــون الصحــة النفســية الــذي تــم اعتــاده ويجــري تطبيقــه حالي ـاً.
وتنظيــم خدمــات املستشــفيات الــذي يشــمل وضــع معايــر رسيريــة تحــدد أربعــة مســتويات مــن تعقيــد
الرعايــة لــكل خدمــة مــن خدمــات املستشــفيات ،واالســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة مــرض الســكري -2016
 2022التــي هدفــت إىل إعــادة تصميــم منــوذج رعايــة الســكري والوقايــة منــه ،مبــا يف ذلــك تعزيــز
الصحــة لضــان تقديــم املشــورة بشــأن منــط الحيــاة وضــان إتاحــة خدمــات التوعيــة واملشــورة ملرىض
الســكري وأولئــك املعرضــن لخطــر اإلصابــة بالســكري مــن النــوع الثاين .ومنــوذج رعايــة الحــاالت الطارئة
واملســتعجلة الــذي وضــع مفهومــا ومنوذجــا لتقديــم خدمــات رعايــة الحــاالت الطارئــة واملســتعجلة
يف النظــام الصحــي مبــا يف ذلــك معايــر لتلــك الخدمــات .ومراجعــة االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة
الرسطــان ( ،)2016-2011اإلطــار الوطنــي للرسطــان ( )2022-2017الهــادف إىل وضــع اإلطــار لتحديــد أهــداف
عــى املســتوى الوطنــي تتعلــق بالتثقيــف الصحــي والكشــف املبكــر وعــاج وخدمــات الرسطــان عاليــة
الجــودة .وخريطــة طريــق االســراتيجية الوطنيــة لصحــة الفــم واألســنان التــي تتضمــن مســحا وطنيــا
لصحــة الفــم واألســنان وتوصيــات بشــأن تحســن صحــة الفــم واألســنان يف قطــر ودراســة علميــة عــن
فلــورة امليــاه .واســراتيجية الصيدليــات املجتمعيــة ( )2016-2011التــي وضعــت لتعزيــز االســتفادة مــن
األدويــة مــن خــال شــبكة متكاملــة مــن الصيدليــات.
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2.2تــم تطبيــق اتفاقيــات أداء الخدمــات الصحيــة :وضعــت هــذه االتفاقيــات لرصــد نتائــج مؤسســات الرعايــة
الصحيــة املتعلقــة بالجــودة ،وتــم تشــكيل فريــق العمــل عــى املبــادئ اإلرشــادية الوطنيــة للمامرســة
الرسيريــة ومســارات الرعايــة الرسيريــة :حيــث تــم وضــع  30مبــدأ إرشــاديا رسيريــا واملســارات الرسيريــة
ذات الصلــة .واالســراتيجية الوطنيــة للصحــة االلكرتونيــة وإدارة البيانــات الصحيــة التــي وضعــت لتحديــد
املعايــر ومجموعــات البيانــات والسياســات واملتطلبــات املتعلقــة بالصحــة اإللكرتونيــة .واالســراتيجية
الوطنيــة لتكامــل الخدمــات املختربيــة وتوحيــد معايريهــا (.)2018-2013
3.3تــم وضــع عــدد مــن الربامــج واملشــاريع التــي تهــدف إىل الرتكيــز الوطنــي عــى تعزيــز الصحــة والوقاية
مــن األمــراض والكشــف املبكــر عــن األمــراض فضــا عــن تعزيــز اإلدارة الوطنيــة للصحــة العامــة .ومــن
هــذه الربامــج :االســراتيجية الوطنيــة للصحــة العامــة ( ،)2022-2017وخطــة العمــل الوطنيــة للتغذيــة
والنشــاط البــدين ( ،)2022-2017وإطــار ومنــوذج تشــغييل لربنامــج الفحــص الوطنــي (مســودة) ،وخطــة
عمــل مكافحــة التبــغ ،والخطــة الوطنيــة للتأهــب لحــاالت الطــوارئ الصحيــة.
4.4تــم إعــداد الخطــة الوطنيــة للقــوى العاملــة يف الرعايــة الصحيــة  2022-2014تتضمــن ســبعة محــاور
اســراتيجية مــع إجــراءات عــى املــدى القريــب واملتوســط والبعيــد ،تخطيــط قــدرات وإمكانــات القــوى
العاملــة ،تحســن مزيــج املهــارات ،التوظيــف واالســتبقاء.
5.5تأســس املجلــس القطــري للتخصصــات الصحيــة ووضعــت الخطــة االســراتيجية الخمســية للمجلــس -2017
 2022مــع الرتكيــز عــى النمــو املســتدام ،والتميــز والجــودة ،والرشاكــة واملشــاركة ،وضــان التنظيــم
عــايل األداء .ووضعــت بروتوكــوالت ترخيــص ومعايــر اعتــاد املنشــآت الصحيــة ،إضافــة إىل تطبيــق
نظــام وطنــي للوصفــات الطبيــة.
6.6تــم افتتــاح مستشــفيات ومراكــز صحيــة جديــدة ،وتوســيع وتحويــل الخدمــات الرسيريــة األساســية،
ووضــع الخطــة الرئيســية ملرافــق الرعايــة الصحيــة  2033-2013مــع خطــة عمــل للســنوات الخمــس
األوىل .كــا وضــع نظــام إلعــداد املوازنــات عــى أســاس األداء ويجــري تطبيقــه عــى مراحــل .وال يــزال
دور القطــاع الخــاص يف توفــر الرعايــة الصحيــة مجــال فــرص مهــم ،كــا سيشــكل اعتبــارا ً رئيســياً يف
النظــام الصحــي يف املســتقبل.
7.7تــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة ألخالقيــات البحــث العلمــي ،وتطبيــق منــوذج مســتدام للتســجيل لــدى
مجلــس املراجعــة املؤسســية وإرســال البحــوث للمراجعــة األخالقيــة ،عــاوة عــى وضــع سياســة وطنية
للطــب الجينــي .وهــذه النجاحــات واإلنجــازات متكــن مــن تحقيــق فائــدة كبــرة للنظــام الصحــي القطــري
علــا بــأن التقــدم يف تنفيــذ هــذه املشــاريع الهامــة خــال فــرة االســراتيجية ســيتواصل.
8.8تــم تحديــد اســراتيجية «تســمو» ومــن خاللهــا تــم تحديــد ووصــف مشــاريع عــدة يف قطــاع املواصــات
تدعــم تحقيــق الهــدف الثالــث حيــث بــدأ الفريــق العمــل عــى تحديــد نطــاق مــروع االدارة الفوريــة
للحشــود ونظــام النقــل – أحــد املشــاريع الداعمــة للهــدف كام ســتتم مراجعة االســراتيجية واملشــاريع
املختــارة لدعــم تحقيــق الهــدف.
9.9تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه السياســات تتــواءم مــع غايــات رؤيــة القطــر والوطنيــة وأهــداف اســراتيجية
التنميــة الوطنيــة  2022-2018حيــث وردت يف هــذه األخــرة جملــة مشــاريع تخــدم هــذا الهــدف وهــي
( :ا) إنشــاء قطــاع البحــوث والتطويــر واالبتــكار مبؤسســة قطــر كجهــة تُعنــى مبراقبــة كافــة أنشــطة
البحــوث يف مجــال الصحــة والهندســة والبيئــة والطاقــة واملعلومــات اإللكرتونيــة ،باإلضافــة إىل إعــداد
السياســات التــي مــن شــأنها تحقيــق تناغــم وفاعليــة مشــركة للبحوث مــن أجل تحقيــق مخرجات تســاعد
الدولــة يف تحقيــق أولويتهــا( ، .ب) إنشــاء نظــام معلومــات وإدارة بيانــات الصحــة واإلصابــات املهنيــة
لرصــد وتقييــم الحالــة الصحيــة لجميــع العاملــن ،وأداء خدمــات الصحــة املهنيــة( ،ج) وضــع وتطبيــق
سياســة وطنيــة لســامة القــوى العاملــة وحاميــة العاملــن يف بيئــات تقديــم الرعايــة الصحيــة( ،د)
إنشــاء برامــج فعالــة للعافيــة يف مــكان العمــل لتعزيــز الصحــة البدنيــة والنفســية والحــد مــن املخاطــر
املهنيــة وأخطــار مــكان العمــل.
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1010مــن أجــل مواجهــة الجائحــة واالســتجابة لتداعياتهــا عــى قطــاع الرعايــة الصحيــة ،طــورت دولــة قطــر
خطــة عمــل وطنيــة يف مــارس  ،2020ترمــي إىل التقليــل مــن تأثــر املــرض ،وتخفيــف اآلثــار عــى النــاس
ومتكــن املجتمــع مــن االســتمرار والعمــل بشــكل طبيعــي قــدر اإلمــكان أثنــاء وبعــد الوبــاء باإلضافــة
إىل تقليــل وتخفيــف األثــر االقتصــادي للجائحــة .وقــد تجســدت خطــة العمــل هــذه بــن تدخــات أخــرى
يف جملــة مــن اإلجــراءات االحرتازيــة العامــة وتوفــر حزمــة مــن الحوافــز املاليــة :وتشــمل اإلجــراءات
االحرتازيــة (ا) إيقــاف جميــع الرحــات القادمــة إىل الدوحــة وتطبيــق قــرار الحجــر الصحــي أو املنــزيل
عــى جميــع املواطنــن القادمــن إىل دولــة قطــر مــن أي وجهــة يف العــامل فــور وصولهــم وملــدة
 14يومــا ،وإيقــاف خدمــات النقــل العــام بشــكل مؤقــت ،مبــا يف ذلــك خدمــة مــرو الدوحــة وخدمــة
حافــات النقــل العــام ،كــا تــم اغــاق جــزء مــن املنطقــة الصناعيــة لســامة ســكان املنطقــة عــن طريــق
إجــراءات الفحــص الطبــي املســتمر ،ووقايــة املناطــق األخــرى مــن انتشــار الفايــروس بشــكل أكــر مــع
الحــرص عــى اســتمرار توفــر االحتياجــات اليوميــة للعاملــن لديهــا ورصف رواتبهــم يف مواعيدهــا
املعتــادة( .ب) إغــاق محــات بيــع التجزئــة وفــروع البنــوك يف املجمعــات التجاريــة ومراكــز التســوق
(ويســتثنى منهــا محــات بيــع املــواد الغذائيــة والصيدليــات) وإغــاق محــات وكافــة أنشــطة الصالونــات
الرجاليــة والنســائية وأنشــطة األنديــة الصحيــة يف الفنــادق( .ج) فــرض إجــراءات احرتازيــة ملنــع كافــة
أشــكال التجمــع( ،الكورنيــش ،والحدائــق والشــواطئ العامــة ،والتجمعــات االجتامعيــة)( .د) تقليــص عــدد
املوظفــن بالجهــات الحكوميــة والعــال املتواجديــن مبقــرات العمــل يف القطــاع الخــاص إىل 20
 %مــن إجــايل عــدد املوظفــن والعــال ،لضــان ســر وانتظــام املرافــق العامــة وإنجــاز األنشــطة
الرضوريــة( .ه) مســاعدة القطــاع الخــاص (بقيمــة  75مليــار ريــال قطــري أي حــوايل ٪ 10مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل) عــى اســتدامة األعــال والوظائــف أثنــاء االزمــة ،مبــا يضمــن حقــوق العــال يف
الحصــول عــى أجورهــم.
وقــد متيــزت هــذه اإلجــراءات بالرصامــة واملرونــة عــى ضــوء عمليــة تقييــم مســتمرة للوضــع امليــداين
تقــوم بهــا الجهــات املختصــة .وحتــى مــع االســتمرار يف تطعيــم الســكان وتوســيع الفئــات العمريــة
املشــمولة ،فقــد تزايــدت أعــداد املصابــن يوميــا ومتــت مراجعــة نظــام العمــل لتخفيــض نســبة الحضــور إىل
 %50حاليــا ،كــا تــم فــرض إجــراءات احرتازيــة ملنــع كافــة أشــكال التجمــع( ،الكورنيــش ،والحدائــق والشــواطئ
العامــة ،والتجمعــات االجتامعيــة).

التقدم املحرز
الغايــة ( :)1-3خفــض النســبة العامليــة للوفيــات النفاســية إىل أقــل مــن  70حالــة لــكل
 100,000مــن املواليــد األحيــاء بحلــول عــام 2030
( )1-1-3نسبة الوفيات النفاسية
بقــى معــدل وفيــات األمهــات لــكل مئــة ألــف مولــود حــي مــن ( )3.52حالــة وفــاة عــام  2019منخفضــا (حالــة
واحــدة) ،وقــد حققــت دولــة قطــر هــذه الغايــة املحــددة يف خطــة التنميــة املســتدامة عــام  2030بــــ ()70
حالــة وفــاة نفاســية لــكل مئــة ألــف والدة حيــة متحققــة قبــل املوعــد بفــرة طويلــة وال يشــكل أي تحــدي
لدولــة قطــر ،حيــث تســعى الجهــات الصحيــة املختصــة بالدولــة إىل تحقيــق حيــاة آمنــة لألمهــات قبــل
الــوالدة وأثناءهــا وبعدهــا ،مــن خــال توفــر الخدمــات املالمئــة يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة والجنســية.
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جدول (  )1.3معدل وفيات األمهات لكل  100,000مولود حي حسب جنسية األم ()2019- 2016
الجنسية

2016

2017

2018

قطريات

0

0

0

غري قطريات

0

0

4.93

املجموع

0

0

3.56

2019

3.52

املصدر :وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء ،نرشة املواليد والوفيات.

( )2-1-3نسبة الوالدات التي يرشف عليها أخصائيون صحيون مهرة
متــت جميــع الــوالدات يف دولــة قطــر وبنســبة ( )%100داخــل املستشــفيات وتحــت إرشاف طبــي مــن قبــل
أخصائيــن مهــرة خــال الفــرة ( )2019-2016وهــذا يعكــس التغطيــة الشــاملة يف توفــر خدمــات الرعايــة
الصحيــة لألمهــات أثنــاء الــوالدة.
شكل ( )1.3نسبة الوالدات التي يرشف عليها أخصائيون صحيون مهرة ()2019- 2016

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠

املصدر :وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء ،نرشة املواليد والوفيات.

الغايــة ( :)2-3إنهــاء وفيــات املواليــد واألطفــال دون ســن الخامســة التي ميكــن تفاديها
بحلــول عــام  ،2030بســعي جميــع البلــدان إىل بلــوغ هــدف خفــض وفيــات املواليــد عــى
األقــل إىل  12حالــة وفــاة يف كل  1,000مولــود حــي ،وخفــض وفيــات األطفــال دون ســن
الخامســة إىل  25حالــة وفــاة عــى األقــل يف كل  1,000مولــود حــي
( )2-1-3معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
يُعــد مــؤرش معــدل وفيــات األطفــال مــؤرشا ً مه ـاً ملعرفــة مــدى كفــاءة النظــام الصحــي بالدولــة ،حيــث
يرتبــط يف نفــس الوقــت بالوقايــة واالستشــفاء .فقــد انخفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة
مــن العمــر لــكل ألــف مولــود حــي مــن ( )7.1حالــة وفــاة عــام  2016إىل ( )5.9حالــة وفــاة عــام  ،2019غــر أنــه
أفضــل مــن مثيلــه يف أوروبــا وآســيا الوســطى البالــغ ( ،)9ويف أمريــكا الشــالية البالــغ ( )7حالــة وفــاة لــكل
ألــف مولــود حــي دون ســنة الخامســة .لكنــه أقــل مــن نظــره يف االتحــاد األورويب ( .)4وبهــذا حققــت دولــة
قطــر هــذه الغايــة املحــددة بالتنميــة املســتدامة  2030بـــ ( )25حالــة وفــاة يف كل ألــف مولــود حــي.
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جدول ( )2.3معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة (عدد الوفيات لكل  1000مولود حي) حسب الجنسية
()2019- 2016
الجنسية

2016

2017

2018

2019

قطريون

7.2

6.8

8.1

4.8

غري قطريني

7

6.6

7.4

6.3

املجموع

7.1

6.7

7.6

5.9

املصدر :وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء ،نرشة املواليد والوفيات.

وميكــن القــول بــأن دولــة قطــر اقرتبــت مــن املســتوى الســائد يف الــدول املتقدمــة وذلــك بفضــل
السياســات الصحيــة الفعالــة التــي انتهجتهــا الدولــة والتــي ســاهمت يف توفــر مختلــف االحتياجــات
األساســية لألطفــال مــن خــال التوســع يف بنــاء مراكــز الرعايــة الصحيــة لألطفــال والقيــام بحمــات التطعيــم
ضــد األمــراض الوبائيــة واملعديــة ،عــاوة عــن تنظيــم حمــات التوعيــة الصحيــة.

معدل وفيات حديثي الوالدة ( 28 – 0يوماً)
ارتفــع معــدل وفيــات حديثــي الــوالدة يف دولــة قطــر لــكل ألــف مولــود حــي مــن ( )2.8حالــة وفــاة عــام 2016
إىل ( )3.41حالــة وفــاة عــام  ،2019وهــو مــا يعنــي أنــه انخفــض بنســبة  %35.7خــال الفــرة (.)2019 – 2016
وقــد تجــاوز هــذا املعــدل نظــره يف االتحــاد األوريب والــذي بلــغ ( )3حالــة وفــاة ،ويقــل عــن نظــره لــدى
الواليــات املتحــدة ،حيــث بلــغ معــدل وفيــات حديثــي الــوالدة فيهــا ( )6حالــة وفــاة لــكل ألــف مولــود حــي
عــام  ،2017ويف اململكــة املتحــدة التــي وصــل فيهــا إىل ( )4حالــة وفــاة لــكل ألــف مولــود حــي .وبهــذا
حققــت دولــة قطــر هــذه الغايــة املحــددة بالتنميــة املســتدامة 2030بـــ ( )12حالــة وفــاة يف كل ألــف مولــود
حــي.
جدول ( )3.3معدل وفيات حديثي الوالدة (عدد الوفيات لكل  1000مولود حي) حسب الجنسية ()2018-2016
الجنسية

2016

2017

2018

2019

قطريون

3.9

4.3

4.2

2.8

غري قطريني

2.8

3.7

3.6

3.63

املجموع

2.8

3.8

3.8

3.41

املصدر :وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء ،نرشة املواليد والوفيات

وغنــي عــن البيــان ،فــإن ارتفــاع معــدل وفيــات املواليــد (حديثــي الــوالدة ( 28- 0يــوم)يف الدولــة ال يعكــس
الجهــود الحثيثــة التــي تقــوم بهــا الدولــة يف مجــال السياســات الصحيــة الســيام الصحــة االنجابيــة للمــرأة،
عــاوة عــى تبنــي برامــج للعنايــة بصحــة الطفــل حديــث الــوالدة ،وضــع منــوذج وطنــي متكامــل للرعايــة
وتقديــم الخدمــات يف طــب األطفــال ،مــع الرتكيــز عــى اســتمرارية الرعايــة.

الغايــة ( :)3-3القضــاء عــى أوبئــة اإليــدز والســل واملالريا واألمــراض املداريــة املهملة
ومكافحــة االلتهــاب الكبــدي الوبــايئ واألمــراض املنقولــة بامليــاه واألمــراض املعديــة
األخــرى بحلــول عــام 2030
عــدد اإلصابــات الجديــدة بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة لــكل  1,000شــخص غــر مصــاب مــن الســكان حســب
الجنــس والعمــر والفئــات الرئيســية مــن الســكان
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تقــرب عــدد اإلصابــات الجديــدة بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة لــكل ألــف شــخص مــن الصفــر طيلــة الفــرة
( ،)2019-2016حيــث بلــغ املعــدل ( )0.02لــكل ألــف شــخص ،وهــذا يعنــي بــأن مــرض اإليــدز ال ميثــل مشــكلة صحية
عــى مســتوى الدولــة طبقــاً لوثائــق وتقاريــر جهــات االختصــاص يف وزارة الصحــة العامــة ،وهــذا يرجــع
لعــدة أســباب مــن أهمهــا اإلجــراءات الوقائيــة التــي تقــوم بهــا الجهــات املختصــة ،ومــن ضمنهــا السياســة
االحرتازيــة التــي تعتمدهــا إدارة القومســيون الطبــي لضــان عــدم دخــول املــرض إىل الدولــة مــن الخــارج.
جدول ( )4.3عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية لكل  1,000شخص غري مصاب من السكان
()2019- 2016
البيان

2016

2017

2018

2019

الخصائص

ذكور

0.01

0.01

0.02

0.02

اناث

0

0

0.01

0.01

قطريني

0.02

0.03

0.05

0.05

غري قطريني

0.01

0.01

0.01

0.02

أقل من  15سنة

0

0

()-

0

 24 – 15سنة

0.01

0

0.01

0.01

 25سنة فأكرث

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

الجنس
الجنسية

الفئات العمرية

اإلجاميل

املصدر :وزارة الصحة العامة

وبالرغــم مــن تنــوع الرتكيبــة العرقيــة والثقافيــة للســكان يف دولــة قطــر غــر أن معـدّل انتشــار مــرض نقــص
املناعــة املكتســبة «اإليــدز» يف دولــة قطــر يع ـ ّد منخفضً ــا نســبيًا ،ويعــود الســبب يف ذلــك إىل تطبيــق
الربنامــج الوطنــي ملكافحــة اإليــدز والــذي يتبنــى إســراتيجية الكشــف املبكــر عــن املــرض ومعالجتــه.
ويهــدف الربنامــج إىل نــر الوعــي حــول مــرض نقــص املناعــة املكتســبة «اإليــدز» وتوفــر أفضــل رعايــة
صح ّيــة ممكنــة للمــرىض املصابــن بهــذا املــرض يف دولــة قطــر ،إضافــة إىل تحســن جمــع البيانــات الوبائية
ورصــد املــؤرشات الصحيــة مبــا يف ذلــك وفيــات األمهــات واألمــراض الرئيســية

( )2-3-3معدل انتشار داء السل لكل  100,000شخص
ارتفــع معــدل انتشــار مــرض الســل يف الدولــة خــال الفــرة ( ،2019-2016حيــث ســجل ( 19.3حالــة لــكل مئــة ألــف
مــن الســكان) إىل ( )29.3حالــة عــام  ،2019أي بنســبة ازديــاد قدرهــا (.)%51.8
جدول ( )5.3معدل حدوث اصابة بداء السل لكل  100,000شخص ()2019- 2016
2016

2017

2018

2019

19.3

23.3

28.7

29.3

املصدر :وزارة الصحة العامة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن منظمــة الصحــة العامليــة قــد أعــدت اســراتيجية دحــر الســل واعتمدتهــا جمعيــة
الصحــة العامليــة يف مايــو  2014لتكــون مخططـاً لجميــع الــدول للقضــاء عــى وبــاء الســل بالحــد مــن الوفيــات
الناجمــة عنــه وخفــض معــدالت اإلصابــة بــه والتخلــص مــن التكاليــف الكارثيــة الناتجــة عنــه .وتحدد االســراتيجية
الغايــات العامليــة املتعلقــة باألثــر واملتمثلــة يف خفــض معــدل الوفيــات الناجمــة عــن الســل بنســبة (،)%90
وخفــض عــدد الحــاالت الجديــدة بنســبة ( )%80يف الفــرة بــن عامــي  2015و ،2030وضــان عــدم تحمــل أي
ارسة لتكاليــف كارثيــة ناتجــة عــن الســل.
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وقــد أســهمت السياســة املتبعــة باعتــاد فحوصــات القومســيون الطبــي لجميــع املتقدمــن للحصــول
عــى اإلقامــة ،يف التشــخيص املبكــر ،وعــاج الحــاالت املكتشــفة بشــكل ناجــح ،حيــث تتضافــر فيــه جهــود
وزارة الصحــة العامــة مــع مؤسســة حمــد الطبيــة والرعايــة الصحيــة األوليــة وكذلــك القطــاع الخــاص ،كــا
يتــم فحــص جميــع مخالطــي مــرىض الســل والتأكــد مــن تعرضهــم أو خلوهــم مــن املــرض وإعطائهــم العــاج
الــازم إذا اســتدعت الــرورة ذلــك.

( )3-3-3عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل  1,000شخص
تشــر اإلحصــاءات إىل اســتقرار معــدل انتشــار املالريــا لــكل ألــف نســمة مــن الســكان عنــد ( )0.2خــال الفــرة
مــن 2016إىل  2019ويــأيت ذلــك نتيجــة للجهــود التــي تقــوم بهــا املؤسســات الصحيــة بالدولــة للتوعيــة
مبرض املالريا وأهميــة اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة للحاميــة منــه ،خصوصـاً مــع اســتعداد العديــد مــن
الســكان للســفر خــارج قطــر لقضــاء عطــات الصيــف.
جدول ( )6.3معدل حدوث اصابة باملالريا لكل  1,000شخص ()2019- 2016
2016

2017

2018

2019

0.2

0.2

0.2

0.2

املصدر :وزارة الصحة العامة.

ومــن الجديــر بالذكــر ،فــإن مــرض املالريــا ليــس مــن األمــراض املتوطنــة يف قطــر ،بيــد أنــه يتــم تشــخيص
مئــات الحــاالت كل عــام نتيجــة لســفر بعــض األشــخاص إىل الــدول التــي يتوطــن فيهــا هــذا املــرض.

( )4-3-3عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبايئ (ب) لكل  100,000من السكان
ارتفــع معــدل انتشــار داء التهــاب الكبــد (ب) لــكل مئــة ألــف نســمة يف الدولــة مــن ( 8.4حالــة لــكل مئــة ألــف
مــن الســكان) إىل ( )29.2حالــة بــن عامــي  2016و  ،2019وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا املــؤرش ســجل انخفاضــا
طفيفــا بــن ســنتي  2018و 2019قــدره  0.4نقطــة ويــأيت نجــاح دولــة قطــر يف مجــال مكافحــة التهــاب الكبــد
الوبــايئ كأحــد مثــار التعــاون املســتمر بــن القطــاع الحكومــي واملؤسســات والجمعيــات الخرييــة يف مجال
الصحــة العامــة والــذي بــات ميثــل منوذج ـاً يحتــذى بــه عاملي ـاً ،حيــث تنفــذ دولــة قطــر اســراتيجية محكمــة
للســيطرة والقضــاء عــى هــذا املــرض باالرتــكاز عــى أربعــة أركان أساســية يتــم تنفيذهــا عــر تكامــل جهــود
وزارة الصحــة العامــة ومؤسســة حمــد الطبيــة ومؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة والهــال األحمــر القطــري
والخدمــات الصحيــة بــوزارة الداخليــة والعديــد مــن الجهــات األخــرى.
جدول ( )7.3معدل حدوث اصابة بالتهاب الكبد الوبايئ لكل  100,000من السكان ()2019-2016
2016

2017

2018

2019

8.4

20.3

29.6

29.2

املصدر :وزارة الصحة العامة.

( )5-3-3عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت ملكافحة األمراض املدارية املهملة
يقصــد باألمــراض املداريــة املهملــة مجموعــة مــن األمــراض التــي ميكــن الوقايــة منهــا ومعالجتهــا والتــي
تؤثــر عــى النــاس األشــد فقــرا ً وضعفــا والذيــن يعيشــون يف مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا ،وهــي تنتــر
يف املناطــق املداريــة ،وملــا كانــت قطــر تنتهــج سياســة صحيــة شــاملة ترتكــز عــى توفــر العــاج الشــامل
لجميــع األمــراض مبــا فيهــا األمــراض املداريــة ،نالحــظ بــأن عــدد األشــخاص الذيــن يتلقــون العــاج مــن األمــراض
املداريــة بســيط جــدا ً وال يشــكل ســوى نســبة ضئيلــة للغايــة مــن عــدد الســكان ( )0.0014مــن إجــايل الســكان
لعــام  ،2019عل ـاً بــأن أغلــب هــذه الحــاالت هــي مــن العاملــة الوافــدة مــن املناطــق املداريــة الســيام مــن
أفريقيا.
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جدول ( )8.3عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت ملكافحة األمراض املدارية املهملة ()2018- 2015
2016

2017

2018

2019

30

78

40

128

املصدر :وزارة الصحة العامة.

الغايــة ( :)4-3خفــض الوفيــات املبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غــر املعديــة مبقــدار الثلث
بتوفــر الوقايــة والعــاج وتعزيــز الصحــة والســامة العقليــة بحلول عــام 2030
( )1-4-3معــدل الوفيــات الناجمــة عــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والرسطــان وداء
الســكري واألمــراض التنفســية املزمنــة
ارتفــع معــدل الوفيــات الناجمــة عــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة أو الرسطــان أو مــرض الســكري أو
أمــراض الجهــاز التنفــي بــن القطريــن بــن ( )70-30عام ـاً مــن ( )8.4عــام  2016إىل ( )12.3لعــام  ،2018أي
بنســبة ارتفــاع قدرهــا ( )%46.4حيــث ارتفعــت النســبة عنــد اإلنــاث مــن ( )5.7%عــام  2016إىل ( )%8.8عــام ،2018
كــا شــهدت هــذه النســبة عنــد الذكــور ارتفاعــا مــن ( )%11.5عــام  2016إىل ( )%16.2عــام  2018أي بنســبة
ارتفــاع قدرهــا (.)%40.8
جدول ( )9.3معدل الوفيات للقطريني ،الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان وداء
السكري واألمراض التنفسية املزمنة (احتامالت الوفاة محولة إىل  %بني العمر  30والعمر  70سنة) حسب
الجنس ()2019- 2016
2016

2017

2018

ذكور

11.5

15

16.2

اناث

5.7

7.1

8.8

املجموع

8.4

10.9

12.3

0.5

0.47

0.54

املصدر :وزارة الصحة العامة.

( )2-4-3معدل وفيات االنتحار
االنتحار هوــ الفعـ�ل ال��ذي يتضمن تسبــب الشــخص عم��دا ً يف قتل نفس��ه .ويرتكب االنتح��ار غالباً بس��بب اليأس،
ال��ذي كث�يرا ً م��ا يُع��زى إىل اضط��راب نفيس مثل االكتئـ�اب أو اله��وس االكتئايب أو الفصام أو إدمــان
الكحول أو تعاطيــ املخ�دـرات .ويالحــظ بــأن معــدل الوفيــات بســبب االنتحــار يف قطــر متدنيــة جــدا ،حيــث
قــدرت بنحــو ( )2.1عــام  .2019وتجــدر اإلشــارة إىل أن دولــة قطــر بوصفها عضــوا ً يف منظمة الصحــة العاملية،
فقــد التزمــت مبوجــب خطــة عمــل منظمــة الصحــة العامليــة للصحــة النفســية ( )2020- 2013-بالعمــل مــن أجــل
تحقيــق الهــدف العاملــي املتعلــق بخفــض معــدل االنتحــار يف البلــدان بنســبة  %10بحلــول عــام  2020وهــو
مــا قــد تحقــق بالفعــل.
جدول ( )10.3معدل وفيات االنتحار لكل  100,000نسمة حسب الجنس ()2019-2016
2016

2017

2018

2019

ذكور

1.6

1.6

2.3

2.6

اناث

0.3

0.4

0.1

1

املجموع

1.3

1.3

1.8

2.1

املصدر :وزارة الصحة العامة.
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الغايــة ( :)5-3تعزيــز الوقايــة مــن اســاءة اســتعامل املــواد املخــدرة ،مبــا يف ذلــك
تعاطــي املخــدرات وتنــاول الكحــول عــى نحــو يــر بالصحــة ،وعــاج ذلــك
( ) 1-5-3نطــاق تغطيــة التدخــات العالجيــة (الخدمــات الدوائيــة والنفســانية وخدمــات
اعــادة التأهيــل والرعايــة الالحقــة) ملعالجــة االضطــراب الناشــئة عــن تعاطــي املــواد
املخــدرة
توفــر دولــة قطــر كافــة الخدمــات الدوائيــة والدعــم النفــي وخدمــة إعــادة الـــتأهيل والرعايــة الالحقــة
لكافــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات ،وبلغــت نســبة تغطيــة
التدخــات العالجيــة  %100طيلــة الفــرة (.)2019-2016
جدول ( )11.3نطاق تغطية التدخالت العالجية ملعالجة االضطراب الناشئة عن تعاطي املواد املخدرة (-2016
)2019
2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

املجموع

املصدر :وزارة الصحة العامة

وتجــدر اإلشــارة إىل أن وزارة الصحــة العامــة تقــوم بالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات،
فيــا يتعلــق بخططهــا وبرامجهــا يف مجــال مكافحــة املخــدرات والوقايــة منهــا وعــاج وتأهيــل املتعاطني.

الغايــة ( :)6-3خفــض عــدد الوفيــات واإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور عــى الصعيــد
العاملــي إىل النصــف بحلــول عــام 2020
( ) 1-6-3معدالت الوفيات الناجمة عن االصابات جراء حوادث املرور عىل الطرق
جدول ( )12.3معدل الوفيات
الجنسية

2016

2017

2018

قطريون

19.8

19.6

17.8

غري قطريني

7.1

6.3

5.7

املجموع

8.5

7.7

7.1

املصدر :وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء (نرشة املواليد والوفيات)

شــهد مــؤرش معــدل الوفيــات الناتجــة عــن إصابــات الحــوادث املروريــة انخفاضــاً ملحوظــاً خــال الفــرة
( ،)2018-2016حيــث انخفــض املعــدل بنســبة تقــدر بنحــو ( )%16.4مــا بــن عامــي 2016و ،2018فبينــا كان معــدل
الوفيــات لــكل مئــة ألــف نســمة ( )8.5حالــة وفــاة عــام  ،2016أصبــح املعــدل ( )7.1حالــة عــام  ،2017ويالحــظ
بــأن معــدل وفيــات الحــوادث املروريــة يف قطــر يقــل عــن املعــدل العاملــي البالــغ ( )17.4حالــة وفــاة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن انخفــاض نســبة وفيــات وإصابــات حــوادث املــرور يرجــع إىل تطــور منظومــة اإلســعاف
يف قطــر ،عــاوة عــى زيــادة عــدد أجهــزة ضبــط الرسعــة «الــرادار» ،والحمــات املروريــة التــي تؤكــد عــى
أهميــة الســامة املروريــة واحــرام القانــون وتعليــات ســر املركبــات ،وتصاعــد الوعــي وزيــادة االنتبــاه
لقواعــد املــرور وارتفــاع مســتوى الثقافــة العامــة للقيــادة.

االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

53

الغايــة ( :)7-3ضــان حصــول الجميــع عــى خدمــات رعايــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة،
مبــا يف ذلــك خدمــات ومعلومــات تنظيــم األرسة والتوعيــة الخاصــة بــه ،وإدمــاج الصحــة
اإلنجابيــة يف االســراتيجيات والربامــج الوطنيــة بحلــول عــام 2030
( )1-7-3نســبة النســاء يف ســن اإلنجــاب ( 49 -15ســنة) والــايت لُبيــت حاجتهــن إىل تنظيم
األرسة بطــرق حديثة
بلغــت نســبة النســاء يف ســن اإلنجــاب ( 15إىل  49ســنة) الــايت لُبيــت حاجتهــن إىل التنظيــم األرسة ()%38
وهــي تقــل عــن املعــدل العاملــي البالــغ ( ،)%25وتصــل النســبة إىل ( )%40عنــد القطريــات ،و )%37.4عنــد
غــر القطريــات.
شكل ( :)2.3نسبة النساء يف سن اإلنجاب ( 49-15سنة) والاليت لُبيت حاجتهن إىل تنظيم األرسة ()2012
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اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

٠

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،مسح العنقودي املتعدد املؤرشات 2012

وعنــد النظــر إىل نســبة النســاء يف ســن اإلنجــاب ( 49- 15ســنة) الــايت لُبيــت حاجتهــن إىل تنظيــم األرسة
وفــق فئــات العمــر ،نالحــظ بــأن النســبة األعــى كانــت يف الفئــة العمريــة (34 -30ســنة) ،بينــا كانــت النســبة
األقــل يف الفئــة العمريــة ( 24- 15ســنة) وهــذا رمبــا يرجــع إىل تــدين املســتوى الثقــايف للمــرأة املتزوجــة
يف هــذه الفئــة العمريــة والتــي ال تحبــذ يف مراحــل الــزواج األوىل اللجــوء إىل تنظيــم األرسة مــن خــال
اســتخدام موانــع الحمــل ،واملباعــدة بــن حمــل وآخــر .وتتفــاوت نســبة النســاء الــايت يف ســن اإلنجــاب (15
إىل  49ســنة) الــايت لُبيــت حاجتهــن إىل تنظيــم األرسة وفــق الحالــة التعليميــة مــا بــن ( )%33.7عنــد حملــة
الشــهادة االعداديــة و( )%38.7عنــد حملــة الثانويــة )39.0( ،لــدى حملــة الشــهادة الجامعيــة فأعــى وتقرتب
مــن ( )%33.8عنــد حملــة الشــهادة االبتدائيــة ،بينــا تبلــغ ( )%27.5عنــد الــايت يقــل مســتواهن التعليمــي
عــن الشــهادة االبتدائيــة.

( )2-7-3معــدل الــوالدات لــدى املراهقــات ( 14 -10ســنة 19-15 ،ســنة) لــكل ألــف امــرأة يف
تلــك الفئــة العمريــة
يبلــغ معــدل الــوالدات اإلجــايل (قطريــة وغــر قطريــة) لــدى املراهقــات مــن الفئــة العمريــة (14-10عام ـاً)
لــكل ألــف امــرأة يف دولــة قطــر صفــرا ً ،بينــا شــهد املعــدل لــدى املراهقــات مــن الفئــة العمريــة ()19-15
ســنة انخفاضــاً مــن حــوايل ( )10.3حالــة والدة لــكل ألــف امــرأة عــام  2016إىل ( )8.5حالــة والدة لــكل ألــف
امــرأة عــام  ،2018وهــذا املعــدل يقــل عــن نظــره يف دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والواليــات املتحــدة
االمريكيــة ،حيــث بلــغ ( )22و( )19.0والدة لــكل ألــف امــرأة مراهقــة عــى التــوايل لعــام  .2018وينخفــض
املعــدل عنــد املراهقــة القطريــة إىل ( )3.4حالــة والدة لــكل ألــف امــرأة قطريــة ،بينــا يرتفــع عنــد املــرأة
غــر القطريــة ليصــل إىل ( )11.8حالــة والدة لــكل ألــف امــرأة غــر قطريــة عــام .2018
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جدول ( )13.3معدل الوالدات لدى املراهقات ( 14- 10سنة 19-15 ،سنة) لكل  1000امرأة حسب الجنسية
والفئات العمرية
الجنسية

الفئات العمرية

2016

2017

2018

 14 -10سنة

0

0

0

 19 -15سنة

5.7

4.9

3.4

 14 -10سنة

0

0

0

 19 -15سنة

13.4

13

11.8

 14 -10سنة

0

0

0

 19 -15سنة

10.3

9.8

8.5

قطريات
غري قطريات
املجموع

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،نرشة املواليد والوفيات.

وميكــن تفســر انخفــاض معــدل الــوالدات لــدى املراهقــات القطريــات ( 15إىل 19عامــاً) إىل تفضيلهــن
إلكــال تعليمهــن عــى حســاب الــزواج املبكــر ،بعكــس املراهقــات غــر القطريــات.
ومــن الجديــر بالذكــر ،أن مضاعفــات الحمــل والــوالدة هــي الســبب الرئيــي للوفــاة بــن الفتيــات يف الفئــة
العمريــة  19-15ســنة .والفتيــات الــايت يتزوجــن يف وقــت الحــق ويؤخــرن الحمــل إىل مــا بعــد ســن املراهقــة
تتــاح لهــن فرصــة أكــر للتمتــع بصحــة أوفــر ،وتحصيــل تعليــم أعــى ،وبنــاء حيــاة أفضــل ألنفســهن وألرسهــن.

الغايــة ( :)8-3تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،مبــا يف ذلــك الحاميــة مــن املخاطــر
املاليــة وامكانيــة الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية الجيــدة ،وإمكانيــة
حصــول الجميــع عــى األدويــة واللقاحــات األساســية املأمونــة والجيــدة والفعالــة
وامليســورة التكلفــة
()1-8-3تغطيــة توافــر الخدمــات الصحيــة االساســية (املعرفــة باعتبارها متوســط التغطية
التــي توفــر الخدمــات االساســية املســتندة اىل االجــراءات الكاشــفة التــي تشــمل الصحة
االنجابيــة ،وصحــة االمهــات ،واملواليــد الجــدد ،واالطفــال ،واالمــراض املعديــة ،واالمــراض
غــر املعديــة ،والقــدرة عــى توفــر الخدمــات ،وامكانيــة الوصــول اليهــا لدى الســكان)
بلــغ مــؤرش توافــر الخدمــات الصحيــة األساســية حــد الشــمول الكامــل ( )% 100لجميــع الســكان املشــمولون
بالرعايــة الصحيــة األوليــة طيلــة الفــرة ( ،)2019 -2016األمــر الــذي ســاهم يف القضــاء عــى العديــد مــن
األمــراض كشــلل األطفــال والكــزاز الوليــدي والدفرتيــا والتيتانــوس والســعال الديــي  ...الــخ ،حيــث اختفــت
جميعهــا تقريب ـاً مــن الدولــة.
جــدول ()14.3تغطيــة توافــر الخدمــات الصحيــة األساســية (املعرفــة باعتبارهــا متوســط التغطيــة التــي
توفــر الخدمــات االساســية املســتندة اىل االجــراءات الكاشــفة التــي تشــمل الصحــة االنجابيــة ،وصحــة
االمهــات ،واملواليــد الجــدد ،واالطفــال ،واالمــراض املعديــة ،واالمــراض غــر املعديــة ،والقــدرة عــى
توفــر الخدمــات ،وامكانيــة الوصــول اليهــا لــدى الســكان) ()2019-2016
الخدمات الصحية
االساسية

2016

2017

2018

2019

املجموع

100

100

100

100

املصدر :وزارة الصحة العامة
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وغنــي عــن البيــان ،فــإن تحقيــق التغطيــة الكاملــة فيــا يتعلــق بتوفــر الخدمــات الصحيــة األساســية
لجميــع ســكان قطــر يعــود إىل توســع الدولــة يف إنشــاء املراكــز الصحيــة األوليــة يف مختلــف مناطــق
الدولــة ،عــاوة عــى بنائهــا للمستشــفيات التخصصيــة التــي تقــدم خدماتهــا أو أنشــطتها لكافــة املواطنــن
واملقيمــن.

( )2-8-3نســبة الســكان الذيــن تــرف أرسهــم املعيشــية نفقــات كبــرة عــى الصحــة
محســوبة كحصــة مــن مجمــوع إنفــاق األرس املعيشــية أو دخلهــا
بلغــت قيمــة اإلنفــاق الشــهري عــى الصحــة للفــرد حــوايل ( )98.5ريــال قطــري متثــل مــا نســبته ()%2.03
مــن إجــايل اإلنفــاق الشــهري للفــرد و( )% 1.30مــن إجــايل الدخــل الشــهري للفــرد ،وترتفع قيمــة اإلنفاق
كلــا زاد دخــل الفــرد لتصــل قيمــة اإلنفــاق الشــهري عــى الصحــة لــدى أصحــاب الدخــول ( )50ألــف ريــال فــا
فــوق إىل ( )303ريــال قطــري متثــل ( )% 3.28مــن الدخــل الشــهري و( )%0 5.1مــن اإلنفــاق الشــهري للفــرد.
فئات االنفاق للرعاية
الصحية

نسبة االنفاق الشهري للفرد
نسبة االنفاق الشهري للفرد
عىل الرعاية الصحية من
عىل الرعاية الصحية من إجاميل
إجاميل الدخل الشهري للفرد
االنفاق الشهري للفرد

متوسط االنفاق
الشهري للفرد عىل
الرعاية الصحية

1

 2,500أقل من

0.05

0.04

2.05

2

- 5,000

0.39

0.23

17.88

3

- 7,500

0.56

0.37

27.51

4

- 10,000

0.86

0.52

42.61

5

- 12,500

1.10

0.69

57.94

6

- 15,000

1.27

0.86

59.30

7

- 17,500

1.51

0.96

72.57

8

- 20,000

1.76

1.11

92.11

9

- 22,500

2.13

1.12

127.13

10

- 25,000

2.22

1.40

99.89

11

- 27,500

2.41

1.70

133.01

12

- 30,000

2.11

1.28

127.24

13

- 32,000

2.20

1.27

99.50

14

- 35,000

2.50

1.57

131.00

15

- 40,000

3.40

1.95

185.53

16

- 50,000

3.78

2.17

181.25

17

فأكرث 50,000

5.10

3.28

303.97

2.03

1.30

98.49

املجموع

* مالحظة :متوسط دخل الفرد شهريا  7583.2ريال قطري عام  ،2013/2012ومتوسط إنفاق الفرد شهريا  98.5ريال قطري.
املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء  -مسح إنفاق ودخل األرسة .2013/2012

يتضــح مــن الجــدول بــأن إنفــاق األفــراد عــى الخدمــات والرعايــة الصحية متدين جــدا ً وذلــك ألن جميع الســكان
تشــملهم الخدمــات الصحيــة املجانيــة أو شــبه املجانيــة .كــا يالحــظ ارتفــاع اإلنفــاق الشــهري للفــرد عــى
الصحــة مــن حــوايل ( )67.5ريــال قطــري عــام  2007 /2006إىل حــوايل ( )98.5ريــال قطــري عــام 2013/2012
أي بنســبة زيــادة بلغــت حــوايل ( )% 46كــا ارتفعــت نســبة إنفــاق الفــرد عــى الصحــة مــن اجــايل اإلنفــاق
الشــهري مــن ( )% 1.9عــام  2007/2006إىل ( )% 2عــام  ،2013/2012بينــا انخفضــت نســبة اإلنفــاق الشــهري
عــى الصحــة مــن إجــايل دخــل الفــرد مــن ( )% 1.8عــام  2007/2006إىل ( )% 1.3عــام  ،2013/2012وذلــك بســبب
ارتفــاع دخــل الفــرد الشــهري مبعــدل أعــى مــا يخصصــه مــن الدخــل لخدمــات الرعايــة الصحيــة.
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جــدول( )16.3نســبة إنفــاق األفــراد عــى الخدمــات والرعايــة الصحيــة كنســبة مــن إجــايل االنفــاق
األرسي أو الدخــل ()2013-1982

السنوات

نسبة إنفاق الفرد
قيمة إنفاق الفرد
اجاميل
اجاميل دخل
عىل الخدمات
عىل الخدمات والرعاية
الفرد (شهرياً إنفاق الفرد
والرعاية الصحية
الصحية للفرد
(شهرياً بالريال
بالريال
من اجاميل دخله
(شهرياً بالريال
القطري)
القطري)
الشهري%
القطري)

نسبة إنفاق الفرد
عىل الخدمات
والرعاية الصحية
من اجاميل انفاقه
الشهري%

1983/1982

2.0

...

1260.56

....

%0.2

1988

16.0

1587

1672

%1.0

%1.0

2007/2006

67.5

3845.4

3591.16

%1.8

%1.9

2013/2012

98.49

7583.17

4846.78

%1.3

%2.0

املصدر :مسح إنفاق ودخل األرسة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء

شــكل ( :)3.3نســبة إنفــاق الفــرد عــى خدمــات والرعايــة الصحيــة كنســبة مــن إجــايل انفاقــه الشــهري
أو دخلــه الشــهري ()2013 – 1982

٪٢٫٠
٪١٫٢

٪١٫٨ ٪١٫٩
٪١٫٠ ٪١٫٠
٪٠٫٢

٢٠١٣/٢٠١٢

٢٠٠٧/٢٠٠٦

١٩٨٨

١٩٨٣/١٩٨٢

٪٢٫٥
٪٢
٪١٫٥
٪١
٪٠٫٥
٪٠

) (٪ﻧﺴﺒﺔ إﻧﻔﺎق اﻟﻔﺮد ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﺎﻤﱄ دﺧﻠﻪ اﻟﺸﻬﺮي
) (٪ﻧﺴﺒﺔ إﻧﻔﺎق اﻟﻔﺮد ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﺎﻤﱄ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺸﻬﺮي

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء

الغايــة ( :)9-3الحــد بقــدر كبــر مــن عــدد الوفيــات واألمــراض الناجمــة عــن التعـ ّرض للمواد
الكيميائيــة الخطــرة وتلــوث الهــواء واملــاء والرتبــة بحلول عــام 2030
( )1-9-3معــدل الوفيــات املنســوب إىل امليــاه غــر املأمونــة ،وخدمــات الــرف الصحــي
غــر املأمونــة ،واالفتقــار إىل املرافــق الصحيــة (التعــرض لخدمــات غــر مأمونــة يف
توفــر امليــاه وخدمــات الــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة للجميــع)
نظــرا ً لتوفــر ميــاه مأمونــة ورصف صحــي آمــن وكذلــك توفــر مــواد التنظيــف لجميــع الســكان يف دولــة قطــر،
لذلــك مل تســجل حالــة وفيــات تنســب إىل امليــاه غــر املأمونــة وخدمــات الــرف الصحــي غــر املأمونــة،
واالفتقــار إىل املرافــق الصحيــة طيلــة الفــرة (.)2019-2016
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جدول ( )17.3معدل الوفيات لكل  100,000نسمة حسب سبب الوفاة ()2019-2016
سبب الوفاة

2016

2017

2018

2019

مياه غري آمنة

0

0

0

0

رصف صحي غري آمن

0

0

0

0

نقص مواد التنظيف

0

0

0

0

املجموع

0

0

0

0

املصدر :وزارة الصحة العامة.

( )2-9-3معدل الوفيات املنسوب إىل التسمم غري املتعمد
تشــر البيانــات الخاصــة مبــؤرش معــدل الوفيــات املنســوبة للتســمم غــر املتعمــد إىل أنــه تضاعــف ثــاث
مــرات مــا بــن  2016إىل  2018حيــث انتقــل مــن  0.15إىل  0.47مــع وجــود تبايــن يف املــؤرش بــن القطريني وغري
القطريــن ،إذ تناقــص هــذا املعــدل لــدى القطريــن خــال الفــرة ( )2019-2016مــن  0.68إىل  32.بينــا ارتفــع
لــدى غــر القطريــن مــن  0.09إىل  .0.49ولــن كان هــذا املــؤرش شــهد تذبذبــا خــال الفــرة إال أنــه يبقــى أقــل
منــه يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( ،)0.5ومنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا (.((()0.8
جدول ( )18.3معدل الوفيات لكل  100,000نسمة حسب التسمم غري املتعمد ()2018- 2016
الجنسية

2016

2017

2018

قطريون

0.68

0.66

0.32

غري قطريني

0.09

0.5

0.49

املجموع

0.15

0.51

0.47

املصدر :وزارة الصحة العامة  -وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء ،نرشة املواليد والوفيات.

( )3-9-3معــدل الوفيــات املنســوب إىل امليــاه غــر املأمونــة ،وخدمــات الــرف الصحــي
غــر املأمونــة ،واالفتقــار إىل املرافــق الصحيــة (التعــرض لخدمــات غــر مأمونــة يف
توفــر امليــاه وخدمــات الــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة للجميــع)
توفــر دولــة قطــر خدمــات الحصــول عــى ميــاه مأمونــة وخدمــات رصف صحــي لجميع الســكان بالدولــة ،وهذا
انعكــس عــى عــدم تســجيل حالــة وفــاة بالدولــة ناجمــة عــن التعــرض لخدمــات غــر مأمونــة ســواء تعلــق
األمــر مبيــاه الــرب املأمونــة أو خدمــات الــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة طيلــة الفــرة (.)2019-2016
جــدول ( )19.3معــدل الوفيــات املنســوب إىل امليــاه غــر املأمونــة ،وخدمــات الــرف الصحــي غــر
املأمونــة ،واالفتقــار إىل املرافــق الصحيــة (التعــرض لخدمــات غــر مأمونــة يف توفــر امليــاه وخدمــات
الــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة للجميــع) ()2019-2016
2016

2017

2018

2019

عدد

0

0

0

0

املعدل

0

0

0

0

املصدر :وزارة الصحة العامة
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.POIS.P5 1
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الغايــة (-3أ) :تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة الصحــة العامليــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة
التبــغ يف جميــع البلــدان ،حســب االقتضــاء
(-3أ )1-معــدل االنتشــار املوحــد الســن الســتعامل التبــغ حاليــاً لــدى األشــخاص الذيــن
تبلــغ أعامرهــم  15ســنة فأكــر
تشــر بيانــات املســح العنقــودي متعــدد املــؤرشات الــذي أجــري عــام  2012إىل أن معــدل انتشــار التدخــن
لــدى األشــخاص الذيــن تبلــغ أعامرهــم  15ســنة فــا فــوق بلــغ ( ،)17.1%ويرتفــع معــدل االنتشــار عنــد غــر
القطريــن عــن مثيلــه لــدى القطريــن ،مــن الذكــور واإلنــاث ،كــا يرتفــع املعــدل عنــد الفئــة العمريــة مــا بــن
( 44- 25ســنة) ،ثــم يهبــط بعــد ذلــك .وكذلــك ترتفــع النســبة كلــا تــدىن املســتوى التعليمــي ،حيــث تصــل
النســبة إىل ( )% 32.3عنــد مســتوى التعليــم االبتــدايئ ،بينــا كانــت بحــدود ( )% 16.7عنــد حملــة الشــهادة
الجامعيــة فــا فــوق .وتجــدر اإلشــارة إىل أن معــدل انتشــار التدخــن يف قطــر عنــد الذكــور من ســن (15ســنة
فأكــر) هــو أقــل مــن املعــدل العاملــي البالــغ ( ،)% 35واملعــدل يف دول االتحــاد األوريب ( )% 30ومثيلــه
يف دول أمريــكا الشــالية (.)% 19
شــكل ()4.3معــدل االنتشــار موحــد الســن الســتعامل التبــغ لــدى األشــخاص ( 15ســنة فأكــر) حســب
الجنــس والجنســية ()2012

٣٠

٢٧٫٠

٢٥٫٥

٢٢٫٥

٢٥
٢٠
١٥

٧٫١

٥٫٧
اﻹﺟﺎﻤﱄ

ﻏﺮﻴ ﻗﻄﺮﻳﻦﻴ

١٠
٢٫٩
ﻗﻄﺮﻳﻮن

٥
٠

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء -مسح العنقودي املتعدد املؤرشات .2012
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وتســعى دولــة قطــر مــن خــال التثقيــف مبضــار التدخــن عــر وســائل اإلعــام املختلفــة واملنابــر الدينيــة
إىل التقليــل مــن معــدل انتشــاره ،كــا قامــت بخطــوة توســيع عيــادات اإلقــاع عــن التدخــن لتشــمل املراكــز
الصحيــة لتعزيــز الجهــود وإتاحــة إمكانيــة أكــر أمــام الراغبــن يف اإلقــاع عــن التدخــن؛ للوصــول إىل
الخدمــات املقدمــة يف هــذا الجانــب ،وذلــك يف إطــار الحــد مــن انتشــار التدخــن بنســبة ( )% 30بحلــول عــام
 2022وفــق مــا جــاء باســراتيجية التنميــة الوطنيــة (.)2022- 2018

الغايــة (-3ب) :دعــم البحــث والتطويــر يف مجــال اللقاحــات واألدويــة لألمــراض املعديــة
وغــر املعديــة التــي تتعــرض لهــا البلــدان الناميــة يف املقــام األول ،وتوفــر إمكانيــة
الحصــول عــى األدويــة واللقاحــات األساســية بأســعار معقولــة ،وفق ـاً إلعــان الدوحــة
بشــأن االتفــاق املتعلــق بالجوانــب املتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة
وبالصحــة العامــة ،الــذي يؤكــد حــق البلــدان الناميــة يف االســتفادة بالكامــل مــن
األحــكام الــواردة يف االتفــاق بشــأن الجوانــب املتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة
الفكريــة املتعلقــة بأوجــه املرونــة الالزمــة لحاميــة الصحــة العامــة ،وال ســيام العمــل
مــن أجــل إمكانيــة حصــول الجميــع عــى األدويــة.
(-3ب )1-نســبة الســكان املســتهدفني املســتفيدين مــن جميــع اللقاحــات املشــمولة
بالربنامــج الوطنــي لبلدهــم
يحصــل جميــع ســكان قطــر مــن املواطنــن واملقيمــن عــى جميــع األدويــة األساســية ،حيــث تدعــم الدولــة
ســعر الــدواء بنســبة كبــرة مــن قيمتــه بالنســبة لغــر القطريــن ،أمــا بالنســبة للقاحــات فتوفرهــا الدولــة مــن
خــال مراكزهــا الخاصــة بالرعايــة الصحيــة للجميــع باملجــان ويف كافــة مناطــق الدولــة.
جــدول ( )20.3نســبة الســكان الذيــن ميكنهــم الحصــول بشــكل دائــم عــى األدويــة واللقاحــات األساســية
بأســعار ميســورة ()2019- 2016
2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

املصدر :وزارة الصحة العامة.

وتشــر اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( )2022- 2018إىل أن الدولــة ويف إطــار بنــاء منــوذج متكامــل
لتقديــم رعايــة صحيــة رفيعــة املســتوى ،اشــتملت عــى برنامــج خــاص يتعلــق بضــان توافــر األدويــة
واملســتلزمات الطبيــة الالزمــة ،وبرنامــج وضــع سياســات وأنظمــة للحصــول عــى أقــى قيمــة مــن األدويــة
والخدمــات التشــخيصية .أمــا فيــا يتعلــق بنســبة تغطيــة التطعيــات لألطفــال خــال الســنة األوىل مــن
العمــر ،فقــد اقرتبــت النســبة مــن التغطيــة الشــاملة بالنســبة ملــرض الخنــاق الكــزاز الســعال الديــي ()98%
خــال الفــرة ( ،)2019 -2016وبالنســبة للتحصــن ضــد الحصبــة ،فقــد ارتفعــت النســبة مــن ( )% 92عــام  2016إىل
( )% 98.3عــام  ،2019وقــد ارتفعــت نســبة تغطيــة التطعيــم الخاصــة بجرعــة املكــورات الرئويــة الثالثــة مــن
 %96.6عــام  2016إىل  %98يف عــام .2019
جدول ( )21,3نسبة تغطية التطعيامت لألطفال خالل السنة األوىل من العمر ()2019- 2016
السنة

60

الخناق الكزاز السعال الدييك الحصبة التي تحتوي عىل تغطية التحصني
بالجرعة الثانية ( )MCV2حسب العمر
من بني الذين أعامرهم أقل
املويص به عىل املستوى
من سنة ()%

الجرعة املكورات الرئوية
الثالثة ()PCV3

2016

98.2

92

96.6

2017

97.1

93

97.7

2018

98

95

98

2019

98

98.3

98

املصدر :وزارة الصحة العامة
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ومــن املتوقــع أن تبقــى نســبة تحصــن األطفــال مــن األمــراض املعديــة يف األجلــن املتوســط والطويــل
يف ظــل تبنــي الدولــة لسياســات وخطــط ضمــن اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة لدولــة قطــر (2018
 )2022تهــدف إىل االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة املقدمــة لألطفــال.ويف إطــار برنامــج التطعيــم الوطنــي لفــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ، ،)19-تجــري عمليــة تلقيــح
املواطنــن واملقيمــن عــى قــدم وســاق حيــث بلــغ إجــايل عــدد جرعــات اللقــاح التــي تــم إعطاؤهــا
 2261903؛ منهــم  1302806تلقــوا جرعــة واحــدة عــى األقــل ،مقابــل  959097الذيــن تلقــوا كال الجرعتــن
 .959097وقــد بلغــت نســبة إجــايل الســكان ( 16ســنة فأكــر) املحصنــن  % 57.3بجرعــة واحــدة مقابــل 42.2
مــا فقــد تــم تطعيمهــم بنســبة  %79.1جرعــة واحــدة،
بجرعتــن .أمــا األشــخاص الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن  40عا ً
مــا
مقابــل  %66بجرعتــن .ومــن جهــة أخــرى فــإن النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن  60عا ً
الذيــن وتــم تطعيمهــم قــد بلغــت  % 90.4بجرعــة واحــدة ،مقابــل  %84.7بجرعتــن (((.

(-3ب )2-مجمــوع صــايف املســاعدة االمنائيــة الرســمية املقدمــة اىل القطاعــات
الصحيــة األساســية والبحــوث الطبيــة
ارتفعــت قيمــة املســاعدات املقدمــة مــن دولــة قطــر لدعــم جهــود الــدول الناميــة لتحقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة مــن حــوايل ( )3.5مليــار ريــال قطــري عــام  2015إىل قرابــة ( )4.2مليــار ريــال قطــري
عــام  ، 2017أي بنســبة ( ، )% 20كــا ارتفعــت املســاعدات املقدمــة يف مجــال الصحــة والرفاهيــة مــن ()182
مليــون ريــال عــام  2016إىل ( )583مليــون ريــال عــام  ، 2017أي بنســبة زيــادة تقــدر بنحــو ( ،)% 220وشــكلت
املســاعدات املقدمــة ملســاعدة الــدول الناميــة الســيام األقــل منــوا ً لتحقيــق الهــدف الثالــث مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة  2030مــا نســبته ( )% 13.9مــن إجــايل املســاعدات اإلمنائيــة القطريــة لعــام .2017
جدول ( )22.3قيمة املساعدات االمنائية للهدف الثالث ()2019- 2016
الهدف

اسم الهدف

الوحدة

2016

2017

3

صحة جيدة
ورفاهية

الريال القطري

182,101,602

583,052,607

دوالر أمرييك

50,027,913

160,179,288

املصدر :وزارة الخارجية

(-3ب )3-نســبة املرافــق الصحيــة املتاحــة فيهــا مجموعــة أساســية مــن األدويــة
الرضوريــة التــي تفــي بالغــرض بكلفــة ميســورة عــى الــدوام
قامــت الدولــة بتوفــر املرافــق الصحيــة املتمثلــة باملستشــفيات واملراكــز الصحيــة يف كافــة مناطــق
الدولــة ،وتتوفــر فيهــا كافــة األدويــة الرضوريــة والتــي تــوزع بصــورة منظمــة تتيــح للجميــع الحصــول عليهــا
وبكلفــة رمزيــة ،وبالتــايل فــإن نســبة توفــر هــذه املرافــق هــي  %100طيلــة الفــرة (.)2019 -2016
جــدول ( )23.3نســبة املرافــق الصحيــة املتاحــة فيهــا مجموعــة أساســية مــن األدويــة الرضوريــة التــي
تفــي بالغــرض بكلفــة ميســورة عــى الــدوام ()2019- 2016
2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

املصدر :وزارة الصحة العامة.
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الغايــة (-3ج) :تحقيــق زيــادة كبــرة يف متويــل قطــاع الصحــة ،وتوظيــف قــوى عاملــة
يف هــذا القطــاع وتطويرهــا وتدريبهــا واســتبقائها يف البلــدان الناميــة ،وبخاصــة يف
أقــل البلــدان منــوا والــدول الجزريــة الصغــرة الناميــة
(-3ج )1-معدل كثافة األخصائيني الصحيني وتوزيعهم
بقــي معــدل عــدد األطبــاء لــكل ألــف مــن الســكان عنــد مســتوى منخفــض فهــو مل يتخطــى ( )2.7طبيبـاً وهــو
أقــل مــن نظــره يف اململكــة املتحــدة البالــغ ( )2.8ومنــه يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة البالغ
( )3.5طبيبـاً لــكل ألــف شــخص ،لكنــه يتخطــى املتوســط العاملــي ( ،)1.5ومــن املتوقــع أن يرتفــع املعــدل مــع
زيــادة أعــداد الخريجــن مــن كليــة طــب وايــل كورنيــل وكذلــك خريجــي كليــة الطــب بجامعــة قطــر التــي مــن
املتوقــع أن تبــدأ بتخريــج أول دفعــة عــام .2021

جــدول ( )24.3كثافــة وتوزيــع العاملــن يف مجــال الصحــة لــكل  1000نســمة حســب مهنــة العاملــن يف
الصحــة ()2019- 2016
العاملني يف الصحة

2016

2017

2018

2019

ممرضون

6.5

6.6

7.5

8.1

صيادلة

1.1

0.8

0.9

1

أطباء أسنان

0.8

0.6

0.6

0.7

أطباء برشيون

2.7

2.4

2.5

2.7

العاملني يف املهن الصحية املساعدة

3.4

3.1

2.5

2.7

املصدر :وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية (فصل إحصاءات الخدمات الصحية).

ويالحــظ مــن الجــدول أعــاه بــأن عــدد املمرضــن لــكل ألــف نســمة مل يتخطــى ( )6.5وهــذا املعــدل يتجــاوز
املتوســط العاملــي البالــغ ( ،)2.94لكنــه يقــل عــن نظــره يف كل مــن فرنســا واململكــة املتحــدة البالــغ
( )10.6و( )8.4ممــرض لــكل ألــف شــخص .ومــن املتوقــع أن يرتفــع املعــدل خــال الســنوات القادمــة مــع تصاعــد
أعــداد الخريجــن والخريجــات يف التخصصــات التمريضيــة مــن جامعــة كالجــاري.

الغايــة (-3د) :تعزيــز قــدرات جميــع البلــدان ،وال ســيام البلــدان الناميــة ،يف مجــال اإلنــذار
املبكــر والحــد مــن املخاطــر وإدارة املخاطــر الصحيــة الوطنيــة والعاملية
(-3د )1-القــدرة عــى تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة والجاهزيــة ملواجهــة حــاالت
الطــوارئ الصحيــة
تتوفــر يف دولــة قطــر القــدرات املطلوبــة يف مجــال اللوائــح الصحيــة الدوليــة واالســتعداد للطــوارئ
وهــذا مــا متــت االشــارة إليــه يف االســراتيجية الوطنيــة األوىل للصحــة ( ،)2016 - 2011حيــث تضمنــت تنفيــذ
مــروع التأهــب لحــاالت الطــوارئ ،وتــم إنشــاء إدارة جديــدة للـــتأهب واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ يف
وزارة الصحــة العامــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن وزارة الصحــة العامــة ويف إطــار تطبيــق اســراتيجية التنميــة
الوطنيــة الثانيــة لدولــة قطــر ( ،)2022- 2018تنفــذ مــروع الخطــة الوطنيــة للتأهــب لحــاالت الطــوارئ وتعزيــز
نهــج شــامل لجميــع األخطــار يف التأهــب لالســتجابة وبدعــم مــن مؤسســة حمــد الطبيــة ،وكافــة مؤسســات
الرعايــة الصحيــة بالدولــة ،ووزارة الداخليــة.
وهكــذا ارتفــع متوســط القــدرة عــى تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة والجاهزيــة ملواجهــة حــاالت الطــوارئ
الصحيــة مــن  % 76يف ســنة  2016إىل  %96يف ســنة .2019
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جــدول ()25.3جــدول :مــدى القــدرة عــى تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة والجاهزيــة ملواجهــة حــاالت
الطــوارئ الصحيــة حســب املــؤرش الفرعــي ()2019-2016
املؤرش

2016

2017

2018

2019

متوسط القدرة عىل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية
ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية

76

76

87

96

املصدر :وزارة الصحة العامة

التحديات
حققــت دولــة قطــر إنجــازات بــارزة يف الرعايــة الوقائيــة يف مجــاالت مختلفــة ،منهــا الكشــف املبكــر عــن
األمــراض ،وتشــجيع الجمهــور عــى مامرســة ســلوكيات صحيــة ،وتحســن الشــفافية عــى صعيــد حقــوق
املــرىض ومســؤولياتهم .ورغــم الجهــود املبذولــة والنتائــج املحققــة التــزال هنــاك بعــض التحديــات نذكــر
منهــا مــا يــي:
1.1ارتفــاع معــدل وفيــات حديثــي الــوالدة يف دولــة قطــر لــكل ألــف مولــود حــي مــن ( )2.8حالــة وفــاة عــام
 2016إىل ( )3.41حالــة وفــاة عــام 2019؛
2.2ارتفــاع معــدل انتشــار مــرض الســل يف الدولــة خــال الفــرة ( ،)2019-2016حيــث ســجل ( 19.3حالــة لــكل
مئــة ألــف مــن الســكان) إىل ( )29.3حالــة عــام  ،2019أي بنســبة ازديــاد قدرهــا ()%51.8؛
3.3ارتفــاع معــدل انتشــار داء التهــاب الكبــد (ب) لــكل مئــة ألــف نســمة يف الدولــة مــن ( 8.4حالــة لــكل مئــة
ألــف مــن الســكان) إىل ( )29.2حالــة بــن عامــي  2016و2019؛
االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021
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4.4ارتفــاع معــدل الوفيــات الناجمــة عــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة أو الرسطــان أو مــرض الســكري أو
أمــراض الجهــاز التنفــي بــن القطريــن بــن ( )70-30عام ـاً مــن ( )8.4عــام  2016إىل ( )12.3لعــام ،2018
أي بنســبة ارتفــاع قدرهــا ( )%46.4حيــث ارتفعــت النســبة عنــد اإلنــاث مــن ( )5.7%عــام  2016إىل ()%8.8
عــام  ،2018كــا شــهدت هــذه النســبة عنــد الذكــور ارتفاعــا مــن ( )%11.5عــام  2016إىل ( )%16.2عــام 2018
أي بنســبة ا ارتفــاع قدرهــا ()%40.8؛
5.5تضاعــف معــدل الوفيــات املنســوبة للتســمم غــر املتعمــد مــا بــن  2016إىل  2018حيــث انتقــل مــن 0.15
إىل  0.47مــع وجــود تبايــن يف املــؤرش بــن القطريــن وغــر القطريــن ،إذ تناقــص هــذا املعــدل لــدى
القطريــن خــال الفــرة ( )2019- 2016مــن  0.68إىل  0.32بينــا ارتفــع لــدى غــر القطريــن مــن  0.09إىل
0.49؛
6.6ارتفــاع معــدل انتشــار التدخــن لــدى األشــخاص الذيــن تبلــغ أعامرهــم  15ســنة فــا فــوق حيــث بلــغ
( ،)17.1%ويرتفــع معــدل االنتشــار عنــد غــر القطريــن عــن مثيلــه لــدى القطريــن ،مــن الذكــور واإلنــاث،
كــا يرتفــع املعــدل عنــد الفئــة العمريــة مــا بــن ( 44- 25ســنة) ،ثــم يهبــط بعــد ذلــك .وكذلــك ترتفــع
النســبة كلــا تــدىن املســتوى التعليمــي ،حيــث تصــل النســبة إىل ( )% 32.3عنــد مســتوى التعليــم
االبتــدايئ ،بينــا كانــت بحــدود ( )% 16.7عنــد حملــة الشــهادة الجامعيــة فــا فــوق؛
7.7انخفــاض معــدل عــدد األطبــاء لــكل ألــف مــن الســكان فهــو مل يتخــط ( )2.7طبيبـاً باملقارنة مع املســتوى
الدويل.
خالصــة القــول ،فقــد حققــت دولــة قطــر إنجــازات بــارزة يف الرعايــة الوقائيــة يف مجــاالت مختلفــة ،منهــا
الكشــف املبكــر عــن األمــراض ،وتشــجيع الجمهــور عــى مامرســة ســلوكيات صحيــة ،وتحســن الشــفافية
عــى صعيــد حقــوق املــرىض ومســؤولياتهم .كــا حققــت الدولــة إنجــازات ملموســة ،حيــث بلــغ مــؤرش
توافــر الخدمــات الصحيــة األساســية حــد الشــمول الكامــل ( )%100لجميــع الســكان املشــمولون بالرعايــة
الصحيــة األوليــة طيلــة الفــرة ( ،)2019 -2016األمــر الــذي ســاهم يف القضــاء عــى العديــد مــن األمــراض
كشــلل األطفــال والكــزاز الوليــدي والدفرتيــا والتيتانــوس والســعال الديــي  ...الــخ ،حيــث اختفــت جميعهــا
تقريب ـاً مــن الدولــة.
وقــد انخفضــت معــدالت الوفيــات الناجمــة عــن مخاطــر البيئــة بشــكل كبــر جــدا ً .كــا ارتفعــت املســاعدات
املقدمــة يف مجــال الصحــة والرفاهيــة مــن ( )182مليــون ريــال عــام  2016إىل ( )583مليــون ريــال عــام ،2017
أي بنســبة زيــادة تقــدر بنحــو (،)% 220
ورغــم الجهــود املبذولــة والنتائــج املحققــة ،التــزال هنــاك بعــض التحديــات املتعلقــة بتخفيــض معــدالت
الوفيــات املبكــرة الناجمــة عــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والرسطــان والســكري وغريها مــن األمراض
املزمنــة ،حيــث ارتفــع معدلهــا بــن القطريــن مــن ( )8.4عــام  2016إىل ( )12.3لعــام  2018وتخفيــض معــدالت
وفيــات األطفــال دون الخامســة إىل أقــل مــن ( )25حالــة لــكل ألــف مولــود حــي ووفيــات األطفــال الرضــع إىل
أقــل مــن ( )12حالــة وذلــك قبــل املوعــد املحــدد عــام  .2030كــا حققــت دولــة قطــر خفضــا كبــرا يف معــدل
حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن حــوادث املــرور مــن ( )8.5حالــة وفــاة إىل ( )7.1حالــة عــام  2018لــكل مائــة ألــف
شــخص والــذي يقــل عــن املعــدل العاملــي البالــغ ( )17.4حالــة وفــاة.
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الهدف الثامن
تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجميــع
واملســتدام ،والعاملــة الكاملــة واملنتجــة ،وتوفــر
العمــل الالئــق للجميــع
تحــث أهــداف التنميــة املســتدامة عــى تنامــي النمــو االقتصــادي بشــكل مطــرد وعــى زيــادة مســتويات
اإلنتاجيــة واالبتــكار التكنولوجــي .ويف هــذا الصــدد تشــكل سياســات التوظيــف وتطويــر ترشيعــات ســوق
العمــل وتشــجيع ريــادة األعــال وخلــق فــرص العمــل ،وتشــجيع مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة واتخــاذ
التدابــر الفعالــة للقضــاء عــى العمــل الجــري والــرق واالتجــار بالبــر ،والنهــوض بالصحــة والســامة
املهنيــة للعــال عوامــل حاســمة األهميــة يف ســبيل تحقيــق الهــدف العــام الســاعي إىل تحقيــق
العاملــة الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال بحلــول عــام .2030
إن ازدهــار االقتصــاد القطــري ال يرجــع فقــط إىل وفــرة املــوارد الطبيعيــة الهيدروكربونيــة ،بــل يرجــع أيضً ــا
إىل وجــود نظــام إداري كفــؤ ،واســتقرار ســيايس ،وانســجام اجتامعــي ،وعالقــة دوليــة متميــزة .وقــد
مكنــت هــذه امليــزات دولــة قطــر مــن االســتفادة مــن مواردهــا الطبيعيــة يف التصنيــع املحــي ،والتجــارة
الخارجيــة ،وتقديــم مســتوى عــال مــن الخدمــات املرصفيــة ،وخدمــات النقــل ،واالتصــاالت ،والتعليــم ،والصحة
مــا رفــع مــن املســتوى املعيــي للســكان .كــا أدى تســارع منــو األنشــطة االقتصاديــة يف قطــر
خــال العقــد املــايض إىل توســع نطــاق االســتثامرات املحليــة واألجنبيــة ومــا صاحبهــا مــن توفــر فــرص
العمــل يف مختلــف التخصصــات املتاحــة لجميــع أســواق العمــل الدوليــة ،إذ لعــب رشكاء قطــر الدوليــون
دو ًرا محوريًــا يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،ســوا ًء يف توفــر التمويــل والخــرة ،أو توفــر
العاملــة املاهــرة وغــر املاهــرة .كــا لعبــت اإلصالحــات االقتصاديــة واإلداريــة دورا ملحوظــا يف تحســن
بيئــة األعــال مــن توســيع قاعــدة األنشــطة االقتصاديــة أفقيــا ورأســيا ،إذ بلــغ متوســط الناتــج املحــي
اإلجــايل االســمي خــال الفــرة  2020-2015حــوايل  163.4مليــار دوالر أمــريك ،وقــدر متوســط عــدد الســكان
خــال الفــرة نفســها حــوايل  2.67مليــون نســمة ،متثــل العاملــة الوافــدة حــوايل  %73من إجاميل الســكان
و %95مــن إجــايل القــوى العاملــة ،وبالتــايل بلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
اإلســمي خــال الفــرة نفســها حــوايل  $61.1ألــف دوالرا أمريكيــا.

السياسات واملواءمة

1.1شــهدت سياســات ســوق العمــل يف قطــر تطــورات ملموســة خــال الخمــس الســنوات املاضيــة،
كــا يالحــظ مــن تعديــل قانــون العمــل ومــا يتعلــق بســوق العمــل مــن إجــراءات تنظيميــة مــن أهــم
نتائجهــا اســتبدال نظــام الكفالــة بعقــد عمــل يضمــن حقــوق العامــل مبــا فيهــا حريــة الخــروج مــن البــاد
وكذلــك االنتقــال مــن وعمــل إىل آخــر .كــا تضمنــت التغيــرات الجديــدة ضــان حــد أدىن لألجــور للعــال
واملســتخدمني يف املنــازل .يعضــده نظــام حاميــة األجــور .كــا حــدث تطــور مهــم يف مجــال توفــر
حاميــة أكــر للعــال مــن خــال إجــراءات الصحــة والســامة املهنيــة .ويف الســياق ذاتــه يــأيت إنشــاء
لجــان فــض املنازعــات العامليــة وصنــدوق دعــم وتأمــن العــال .اتفاقيــة التعــاون الفنــي ()2020-2018
بــن قطــر مــع منظمــة العمــل الدوليــة ( )1تحســن اآلليــات الوطنيــة لتقديــم الشــكاوى بالنســبة للعــال
( )2تكويــن دعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة للعاملــن لتقديــم الشــكاوى مــن خــال اآلليــة الوطنيــة،
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مبــا يف ذلــك املتابعــة بهــدف ضــان املعاملــة الرسيعــة والعادلــة وتجنــب االنتقــام )3( ،إنشــاء لجــان
عامليــة مشــركة )4( ،توعيــة العــال الوافديــن حقوقهــم والتزاماتهــم  ,وخاصــة فيــا يتعلــق بتقديــم
الشــكاوى والوثائــق املطلوبــة ومختلــف املواضيــع اإلجرائيــة األخــرى )5( ،تحســن الترشيعــات وأداء
لجــان العــال )6( ،القيــام بحملــة وطنيــة للتوعيــة بشــأن الحقــوق يف العمــل وبنــاء القــدرات لجميــع
العاملــن وأصحــاب العمــل واملســؤولني الحكوميــن املعنيــن يف قطــر .
2.2تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه السياســات تتــواءم مــع غايــات رؤيــة القطــر والوطنيــة واهــداف اســراتيجية
التنميــة الوطنيــة  2022-2018حيــث ورد ت يف هــذه األخــرة جملــة مشــاريع تخــدم هــذا الهــدف وهــي :
(ا) إعــادة صياغــة الترشيعــات املتعلقــة بإجــازة األمومــة واإلجــازة املرضيــة وســاعات العمل أثنــاء الحمل،
(ب) إنشــاء نظــام معلومــات وإدارة بيانــات الصحــة واإلصابــات املهنيــة لرصــد وتقييــم الحالــة الصحيــة
لجميــع العاملــن ،وأداء خدمــات الصحــة املهنيــة( ،ج) وضــع وتطبيــق سياســة وطنيــة لســامة القــوى
العاملــة وحاميــة العاملــن يف بيئــات تقديــم الرعايــة الصحيــة( ،د) إنشــاء برامــج فعالــة للعافيــة يف
مــكان العمــل لتعزيــز الصحــة البدنيــة والنفســية والحــد مــن املخاطــر املهنيــة وأخطــار مــكان العمــل.
3.3مل تكــن دولــة قطــر اســتثناء يف مواجهــة الجائحــة واالســتجابة لتداعياتهــا عــى العمــل والعــال .حيــث
طــورت خطــة عمــل وطنيــة لالســتجابة للجائحــة يف مــارس  .2020وكانــت ترمــي إىل التقليــل مــن تأثــر
املــرض ،وتخفيــف اآلثــار عــى النــاس ومتكــن املجتمــع مــن االســتمرار والعمــل بشــكل طبيعــي قــدر
اإلمــكان أثنــاء وبعــد الوبــاء باإلضافــة إىل تقليــل وتخفيــف األثــر االقتصــادي للجائحــة .وقــد تجســدت
خطــة العمــل هــذه بــن تدخــات أخــرى يف جملــة مــن اإلجــراءات االحرتازيــة العامــة وتوفــر حزمــة مــن
الحوافــز املاليــة.

وتشمل اإلجراءات االحرتازية التايل:

	–إيقــاف جميــع الرحــات القادمــة إىل الدوحــة وتطبيــق قــرار الحجــر الصحــي أو املنــزيل عــى جميــع
املواطنــن القادمــن إىل دولــة قطــر مــن أي وجهــة يف العــامل فــور وصولهــم وملــدة  14يومــا،
وإيقــاف خدمــات النقــل العــام بشــكل مؤقــت ،مبــا يف ذلــك خدمــة مــرو الدوحــة وخدمــة حافــات
النقــل العــام كــا تــم اغــاق جــزء مــن املنطقــة الصناعيــة لســامة ســكان املنطقــة عــن طريــق
إجــراءات الفحــص الطبــي املســتمر ،ووقايــة املناطــق األخــرى مــن انتشــار الفايــروس بشــكل أكــر مــع
الحــرص عــى اســتمرار توفــر االحتياجــات اليوميــة للعاملــن لديهــا ورصف رواتبهــم يف مواعيدهــا
املعتــادة؛
	–إغــاق محــات بيــع التجزئــة وفــروع البنــوك يف املجمعــات التجاريــة ومراكــز التســوق (ويســتثنى
منهــا محــات بيــع املــواد الغذائيــة والصيدليــات) وإغــاق محــات وكافــة أنشــطة الصالونــات الرجاليــة
والنســائية وأنشــطة األنديــة الصحيــة يف الفنــادق.؛
	–فــرض إجــراءات احرتازيــة ملنــع كافــة أشــكال التجمــع( ،الكورنيــش ،والحدائــق والشــواطئ العامــة،
والتجمعــات االجتامعيــة)؛
	–تقليــص عــدد املوظفــن بالجهــات الحكوميــة والعــال املتواجديــن مبقــرات العمــل يف القطــاع
الخــاص إىل % 20مــن إجــايل عــدد املوظفــن والعــال ،لضــان ســر وانتظــام املرافــق العامــة
وإنجــاز األنشــطة الرضوريــة؛
	–مســاعدة القطــاع الخــاص (بقيمــة  75مليــار ريــال قطــري أي حــوايل ٪ 10مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل) عــى اســتدامة األعــال والوظائــف أثنــاء االزمــة ،مبــا يضمــن حقــوق العــال يف الحصــول
عــى أجورهــم.
وقــد متيــزت هــذه اإلجــراءات بالرصامــة واملرونــة عــى ضــوء عمليــة تقييــم مســتمرة للوضــع امليــداين
تقــوم بهــا الجهــات املختصــة .وحتــى مــع االســتمرار يف تطعيــم الســكان وتوســيع الفئــات والتــي أدت
يف مجملهــا عــى تقليــل حــاالت اإلصابــات وعالجهــا وتخفيــف حــدة الصدمــة عــى األنشــطة االقتصاديــة،
وتعــايف مــا ال يقــل عــن  %98مــن الحــاالت املصابــة ،مــع أقــل مــن  250حالــة وفــاة يف بلــد بــه أكــر مــن
 143,830حالــة بحلــول ديســمرب .2020
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التقدم املحرز

يُعــد النمــو االقتصــادي املســتدام واملتواصــل والشــامل للجميــع رشطـاً مســبقاً لتحقيــق االزدهــار .ويرمــي
الهــدف الثامــن إىل إتاحــة الفــرص للعاملــة الكاملــة واملنتجــة وللعمــل الالئــق للجميــع وصــوالً يف ذات
الوقــت إىل القضــاء عــى العمــل القــري واالتجــار بالبــر وعاملــة األطفــال.

الغايــة ( :)1- 8الحفــاظ عــى النمــو االقتصــادي الفــردي وفقــاً للظــروف الوطنيــة،
وبخاصــة الحفــاظ عــى منــو الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  7يف املائــة عــى األقــل
ســنوياً يف أقــل البلــدان منــوا ً والتــي يتــم قياســها مــن خــال معــدل النمــو الســنوي
للناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي للفــرد الواحــد
الغايــة ( :)2- 8تحقيــق مســتويات أعــى مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة مــن خــال التنويــع،
واالرتقــاء مبســتوى التكنولوجيــا واالبتــكار ،بطــرق تشــمل الرتكيــز عــى القطاعــات
املتســمة بالقيمــة املضافــة العاليــة والقطاعــات الكثيفــة العاملــة والتــي يتــم
قياســها مــن معــدل النمــو الســنوي يف الناتــج املحــي اإلجــايل لــكل شــخص عامــل
منــذ اعتــاد أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــر يف عــام  ،2015واجهــت دولــة قطــر ثــاث صدمــات
اقتصاديــة :مرتــن مــن جــراء انخفــاض حــاد يف أســعار الطاقــة ،وحصــار اقتصــادي دام ثــاث ســنوات ونصــف؛
وانعكاســات جائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-عــى الصحــة واالقتصــاد .وملواجهــة هــذه
التحديــات لتنفيــذ الغايتــن ( )1- 8و ( ، )2- 8وظفــت دولــة قطــر قدراتهــا املاليــة وغــر املاليــة للحــد مــن اآلثــار
الســلبية عــى مســتويات معيشــة الســكان ،وعــى اســتقرار االقتصــاد الــكيل ،ومــن جملــة اإلجــراءات التــي
ا ُتخــذت:
	–زيادة اإلنفاق الرأساميل عىل مشاريع التنويع االقتصادي ،والبنية التحتية التي كانت مبثابة حافز
مايل لألنشطة االقتصادية.
	–تنفيذ حزمة من اإلصالحات لتحسني بيئة األعامل ،وحامية حقوق العامل وواجباتهم ،ورفع كفاءة
استخدام املوارد ،وزيادة االنضباط املايل واإلداري ،وقد أدى ذلك إىل زيادة متوسط مستوى
اإلنتاجية لبعض القطاعات ،والتوسع يف استخدام التكنولوجيا واالبتكار يف عدة مجاالت ،مبا يف
ذلك الصناعات الصغرية واملتوسطة ،والخدمات املرصفية ،واالتصاالت ،والنقل ،والسياحة واألنشطة
اإلنتاجية األخرى.
	–كام استخدم النهج التشاريك إلرشاك الجهات املعنية يف املساهمة للتغلب عىل تلك الصدمات،
سوا ًء بالرشاكة مع القطاع الخاص ،أو املجتمع املدين ،أو املجتمعات املحلية ،والتي أسهمت يف
امليض قدماً نحو تنويع االقتصاد ،وتعزيز األمن الغذايئ نحو االكتفاء الذايت لبعض السلع الغذائية
الزراعية والصناعية.

1-1-8

معدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي للفرد الواحد
ســاهم تنفيــذ اإلجــراءات الســالفة الذكــر يف تخفيــف حــدة تراجــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي
الحقيقــي مــن متوســط ســالب  %4.7خــال الفــرة  2017 – 2015إىل متوســط ســالب  %0.35خــال
الفــرة  ،2019 – 2018قبــل أن تتعاظــم بســبب تداعيــات إجــراءات احتــواء الجائحــة يف عــام  2020إىل
ســالب ،%1.69

 1-2-8معدل النمو السنوي يف الناتج املحيل اإلجاميل لكل شخص عامل
وباملثــل ســاهمت اإلجــراءات يف تحســن نصيــب الفــرد العامــل مــن الناتــج املحــي الحقيقــي مــن
متوســط ســالب  %4.3خــال الفــرة  2017 – 2015إىل متوســط ســالب  %0.28خــال الفــرة ،2019 – 2018
قبــل أن تتعاظــم بســبب تداعيــات إجــراءات احتــواء الجائحــة يف عــام  2020إىل ســالب .%4.6
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الغايــة ( :)3-8تعزيــز السياســات املوجهــة نحــو التنميــة والتــي تدعــم األنشــطة
اإلنتاجيــة ،وفــرص العمــل الالئــق ،ومبــارشة األعــال الحــرة ،والقــدرة عــى اإلبــداع
واالبتــكار ،وتشــجع عــى إضفــاء الطابــع الرســمي عــى املشــاريع املتناهيــة الصغــر
والصغــرة واملتوســطة الحجــم ،ومنوهــا ،بطــرق منهــا الحصــول عــى الخدمــات املاليــة
 ١-3-8نسبة العاملة غري الرسمية يف غري العاملة الزراعية حسب الجنس
تشــر البيانــات املتاحــة يف دولــة قطــر حــول نســبة العاملــة غــر الرســمية إىل العاملــة غــر
الزراعيــة إىل أن النســبة بلغــت صفــرا ً الفــرة ( )2019 -2016وذلــك لغيــاب القطــاع غــر الرســمي ألن
جميــع العاملــن بقطــر يشــتغلون يف القطــاع الرســمي.
جدول ( )1.8نسبة العاملة غري الرسمية يف غري العاملة الزراعية ()2019-2016
املؤرش

الوحدة

2016

2017

2018

2019

نسبة العاملة غري الرسمية يف غري
العاملة الزراعية

النسبة

0

0

0

0

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء  -مسح القوى العاملة بالعينة

72

االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

الغايــة ( :)5-8تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الالئــق لجميــع النســاء
والرجــال ،مبــن فيهــم الشــباب واألشــخاص ذوو اإلعاقــة ،وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل
املتكافــئ القيمــة ،بحلــول عــام 2030
 ١-5-8متوســط الدخــل يف الســاعة للنســاء والرجــال العاملــن حســب الوظيفــة والعمــر
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
ارتفــع إجــايل متوســط األجــر الشــهري للمشــتغلني مــن ذوي املهــارات العاليــة مــن ()30,445
ريــال قطــري عــام  2016إىل ( )31,666ريــال قطــري عــام  ،2019محققــاً زيــادة بنســبة ( ،)%4.01كــا
ارتفــع املــؤرش اإلجــايل ملتوســط األجــر الشــهري للمشــتغلني املهــرة مــن ( )9,332ريــال قطــري
عــام  2016إىل ( )10,534ريــال قطــري عــام  ،2019محققــاً زيــادة قدرهــا ( ،)%12.8بينــا حقــق ذات
املــؤرش انخفاضــا لــدى محــدودي املهــارة مــن ( )4,854ريــال قطــري عــام  2016إىل  4,750ريــال
قطــري عــام  ، 2019وغــر املاهريــن مــن ( )4,058ريــال قطــري عــام  2016إىل  3844ريــال قطــري
عــام  ،2019أي بنســبة انخفــاض قدرهــا ( ،)%2.1-و( )%51.-عــى التــوايل.
جــدول ( )2.8متوســط األجــر الشــهري (بالريــال القطــري) للمشــتغلني بأجــر ( 15ســنة فأكــر) حســب
مســتوى املهــارة ((( ()2019-2016
مستوى املهارة

2016

2017

2018

2019

عايل املهارة

30,445

30,946

31,258

31,666

ماهر

9,332

9,628

9,838

10,534

محدود املهارة

4,854

5,145

5,099

4,750

غري ماهر

4,058

3,964

3,990

3,844

شكل ( )1.8تزايد حصة متوسطات الرواتب لذوي املهارات العالية وتراجعها لذي املهارات املنخفضة
٦٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
٢٠١٩

ﻏﺮﻴ ﻣﺎﻫﺮ

٢٠١٨

ﻣﺤﺪود اﳌﻬﺎرة

ﻣﺎﻫﺮ

٢٠١٧

ﻋﺎﱄ اﳌﻬﺎرة

٢٠١٦

٠

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،مسح القوى العاملة بالعينة

 1مستوى عايل املهارة يف الوظائف  ،3-1مستوى ماهر يف الوظائف  ،6-4مستوى محدود املهارات يف الوظائف  ،8-7مستوى غري ماهر يف الوظائف = 1 .9
املرشعون وكبار املوظفني واملديرون =2 ،االختصاصيون = 3 ،الفنيون ومساعدو االختصاصيني = 4 ،الكتبة = 5 ،العاملون يف مهن الخدمات والبيع يف األسواق
واملحالت = 6 ،العاملون يف الزراعة وصيد السمك = 7 ،الحرفيون واملهن املرتبطة بهم = 8 ،مشغلو املصانع واآلالت وعامل التجميع = 9 ،العاملون يف املهن
األولية.
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 2-5-8معدل البطالة ،حسب الجنس والعمر والحالة التعليمية
شــهد املعــدل اإلجــايل للبطالــة اســتقرارا ملحوظــاً خــال الفــرة  ،2019 - 2016حيــث بقــي عنــد
عتبــة ( )%0.1إي أن ســوق العمــل يف قطــر يقــرب مــن حالــة التشــغيل التــام ،حيــث يُعــد معــدل
البطالــة يف قطــر األدىن يف العــامل ،باملقارنــة مــع املتوســط العاملــي ( )%5.4ويف دول االتحــاد
األورويب ( ،)%6.5لعــام  ..2020وبقــي معــدل بطالــة الذكــور عنــد مســتوى ( )%0.1يف عامــي 2016
و ،2019بينــا شــهد معــدل بطالــة اإلنــاث انخفاض ـاً ملموس ـاً مــن ( )%0.7عــام  2016إىل)  )%0.4عــام
 2019وبالرغــم مــن تخطــي معــدل بطالــة اإلنــاث يف قطــر نظــره لــدى الذكــور غــر أن الفجــوة
بينهــا ت ُعــد منخفضــة مقارنــة بنســبة النســاء اللــوايت يتعرضــن للبطالــة يف مختلــف العــامل ،حيــث
تزيــد بنســبة ( )%15عــن نســبة تعــرض الرجــال للبطالــة.
أمــا بالنســبة للبطالــة بحســب فئــات العمــر ،فيالحــظ ارتفاعهــا عنــد فئــة الشــباب (15إىل  24عام ـاً)،
وتقــل بتقــدم العمــر ،وقــد شــهد معــدل بطالــة الشــباب انخفاض ـاً ملموس ـاً مــن ( )%0.5عــام 2016
إىل ( )%0.3عــام  ،2019وهــي مــن أقــل معــدالت البطالــة مقارنــة بــدول منظمــة التنميــة والتعــاون
االقتصــادي البالغــة ( ،)%17.6والواليــات املتحــدة ( )%27.4واململكــة املتحــدة (.((()% .11.4
جــدول ( )3.8معــدل البطالــة للكبــار للبالغــن ( 15ســنة فأكــر) حســب الجنــس والفئــات العمريــة والحالــة
التعليميــة ()2019-2016
2016

2017

2018

2019

ذكور

0.1

0.1

0.1

0.1

إناث

0.7

0.6

0.4

0.4

املجموع

0.1

0.1

0.1

0.1

24 -15

0.5

0.5

0.3

0.3

34 -25

0.2

0.1

0.1

0.1

44 -35

0.1

0.1

0.1

0.1

54 -45

0

0

0

0

64 -55

0

0

0

0

 65سنة فأكرث

0

0

0

0

ابتدائية

0

0

0

0

إعدادية

0

0.1

0

0

ثانوية

0.2

0.2

0.1

0.1

دبلوم

0.1

0.2

0.2

0.2

جامعي فام فوق

0.4

0.4

0.3

0.4
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2 http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/unemployment-rates-oecd2020-06-.pdf
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الغايــة ( :)6-8الحــد بقــدر كبــر مــن نســبة الشــباب غــر امللتحقــن بالعاملــة أو التعليــم
أو التدريــب بحلــول عــام 2030
 ١-6-8نســبة الشــباب (الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  15ســنة و 24ســنة) خــارج دائــرة
التعليــم والعاملــة والتدريــب
مــع انخفــاض مســتوياتها ،ترتكــز البطالــة يف صفــوف الذيــن يحملــون شــهادة جامعيــة فــا فوقها
بنســبة  %4خــال الســنوات  2019-2016تليهــا فئــة حملــة الدبلــوم التــي تبــدأ بنســبة  %0.1يف ســنة
 2016لتســتقر بعــد ذلــك عنــد  %0.2وتتأرجــح نســبة حملــة الثانويــة بــن  %0.1و %0.2خــال الفــرة -2016
 2019لتختــي تقريبــا بــن حامــي اإلعداديــة واالبتدائيــة.
ومصطلــح الشــباب الذيــن ليســوا ضمــن مجــاالت التوظيــف أو التعليــم والتدريــب هــو مصطلــح جديــد
نســبياً وقــد حظــي بكثــر مــن االهتــام يف وســائل اإلعــام الدوليــة .ومــن املهــم أن نذكــر أنــه
حيــث ال يوجــد تعريــف واحــد للشــباب الذيــن ليســوا ضمــن مجــاالت التوظيــف أو التعليــم والتدريــب،
فمــن الصعــب تحديــد العــدد الدقيــق للشــباب الذيــن ليســوا ضمــن مجــاالت التوظيــف أو التعليــم
والتدريــب وهــو مــا يثبــت بــدوره أن يكــون صعب ـاً عنــد صياغــة السياســات .وانخفــاض هــذه النســبة
دليــل صحــة عــى االنتقــال الســلس مــن املدرســة إىل العمــل ولكــن يجــب أال يخفــي التحديــات
املرتبطــة مبواءمــة الوظيفــة للتخصــص األصــي للموظــف أو العامــل.
انخفضــت نســبة الشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن (24 -15ســنة) الذيــن ال يتلقــون تعليــاً أو تدريبيــاً أو
يعملــون مــن ( )%2.2عــام  2016إىل ( )% .2عــام  2019مــع تركــز البنــات يف هــذه الفئــة حيــث ميثلــن  % 7تقريبــا
يف  2019-2016مقابــل نســبة أقــل مــن  %1للذكــور خــال نفــس الفــرة وهــذا يعكــس أن جهــود الدولــة يف
توفــر فــرص العمــل والتدريــب والدراســة لفئــة الشــباب مــن كال الجنســن بالدولــة تســتميل الذكــور بشــكل
جــي أكــر مــن اإلنــاث .وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه النســبة قليلــة جــدا باملقارنــة مــع  %33يف دول الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا ،ودول مجلــس التعــاون التــي تــراوح بــن  %13و ، (((%31ومــن  %13.5بــدول
منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي البالغــة  %13يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة كــا أنهــا أقــل أيضــا
مــن الســويد ( )%5.47وســنغافورة ( )%4.13يف ســنة (((.2019
جــدول ( )4.8نســبة الشــباب (الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  15ســنة و 24ســنة) خــارج دائــرة التعليــم
والعاملــة والتدريــب مــن اجــايل الشــباب ()2018- 2012
الجنس

2016

2017

2018

2019

ذكور

0.4

0.3

0.2

0.1

إناث

7.2

7.5

7.4

7.1

املجموع

2.2

2.3

2.3

2

مؤرش التكافؤ بني
الجنسني

18

25

37

71

3 MPRA, Counting the NEETs for Countries with no or less Data, Using Information on Unemployment of Youth Aged 24-15: The Case of Arab Countries, Al
Akhawayn University, Ifrane, Morocco, 2017.
4 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS
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شكل ( )2.8تركز حضور البنات فيمن هم خارج التعليم والتدريب والعمل

٧.١

٧.٤

٧.٥

٧.٢

٠٫١

٠٫٢

٠٫٣

٠٫٤

٢٠١٩

٢٠١٨

إﻧﺎث

ذﻛﻮر

٢٠١٧

٢٠١٦

٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٠
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الغايــة ( :)7-8اتخــاذ تدابــر فوريــة وفعالــة للقضــاء عــى الســخرة ،وإنهاء الــرق املعارص
واالتجــار بالبــر ،وضــان حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،مبــا يف ذلــك
تجنيدهــم واســتخدامهم كجنــود ،وإنهــاء عمــل األطفــال بجميــع أشــكاله بحلــول عــام
2025
 ١-7-8نســبة األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  5ســنوات و 17ســنة واملنخرطــن
يف ســوق عمــل األطفــال وعددهــم حســب الجنــس والعمــر
تشــر املعطيــات اإلحصائيــة بــأن دولــة قطــر خاليــة متام ـاً مــن عاملــة األطفــال ،حيــث تبلــغ نســبة
األطفــال ( 17-5عامــاً) املنخرطــن يف ســوق العمــل صفــرا ً طيلــة الفــرة ( ،((()2019 - 2016وهــذا
يعنــي بــأن الغايــة املتعلقــة بإنهــاء عمــل األطفــال مبختلــف أشــكاله قــد تــم تحقيقهــا قبــل املوعد
املحــدد بعــر ســنوات ،حيــث تحظــر الترشيعــات القطريــة عمــل القارصيــن ،وتشــر املــادة ( )86مــن
قانــون العمــل رقــم ( )14لعــام " 2004ال يجــوز تشــغيل مــن مل يبلــغ السادســة عــر مــن العمــر يف
أي عمــل مــن األعــال ،وال يســمح لــه بدخــول أي مــن أماكــن العمــل".

الغايــة ( :)8-8حاميــة حقــوق العمــل ،وإيجــاد بيئــات عمــل توفــر الســامة واألمــن لجميــع
العــال ،مبــن فيهــم العــال املهاجــرون ،وبخاصــة املهاجــرات ،والعاملــون يف
الوظائــف غري املســتقرة
 1-8-8التواتــر يف معــدالت إصابــات العمــل املميتــة وغــر املميتــة حســب نــوع جنــس
املهاجريــن ووضعهــم
وقــد قامــت مؤسســة قطــر للرتبيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع مببــادرة رعايــة العاملــة الوافــدة
عــام 2010مــن خــال إنشــاء إطــار معايــر إلزاميــة لحاميــة العــال وتشــجيع املامرســات األخالقيــة
يف املرشوعــات اإلنشــائية .ويف بدايــة عــام  2014بــدأت اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث -التــي
تــرف عــى خطــط دولــة قطــر الســتضافة كأس العــامل لكــرة القــدم  2022بإطــاق معايــر الرعايــة
املثــى للعــال ،وتشــمل دفــع األجــور وســكن العــال ،والصحــة والســامة املهنيــة ،والرصــد
الــدوري لضــان االلتــزام بتنفيــذ هــذه املعايــر.
انخفــض عــدد اإلصابــات املهنيــة البليغــة واملتوســطة يف دولــة قطــر مــن ( )580إصابــة عــام
 2016إىل ( )440إصابــة عــام  ،2019أي مبعــدل انخفــاض قــدره ( ،)%24.1ويرجــع الســبب يف ذلــك
إىل التشــدد يف تطبيــق إجــراءات الســامة املهنيــة ،وخلــق بيئــة عمــل آمنــه للعــال ،وشــكلت
اإلصابــات لــدى الذكــور مــا نســبته ( )%98.6مــن إجــايل اإلصابــات لعــام  ،2019وميكــن تفســر ذلــك
ألن أغلــب اإلصابــات تحــدث يف قطــاع البنــاء والتشــييد الــذي يقتــر العمــل بــه يف الغالــب عــى
5
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الذكــور .وارتفعــت حــاالت الوفيــات نتيجــة إصابــات العمــل البليغــة مــن ( )35حالــة وفــاة عــام 2016
إىل ( )123حالــة وفــاة عــام  2018وهــذا يرجــع إىل تزايــد أعــداد العاملــة املشــتغلة يف قطــاع البنــاء
والتشــييد يف الدولــة .وقــد ســجلت دولــة قطــر  1.4إصابــة مميتــة لــكل مئــة ألــف عامــل((( متســاوية
مــع فنلنــدا ،مقابــل  5.3للواليــات املتحــدة األمريكيــة و 1.1لســنغافورة(((.
جدول ( )5.8عدد اإلصابات املهنية والقاتلة حسب الجنس ()2018- 2016

إصابة بليغة
ومتوسطة

الوفيات

الجنس

2016

2017

2018

2019

ذكور

580

487

440

446

إناث

4

7

6

املجموع

584

494

446

ذكور
إناث
املجموع

35
0
35

111
6
117

121
2
123

446

وتجــدر اإلشــارة إىل أن دولــة قطــر تتســم باقتصــاد ديناميــي ،حيــث تشــكل القــوى العاملــة الحرفيــة
الســواد األعظــم مــن الســكان .وأمــام هــذه الصــورة ،تشــكل اإلصابــات واألمــراض الناجمــة عــن العمــل تحديــات
مهمــة للصحــة العامــة تتطلــب معالجتهــا بطريقــة مناســبة لضــان صحــة ورفاهيــة القــوى العاملــة .وهــذا
يســتدعي تكثيــف برامــج الســامة والصحــة املهنيــة ،الســيام تلــك التــي تركــز عــى تثقيــف العــال الحرفيــن
وضــان مراعــاة معايــر الســامة ،األمــر الــذي ســوف يســهم يف الحــد مــن هــذه النســبة.

 2-8-8مســتوى امتثــال البلــدان لحقــوق العمــل (حريــة تكويــن الجمعيــات واملفاوضــة
الجامعيــة) اســتنادا ً إىل نصــوص منظمــة العمــل الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة،
حســب الجنــس ووضــع املهاجريــن
ينــص قانــون العمــل رقــم ( )14لســنة 2004م ،يف فصلــه الثــاين عــر بشــأن (التنظيــات العامليــة)،
وفصلــه الثالــث عــر بشــأن (اللجــان املشــركة والتفــاوض الجامعــي واالتفاقــات املشــركة) ،عــى
آليــات واشــراطات وتنظيــم الحريــة النقابيــة واملفاوضــة الجامعيــة ،وقــد وقعــت دولــة قطــر
اتفاقيــة التعــاون الفنــي ( )2020-2018مــع منظمــة العمــل الدوليــة خــال اجتــاع مجلــس إدارة
منظمــة العمــل الدوليــة يف دورتــه  331املنعقــد بجنيــف حيــث تتضمــن خطــة التعــاون عــى عــدة
أهــداف ،منهــا الهــدف ( )5املتعلــق بإعطــاء صــوت للعــال ،ويف ســبيل ذلــك ســيتم تنفيــذ 6
مشــاريع ،وهــي:
5.1

تحسني اآلليات الوطنية لتقديم الشكاوى بالنسبة للعامل؛

 5.2تكويــن دعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة للعاملــن لتقديــم الشــكاوى مــن خــال اآلليــة
الوطنيــة ،مبــا يف ذلــك املتابعــة بهــدف ضــان املعاملــة الرسيعــة والعادلــة وتجنــب
االنتقــام؛
 5.3إنشاء لجان عاملية مشرتكة؛
5.4

توعيــة العــال الوافديــن حقوقهــم والتزاماتهــم ،وخاصــة فيــا يتعلــق بتقديــم الشــكاوى
والوثائــق املطلوبــة ومختلــف املواضيــع اإلجرائيــة األخــرى؛

 5.5تحسني الترشيعات وأداء لجان العامل.؛
 6جهاز التخطيط واالحصاء ،مسح القوى العاملة .2018
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5.6

القيــام بحملــة وطنيــة للتوعيــة بشــأن الحقــوق يف العمــل وبنــاء القــدرات لجميــع العاملــن
وأصحــاب العمــل واملســؤولني الحكوميــن املعنيــن يف قطــر.

الغايــة ( :)9- 8وضــع وتنفيــذ سياســات تهــدف إىل تعزيــز الســياحة املســتدامة التــي
توفــر فــرص العمــل وتعــزز الثقافــة واملنتجــات املحليــة ،بحلــول عــام ٢٠٣٠
ميتلــك قطــاع الســياحة يف قطــر بنيــة تحتيــة متكاملــة مــن املنشــآت مثــل املطاعــم الســياحية ،والفنــادق،
واملنتزهــات ،واملنتجعــات واملخيــات الســياحية ،والفنــادق العامئــة ،واألنديــة الصحيــة ،واملرافــق
الرتفيهيــة ،وتوفــر مناطــق ســياحية ذات مظاهــر أثريــة وتاريخيــة وبيئــة مناخيــة متنوعــة مــع توفــر بنيــة
تحتيــة جذابــة للرتفيــه يف املجمعــات التجاريــة وإلقامــة املهرجانــات والفعاليــات الســياحية ،فضــا الخدمات
التيســرية مــن مكاتــب ونقــل وإرشــاد ســياحي..
كــا شــهد قطــاع الســياحة تغيــرا ً جذريـاً يف هيكلــه التنظيمــي منــذ عــام  2018ليتناســب مــع قوتــه الكامنــة
كأحــد القطاعــات ذات األولويــة للتنويــع االقتصــادي ،حيــث تــم إنشــاء املجلــس الوطنــي للســياحة مبوجــب
املرســوم األمــري رقــم ( )74لســنة  2018ليتــوىل عمليــة تنظيــم الســياحة مبوجــب القانــون رقــم ( )20لســنة
 ،2018وتنظيــم إقامــة املهرجــات وفعاليــات األعــال مبوجــب القانــون رقــم ( )21لســنة  ،2018فضـاً عــن دوره
وإرشافــه يف تطويــر الســياحة مبوجــب برامــج ومشــاريع االســراتيجية الوطنيــة لقطــاع الســياحة بالتنســيق
مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة ومــع القطــاع الخــاص.
إن قطــاع الســياحة مــن األنشــطة االقتصاديــة ذات الحساســية العاليــة التــي تتأثــر بالتطــورات الجيوسياســية
أو التقلبــات اقتصاديــة حيــث تأثــر بتداعيــات الحصــار الــذي فــرض عــى دولــة قطــر يف منتصــف عــام 2017
وحتــى بدايــة عــام  2021مــن بعــض دول الجــوار مــا أدى إىل انخفــاض نســبة القادمــن مــن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي مــن  %49مــن إجــايل القادمــن يف عــام  2016إىل  %33يف عــام  2017قبــل أن ينخفــض
إىل متوســط  %11خــال الفــرة  .2020 – 2018وكــا يشــر الشــكل أدنــاه بســبب اســتقرار عــدد القادمــن مــن
الــدول األخــرى ،وبســبب تداعيــات الحصــار فقــد شــهد عــدد القادمــن انخفاضــا مبعــدل  %22و %19خــال
عامــي  2017و 2018عــى التــوايل قبــل أن يشــهد منــوا يف عــام  2019بنحــو  ،%17إال أنــه بســبب تداعيــات
الجائحــة أنخفــض بحــوايل .%73

 1-9-8الناتــج املحــي اإلجــايل للســياحة املبــارشة كنســبة مــن مجمــوع الناتــج
املحــي اإلجــايل ومــن معــدل النمــو
بلــغ متوســط إجــايل الدخــل مــن الســياحة الخارجيــة إىل دولــة قطــر حــوايل  %3.4مــن إجــايل
الناتــج املحــي خــال الفــرة  ،2019 – 2016قبــل أن ينخفــض إىل  %2.4يف عــام  2020جــراء تداعيــات
الجائحــة عــى قطــاع الســياحة .أمــا مــن حيــث معــدل التغــر الســنوي للدخــل املبــارش للســياح
األجانــب بحســب ميــزان املدفوعــات ،فبعــد أن شــهد القطــاع معــدل منــو مبتوســط  %8.9خــال 2016
–  ،2017شــهد تراجعــاً خــال  2019 – 2018مبتوســط  %4.5بســبب الحصــار الــذي فــرض عــى قطــر،
قبــل أن يرتاجــع بشــكل أكــر بســبب تداعيــات الجائحــة يف عــام  2020وبنســبة بلغــت  %34كــا يشــر
الشــكل (.)3-8
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شكل ( )3.8مسار تطور الدخل من سياحة األجانب يف دولة قطر
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املصدر :جهاز التخطيط واالحصاء ومرصف قطر املركزي

ووفقـاً للتقريــر الســنوي ملجلــس الســفر والســياحة العاملــي يف لنــدن ( )WTTCلعــام  2019فإن مســاهمة
قطــاع الســفر والســياحة يف االقتصــاد القطــري بلغــت يف عــام  2019حــوايل  17.5مليــار دوالر أمــريك ،أي
مــا يعــادل  %9.1مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،وبأنــه وفــر فــرص عمــل ألكــر مــن  250ألــف موظــف ،أي مــا
يعــادل  %11.8مــن إجــايل القــوى العاملــة ،بينــا بلغــت نفقــات الســياح األجانــب (املبــارشة كــا هــي يف
ميــزان املدفوعــات) وغــر املبــارشة حــوايل  13.3مليــار دوالر أمــريك ،أي مــا يعــادل  %13.4مــن إجــايل
الصــادرات.
بلــغ عــدد الغــرف الفندقيــة الســياحية حــوايل  32ألــف غرفــة حتــى نهايــة عــام  ،2020ومــن املتوقــع أن
تضــاف حــوايل  13ألــف غرفــة بحلــول عــام  ،2022مــا ســيوفر مســاحة فندقيــة كافيــة الســتيعاب جمهــور
كأس العــامل لكــرة القــدم لعــام  .2022كــا بلــغ إجــايل عــدد الــزوار الذيــن وصلــوا إىل قطــر ،معظمهــم
كســائحني ،يف عــام  2019حــوايل  2.1مليــون زائــر ،بزيــادة مقدارهــا  %17عــن عــام  .2018تشــكل نســبة الــزوار
مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي حــوايل  %11مــن اإلجــايل ،و %89مــن بقيــة دول العــامل موزعــة عــى
 %41.4مــن آســيا ،و %29مــن أوروبــا ،واألمريكتــان بنســبة  ،%8.9ودول عربيــة أخــرى بنســبة  .%7.1وبحســب
ميــزان املدفوعــات ،فقــد بلــغ متوســط الدخــل مــن أنشــطة الســفر إىل قطــر خــال الفــرة  2019-2016نحــو 5.6
مليــار دوالرأمــريك .إال أن األنشــطة االقتصاديــة املتعلقــة بالســياحة تأثــرت بإجــراءات احتــواء جائحــة فــروس
كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-مــا أدى إىل انخفــاض عــدد الــزوار بأكــر مــن  %72وانخفــاض الدخــل بأكــر مــن
.%34.5
وبفضــل اإلصالحــات الترشيعيــة واإلداريــة واملؤسســية صنفــت قطــر كواحــدة مــن أكــر دول الــرق األوســط
حــا (املرتبــة الثامنــة عــى مســتوى العــامل) مــن حيــث تســهيل التأشــرات .ويف عــام  ،2019اســتفاد
انفتا ً
حــوايل  80ألــف مســافر مــن امتيــازات التوقــف لليلــة واحــدة عنــد العبــور عــر الدوحــة ،أو مــن خــال زيــارة
عبــور (ترانزيــت) مجانيــة مدتهــا  96ســاعة وإقامــة يف فنــدق ملــدة ليلــة واحــدة بســعر فنــدق منخفــض.
ومنــذ افتتــاح مينــاء الدوحــة يف عــام  ،2017بلــغ عــدد الســفن للرحــات البحريــة يف عــام  2019وحتــى بدايــة
عــام  ،2020حــوايل  60ســفينة ســياحية والتــي كانــت حاملــة حــوايل  207ألــف زائــر ،كــا اســتضافت قطــر
 545مؤمتــرا ً وفعاليــة دوليــة منــذ عــام  ،2014منهــا  148يف  .2019أمــا يف مجــال الســياحة الرياضيــة ،فقــد
اســتضافت قطــر مــا يقــارب  80حدثًــا رياضيًــا خــال الثالثــة الســنوات املاضيــة ،ويشــمل ذلــك بطولــة العــامل
أللعــاب القــوى ( ،)2019وأول ألعــاب  ANOCالعامليــة الشــاطئية ( .)2019وبطبيعــة الحــال دولــة قطــر بصــدد
وضــع اللمســات األخــرة عــى اســتضافة كأس العامل لكــرة القــدم ( ،)2022ولبطولــة  FINAالعاملية للســباحة
يف عــام .2023
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الغايــة ( :)10- 8تعزيــز قــدرة املؤسســات املاليــة املحليــة عىل تشــجيع إمكانيــة الحصول
عــى الخدمــات املرصفيــة والتأمــن والخدمــات املالية للجميــع ،وتوســيع نطاقها
تســعى الحكومــة دامئــاً ممثلــة مبــرف قطــر املركــزي إىل توجيــه البنــوك املحليــة لتوفــر الخدمــات
املرصفيــة لكافــة أفــراد املجتمــع باإلضافــة إىل تعزيــز التثقيــف املــايل للمجتمــع،

( 1-10-8أ) عــدد فــروع املصــارف التجاريــة لــكل 100000شــخص بالــغ ،و (ب) عــدد أجهــزة
الرصف اآليل لكل  100 000شخص بالغ
وتنفيــذا للتوجيهــات الحكوميــة ،فقــد بلــغ متوســط عــدد فــروع البنــوك التجاريــة يف قطــر لــكل
 100,000نســمة مــن البالغــن (القــوة العاملــة لـــ  15ســنة فأكــر) خــال الفــرة ( )2020 - 2018حــوايل
عــا ،يف حــن بلــغ متوســط عــدد ماكينــات (أجهــزة) الــرف اآليل ( (  )ATMلــكل  100,000نســمه
 17.29فر ً
مــن البالغــن حــوايل  88.8ماكينــة خــال الفــرة نفســها.

 2-10-8نســبة البالغــن ( 15ســنة فأكــر) الذيــن لهــم حســاب مــريف أو حســاب يف
مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة
مــا فأكــر) الذيــن لديهــم حســاب يف أحــد بنــوك قطــر
أمــا بالنســبة لنســبة الســكان القطريــن ( 15عا ً
مــا فأكــر) يف عــام  2018إىل  %69يف
فقــد ارتفعــت مــن  %55مــن إجــايل القــوى العاملــة ( 15عا ً
عــام .2020

الغايــة (-8ب) :وضــع وتفعيــل اســراتيجية عامليــة لتشــغيل الشــباب وتنفيــذ امليثــاق
العاملــي لتوفــر فــرص للعمــل ،الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة ،بحلــول عــام ٢٠٢٠
-8ب 1-وجــود اســراتيجية وطنيــة مكتملــة وموضوعــة قيــد التنفيــذ تتعلــق بتشــغيل
الشــباب ،والتــي تقــاس مــن خــال مجمــوع اإلنفــاق الحكومــي يف الحاميــة
االجتامعيــة وبرامــج التوظيــف كنســبة مــن امليزانيــات الوطنيــة والناتــج املحــي
اإلجــايل
أمــا فيــا يتعلــق باإلنفــاق الحكومــي يف املجــاالت املتعلقــة بالحاميــة االجتامعيــة وبرامــج
التوظيــف فقــد بلغــت يف عــام  2019حــوايل  8.3مليــار ريــال  %4مــن إجــايل النفقــات العامــة
ومبعــدل  %1.3مــن إجــايل الناتــج املحــي ،وبلــغ معــدل التغــر الســنوي حــوايل  %2.4مقارنــة
بعــام .2018

التحديات

تشــكل قضيــة ســوق العمــل يف قطــر تحــد هيــكيل كــون االقتصــاد القطــري يعتمــد عــى العاملــة الوافــدة
لتشــغيله ،مــا يجعلــه عرضــة أليــة تقلبــات دوليــة يف أســواق العمــل الدوليــة ،حيــث نالحــظ كيــف انعكســت
إجــراءات احتــواء جائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-عــى ســوق العمــل يف جميــع دول العــامل
مبــا فيهــا دولــة قطــر ،إذ أدت سياســات التباعــد االجتامعــي إىل تشــجيع اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات
الحديثــة يف تنفيــذ العمــل ،والتــي بقــدر مــا ســتزيد مــن إنتاجيــة املوظفــن املاهريــن ،إال أنهــا ســتؤدي
إىل االســتغناء عــن العاملــة غــر املاهــرة .كــا أن سياســة إغــاق املــدارس وتشــجيع مامرســة التعليــم عــن
بعــد أثــر بشــكل مبــارش عــى القــوى العاملــة مــن النســاء حيــث أضطــر كثــر منهــن إمــا إىل تــرك الوظائــف،
أو تقليــل ســاعات العمــل.

كــا أن مــا يشــهده عــامل اليــوم مــن تقــدم تكنولوجــي يف مجــال الروبوتــات وبرامــج الــذكاء االصطناعــي
التــي تحــل محــل الوظائــف الروتينيــة يف التصنيــع والخدمــات قــد يــؤدي إىل االســتغناء عــن كثــر مــن
الوظائــف وبالتــايل زيــادة البطالــة.
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وبالنســبة لدولــة قطــر  ،عــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة خــال الســنوات القليلــة املاضيــة
يف تحقيــق هــذا الهــدف ال تــزال هنــاك بعــض التحديــات املاثلــة ميكــن تلخيصهــا فيــا يــي:
1.1ارتفاع البطالة النسبي بحسب فئات العمر ،عند فئة الشباب (15إىل  24عاماً)؛
2.2ترتكــز البطالــة يف صفــوف الذيــن يحملــون شــهادة جامعيــة فــا فوقهــا بنســبة  %4خــال الســنوات
2019-2016؛
3.3تركــز البنــات يف هــذه الفئــة حيــث ميثلــن  % 7تقريبــا يف  2019-2016مقابــل نســبة أقــل مــن  %1للذكــور
خــال نفــس الفــرة وهــذا يعكــس أن جهــود الدولــة يف توفــر فــرص العمــل والتدريــب والدراســة لفئــة
الشــباب مــن كال الجنســن بالدولــة تســتميل الذكــور بشــكل جــي أكــر مــن اإلنــاث.

الخالصة

اســتطاعت دولــة قطــر أن تحقــق كثــرا مــن مــؤرشات الغايــة املتعلقــة بتحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة،
وتوفــر فــرص العمــل الالئــق لجميــع أفــراد املجتمــع ،مبــا يف ذلــك الشــباب والنســاء ،مــن خــال تنفيــذ
املنظومــة الترشيعيــة واإلداريــة لســوق العمــل يف قطــر ،التــي أدت إىل جعــل قطــر خاليــة مــن عاملــة
األطفــال ،كــا أصبــح ســوق العمــل فيهــا يتســم بالشــفافية واملنافســة حســب املعايــر الدوليــة ،حيــث إن
أهــم التطــورات هــي :إنشــاء صنــدوق لدعــم العــال وتأمينهــم مــن املخاطــر مــع توفــر تدابــر احرتازية يف
أماكــن العمــل لحاميــة العــال وضــان ســامتهم ،ورفــع الحــد األدىن لألجــور ،وإنشــاء مراكــز منــح تأشــرات
عامليــة يف كثــر مــن الــدول املصــدرة للعاملــة إىل قطــر ،مــع توفــر منصــات للبحــث عــن وظائــف مبــا ميكــن
مــن تدويــر العاملــة املاهــرة بــل ومتكــن القطــاع الخــاص مــن اســتقطابها ،عــاوة عــى وجــود منصــات
موحــدة لتقديــم الشــكاوى العامليــة وحــل املنازعــات .وبفضــل هــذه اإلصالحــات الترشيعيــة واإلداريــة ارتفــع
معــدل األجــور ،وتحســنت الظــروف املعيشــية للعــال ،كــا أن عــدد اإلصابــات املهنيــة انخفضــت مــن 580
يف عــام  2016إىل  440يف عــام  ،2019أي بنســبة  .%24وهنــاك مزيــد مــن اإلصالحــات القادمــة حيــث تعمــل
دولــة قطــر بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة بتنفيــذ عــدد مــن املشــاريع تســتهدف إجــراءات تحســينات
أعمــق للترشيعــات ،وألليــات تقديــم الشــكاوى وضــان املعاملــة الرسيعــة والعادلــة وتجنــب االنتقــام،
وإنشــاء لجــان عامليــة مشــركة ،وتوعيــة العــال الوافديــن بحقوقهــم وواجباتهــم.

كــا يتضــح مــا ســبق أن معــدل البطالــة ظــل مســتقرا ً عنــد حــوايل  %0.1خــال الفــرة  ،2020 - 2015والــذي
يعنــي أن ســوق العمــل يف قطــر يقــرب مــن التشــغيل الكامــل ،مقارنــة مبتوســط البطالــة العاملــي الــذي
يســاوي  .%5.4وعنــد توزيــع البطالــة بحســب فئــات العمــر ،إال أنهــا مرتفعــة عنــد فئــة الشــباب (15إىل 24
عام ـاً) مــا بــن  %0.3إىل  ،%0.5لكنهــا تقــل بتقــدم العمــر ،وتتفــاوت بحســب املؤهــل العلمــي حيــث تركــزت
البطالــة بنحــو  %4لحملــة الشــهادة الجامعيــة خــال الفــرة  ،2019 - 2016لكنهــا منخفضــة جــدا ً لحملــة الدبلــوم
والثانويــة العامــة مــا بــن  %0.1إىل . %0.2
أمــا فيــا يتعلــق بتطــورات مســتوى األجــور ،فقــد أرتفــع متوســط األجــر الشــهري للمشــتغلني بأجــر خــال
الفــرة  2019 – 2017بنســبة  %1.3ألصحــاب املهــارات العاليــة ،وبنســبة  %4.6ألصحــاب املهــارات املتوســطة،
لكنهــا تراجعــت ألصحــاب املهــارات املحــدودة وغــر املاهــرة .وبســبب الجائحــة يف عــام  2020التــي أدت
إىل تخفيــض مرتبــات موظفــي املهــارات العاليــة واملتوســطة فإنــه يتوقــع أن تنخفــض .ونظــرا ً للتعديــات
القانونيــة يف رفــع الحــد األدىن لألجــور للعاملــة محــدودة املهــارة وغــر املاهــرة يف عــام  ،2020فإنــه
يتوقــع أن يرتفــع متوســط األجــر.
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الهدف العارش
الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها

يرمــي الهــدف العــارش مــن أهــداف التنميــة املســتدامة إىل ضــان تكافــؤ الفــرص ،عــر اعتــاد ترشيعــات
واتبــاع سياســات تضمــن تحســن ظــروف الحيــاة للجميــع بصــورة مســتدامة .ولقــد أرىس الدســتور الدائــم لدولــة
قطــر أســس قيــام مجتمــع يرتكــز عــى قيــم العــدل واإلحســان والحريــة واملســاواة ومــكارم األخــاق وتكافــؤ
الفــرص لجميــع ســكان قطــر عــى حــد ســواء .كــا ينــص الدســتور عــى العدالــة االجتامعيــة كأســاس لتنظيــم
املؤسســات االقتصاديــة والعالقــات بــن صاحــب العمــل واملوظــف ،ويحــدد التــزام الدولــة بتحســن التعليــم
والصحــة والحاميــة االجتامعيــة الفعالــة باإلضافــة إىل متكــن املــرأة .وقــد تــم تضمــن العديــد مــن املبــادئ
القامئــة عــى الحقــوق األساســية يف بنيــة التخطيــط القانــوين واملؤســي والتنمــوي لدولــة قطــر ،مبــا
يف ذلــك رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030واســراتيجيتا التنميــة الوطنيــة األوىل ( )2016- 2011والثانيــة (.)2022- 2018
ظلــت دولــة قطــر محافظــة عــى ترتيبهــا يف مــؤرش التنميــة البرشية يف فئــة الــدول ذات التنميــة البرشية
قــا ملــؤرشات التنميــة للربنامــج اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة لعــام  ،2020أحــرزت دولــة
األعــى ارتفاع ـاً ،إذ وف ً
قطــر تقدمـاً ملموسـاً يف مجمــل مــؤرشات التنميــة االجتامعيــة مــا جعــل ترتيبهــا  45مــن أصــل  189دولــة،
مــا يف عــام  2019وذلــك مبعــدل أعــى لصالــح
حيــث يبلــغ متوســط العمــر املتوقــع يف قطــر عنــد  80.4عا ً
املــرأة ،كــا بلغــت نســبة الســكان الذيــن يحصلــون عــى ميــاه الــرب النظيفــة واآلمنــة والــرف الصحــي
 ٪96.2و ٪96عــى التــوايل يف عــام  .2017وباملثــل ،كانــت النســبة املئويــة للســكان الذيــن لديهــم إمكانيــة
الوصــول إىل خدمــات الكهربــاء واإلنرتنــت حــوايل  ٪100و ٪97.4عــى التــوايل يف عــام  .2017وكان مــؤرش
القانــون لســيدات األعــال حــوايل  )100-0( 32.5يف عــام  2019بحســب قاعــدة البنــك الــدويل.
ومبــا أن دولــة قطــر تعتمــد بشــكل كبــر عــى العاملــة الوافــدة لتنميــة اقتصادهــا ،مــا جعــل العاملــة
الوافــدة تشــكل  %73.4مــن الســكان و %95مــن القــوة العاملــة خــال الفــرة  .2020 - 2015وكجــزء مــن جهــود
الحكومــة لتحقيــق املســاواة ،تــم إجــراء تعديــات ترشيعيــة وإداريــة لتحريــر ســوق العمــل وجعلــه أكــر
تنافســية يف جــذب العاملــة وحاميــة حقوقهــم املاديــة واملعنويــة ،إذ تــم تعديــل القوانــن املتعلقــة
بســوق العمــل مبــا فيهــا اســتبدال نظــام الكفالــة بنظــام التوظيــف التعاقــدي الــذي مينــح العــال حريــة
تغيــر الوظائــف والســفر والتنقــل وجلــب عوائلهــم .كــا أنــه تــم إنشــاء صنــدوق لتأمــن العــال ضــد أي
مخاطــر تواجههــم ،ولجــان عمــل مشــركة لتســوية النزاعــات العامليــة مــع التأكيــد عــى ضــان حصــول
العــال عــى تعويضاتهــم الكاملــة بغــض النظــر عــن نتيجــة النــزاع.
ويف ظــل الجائحــة ،تســعى دولــة قطــر للمحافظــة عــى جميــع أوجــه املســاواة فالدولــة توفــر التطعيــم
للقاحــات فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ،)19-لجميــع ســكانها مجانــا قطريــن ومقيمــن .ومــا تقدمــه
دولــة قطــر يعــزز توصيــات لجنــة الطــوارئ يف منظمــة الصحــة العامليــة بالتشــجيع عــى رفــض عــدم
املســاواة يف مجــال توزيــع اللقاحــات.
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اإلطار ( : )1.10مبادئ املساواة يف دستور دولة قطر
تم تضمني مبادئ املساواة يف املواد الدستورية التالية:
	–يقوم املجتمع القطري عىل دعامات العدل ،واإلحسان ،والحرية ،واملساواة ،ومكارم األخالق.
	–تصون الدولة دعامات املجتمع ،وتكفل األمن واالستقرار ،وتكافؤ الفرص للمواطنني.
	–املواطنون متساوون يف الحقوق والواجبات العامة.
	–الناس متساوون أمام القانون .ال متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس ،أو األصل ،أو اللغة ،أو الدين.
	–تكفل الدولة حق االنتخاب والرتشيح للمواطنني ،وفقاً للقانون.
	–التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام ،وفقاً للنظم
والقوانني املعمول بها يف الدولة.
املصدر :الدستور الدائم لدولة قطرlanguage=ar&2284=http:// https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id ،

اهتمــت اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة بدولــة قطــر مبوامئــة غايــات أهــداف التنميــة البرشيــة
باألهــداف الخاصــة باالســراتيجية الوطنيــة .فرؤيــة قطــر الوطنيــة  2030تهــدف إىل تطويــر وتنميــة ســكان
دولــة قطــر لــي يتمكنــوا مــن بنــاء مجتمــع مزدهــر أساســه العــدل واملســاواة .وهــي مبنيــة عــى أربعــة
ركائــز أساســية وهــي )1( :ركيــزة التنميــة البرشيــة :تطويــر وتنميــة ســكان دولــة قطــر ليتمكنــوا مــن بنــاء
مجتمــع مزدهــر )2( .ركيــزة التنميــة االجتامعيــة :تطويــر مجتمــع عــادل وآمــن ،مســتند عــى األخــاق الحميــدة
والرعايــة االجتامعيــة ،وقــادر عــى التعامــل والتفاعل مــع املجتمعات األخــرى ،ولعب دور هــام يف الرشاكة
العامليــة مــن أجــل التنميــة )3( .ركيــزة التنميــة االقتصاديــة :تطويــر اقتصــاد وطنــي متنــوع وتنافــي ،قــادر
عــى تلبيــة احتياجــات مواطنــي قطــر يف الوقــت الحــارض ويف املســتقبل ،وتأمــن مســتوى معيــي
مرتفــع )4( .ركيــزة التنميــة البيئيــة :إدارة البيئــة بشــكل يضمــن االنســجام والتناســق بــن التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة وحاميــة البيئــة .ويوفــر الشــكل التــايل مــدى تــواؤم غايــات الهــدف مــع أهــداف اســراتيجية
التنميــة الوطنيــة الثانيــة (.)2022-2018
الجدول ( :١)1.10توائم غايات الهدف  10مع أهداف اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ()2022-2018
القطاع

أهداف االسرتاتيجية الوطنية  2022-2018املوامئة

الحامية
االجتامعية

تطوير نظم وترشيعات الحامية االجتامعية يف حدود ثالث
ترشيعات بنهاية عام 2022
تعزيز فرص التأهيل الوظيفي واالجتامعي للرشائح
الضعيفة والتي يف سن العمل والقادرة عليه ،بنسبة 70
 %من إجاميل الرشائح الضعيفة خالل الفرتة (.)2022-2018
تحسني جودة وشفافية البيانات املالية

التطوير
املؤسيس،
تقديم الخدمات
واإلدارة املالية
التعاون الدويل
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الغايات
7.10 6.10 5.10 4.10 3.10 2.10 1.10

التنسيق الفعال وتحقيق التكامل بني السياستني املالية
والنقدية
رفع مستوى التواصل الذي تقوم به الوزارات واألجهزة
الحكومية مع املنظامت الدولية عرب إدارة التعاون الدويل
يف وزارة الخارجية بنسبة  %25انطالقا من سنة 2017
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التقدم املحرز للهدف عىل مستوى الغايات واملامرسات الفضىل ذات
العالقة بالهدف

يوضــح الشــكل  ١-١٠وضعيــة التقــدم املحــرز عــى مســتوى غايــات الهــدف ،وميكــن القــول إن قطــر قــد
تحقــق تقدمــا محــرزا ً يف تحقيــق الهــدف العــارش وجــاري العمــل عــى توفــر البيانــات للغايــات التــي ال
توجــد لديهــا بيانــات.

الشكل ( )١٫١٠وضعية التقدم املحرز عىل مستوى الغايات الهدف 10

١-١٠

٢-١٠

٣-١٠

٤-١٠

٥-١٠

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ

٦-١٠

٧-١٠

-١٠أ

-١٠ب

-١٠ج

الغايــة  ١٫١٠التوصــل تدريجيــا إىل تحقيــق منــو الدخــل ودعــم اســتمرار ذلــك النمــو ألدىن
 40يف املائــة مــن الســكان ،مبعــدل أعــى مــن املعــدل املتوســط الوطنــي ،بحلــول عام
٢٠٣٠
مبــا أن بيانــات مســح اإلنفــاق والدخــل لعــام  2018مل يســتكمل تحليلهــا بعــد ألســباب فنيــة ،ســيتم اســتخدام
بيانــات مســح عــام  2013كــا يف الجــدول أدنــاه كمــؤرش عــى التوزيــع النســبي للدخــل واالنفــاق ،بنــاءا ً
عــى بيانــات مســح اإلنفــاق والدخــل لعــام  2013/2012فــإم مــؤرش جينــي لقيــاس عدالــة توزيــع الدخــل
يف دولــة قطــر بلــغ  0.404إلجــايل الســكان.وبتفصيل أكــر فــإن مــؤرش جينــي لــأرس القطريــة بلــغ 0.273
بينــا بلــغ املــؤرش لــأرس غــر القطريــة  . 0.308مــع العلــم أن بيانــات نصيــب الفــرد مــن بيانــات الحســابات
الوطنيــة إلنفــاق األرس املعيشــية تشــر إىل أن متوســط معــدل التغــر الســنوي باألســعار الجاريــة بلــغ %1.1
خــال الفــرة  2019 – 2017قبــل أن ينخفــض مبعــدل  %9.2يف عــام  ،2020وباألســعار الثابتــة بلــغ  %1.3خــال
الفــرة نفســها قبــل أن ينخفــض مبعــدل  %6.8يف عــام  2020جــراء تداعيــات احتــواء الجائحــة عــى النفقــات
(((
املعيشــية لــأرس يف قطــر.
أمــا فيــا يتعلــق مبتوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل خــال الفــرة  2019 – 2017فقــد بلــغ
باألســعار الجاريــة حــوايل  $62.8ألــف دوالر قبــل أن ينخفــض إىل حــوايل  $53ألــف دوالر يف عــام  2020جــراء
تداعيــات الجائحــة عــى الناتــج املحــي اإلســمي ،لكنــه متوســطة باألســعار الثابتــة خــال الفــرة نفســها كان
حــوايل  $66.3ألــف دوالر قبــل أن ينخفــض قليـاً إىل حــوايل  $65ألــف دوالر يف عــام .2020

 1املصدر :النتائج النهائية ملسح انفاق ودخل األرسة  ،2013/2012وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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جــدول ( )2٫١٠متوســط الدخــل للفــرد واألرسة يف كل خمــس حســب مصــادر الدخــل والتوزيــع النســبي
للدخــل ()2013/ 2012
التوزيع النسبي لألخامس

مصادر الدخل
أجور ورواتب
مشاريع خاصة ومهن حرة
دخول ممتلكات
معاشات تقاعدية
تحويالت أو مصادر أخرى
الدخل من االيجار املحتسب
جملة الدخل
متوسط دخل األرسة (ر.ق) شهرياً
متوسط دخل الفرد (ر.ق) شهرياً

الخمس
األول

الخمس
الثاين

الخمس
الثالث

الخمس
الرابع

الخمس
الخامس

القطريون

76.6
2.2
0.3
7.1
0.9
12.9
100
84,561
6,960

67.7
4.4
1.5
9.2
0.8
16.6
100
85,947
8,769

67.3
3.9
1.6
8.7
0.6
17.9
100
87,837
10,295

63.7
4.7
2.1
9.1
0.8
19.7
100
83,615
10,628

64
5.5
4.2
7.2
0.5
18.6
100
95,982
14,341

66.9
4.4
2.2
8.2
0.7
17.6
100
88,217
10,200

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء -مسح إنفاق ودخل األرسة 2013/ 2012

جــدول ( )3٫١٠متوســط الدخــل للفــرد واألرسة وتوزيــع مصــادر الدخــل يف كل خمــس حســب مصــادر
الدخــل ()2013/ 2012
التوزيع النسبي ملصادر الدخل

مصادر الدخل
أجور ورواتب
مشاريع خاصة ومهن حرة
دخول ممتلكات
معاشات تقاعدية
تحويالت أو مصادر أخرى
الدخل من االيجار املحتسب
جملة الدخل
متوسط دخل األرسة (ر.ق) شهرياً
متوسط دخل الفرد (ر.ق) شهرياً

الخمس
األول
15.6
6.8
1.7
11.8
17.8
10
13.6
84,561
6,960

الخمس
الثاين
17.4
17.2
11.4
19.2
19.8
16.2
17.2
85,947
8,769

الخمس
الثالث
20.3
18
14.9
21.3
18.1
20.5
20.2
87,837
10,295

الخمس
الرابع
19.8
22.4
19.2
23.1
22.5
23.3
20.8
83,615
10,628

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء -مسح إنفاق ودخل األرسة 2013/ 2012
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الخمس
الخامس
26.9
35.6
52.8
24.6
21.9
29.9
28.2
95,982
14,341

القطريون
100
100
100
100
100
100
100
88,217
10,200
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الغايــة  2٫١٠متكــن وتعزيــز اإلدمــاج االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس للجميــع،
بــرف النظــر عــن الســن أو الجنــس أو اإلعاقــة أو االنتــاء العرقــي أو اإلثنــي أو األصــل أو
الديــن أو الوضــع االقتصــادي أو غــر ذلــك ،بحلــول عــام ٢٠٣٠
تــويل دولــة قطــر اهتاممــا واســعا لتمكــن وتعزيــز اإلدمــاج االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس للجميــع
وذلــك مــا تجســده واقعي ـاً اســراتيجية التنميــة الوطنيــة  2022-2018مــن خــال مشــاريعها الفعالــة .ولــدى
دولــة قطــر حزمــة مــن الترشيعــات والقوانــن كــا أنهــا صادقــت عــى العديــد مــن املواثيــق الدوليــة لتعزيــز
اإلدمــاج واملحافظــة عــى حقــوق األشــخاص.
مــن أبــرز املامرســات الناجحــة لتعزيــز ضــان تكافؤ الفــرص والحد مــن أوجه انعدام املســاواة دور مؤسســات
املجتمــع املــدين ،وأهمهــا مؤسســة قطــر للعمــل االجتامعــي وهــي مؤسســة تنمويــة غــر ربحيــة،
تســهم يف التنميــة االجتامعيــة والبرشيــة وخدمــة املجتمــع القطــري مــن خــال مراكزهــا املتخصصــة يف
مجــاالت دعــم االســتقرار األرسي ورعايــة األيتــام ومتكــن الشــباب ورعايــة وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ورعايــة كبــار الســن .ونــورد فيــا يــي البيانــات الخاصــة مبــؤرشات الغايــة 10.2يف الجــدول رقــم (:)4٫١٠
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جــدول ( )4٫١٠نســبة األرس القطريــة ذات املســتوى املعيــي املنخفــض والدخــل املحــدود حســب
الخصائــص املختــارة عــام ()2013/2012

خصائص رب األرسة
نسبة األرس القطرية
نوع رب األرسة

الذكور

اإلناث
أقل من  30سنة
عمر رب األرسة
 39 – 30سنة
 49 – 40سنة
 59 – 50سنة
 60سنة فأكرث
دون االبتدائية
الحالة التعليمية لرب األرسة
االبتدائية واإلعدادية
الثانوية
دبلوم فوق الثانوي
جامعي فام فوق
مل يسبق له/ـها الزواج
الحالة الزواجية لرب األرسة
متزوج/ـه
مطلق/ـه
أرمل/ـه
مشتغل
الحالة العملية لرب األرسة
متعطل
طالب
متفرغة للمنزل
أخرى
Mar-1
حجم األرسة
Jun-4
Sep-7
Dec-10
 13فأكرث
ال يوجد أطفال
عدد األطفال يف األرسة
-1فرباير
-3أبريل
 5فأكرث
مؤرش التكافؤ بني الجنسني

نسبة األرس ذات
املستوى املعييش
املنخفض

نسبة األرس
ذات الدخل
املحدود

3
6.2

6.4
6.2

7.6
2.7
3.8
8.9
5.8
6.3
14.5
9.4
5.6
0.6
1.6
1.1
6.6
12.1
4.7
4.7
0
0
8.1
10
1.7
4.4
4.3
8.6
14.6
3.3
4.1
3.6
16.2
1.23

7.6
2.7
3.8
8.9
5.8
6.3
14.5
9.4
5.6
0.6
1.6
1.1
6.6
12.1
4.7
4.7
0
0
8.1
10
1.7
4.4
4.3
8.6
14.6
3.3
4.1
3.6
16.2
1.23

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء -مسح إنفاق ودخل األرسة،

الغايــة  3. 10كفالــة تكافــؤ الفــرص ،والحــد مــن أوجــه انعــدام املســاواة يف النتائــج،
بوســائل منهــا إزالــة القوانــن والسياســات واملامرســات التمييزيــة ،وتعزيــز الترشيعات
والسياســات واإلجــراءات املالمئــة يف هــذا الصــدد
متتلــك دولــة قطــر منظومــة مؤسســية وترشيعيــة متكاملــة لحاميــة حقــوق االنســان -ميثلهــا يف الجانــب
املؤســي اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،التــي تتــوىل متابعــة ضــان تحقيــق املســاواة وحاميــة
حقــوق االنســان املاديــة واملعنويــة .كــا أن اللجنــة مخولــة للعمــل مــع منظــات حقــوق االنســان الدوليــة
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يف تطويــر وتحديــث منظومتهــا الترشيعيــة واملؤسســية مبــا يتواكــب مــع املعايــر الدوليــة.
لقــد ســاهمت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان خــال الســنوات القليلــة املاضيــة يف تحديــث وتطويــر
األنظمــة اإلداريــة للقطاعــن العــام والخــاص مبــا يوائــم االتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة يف مجــال
حقــوق االنســان .ومــن أهــم آليــة عملهــا أنهــا تتلقــى الشــكاوى مــن جميــع فئــات املجتمــع وتــويل جــل
اهتاممهــا بالفئــات األكــر ضعفــا وتــررا يف املجتمــع ،حيــث تشــر أحــدث البيانــات بــأن عــدد الشــكاوى خــال
الفــرة مــن مــارس إىل يونيــو  2020بلغــت  911شــكوى ،وكان أغلبهــا تتعلــق بشــكاوى عــن األجــور وبــدالت
الســكن والغــذاء .حيــث عملــت اللجنــة بالتعــاون مــع وزارة التنميــة اإلداريــة العمــل والشــؤون االجتامعيــة
واملؤسســات الخرييــة يف إيجــاد حلــول لكافــة الشــكاوى .كــا تتلقــى اللجنــة طلبــات للمســاعدات املاديــة
وإليجــاد عمــل للعاطلــن ،حيــث يتــم دارســة كافــة هــذه الطلبــات وإحالتهــا إىل الجهــات املختصــة مــع ذكــر
الحالــة اإلنســانية لصاحــب الطلــب ،ومــن ثــم متابعــة الجهــات املختصــة إليجــاد حلــول لهــا.
كــا تقــوم اللجنــة بدراســة مجمــل الترشيعــات واإلجــراءات واملامرســات لرصــد حــاالت عــدم املســاواة،
وتقديــم توصيــات بإزالــة أي نصــوص متييزيــة ،وتســتقبل الشــكاوى مــن كافــة أفــراد املجتمــع لتســويتها
بالتعــاون مــع اإلدارات املختصــة .وقدمــت اللجنــة عــددا مــن التوصيــات مــن أجــل الحــد مــن انعــدام املســاواة،
متثلــت يف:
	–مراجعة الترشيعات الوطنية كقوانني الجنسية واألرسة واإلسكان وإنشاء الجمعيات،
	–وضع ترشيعات لتنظم التقايض أمام املحاكم الوطنية بصدد أ ي عمل يتناىف مع األحكام الواردة
ضمن اتفاقية منع التمييز العنرصي ،والتامس التعويض العادل واملناسب عن الرضر،
	–تفعيل املحكمة الدستورية العليا.
ومــن هــذا املنطلــق فقــد رصــدت اللجنــة األوضــاع اإلنســانية للعــال ذوي األجــور املنخفضــة باعتبارهــم
مــن الفئــات األوىل بالرعايــة ،ووقفــت عــى مــدى تأثــر حقوقهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة واملدنيــة،
كحصولهــم عــى الرعايــة الصحيــة املجانيــة ،واســتمرار متكينهــم مــن الحقــوق املرتبطــة بالعمــل كاألجــور
والبــدالت ،وكان لهــا دور مــع الجهــات املختصــة يف رفــع الحــد األدىن لألجــور.
كان إلجــراءات الحصــار التــي فرضتهــا بعــض دول الجــوار عــى دولــة قطــر خــال الفــرة مــن  5يونيــو  2017إىل
 5ينايــر  2021آثــا ًرا اقتصاديــة واجتامعيــة وسياســية ســلبية  ،حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى مــن الفئــات املتــررة
أكــر مــن أربعــة أالف شــكاوى ،تعاملــت دولــة قطــر مــع كافــة القضايــا بطريقــة حضاريــة ،حيــث تواصلــت مــع
املؤسســات ذات الصلــة عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل إليجــاد حلــول لهــذه الشــكاوى.

الغايــة  4٫١٠اعتــاد سياســات ،وال ســيام سياســات ماليــة وسياســات بشــأن األجــور
والحاميــة االجتامعيــة ،وتحقيــق مزيــد مــن املســاواة تدريجيــاً
اسرتشــادا بأهــداف رؤيــة قطــر الوطنية  2030واســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانية لدولة قطــر ()2022-2018
اعتمــدت دولــة قطــر سياســات ماليــة ونقديــة اســتهدفت تحقيــق املزيــد مــن الحقــوق واملســاواة للقــوى
العاملــة يف الدولــة حيــث تــم اســتخدام أدوات السياســات النقديــة للعمــل عــى اســتقرار معــدالت التضخــم
مبــا يحافــظ عــى القــوة الرشائيــة لدخــول القــوى العاملــة عــى مســتوى الدولــة .وقــد شــكلت نفقــات
األجــور واملرتبــات يف دولــة قطــر خــال الفــرة  2020 - 2017حــوايل  %50مــن إجــايل النفقــات الجاريــة ،كــا
أن نفقــات الحاميــة االجتامعيــة مــن دعــم وتحويــات مثلــت حــوايل  %6مــن إجــايل النفقــات الجاريــة .وعــى
الرغــم مــن التحديــات املاليــة التــي واجهتهــا دولــة قطــر منــذ عــام  2014بســبب تدهــور اإليــرادات العامــة
الناجمــة عــن تراجــع إيــرادات النفــط والغــاز ،إال أن مســتويات التوظيــف واملرتبــات ملوظفــي القطاعــن العام
واملختلــط ظلــت مســتقرة طــوال الفــرة ،حيــث تــم الرتكيــز عــى موامئــة النفقــات مبســتويات اإليــرادات مــن
خــال ترشــيد النفقــات غــر الحتميــة أو الرضوريــة كالنفقــات عــى الســلع والخدمــات ،والنفقــات الرأســالية،
مــع إجــراء ترشــيد محــدود لنفقــات أجــور رشائــح املوظفــن ذات األعــى دخ ـاً .ويشــر الجــدول ( )5-10أدنــاه
إىل أن حصــة األجــور للقــوى العاملــة يف دولــة قطــر مــن إجــايل الناتــج املحــي اإلجــايل ظلــت مســتقرة
خــال الفــرة  2019 – 2016قبــل أن تــزداد نســبتها يف عــام  2020نتيجــة انخفــاض الناتــج املحــي اإلجــايل
بســبب تداعيــات الجائحــة.
االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021
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الجدول ( )5٫١٠حصة العمل يف الناتج املحيل اإلجاميل
السنة

2016

2017

2018

2019

2020

النسبة %

4.0

3.9

3.5

3.7

4.6

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء

ومــن ضمــن السياســات والتدابــر التــي اعتمدنهــا الدولــة واملتســقة مــع الغايــة ( )4-10قــرار إلغــاء رشط عدم
مامنعــة صاحــب العمــل الحــايل لتغيــر العــال لجهــة عملهــم .كــا تــم إصــدار القــرار الــوزاري رقــم ()25
لســنة  2020بتحديــد الحــد األدىن ألجــور العــال واملســتخدمني يف املنــازل الــذي يلــزم صاحــب العمــل بــأن
الســكن والغــذاء الالئّقني،
مــن لهــم
ـال أجـ ًرا أساســياًّ ال يقـ ّ
يدفــع للعـ ّ
ـل عــن  1000ريــال قطــري شــهرياًّ ،وأن يؤ ّ
ّ
أو بــدالت معادلــة ( 300ريــال شــهريا للغــذاء و 500ريــال شــهريا للســكن) .وتبعــا للقــرار الــوزاري تــم إصــدار
القانــون رقــم ( )17لســنة  2020والــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف مــارس  .2021وتتــويل وزارة التنميــة اإلداريــة
والعمــل والشــؤون االجتامعيــة تعديــل عقــود العمــل التــي يقــل أجــر العامــل فيهــا عــن الحــد األدىن املشــار
إليــه ،وذلــك بالتنســيق مــع أصحــاب العمــل ودون اإلخــال بــأي اتفــاق ينــص عــى أجــر أعــى.

الغايــة ( :)٥٫١٠تحســن تنظيــم األســواق واملؤسســات املاليــة العامليــة ورصدهــا
وتعزيــز تنفيــذ تلــك التنظيــات
تشــر رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030مــن خــال ركيــزة التنميــة االقتصاديــة واســراتيجيات التنميــة الوطنيــة
لتعزيــز اســتدامة االزدهــار االقتصــادي .ويف هــذا املجــال فــإن أحــد التحديــات الــواردة يف رؤيــة قطــر
الوطنيــة  2030يكمــن يف "اختيــار وإدارة مســار يحقــق االزدهــار ويتجنــب االختــاالت والتوتــرات االقتصاديــة".
فتوفــر االســتقرار االقتصــادي يعــد رشطـاً أساســياً لحــث املســتثمرين عــى القيــام بالتزامــات طويلــة األمــد
لتوســيع القاعــدة اإلنتاجيــة .وتــدرك الحكومــة أهميــة وجــود مــرف مركــزي هدفــه مراقبــة وتوجيــه النظــام
املــريف يف الدولــة ،والحفــاظ بشــكل عــام عــى االســتقرار النقــدي واملــايل يف الدولــة واإلســهام
يف تعزيــز النمــو االقتصــادي .فاملــرف املركــزي بدولــة قطــر يتــوىل وضــع وتنفيــذ السياســة النقديــة
للدولــة بوصفــه الجهــة العليــا املختصــة ،ويف إطــار الرؤيــة االســراتيجية الوطنيــة ووفقـاً ألفضــل املعايــر
واملامرســات الدوليــة ،يوضــح الجــدول رقــم ( )٦٫١٠بيانــات مــؤرشات الســامة املاليــة.
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 ١.5.١٠مؤرشات السالمة املالية
جدول ( )6.١٠جميع فروع البنوك التجارية داخل قطر ()2019-2016
مؤرشات السالمة املالية

٢٠١٦/١٢

٢٠١٧/١٢

٢٠١٨/١٢

٢٠١٩/١٢

2٠2٠/١٢

رأس املال إىل املوجودات
رأس املال األسايس (الرشيحة األوىل  / )1 Tierإجاميل
املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر
رأس املال األسايس (الرشيحة األوىل  + )1 Tierرأس
املال املساند (الرشيحة الثانية  / )2 Tierإجاميل
املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر
مؤرش كفاية رأس املال
نسبة صايف القروض غري املنتظمة
مخصصات صايف القروض غري املنتظمة إىل صايف
القروض غري املنتظمة
العائد عىل حقوق املساهمني
العائد عىل متوسط املوجودات
هامش الفائدة إىل إجاميل الدخل
املرصوفات غري الفائدة إىل إجاميل الدخل
املوجودات السائلة إىل إجاميل املوجودات
املوجودات السائلة إىل املطلوبات قصرية األجل

10.69
15.7

10.7
16.5

10.11
17

9.88
17.5

9.6
17.6

16.1

16.8

18

18.6

18.8

15.76
1.33
79.88

16.23
1.57
83.23

17.6
1.88
75.77

18.6
1.8
81.94

16.9
2
83.8

14.49
1.67
75.13
28.78
29.57
54.69

13.87
1.54
78.12
26.76
28.18
54.23

15.3
1.6
76.97
25.88
29.11
62.65

15.76
1.64
77.01
24.44
30.2
69.73

13.7
1.4
79.5
21.2
28.1
67

املصدر :مرصف قطر املركزي

الغاية  ٦٫١٠ضامن تعزيز متثيل البلدان النامية وإسامع صوتها يف عملية صنع القرار يف
املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية العاملية ،من أجل تحقيق املزيد من الفعالية
واملصداقية واملساءلة والرشعية للمؤسسات
تؤمــن دولــة قطــر بأهميــة الرشاكــة االســراتيجية مــع األمــم املتحــدة ،فقــد حرصــت عــى املســاهمة
الفاعلــة لتعزيــز الجهــود التــي يبذلهــا املجتمــع الــدويل لحفــظ األمــن والســلم الدوليــن ،ودعــم عمليــة
التنميــة التــي بدونهــا لــن تتحقــق األهــداف املنشــودة لألمــم املتحــدة ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،وتقديــم
املســاعدة اإلنســانية ،واملشــاركة يف العمــل الجامعــي بهــدف التصــدي للتحديــات القامئة والناشــئة التي
تواجــه العــامل .وأصبحــت دولــة قطــر حــارضة بقــوة يف أغلــب أنشــطة األمــم املتحــدة ،ويف املجموعــات
اإلقليميــة والدوليــة الهادفــة إىل التوصــل إىل حلــول لألزمــات اإلقليميــة والدوليــة ومنــع النزاعــات وبنــاء
وحفــظ الســام بعــد الــراع ،وهــي إحــدى الــدول املســاهمة بقــوات يف بعثــات األمــم املتحــدة لحفــظ
الســام .وكمســاهمة مــن دولــة قطــر يف الجهــود اإلقليميــة والدوليــة تســتضيف الدوحــة مؤمتــرات
واجتامعــات وورش عمــل تعنــى بتعزيــز الســلم واألمــن الدوليــن وبقضايــا التنميــة والدميقراطيــة وحقــوق
اإلنســان وتعزيــز ثقافــة الســام .ويوضــح الجــدول رقــم ( )٧٫١٠والشــكل رقــم ( )2٫١٠املنظــات والهيئــات
التــي تشــارك قطــر يف عضويتهــا.
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جدول ( )7٫١٠املنظامت والهيئات التي تشارك فيها قطر ومتتلك حق التصويت 2019
املنظمة /الهيئة

العضوية

حق التصويت

الجمعية العامة لألمم املتحدة

نعم

نعم

صندوق النقد الدويل

نعم

نعم

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

نعم

نعم

مؤسسة التمويل الدولية..

نعم

نعم
يتم ترجيح قوة التصويت عىل القضايا املعروضة وفقا
لرأس املال الذي ميثله كل مدير.

املصدر :وزارة الخارجية

شكل ( )2.10العضوية يف املنظامت الدولية والحقوق يف التصويت فيها
١.٠

١٫٢٠

١.٠

١٫٠٠
٠٫٧

٠٫٧

٠٫٨٠
٠٫٦

٠٫٥

٠٫٤

٠٫٤

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

دول اﻟﻌﺎﻢﻟ

٠٫٦٠
٠٫٤٠
٠٫٢٠

ﻗﻄﺮ

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

٠٫٠٠

اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

املصدر :وزارة الخارجية

الغايــة  ٧٫١٠تيســر الهجــرة وتنقــل األشــخاص عــى نحــو منظــم وآمــن ومنتظــم ومتســم
باملســؤولية ،بطــرق منهــا تنفيــذ سياســات الهجــرة املخطــط لهــا والتــي تتســم بحســن
اإلدارة
يحظــى العــال يف قطــر مبختلــف أشــكال الرعايــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والصحيــة والحاميــة القانونيــة
لحقوقهــم وأجورهــم ،باعتبارهــم رشكاء يف التنميــة ،فضــا عــن توفــر بيئــة عمــل أفضــل ،وذلــك مــن خــال
ترشيعــات قانونيــة بجانــب الرشاكــة االســراتيجية بــن قطــر ومنظمــة العمــل الدوليــة بعــد افتتــاح مقــرا ً لهــا
بالدوحــة.
وبخصــوص املــؤرش  ١٫7٫١٠الــذي يختــص بتكاليــف التوظيــف التــي يتحملهــا املوظــف كنســبة مــن اإليــرادات
الســنوية يف بلــد املقصــد ،فبموجــب حكــم املــادة رقــم  33مــن قانــون العمــل رقــم  14لســنة 2004م فإنــه
يحظــر عــى املرخــص لــه بــأن يتقاىض مــن العامــل املســتقدم أي مبالغ بصفــة أتعــاب أو مصاريف اســتقدام
او غــر ذلــك مــن التكاليــف .علــا بــأن تأشــرات العمــل املمنوحــة للمنشــآت مجانيــة وال يوجــد عليهــا رســوم.
وبالتــايل ال توجــد كلفــة لالســتقدام يتحملهــا العامــل كنســبة مــن دخلــه الســنوي الــذي يتلقــاه.
ويف الجــدول ( )8٫١٠ميكــن االطــاع عــى بيانــات املــؤرش  2.7.١٠عــدد البلــدان التــي نفــذت سياســات هجــرة
متســمة بحســن اإلدارة وتنقــل األشــخاص بشــكل منظــم وآمــن ونظامــي ومســؤول.
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جدول ( )8٫١٠مدى تنفيذ سياسات الوافدين متسمة بحسن اإلدارة ()2019-2016
البيان

الوحدة

2016

2017

2018

2019

مدى تنفيذ سياسات الوافدين املتسمة بحسن
اإلدارة (نعم/ال)

نصية
(نعم/ال)

نعم

نعم

نعم

نعم

املصدر :وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية

تحــرص دولــة قطــر عــى تقديــم املســاعدات اإلنســانية واإلمنائيــة للــدول املحتاجــة يف العــامل بــأرسه،
واإلســهام يف تحقيــق األهــداف العامليــة للتنميــة املســتدامة  ،2030يف إطــار التزامهــا مببــادئ ميثــاق
األمــم املتحــدة الســيام مبــدأ التعــاون والرشاكــة .وتلتــزم الدولــة عــر إرادتهــا السياســية القويــة يف
اســتمرار نشــاطها يف السياســة اإلمنائيــة كأحــد مكونــات اســراتيجيتها للتعــاون الــدويل ضمــن اســراتيجية
التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018وميكــن االطــاع عــى الجدولــن رقــم ( )9.١٠و ( )10.10والشــكل رقــم
( )3.١٠لبيانــات مــؤرشات الغايــة .10ب .
أمــا يف ظــل أزمــة جائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ،)19-فقــد قــام صنــدوق قطــر للتنميــة بااللتزام
مــن خــال متويــل املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية بالرشاكــة مــع التحالــف العاملــي للقاحــات والتحصــن
( ،)GAVIلدعــم التــزام الســوق املســبق كوفاكــس ( )COVAXوكوفاكــس هــي آليــة ماليــة مبتكــرة تهــدف
إىل رشاء  1.3مليــار جرعــة لقــاح آمــن وفعــال .لضــان الوصــول العــادل واملنصــف إىل لقاحــات الجائجــة إىل
 92دولــة مؤهلــة للمســاعدة اإلمنائيــة الرســمية.

الغايــة(-10أ) :تنفيــذ مبــدأ املعاملــة الخاصــة والتفضيليــة للبلــدان الناميــة ،وبخاصــة أقــل
البلــدان منــوا ،مبــا يتــاىش مــع اتفاقــات منظمــة التجــارة العامليــة
-10أ 1-نســبة بنــود التعريفــات الجمركيــة املطبقــة عــى الــواردات مــن أقــل البلــدان
منــوا والبلــدان الناميــة املتمتعــة باإلعفــاء الكامــل مــن الرســوم الجمركيــة
مبــا أن التعريفــة الجمركيــة لدولــة قطــر منخفضــة وحتــى صفريــة ألكــر مــن  400ســلعة غذائيــة،
وبالتــايل ال يوجــد بهــا أي متييــز يف التعرفــة الجمركيــة حســب مســتوى دخــل الــدول ســواء كانــت
ناميــة أو متقدمــة ،يوجــد معــدل ثابــت قــدره  ٪5مــن الرســوم الجمركيــة عــى أســاس القيمــة ،ومع
ذلــك ،هنــاك إعفــاء لحــوايل  400منتــج غــذايئ ،باإلضافــة إىل  ٪15للمنتجــات واآلالت املوســيقية.
كــا توجــد تعريفــة بنســبة  ٪20عــى قضبــان الحديــد وســبائكه وقضبــان الصلــب  12مــم ،و ٪30عــى
اليوريــا املســتوردة .مــادة بلوريــة لتبييــض األســنان.

الغايــة(-10س) :خفــض تكاليــف معامــات تحويــات املهاجريــن إىل أقل مــن  3يف املائة،
وإلغــاء قنــوات التحويــات املاليــة التــي تربــو تكاليفهــا عــى  5يف املائــة ،بحلــول عــام
2030
-10س 1-تكاليف التحويالت املالية كنسبة من املبالغ املحولة
لقــد قــام مــرف قطــر املركــزي بخفــض الحــدود القصــوى للعمــوالت والرســوم عــى الخدمــات
املرصفيــة (التــي ســيتحملها العميــل) يف عــام  .2019حيــث تــم خفــض الحــد األقــى للعمــوالت
مــن بنــك ألخــر داخــل قطــر مــن  10ريــال إىل  60درهــم للعمليــات أقــل مــن مئــة ريــال قطــري وإىل 4
ريــال للعمليــات مــن مئــة حتــى مليــون ريــال قطــري وإىل  6ريــال للعمليــات أكــر مــن مليــون ريــال
قطــري .والجديــر بالذكــر أن تكاليــف املعامــات يف قطــر منخفضــه مقارنــة بالــدول األخــرى بشــكل
عــام.
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الغايــة .10ب تشــجيع املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية والتدفقــات املاليــة ،مبــا يف ذلــك
االســتثامر األجنبــي املبــارش ،إىل الــدول التــي تشــتد الحاجــة فيهــا إليهــا ،وال ســيام
أقــل البلــدان منــوا ً ،والبلــدان األفريقيــة ،والــدول الجزريــة الصغــرة الناميــة ،والبلــدان
الناميــة غــر الســاحلية ،وفق ـاً لخططهــا وبرامجهــا الوطنيــة
تحــرص دولــة قطــر عــى تقديــم املســاعدات اإلنســانية واإلمنائيــة للــدول املحتاجــة يف العــامل بــأرسه،
واإلســهام يف تحقيــق األهــداف العامليــة للتنميــة املســتدامة  ،2030يف إطــار التزامهــا مببــادئ ميثــاق
األمــم املتحــدة الســيام مبــدأ التعــاون والرشاكــة .وتلتــزم الدولــة عــر إرادتهــا السياســية القويــة يف
اســتمرار نشــاطها يف السياســة اإلمنائيــة كأحــد مكونــات اســراتيجيتها للتعــاون الــدويل ضمــن اســراتيجية
التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018وميكــن االطــاع عــى الجدولــن رقــم ( )٩.١٠و ( )10.10والشــكل رقــم
( )٣٫١٠لبيانــات مــؤرشات الغايــة .10ب .
أمــا يف ظــل أزمــة جائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ،)19-فقــد قــام صنــدوق قطــر للتنميــة بااللتزام
مــن خــال متويــل املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية بالرشاكــة مــع التحالــف العاملــي للقاحــات والتحصــن
( ،)GAVIلدعــم التــزام الســوق املســبق كوفاكــس ( )COVAXوكوفاكــس هــي آليــة ماليــة مبتكــرة تهــدف
إىل رشاء  1.3مليــار جرعــة لقــاح آمــن وفعــال .لضــان الوصــول العــادل واملنصــف إىل لقاحــات الجائجــة إىل
 92دولــة مؤهلــة للمســاعدة اإلمنائيــة الرســمية.
جدول ( )9٫١٠مجموع تدفقات املوارد املخصصة للتنمية ،حسب القطاع ()2019-2016
الهدف
بحلول 2030

2019

القطاع

الوحدة

2016

2017

2018

التعليم
الصحة
بنية تحتية
أخرى
املجموع

الريال القطري

27,163,147
2,900,743
20,574,559
88,619,549
39,257,998

29,097,141
45,994,708
75,763,800
34,271,866
185,127,514

49,369,825
6,069,401
67,168,510
38,213,882
160,821,617

زيادة
زيادة
زيادة
زيادة
زيادة

التعليم
الصحة
بنية تحتية
أخرى
املجموع

القيمة بالدوالر
األمرييك

98,873,854
10,558,705
74,891,394
322,575,158
506,899,111

105,913,594
167,420,736
275,780,231
124,749,591
673,864,152

179,706,162
22,092,619
244,493,375
139,098,530
585,390,686

زيادة

املصدر :بنك قطر للتنمية

جدول ( )10-10قيمة املساعدات االمنائية للهدف العارش ()2019-2016
الهدف

اسم الهدف

الوحدة

2016

2017

10

الحد من
عدم
املساواة

ريال قطري
دوالر امرييك

438,024
120,336

8,536,632
2,345,229

التحديات

2018

2019

الهدف
بحلول 2030
زيادة
زيادة

املصدر :وزارة الخارجية

تدعــو الرؤيــة واالســراتيجيات الوطنيــة يف قطــر إىل اتبــاع نهــج متكامــل لتنميــة اجتامعيــة راســخة يهــدف
إىل رفــاه الفــرد واملجتمــع وبالتأكيــد ضــان تكافــؤ الفــرص .وقــد أظهــر تقريــر مراجعــة منتصــف املــدة
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الســراتيجية التنميــة الوطنيــة األوىل وجــود عــدد مــن التحديــات التــي تعيــق تنفيــذ هــذا النهــج االجتامعــي،
مــن ضمنهــا عــدم وجــود نظــم لتنســيق املشــاريع ومراجعــة الترشيعــات املتعلقــة بالحاميــة االجتامعيــة،
وقلــة عــدد مراكــز التدريــب والتأهيــل للفئــات الضعيفــة ،وعــدم وجــود قاعــدة بيانــات منهجيــة جيــدة لقيــاس
الحاميــة االجتامعيــة.
لقــد حققــت قطــر تقدمــا كبــرا ً يف التنميــة بشــكل عــام ،كــا أن قيمــة دليــل التنميــة البرشيــة يف قطــر
عــام  2019تُصنفهــا ضمــن الــدول املرتفعــة جــدا بدرجــة  45وذلــك وفقــاً لتقريــر التنميــة البرشيــة لعــام
كل مــن التطــور الكبــر يف مســتوى معيشــة األفــراد،
 2020لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ .وقــد ســاهم ٌ
واملكاســب التــي تحققــت يف مجــال متوســط العمــر املتوقــع ،يف رفــع قيمــة دليــل التنميــة البرشيــة
لدولــة قطــر .ويدعــو منهــج التنميــة املرتكــز عــى الحقــوق إىل بــذل مزيــد مــن الجهــود للتصــدي لعــدم
املســاواة واإلقصــاء .حيــث إن عــدم املســاواة واإلقصــاء يعكســان الحقــوق التــي مل يتــم إيالئهــا االهتــام
املناســب .ونتيجــ ً
ة لذلــك فقــد انخفضــت دولــة قطــر عــدة مراتــب يف التصنيــف العاملــي ،لتهبــط بســبب
مــؤرش ات دليــل التنميــة البرشيــة املراعــي للتفاوتــات بــن الجنســن  gender development indexومــؤرش
عــدم املســاواة بــن الجنســن  .gender inequality indexحيــث عــدم املســاواة الزال مرتفعــا نســبيا بــن
املــرأة والرجــل يف الدخــل القومــي اإلجــايل واملشــاركة يف ســوق العمــل .كــا يعد غيــاب قاعــدة بيانات
لنظــام الحاميــة االجتامعيــة مــن أهــم التحديــات حيــث أن دقــة البيانــات التــي يتــم اســتقاؤها للمنظــات
الدوليــة تؤثــر عــى املــؤرشات الدوليــة.

الخالصة

يتضــح مــا ســبق أن رؤيــة قطــر الوطنيــة تهــدف إىل تحقيــق التنميــة االقتصاديــة املســتدامة مــن منظــور
تحقيــق املســاواة والعدالــة االجتامعيــة عــى النحــو الــذي يجســده الدســتور .فسياســات وبرامج ومشــاريع
اســراتيجيات التنميــة الوطنيــة يف مجملهــا تهــدف إىل تحســن رفاهيــة املجتمــع القطــري بغــض النظــر
عــن العمــر أو الجنــس أو العــرق أو الديــن أو الوضــع االقتصــادي .لقــد تبنــت دولــة قطــر عــدة برامــج وتعديــات
قانونيــة ملعالجــة بعــض االختــاالت يف إدارة شــؤون رشيحــة مــن العاملــة الوافــدة ،بهــدف تحســن
ظروفهــم املعيشــية والحفــاظ عــى حقوقهــم املاليــة واملعنويــة ،مثــل رفــع الحــد األدىن مــن األجــور،
وإلغــاء نظــام الكفالــة ،ومنحهــم القــدرة عــى تغيــر الوظائــف واإلقامــة ،وتســهيل حركتهــم ،وفتــح
حســابات بنكيــة ،وتحويــل مدخراتهــم بأقــل التكاليــف.

الجديــر بالذكــر أنــه عــى قــدر مــا يســتفيد االقتصــاد القطــري مــن خدمــات العاملــة شــبه املاهــرة وغــر
املاهــرة ،فالــدول التــي تصــدر مثــل هــذه العاملــة تســتفيد مــن خــال العوائــد املاليــة والخــرات العمليــة
التــي تكتســبها أثنــاء عملهــا يف مشــاريع قطــر التنمويــة .إذ بلــغ إجــايل التحويــات الجاريــة للعاملــة
الوافــدة (الحــواالت) خــال الفــرة ( )2020- 2011حــوايل  $113.4مليــار دوالر ،مبتوســط ســنوي  $11.4مليــار دوالر.
يدعــم دســتور قطــر الدائــم الحقــوق والحريــات األساســية ،ويؤكــد عــى ترابــط وتداخــل حقــوق اإلنســان وعــدم
قابليتهــا للتجزئــة .وتشــمل الحقــوق األساســية املنصــوص عليهــا يف الدســتور الحــق يف املســاواة أمــام
القانــون؛ وحظــر التمييــز عــى أســاس الجنــس؛ والحريــة الشــخصية؛ والحــق يف العمــل ،والحــق يف التعليــم
وينــص الدســتور كذلــك عــى أنــه ال يجــوز تنظيــم هــذه الحقــوق أو تعديلهــا بطريقــة تحـ ُّد أو تقلــل منهــا.
مل تقتــر الجهــود الوطنيــة عــى تعزيــز دور الدولــة يف تحقيــق املســاواة بحســب مــا جــاءت بــه املؤرشات
أعــاه ،وإمنــا شــملت أيضــا تعزيــز اإلطــار الترشيعــي يف العديــد مــن املجــاالت ،ومــن أبرزهــا صــدور القــرار
األمــري بإنشــاء اللجنــة العليــا للتحضــر النتخابــات مجلــس الشــورى ،وقــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة
ملواءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع العهديــن الدوليــن ،وقــرار مجلــس الــوزراء بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة
املعنيــة بشــؤون املــرأة والطفــل وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،باإلضافــة إىل مواصلــة االســتمرار
يف تطويــر وإصــاح املنظومــة الترشيعيــة التــي تهــدف لحاميــة وتعزيــز حقــوق االنســان يف البــاد .إضافــة
إىل ذلــك ،تضــع الرشاكــة التعاونيــة القطريــة مــع كافــة الــوكاالت التابعــة لألمــم املتحــدة دولــة قطــر يف
مقدمــة الــدول الداعمــة لســيادة القانــون واملواثيــق واألعــراف الدوليــة ودعــم الدبلوماســية الوقائيــة
واالمتنــاع عــن التهديــد بالقــوة أو التدخــل يف الشــؤون الداخليــة ،والتعــاون بــن الــدول والتســاوي يف
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الســيادة بينهــا ،كســبيل رئيــس لتحقيــق األمــن والســلم واالســتقرار عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل.
تأثــرت العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة بإجــراءات احتــواء تفــي الجائحــة ،ولكــن األكــر تــررا هــي تلــك
األنشــطة التــي تقــوم بهــا املؤسســات الصغــرة واملتوســطة ذات الكثافــة العامليــة العاليــة ،ولتخفيــف
حــدة األزمــة عــى العاملــة ،أنشــأت الحكومــة برنامــج ضامنــات وطنــي كجــزء مــن حزمــة السياســة االقتصاديــة
ملواجهــة تداعيــات الجائحــة بهــدف دفــع رواتــب املوظفــن ،حيــث اســتفاد مــن الربنامــج أكــر مــن  4ألــف
رشكــة ،والتــي توظــف حــوايل  320ألــف موظــف.
ولهــذا تســعى دولــة قطــر باتخــاذ جملــة مــن اإلجــراء يف املســتقبل القريــب لتحقيــق الهــدف العــارش
مــن خــال:
	–تحديد التحديات عىل املستوى الوطني حول الحد من أوجه عدم املساواة وصياغتها بشكل واضح،
	–تحديد الفرص الرامية عىل املستوى الوطني إىل تحقيق الحد من أوجه عدم املساواة،
	–إنشاء قاعدة بيانات منهجية جيدة لقياس الحامية االجتامعية واإلحصاءات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
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الهدف الثاين عرش
ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة

تشــكل أنشــطة االســتهالك واالنتــاج أســاس االقتصــاد العاملــي ،ولكــن أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــر
املســتدامة تعتــر ســبباً رئيســيا لتغــر املنــاخ وتدهــور األرايض واســتنفاد املــوارد وتلــوث الهــواء وامليــاه.
لذلــك فــإن إدراج الهــدف  12ضمــن أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  2030يعتــر إقــرارا بالــدور األســايس
والشــامل لالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني يف التنميــة املســتدامة ،مــن أجــل تحســن رفــاه االنســان
والــذي يشــمل الجوانــب االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة للتنميــة املســتدامة ،واســتجابة لتحديــات
القــدرة االســتيعابية ملنظومــة األرض لتلبيــة احتياجــات الســكان املتزايــدة وزيــادة نســبة التحــر الــذي ينتــج
رشا ،باإلضافــة إىل غايــات
عنــه االســتخدام املكثــف للمــوارد .ويحتــوي الهــدف  12عــى  11غايــة و 13مــؤ ً
أخــرى ذات الصلــة عــر العديــد مــن األهــداف التــي تركــز عــى الغــذاء والتعليــم وامليــاه والطاقــة واالقتصــاد
رشا ذات عالقة باالســتهالك
واملــدن واملحيطــات والتنميــة االقتصاديــة .فهنــاك مــا يقــدر ب  22غاية و 28مــؤ ً
واإلنتــاج املســتدامني يف إطــار أهــداف التنميــة املســتدامة .((( 2030
ويعنــي االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني انجــاز املزيــد بطريقــة أفضــل مــن حيــث التقليــل إىل أدىن حــد مــن
اســتخدام املــوارد الطبيعيــة واملــواد الســامة ،فضــا عــن انبعاثــات النفايــات وامللوثــات عــى مــدى دورة
حيــاة الخدمــة أو املنتــج ،حتــى ال تتعــرض احتياجــات األجيــال املقبلــة للخطــر والــذي يقــود اىل تكلفــة أ قــل
عــى املــدى البعيــد .ومــن أجــل تنفيــذ االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني ،اعتُمــد اإلطــار العــري لربامــج
االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني يف مؤمتــر ريــو  ،20 +وهــو إطــار عاملــي للتعــاون وبنــاء القــدرات يهــدف
إىل التحــول نحــو االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني يف البلــدان املتقدمــة والناميــة عــى حــد ســواء (((.
ويغطــي الهــدف  12مــن أهــداف التنميــة املســتدامة  2030كال مــن:
•الحاجــة إىل وضــع سياســات لالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني مــن خــال تنفيــذ اإلطــار العــري لربامــج
االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني (الغايــة )1-12؛
•الكفاءة يف استخدام وإدارة املوارد الطبيعية (الغاية )2-12؛
•التحول نحو االستهالك واإلنتاج املستدامني يف النظام الغذايئ (الغاية )3-12؛
( )1تقييــم التقــدم اإلقليمــي العــريب يف مجــال االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني :االجتــاع التحضــري للمنتــدى العــريب للتنميــة
املســتدامة واملنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى املعنــي بالتنميــة املســتدامة لعــام  2018حــول قضايــا البيئــة واملــوارد
الطبيعيــة  11و 12نيســان/أبريل .2018
( )2وزارة البيئــة الرنويجيــة ،نــدوة أوســلو بشــأن أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة 1994؛ وأصبــح هــذا هــو التعريــف املقبــول
عــى نطــاق واســع لالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني.
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•اإلدارة السليمة بيئيا فيام يتعلق بإطالق امللوثات واملواد الكيميائية (الغاية )4-12؛
•الحد من انتاج النفايات (الغاية )5-12؛
•ارشاك جميــع الجهــات الفاعلــة مــن أجــل اإلســهام يف التنميــة املســتدامة ،مبــا يف ذلــك القطــاع
الخــاص (الغايــة )6-12؛
•إبراز دور القطاع العام من خالل مامرسات الرشاء العمومي املستدامة (الغاية )7-12؛
•الرتكيــز عــى أهميــة توفــر املعلومــات للمســتهلكني وتثقيفهــم بشــأن التنميــة وأمنــاط الحيــاة
املســتدامة (الغايــة )8-12؛
•دعم البلدان النامية من خالل التمويل وبناء القدرات (الغاية  -12أ) باعتبارهام وسائل للتنفيذ؛
•دور القطاع السياحي والسياحة املستدامة (الغاية -12ب)؛
•ترشــيد إعانــات الوقــود األحفــوري غــر املتســمة بالكفــاءة والتــي تشــجع عــى االســتهالك املــرف
(الغايــة -12ج).
وقــد أولــت دولــة قطــر اهتاممــا بالغــا للتحــول اىل أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك املســتدامني وعكســت ذلــك
يف خططهــا االســراتيجية التــي شــملت العديــد مــن األهــداف واملبــادرات واملشــاريع التــي تهــدف اىل
ترشــيد اســتهالك الطاقــة واملــاء والكهربــاء والغــذاء والحــد مــن إنتــاج امللوثــات والنفايــات كــا يوضــح
الجــدول رقــم (:((( )1.12
جدول  1-12تضمني غايات الهدف  12يف اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية () 2022 - 2018
اهداف اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ذات العالقه
 -1توفري بيانات ومعلومات البيئة القطرية الالزمة لتعزيز وتحسني

اإلدارة البيئية بحلول عام .2022

 -2بناء مجتمع لدية وعي بيئي وداعم لالستدامة البيئية.

الهدف الثاين عرش :اإلنتاج واإلستهالك املستدام
7.12 6.12 5.12 4.12 3.12 2.12 1.12
√

√

√

 -3تثبيت معدل تولد املخلفات املنزلية تحت  1.6كيلو جرام/فرد/

√

√

√

 -4إعادة تدوير  %15من املخلفات الصلبة املتولدة بنهاية عام

√

.2022

√

√

√

√

يوم خالل الفرتة .2022-2018

√

√

8.12

c.12 b.12 a.12

√
√

√

 -5املحافظة عىل مصادر املياه وتنميتها بحلول عام  2020من

خالل تقليل الفاقد الكيل (الحقيقي  +إداري) من مياه الرشب
وخفض معدل استهالك الفرد من املياه بنسبة  %15من خالل

√

الربنامج الوطني ترشيد

 -6الحد من استنزاف املياه الجوفية وتنمية الخزان املايئ

الجويف بحلول عام 2020

 -7تعزيز اإلدارة املتكاملة للامء والكهرباء بنهاية عام  2022و

خفض معدل استهالك الفرد من الكهرباء بنسبة  %8من خالل من
خالل الربنامج الوطني «ترشيد»

 -8رفع نسبة االكتفاء الذايت من الرثوة السمكية إىل  %65من

خالل إقامة مزارع سمكية متطورة بحلول عام .2022

 -9تحقيق نسبة اكتفاء ذايت من اإلنتاج الحيواين قدرها  %30من

خالل اإلدارة املستدامة ملنظومة اإلنتاج الحيواين بحلول عام
.2022

 -10زيادة االستثامر بهدف تعظيم االحتياطيات الهيدروكربونية

يف الحقول القطرية باإلضافة إىل االكتشافات الجديدة بحلول

.2022

( )3اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية (.)2022-2018
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√

√

√

√

√

√
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 -11استخدام املواد الهيدروكربونية األولية املتوفرة ،وغري

املخصصة عىل نحو فعال ومربح ،لتوسيع قاعدة الصناعات

√

البرتوكياموية آخذين باالعتبار األولويات االسرتاتيجية للدولة

بحلول عام 2022

 -12رفع نسبة املواد املعاد تدويرها يف املشاريع بالدولة

√

إىل %20من جملة املواد املستخدمة بحلول عام .2022

 -13تحسني رصد وتنظيم املخاطر الصحية البيئية

√

 -14توفر إدارة متكاملة للمياه باملناطق الصناعية وامللوثات

املصاحبة لها بحلول عام .2022

 -15توفر بنية تحتية الستخدام  %70من املياه املعالجة املنتجة

يف املشاريع املختلفة بحلول عام .2022

√

√

√

√

√

 -16توفري البيانات الخاصة بالطاقة الجديدة واملتجددة بحلول

√

عام.2021

 -17تعزيز كفاءة الرشكات الحالية العاملة يف مجال التكرير

√

والبرتوكيامويات بحلول عام 2022

 -18تحسني وتطبيق كفاءة الطاقة بنسبة  %10واالستفادة من

√

البنية التحتية املوجودة لشبكة الربط الخليجي بحلول عام .2022
 -19زيادة القدرات اإلنتاجية ملحطات التوليد وتحسني إنتاج

واستخدام الطاقة املتجددة ملواجهة الطلب املتزايد عىل

√

الطاقة الكهربائية وذلك للوصول إىل إنتاج  200ميغاوات من

الطاقات املتجددة بحلول عام  2020تزيد إىل  500ميغاوات بعد
ذلك.

 -20تحديد مكونات خليط الطاقة ألمن التزويد بالطاقة الكهربائية

√

يف دولة قطر بحلول عام .2020

 -21تعزيز مشاركة قطر للبرتول يف مشاريع النفط والغاز التي

√

تشارك فيها رشكات برتول عاملية عند انتهاء مدتها الحالية

بحلول عام .2022

 -22االرتقاء بكافة العمليات يف قطاع النفط والغاز لتحقيق

√

أقىص قدر من الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكاليف بحلول 2022
 -23تعزيز الدور القيادي لوزارة الصحة العامة يف الحامية

√

√

√

الصحية

√

 -24تحسني وتعزيز نظم املراقبة وإدارة البيانات للحامية الصحية
 -25تقليل نسبة الفاقد (الحقيقي  +اإلداري) من مياه الرشب

√

إىل  %8بحلول عام .2022

√

يتقاطع بشكل رصيح

√

يتقاطع بشكل غري رصيح

املصدر  :اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ( )2022-2018

التقدم املحرز
يوضــح الشــكل رقــم ( )1.12صــورة عامــة عــن التقــدم املحــرز يف تحقيــق الهــدف 12من خــال لوحــة االتجاهات
ملــؤرشات الهــدف  12والتــي تقيــس مــدى التقــدم لــكل غايــة مــن غايــات الهــدف وعددهــا  .11فبالنســبة
للمــؤرشات (  ) 1.8.12 ;1.4.12 ;1.1.12فهــي معمــول بهــا يف دولــة قطــر مــن خــال األطــر الوطنيــة ســواء
كانــت سياســات او اتفاقيــات او قوانــن .امــا املــؤرشات ( 2.4.12؛  1.6.12؛ 1.7.12؛ )1.b.12فقــد اظهــرت البيانــات
املتوفــرة حتــى عــام  2019انهــا يف االتجــاه الصحيــح لتحقيــق القيــم املســتهدفة .أمــا املــؤرش  1.3.12فقــد
اشــارت البيانــات ان هنــاك تأرجــح باالتجــاه نحــو تحقيــق القيمــة املســتهدفة .يف حــن مل تتوفــر بيانــات
(((
حــول أربــع مــؤرشات وهــي ()1.c.12 ;1.a .12;2.2.12;1.2.12
 4حكومي https://hukoomi.gov.qa/ar/about-qatar/sustainable-development-goals#Responsible-Consumption
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شكل ( )1.12لوحة اتجاهات مؤرشات الهدف 12

١٫١٫١٢

٢٫١٫١٢

٢٫٢٫١٢

١٫٣٫١٢

١٫٤٫١٢

٢٫٤٫١٢

١٫٦٫١٢

١٫٧٫١٢

١٫٨٫١٢

١.a.١٢

١.b.١٢

١.c.١٢

ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺘﺄرﺟﺢ

ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ واﺿﺢ

١٫٥٫١٢

ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ

خطوات إىل األمام
يحتــل الهــدف  12مرتبــة خاصــة يف دولــة قطــر نظــرا لخصوصيــة قاعــدة اإلنتــاج يف االقتصــاد القطــري ،حيــث
ال يزال قطــاع النفــط ميثِّــل مــا يقــرب مــن  ٪49مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،وحــوايل  ٪89مــن إجــايل
صــادرات الســلع ،وحــوايل  ٪94مــن إجــايل إيــرادات الدولــة .ويف هــذا الســياق ،يتمثــل الفصــل االول مــن
اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة يف تطويــر البنيــة التحتيــة االقتصاديــة وتشــجيع االســتثامر الخــاص مــن
خــال توفــر الظــروف املناســبة والخدمــات األساســية لهــذه القطاعــات للنمــو ،وإنشــاء مناطــق صناعيــة
وخدميــة ،ودعــم وتطويــر املشــاريع الصغــرة واملتوســطة الحجــم وزيــادة مســاهمتها يف تنويــع قاعــدة
اإلنتــاج (((.
ويف نفــس الوقــت ،تعمــل الدولــة عــى زيــادة الوعــي بشــأن االســتهالك املســؤول والــذي يســر جنبــا
اىل جنــب مــع تنويــع االنتــاج للتغلــب عــى التحديــات التــي تواجههــا الدولــة مــن مــوارد محــدودة ،ومعــدل
النمــو الســكاين الرسيــع ومــا ينتجــه مــن تحــر كبــر وزيــادة يف األنشــطة االقتصاديــة .ويف هــذا الصــدد،
ت ُعتــر حملــة وبرنامــج “ترشــيد» التــي أطلقتهــا املؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء واملــاء (كهرمــاء)،
مثــاالً جيــدا ً عــى العمــل التوعــوي املســتدام ،الــذي يهــدف اىل تعزيــز ثقافــة ترشــيد االســتهالك
واالســتهالك املســؤول ،حيــث يســعى الربنامــج الوطنــي إىل تكريســها مجتمعيــا مــع مــرور الوقــت ،يك
تصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن حياتنــا وصــوال إىل بنــاء منــط اســتهاليك متــوازن يف قطــر .ويف هــذا الســياق،
افتتــح مــروع حديقــة كهرمــاء للتوعيــة والرتشــيد ضمــن الحملــة الوطنيــة لتعليــم املواطنــة العامليــة
والتنميــة املســتدامة والتــي تشــمل عــدة مرافــق؛ مــن بينهــا قاعــة لعــرض األفــام الوثائقيــة عــن ترشــيد
الطاقــة ،وعمليــات توعيــة وإرشــاد ،وعمليــات ملحــاكاة ترشــيد الطاقــة ،كــا تتضمــن أدوات متخصصــة
للتوعيــة برتشــيد ورفــع كفــاءة الطاقــة(((.ويف هــذا العــام ،أطلــق الربنامــج مبــادرة وطنيــة جديــدة تهــدف
(((
إىل خفــض اســتهالك الكهربــاء واملــاء يف القطــاع الســكني بنســبة .%5
 5املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء “كهرماء».
 6املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء “كهرماء».
 7اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية (« + )2022-2018كهرماء».
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وتشــمل اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018كثــرا مــن األهــداف واملبــادرات التــي تعــزز
تحقيــق الهــدف  12لضــان وجــود أمنــاط انتــاج واســتهالك مســتدامني وخاصــة يف مجــاالت ادارة الغــذاء
والطاقــة وامليــاه والنفايــات .يف مجــال األمــن الغــذايئ ،تهــدف االســراتيجية اىل وضــع خطــة متكاملــة
للخدمــات الزراعيــة بحلــول  ،2022تشــمل رفــع نســبة االكتفــاء الــذايت مــن الــروة الســمكية اىل  %65ومــن
اإلنتــاج الحيــواين اىل  .%30وقــد حققــت دولــة قطــر إنجــازات كبــرة يف مجــال األمــن الغــذايئ واالكتفــاء
الــذايت نتيجــة تنفيــذ العديــد مــن املرشوعــات اإلســراتيجية الوطنيــة .واحتلــت املرتبــة األوىل عربيــا يف
مــؤرشات تحقيــق األمــن الغــذايئ ،كــا قفــزت إىل املركــز  13عامليــا وذلــك حســب مــؤرش األمــن الغــذايئ
العاملــي الصــادر يف ديســمرب/كانون األول .((( 2019
وتقــوم وزارة التجــارة والصناعــة بــدور فاعــل يف تيســر الحصــول عــى املعلومــات عــن األســواق واملخزون
االســراتيجي مــن األغذيــة يف الوقــت املناســب لضــان الحــد مــن شــده تقلــب األســعار باســتخدام منظومــة
ربــط الكــروين وطنيــة إلدارة ومراقبــة املخــزون االســراتيجي للســلع الغذائية واالســتهالكية يشــمل مراقبة
الكميــات املخزنــة واملــدد الزمنيــة اآلمنــة لهــا .ويشــمل نظــام الربــط هــذا رشكاء ذوي عالقــة مثــل الهيئــة
العامــة للجــارك واملورديــن ومنافــذ البيــع الكــرى وكذلــك املنتجــن واملصنعــن املحليــن .وتتصــف
منظومــة ادارة ومراقبــة املخــزون االســراتيجي الوطنيــة باملرونــة والتأقلــم مــع مختلــف املســتجدات
(((
والظــروف الطارئــة والكــوارث واألوبئــة مثــل جائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد. )19-
يف مجــال الطاقــة تهــدف اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( )2022-2018اىل تحســن وزيــادة كفــاءة
الطاقــة بنســبة  %10بحلــول عــام  ،2022وكذلــك زيــادة القــدرة اإلنتاجيــة ملحطــات التوليــد وتحســن انتــاج
واســتخدام الطاقــة املتجــددة للوصــول اىل انتــاج  200ميغــاوات بحلــول  2020تزيــد اىل  500بعــد ذلــك،
وخفــض معــدل اســتهالك الفــرد مــن الكهربــاء بنســبة  ((1(.%8امــا يف مجــال اســتهالك وادارة امليــاه ،تهــدف
االســراتيجية اىل تقليــل نســب الفاقــد مــن ميــاه الــرب اىل  %8بحلــول  ،2022والحــد مــن اســتنزاف امليــاه
الجوفيــة بحلــول عــام  2020وتنميــة الخــزان املــايئ وتوفــر بنيــة تحتيــة الســتخدام  %70مــن امليــاه املعالجة
(((1
يف املشــاريع املختلفــة وخفــض معــدل اســتهالك الفــرد مــن امليــاه بنســبه .%15
ويف مجــال إدارة النفايــات ،فقــد تــم تصنيــف إدارة النفايــات الصلبــة كأحــد التحديــات الكــرى لدولــة قطــر
وا يف العــامل وبســبب ارتفــاع معــدالت النمو الســكاين والتوســع
باعتبارهــا واحــدة مــن أرسع االقتصــادات منـ ً
العمــراين والصناعــي واالقتصــادي .ويف هــذا الســياق ،تبنــت دولــة قطــر خطــة شــاملة إلدارة النفايــات
وإعــادة تدويرهــا امثــرت بإنشــاء مركــز معالجــة النفايــات الصلبــة املنزليــة يف مســيعيد وهــو أول مرفــق
متكامــل ملعالجــة النفايــات الصلبــة يف منطقــة الــرق األوســط ،وقــد أنتــج املركــز خــال عــام  2020أكــر مــن
 30ألــف طــن ســاد عضــوي ،كــا قــام بتوليــد حــوايل ( )269ألــف ميغــا واط /ســاعة مــن الطاقــة الكهربائيــة،
وأكــر مــن ( )33مليــون مــر مكعــب مــن الغــاز الحيــوي ،باإلضافــة إىل معالجــة أكــر مــن ( )30ألــف طنــا مــن
إطــارات الســيارات يف كل مــن مطمــر أم األفاعــي ومطمــر روضــة راشــد ،وإعــادة تدويــر حــوايل ( )420ألــف
طــن مــن مخلفــات البنــاء ((1( .وعملــت قطــر للبــرول عــى نقــل مــا يقــارب  1500برميــل مــن نفايــات املــواد
املشــعة التــي تظهــر بشــكل طبيعــي ( )NORMمــن جزيــرة حالــول و 87برميــا مــن رأس لفــان إىل منشــأة
متخصصــة يف بريطانيــا لــي يتــم معالجتهــا ، ((1( .وتقــوم الرشكــة الوطنيــة القطريــة للــاء والكهربــاء
(((1
بإعــادة تدويــر او اســتخدام  %100مــن املخلفــات املتولــدة.

)2019 GLOBAL FOOD SECURITY INDEX,2019 The Economist Intelligence Unit Limited ©( 8
 9وزارة التجارة والصناعة
 10اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية (.)2022-2018
 11املصدر السابق
 12الصفحة االلكرتونية لوزارة البلدية والبيئة
 13قطر للبرتول.
 14املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء “كهرماء»..
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وتســتهدف اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( )2022- 2018رفــع نســبة املــواد املعــاد تدويرهــا يف
املشــاريع بالدولــة اىل  %20مــن جملــة املــواد املســتخدمة ،وإعــادة تدويــر %15مــن املخلفــات الصلبــة
بحلــول 2022وتثبيــت معــدل تولــد املخلفــات املنزليــة اقــل مــن  1.6كغم/فرد/يــوم  ،2022وقــد نجحــت دولــة
قطــر يف تحقيــق هــذه النســبة كــا تشــر البيانــات مــا بــن عــام  2019 , 2013واملوضحــة بالشــكل رقــم
(:((1()2.12
الشكل ( )2.12إجاميل الكميات السنوية ونصيب الفرد من النفايات املنزلية بدولة قطر
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املصدر  :وزارة البلدية والبيئة (إدارة النفايات الصلبة) ومنشورات جهاز التخطيط واإلحصاء.

مونديال كأس العامل 2022
إن دولــة قطــر عازمــة عــى اســتضافة كأس العامل ملونديــال  2022ذات طابــع يضمن تحقيق انتاج واســتهالك
مســتدامان مــن خــال مجموعــة املبــادرات املخطــط لهــا للمراحــل قبــل وخــال وبعــد كأس العــامل والتــي
تشــمل كفــاءة اســتخدام املــوارد الطبيعيــة ،ووضــع حلــول وتقنيــات ذات مواصفــات مســتدامة يف مجــاالت
الطاقــة واملــاء والغــذاء واملخلفــات ،بحيــث يــرك ارثــا وخــرة عمليــة تحفــز االســتدامة البيئيــة ليــس فقــط
عــى مســتوى قطــر واملنطقــة بــل والعــامل.
ويف ســياق تعهــد دولــة قطــر بإقامــة أحــد أفضــل نســخ املونديــال العاملــي الصديقــة للبيئــة ،تقــوم الدولة
باختيــار أكــر الســبل الصديقــة للبيئــة خــال دورة الحيــاة للمــواد ابتــداء مــن مبــدأ الــراء املســتدام القائــم
عــى التوريــد األخالقــي ملــواد البنــاء الخــراء بحيــث تضمــن زيــادة كفــاءة املــوارد وتقليــل كل مــن االنبعاثــات
والنفايــات والتأثــرات الســلبية عــى صحــة االنســان والتنــوع البيولوجــي .ويتضمــن ذلــك إعطــاء األولويــة
للمــواد التــي تكــون خاليــة أو منخفضــة يف املــواد الســامة التــي قــد تؤثــر عــى صحــة اإلنســان وكذلــك
املــواد ذات املحتويــات املعــاد تدويرهــا وانبعاثــات الكربــون األقــل ،واملــواد التــي ميكــن إعــادة اســتخدامها
أو إعــادة تدويرهــا أثنــاء مرحلــة التفكيــك ،ثــم خــال مرحلــة البنــاء حيــث تســتهدف التدويــر بــدل الطمــر يف
إدارة النفايــات الناتجــة عــن البنــاء ،وقــد وصلــت نســب التدويــر يف بعــض املشــاريع  ،%90وأخــرا يف مرحلــة
الفعاليــات ،فــإن إدارة املخلفــات تســتهدف التقليــل مــن املنبــع وإعــادة االســتخدام والتدويــر (.((1
 15وزارة البلدية والبيئة (إدارة النفايات الصلبة) ومنشورات جهاز التخطيط واإلحصاء.
 16اسرتاتيجية االستدامة لبطولة كأس العامل  FIFAقطر 2022
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مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
تعمــل مؤسســة قطــر للرتبيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع عــى إيجــاد حلــول مبتكــرة وتوجيــه جهودهــا
مــن خــال مراكزهــا البحثيــة ومؤسســاتها التعليميــة اىل تعزيــز ضــان امنــاط انتــاج واســتهالك مســتدامة
مبنيــة عــى البحــث العلمــي والتطويــر واالبتــكار ،حيــث أنشــأت قســم التنميــة املســتدامة يف جامعــة حمــد
بــن خليفــة والــذي يركــز عــى قضايــا البيئــة والطاقــة ،ومركــز بحــوث الطاقــة والبيئــة .هــذا باإلضافــة اىل
إطــاق مبــادرات ترســخ مفهــوم االســتدامة يف املجتمــع مثــل انشــاء مشــتل مؤسســة قطــر إلنتــاج الخضــار
واســتخدام الحــأة الناتجــة مــن محطــات معالجــة امليــاه العادمــة كســاد طبيعــي للتشــجري بالتعــاون
مــع اشــغال وتحليــة امليــاه باســتخدام الطاقــة الشمســية ،تبنــي مامرســات التنظيــف الخــراء باســتخدام
أقمشــة مــن األليــاف الدقيقــة قابلــة إلعــادة االســتخدام للتنظيــف لتقليــل نفايــات مكــب النفايــات (.((1

التحول نحو األبنية الخرضاء
ويف ســياق تعزيــز التنميــة الخــراء ومتاشــياً مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030الراميــة إىل التحــول مــن
اقتصــاد يعتمــد عــى املــوارد الطبيعيــة الناضبــة مثــل النفــط والغــاز إىل اقتصــاد قائــم عــى املعرفــة،
تأســس مجلــس قطــر لألبنيــة الخــراء يف عــام ،2009التابع ملؤسســه قطر ،لحشــد وإرشاك جميــع القطاعات
واملجتمــع املحــي مــن أجــل دعــم قضايــا البيئــة الخــراء والتحــول نحــو األبنيــة الخــراء .ومــن األمثلــة
عــى مبــادرات املبــاين الخــراء ،مركــز قطــر الوطنــي للمؤمتــرات الحائزعــى الشــهادة الذهبيــة LEED
مــن املجلــس األمريــي لألبنيــة الخــراء عــن نظــام الريــادة يف تصميــات الطاقــة والبيئــة والرتويــج لهــا،
والــذي صمــم بطريقــة تراعــي معايــر االســتدامة والحفــاظ عــى البيئــة ،وكذلــك مدينــة مشــرب ومدينــة
لوســيل حيــث ان جميــع مبانيهــا صديقــة للبيئــة ،باإلجــايل فــإن قطــر تــأيت يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث
عــدد املبــاين الخــراء والصديقــة للبيئــة يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا (.((1
 17مؤسسه قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع..
 18مركز قطر للمباين الخرضاء.
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التحديات
•ضــان أمنــاط اســتهالك وإنتــاج مســتدامة يف ظــل زيــادة معــدل النمــو الســكاين بالتزامــن مــع النهضة
االقتصاديــة والعمرانيــة التــي تشــهدها البــاد ومــا يرتتــب عليهــا مــن زيــادة الطلــب عــى املــوارد
الطبيعيــة واألنشــطة االقتصاديــة،
•االتصــال الفاعــل مــع أصحــاب املصلحة لتوفــر املعلومــات  /البيانــات ،وبنــاء مصداقية برنامج االســتهالك
واإلنتــاج املســتدامني وضــان التــزام أصحــاب املصلحــة بعمليــة التنفيذ،
•قيــاس التقــدم مــع عــدم توفــر بيانــات أو توفــر ضعيــف للبيانــات كافيــة لقيــاس مــؤرشات الهــدف 12
ولوضــع خطــوط أســاس ملــؤرشات الهــدف ،12
•االعتــاد الشــديد عــى اســتخراج املــوارد حيــث متتلــك قطــر ثالــث أكــر احتياطــي يف العــامل مــن الغــاز
الطبيعــي ،مــا يجعــل فصــل االقتصــاد عــن اســتهالك املــوارد ذات صعوبــة عاليــة يف الوقــت الــذي
يتنامــى فيــه الطلــب العاملــي عليــه.

الفرص
•إرشاك القطــاع الخــاص ،ومنظــات املجتمــع املــدين ،واملؤسســات املاليــة واألطــراف املعنيــة األخــرى
يف قطــر للمســاهمة يف تنفيــذ األهــداف والغايــات املتعلقــة باالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني،
•تعزيــز تبــادل الخــرات مــع الــدول األخــرى واالســتفادة مــن الخــرات اإلقليميــة يف دمــج وتنفيــذ األهــداف
والغايــات املتعلقــة باالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني ،ويف إطــار الرصــد واملتابعــة بشــأن تنفيــذ خطــة
التنمية املســتدامة لعــام ،2030
•اســتخدام مجموعــة واســعة مــن آليــات االتصــال املختلفــة ،مثــل النــدوات وورش العمــل ،والنــرات،
والكتيبــات ،والتلفزيــون ،واإلذاعــة ،وصفحــات الشــبكة العنكبوتيــة (اإلنرتنــت) وقواعــد البيانــات،
واالســتخدام الــذيك لوســائل اإلعــام العامــة للوصــول لقطاعــات واســعة مــن املجتمــع للتوعيــة
اإلعالميــة حــول برامــج االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني،
•تقويــة القــدرات واملعرفــة بخصــوص االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني داخــل جهــات التنفيــذ مــن
خــال التدريــب والتوجيــه والبحــوث وتطبيــق أدوات سياســة االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني وإصــدار
الترشيعــات الخاصــة بهــا،
•التحــول مــن منــوذج االقتصــاد الخطــي يف حــر اإلنتــاج يف الســحب والصنــع واالســتخدام والتخلــص
إىل اســتنفاد املــوارد الطبيعيــة وتوليــد النفايــات واالنبعاثــات إىل منــوذج اقتصــاد دائــري يهــدف
إىل القضــاء عــى الهــدر واالســتخدام املســتمر للمــوارد ،حيــث تعمــل األنظمــة الدائريــة عــى إعــادة
االســتخدام واملشــاركة واإلصــاح والتجديــد وإعــادة التصنيــع وإعــادة التدويــر إلنشــاء نظــام حلقــة
فــض انبعاثــات النفايــات والتلــوث
مغلقــة ،مــا يقلــل اســتخدام مدخــات املــوارد إىل الحــد األدىن ويخ ّ
وانبعاثــات الكربــون.
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الهدف الثالث عرش
لتغي املناخ وآثاره
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي
ّ

يــأيت الهــدف  13اســتجابة ملواجهــة تغــر املنــاخ ،التحــدي البيئــي األكــر إلحاحــا ،حيــث تعتــر مواجهتــه
أهــم قضيــة حاســمة يف عرصنــا الحــارض ،ويهــدف اىل اتخــاذ اجــراءات عاجلــة إلنقــاذ كوكــب األرض مــن
التغــرات املناخيــة ،وزيــادة ترسيــع العمــل املناخــي الطمــوح مــن خــال التصــدي لآلثــار العامليــة واســعة
النطــاق والحجــم مــن حيــث تغــر أمنــاط الطقــس والتــي تهــدد االنتــاج الغــذايئ ،وارتفــاع منســوب امليــاه
يف البحــار الــذي يزيــد مــن خطــر الفيضانــات الكارثيــة ،باإلضافــة اىل ظواهــر الطقــس املتطرفــة التــي تعتــر
أكــر تهديــد للصحــة العامليــة والناتجــة عــن الحــر الشــديد وتفــي األمــراض املعديــة ،وســوء التغذيــة ،
وزيــادة املصابــن باألمــراض غــر الســارية الناجمــة عــن تلــوث البيئــة .ويشــدد كذلــك عــى الحــد مــن انبعاثــات
الغــازات الدفيئــة املســؤولة عــن االحتبــاس الحــراري ،والتــي وصلــت إىل معــدالت قياســية دون ظهــور أي
عالمــة للتوقــف .ويضــم الهــدف« 13اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي لتغــر املنــاخ» مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة  5غايــات و 8مــؤرشات تتقاطــع مــع معظــم أهــداف التنميــة املســتدامة االخــرى وخاصــة
األهــداف .15,14, 12,9,8,7,6,4,3,2,1,
وقــد أولــت دولــة قطــر ظاهــرة التغــر املناخــي والتصــدي آلثــاره أهميــة بالغــة انســجاما مــع رؤيتهــا
الوطنيــة  ،2030وهــو مــا انعكــس يف خططهــا االســراتيجية األوىل والثانيــة لتنفيــذ هــذه الرؤيــا .حيــث
تســتهدف اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة بيئــة أقــل تأثــرا بالتغــر املناخــي ،ورشعــت الدولــة يف
إعــداد وتنفيــذ خطــة وطنيــة للتكيــف والحــد مــن آثــار تغــر املنــاخ وتعزيــز الــراكات االســراتيجية املحليــة
واإلقليميــة والدوليــة (اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( .))2022-2018ويف نفــس الوقــت ،تــم وضــع
برنامــج للطاقــة املتجــددة يســتهدف إنتــاج  200ميغــاوات مــن الطاقــة املتجــددة بحلــول عــام  2020لزيــادة
تصــل إىل  500ميغــاوات بعــد ذلــك ،وتحســن كفــاءة اســتخدام الطاقــة بنســبة  10 ٪وتحديــد مكونــات مزيــج
الطاقــة مــن أجــل أمــن إمــدادات الطاقــة .2020
ويلخــص الجــدول رقــم ( )١٫١٣تضمــن غايــات الهــدف  13يف األهــداف املحددة الســراتيجية التنميــة الوطنية
الثانيــة ( )2022-2018ســواء بشــكل رصيــح مشــار اليــه باللــون األخــر الداكــن او غــر رصيــح مشــار اليــه باللــون
األخــر الفاتــح (((:

1

اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية (.)2022-2018
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جدول ( )1.13تضمني غايات الهدف  13يف اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ()2022-2018
الهدف الثالث عرش :العمل املناخي

اهداف اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية

1.13

2.13

1

رفع نسبة املواد املعاد تدويرها يف املشاريع بالدولة إىل % 20
من جملة املواد املستخدمة بحلول 2022

√

√

2

توفر بنية تحتية الستخدام  % 70من املياه املعالجة املنتجة يف
املشاريع املختلفة بحلول عام 2022

√

√

3

توفر إدارة متكاملة للمياه باملناطق الصناعية وامللوثات
املصاحبة لها بحلول عام 2022

√

√

4

تحسن وتطبيق كفاءة الطاقة بنسبة  % 10واالستفادة من البنية
التحتية املوجودة لشبكة الربط الخليجي بحلول عام 2022

√

√

5

زيادة القدرات اإلنتاجية ملحطات التوليد وتحسن إنتاج واستخدام
الطاقة املتجددة ملواجهة الطلب املتزايد عىل الطاقة
الكهربائية وذلك للوصول إىل إنتاج  200ميغاوات من الطاقات
املتجددة بحلول
عام  2020تزيد إىل  500ميغاوات بعد ذلك.

√

√

6

استمرار تنفيذ مرتو الدوحة املرحلة األوىل وتشغيله بحلول عام

√

√

7

تحديد مكونات خليط الطاقة ألمن التزويد بالطاقة الكهربائية يف
دولة قطر بحلول عام .2020

√

√

8

3.13

املحافظة عىل مصادر املياه وتنميتها بحلول عام  2022من خالل
تقليل الفاقد الكيل (الحقيقي +إداري) من مياه الرشب وخفض
معدل استهالك الفرد من املياه بنسبة  % 15من خالل الربنامج
الوطني "ترشيد".

√

√

√

9

تعزيز اإلدارة املتكاملة للامء والكهرباء بنهاية عام  2022وخفض
معدل استهالك الفرد من الكهرباء بنسبة  %8من خالل الربنامج
الوطني "ترشيد".

√

√

√

10

توفري البيانات الخاصة بالطاقة الجديدة واملتجددة بحلول عام
. 2021

√

√

11

االرتقاء بكافة العمليات يف قطاع النفط والغاز لتحقيق أقىص
قدر من الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكاليف بحلول عام 2022

√

√

12

تخفيض تركيز ملوثات الهواء وفقاً للمعايري القطرية لنوعية
الهواء املحيط بحلول عام 2022

√

√

13

إعادة تدوير  % 15من املخلفات الصلبة املتولدة بنهاية عام 2020

√

√

14

تثبيت معدل تولد املخلفات املنزلية تحت  1.6كيلو جرام/فرد/يوم
خالل الفرتة ( .) 2022 - 2018

√

√

√

يتقاطع بشك رصيح

√

a.13

b.13

يتقاطع بشكل غري رصيح

املصدر :اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ()2022-2018
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التقدم املحرز

يوضــح الشــكل رقــم ( )1.13صــورة عامــة عــن التقــدم املحــرز يف تحقيــق الهــدف مــن خــال لوحــة االتجاهــات
ملــؤرشات الهــدف  13والتــي تقيــس مــدى التقــدم لــكل غايــة مــن الغايــات الخمســة للهــدف  .13فبالنســبة
للمــؤرش ( )1.1.13مل تســجل قطــر أي حالــة مــن املتوفــن واملفقوديــن ومــن تــرروا مبــارشة بســبب
الكــوارث يف االعــوام  2019-2016وبذلــك تكــون نســبة تحقيــق املــؤرش ( ،)%100ويف املــؤرش 3.1.13 :حيــث ان
نســبة الحكومــات املحليــة التــي تعتمــد وتنفــذ اســراتيجيات محليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث متاشــياً مــع
االســراتيجيات الوطنيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وصلــت اىل  %100وبذلــك تكــون أيضــا نســبة تحقيــق هــذا
(((
املــؤرش %100
الشكل رقم ( )١٫١٣لوحة اتجاهات مؤرشات الهدف ()13

١٫١٫١٣

٢٫١٫١٣

٪ ١٠٠
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

٪

٢٫٢٫١٣

ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ

٣,١,١٣

١٫٢٫١٣

٪ ١٠٠
١٫٣٫١٣

١٫a٫١٣

١٫b٫١٣

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
املصدر  :جهاز التخطيط واالحصاء ،مو جز اهداف التنمية املستدامة يف قطر (.)2019

وأمــا املــؤرشات األخــرى والتــي تشــمل :املــؤرش  2.1.13حــول عــدد البلــدان التــي تعتمــد وتنفــذ اســراتيجيات
وطنيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث متاشــياً مــع إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث للفــرة ،2030-2015
واملــؤرش  1.3.13حــول ادمــاج التدابــر لتخفيــف تغــر املنــاخ يف مناهــج التعليــم ،واملــؤرش 1.a.13حيــث
ان دولــة قطــر ملتزمــة بتعهداتهــا املاليــة بهــدف التعبئــة املشــركة ملبلــغ قــدره  100مليــار دوالر ســنوياً
بحلــول عــام  ،2020وكذلــك املــؤرش  1.b.13حيــث تعمــل دولــة قطــر عــى دعــم الــدول الجزريــة الصغــرة
الناميــة وأقــل البلــدان منــوا يف تحقيــق األهــداف الطموحــة التفــاق باريــس مــع تحقيــق فوائــد طويلــة
األجــل لجهــود التنميــة املســتدامة ،فــان البيانــات اإلحصائيــة تشــر اىل انهــا مطبقــة ومعمــول بهــا يف
دولــة قطــر .امــا بالنســبة للمــؤرش  2.2.13حــول اجــايل االنبعاثــات الدفيئــة يف الســنة فــا توجــد بيانــات
محدثــة وأن العمــل جــاري عــى قياســها.

خطوات اىل االمام

أولــت دولــة قطــر اهتاممــا كبــرا لشــؤون البيئــة والتصــدي لظاهــرة التغــر املناخــي حيــث كانــت مــن أوائــل
الــدول التــي انظمــت التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ يف عــام  ،1996وبرتوكــول كيوتو
يف عــام  ،2005واتفــاق باريــس يف عــام  ،2016مــع التصديــق عــى االتفــاق يف عــام .2017واســتضافت
دولــة قطــر مؤمتــر األطــراف الثامــن عــر للتغــر املناخــي " "COP18عــام  ،2012والــذي يعتــر إحــدى محطــات
املفاوضــات العامليــة للتغــر املناخــي التــي ســاهمت يف الوصــول التفــاق باريــس .وتلعــب دولة قطــر دورا
قويــا وفعــاال عــى كافــة املســتويات اإلقليميــة والدوليــة يف التصــدي للتغــر املناخــي والحــد مــن اثــاره
مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع واملبــادرات التــي تســاهم يف الجهــود املبذولــة لخفــض امللوثــات
الهوائيــة وتقليــل انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون ،وزيــادة االعتــاد عــى مصــادر الطاقــة املتجــددة.

ويعتــر مــروع اســتخدام الغــاز الطبيعــي املضغــوط كوقــود مثــاال بــارزا عــى جهــود دولــة قطــر يف
التصــدي لتغــر املنــاخ حيــث أنــه يوفــر طاقــة نظيفــة بديلــة للبــرول ليــس فقــط محليــا بــل عامليــا مــن خــال
 2جهاز التخطيط واالحصاء ،موجز اهداف التنمية املستدامة يف قطر (.)2019
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تصديــره اىل كثــر مــن دول العــامل ،والــذي يســاهم يف تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بشــكل كبــر
محليــا وعامليــا مــا يســاعد يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة عامليــا .وقــد نفــذت قطــر مشــاريع
كــرى تســاهم يف التصــدي لظاهــرة التغــر املناخــي ،تاليــا نذكــر أهمهــا:
1.1يعــد مطــار حمــد الــدويل أول مطــار يف املنطقــة يحقــق املســتوى الثالــث مــن مســتويات "التحســن"
يف برنامــج اعتــاد االنبعاثــات الكربونيــة للمطــارات ،الــذي يــرف عليــه مجلــس املطــارات العاملــي،
ويقــر هــذا االعتــاد التــزام مطــار حمــد الــدويل بالتصــدي للتغــر املناخــي عــر االســتمرار يف قيــاس
انبعاثــات الكربــون يف املطــار ،وتنفيــذ برنامــج لخفــض الطاقــة وإرشاك أصحــاب املصلحة لقيــاس وإدارة
االنبعاثــات املرتبطــة باملطــار.
2.2مــروع حقــن غــاز ثــاين أكســيد الكربــون يف األرض لتحســن اســتخالص النفــط اللتقــاط انبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون وضخهــا يف خزانــات لتعزيــز اســرداد النفــط ،بــدالً مــن انبعاثهــا إىل الجــو.
3.3إطــاق مــروع تشــغيل الحافــات الكهربائيــة والــذي جــاء أيضــا تعزيــزا ً للنقــل املســتدام يف الدولــة
وربطــه مبــا يحقــق التكامــل مــع مــروع مــرو الدوحــة ،يف إطــار الجهــود املبذولــة لخفــض امللوثــات
الهوائيــة املنبعثــة مــن وســائل النقــل.
4.4تخطيــط البنيــة التحتيــة يف مينــاء حمــد ،أحــد أكــر املوانــئ يف الــرق األوســط ،ملواجهــة آثــار التغــر
املناخــي ،كارتفــاع مســتوى ســطح البحــر املتوقــع وفقـاً لتقديــرات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة
بالتغــر املناخــي ( )IPCCوالظــروف املناخيــة ،وقــد تــم يف هــذا الصــدد إعــادة اســتخدام نواتــج حفــر
املينــاء الصخريــة لرفــع مســتوى ســطح األرض ملرافــئ املينــاء املســتقبلية وبالتــايل ضــان مرونــة
املينــاء أمــام ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر يف املســتقبل.
5.5مــروع خفــض حــرق الغــاز مــن  0.023مليــار مــر مكعــب لــكل مليــون طــن مــن الطاقــة املولــدة يف 2008
إىل 0.007مليــار مــر مكعــب لــكل مليــون طــن يف .2012
6.6مــروع اســرجاع الغــاز املتبخــر أثنــاء الشــحن ،الــذي بــدأ تشــغيله يف الربــع األخــر مــن عــام  ،2014مــن
املشــاريع البيئيــة الكبــرة يف دولــة قطــر ،كونــه يجمــع الغــاز املتبخــر مــن ناقــات الغــاز الطبيعــي
املســال ويضغطــه يف مرفــق مركــزي ،ليتــم إرســال الغــاز املضغــوط إىل منتجــي الغــاز الطبيعــي
املســال ،بحيــث يتــم اســتهالكه يف صــورة وقــود أو تحويلــه مــرة أخــرى إىل غــاز طبيعــي مســال،
وبالتــايل يــؤدي إىل الحــد مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون بأكــر مــن  2.5مليــون طــن ســنوياً ،وهــو
مــا يســاهم يف الحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري.
7.7تدشــن محطــة أم الحــول للطاقــة ،وهــي أكــر محطــة للطاقــة يف الــرق األوســط ،وتتميــز بارتفــاع
كفــاءة االنتــاج ،واســتخدامها ألفضــل التقنيــات الصديقــة للبيئــة يف مجــال تحليــة امليــاه ،وكذلــك
اســتخدام وقــود الغــاز الطبيعــي النظيــف لخفــض االنبعاثــات.
8.8مبــادرة مــروع "مليــون شــجرة" التــي أطلقتهــا وزارة البلديــة والبيئــة وهــي مبــادرة اجتامعيــة تهــدف
إىل تعزيــز االســتدامة البيئيــة ،وتنطــوي عــى فوائــد كثــرة تتمثــل يف التكيــف مــع اآلثــار املتوقعــة
لظاهــرة التغــر املناخــي وخفــض االنبعاثــات وتحســن جــودة الهــواء((( .

قطر للبرتول
يُعــد إنتــاج الطاقــة واســتهالكها أكــر مصــدر النبعاثــات الغــازات الدفيئــة العامليــة ،حيــث يشــكل قطــاع
الطاقــة ثلثــي انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري العامليــة ،والتــي يُعــزى مــا يقــرب مــن  ٪60منهــا إىل
النفــط والفحــم مجتمعــن (((  .ويف قطــر تعتــر رشكــة قطــر للبــرول املحــرك الرئيــي للنمــو واالزدهــار
يف قطــر وبصفتهــا أحــد أكــر منتجــي الغــاز الطبيعــي يف العــامل ،فإنهــا تلعــب دورا حاســا يف التخفيــف
مــن آثــار تغــر املنــاخ عــى املســتوى املحــي والعاملــي ،وإحــداث تغيــرات عميقــة داخــل أنظمــة الطاقــة
 3وزارة البلدية والبيئة.
1.1 Table ,2019 IEA World Energy Outlook 4
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لترسيــع إزالــة الكربــون مــن هــذا القطــاع بتبنيهــا خططــا للتخفيــف مــن تغــر املنــاخ تســر مبــوازاة أهــداف
اتفاقيــة باريــس ،وتقــدم دع ـاً ق ّي ـاً للطموحــات العامليــة لتحقيــق صــايف انبعاثــات صفريــة.
وتتبــع قطــر للبــرول إطــار عمــل مناخــي يشــمل  4عنــارص )1( :الحفــاظ عــى املكانــة الرياديــة لتوريــد الغــاز
الطبيعــي املســال عــر جميــع أنحــاء العــامل مــن خــال زيــادة إنتاجنــا إىل  126مليــون طــن ســنويًا ( )2كبــح
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن خــال تقليــل التوهــج ،وتقليــل انبعاثــات امليثــان وكفــاءة الطاقــة )3( ،خلــق
طاقــة منخفضــة الكربــون مــن خــال تنميــة قــدرة الطاقــة املتجــددة ،أي مشــاريع الطاقــة الشمســية،
بنســبة  4-2جيجــاوات بحلــول عــام  2030و ( )4تعويــض االنبعاثــات املتبقيــة مــن خــال االنتشــار تكنولوجيــا
احتجــاز الكربــون وعزلــه (((.
ويف مجــال التقليــل مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن املنبــع (مرحلــة االســتخراج) ،حــددت تقليــل كثافــة
الغــازات الدفيئــة بنســبة  %15بحلــول عــام  ،2030هــذا وقــد نجحــت قطــر للبــرول بتقليــل االنبعاثــات بنســبه %9
مــا بــن عامــي  2015و 2019والــذي يعــادل تقليــص االنبعاثــات مبقــدار  23000طــن لــكل مليــون طــن مــن انتــاج
الهيدروكربــون كــا يوضــح الشــكل رقــم (:)2.13
الشكل ( )2.13تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  %9ما بني عامي  2015و 2019
٠٫٢٥٦

٠٫٢٥٥
٠٫٢٥

٠٫٢٤٧

٠٫٢٤٤

٠٫٢٦

٠٫٢٤٥

٠٫٢٤

٠٫٢٤
٠٫٢٣٥

٠٫٢٣٣
٢٠١٩

٢٠١٧

٢٠١٨

٠٫٢٣
٢٠١٥

٢٠١٦
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ويف نفــس الســياق ،تهــدف اىل تقليــل االنبعاثــات بنســبة  %25مــن منشــآت الغــاز الطبيعــي املســال
بحلــول  2030وتحديــد انبعاثــات امليثــان بنســبه  %0.2بالــوزن يف جميــع املنشــآت بحلــول  .2025ويف مجــال
تقليــل نســب حــرق الغــاز مــن جميــع مرافــق التنقيــب واإلنتــاج ،تهــدف الرشكــة اىل خفضــه ألكــر مــن ،%75
هــذا وقــد نجحــت الرشكــة يف خفــض نســبة الحــرق مــن  1.38يف 2012اىل  0.38يف عــام  2019مبــا يعــادل
 .% 72.5كــا هــو موضــح بالشــكل رقــم (:)3.13
الشكل ( )3.13خفض نسبة الحرق مبا يعادل  %72.5بني عامي 2019-2012
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امــا عــى صعيــد تقليــل انبعاثــات امليثــان ،أصبحــت قطــر للبــرول يف مــارس  2018أول رشكــة عــى مســتوى
الــرق األوســط توقــع مبــادرة املبــادئ التوجيهيــة لغــاز امليثــان ( ،)MGPوهــي مجموعــة مــن املبــادئ
التوجيهيــة لتقليــل انبعاثــات امليثــان عــر سلســلة قيمــة الغــاز الطبيعــي .يف عــام  ،2019أطلقــت قطــر
للبــرول برنامــج الكشــف عــن التــرب وإصالحــه ( )LDARالــذيك الــذي يركــز عىل امليثــان يف جميع املنشــآت،
وذلــك باســتخدام تقنيــة التصويــر الضــويئ للغــازات ( )OGIاملتقدمــة ملســح واكتشــاف الترسبــات برسعــة
وكفــاءة وفق ـاً للمعايــر الدوليــة .ويف ذات الســياق وللمســاعدة يف تحقيــق أهــداف املنــاخ العامليــة،
انضمــت قطــر للبــرول إىل املرحلــة الثانيــة مــن رشاكــة النفــط والغــاز وامليثــان ( ،)2.0 OGMPوهــي رشاكــة
أطلقهــا برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة بدعــم مــن املفوضيــة األوروبيــة ،لترسيــع التخفيضــات يف انبعاثــات
امليثــان عــى مســتوى العــامل مــن خــال تحســن املراقبــة واإلبــاغ عــن هــذه االنبعاثــات مبســتوى أعــى
بكثــر مــن الشــفافية ،ويف نفــس الســياق ،قامــت قطــر للبــرول برعايــة دورتــن دراســيتني ضمــن برنامــج
التوعيــة العامليــة للمبــادئ التوجيهيــة لغــاز امليثــان (((.
وقــد أطلقــت الرشكــة عديــد مــن املبــادرات األخــرى التــي ستســاهم يف الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئة
مثــل مــروع رساج ،كــا التزمــت قطــر للبــرول مبــروع طمــوح ملحطــة طاقــة شمســية ،والــذي هــو قيــد
اإلنشــاء حاليــاً وســوف تســتخدم تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة لتوليــد  800ميجــاواط مــن
الكهربــاء بالقــرب مــن الخرســعة يف قطــر .وســيتم تنفيــذ الســعة اإلجامليــة عــى مرحلتــن ،حيــث توفــر
املرحلــة األوىل  400ميجــاواط يف عــام  2021ومــن املقــرر االنتهــاء مــن املرحلــة الثانيــة يف عــام ،2022
باإلضافــة اىل مــروع محطتــان للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة إضافيتــان بقــدرة  400ميجــاواط يف املدن
الصناعيــة لقطــر للبــرول حالي ـاً يف مرحلــة التخطيــط ومــن املقــرر أن يتــم تشــغيلهام قبــل عــام .2025
وتســعى قطــر للبــرول الســتبدال الوقــود الحــايل للســفن بوقــود الغــاز الطبيعــي املســال .ســيؤدي
ذلــك إىل تقليــل إجــايل االنبعاثــات مــن الشــحن يف سلســلة قيمــة الغــاز الطبيعــي املســال بشــكل كبــر
بحــوايل  ،٪28وهــو مــا يعــادل تقليــل  1.9مليــون طــن تقريبـاً مــن ثــاين أكســيد الكربــون ســنوياً .وستســاهم
املبــادرات األخــرى التــي أطلقتهــا قطــر للبــرول بشــكل أكــر يف الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن
(((
قطــاع النقــل يف قطــر ،مثــل اســتخدام الغــاز الطبيعــي املضغــوط للحافــات يف املــدن الصناعيــة
يف عــام  ،2014قامــت قطــر للبــرول بافتتــاح أكــر منشــأة يف العــامل الســرجاع الغــاز املتبخــر أثنــاء التحميــل
( )JBOGيف رأس لفــان الســتعادة الغــاز املتبخــر أثنــاء تحميــل الغــاز الطبيعــي املســال .يقلــل املرفــق
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون بنحــو  1.6مليــون طــن ســنوياً ،أي مــا يعــادل انبعاثــات  175000ســيارة .وحتــى
اآلن ،اســتعاد  JBOGحــوايل  2.3مليــون طــن مــن الغــاز منــذ إنشــائه.
امــا يف مجــال احتجــاز الكربــون وعزلــه ،افتتحــت قطــر للبــرول يف عــام  2019أكــر نظــام الســتعادة ثــاين
أكســيد الكربــون ومنشــأة عــزل يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا بســعة تصميميــة  2.2مليــون
طــن ســنويًا مــن ثــاين أكســيد الكربــون ،والــذي يهــدف اللتقــاط انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون وضخهــا يف
خزانــات لتعزيــز اســرداد النفــط بــدالً مــن انبعاثهــا إىل الغــاف الجــوي وتهــدف مشــاريع اســرداد ثــاين
اكســيد الكربــون اىل الوصــول اىل  7مليــون طــن ســنويا بحلــول  ، ،2030حيــث نجــح املــروع يف ضــخ حــوايل
 1.2مليــون ط ًنــا مــن ثــاين أكســيد الكربــون يف الخــزان بحلــول نهايــة عــام .2019
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تســاهم مؤسســة قطــر للرتبيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع بشــكل فاعــل يف التحــول اىل االقتصــاد األخــر
واالقتصــاد القائــم عــى املعرفــة مــن خــال مراكزهــا البحثيــة ،وأحدهــا هــو إنشــاء معهــد قطــر لبحــوث
الطاقــة والبيئــة ليكــون رائــدا يف قطــر يف مجــاالت البيئــة والطاقــة والــذي يوفــر برامــج بحثيــة أكادمييــة
يف مجــال الطاقــة املســتدامة والبيئــة املســتدامة باإلضافــة اىل الربامــج واألنشــطة التوعويــة املســتمرة
يف مجــال االســتدامة والطاقــة املتجــددة مثــل أســبوع قطــر لالســتدامة .ووضعــت اســراتيجية وطنيــة
للبحــوث والتطويــر واالبتــكار حــددت فيهــا خمــس مجــاالت ذات اولويــة وطنيــة منهــا تحــدي تقليــل انبعاثــات
غــاز ثــاين اكســيد الكربــون والتحــول اىل الطاقــة املتجــددة ،باإلضافــة لذلــك متــول مؤسســة قطــر كثــر مــن
 6قطر للبرتول.
 7قطر للبرتول.
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البحــوث يف مجــال تغــر املنــاخ مــن خــال الصنــدوق القطــري للبحــث العلمــي حيــث وصــل عــدد املشــاريع
(((
اىل  154مــروع موزعــة حســب الشــكل رقــم (:)4.13
الشكل ( )4.13عدد املشاريع البحثية املمولة من مؤسسة قطر يف مجال تغيري املناخ  - 2007لالن
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اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﺛﺎر ﺗﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎخ
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مونديال كاس العامل

تتعهــد دولــة قطــر بإقامــة أحــد أفضــل نســخ املونديــال العاملــي الصديقــة للبيئــة حيــث ســتقدم مفهــوم
«كأس عــامل مدمــج» والــذي ميكــن املشــجعني مــن مشــاهدة أكــر مــن مبــاراة يف اليــوم الواحد حيــث تقام
البطولــة عــر مســافات قصــرة ،بســبب وقــوع الثامنيــة مالعــب داخــل حيــز العاصمــة الدوحــة مبقــدار نصــف
قطــر دائــرة  31ميـاً .وتقــوم قطــر بإعــداد أول بطولــة خاليــة مــن الكربــون يف عــام  2022وســيتم اســتخدام
مجموعــة مــن االبتــكارات الصديقــة للبيئــة مثــل األرصفــة التــي تولــد الكهربــاء واملقاعــد املصنوعــة مــن
فــروع النخيــل املعــاد تدويرهــا ،ومــع نهايــة البطولــة ،تتعهــد قطــر بإعــادة بنــاء هــذه املالعــب يف الــدول
الناميــة .وقــد قامــت بإنشــاء مشــتل اللجنــة العليــا للمشــاريع واالرث تتعهــد قطــر بزراعــة  1.2مليــون مــر
مربــع مــن العشــب كل عــام  -مــا يكفــي لتغطيــة  168ملعبـاً لكــرة القــدم -لتجعــل املســاحات املحيطــة حــول
املالعــب مريحــة وأكــر جاذبيــة للمشــجعني .وســينتج املشــتل مــا ال يقــل عــن  5000شــجرة باســتخدام ميــاه
الــرف الصحــي املعالجــة وســيتم زراعتهــا يف املســاحات املحيطــة باملالعــب وأماكــن التأهيــل وسيســاعد
(((
ذلــك يف امتصــاص آالف االطنــان مــن الكربــون ســنويا.
ولتخفيــف االثــار الســلبية عــى البيئــة الناتجــة عــن بنــاء املالعــب وخــال املونديــال فقــد اتخــذت دولــة قطــر
خطــوات اســتباقية مــن خــال دمــج أفضــل مامرســات االســتدامة يف تصميــم وبنــاء املالعــب ،مــا يــؤدي
إىل تقليــل اســتنفاد املــوارد وتقليــل أي آثــار بيئيــة ســلبية وحاميــة التنــوع البيولوجــي وتطويــر خطــط
(((1
تشــغيل تضمــن اإلدارة الرشــيدة للطاقــة والنفايــات.

التحديات

التحــدي األكــر الــذي يواجــه قطــر فيــا يتعلــق بتغــر املنــاخ هــو كيفيــة الحفــاظ عــى التنميــة االقتصاديــة
واالزدهــار االجتامعــي يف عــامل مقيــد بالكربــون يف املســتقبل ،باعتبــار ان االقتصــاد القطــري يعتمــد عــى
انتــاج النفــط والغــاز بشــكل أســايس ،واملوازنــة مــع الهــدف النهــايئ التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغــر املنــاخ وهــو إكــال التخلــص التدريجــي مــن مصــادر الوقــود املعتمــدة عــى الكربــون والتحــول
اىل مصــادر الطاقــة املتجــددة.
	–كيف ستتعامل قطر مع زياده التحول اىل مصادر الطاقة املتجددة وتأثريها عىل سوق الوقود
األحفوري؟
	–كيف سيتم تحقيق التنويع االقتصادي يف بيئة قاسية وتعاين من ندرة موارد املياه العذبة
 8مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع..
 9اسرتاتيجية االستدامة لبطولة كأس العامل  FIFAقطر -2022ملخص تنفيذي.
 10اسرتاتيجية االستدامة لبطولة كأس العامل  FIFAقطر (.)2022
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وتعتمد بشكل شبه كامل عىل تحلية املياه ،حيث ان هذه الظروف تجعل التنويع االقتصادي أم ًرا بالغ
األهمية؟

	–ارتفاع مستوى سطح البحر ( :)SLRقطر هي واحدة من ثالث دول يف الخليج العريب (إىل جانب
البحرين والكويت) ومن بني  10دول يف العامل ستتأثر بـ .SLR

الفرص والخطط املستقبلية

املــي قدمــا يف تحويــل النظــام االقتصــادي يف قطــر مــن اقتصــاد قائــم عــى النفــط والغــاز اىل اقتصــاد
قائــم عــى املعرفــة والــذي تضمنتــه رؤيــة قطــر 2030واســراتيجية قطــر  2022-2018والتــي تبنــت وضــع خطــة
اقتصــاد أكــر تنافســية وإنتاجيــة وتنويعــا ،وقطــاع خــاص أكــر ديناميكيــة ومســاهمة يف االقتصــاد الوطنــي“.
ويف هــذا الســياق ،تأســس مجلــس قطــر للبحــوث والتطويــر واالبتــكار يف عــام  2018ليضــع دولــة قطــر يف
وضــع مناســب لتنويــع االقتصــاد والتحــول مــن االقتصــاد القائــم عــى الغــاز والبــرول اىل االقتصــاد القائــم عــى
املعرفــة مــن خــال فتــح آفــاق اقتصاديــة جديــدة مبنيــة عــى البحــوث والتطويــر واالبتــكار ،والتوســع يف ارشاك
املواطنــن والكفــاءات يف هــذا التحــول خاصــة وان قطــر تعــي ان عليهــا تعزيــز موقعهــا عــى خارطــة االقتصــاد
(((1
العاملــي الجديــد وأال تتخلــف عــن الركــب.
التوجــه اىل مصــادر الطاقــة املتجــددة باعتبارهــا مصــادر تكميليــة للطاقــة يف قطــر وليــس كمصــادر منافســة
اخــذا بعــن االعتبــار التحديــات التــي تواجــه الطاقــة املتجــددة والــدور املهــم واملســتمر للغــاز الطبيعــي يف
تلبيــة الطلــب عــى الطاقــة لتطبيقــات ال ميكنهــا االســتغناء عنــه لعــدة عوامــل مثــل املوقــع وكثافــة الطاقــة أو
(((1
كفاءتهــا .باإلضافــة اىل التطبيقــات التــي يلعــب الغــاز الطبيعــي فيهــا دو ًرا مركزيًــا يف للتدفئــة والنقــل.
متثــل أوجــه الشــبه بــن دول الخليــج مــن حيث الهيــكل االقتصــادي واملــوارد الطبيعية والظــروف املناخيــة ،فرصة
مــا
للتعــاون اإلقليمــي والعمــل املشــرك للتصــدي آلثــار تغــر املنــاخ .وعــى الرغــم ان دول الخليــج تحــرز تقد ً
يف األبحــاث املتعلقــة باملنــاخ والتنميــة وتشــارك بشــكل فاعــل يف مفاوضــات تغــر املنــاخ الدوليــة وبطريقــة
بنــاءة ،إال أنــه ال يــزال يتعــن القيــام باملزيــد لتعزيــز التعــاون الحكومــي الــدويل بشــأن سياســات املنــاخ.
 11اسرتاتيجية دولة قطر للبحوث والتطوير واالبتكار (.).2018
2019 Qatar Petroleum Sustainability Report 12

122

االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

124

االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

125

الهدف السادس عرش
مش
التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُه ّ
فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة
إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء مؤسسات
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع
املستويات

الهدف

املؤرشات الوطنية (مختارة)

االتجاه

1 .16

ضحايا القتل العمد لكل  100,000نسمة

…

الوفيات املتصلة بالنزاعات

…

العنف الجسدي والجنيس ضد املرأة

X

املشاكل املتصورة مع جرائم الحي أو التخريب أو العنف

…

5 .16

الهدف :الحد من الفساد والقضاء عىل رشوة املوظفني العموميني

ü

6 .16

الثقة يف النظام السيايس

X

9 .16

الهدف :تسجيل املواليد

ü

10 .16

الهدف :ضامن وصول الجمهور إىل املعلومات وحامية الحريات األساسية

ü

معاين الرموز (معمول بهü

 ...الحاالت غري موجودة

 Xغري متوفر)

يؤكــد هــذا الهــدف عــى مــدى ارتبــاط الســام واألمــن والحوكمــة الرشــيدة واالندمــاج االجتامعــي وتحقيــق
العدالــة كــا يوجــد ارتبــاط وثيــق بــن مبــاديء هــدف التنميــة املســتدامة  16وتوفــر بيئــة مســتقرة .إذ يعــد
االســتقرار عامــا مؤثــرا ورشطــا أساســيا لنجــاح عمليــة التنفيــذ ألهــداف التنميــة املســتدامة.
ويف هذا الصدد ،أكـــدت رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة ( ((( )2022-2018عنـد تناولهـا لبنيـــة املجتمـع املنشـودة علـى
«بنـاء مجتمـع آمـن ومسـتقر تسـريه مبـادئ العـدل واملسـاواة وسـيادة القانـون ،وقــد تجلــى هــذا الحرص
واالهتمــــام الرســــمي يف إفــــراد اســــراتيجية قطاعيــــة لألمــن والســــامة العامــــة ضمــــن اســــراتيجية
التنميــــة الوطنيــــة .وقدتم تحديد النتيجـــة الرئيســـية املســـتهدف تحقيقهـــا بنهايـة عـــام  2022علـى أنهـا
«تحقيـــق األمــن واالســـتقرار والحفـــاظ يف الوصـــول إلـــى النتيجـــة الرئيســـية املنشـــودة علـــى الســـامة
العامـــة» .وهي اسرتاتيجية تشدد عىل ضــــرورة االســــتثامر يف املؤسســــات والسياســــات واملنظومــات
والبشــــر مبا ميكــــن الدولــــة مــــن إدارة عمليــة التنميــة يف مســـار استشـرايف.
أكــدت رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030عــى "تعزيــز روح التســامح واإلحســان وتشــجيع الحــوار البنــاء واالنفتاح عىل
الثقافــات األخــرى انســجاماً مــع هويتهــا العربيــة اإلســامية .كــا تســعى اســراتيجية التنميــة الوطنيــة إىل
1

هاز التخطيط واإلحصاء – .اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ( )2022-2018ص232 .
ج
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تحقيــق غايــات هــذه الرؤيــة الوطنيــة مــن خــال تحســن حيــاة جميــع املواطنــن واملقيمــن عــى أرض قطــر
عــن طريــق تعزيــز الترشيعــات ،وإصــاح السياســات ،واعتــاد الربامــج الطموحــة التــي مــن شــأنها اســتدامة
االزدهــار االقتصــادي ودعــم التنميــة االجتامعيــة .كــا تهــدف كل اإلجــراءات املتخــذة كذلــك إىل حاميــة
وضــان حقــوق اإلنســان لجميــع املواطنــن واملقيمــن يف جميــع القطاعــات.
ومــن جهــة أخــرى ،تســعى دولــة قطــر لتحقيــق تقــارب الحضــارات للتخفيــف مــن حــدة التوتــرات بــن أصحــاب
األديــان الســاوية والثقافــات ،وذلــك عــر خطــة تقــوم عــى دمــج قضايــا تحالــف الحضــارات يف مناهجهــا
التعليميــة وتكثيــف اللقــاءات بــن ممثــي األديــان والنخــب الفكريــة والشــباب ،باإلضافــة إىل الــدور الفّعــال
لإلعــام القطــري يف تصحيــح الصــور النمطيــة للشــعوب والحضــارات.
وعــى الرغــم مــن أن دولــة قطــر قــد قطعــت أشــواطا هامــة يف بنــاء وتعزيــز مؤسســات تســهر عــى
تحقيــق الســام والعدالــة داخــل وخــارج البــاد ،فــا تــزال هنــاك بعــض التحديــات ذات الصلــة مبكونــات العدالــة
االجتامعيــة يلــزم مواجهتهــا وخاصــة فيــا يتعلــق ببعــض أمنــاط الالمســاواة التــي تســهم يف تقويــض
هــذه العدالــة االجتامعيــة باعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،حيــث التــزال الفجــوة
بــن الجنســن قامئــة يف فــرص املشــاركة يف األنشــطة االقتصاديــة والسياســية ،وهــذا راجــع يف الغالــب
إىل ضعــف اإلنصــاف بشــأن توزيــع وتكافــؤ الفــرص مــن أجــل أن تســتفيد كافــة فئــات املجتمــع مــن املزايــا
االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية ،ذلــك أن جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة تشــدد عــى إدمــاج كل
الفئــات املجتمعيــة يف العمليــة التنمويــة ،ووضــع مبــدأ العدالــة يف صلبهــا.
ورغــم أن دســتور دولــة قطــر ينــص عــى املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف الحقــوق والواجبــات إال أن
التمييــز بينهــا فيــا يخــص منــح الجنســية للــزوج واألبنــاء اليــزال ميثــل أهــم التحديــات التــي تواجــه هــذا
الحــق حســب التقريــر الســنوي الخامــس عــر الصــادر عــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر((( .
هــذا إىل جانــب صــدور ترشيعــات تعارضــت مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،منهــا قانــون الفصــل يف
املنازعــات اإلداريــة الــذي أكــد عــى تحصــن بعــض القــرارات اإلداريــة مــن نظــر القضــاء(((.

أهم اإلنجازات
بــارشت دولــة قطــر منــذ مــدة سلســلة مــن اإلصالحــات الجوهريــة الدالــة عــى توجــه نحــو تعزيــز الســلم
واألمــان وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة ووضــع اآلليــات لضــان وصــول العدالــة للجميــع مــن
خــال إصــدار العديــد مــن الترشيعــات والقوانــن ،باعتبــار تطويــر الترشيعــات ملواكبــة مختلــف التطــورات
يســاهم يف إنجــاح اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ( ،((()2022-2018ويف تحقيــق تنميــة اجتامعيــة
ســليمة عــن طريــق بســط األمــن والســامة العامــة.
وعــى ســبيل املثــال  ،بذلــت دولــة قطــر يف إطــار التعامــل مــع الجائحــة جهــودا كبــرة مــن أجــل التعــايف
املســتدام واملــرن مــن آثــار املــرض مــن خــال التعامــل الرسيــع مــع األزمــة ،بتنظيــم اللجنــة العليــا إلدارة
األزمــات (قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )4لســنة  ، 2020متخــذة سلســلة مــن اإلجــراءات الهادفــة حيــث تــم وضــع
خطــة للتعــايف وتخفيــف القيــود عــى  4مراحــل واســتخدام التكنولوجيــا لعمليــات التتبــع لحــاالت املصابــن
واملحجوريــن واملخالطــن ،وتجهيــز مرافــق ميدانيــة طبيــة يف مناطــق مختلفــة بالدولــة ،وتوفــر فنــادق
متخصصــة ومقــار ســكن لألشــخاص املصابــن بالفــروس ،وتشــكيل فريــق عمــل لتفقــد مســاكن العــال
وتوعيتهــم وحثهــم عــى اتبــاع اإلجــراءات الوقائيــة مــن فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ، ،)19-وإطــاق
منصــة لتســجيل مســاهامت الراغبــن للتعــاون مــع اللجنــة العليــا إلدارة األزمــات وإلــزام أصحــاب العمــل بــأداء
دور هــام يف توفــر الحاميــة للعــال مــن الجائحــة ويف الحفــاظ عــى صحتهــم وســامتهم.
ومــن املتوقــع أن تــؤدي اإلنجــازات امل ُحققــة حتــى اآلن فيــا يخــص الوصــول إىل العدالــة إىل تحســن
مســتوى عيــش الســكان ورفــع معــدالت التنميــة البرشيــة املســتدامة .ومــا يعــزز مبــادئ الشــفافية يف
دولــة قطــر إنشــاء وتطويــر البوابــة القانونيــة القطريــة باعتبارهــا موقعــا شــامال يضــم كافــة الترشيعــات
القانونيــة الســارية واملعدلــة وامللغــاة منــذ  1961واألحــكام القضائيــة الصــادرة مــن محكمــة التمييــز،
2
3
4

اللجنة الوطنية لحقوق االنسان ،التقرير السنوي الخامس عرش  2019ص.50 .
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوي الخامس عرش :أوضاع حقوق اإلنسان يف دولة قطر ،ص9 .
هاز التخطيط واإلحصاء ،اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ( )2022-2018ص .232
ج
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واالتفاقيــات التــي تكــون دولــة قطــر طرفــا فيهــا ،والفتــاوي ،وأعــداد الجريــدة الرســمية.

تعزيز سيادة القانون

تــريس دولــة قطــر كافــة املبــادئ القانونيــة واملعايــر الدوليــة التــي تحمــي األفــراد املوجوديــن يف
إقليمهــا وتضمــن لكافــة الفئــات حقوقهــا عــى أســاس العدالــة االحتامعيــة التــي قررهــا الدســتور القطري.
كــا تــم تفصيــل املبــدأ العــام للمســاواة املضمــن يف املــادة  18مــن الدســتور يف املادتــن  34و  35مــن
البــاب الثالــث مــن الدســتور الخــاص بالحقــوق والواجبــات العامــة.

لقــد تــم تعزيــز الحاميــة الدســتورية للحــق يف املســاواة وعــدم التمييــز بانضــام دولــة قطــر لالتفاقيــة
الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري يف العــام  .1976ويتمتــع جميــع األفــراد يف الدولــة
مــن مواطنــن ومقيمــن بالحقــوق والحريــات املضمنــة يف البــاب الثالــث مــن الدســتور الدائــم دون متييــز
بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن (كــا هــو منصــوص عليــه رصاحــة باملــادة  52والتــي توضــح عــى
أن «يتمتــع كل شــخص مقيــم يف الدولــة إقامــة مرشوعــة بحاميــة لشــخصه ومالــه وفقــا ألحــكام القانــون»

الحد من جميع أشكال العنف

فيام يخص األمــــن والحفــــاظ علــــى الســــامة العامــــة اللذين يعتربان أحــــد عوامــل االســــتقرار االجتامعــي
والسياســــي واالقتصــــادي للــــدول ،حققــت دولــة قطــر مراتــب متقدمــة مــن خــال إحرازهــا معــدالت تقييــم
عاليــة مــن أبرزهــا (انخفــاض معــدالت ارتــكاب جرائــم القتــل وأعــال العنــف ،والحــد مــن انتشــار الجرميــة يف
املجتمــع واســتقرار األوضــاع السياســية ،وبنــاء مجتمــع خــال مــن اإلرهــاب وتأثرياتــه ،وعــدم وجــود تهديــدات
أو رصاعــات ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة) .ويــرز ذلــك مــن خــال تســجيل اســتقرار عــدد ضحايــا القتــل العمــد
يف الدولــة للســنة الثالثــة عــى التــوايل يف حــدود ( )0.4لــكل مائــة ألــف مــن الســكان وذلــك منــذ  .2017حيــث
ظــل عــى هــذا النحــو عنــد الذكــور يف حــن انخفــض عنــد اإلنــاث ،حيــث بلــغ ( )0,5لــكل مائــة ألــف نســمة منــذ
 2017مقارنــة ب ( )0.0عنــد اإلنــاث .وتُ َ ّكــن قــراءة الشــكلني التاليــن مــن معرفــة انخفــاض عــدد ضحايــا القتــل
العمــد دون املســتوى املســجل يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــامل العــريب.
شكل ( )1.16عدد ضحايا القتل العمد لكل  100,000نسمة حسب الجنس ()2019-2016
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الغايــة ( :)1-16الحــد بقــدر كبــر مــن جميــع أشــكال العنــف ومــا يتصــل بــه مــن معــدالت
الوفيــات يف كل مــكان
جدول ( )١.١٦عدد ضحايا القتل العمد لكل  100,000نسمة ،حسب العمر ونوع الجنس
الجنس

الخصائص

الوحدة

لكل مئة ألف
املجموع
ذكور
نسمة
لكل مئة ألف
املجموع
اناث
نسمة
لكل مئة ألف
املجموع
املجموع
نسمة
مؤرش التكافؤ بني الجنسني
أقل من  15سنة لكل مئة ألف
ذكور
نسمة
لكل مئة ألف
 64 - 15سنة
نسمة
 65سنة فأكرث لكل مئة ألف
نسمة

2016

2017

2018

2019

الهدف بحلول
2030

0.4

0.5

0.5

0.5

خفض

0.8

0.1

0.0

0.0

خفض

0.5

0.4

0.4

0.4

خفض

2.00
0.0

0.20
0.0

0.00
0.0

0.00
0.0

1.00
خفض

0.4

0.6

0.5

0.6

خفض

0.0

0.0

0.0

0.0

خفض

املصدر :حسابات جهاز التخطيط واإلحصاء.2021،

وقــد حافظــت دولــة قطــر عــى صدارتهــا للســنة الثالثــة عــى التــوايل وللمــرة الرابعــة يف تاريخهــا لقامئــة
الــدول األكــر أمنــا وأمانــا وخلــوا مــن الجرميــة عــى املســتويني العاملــي والعــريب ،يف تصنيــف موســوعة
قاعــدة البيانــات العامليــة نامبيــو ( )NUMBEOلعــام  ،2021وذلــك مــن بــن  135دولــة شــملها التصنيــف حيــث
تعتــر قطــر هــي الدولــة التــي تســجل أقــل عــدد يف الجرائــم عــى مســتوى العــامل بتســجيلها عــدد نقــاط
بلــغ  12.29نقطــة يف مــؤرش الجرميــة ،فيــا ســجلت يف مــؤرش األمــان والســامة  87.71نقطــة .ويــأيت
تصــدر دولــة قطــر للمــؤرش العاملــي امتــدادا ملــا حققتــه ســابقا مــن مراكــز متقدمــة خــال الفــرة املمتــدة
مــن  2015إىل  2020حيــث أحــرزت املركــز األول عامليــا يف أعــوام  2017و 2019و ،2020فيــا حافظــت عــى
املركــز األول عربيــا طــوال الفــرة مــن  2015وحتــى  ،2020األمــر الــذي يعكــس املســتوى املســتقر الــذي
ظلــت تتمتــع بــه الدولــة يف مجــال األمــن واالنخفــاض الكبــر يف معــدالت ارتــكاب الجرائــم املســجلة علــا
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بــأن مــؤرش نامبيــو يرصــد تصنيــف الــدول مرتــان األوىل يف بدايــة العــام والثانيــة مبنتصــف العــام .وتعكــس
بيانــات الجــدول رقــم ( )٢٫١٦املســتوى املســتقر الــذي تتمتــع بــه دولــة قطــر يف مجــال األمــن واالنخفــاض
الواضــح ملعــدالت ارتــكاب الجرائــم املســجلة:
جــدول ( )٢.١٦عــدد مــا تــم التحقــق منــه مــن حــاالت القتــل ،واالختطــاف القــري ،واالختفــاء التعســفي،
والتعذيــب للمدافعــن عــن حقــوق االنســان والصحفيــن والعاملــن يف الوســط اإلعالمــي املرتبطــن
بهــم والنقابيــن يف قطــر ()2019-2016
البيان

الجنس

2016

2017

2018

2019

القتل

ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

االختطاف
االختفاء القرسي
االحتجاز التعسفي
التعذيب
املجموع
مؤرش تكافؤ بني الجنسني

املصدر :وزارة الداخلية

ويف إطــار إميــان دولــة قطــر بــأن التنميــة ال تنفصــل عــن جهــود حــل النزاعــات ،تعمــل العديد من املؤسســات
عــى خفــض معــدل النزاعــات أو مســتوياتها من خــال توفري اإلرشــاد القانوين والوســاطة ،وتقويــم األخطاء
وإزالــة بــذور الفســاد ،مــن أجــل تقويــة الروابــط املجتمعيــة وتقريــب وجهــات املترضريــن املتنازعــن ،وهــو
مــا يعــود عــى الدولــة بنتائــج واضحــة وملموســة حيــث تخلــو دولــة قطــر مــن الوفيــات املتصلــة بالنزاعــات
كــا هــو مبــن يف الجــدول التــايل:
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جدول ( )٣.١٦عدد الوفيات املتصلة بالنزاعات لكل  100,000نسمة حسب الجنس والفئات العمرية ()2019- 2016

الجنس

الفئات
العمرية

الوحدة

لكل مئة ألف
أقل من  15سنة
ذكور
نسمة
لكل مئة ألف
 64 - 15سنة
نسمة
لكل مئة ألف
 65سنة فأكرث
نسمة
لكل مئة ألف
املجموع
نسمة
لكل مئة ألف
أقل من  15سنة
اناث
نسمة
لكل مئة ألف
 64 - 15سنة
نسمة
لكل مئة ألف
 65سنة فأكرث
نسمة
لكل مئة ألف
املجموع
نسمة
لكل مئة ألف
أقل من  15سنة
املجموع
نسمة
لكل مئة ألف
 64 - 15سنة
نسمة
لكل مئة ألف
 65سنة فأكرث
نسمة
لكل مئة ألف
املجموع
نسمة
مؤرش التكافؤ بني الجنسني

2016

2017

2018

2019

الهدف
بحلول
2030

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

0

0

0

0

خفض

املصدر :وزارة الداخلية

كــا جــاءت دولــة قطــر يف املركــز األول عربيــا والســابع عامليــا يف مــؤرش جلوبــل فاينانــس ملقاييــس
الســامة واألمــان العاملــي لعــام  2019مــن بــن  128دولــة شــملها التقريــر .ويقيــس املــؤرش املعنــي
درجــات األمــان والســامة يتــم جمعهــا وتحليلهــا وفــق درجــات معياريــة تُعطــي يف مجموعهــا الرتتيــب
العاملــي للــدول مــا يقـدّم رؤيــة شــاملة لدرجــة األمــان االقتصــادي يف كل بلــد .وقــد اعتمــدت املــؤرشات
العامليــة يف نتائجهــا وتصنيفاتهــا عــى قيــاس حالــة األمــن والســلم يف الــدول املتنافســة ،مــن خــال
قيــاس (معــدالت الجرائــم الكــرى ،إجــراءات الســامة ،الرشاكــة املجتمعيــة ،جــودة الخدمــات ،الوعــي
األمنــي).
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 4-١-١٦نســبة الســكان الذيــن يشــعرون باألمــان عنــد تجوالهــم عــى األقــدام مبفردهــم
يف أنحــاء املنطقــة التــي يعيشــون فيهــا
جدول ( )٤.١٦مؤرش السالم العاملي ()2019-2016
البيان

2016

2017

2018

2019

2020

الرتتيب العاملي
الرتتيب عىل مستوى الرشق األوسط وشامل افريقيا
املؤرش

34
1
1.716

34
1
1.664

56
3
1.869

31
1
1.696

27
1
1.616

املصدر :تقرير مؤرش السالم العاملي

وشــغلت دولــة قطــر املركــز األول عربيــا والـــ ( )16عامليــا يف مــؤرش الــدول األكرث أمانــا وســاما مجتمعيا ،مام
يجعلهــا واحــدة مــن ضمــن العرشيــن دولــة األكــر أمانــا يف العــامل .كــا صنــف هــذا املــؤرش دولــة قطــر يف
املرتبــة  161عامليــا (مــؤرش عكــي) ،لتكــون بذلــك يف مقدمــة الــدول الخليجيــة والعربيــة والدوليــة األقــل
تأثــرا بالعنــف .ويعكــس هــذا التصنيــف املكانــة التــي تبوأتهــا قطــر عــى مســتوى العــامل يف مجــال األمــن
والتــي جــاءت متامشــية مــع رؤيــة قطــر  2030واســراتيجية تعزيــز األمــن واألمــان عــى مســتوى الدولــة.
جدول ( )٥.١٦مؤرش السالم العاملي ()2019-2016
البيان

2016

2017

2018

2019

2020

الرتتيب العاملي
الرتتيب عىل مستوى الرشق األوسط وشامل افريقيا
املؤرش

34
1
1.716

34
1
1.664

56
3
1.869

31
1
1.696

27
1
1.616

املصدر :تقرير مؤرش السالم العاملي

جدول ( )٦.١٦نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند تجوالهم عىل األقدام مبفردهم يف أنحاء
املنطقة التي يعيشون فيها حسب الجنس ()2019-2016
الوحدة

2016

2017

2018

2019

الهدف بحلول
2030

النسبة
ذكور
النسبة
اناث
النسبة
املجموع
مؤرش التكافؤ بني الجنسني

%100
%100
%100
1.00

%100
%100
%100
1.00

%100
%100
%100
1.00

%100
%100
%100
1.00

%100
%100
%100
1.00

الجنس

املصدر :تقرير مؤرش السالم العاملي

كــا احتلــت دولــة قطــر املركــز األول يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف ترتيــب مــؤرش الســام
العاملــي((( الصــادر عــن معهــد االقتصــاد والســام بســيدين (اســراليا) مــن بــن  163دولــة شــملها التقريــر.
ويعتمــد مــؤرش الســام العاملــي عــى ثالثــة معايــر رئيســية تتمثــل يف مســتوى األمــن واألمــان يف
املجتمــع ،والــراع املحــي والعاملــي ،ودرجــة التــزود بالقــوة العســكرية ،باإلضافــة إىل مجموعــة مــن
املعايــر تــدور حــول عــدة محــاور منهــا الشــؤون الداخليــة والخارجيــة للــدول.
ويف إطــار مكافحــة العنــف ،مل تســجل دولــة قطــر تزايــدا يف عــدد ونســبة الســكان الذيــن تعرضــوا للعنــف
البــدين أو النفــي أو الجنــي منــذ  2016إىل 2019حيــث ظلــت هــذه النســبة تــراوح  %0.05مــن إجــايل
Global Peace Index 5
يُعد مؤرش السالم العاملي محاولة لقياس وضع املساملة النسبي للدول واملناطق ،ويقوم بإصداره معهد االقتصاد والسالم ،بالتشاور مع فريق دويل من الخرباء
من املعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السالم والنزاعات يف جامعة سيدين يف أسرتاليا
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الســكان كــا هــو واضــح مــن الجــدول التــايل:

 2-١-١٦نســبة الســكان الذيــن تعرضــوا (أ) للعنــف البــدين و (ب) النفــي و(ج) الجنــي
خــال االثنــي عــر شــهرا الســابقة
جــدول ( )٧.١٦عــدد الســكان الذيــن تعرضــوا للعنــف البــدين أو النفــي أو الجنــي حســب الجنــس،
والفئــات العمريــة ،والحالــة التعليميــة ،والحالــة االجتامعيــة ،والعالقــة بقــوة العمــل والبلديــة ()2019-2016
الخصائص

2016

2017

2018

2019

الهدف بحلول
2030

ذكور
شخص سليم
اناث
املجموع
ذكور
شخص ذوي االعاقة
اناث
املجموع
ذكور
الجنس
اناث
املجموع
ذكور
النسبة من
اجاميل السكان
اناث
املجموع
مؤرش التكافؤ بني الجنسني

924
360
1284
0
0
0
924
360
1284
%0.05
%0.06
%0.05
0.4

847
390
1237
0
0
0
847
390
1237
%0.04
%0.06
%0.05
0.5

607
424
1031
3
4
7
610
428
1038
%0.03
%0.06
%0.04
0.7

804
459
1263
0
0
0
804
459
1263
%0.04
%0.06
0.05%
2.8

خفض
خفض
خفض
خفض
خفض
خفض
خفض
خفض
خفض
خفض
خفض
خفض
1.0

املصدر :وزارة الداخلية

وإىل جانــب تطبيــق القانــون رقــم ( )11لســنة  2004الــذي يعاقــب عــى العنــف كل مــن ارتكــب جرميــة ،توفــر
الدولــة الحاميــة املؤسســية لــكل ضحايــا العنــف ،مــن خــال توفــر خدمــات بعــض مراكــز الحاميــة والتأهيــل
االجتامعــي مــن بينهــا مركــز "أمــان" الــذي يتــوىل حاميــة ضحايــا العنــف مــن النســاء واألطفــال وإعــادة
دمجهــم يف املجتمــع ،عــن طريــق الزيــارات الخارجيــة والرعايــة الداخليــة بــدار اإليــواء التابعــة للمركــز ،
وعــــدد مــــن املكاتــــب الخارجيــــة العاملــــة لــدى مختلــــف القطاعــــات بالدولــــة كمؤسسات القطاع الصحي
واألمنــي والقضــايئ التــي تســهل وصــول الفئــات املعنيــة للمراكــز ،وتعمــل عــى ترسيــع اإلجــراءات
القانونيــة والقضائيــة.

ضامن الوصول إىل العدالة

أكــد الدســتور القطــري عــى حــق التقــايض وكفالتــه وحاميتــه يف املــادة  135والتــي تنص عــى «التقايض
حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة ،ويبــن القانــون إجــراءات وأوضــاع مامرســة هــذا الحــق» .وقــد نظمــت
قوانــن اإلجــراءات الجنائيــة واملرافعــات املدنيــة والتجاريــة والفصل يف املنازعــات اإلداريــة وقانون األرسة
اإلجــراءات الالزمــة للجــوء إىل القضــاء ويف حــال ثبــوت رضر فــإن للمحكمــة أن تحكــم للمتــرر بتعويــض عــادل
نتيجــة تــرره كــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة  19مــن قانــون االإجــراءات الجنائيــة رقــم ( )23لســنة 2004
وتعديالته.
كــا يــؤدي القضــاء القطــري رســالته طبقــا ملــا تنــص عليه املــادة  130مــن الدســتور والتــي تقر أن «الســلطة
القضائيــة مســتقلة وتتوالهــا املحاكــم عــى اختــاف أنواعها ودرجاتهــا ،وتصــدر أحكامها وفــق القانون»
ويف إطــار حــرص دولــة قطــر عــى مراعــاة وكفالــة حــق التقــايض لكافــة فئــات املجتمــع متضمنــة العــال
الوافديــن الخاضعــن لقانــون العمــل رقــم ( )14لســنة  ،2004قامــت الدولــة بتعديــل بعــض أحــكام قانــون
العمــل الصــادر بالقانــون رقــم ( )13لســنة  ، 2017حيــث تــم إنشــاء لجــان فــض املنازعــات العامليــة بــوزارة
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة برئاســة قــاض مــن املحكمــة االبتدائيــة يختــاره املجلــس
األعــى للقضــاء وعضويــة اثنــن يرشــحهام الوزيــر عــى أن يكــون أحدهــا مــن ذوي الخــرة يف مجــال
املحاســبة ،تختــص بالفصــل يف جميــع املنازعــات الفرديــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام قانــون العمــل أو
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عــن عقــد العمــل ،تصــدر قراراتهــا مشــمولة بالنفــاذ املعجــل ولــذوي الشــأن الطعــن يف القــرار الصــادر
مــن لجنــة فــض املنازعــات العامليــة أمــام الدائــرة املختصــة مبحكمــة االســتئناف ،وذلــك لتجنيــب العاملــة
الوافــدة تعقيــدات إجــراءات التقــايض وطــول مدتهــا.
وقــد بذلــت دولــة قطــر الجهــود مــن أجــل تعزيــز املؤسســات املتخصصــة والترشيعــات ووضــع اآلليــات لضامن
وصــول العدالــة للجميــع ،وتوفــر املســاعدة القانونيــة الالزمــة لبــدء أو اســتكامل اإلجــراءات القضائيــة
الخاصــة بدعــوى األشــخاص خاصــة غــر القادريــن عــى تحمــل نفقــات الدعــوى .وقــد تــم يف هــذا اإلطــار
خــال النصــف الثــاين مــن العــام  ،2019إنشــاء وحــدة متخصصــة يف النيابــة العامــة ملالحقــة بالغــات االتجــار
بالبــر كــا شــهد العامــان املاضيــان إعــان وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل الشــؤون االجتامعيــة عــن
"نظــام العقــود االلكرتونيــة " لتفــادي تغيــر رشوط العقــود عنــد وصــول العامــل إىل البــاد ويشــرط هــذا
النظــام وجــود عقــد عمــل مــرم مبــارشة بــن املسـ ِ
ـتقدم والوافــد للعمــل ،يليــه منــح تأشــرة العمــل .كــا
أن افتتــاح مكاتــب مخصصــة يف البلــدان املصــدرة للعاملــة مــن شــأنه إخطــار حكومــة البلــد املصــدر عــن أي
حــاالت مشــتبه فيهــا باالتجــار بالبــر.
وتعمــل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبــر عــى رصــد ومتابعــة الحــاالت وإحالتهــا للجهــات املختصــة.
وقــد تــم افتتــاح "دار الرعايــة اإلنســانية" يف يوليــو  2019يف إدارة الهــال األحمــر القطــري ،وســتكون
مختصــة يف اســتقبال حــاالت االتجــار بالبــر .وقــد تــم إنشــاء وحــدة معنيــة مبالحقــة بيانــات االتجــار بالبــر
لــدى النيابــة العامــة ،وحرصــا مــن اللجنــة عــى مكافحــة جميــع أشــكال اســتغالل األشــخاص ،أوصــت يف
تقاريرهــا بتعديــل قانــون رقــم ( )15لســنة .2011

املساواة أمام القضاء والحق يف محاكمة عادلة

يكفــل دســتور دولــة قطــر حــق املتهــم يف محاكمــة عادلــة  ،حيــث تنــص املــادة  39مــن الدســتور عــى
أن « املتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه أمــام القضــاء يف محاكمــة توفــر لــه فيهــا الضامنــات الرضوريــة
ملامرســة حــق الدفــاع» .كــا أن املــرع يف القوانــن ( )13لســنة  1990و رقــم ( ) 23لســنة  2003و رقــم
( )10لســنة  2003قــرر كافــة الضامنــات التــي تكفــل إقامــة محاكمــة عادلــة متضمنــة اســتقاللية وحياديــة
مرفــق القضــاء والضامنــات املتعلقــة باملتهــم ومتكينــه مــن الوصــول إىل املحكمــة املختصــة والبــت يف
الدعــوى بالرسعــة املمكنــة ومامرســة حــق الدفــاع والوصــول إىل حقــه وتنفيــذ األحــكام القضائيــة والحــق
يف املســاواة أمــام القانــون والقضــاء وعــدم إخضــاع املتهــم إىل إكــراه مــادي أو معنــوي وعــدم إخضــاع
املتهــم إىل رضب مــن رضوب التعذيــب أو املعاملــة القاســية أو املهينــة أو املهنيــة وافــراض بــراءة
املتهــم ،واملحاكمــة أمــام محكمــة مختصــة مســتقلة ونزيهــة وتؤمــن لــه فيهــا الضامنــات الرضوريــة
ملامرســة حــق الدفــاع وحــق املتهــم أن يحاكــم علنيــا وحــق املتهــم يف اســتدعاء الشــهود والحــق يف
االســتئناف والتمييــز.
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 4-١-١٦عــدد ضحايــا اإلتجــار بالبــر لــكل  100،000نســمة ،بحســب الجنــس والعمــر وشــكل
االســتغالل
جدول ( )٨.١٦عدد ضحايا اإلتجار بالبرش لكل  100،000نسمة ،حسب الجنس والفئات العمرية وشكل االستغالل
()2019-2016
البيان

الوحدة

2016

2017

2018

2019

الهدف بحلول
2030

ضحايا االتجار بالبرش املكتشفة

عدد
لكل مئة ألف
نسمة
لكل مئة ألف
نسمة
لكل مئة ألف
نسمة
لكل مئة ألف
نسمة
لكل مئة ألف
نسمة
لكل مئة ألف
نسمة
لكل مئة ألف
نسمة

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ضحايا االتجار بالبرش
الذين تم اكتشافهم
بسبب السخرة
والعبودية والعبودية

لكل مئة ألف
نسمة

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ضحايا االتجار بالبرش
الذين تم اكتشافهم
إلزالة األعضاء

لكل مئة ألف
نسمة

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ضحايا االتجار بالبرش
الذين تم اكتشافهم
ألغراض أخرى

لكل مئة ألف
نسمة

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

-

-

الجنس

ذكور
اناث

الفئات العمرية

اقل من  15سنة
 24-15سنة
 25سنة فأكرث

شكل االستغالل

ضحايا االتجار بالبرش
الذين تم اكتشافهم
بغرض االستغالل
الجنيس

مؤرش التكافؤ بني الجنسني

-

املصدر :اللجنة الوطنية لحقوق االنسان

عــى مســتوى التطــورات الترشيعيــة ذات عالقــة بالوصــول إىل العدالــة ،صــدرت عــدة قوانــن مرتبطــة
بحقــوق اإلنســان مــن أبرزهــا القــرار األمــري رقــم 47بإنشــاء اللجنــة العليــا للتحضــر النتخابــات مجلــس
الشــورى ،وقــرار مجلــس الــوزراء بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بشــؤون املــرأة والطفــل وكبــار الســن
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،لرصــد أوضــاع حقــوق الفئــات املشــار إليهــا واقــراح ســبل تعزيــز األهــداف الــواردة
باالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الدولــة كاتفاقيــة منــع التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق
االشــخاص ذوي اإلعاقــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل وغريهــا.
ويحتــوي مــروع القانــون لحاميــة الطفــل الــذي تعمــل دولــة قطــر عــى تطويــره مــن خــال تعزيــز القــدرة
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عىل رصد حاالت العنف وحظــــر جميــــع أشــــكال العقــــاب البدنــــي ضــــد األطفــــال مــــن الجنسني ،إضافة إىل
أحــكام الحاميــة مــن االســتغالل مبــا يتفــق وأحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل .ويطمــح هــذا املــروع إىل
ال لرصــد حــاالت العنــف وإنجــازا ً كبــرا ً يف مجــال حاميــة األطفــال يف قطــر،
أن يشــكل إطــارا ً قانونيــاً شــام ً
إىل جانــب توفــر أكــر لفــرص تعليميــة متســاوية للذكــور واإلنــاث دون متييــز بينهــا ،وذلــك عمـاً مبضمــون
املــادة ( )49مــن دســتور البــاد ،والتــي تنــص عــى حــق التعليــم للجنســن.
وهــذا يــدل عــى أن دولــة قطــر اســتطاعت يف وقــت مبكــر مــن تحقيــق مضمــون الغايــة ( )5-4مــن الهــدف
الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،واملرتبطــة بالقضــاء عــى التفــاوت بــن الجنســن يف التعليــم،
وكفالــة تكافــؤ فــرص الوصــول إىل جميــع مســتويات التعليــم والتدريــب املهنــي للفئــات الضعيفــة ،مبــا يف
ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وأفــراد الشــعوب األصيلــة ،واألطفــال ،وذلــك بحلــول عــام .2030
ومــا ال شــك فيــه أن دولــة قطــر قــد حققــت إنجــازات متنوعــة مــن أجــل حاميــة الطفولــة ســاهمت يف
ارتقــاء مختلــف املــؤرشات ذات الصلــة ،لكــن التحــدي املســتقبيل يف مجــال رعايــة لطفولــة يتطلــب توســيع
الخدمــات وخاصــة الخدمــات االســتعجالية لألطفــال يف مختلــف البلديــات الكائنــة خــارج كربيــات مــدن الدولــة
كالدوحــة والريــان .هــذا إىل جانــب تنويــع خدمــات الرعايــة لتشــمل مختلــف الجوانــب األرسيــة واالجتامعيــة،
أمــام تحــول العديــد مــن الســلوكيات املجتمعيــة وبــروز تحديــات اجتامعيــة جديــدة نتيجــة انتشــار مختلــف
وســائل التواصــل الحديثــة يف املجتمــع وتعــدد املامرســات الثقافيــة ،ذلــك مــن أجــل تعزيــز حاميــة الطفولة
مــن مختلــف املامرســات الضــارة.

 1-3-١٦نســبة ضحايــا العنــف خــال االثنــي عــر شــهرا ً الســابقة الذيــن أبلغــوا عــا
تعرضــوا لــه مــن إيــذاء إىل الســلطات املختصــة أو غريهــا مــن آليــات تســوية
النزاعــات املعــرف بهــا رســمياً
جــدول ( )٩.١٦عــدد ضحايــا العنــف الذيــن أبلغــوا عــا تعرضــوا لــه مــن إيــذاء إىل الســلطات املختصــة أو
غريهــا مــن آليــات تســوية النزاعــات املعــرف بهــا رســمياً حســب نــوع االيــذاء والجنــس ()2019-2016
نوع االيذاء

الجنس

ذكور
االيذاء الجسيم
اناث
املجموع
ذكور
االيذاء االعتيادي
اناث
املجموع
ذكور
املجموع
اناث
املجموع
مؤرش التكافؤ بني الجنسني

2016

2017

2018

2019

24
5
29
1,506
613
2,119
1,530
618
2,148
0.40

6
0
6
1,275
568
1,843
1,281
568
1,849
0.44

4
3
7
1,018
542
1,560
1,022
545
1,567
0.53

23
1
24
1,247
562
1,809
1,270
563
1,833
0.44

املصدر :وارة الداخلية

دعم الرقابة اإلدارية والشفافية يف املعامالت

إن دولــة قطــر عضــو يف كل مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة ،
واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد  ،ومجموعــة العمــل املــايل لــدول الــرق األوســط وشــال
افريقيــا  ،ومجموعــة إجمونــت لتعزيــز التعــاون الــدويل بــن وحــدات املعلومــات املاليــة ،ويف ســبيل
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الوفــاء بااللتزامــات الناتجــة عــن التصديــق عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ،تــم إجــراء بعــض
التعديــات الترشيعيــة عــى قانــوين العقوبــات واإلجــراءات الجنائيــة ،حيــث تــم إصــدار التعديــات عــى
قانــون العقوبــات القطــري رقــم ( )11لســنة  2004م بالقانــون رقــم ( )2لســنة  2020م  ،وإصــدار التعديــات
عــى اإلجــراءات الجنائيــة بالقانــون رقــم ( )6لســنة  2020بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اإلجــراءات الجنائيــة
الصــادر بالقانــون رقــم ( )23لســنة .2004
كــا أن النظــام القانــوين واملؤســي لدولــة قطــر اســتوعب أغلــب االلتزامــات املتعلقــة بالعدالــة الجنائيــة
مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد الــواردة يف املــواد  .11 ،7،8ويتضمــن دســتور الدولــة الصادر
ســنة  2004فصــا واضحــا بــن الســلطات التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة ،ومينــح الســلطة القضائيــة
اســتقاللية تامــة كــا هــو منصــوص عليــه يف قانــون الســلطة القضائيــة رقــم ( )10لســنة  .2003كــا تــم
تعزيــز اإلطــار الترشيعــي للشــفافية والنزاهــة ومعالجــة تضــارب املصالــح مــن خــال اعتــاد مــروع القانــون
بشــكل مبــديئ يف أفــق اســتكامل اســتصدار القانــون.
ونتيجــة لتضمــن الترشيــع القطــري أحكامــا شــاملة تتعلــق بإبــاغ املوظفــن العموميــن عــن الفســاد ،وقيام
وزارة الداخليــة بتحديــد خــط ســاخن وبريــد إلكــروين خــاص لتلقــي البالغــات ،فــإن عــدد األشــخاص الذيــن كانــوا
ضحيــة فســاد ملســؤول حكومــي قــد انخفــض بشــكل ملحــوظ مــن  36ســنة  2016إىل  9ســنة  2019كــا هــو
مبــن يف الجــدول التــايل:

 1-4-١٦نســبة األشــخاص الذيــن اتصلــوا مــرة واحــدة عــى األقــل مبســؤول حكومــي
ودفعــوا رشــوة ملســؤول حكومــي ،أو طلــب منهــم أولئــك املســؤولون
الحكوميــون دفــع رشــوة ،خــال االثنــي عــر شــهرا ً الســابقة
جدول ( )١٠.١٦عدد األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة عىل األقل مبسؤول حكومي ودفعوا رشوة ملسؤول
حكومي ،أو طلب منهم أولئك املسؤولون الحكوميون دفع رشوة حسب الجنس ()2019-2016
2016

2017

2018

2019

الهدف بحلول
2030

33
ذكور
3
إناث
36
املجموع
مؤرش التكافؤ بني الجنسني0.09

5
0
5
0.00

15
0
15
0.00

9
0
9
0.00

خفض
خفض
خفض
1.00

الجنس
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ونتيجــة المتــاك دولــة قطــر ملنظومــة قويــة وفعالــة يف إطــار تعزيــز االتــزام باملعايــر الدوليــة وتطبيــق
آليــات وطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وانتشــار التســلح ،حيــث تقــوم جهــات إنفــاذ
القانــون بتنفيذهــا تحــت مظلــة اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وفقــا للمعايــر
واملامرســات الدوليــة ،يالحــظ عــدم تســجيل أيــة حالــة متعلقــة باألمــوال غــر الرشعيــة التجاريــة مقابــل بعض
الحــاالت الجنائيــة املرتبطــة بغســل األمــوال والفســاد (الرشــوة) خــال األربــع ســنوات األخــرة كــا هــو مبــن
يف الجــدول التــايل:

 1-5-١٦القيمــة االجامليــة للتدفقــات املاليــة غري املرشوعــة الداخلــة والخارجــة (بالقيمة
الحاليــة لــدوالرات الواليــات املتحدة)
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جدول ( )١١.١٦عدد حاالت األموال غري املرشوعة حسب النوع ()2019-2016
النوع

الوحدة

2016

2017

2018

2019

الهدف بحلول 2030

الفساد (الرشوة)
الجنائية (غسل األموال)
التجارية
املجموع

عدد
عدد
عدد
عدد

4
1
0
5

2
6
0
8

2
1
0
3

3
3
0
6

خفض
خفض
خفض
خفض
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جدول ( )١٢.١٦القيمة االجاملية للتدفقات املالية غري املرشوعة الداخلة والخارجة (بالقيمة الحالية
لدوالرات الواليات املتحدة) ()2019-2016
اتجاه التدفق

الوحدة

2016

2017

2018

2019

الهدف بحلول
2030

الواردة
الصادرة
املجموع

دوالر أمرييك
دوالر أمرييك
دوالر أمرييك

26,027
54,795
80,822

618,600
154,468
773,068

70,945
11,773
82,718

493,151
109,630
602,781

خفض
خفض
خفض
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وتســعى دولــة قطــر إىل تعزيــز مبــدأ الشــفافية واملســاءلة عــى جميــع املســتويات ،وتقــوم أجهــزة
رئيســية يف الدولــة عــى تعزيــز هــذه املبــادئ مــن أهمهــا:
– –هيئــة الرقابــة اإلداريــة والشــفافية وتختــص يف بحــث ودراســة أســباب القصــور يف النظــم اإلداريــة
والفنيــة واملاليــة التــي تعرقــل الســر املنتظــم للعمــل بالجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة ،واقــراح
وســائل تالفيهــا .وقــد انتهجــت اســراتيجية وطنيــة لتعزيــز النزاهــة والشــفافية ،كــا أنهــا تعمــل
عــى تعميــم املعــارف املتعلقــة بتكريــس النزاهــة والشــفافية وتيســر اطــاع األفــراد عليهــا
واقــراح االجــراءات التــي تســاهم يف التعريــف بظاهــرة الفســاد وآثــاره ومخاطــر انتشــاره ،وتوفــر
قنــوات اتصــال مبــارشة مــع الجمهــور ،لتلقــي اقرتاحاتهــم وشــكاواهم بشــأن الترصفــات املنطويــة
عــى الفســاد وعــدم النزاهــة ،واتخــاذ اإلجــراءات العمليــة الالزمــة للتحقــق مــن تلــك الشــكاوى،
بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة بالدولــة ،ووضــع برامــج تدريبيــة لتوعيــة موظفــي الدولــة وخاصــة
موظفــي املؤسســات املاليــة.
و يتضمــن تعزيــز الشــفافية مــن بــن مجــاالت أخــرى ،القانــون التنظيمــي للامليــة وقانــون املناقصــات
واملزايــدات وقانــون املــوارد البرشيــة ،وإعــداد مقــرح مليثــاق نزاهــة املوظفــن العموميــن،
وإصــدار قانــون بشــأن الســجل االقتصــادي املوحــد (قانــون رقــم ( )1لســنة  ،2020وإصــدار قانــون ينظــم
الرشاكــة بــن القطاعــن الحكومــي والخــاص (قانــون رقــم ( )12لســنة  ،)2020وهــي إصــدارات بُنيــت
جميعهــا عــى أســاس املعايــر الدوليــة للشــفافية والنزاهــة يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة وغريهــا
مــن االتفاقيــات واملعايــر الدوليــة ذات الصلــة .وكلهــا آليــات قانونيــة تطبــق عــى كافــة الجهــات
الحكوميــة ومنهــا مؤسســات العدالــة الجنائيــة.
كــا يتضمــن الترشيــع القطــري أحكامــا شــاملة تتعلــق بإبــاغ املوظفــن العموميــن عــن الفســاد ،ومــن
ضمــن اآلليــات ،وضــع خــط ســاخن وبريــد إلكــروين مــن طــرف وزارة الداخليــة لإلبــاغ عــن جرائــم الفســاد مــع
ضــان رسي تــام للمعلومــات ،باإلضافــة إىل تطبيــق عــى الهواتــف الذكيــة بنظــام "مطــراش" ميكــن مــن
اإلدالء بــأي معلومــات عــن كافــة الجرائــم مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة بالفســاد(((.
 6هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية - :العدالة الجنائية والتعليم يف دولة قطر يف ضوء اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .مايو 2017

االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

139

– –ديــوان املحاســبة ويهــدف إىل تحقيــق الرقابــة عــى أمــوال الدولــة ،وعــى أمــوال الجهــات األخــرى
الخاضعــة لرقابتــه ،والتحقــق مــن ســامة ومرشوعيــة اســتخدامها ،وتحســن اســتخدام مــوارد الدولــة
لتحقيــق التنميــة املســتدامة ورفاهيــة املجتمــع ،واملســاهمة يف االرتقــاء مببــادئ املحاســبة
والشــفافية لــدى الجهــات الخاضعــة لرقابــة الديــوان.
	–أمــا عــى املســتوى الــدويل ،فقــد تــم انتخــاب دولــة قطــر باإلجــاع لعضويــة عــدة مؤسســات
وهيئــات دوليــة باألمــم املتحــدة مــن بينهــا لجنــة منــع الجرميــة والعدالــة الجنائيــة التابعــة للمجلــس
االقتصــادي واالجتامعــي .كــا قامــت بإطــاق الجائــزة الســنوية لحــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم
بــن حمــد آل ثــاين الدوليــة للتميــز يف مكافحــة الفســاد ،وهــي جائــزة تقــدم ســنويا يف اليــوم
العاملــي ملكافحــة الفســاد الــذي يوافــق التاســع مــن ديســمرب ،تكرميــا وتقديــرا ملــن ســاهموا يف
الحملــة العامليــة ملكافحــة الفســاد .كــا قامــت بتنفيــذ برنامــج إعــان الدوحــة إثــر اســتضافة دولــة
قطــر املؤمتــر الثالــث عــر ملنــع الجرميــة والعدالــة الجنائيــة عــام  ،2015والــذي أســفر عــن تنفيــذ 4
برامــج تتعلــق بالتعليــم مــن أجــل العدالــة ،النزاهــة القضائيــة ،إعــادة تأهيــل الســجناء ،منــع الجرميــة
مــن خــال الرياضــة.

دعم املشاركة املواطنة يف عملية التنمية

تعتــر املشــاركة يف التنميــة مــن العنــارص الهامــة كعامــل محــدد لنجــاح التنميــة وتحقيــق مكاســبها يف
اتخــاذ القــرارات والرقابــة عــى تنفذيها مــن خــال اتخــاذ إجــراءات متضافــرة لتعزيــز تدريــب الشــباب عــى
القيــم التشــاركية ،وحقــوق اإلنســان ،والوعــي بــدوره يف التنميــة الوطنيــة وتكــون القوانــن والسياســات
والربامــج ذات مغــزى وفائــدة حقيقيــة قصــوى عندمــا يشــارك النــاس يف صياغتهــا .ولقــد كانــت كل مــن
رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030واســراتيجيات التنميــة الوطنيــة  2016-2011و 2022-2018تشــاركية بشــكل ملحــوظ،
حيــث اشــتملت كالهــا عــى حــوار موســع وشــامل مــع الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة ،والقطــاع الخــاص،
واملجتمــع املــدين ،واملؤسســات األكادمييــة والخــراء املحليــن والدوليــن .وقــد أعلــن أمــر دولــة قطــر
الشــيخ متيــم بــن حمــد ،يف  3نوفمــر  ،2020عــن إجــراء أول انتخابــات ملجلــس الشــورى يف أكتوبــر ،2021
جــاء ذلــك خــال خطــاب يف افتتــاح دور االنعقــاد العــادي الـــ  49ملجلــس الشــورى ،أكــد فيــه إجــراء االنتخابــات
بعــد انتهــاء االســتعدادات الالزمــة وأوضــح أنهــا ســتجري "مبوجــب الدســتور الــذي اســتفتي عليه عــام ،2003
وصــدر يف .2004

استخدام املواقع الحكومية االلكرتونية

تهــدف رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030إىل تعزيــز التنميــة لتشــمل كافــة األفــراد يف الدولــة وتضمن مشــاركتهم
الكاملــة يف التنميــة ،فضــا عــن تنفيــذ الدولــة لربامــج تنمويــة ،بحيــث تكــون عمليــة التنفيــذ شــفافة
وخاضعــة للمســاءلة .وإذا مــا نظرنــا إىل رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030مــن هــذه الزاويــة ،ســنجد أنهــا تتناغــم
بشــكل جيــد مــع مــواد إعــان” الحــق يف التنميــة“ ،فهــي تركــز عــى التعليــم الهــادف ،والصحــة ،والحاميــة
االجتامعيــة ،وتنميــة املهــارات ،وإرشاك املــرأة يف التنميــة فضــا عــن التــزام الدولــة باملســاهمة يف
التعــاون الــدويل.
ومــن أوجــه املشــاركة الواســعة للمواطنــن اســتخدام املواقــع الحكوميــة االلكرتونيــة الحالية بشــكل واضح
مــن قبــل الحكومــة والجمهــور .فالحكومــة ميكنهــا اســتخدام هــذه املنصــات لتوعيــة الجمهــور وتثقيفــه،
يف حــن ميكــن للجمهــور املشــاركة يف املناقشــات العامــة ،وتقديــم مســاهامت إيجابيــة مــن خــال طــرح
أفــكار أو وجهــات نظــر .كمــل أن توفــر مســاحة كافيــة للقطريــن وغــر القطريــن عــى حــد ســواء للتعبــر
عــن آرائهــم عــر منتديــات األنرتنــت أو عــر آليــات أخــرى ،يســهم يف تعميــق عمليــة املشــاركة.
وعالوة عىل ذلك ،تضمن دولة قطر مشاركة واضحة يف اتخاد القرارات عىل النحو التايل:
	–إتاحــة املعلومــات عــن املوازنــة العامــة لعامــة النــاس بدولــة قطــر ،حيــث يصــدر قانــون ســنوي
باعتــاد املوازنــة العامــة للدولــة وفقــا ألحــكام املــادة  15مــن قانــون النظــام املــايل للدولــة
والتــي تنــص عــى أن "يكــون اعتــاد املوازنــة العامــة للدولــة مبوجــب قانــون ،وتتــوىل وزارة املاليــة
عــرض املــروع النهــايئ للموازنــة العامــة للدولــة ،متضمنــة إجــايل األبــواب والقطاعــات الرئيســية،

Contributions_NV/Qatar_AR.pdf/23-21-August-2017/https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4
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مرفقــا بــه مــروع قانــون اعتامدهــا ،عــى مجلــس الــوزراء العتــاده" .ويتــم إتاحــة املوازنــة العامة
للدولــة عــى املوقــع االلكــروين لــوزارة املاليــة مبينــا بهــا امليزانيــة املخصصــة لــكل قطــاع مــن
قطاعــات الدولــة عــر الرابــط اإللكــروين التــايل:
https://portal.mof.gov.qa/ar/Pages/StateBudget2020.aspx
	–تواصــل الجمهــور مــع الشــخصيات املهمــة جــدا يف الدولــة (معلــوم أن الجمهــور ميكنــه التواصــل
مبــارشة عــر الربيــد االلكــروين مــع كل مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ،مديــر األمــن العــام ،وكيــل وزارة
الداخليــة ،مــن خــال الرابــط املتــاح عــى االنرتنيــت:
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/aboutministry/officialspersonalities
وقــد توحــي نســبة الســكان الراضــن عــن تجربتهــم األخــرة يف اســتعامل الخدمــات العامــة (مــن مــدارس
وصحــة عامــة وخدمــات حكوميــة) بالتكهــن برضاهــم عــن جــودة الحيــاة ،وهــو مــا تكشــفه نتائــج االســتطالعات
التــي تســتهدف الوقــوف عــى اتجاهــات الــرأي العــام إزاء قضايــا تهــم مصالــح املواطنــن واملقيمني يف
الجــدول التــايل وكذلــك بيانــات مســوحات أخــرى توضــح أعــى درجــات الرضــا باملرافــق واإلدارة العامــة(((.

 2-6-١٦نســبة الســكان الراضــن عــن تجربتهــم األخــرة يف االســتفادة مــن الخدمــات
العامــة
جــدول ( )١٣.١٦نســبة الســكان الراضــن عــن التجربــة األخــرة لهــم يف اســتعامل الخدمــات العامــة 2012
الوحدة

حياة
األرسة

قطريون ذكور النسبة
اناث النسبة
ذكور النسبة
غري
قطريني
اناث النسبة
االجاميل ذكور النسبة
اناث النسبة
مؤرش التكافؤ بني الجنسني

91.8
97.7
93.4
97.8
92.8
97.7
1.05

نوع الخدمة

الجنس

الوظيفة
خدمات خدمات البيئة
الصداقات
التعليمية الصحية املعيشية الحالية
91.2
96.8
92.4
94.6
92.0
95.3
1.04

94.4
92.3
93.5
93.9
93.9
93.2
-

53.5
97.7
49.7
95.9
50.9
96.5
-

90.2
96.3
86.2
93.2
87.5
94.2
-

97.7
97.1
94.3
94.8
95.3
95.5
-

معاملة
اآلخرين
91.8
98.0
90.6
95.9
91.0
96.6
1.06

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،املسح العنقودي املتعدد املؤرشات.

الرضا يف
الدخل
املظهر الحياة بشكل
الجاري
عام
92.5
98.5
93.1
96.9
92.9
97.5
1.05

92.2
98.2
92.7
97.9
92.5
98.0
1.06

97.2
97.5
92.1
93.7
93.6
94.9
1.01

كــا يوحــي مــؤرش ثقــة املســتهلك عنــد مســتويات مرتفعــة يف الربــع األول مــن  2020حيــث بلغــت قيمتــه
( )5.184نقطــة بانخفــاض قــدره ( )0,1عــن الربــع الرابــع مــن عــام  ،2019وهــي ذات القيمــة املســجلة يف الربــع
األول مــن عــام ((( ، 2019كــا عــرت األرس عــن ارتفــاع مســتويات تفاؤلهــا إزاء األوضــاع الحاليــة خــال الربــع
األول مــن عــام  2020مقارنــة بالربــع الســابق ،وهــو مــا يعكــس اســتمرار ثقــة املســتهلكني إزاء األوضــاع
االقتصاديــة يف الدولــة ،وكذلــك الشــأن بالنســبة لرجــال األعــال حيــث ســجل مــؤرش ثقــة مجتمــع األعــال
مســتويات إيجابيــة خــال الربــع األول مــن (((،2020
Citizen/16/http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/research/SESRI/documents/Publications 7قياس مدى رضا املواطنني واملقيمني عن الخدمات العامة
يف قطر وتأثريها عىل جودة الحياة
 8جهاز التخطيط واإلحصاء – .مؤرش ثقة املستهلك لدولة قطر – .الربع األول  2020ص .5
 9جهاز التخطيط واإلحصاء ،مؤرش ثقة مجتمع األعامل لدولة قطر  -الربع األول  ،2020ص4 .
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كــا يالحــظ اســتقرار املــؤرش الفرعــي للوضــع املســتقبيل عنــد األرس خــال الربــع األول مــن  2020عنــد ()191,1
نقطــة وهــي ذات القيمــة املســجلة يف الربــع الســابق ،حيــث ظــل املــؤرش عنــد مســتويات مرتفعــة مــن
التفــاؤل ،علــا بــأن اقــراب موعــد تنظيــم كأس العــامل عــام  2022مــوازاة مــع مشــاريع تنمويــة جديــدة يف
دولــة قطــر مــن شــأنه تحفيــز االقتصــاد وتوفــر فــرص عمــل جديــدة.

متكني املرأة القطرية
يفيــد تقريــر حالــة ســكان قطــر لســنة  2020بــأن عــدد القطريــات النشــطات اقتصاديـاً بلــغ ( )39.442امــرأة عــام
 ،2019بعــد أن كان ( )27,317عــام  ،2011أي بزيــادة كليــة بلغــت ( )12.125امــرأة خــال مثــاين ســنوات وزيــادة
ســنوية وصلــت إىل ( )1,516امــرأة ،ليرتتــب عــى هــذه الزيــادة توســع مشــاركة املــرأة القطريــة يف قــوة
العمــل ،والتــي أصبحــت تشــكل نحــو  %37مــن مجمــوع قــوة العمــل القطريــة عــام  2019بعــد أن كانــت حــوايل
 %34عــام .2011
الشكل ( )٣.١٦تطور أعداد القطريات النشطات اقتصادياً خالل الفرتة ()2019 -2011

٢٧,٣١٧

٢٠١١

٣١,٢٨٥

٢٠١٣

٣٤,٨٥٢

٢٠١٥

٣٧,٢٩٥

٢٠١٧

٣٩,٤٤٢

٢٠١٩

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،مسح القوى العاملة بالعينة ،سنوات مختلفة

وبازديــاد معــدل املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة القطريــة ،تتجــه دولــة قطــر نحــو تحقيــق مضمــون الغايــة (-8
 ،)5واملرتبطــة بــــ "تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال ،مبــن
فيهــم الشــباب واألشــخاص ذوو اإلعاقــة ،وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل املتكافــئ القيمــة ،بحلــول عــام ."2030
كــا أن مجمــوع عــدد الطالبــات يف الجامعــات الحكوميــة والخاصــة بلــغ أكــر مــن ضعــف عــدد الطــاب يف
العــام الــدرايس عــام  ،2019/2018حيــث وصــل عــدد الطالبــات إىل  24,807طالبــة بينــا مل يتجــاوز عــدد الطلبة
الذكــور الــــ  10,437طالبـاً خــال العــام الــدرايس املذكــور.
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الشكل ( )4.١٦أعداد الطلبة الجامعيني حسب الجنس ونوع التعليم للعام الدرايس 2019 -2018
٢٤,٨٠٧
٢٠,٢٧٦

١٠,٤٣٧
٦,٤٦١

٤,٥٣١

٣,٩٧٦

ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺧﺎص
ذﻛﻮر

اﳌﺠﻤﻮع
إﻧﺎث

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،إحصاءات التعليم ،الفصل الرابع 2019

ويالحــظ مــن هــذا الشــكل أن دولــة قطــر اســتطاعت ردم الفجــوة النوعيــة بــن الذكــور واإلنــاث يف مجــال
التعليــم بشــكل الفــت ،وهــو مــا يؤكــد أن املنظومــة التعليميــة القطريــة متكنــت بالفعــل مــن توفــر فــرص
تعليميــة متســاوية للذكــور واإلنــاث دون متييــز بينهــا ،وذلــك عمــاً مبضمــون املــادة ( )49مــن دســتور
البــاد ،والتــي تنــص عــى حــق التعليــم للجنســن.
ويف ســياق متصــل ،يؤكــد الشــكل املذكــور عــى ســعي دولــة قطــر نحــو تحقيــق غايــات الهــدف الرابــع مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030واملرتبــط بــــ "ضــان التعليــم الجيــد واملنصــف والشــامل للجميــع وتعزيز
فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة للجميــع".
مــن جانــب آخــر تتطــور حزمــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة الخاصــة باملــرأة حيــث تتواجــد
املــرأة العاملــة بنســبة متكافئــة يف القطاعــن العــام والخــاص ،وقــد شــهد العامــان املاضيــان تفــوق عــدد
اإلنــاث املعينــات يف الوظائــف عــى عــدد الذكــور ،كــا تحصــل املــرأة عــى فــرص متســاوية يف التدريــب
والتكويــن.
ورغــم التقــدم املحــرز يف املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة القطريــة إال أن هــذه املشــاركة مل ترتافــق بارتفاع
تواجــد املــرأة يف املهــن العليــا واإلرشافيــة ،فبحســب مســح القــوى العاملــة لعــام  ،2018مل تتجــاوز نســبة
تواجــد النســاء القطريــات يف مهنــة املرشعــن وموظفــي اإلدارة العليــا واملديريــن  %2مــن إجــايل
القطريــن النشــطني اقتصاديــا.
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جدول ( )١٤.١٦نسبة اإلناث النشيطات اقتصاديا ( 15سنة فأكرث) حسب املهن والقطاع 2019
القطاع
املهنة

املرشعون وموظفو اإلدارة
العليا واملديرون
االختصاصيون
الفنيون واالختصاصيون
املساعدون
الكتبة
العاملون يف الخدمات والباعة
يف املحالت التجارية واألسواق
العاملون يف الحرف وما إليها
من املهن
مشغلو اآلالت واملعدات
ومجمعوها
املهن العادية
املجموع

إدارة
حكومية
3.3

مؤسسة
 /رشكة
حكومية
3.1

مختلط

خاص

دبلومايس
 /دويل  /غري ربحي
إقليمي

منزيل

املجموع

0.0

2.2
22.4
5.0

5.0

3.4

15.4

0.0

54.6
11.4

36.6
7.8

34.9
6.4

29.5
5.8

41.3
5.2

44.5
11.1

0.1
1.3

25.0
5.2

21.1
28.7

44.7
3.3

12.9
29.5

38.1
0.0

43.1
0.0
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0.0

0.0
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0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.2

0.4
100.0

2.6
100.0

5.8
100.0

18.8
100.0

0.0
100.0

1.3
100.0

84.4
100.0

40.2
100.0

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء ،مسح القوى العاملة بالعينة2020 ،

إال أن مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة ،والســيام السياســية ال تــزال ضعيفــة .فرغــم التقــدم الحاصــل يف
مشــاركة املــرأة القطريــة يف الحيــاة االقتصاديــة ،إال أن مشــاركتها السياســية ال تــزال ضعيفــة ،فبحســب
تقريــر أهــداف التنميــة املســتدامة  2030لدولــة قطــر الصــادر عــن جهــاز التخطيــط واإلحصــاء عــام  ،2018مل
تتجــاوز نســبة مشــاركة القطريــات يف مقاعــد املجلــس البلــدي املركــزي الـــــ  %6.9مــن مجمــوع مقاعــد
املجلــس لعــام ((1(.2017وتتواجــد  4نســاء يف مجلــس الشــورى مــن أصــل  41عضــوا وعــدد  3قاضيــات ،وثــاث
نســاء أعضــاء يف النيابــة العامــة ،ووزيــرة صحــة ،ومســاعدة لوزيــر الخارجيــة يتواجــدن يف العديــد مــن
مناصــب التمثيــل الدبلومــايس والوظائــف اإلرشافيــة يف الجهــات الحكوميــة يف دولــة قطــر.

متكني األشخاص ذوي اإلعاقة

تؤمــن دولــة قطــر بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتتعامــل مــع هــذه الحقــوق انطالقـاً من نهج دســتوري
وترشيعــي عــى حــد ســواء ،وتعكــس ذلــك يف كافــة خططهــا وبرامجهــا يف مختلــف املجــاالت (التعليمية،
والرعايــة الصحيــة ،والعمــل ،واملســكن املناســب ،واملرافق العامــة والخاصــة ،والثقافة والرياضــة) وغريها.
والهــدف هــو متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن املشــاركة يف الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وتطويــر
وتحســن خدمــات الرعايــة املقدمــة لهــذه الفئــة .وقــد حــددت السياســة الســكانية الجديــدة ()2022 -2017
لدولــة قطــر أحــد محاورهــا يف تكمــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كــا حــددت مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي
تســاعد عــى تقييــم تنفيــذ هــذه السياســة الســكانية ورصــد اإلنجــازات املحققــة ،والكشــف عــن التحديــات
القامئــة يف األشــخاص ذوي اإلعاقــة .يعكــس هــذا االهتــام ،اإلميــان بحاميــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــات وتوفــر الدعــم ألرسهــم باعتبارهــا وســيلة لتأســيس املســاواة بــن أفــراد املجتمــع ،وهــو مبــدأ
يؤكــده دســتور الدولــة والقوانــن الوطنيــة ،حيــث أقــر دســتور الدولــة أن مبــدأ املســاواة هــو أحــد الدعامــات
األساســية التــي يقــوم عليهــا املجتمــع القطــري.

 10اللجنة الدامئة للسكان ،حالة سكان قطر  ،2019ص76 .
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تعزيز وحامية حقوق ذوي اإلعاقة قصد التمكني

كانــت دولــة قطــر مــن أوائــل الــدول التــي صادقــت عــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العــام
 ،2008ومنــذ ذلــك الوقــت قطعــت شــوطاً كبــرا ً يف مجــال تعزيــز وحاميــة حقوقهــم ،ودمجهــم الكامــل يف
املجتمــع وإرشاكهــم يف عمليــة التنميــة ،وقــد ضمنــت ذلــك يف رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030والتــي مــن
ضمنهــا تحقيــق املســاواة والعدالــة لجميــع فئــات وقطاعــات املجتمــع ،ويوجــد يف قطــر حاليــا  34جهــة
متخصصــة تقــدم خدماتهــا التخصصيــة لــذوي اإلعاقــة مبختلــف إعاقاتهــم .وقــد ورد يف تقريــر حالــة ســكان
قطــر( ((1أن تحســن الخدمــات التــي تقدمهــا املراكــز املعنيــة ،يفــر ارتفــاع عــدد املســجلني مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف هــذه املراكــز (مــن  7695شــخصاً عــام  2016إىل  12135عــام  ،)2017منهــم  7619مــن الذكــور
و 4516مــن اإلنــاث .وذلــك مــا يبينــه بالتفصيــل الجــدول التــايل ،الــذي يتضــح مــن أســاء املراكــز الــواردة فيــه
تنــوع الخدمــات املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف دولــة قطــر.
جدول ( )١٥.16املسجلون يف مراكز ذوي اإلعاقة حسب الجنسية 2019
قطريون

غري قطريني

املجموع

8.828

7.917

16.745

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء :الفصل التاسع – ذوو اإلعاقة 2019

وتســتند املؤسســات العاملــة مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف جهودهــا وخططهــا يف دمــج ذوي اإلعاقــة
يف املجتمــع إىل بيانــات ميدانيــة مســحية دقيقــة ،منهــا املســح النموذجــي لإلعاقــة الــذي ينفــذه جهــاز
التخطيــط واإلحصــاء والــذي مي ّكــن مــن تقديــم فصــول إحصائيــة تتضمــن بيانــات مفصلــة ومــن متابعــة هــذه
اإلحصــاءات بشــكل ســنوي( .((1ويهــدف املســح إىل معرفــة احتياجــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وتحديــد
أنــواع اإلعاقــات املوجــودة يف الدولــة ،إىل جانــب تحليــل البيانــات واملعطيــات املجمعــة مــن أجــل تعــداد
النســب املتعلقــة بالدراســة والعمــل عــى اإلدمــاج داخــل املجتمــع.

الخطط واالسرتاتيجيات الداعمة لذوي اإلعاقة

وقــد أقــرت الدولــة الكثــر مــن الخطــط واالســراتيجيات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كان آخرهــا الخطة
الوطنيــة للتوحــد  ،2021-2017لتحســن ســبل حيــاة هــؤالء األفــراد وأرسهــم ،كــا اهتمــت الخطــط القطاعيــة
األخــرى يف مختلــف الجهــات الخدميــة بحقــوق ذوي اإلعاقــة وســبل تنميتهــم وبنــاء قدراتهــم .ويتســم
اهتــام الدولــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ورعايتهــا لهــم بالشــمولية ،واإلحاطــة مبختلــف الجوانــب التــي
تهمهــم وأرسهــم ،حيــث تبــدأ هــذه الرعايــة مــن اكتشــاف اإلعاقــة ودرجتهــا ،مــرورا بالرعايــة الواجبــة
الطبيــة والتعليميــة واالجتامعيــة ،وصــوال إىل تنميــة القــدرات ،واملســاعدة إىل درجــة االعتــاد عــى
أنفســهم والنجــاح يف املســار التعليمــي واألكادميــي ،واالندمــاج يف األنشــطة والربامــج املجتمعيــة.
وتقــدم الدولــة كافــة الخدمــات الصحيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتحيطهــم برعايــة صحيــة شــاملة ،وقــد
حرصــت وزارة الصحــة العامــة عــى شــمل حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف جميــع بنــود االســراتيجية
الوطنيــة للصحــة ،ويعتــر مركــز قطــر إلعــادة التأهيــل أحــد مخرجــات هــذه االســراتيجية ،وهــو يعــد املركــز
األكــر يف املنطقــة العربيــة ،حيــث يقــدم خدمــات متعــددة مبــا فيهــا برامــج التأهيــل املجتمعــي
والوظيفــي واألبحــاث ..كــا تــم إعطــاء األولويــة للصحــة الذهنيــة كواحــدة مــن ثــاث أولويــات يف مجــال
الخدمــات الصحيــة ،وجــاء ذلــك بنــا ًء عــى نتائــج دراســات أجرتهــا الدولــة ضمــن الخطــة االســراتيجية الوطنيــة
للصحــة الذهنيــة .2018 -2013
كــا تشــر السياســة الســكانية لدولــة قطــر ((1( 2022-2017إىل وجــود خطــط إلعــداد وتنفيــذ برامــج التأهيــل
والتدريــب املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بغيــة متكينهــم للعمــل يف املؤسســات الحكوميــة والخاصــة،
يشــارك يف تنفيذهــا كل مــن وزارة الداخليــة ووزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة ومركــز
قطــر إلعــادة التأهيــل وزارة التعليــم والتعليــم العــايل.
 11اللجنة الدامئة للسكان .تقرير حالة سكان قطر  ,2019ص .90
 12يصدر جهاز التخطيط واإلحصاء سنويا بيانات عن املسجلني يف مراكز ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة والنوع والجنسية والفئات العمرية
 13اللجنة الدامئة للسكان ،السياسة السكانية لدولة قطر 2022-2017
https://www.ppc.gov.qa/ar/PopulationPolicy/points/Pages/default.aspx
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جهود عىل املستوى الدويل لتطوير سياسات اجتامعية هادفة

عــاوة عــى ذلــك ،نظمــت دولــة قطــر يومــي  7و 8ديســمرب  2019مؤمتــر الدوحــة لإلعاقــة والتنميــة تحــت
شــعار “تســخري قــوة التنميــة االجتامعيــة املســتدامة للنهــوض بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة" ســعيا
إىل دعــم الجهــود الدوليــة الراميــة لتحقيــق الربــط بــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــن جهــة وأهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة مــن جهــة أخــرى ،وذلــك لتطويــر سياســات
اجتامعيــة قــادرة عــى تحقيــق املســاواة التضمينيــة الشــاملة يف املجتمــع تشــارك يف صياغتهــا مختلــف
القطاعــات الحكوميــة والخاصــة واملجتمــع املــدين .وقــد وجــدت املنظــات املعنيــة بحقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،وصنــاع القــرار ،والحكومــات ،ومنظــات املجتمــع املــدين ،والخــراء ،واألكادمييــون ،يف
هــذا املؤمتــر فرصــة للتعبــر عــن آرائهــم ومشــاركة خرباتهــم ،ال ســيام فيــا يتعلــق بالتنســيق بــن برامــج
يكــن جميــع األفــراد دون اســتثناء
التنميــة وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مــن أجــل بنــاء مســتقبل أفضــل ُ َ
أو متييــز مــن الحصــول عــى فــرص عادلــة ومتســاوية ،وذلــك مــن خــال:
	–تسليط الضوء عىل أبرز قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة والتحديات التي يواجهونها واستعراض أهم
التجارب العاملية التي عملت عىل التغلب عليها؛
	–استثامر التكامل والتقاطع بني اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأجندة
التنمية املستدامة من أجل اعتامد خطة منارصة عاملية حولها؛
	–إبراز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل رأس األجندة التنموية الدولية؛
	–التزام دولة قطر بالعمل عىل إقرار حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحاميتها واعتامد سياسة
تضمينية لتمكينهم وتأمني فرص مشاركتهم.
وقــد أمثــرت أعــال املؤمتــر عــن اعتــاد "إعــان الدوحــة" الــذي يعتــر مرجعيــة يف مجــال حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بصفــة خاصــة وحقــوق اإلنســان والتنميــة البرشيــة الشــاملة واملســتدامة بصفــة
عامــة ســاعيا إىل:
	–صياغة منظو ٍر عامٍ للسياسات ذات الصلة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املستوى العاملي؛
	–التوعية بآثار السياسات اإلقليمية؛
	–دعم جهود املنارصة من خالل تعزيز مشاركة املجتمع املدين؛
	–قيادة جهود اإلصالح عىل املستوى الوطني.

أهم التطورات الترشيعية املرتبطة بالوصول للعدالة وتعزيز حقوق اإلنسان

	–القرار األمريي رقم ( )47لسنة  2019املتعلق بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضري لالنتخابات مجلس
الشورى؛
	–قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بشؤون املرأة والطفل وكبار السن واألشخاص
ذوي اإلعاقة؛
	–قرار وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية رقم  21لسنة  2019بتنظيم رشوط وإجراءات
انتخاب ممثيل العامل يف اللجان املشرتكة؛
	–قانون التحكيم رقم ( )2لسنة  2017والذي نص رصاحة ألول مرة عىل التحكيم املرصيف يف "
املنازعات املرصفية " وذلك يف الفقرة رقم  3من املادة؛
	–قانون رقم ( )17لسنة  2018بإنشاء صندوق دعم وتأمني العامل؛
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	–اعتامد الحد األدىن لألجور منذ شهر أغسطس 2020؛
	–إلغاء شهادة عدم املامنعة ومبوجبها لن يحتاج املوظف الحصول عليها من أصحاب العمل إلنهاء
العقود؛
	–إلغاء تصاريح الخروج مبوجب قرار وزير الداخلية رقم  95لسنة  2019الذي يلغي تصاريح الخروج
لجميع الوافدين من غري الخاضعني لقانون العمل يف دولة قطر؛
	–اعتامد قانون العاملة املنزلية (القانون رقم  15لسنة  2017بشأن املستخدمني يف املنازل ،والذي
ينظم العالقة بني أصحاب العمل واملستخدمني يف املنازل؛
	–قرار مجلس الوزراء رقم ( )29لسنة  2019بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بشؤون املرأة والطفل
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة؛
	–قرار وزير الداخلية رقم ( )25لسنة  2019بتنظيم دخــول وخــروج الوافديــن واقامتهــم يف إطار
التطوير الدائم للنظــم التشــريعية الداخليــة متاشـيا مع املعايري الدولية؛
	–قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة  2020بتنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات؛
	–قانون رقم ( )9لسنة  2020بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون ( )17لسنة  1990بشأن الوقاية من
األمراض املعدية

أهم التحديات

رغم أن جهــــودا تشــــريعية وتنظيميــــة كبيــــرة قــــد بذلــت لرتســـيخ قيـــم العدالة واملشاركة ،إال أن تحقيـق
االســـتدامة يف هـــذا الجانـــب يتطلـب جهـودا متكاملـــة ومسـتمرة مرتكـزة علـى التجـــارب الدوليـة املتميـزة
وعلـــى جهـــود حثيثـــة لبنـاء القـــدرات الوطنيـــة االقتصاديـة املؤسسـية منهـــا والبشـــرية .وقد أورد التقرير
الســنوي الخامــس عــر لســنة ( 2019((1صــدور ترشيعــات تعارضــت مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان،
منهــا قانــون الفصــل يف املنازعــات اإلداريــة الــذي أكــد عــى تحصــن بعــض القــرارات اإلداريــة مــن نظــر
القضــاء ،كاألوامــر والقــرارات واملراســيم األمرييــة ،والقــرارات الصــادرة مبوجــب القوانــن املتعلقــة
باللجــوء الســيايس ،واإلقامــة الدامئــة ،ودخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم وإبعادهــم ،والجمعيــات
واملؤسســات الخاصــة ،واملراكــز الدينيــة ،واملطبوعــات والنــر وتراخيــص إصــدار الصحــف واملجــات .كــا
صــدر قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وقانــون مكافحــة اإلرهــاب ،ليعكســا جهــود دولــة
قطــر ودورهــا الرائــد يف املنطقــة وســعيها الدائــم للتصــدي لإلرهــاب بكافــة أشــكاله ،ولكــن يؤخــذ عــى
هــذه الترشيعــات رغــم الجوانــب اإليجابيــة التــي احتوتهــا ،أنهــا تضمنــت مــواد مقيــدة للحقــوق املدنيــة
لألفــراد وحرياتهــم الشــخصية ،ومنحــت ســلطات اســتثنائية للنيابــة العامــة ،خاصــة مــا يتعلــق بقــرارات الحبس
االحتياطــي ومتديدهــا ،مــا ال ينســجم واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
وفيــا يخــص موضــوع النهــوض بحقــوق املــرأة ومتكينهــا وضــان مســاواتها مــع الرجــل ،قطعــت دولــة
قطــر شــوطا هامــا وأنشــأت يف هــذا اإلطــار العديــد مــن املؤسســات القامئــة عــى املفهــوم التكامــي
املرتابــط وغــر القابــل للتجزئــة عــى املســتويني الحكومــي وغــر الحكومــي ويف العديــد مــن املؤسســات
والهيئــات التــي تعنــى بحقــوق الفئــات األوىل بالرعايــة ،إال أن مشــاركة املــرأة يف صنــع القــرار وتــويل
النســاء املناصــب العليــا واملهــن اإلرشافيــة ماتــزال ضعيفــة بالنظــر إىل أعــداد تواجدهــن يف املجالــس
املعينــة واملنتخبــة وتــويل الحقائــب الوزاريــة .كــا أن منــح الجنســية القطريــة لــزوج وأبنــاء القطريــات
اليــزال يشــكل تحديــا ،حيــث تــويص اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بتعديــل قانــون الجنســية لتحقيــق
املســاواة الكاملــة بــن املواطنــن يف مســائل الجنســية ،ومنــح املــرأة الحــق يف نقــل جنســيتها لزوجهــا
وأبنائهــا(.((1

 14اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان – .التقرير السنوي الخامس عرش :أوضاع حقوق اإلنسان يف دولة قطر .ص9 .
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/202011//Annualreport2019.
pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان التقرير السنوي الخامس عرش  2019ص47 .
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أﺷﻜﺎل ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﻌﺾ ﻣﺆﴍات اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ
ﻣﺆﴍ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

ﻣﺆﴍ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻣﺆﴍ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

٦٦

١٩٣/

٣٨

١٣٤/

ﻣﺆﴍ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت

٧٧

١٩٣/

ﻣﺆﴍ اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻌﺎﳌﻲ

٧٠

٣٩

١٣١/

١٧٠/

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﺆﴍ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺣﻘﻮق اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻷوﱃ ﻋﺎﳌﻴﺎً

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ ٢٠٢٠

ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ

٪٩٩

٪ ٤٨,٧

ﻣﻦ  ٢٠١٥إﱃ ٢٠١٨

إﺟﺎﻤﱄ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات واﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠

ﺻﻨﺪوق ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻮل ﰲ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٨اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﻮاﱄ

٥٨٥

اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻮاردات

٢٥,٨٣٥

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ

اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ٢٥,٦٦٩

ﰲ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  ٧٠ﺑﻠﺪا ً.

٥١,٥٠٤

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ

ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩
ﻳﻮم  ٢ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢١

٪٩٣

٪٨٦

٪٦٥

ﺗﻠﻘّﻰ  ٪٩٣ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎوزوا اﻟﺴﺘﻦﻴ
ﻋﺎﻣﺎً ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﻠﻘﺎح ﻋﲆ اﻷﻗﻞ

ﰲ ﺣﻦﻴ ﺗﻠﻘّﻰ ٪٨٦
ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺠﺮﻋﺘﻦﻴ
ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح

ﺗﻠﻘّﻰ  ٪٦٥ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻠﻦﻴ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﻟﻘﺎح )ﻛﻮﻓﻴﺪ – (١٩ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎح ﻋﲆ اﻷﻗﻞ

ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﴍات أﻫﺪاف أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﺎم ٢٠١٩
١٢٠٪
١٠٠٪
٨٠٪
٦٠٪
٤٠٪
٢٠٪

١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧

٨ ٩

٧

اﻷﻫﺪاف

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

٠٪
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ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﻫﺎﻤت دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻜﻮﻓﻴﺪ١٩-
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
واﻟﺘﺤﺼﻦﻴ:

٢٠

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ

١٠

اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ:

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ

151

الهدف السابع عرش
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل
تحقيق التنمية املستدامة

أجمعــت دول العــامل عنــد اعتامدهــا ألجنــدة التنميــة املســتدامة  2030عــام  2015عــى أن الرشاكــة يف
التنميــة أمــر جوهــري يف مواجهــة التحديــات املعقــدة واملتعــددة للتنميــة املســتدامة .واتفقــت عــى
أنــه ال ميكــن للعــامل تحقيــق أهــداف األجنــدة املذكــورة ،إال بالتــزام قــوي ،وبالرشاكــة والتعــاون عــى
املســتويني الوطنــي والــدويل .ويتضــح يوم ـاً بعــد أخــر أن العــامل أكــر ترابط ـاً مــن أي وقــت مــى بفضــل
القــدرة عــى الوصــول إىل التكنولوجيــا واملعرفــة والــذكاء االصطناعــي ،كــا أن الرشاكــة يف التنميــة
وســيلة مهمــة لتبــادل األفــكار وتعزيــز االبتــكار يف األعــال ،وال بــد أن تعتمــد الرشاكــة العامليــة عــى
االســتثامر الداخــي والخارجــي والتمويــل االبتــكاري ،مــع التأكيــد عــى بنــاء القــدرات واملهــارات الوطنيــة،
وتعزيــز ســبل الوصــول إىل التجــارة العامليــة.
تــويل دولــة قطــر مســألة الرشاكــة أهميــة بالغــة يف العديــد مــن املجــاالت ،منهــا مجــال االســتثامر
الداخــي والخارجــي والتمويــل االبتــكاري ،كــا تلعــب دورا ً مه ـاً يف التحالفــات الدوليــة ويف منظومــة
األمــم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة ،والتحالــف العاملــي للقاحــات ،مثــال حــي عــى الرشاكــة التــي يحتــاج
إليهــا العــامل بــأرسه للتصــدي إىل الجائحــة .وهــو شــكل مــن أشــكال التعــاون الــذي يســتدعي التوســع
ليشــمل الطيــف الكبــر للمســائل التــي تعالجهــا أجنــدة التنميــة املســتدامة  .2030ومــن الــروري أن تكفــل
الرشاكــة اتســاق السياســات ذات العالقــة بعمليــة التنميــة ،بحيــث تشــمل طائفــة واســعة مــن مصــادر
التمويــل اإلمنــايئ ،ومعالجــة املســائل املهمــة التــي تقــوم عليهــا التنميــة املســتدامة للجميــع ،وفق ـاً
ملبــدئ أال يتخلــف أحــد وراء الركــب .ويعتــر تنظيــم دولــة قطــر لبطولــة كأس العــامل  ،2022أكــر دليــل عــى
قدرتهــا عــى االنخــراط ضمــن أكــر الــراكات العامليــة.

أوال :الشؤون املالية

هنــاك إجــاع دويل عــى رضورة تعبئــة املــوارد املاليــة مــن العديــد مــن املصــادر وإنفاقهــا بشــكل فعــال
يف ســبيل تحقيــق أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  .2030وقــد تــم التأكيــد عــى ذلــك يف املؤمتــر
الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة الــذي أنعقــد يف أديــس أبابــا خــال الفــرة  13إىل  16يوليــو  ،2015ويف
مؤمتــر الدوحــة رفيــع املســتوى بشــأن متويــل التنميــة املنعقــد يف نوفمــر  ،2017حيــث اعتــر متويــل
التنميــة جــزءا ً مهـاً مــن وســائل تنفيــذ أهــداف األجنــدة املذكــورة ،ولــه نفــس أهميــة األهــداف والغايــات.
ومــن الــروري أن يتــم ذلــك يف إطــار رشاكــة عامليــة متجــددة ،مدعومــة بالسياســات واإلجــراءات املحــددة
عــى النحــو املبــن يف الوثائــق الختاميــة للمؤمتريــن املذكوريــن.
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التمويل

لقــد كان لجائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-أثــارا ً ســلبية كبــرة عــى االقتصــاد العاملــي ،لكــن
تأثريهــا قــد تفــاوت مــن دولــة ألخــرى ،وذلــك وفقـاً ملــا متلكــه تلــك الــدول مــن مقومــات متكنها مــن الصمود
يف وجــه هــذه الجائحــة ،التــي ســترتك آثــارا ً نســبية عــى اقتصاديــات العديــد مــن دول العــامل .ويف دولــة
قطــر أمكــن التعامــل مــع تأثرياتهــا إىل حــد كبــر ،وذلــك بســبب اإلجــراءات والسياســات االقتصاديــة والصحيــة
التــي اتخذتهــا الدولــة بغيــة احتــواء هــذا الفــروس وتداعياتــه .حيــث أصــدرت الحكومــة عــددا ً مــن السياســات
املاليــة والنقديــة كإجــراءات اســتباقية الحتــواء التداعيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة املتوقعــة.

 ١٫1٫١٧مجمــوع اإليــرادات الحكوميــة اإلجامليــة كنســبة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل،
بحســب املصــدر
بلــغ متوســط اإليــرادات الحكوميــة كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل (املــؤرش )١٫1٫١٧
خــال الفــرة  2020-2016حــوايل  ٪31وبلــغ ذروتــه عنــد  ٪34يف عــام  2019بفضــل ارتفــاع أســعار
النفــط ،وللســبب نفســه انخفــض إىل  ٪28يف .2015
تــدرك قطــر أهميــة االعتــاد عــى اإليــرادات غــر النفطيــة مــن خــال تنويــع مصــادر الدخــل ،ألن
عائــدات النفــط يف الوقــت الحــارض تشــكل يف املتوســط  ٪81مــن إجــايل اإليــرادات ،لذلــك بــدأت
الحكومــة يف اتخــاذ بعــض الخطــوات نحــو تحقيــق عائــدات رضيبيــة ،حيــث بــدأت منــذ بدايــة عــام
 2019يف تطبيــق رضيبــة املكــوس (الرضيبــة االنتقائيــة عــى بعــض الســلع الضــارة) ،كــا أنهــا بصــدد
التجهيــز لتطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة ،بغيــة تحقيــق االســتدامة املاليــة.
الشكل ( )١٫١٧اإليرادات كنسبة من إجاميل الناتج املحيل
٤٠

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ

٢٢

٢١

١٧

٢٨

١٩

١٨

٨٠
٦٠

٢٠
١٠

١٠٠

٧٨

٧٩

٨٣

٨١

٨٢

٤٠
٢٠
٠

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

إﻳﺮادات ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
إﺟﺎﻤﱄ اﻹﻳﺮادات ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ )اﻷﻤﻳﻦ(
املصدر :وزارة املالية وإعداد جهاز التخطيط واالحصاء

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﺎﻤل اﻹﻳﺮادات

٣٠

٣٢

٣٤

٣١

٣١

١٢٠

٢٠١٦
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز

تواصــل قطــر خفــض اإلنفــاق وحاولــت تنويــع مصــادر دخلهــا ،مبــا يف ذلــك االســتثامر الخارجــي.
وخفــض إجــايل اإلنفــاق مــن  222مليــار ريــال قطــري يف عــام  2016إىل  182مليــار ريــال يف عــام
 ،2020فيــا بلــغ املتوســط الســنوي لالســتثامر األجنبــي املبــارش القطــري يف الخــارج حــوايل 4
مليــار دوالر يف الســنة خــال الفــرة ( ،2020 -2016املــؤرش .)١٫3٫١٧
والهــدف مــن االســتثامرات الخارجيــة ،ومــن تطبيــق الرضائــب هــو توليــد دخــل مســتدام لتمويــل
املوازنــة العامــة للدولــة( ،املــؤرش  .)١٫٢٫١٧ولتســديد الديــن العــام الحكومــي الــذي بلغــت التكلفــة
الســنوية لخدمــة املديونيــة العامــة مــن مدفوعــات الفوائــد للديــن املحــي والخارجــي (املــؤرش
 )١٫4٫١٧حــوايل  ٪2.9مــن إجــايل الصــادرات (ســلع وخدمــات) ،والــذي بلــغ ذروتــه يف عــام 2020
بنســبة  ،٪4.5بســبب ارتفــاع الديــن العــام الخارجــي بنســبة  %81خــال الفــرة  .2020-2016يف املقابــل،
ارتفعــت حصــة متويــل املوازنــة العامــة مــن اإليــرادات غــر النفطيــة مــن  ٪18يف عــام  2016إىل ٪22
يف عــام  .2020وبلــغ املتوســط الســنوي للعوائــد مــن اســتثامرات دولــة قطــر يف الخــارج حــوايل 8
مليــار دوالر امريــي يف الســنة خــال الفــرة .2020-2016
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 ١٫2٫١٧صــايف املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية ،ومجموعهــا ،واملســاعدة اإلمنائيــة
الرســمية املقدمــة إىل أقــل البلــدان منــوا ً ،كنســبة مــن الدخــل القومــي
اإلجــايل للجهــات املانحــة يف لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي.
الجدول ( )١٫١٧حجم املساعدات التنموية واإلغاثية التي قدمتها دولة قطر لغريها من دول ومنظامت ومنها
منظامت األمم املتحدة من عام  2015إىل  ( 2018دوالر أمرييك )
السنة

2015

2016

2017

2018

تنموية
إغاثية
املجموع

346,084,444
171,271,807
517,356,252

381,456,173
196,090,041
577,546,214

366,883,135
187,276,466
554,159,601

257,583,066
98,410,909
355,993,974

املصدر :وزارة الخارجية

ويشري الجدول أعاله إىل تطور املساعدات اإلغاثية والتنموية التي تقدمها دولة قطر.
تحــرص دولــة قطــر عــى تقديــم املســاعدات اإلمنائيــة واإلغاثيــة للــدول املحتاجــة يف العــامل
بــأرسه ،واإلســهام يف تحقيــق أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030وذلك يف إطــار التزامها
مببــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة الســيام مبــدأ التعــاون والرشاكــة .وكان صاحــب الســمو الشــيخ
متيــم بــن حمــد آل ثــاين أمــر البــاد قــد أعلــن عــى هامــش اجتامعــات الــدورة ( )74للجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة ،خاصــة مــن خــال مشــاركة ســموه كذلــك يف قمــة العمــل املناخــي التــي
انعقــدت يف  23ســبتمرب عــام  ،2018عــن مســاهمة دولــة قطــر مببلــغ ( 100مليــون دوالر أمريــي)
لدعــم الــدول الجزريــة الناميــة والبلــدان األقــل منــوا ً ،بغيــة مواجهــة التغــر املناخــي والتحديــات
البيئيــة .وتــم االتفــاق بــن مؤسســة التعليــم فــوق الجميــع القطريــة والبنــك الــدويل عــى توفــر
مبلــغ ( 250مليــون دوالر أمريــي) لدعــم مليــوين طفــل ومتكينهــم مــن الوصــول إىل التعليــم
النوعــي يف  40بلــدا ً ،ويشــر الجــدول أعــاه إىل تطــور املســاعدات اإلغاثيــة والتنمويــة التــي
تقدمهــا دولــة قطــر.
كــا أعلنــت دولــة قطــر يف منتــدى الدوحــة عــام ( )2018عــن تقديــم دعــم متعــدد الســنوات
لتمويــل عــدد مــن هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة مببلــغ  500مليــون دوالر أمريــي مبينــاً يف
هــذا الســياق أن إجــايل املســاعدات املاليــة التــي قدمهــا صنــدوق قطــر للتنميــة لدعــم قطــاع
التعليــم يف مناطــق عــدة مــن العــامل بلغــت خــال الفــرة مــن  2013إىل  2019قرابــة  710ماليــن
دوالر أمريــي.

 ٢.3.١٧حجــم التحويــات املاليــة (بــدوالرات الواليــات املتحــدة) كنســبة مــن مجمــوع
الناتــج املحــي اإلجــايل
يشــر الجــدول رقــم ( )٢.١٧إىل حجــم التحويــات املاليــة التــي متــت مــن دولــة قطــر إىل بقيــة بلدان
العامل يف الفــرة 2020-2015
الجدول ( )٢.١٧نسبة تحويالت العاملني يف دولة قطر من إجاميل الناتج املحيل اإلجاميل
(مليون دوالر أمرييك)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

تحويالت العاملني
الناتج املحيل اإلجاميل
نسبة التحويالت املالية من الناتج املحيل
اإلجاميل ()%

12,040
161,740
7.44

11,835
151,732
7.80

12,600
161,099
7.82

11,413
183,335
6.23

11,814
175,838
6.72

10,610
146,401
7.25

املصدر :مرصف قطر املركزي وجهاز التخطيط واإلحصاء.
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تؤكــد أجنــدة التنميــة املســتدامة عــى أهميــة الــراكات مــن أجــل التنميــة العامليــة ،وتركــز عــى
تعزيــز الروابــط املاليــة بــن البلــدان .ولتحويــات األمــوال التــي يرســلها العــال الذيــن يعيشــون
يف دولــة قطــر إىل عائالتهــم يف الوطــن ،وتذهــب يف معظمهــا إىل عــدد مــن البلــدان كالهنــد
وباكســتان ونيبــال وبنغــادش والبلــدان العربيــة تأثــر إيجــايب عــى اقتصاديــات تلــك الــدول،
وتســهم يف تحقيــق أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  .2030ويشــر الجــدول رقــم ( )2٫١٧إىل
تراجــع حجــم هــذه التحويــات مــن  12مليــار دوالر أمريــي عــام  2015إىل  10.6مليــار دوالر عــام ،2020
ويشــكل هــذا املبلــغ حــوايل  7.3باملائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،ويعــود الرتاجــع يف هــذه
التحويــات عــام  2020بشــكل كبــر إىل تأثــر الجائحــة وأثرهــا عــى تراجــع النشــاط االقتصــادي .ومــن
املتوقــع أن تعــود التحويــات إىل االرتفــاع بعــد التعــايف مــن الجائحــة .

التكنولوجيا

يعتــر مجــال البحــث والتطويــر واالبتــكار ،مــن أهــم وســائل تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030وزيــادة
اإلنتاجيــة يف قطاعــات إســراتيجية التنميــة الوطنيــة  2022-2018عــى حــد ســواء ،كــا يشــكل هــذا املجــال
رافعــة رئيســية طويلــة األجــل للنمــو االقتصــادي واالزدهــار .حيــث يســهم يف تحقيــق العديــد مــن األهــداف
والغايــات يف العديــد مــن القطاعــات خاصــة فيــا يتعلــق بالتعليــم والصحــة واألمــن الغــذايئ والبيئــة
وباالســتثامر يف رأس املــال البــري وبنــاء القــدرات .وبينــا يتضامــن العــامل ملكافحــة الجائحــة عــن طريــق
سلســلة مــن اإلجــراءات الصحيــة واالجتامعيــة بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة.

يف ظــل إغــاق الحــدود وحظــر التجــول واإلغــاق للمــدارس والجامعــات ،وغــر ذلــك مــن القيــود عــى
الحركــة ،جــاء التحــول الرقمــي يف دولــة قطــر كطــوق نجــاة للمؤسســات والــركات واألفــراد .فالتســوق
والرتفيــه عــر شــبكة اإلنرتنــت ،وتوفــر الخدمــات املاليــة الرقميــة والصحيــة ،واملعامــات اإلداريــة ،وتنظيــم
املؤمتــرات ،وورش العمــل والنــدوات ،والتعليــم عــن بعــد باســتخدام التطبيقــات اإللكرتونيــة التــي تــم
اســتخدامها بغيــة التصــدي للظــروف الطارئــة التــي أحدثتهــا الجائحــة ،واحتلــت اإلجــراءات املذكــورة موقــع
الصــدارة يف حيــاة النــاس وأرزاقهــم يف املجتمــع القطــري.
عــى مــدى العقديــن املاضيــن حققــت دولــة قطــر العديــد مــن اإلنجــازات يف مجــال التعليــم والبحــوث،
حيــث أنشــأت مؤسســات تعليميــة وبحثيــة عامليــة املســتوى ،متثــل نقطــة االنطــاق لرحلتهــا الطموحــة يف
مجــال البحــوث والتطويــر واالبتــكار وبنــاء االقتصــاد القائــم عــى املعرفــة .وتحتضــن املدينــة التعليميــة يف
عــا لنخبــة مــن أفضــل الجامعــات العامليــة ،باإلضافــة إىل الجامعــات الوطنيــة مثــل جامعــة قطــر
قطــر فرو ً
وجامعــة حمــد بــن خليفــة التــي تشــكل قــوة واعــدة لنظــام التعليــم والبحــث يف الدولــة .عــاوة عــى ذلــك
تتص ـدّر دولــة قطــر دول املنطقــة يف مجــال البحــوث ،حيــث طــورت قاعــدة بحثيــة متينــة خــال فــرة زمنيــة
قصــرة.
كــا تــويل دولــة قطــر مجــال العلــم والتكنولوجيــا أهميــة كبــرة وتســتثمر فيــه اســتثامرا ً كثيف ـاً ،وتســعى
إىل ضــان وصــول الجميــع إىل التكنولوجيــا وبنــاء مجتمــع قائــم عــى املعرفــة ،ويشــر الجــدول رقــم
( )٣٫١٧إىل بعــض مــؤرشات التكنولوجيــا التــي احتلــت فيهــا دولــة قطــر مراكــز متقدمــة.
الجدول ( )٣٫١٧بعض مؤرشات التقدم يف البنية الرقمية يف دولة قطر عىل الصعيد الدويل

1
2
3
4
5
6

املؤرش

املرتبة

السنة

مؤرش الحكومة اإللكرتونية E-Government Index
مؤرش املشاركة اإللكرتونية E- Participation Index
مؤرش جاهزية البنية الرقمية )Network readiness Index (NRI
مؤرش تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ICT Development Index
مؤرش االبتكار العاملي )Global Innovation Index (GII
مؤرش تقييم حقوق النفاذ الرقمي DARE INDEX

193/66
193/77
134/38
170/39
131/70
األوىل عاملياً

2020
2020
2020
2017
2020
2020
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وعىل هذا الصعيد تم تحقيق العديد من اإلنجازات التكنولوجية أهمها ما ييل:

1 .1واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

(((1

هــي جــزء مــن بيئــة فريــدة تضــم مجموعــة مــن مثــاين جامعــات دوليــة ومحليــة رائــدة ،ومــدارس ابتدائيــة
وثانويــة ،ومراكــز أبحــاث ومعاهــد سياســات ،وكيانــات دراســية مختلفــة يتــم الرتكيــز فيهــا عــى املجتمــع.
وقدتــم تصميــم هــذه البيئــة الفريــدة بشــكل يعــزز التــآزر بــن مختلــف التخصصــات والقطاعــات ،مبــا يســاهم
يف اســتقطاب التقنيــات الجديــدة التــي تــم تطويرهــا ،وإطالقهــا يف الســوق العامليــة .وقــد تحقــق يف
إطــار واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا العديــد مــن اإلنجــازات الهادفــة إىل تحويــل قطــر إىل مركــز عاملــي
لالبتــكار التكنولوجــي.
•أكرث من  50رشكة من بينها  20رشكة عاملية ،تتخذ حالياً من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مق ًرا لها؛
• 31منت ًجــا مبتكـ ًرا تــم تطويــره وتســويقه يف الســوق القطــري املحــي مــن خــال فــرص اســتثامرية واحتضــان قدمتــه واحــة قطــر
للعلــوم والتكنولوجيــا؛
•  22رشكة قطرية ناشئة تركز جميعها عىل التكنولوجيا ،تضمها حاضنة األعامل التابعة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا؛
• 115هــي االســتثامرات التــي قامــت بهــا واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا يف الــركات اإلقليميــة مــن خــال رشاكتهــا مــع
صنــدوق “ 500ســتارت أبــس "Startups 500الــذي يقــع مقــره يف وادي الســيليكون؛
•حوايل  5000شخص عملوا يف الرشكات التي احتضنتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا منذ عام 2008؛
•أكرث من 1000مشارك يف برامج االبتكار التابعة للواحة منذ عام 2008؛
• 1.2مليــار دوالر أمريــي تــم اســتثامرها يف أنشــطة البحــوث والتطويــر واالبتــكار مــن قبــل الــركات العامليــة املســجلة يف واحــة
قطــر للعلــوم والتكنولوجيا.

2 .2الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

(((1

أنشــأت مؤسســة قطــر ،الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي عــام  ،2006كجــزء مــن التزامهــا املســتمر
لجعــل اقتصــاد دولــة قطــر اقتصــادا ً قامئــاً عــى املعرفــة .وتنظــر مؤسســة قطــر إىل البحــوث باعتبارهــا
رضوريــة للنمــو الوطنــي واإلقليمــي ،ووســيلة لتنويــع اقتصــاد الدولــة ،وتعزيــز الفــرص التعليميــة ،وتطويــر
املجــاالت التــي تؤثــر عــى املجتمــع ،مثــل الصحــة والبيئــة .وتتمثــل مهمــة الصنــدوق القطــري لرعايــة البحث
العلمــي يف تعزيــز املعرفــة والتعليــم عــن طريــق دعــم البحــوث املبتكــرة املختــارة بشــكل تنافــي يف
جميــع مجــاالت العلــوم ،مــع الرتكيــز عــى الطاقــة والبيئــة وعلــوم الحاســوب وتكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت والعلــوم الصحيــة واالجتامعيــة واآلداب والعلــوم اإلنســانية.

3 .3اسرتاتيجية قطر للبحوث والتطوير واالبتكار 2030

(((1

أعــد مجلــس قطــر للبحــوث والتطويــر الــذي تأســس عــام  ،2018اســراتيجية قطــر للبحــوث والتطويــر واالبتــكار
ليدشّ ــن مرحلــة جديــدة مــن اإلجــاع الوطنــي ،وخطــوة مهمــة يف املســرة الوطنيــة لدولــة قطــر يف
مجــال البحــوث والتطويــر واالبتــكار .وتشــكل املجلــس مــن نخبــة بــارزة تضــم عــددا ً مــن الخــراء والقيــادات
املحليــة والعامليــة مــن الجهــات الحكوميــة واملؤسســات األكادمييــة والبحثيــة وقطــاع األعــال .وقــد
اســتضافت مؤسســة قطــر للرتبيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع أعــال املجلــس وأمانتــه العامــة حتــى
إمتــام تنفيــذ املهــام املوكلــة لــه .واشــتملت االســراتيجية الوطنيــة للبحــوث والتطويــر واالبتــكار  2030عىل
خمــس مجــاالت رئيســية ذات أهميــة اســراتيجية ،تســتطيع منظومــة البحــوث والتطويــر واالبتــكار مــن خاللهــا
تحقيــق أثــر محــي كبــر ،واملســاهمة عاملي ـاً عــر منظومــة البحــوث ومنظومــة االبتــكار ،وهــي :الطاقــة،
والصحــة ،واســتدامة املــوارد ،والتنميــة االجتامعيــة ،والتكنولوجيــا الرقميــة.
https://qstp.org.qa/ar/
https://tdv.motc.gov.qa/ar/Research-and-Development/Qatar-National-Research-Fund
https://www.motc.gov.qa/ar/documents/document/qatar-digital-government-2020-strategy-%E293-%80%executive-summary
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وتســعى اســراتيجية البحــوث والتطويــر واالبتــكار  2030إىل تحقيــق أهدافهــا عــن طريــق التوســع يف
إنشــاء وتطويــر مــا يــي:
الشكل ( )2,17أهداف اسرتاتيجية البحوث والتطوير واالبتكار 2030

١

٢

٣

٤

٥

ﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث وﺗﻄﻮﻳﺮ
واﺑﺘﻜﺎر اﻟﴩﻛﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺤﺴﻦﻴ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ

ﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث وﺗﻄﻮﻳﺮ
واﺑﺘﻜﺎر اﻟﴩﻛﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات
واﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻣﺮاﻛﺰ وﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺑﺤﻮث واﺑﺘﻜﺎر
ﻟﻠﴩﻛﺎت اﻟﺼﻐﺮﻴة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت ﰲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات
اﻷوﻟﻮﻳﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر اﻟﺠﺮيء
وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﺎﻤل
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻣﺮاﻛﺰ وﻣﺒﺎدرات
اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

4 .4اسرتاتيجية قطر الوطنية للذكاء االصطناعي

(((1

تعتمــد اســراتيجية قطــر الوطنيــة يف مجــال الــذكاء االصطناعــي عــى ســت ركائــز :هــي التعليــم ،والوصــول
إىل البيانــات ،والعاملــة ،واألعــال التجاريــة ،والبحــوث ،واألخالقيــات .ومــن املتوقــع أن تضطلــع دولــة قطــر
بدوريــن هــا:
	–أوال :أن تصبح دولة قطر قادرة عىل إنتاج تطبيقات ذكاء اصطناعي عاملية الطراز يف املجاالت التي
تحظى باالهتامم عىل الصعيد الوطني بحيث تسهم يف تحقيق التنمية املستدامة عىل الصعيد
الوطني ،وأن تستخدم بيئة أعامل الذكاء االصطناعي باعتباره محركاً لالبتكار.
	–ثانيا :أن تصبح دولة قطر مستهلكاً فعاالً للذكاء االصطناعي مع وجود مواطنني أكفاء .وستكون
اإلسرتاتيجية املذكورة عامل متكني تكنولوجي قوي لتحقيق رؤية قطر الوطنية  .2030وباستخدام
الذكاء االصطناعي ميكن ترسيع وترية الجهود املبذولة لتأسيس االقتصاد القائم عىل املعرفة وال
سيام تطوير قدرة داخلية تعزز كفاءة النقل وتقليل التلوث وتعزيز التنمية البيئية.

5 .5بحوث جامعة قطر

أعــدت جامعــة قطــر خارطــة طريــق للبحــث العلمــي تحــت عنــوان “تطويــر البحــوث مــن أجــل مســتقبل قطــر”
للفــرة  ،2019-2014وحصــل مجمــع البحــوث يف الجامعــة عــى االعتــاد مــن قبــل الجمعيــة األمريكيــة العتامد
املختــرات ،األمــر الــذي يؤكــد عــى التــزام الجامعــة بأعــى معايــر الجــودة ،وأفضــل املامرســات الدوليــة
يف جميــع عملياتهــا البحثيــة ونظــم وإجــراءات مخترباتهــا .كــا أسســت مركــز البحــوث الحيويــة الطبيــة وهو
مركــز متعــدد التخصصــات يســتفيد مــن البنيــة التحتيــة واملــوارد البرشيــة يف جامعــة قطــر ومــن الشــبكة
املتناميــة للمراكــز املهتمــة بالبحــوث الحيويــة الطبيــة يف دولــة قطــر.

6 .6بحوث مؤسسة حمد الطبية

تأســس مركــز البحــوث الطبيــة التابــع ملؤسســة حمــد الطبيــة يف عــام  ،1998وهــو مرفــق ذو مســتوى
عاملــي مخصــص لدعــم البحــوث املبتكــرة عاليــة الجــودة يف قطــر ،وتهــدف رؤيــة املركــز إىل الحصــول عىل
االعــراف الــدويل ليصبــح مركـ ًزا دول ًيــا مرموقًــا للبحــوث ،وأن يتــم ترجمــة نتائــج هــذه البحــوث إىل تحســينات
ملموســة وقابلــة للقيــاس عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة ،وتواصــل مؤسســة حمــد الطبيــة جهودهــا يف
مجــال البحــوث الهادفــة إىل اكتشــاف معــارف جديــدة واعتــاد معايــر عامليــة لرعايــة املــرىض ،كــا تقــوم
بالجمــع بــن أبــرز وأملــع الشــخصيات يف هــذا املجــال للتعــاون يف إجــراء البحــوث املتطــورة يف املجــاالت
التــي متثــل أولويــة لدولــة قطــر وتعــد مصــد ًرا لالهتــام يف املامرســات اليوميــة.
https://hukoomi.gov.qa/en/article/qatars-national-artificial-intelligence-strategy
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وقــد بلــغ حجــم اإلنفــاق املحــي عــى البحــث والتطويــر حــوايل  % 0.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل عــام
 2018ليحتــل املرتبــة الثالثــة بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وبذلــك تكــون نســبة اإلنفــاق عــى البحــث
والتطويــر قــد ارتفعــت إىل  % 48.7مقارنــة مبــا كان الحــال عليــه عــام  .2015وتهــدف الحكومــة إىل إنفــاق
حــوايل  % 2.7مــن امليزانيــة الســنوية عــى مجــال البحــث والتطويــر(.((2

 ١٫6٫١٧عــدد اتفاقــات التعــاون يف مجــايل العلــوم و/أو التكنولوجيــا املربمــة بــن
البلــدان ،بحســب نــوع التعــاون
يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وقعــت دولــة قطــر ممثلــة بــوزارة املواصــات
واالتصــاالت مثــاين اتفاقيــات دوليــة هــي:
	–مذكرة تفاهم يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني دولة قطر وجمهورية سنغافورة
تم التوقيع عليها يف أكتوبر .2021
	–مذكرة تفاهم يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني دولة قطر واليابان تم التوقيع
عليها يف  20فرباير.2015
	–مذكرة تفاهم يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني دولة قطر وجمهورية الهند تم
التوقيع عليها يف  22مايو .2015
	– مذكرة تفاهم يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني دولة قطر وجمهورية تونس تم
التوقيع عليها يف  9ديسمرب .2015
	–مذكرة تفاهم يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني دولة قطر وجمهورية تركيا تم
التوقيع عليها يف  18ديسمرب .2017
	–توجد مذكرة تفاهم يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بني دولة قطر وجمهورية كوريا
الجنوبية تم التوقيع عليها يف سيول عام  2015م ومل يتم تفعيل املذكرة.
	–تم التوقيع عىل خطاب نوايا للتعاون يف مجال األمن السيرباين بني حكومة دولة قطر وحكومة
الواليات املتحدة األمريكية بتاريخ  30يناير  ،2018يف واشنطن.
	–تم التوقيع عىل خطاب نوايا بشأن برنامج التعاون القطري – األمرييك بني وزارة املواصالت
واالتصاالت بدولة قطر ووزارة التجارة بالواليات املتحدة األمريكية.

 ٣٫6٫١٧االشــراكات يف اإلنرتنــت الســليك ذي النطــاق العريــض لــكل  100مــن الســكان،
بحســب الرسعــة
فيــا يتعلــق باشــراكات ســكان دولــة قطــر يف اإلنرتنــت الســليك ذي النطــاق العريــض ،يشــر
الشــكل ( )٣٫١٧إىل حــدوث تطــور كبــر يف هــذا املجــال ،حيــث ارتفــع عــدد املســتخدمني لــه مــن 9.7
لــكل مائــة مــن الســكان عــام  2016إىل  20.2عــام .2019
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الشكل ( )٣٫١٧االشرتاكات يف االنرتنت السليك ذي النطاق العريض لكل  100من السكان ()2019-2016
١٠٫٤
١٠٫٢
١٠
٩٫٨
٩٫٦
٩٫٤
٩٫٢
٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٩

املصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء

فيــا يتعلــق باشــراكات ســكان دولــة قطــر يف اإلنرتنــت الســليك ذي النطــاق العريــض ،يشــر
الشــكل ( )٣٫١٧إىل حــدوث تطــور كبــر يف هــذا املجــال ،حيــث ارتفــع عــدد املســتخدمني لــه مــن
 9.7لــكل مائــة مــن الســكان عــام  2016إىل  20.2عــام  .2019وتجــدر اإلشــارة إىل أن البنيــة التحتيــة
للشــبكة الثابتــة تتســم بجــودة عاليــة ،وهــي حاليــاً خمســة أضعــاف كــا كانــت عليــه عــام .2019
كــا تبلــغ تغطيــة شــبكة الهاتــف املحمــول حالي ـاً حــوايل  .((2(%100هــذا وقــد تــم توجيــه مــزودي
خدمــات االتصــاالت للتعامــل مــع متطلبــات الزيــادة الكبــرة يف اســتخدام اإلنرتنــت أثنــاء جائحــة
 19.COVIDحيــث يعمــل العديــد مــن األشــخاص مــن املنــزل ،وبفضــل جهــود وزارة املواصــات
واالتصــاالت وهيئــة تنظيــم االتصــاالت ،ضاعــف مشــغلو االتصــاالت رسعــة اإلنرتنــت للمســتخدمني
وضاعفــوا بيانــات الهاتــف املحمــول للعمــاء مــن األفــراد والــركات وقدمــوا حــزم جديــدة لربــط
املســتخدمني بخدمــات اإلنرتنــت لتســهيل التشــغيل عــن بعــد ،مــع الحفــاظ عــى جــودة الخدمــات
وبــدون رســوم ماليــة إضافيــة.

 ١٫8٫١٧نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت
يشــر الشــكل ( )4٫١٧إىل تطــور أعــداد مســتخدمي شــبكة اإلنرتنــت ،حيــث بلغــت حــوايل  % 89مــن
إجــايل الســكان عــام  .2019وتطــورت أعــداد مســتخدمي الشــبكة مــن الذكــور مــن  % 70.7عــام
 2016إىل حــوايل  % 91عــام  .2019ويشــر مــؤرش التكافــؤ بــن الجنســن إىل أن اإلنــاث قــد تفوقــوا
عــى الذكــور يف اســتخدام هــذه الشــبكة مــن عــام  2016ولغايــة  .2018ويتضــح أن ســكان دولــة
قطــر يســتخدمون اإلنرتنــت يف العديــد مــن املجــاالت ،كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن اســتخدام هــذه
الوســيلة قــد تزايــد يف ظــل الجائحــة ،حيــث تــم اللجــوء إليــه يف األعــال التجاريــة والتعلــم عــن
بعــد والتواصــل داخــل قطــر وخارجهــا .ومــن املتوقــع أن يرتفــع اســتخدام هــذه الوســيلة إىل %100
ملــن هــم يف الفئــة العمريــة  4ســنوات فأكــر قبــل عــام .2030
وتشــر األرقــام الحديثــة إىل أن دولــة قطــر قــد احتلــت املرتبــة األوىل عاملي ـاً يف نســبة انتشــار
اإلنرتنــت بــن إجــايل الســكان بنســب ٍ
ة بلغــت  %99وذلــك بحســب تقريــر «الحالــة الرقميــة العامليــة»
للعــام  2021الصــادر عــن مؤسســة «هــوت ســويت  »hootsuiteالعامليــة.

 21وزارة املواصالت واالتصاالت
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الشكل ( )4٫١٧نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت حسب الجنس ()2019-2016
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ
١٠٠

٥٠

٠
٢٠١٨

٢٠١٩
اﳌﺠﻤﻮع

٢٠١٧
اﻧﺎث

٢٠١٦
ذﻛﻮر

املصدر :جهاز التخطيط واالحصاء.

ثالثاً :مساهمة دول قطر يف بناء قدرات البلدان النامية

 ١٫17٫١٧املبلــغ بــدوالرات الواليــات املتحــدة املرصــود للــراكات بــن القطاعــن العــام
والخــاص ورشاكات املجتمــع املــدين
بغيــة بنــاء قــدرات البلــدان الناميــة ومســاعدتها يف تحقيــق أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة
 ،2030تقــوم مؤسســات دولــة قطــر بالعديــد مــن املبــادرات نذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال:
1.1صنــدوق قطــر للتنميــة( :((2تســتمر دولــة قطــر يف دعــم املشــاريع واملبــادرات الهادفــة إىل
تخفيــف معانــاة الشــعوب املنكوبــة ،وتعزيــز القطاعــات اإلمنائيــة يف الــدول الناميــة ،وذلــك
عــن طريــق العمــل عــى توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة وتوفــر املرافــق واملــوارد التعليميــة
لألطفــال غــر امللتحقــن باملــدارس ،وتطويــر البنيــة التحتيــة عــر إنشــاء الطــرق وشــبكات
الــرف الصحيــة .ولقــد ســاعدت مشــاريع صنــدوق قطــر للتنميــة ماليــن البــر حــول العــامل
عــى تجــاوز عوائــق أساســية تحــول دون تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية والحريــات األساســية.
وذلــك متاشــياً مــع أهــداف الصنــدوق وأهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  .2030وقــد مــول
صنــدوق قطــر للتنميــة يف العــام  2018العديــد مــن املشــاريع يف قطاعــات التعليــم والصحــة
والتمكــن االقتصــادي بحــوايل  585مليــون دوالر أمريــي يف أكــر مــن  70بلــدا ً.
2.2صلتــك :بغيــة املســاهمة يف بنــاء قــدرات البلــدان الضعيفــة واملتوســطة الدخــل تديــر دولــة
قطــر مؤسســة صلتــك ،وهــي مؤسســة اجتامعيــة تنمويــة دوليــة غــر ربحيــة غــر حكوميــة
مقرهــا يف دولــة قطــر ،وتعمــل عــى وصــل الشــباب أينــا وجــد بالوظائــف واملــوارد الالزمــة
لتأســيس وتنميــة مشــاريعهم وذلــك عــن طريــق تقديــم الحلــول الواســعة واملبتكــرة يف
مجــال التوظيــف ،ومــن خــال العمــل مــع الــركاء املحليــن واإلقليميــن والدوليــن .وتشــجع
املؤسســة عــى خلــق فــرص العمــل عــى نطــاق واســع ،وريــادة األعــال ،والوصــول إىل رأس
املــال واألســواق ،ومشــاركة الشــباب يف التنميــة االقتصاديــة ،وبالتــايل املســاهمة يف
تحقيــق عــدد مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .2030
3.3معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ( :((2يقــدم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــددا ً مــن املنــح
الدراســية ســنوياً الســتقطاب الطــاب املؤهلــن أكادمييـاً مــن داخــل وخــارج دولــة قطــر ،وتتنــوع
املنــح املقدمــة فبعضهــا مينــح عــى أســاس الجــدارة األكادمييــة ،والبعــض األخــر يكــون عــى
أســاس الحاجــة املاديــة.
4.4جامعــة قطــر :تقــدم جامعــة قطــر عــددا ً مــن املنــح الجامعيــة لعــدد كبــر مــن أبنــاء املقيمــن
22 file:///G:/Goal2017%/QFFD_AnnualReport_Ar.pdf
23 https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/Pages/Scholarships.aspx
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وغــر املقيمــن للدراســة يف كافــة فــروع أقســام الجامعــة ،كــا وتديــر الجامعــة مركــزا ً
لتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا ،وتقــدم يف إطــار هــذا املــروع عــددا ً مــن املنــح
الدراســية للطــاب األجانــب الذيــن يرغبــون يف تعلــم اللغــة العربيــة.
طفــا" األطفــال املهمشــن الذيــن يصعــب الوصــول
ً
5.5علــم طفــا ( : ((2يســتهدف برنامــج "علّــم
إليهــم ،الســيام األطفــال الذيــن يعيشــون حيــاة الفقــر ،والذيــن يواجهــون عوائــق اجتامعيــة
أو ثقافيــة للوصــول إىل التعليــم ،وأولئــك املوجــودون يف املناطــق املتــررة مــن األزمــات
والنزاعــات .وســيتمكن برنامــج "علّــم طفـاً" مــن املســاهمة يف متكــن كل طفــل مــن الحصــول
عــى التعليــم النوعــي ،وضــان التعليــم النوعــي املنصــف والشــامل للجميــع ،وتعزيــز فــرص
التعلــم مــدى الحيــاة .ويهــدف هــذا الربنامــج إىل تعليــم  61مليــون طف ـاً خــارج املــدارس يف
املرحلــة االبتدائيــة.
6.6التعليــم فــوق الجميــع(" :((2التعليــم فــوق الجميــع" هــي مبــادرة عامليــة أسســتها عــام 2012
صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت نــارص يف دولــة قطــر ،تعمــل عــى توفــر الفــرص التعليميــة
لألطفــال يف املجتمعــات التــي تعــاين مــن الفقــر والنزاعــات.

رابعاً :التجارة

وجهة
ت ُشـكّل التجــارة الدوليــة أداة متكينيــة قويــة لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة .وتؤيد الدراســات التجريبيــة ُ
فــز النمــو االقتصــادي،
النظــر هــذه بأدلــة قويــة تثبــت أن زيــادة املشــاركة يف التجــارة الدوليــة ميكـــن أن تُح ّ
الــذي يشــكّل بــدوره رشطــاً رضوريــاً لتحقيــق نتائــج إمنائيــة أوســع نطاقــاً .فعــن طريــق ربــط األســواق
العامليــة باملنتجــن واملســتهلكني يف البلــدان الناميــة ،توفّــر التجــارة ،مــن خــال الصــادرات والــواردات معـاً
قنــاة بالغــة األهميــة لتدفــق األمــوال والتكنولوجيــا والخدمــات الالزمــة لزيــادة تحســن القــدرة اإلنتاجيــة يف
قطاعــات الزراعــة والـــصناعة والخـــدمات ،بــل ويف معظــم أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة .ويف دولــة
قطــر تلعــب التجــارة الخارجيــة ممثلــة بالصــادرات والــواردات دورا ً محوريــاً يف مســار التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة .حيــث مثلــت صــادرات الســلع والخدمــات خــال الفــرة  2020-2015يف املتوســط حــوايل  %51مــن
إجــايل الناتــج املحــي اإلجــايل.
وتشــر األشــكال رقــم ( )٥,١٧ورقــم ( )6,١٧إىل أن حجــم التبــادل التجــاري بــن دولــة قطــر ورشكائهــا التجاريني
مــن حيــث القيــم والكميــات خــال الفــرة  2020-2016قــد تغــر نتيجــة عــدة عوامــل ،أهمهــا :التغــر يف أســعار
الطاقــة ،وأســعار الســلع املســتوردة ،وكــا تغــر الطلــب العاملــي عــى صــادرات قطــر مــن املنتجــات
الهيدروكربونيــة والصناعــة التحويليــة .أمــا فيــا يتعلــق بالصــادرات للفــرة ( ،)2020-2016فيشــر الشــكل رقم
( )٥,١٧إىل أن فئــة البلــدان األســيوية عــدا البلــدان العربيــة هــي الرشيــك التجــاري األول تليهــا بلــدان اإلتحــاد
األورويب .بخصــوص الــواردات للفــرة ( )2020- 2016يشــر الشــكل رقــم ( )6,١٧إىل أن الرشيــك التجــاري األول
هــي فئــة البلــدان األســيوية تليهــا بلــدان اإلتحــاد األورويب .هــذا وســجل امليــزان التجــاري فائضــاً لصالــح
دولــة قطــر يف الفــرة ( )2020-2015كــا هــو موضــح بالجــدول رقــم (.)4.١٧
الجدول ( )٤٫١٧إجاميل الصادرات والواردات وامليزان التجاري السلعي السنوي 2020 – 2015
(مليون دوالر أمرييك)
املؤرش

2015

2016

2017

2018

2019

2020

الواردات
إجاميل الصادرات
امليزان التجاري

32,611
77,090
44,479

32,060
57,309
25,249

29,896
67,498
37,602

31,696
84,294
52,598

29,178
72,935
43,757

25,835
51,504
25,669

املصدر :جهاز التخطيط واالحصاء.
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24 https://educationaboveall.org/ar/#!/programme/educate-a-child
25 https://educationaboveall.org/ar/#!/about/1
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الشكل ( )5٫١٧إحصاءات الصادرات القطرية مصنفة حسب املناطق االقتصادية (دولة املقصد الرئيسية)
)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ(
٨٠,٠٠٠
٧٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
٢٠٢٠
أﺧﺮى

٢٠١٩

٢٠١٨

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ

٠

٢٠١٦

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ

املصدر :جهاز التخطيط واالحصاء.

الشكل ( )6٫١٧إحصاءات الواردات القطرية مصنفة حسب املناطق االقتصادية (دولة املنشأ الرئيسية)
)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ(
١٤,٠٠٠

١٢,٠٠٠
١٠,٠٠٠

٨,٠٠٠
٦,٠٠٠
٤,٠٠٠

٢,٠٠٠

٢٠٢٠
أﺧﺮى

٢٠١٩

٢٠١٨

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻮﻳﺔ

٢٠١٧
اﻟﺒﻠﺪان اﻵوروﺑﻴﺔ

٢٠١٦

٠

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

املصدر :جهاز التخطيط واالحصاء.

خامساً :املسائل العامة
التصدي لجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد)19-

يف شــهر مــارس  2020وضعــت دولــة قطــر خطــة متكاملــة ملواجهــة الجائحــة تهــدف إىل اإلعــداد واملراقبــة
واالســتجابة والتعــايف مــن انتشــار الوبــاء ،كــا أنهــا طــورت منصــة إلكرتونيــة لعــرض كافــة املعلومــات
املتعلقــة مبــرض فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ،((2()19-متضمنــة عــدد جرعــات اللقــاح ضــد الفــروس التــي
تــم إعطاؤهــا ،وعــدد األشــخاص الذيــن تــم فحصهــم وخصائصهــم ،والحــاالت النشــطة ،والوفيــات ،والحــاالت
الحــادة تحــت العــاج يف املستشــفيات ،والحــاالت التــي تخضــع للعــاج يف العنايــة املركــزة ،واملتعافــن،
باإلضافــة إىل القيــود املفروضــة جــراء الجائحــة ،ومعلومــات عــن الصحــة النفســية للســكان والحاميــة مــن
اإلصابــة بالجائحــة (.((2
وعــى صعيــد الرشاكــة يف مواجهــة الجائحــة ،أكــدت دولــة قطــر عــى التزامهــا بدعــم عمــل منظــات
األمــم املتحــدة وعــى أهميــة التعــاون الــدويل ملواجهــة الجائحــة ،عــى الرغــم مــن التحديــات التــي
تعرقــل التعــاون الــدويل والتنســيق تحــت هــذه املظلــة .وشــددت عــى الحاجــة ملعالجــة مختلــف األبعــاد
يف إطــار االســتجابة لهــذه الجائحــة ،داعيــة إىل أن تكــون االســتجابة متكاملــة ومنســقة ،تعتمــد منظــور

26 https://www.moph.gov.qa/Style20%Library/MOPH/Videos/COVID20%19-REPORT20%WEB.pdf
27 https://covid19.moph.gov.qa/AR/Pages/default.aspx
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الحفــاظ عــى الســام .وقــد جــاء هــذا يف بيــان وجهتــه ســعادة الســفرية الشــيخة عليــاء أحمــد بــن ســيف آل
ثــاين ،املنــدوب الدائــم لدولــة قطــر لــدى األمــم املتحــدة ،إىل مجلــس األمــن الــدويل يف اجتــاع انعقــد
افرتاضيـاً يف شــهر إبريل/نيســان  2021حــول "الجائحــة وتحديــات الســام املســتدام" ،وأضافــت يف بيــان آخــر
أن دولــة قطــر قــد خصصــت  20مليــون دوالر أمريــي للتحالــف العاملــي للقاحــات والتحصــن ،باإلضافــة إىل 10
ماليــن دوالر أمريــي مــن صنــدوق قطــر للتنميــة كمســاهمة أساســية مــع منظمــة الصحــة العامليــة لدعــم
برنامــج عملهــا الثالــث عــر ،كــا وأعربــت عــن فخــر دولــة قطــر باملبــادرة اإلنســانية التــي تــم إطالقهــا يف
شــهر أبريــل عــام  ،2021التــي تســعى إىل تأمــن  100مليــون دوالر أمريــي لتوفــر لقاحــات للفئــات األكــر
ضعفـاً بالتعــاون مــع الهــال األحمــر القطــري ومنظمــة الصحــة العامليــة .بغيــة ترسيــع مكافحــة الفــروس.
يف الــدول األكــر احتياجــاً ،وشــددت ســعادتها عــى أهميــة االلتــزام باإلعــان الســيايس بشــأن الحصــول
املنصــف عــى تحالــف اللقاحــات الــذي انضمــت لــه 181دولــة.
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التدابري املؤسسية إلعداد االستعراض الوطني الطوعي
الشكل ( )7٫١٧حوكمة إعداد االستعراض الوطني الطوعي لعام 2021
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹﴍاف ،واﻋﺘﺎﻤد ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ

ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء )ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﱄ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء(

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ،
ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻋﻲ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﺮﻴﻳﺔ )ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺣﺼﺎء(

إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻋﻲ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ١
 .١ﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ
 .٢اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﲆ اﻟﺠﻮع
 .٣اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺮﻓﺎه

,

+

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﻲ ورﺋﻴﺴﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ٣

 .١ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﳌﻄﺮد واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
واﳌﺴﺘﺪام .واﻟﻌﺎﻤﻟﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﻨﺘﺠﺔ ،وﺗﻮﻓﺮﻴ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

 .١ﺿﺎﻤن وﺟﻮد أﻤﻧﺎط
اﺳﺘﻬﻼك واﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

 .١ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

 .٢اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺘﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎخ
وأﺛﺎره

 .٢ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﳌﺴﺎواة
*) .٢اﻟﺤﺪ( '
داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان وﻓﻴﺎﻤ ﺑﻴﻨﻬﺎ

• إﻗﺎﻣﺔ ﴍاﻛﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻌﺪدﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ٤

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ٥
 .١ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ
ﻣﺆﴍات أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 .٢ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات ،واﻗﱰاح
آﻟﻴﺔ ﺳﺪ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮات
 .٣ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ
ﻣﺆﴍات أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

• رﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻪ

• ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺢ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ

• اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﱰوﻳﺞ
ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض وأﻫﻤﻴﻪ

• اﻻﴍاف ﻋﲆ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ

• اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ

• إﻗﺎﻣﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ  UNDESAووﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ
• اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻤﺑﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم

يشــر الشــكل ( )7٫١٧إىل التدابــر املؤسســية التــي اتبعهــا جهــاز التخطيــط واإلحصــاء يف إعــداده
لالســتعراض الوطنــي الطوعــي  2021لدولــة قطــر .كــا ويوضــح الرســم البيــاين األدوار التــي قامــت بهــا
األطــراف ذات العالقــة .ويشــر الرســم كذلــك إىل بعــض الخطــوات التــي اتبعــت يف إقامــة الــراكات مــع
املعنيــن يف القطاعــن الحكومــي والخــاص منظــات املجتمــع املــدين ،والجامعــات ومراكــز البحــوث
ووكاالت األمــم املتحــدة.
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الجــدول ( )٥٫١٧قامئــة الــركاء مــن القطاعــن الحكومــي والخــاص الذيــن أســهموا يف إعداد االســتعراض
الوطنــي الطوعي 2021
األهداف املختارة لالستعراض الوطني الطوعي
لعام 2021
الهدف  .1القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله

الهدف  .2القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ
والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة

الهدف  .3ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية
وبالرفاهية يف جميع األعامر

الهدف  .8تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل
للجميع واملستدام ،والعاملة الكاملة واملنتجة،
وتوفري العمل الالئق للجميع

الهدف  .10الحد من انعدام املساواة داخل البلدان
وفيام بينها

االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

الجهات الوطنية املشاركة يف إعداد االستعراض
الوطني الطوعي لعام 2021
	–وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية
	–املؤسسة القطرية للعمل االجتامعي
	–معهد الدوحة للدراسات العليا
	–جهاز التخطيط واإلحصاء
	–وزارة املالية
	–مرصف قطر املركزي
	–اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
	–الهالل األحمر القطري
	–صندوق الزكاة
	–وزارة البلدية والبيئة
	–وزارة التجارة والصناعة
	–معهد الدوحة للدراسات العليا
	–اللجنة العليا إلدارة األزمات
	–جهاز التخطيط واإلحصاء
	–اللجنة الدامئة للسكان
	–الهالل األحمر القطري
	–صندوق الزكاة
	–وزارة املواصالت واالتصاالت
	–وزارة الصحة العامة
	–املؤسسة القطرية للعمل االجتامعي
	–جهاز التخطيط واإلحصاء
	–وزارة املواصالت واالتصاالت
	–مرصف قطر املركزي
	–اللجنة الدامئة للسكان
	–وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية
	–جهاز التخطيط واإلحصاء
	–اللجنة الدامئة للسكان
	–وزارة املواصالت واالتصاالت
	–مرصف قطر املركزي
	–جامعة قطر
	–مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
	–وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية
	–املؤسسة القطرية للعمل االجتامعي
	–اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
	–جهاز التخطيط واإلحصاء
	–اللجنة الدامئة للسكان
	–مرصف قطر املركزي
	–وزارة الداخلية
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الجهات الوطنية املشاركة يف إعداد االستعراض
الوطني الطوعي لعام 2021

	–وزارة البلدية والبيئة
الهدف  .12ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج
مستدامة
	–وزارة التجارة والصناعة
	–جهاز التخطيط واإلحصاء
	–املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء)
	–غرفة قطر
	–مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
	–قطر للبرتول
الهدف  .13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ 	–وزارة البلدية والبيئة
وآثاره
	–مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
	–جامعة قطر
	–قطر للبرتول
	–جهاز التخطيط واإلحصاء
	–املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء(كهرماء)
	–وزارة الصحة العامة
	–غرفة قطر
الهدف  .16التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة
مش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية
ال يُه ّ
املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل
العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

	–وزارة الخارجية
	–وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية
	–اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
	–هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية
	–جهاز التخطيط واإلحصاء
	–اللجنة الدامئة للسكان
	–ديوان املحاسبة
	–وزارة العدل
	–مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
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األهداف املختارة لالستعراض الوطني الطوعي
لعام 2021
الهدف  .17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة
العاملية من أجل التنمية املستدامة

الجهات الوطنية املشاركة يف إعداد االستعراض
الوطني الطوعي لعام 2021
	–جهاز التخطيط واإلحصاء
	–وزارة الخارجية
	–مجلس قطر للبحوث والتطوير واالبتكار
	–وزارة املواصالت واالتصاالت
	–جامعة حمد بن خليفة ومراكز البحوث ذات العالقة
	–بنك قطر للتنمية
	–مكتبة قطر
	–متاحف قطر
	–املؤسسة القطرية للعمل االجتامعي
	–قطر الخريية
	–وزارة املالية
	–مرصف قطر املركزي
	–الهالل األحمر القطري
	–صندوق الزكاة
	–وزارة املواصالت واالتصاالت
	–جامعة قطر
	–اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

يشــر الجــدول رقــم ( )٥٫١٧إىل قامئــة الجهــات التــي أســهمت يف إعــداد االســتعراض الوطنــي الطوعــي
 2021وفقـاً ألهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  .2030وتتكــون مــن ممثلني عــن القطاعني الخــاص والحكومي
ومنظــات املجتمــع املــدين ،والجامعــات ،ومراكــز البحــوث ،وغريهــا.
رشاكة دولة قطر مع منظامت األمم املتحدة

تواصــل دولــة قطــر تقديــم مســاهامت ماليــة ســخية للعديــد مــن الهيئــات والكيانــات التابعــة لألمــم
املتحــدة ،الراميــة إىل دعــم املشــاريع يف مجــايل التنميــة واملســاعدات التنمويــة واإلغاثيــة ومــن بــن
ذلــك ،توقيــع ســعادة الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاين نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة
وســعادة الســيد أنطونيــو غوترييــش ،األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،عــدة اتفاقيــات عــى هامــش فعاليــات
منتــدى الدوحــة  ،2018انســجاماً مــع سياســة دولــة قطــر الخارجيــة ومســؤوليتها املشــركة كرشيــك فاعــل
يف جهــود املجتمــع الــدويل يف تحقيــق الســلم واألمــن الدوليــن وتحقيــق التنميــة املســتدامة.
دعــا لتمويــل
وتضمنــت االتفاقيــات تقديــم دولــة قطــر
ً
منظــات األمــم املتحــدة مببلــغ  500مليــون دوالر أمريــي
( 1.82مليــار ريــال قطــري) ،وإنشــاء أربعــة مكاتــب جديــدة
لألمــم املتحــدة يف الدوحــة .كــا تضمنــت االتفاقيــة
هــدا ً مــن دولــة قطــر بتقديــم دعــم ســنوي لربنامــج
تع ّ
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،وصنــدوق األمــم املتحــدة
للطفولــة (اليونيســف) ،ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة
وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني يف الــرق األدىن
(األونــروا) ،واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
الالجئني.
االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

تعمل دولة قطر عىل:
•تعزيز حوار األديان ،ودعم تحالف الحضارات.
•لعب دور الوسيط يف األزمات الدولية.
•حامية حقوق اإلنسان داخل الدولة وخارجها.
•تقديــم املســاهامت املاليــة ألكــر مــن  41هيئــة أو
كيــان تابــع لألمــم املتحــدة.
https://www.gco.gov.qa/ar/focus/qatarunited-nations
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ويف عام  2021تم انتخاب دولة قطر باإلجامع لعدة هيئات ومؤسسات باألمم املتحدة ،وهي:
1.1لجنة منع الجرمية والعدالة الجنائية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي.
2.2املجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
3.3صندوق األمم املتحدة للسكان.
4.4مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع.
وحالي ـاً تســتضيف دولــة قطــر مكاتــب ملنظــات لألمــم املتحــدة هــي :منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
(اليونيســيف) ،واملكتــب اإلقليمــي لليونســكو لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ومنظمــة العمــل الدوليــة،
واملنظمــة الدوليــة للهجــرة ( ،)IOMواملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،ومركــز األمــم
املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب ،ومكتــب مفوض ّيــة األمــم املتّحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان.

الرشاكات واملؤمترات واالتفاقيات التي تقيمها دولة قطر
الرشاكات الدولية التي تقيمها دولة قطر:
•رشاكة دولة قطر والتحالف العاملي للقاحات والتحصني GAVI
•رشاكة دولة قطر مع الصندوق العاملي ملكافحة االيدز والسل واملالريا
•رشاكة دولة قطر مع الوكالة الدولية لبحوث الرسطان IARC
•رشاكة مع منظمة الصحة العاملية
•اتفاقية اتفاق رشاكة مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث(يونيتار)
•الرشاكة القطرية يف مجال التغري املناخي
•الرشاكة مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق االنسان-جنيف
•الرشاكة القطرية مع األمم املتحدة لتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية يف حل النزاعات
الجدول ( )6.17املؤمترات الدولية واإلقليمية التي تنظمها دولة قطر بصفة دورية
اسم املؤمتر

موضوعه

دوريته

مؤمتر اثراء املستقبل
االقتصادي للرشق
األوسط
منتدى الدوحة

يعني املؤمتر بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة يف املنطقة
ويف العامل.

سنوياً

منصة للحوار العاملي حول التحديات التي تواجه عاملنا ،والتشجيع
عىل تبادل األفكار وصياغة السياسات والتوصيات القابلة للتطبيق.
يعكس املؤمتر توجهات دولة قطر يف السالم العاملي والحوار
اإليجايب بني األديان والحضارات وبناء الجسور وتعزيز التقارب
والتفاهم بني األديان.
يعمل املنتدى لتقارب وجهات النظر بني أمريكا والعامل اإلسالمي
يف العديد من املسائل من خالل الحوار اإليجايب.

سنوياً

مؤمتر الدوحة ألحوار
األديان
منتدى أمريكا والعامل
اإلسالمي

كل سنتني
كل سنتني

املصدر :وزارة الخارجية

هذا وقد عقدت دولة قطر  17اتفاقية متعددة األطراف ،و 180اتفاقية ثنائية.
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الجدول ( )7٫١٧مواءمة قطاعات اسرتاتيجية التنمية الوطنية ( )2022 - 2018مع أهداف أجندة التنمية
املستدامة 2030
قطاعات اسرتاتيجية التنمية الوطنية
()2022 - 2018

أهداف أجندة التنمية املستدامة 2030

التنويع االقتصادي ،ومنو القطاع الخاص

االستدامة البيئية ،واملوارد الطبيعية ،والبنية التحتية
االقتصادية

التعليم والتدريب

الرعاية الصحية

الحامية االجتامعية

السالمة العامة واألمن العام

الثقافة والرياضة

التعاون الفني الدويل

اإلدارة املالية ،وتقديم الخدمات ،والتطوير املؤسيس

السكان ،والقوى العاملة ،والتنمية املستدامة

يشــر الجــدول رقــم ( )٦٫١٧إىل مواءمــة أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  2030مــع قطاعــات اســراتيجية
التنميــة الوطنيــة  ،2022-2018ووفق ـاً لهــذا اإلجــراء تكــون أهــداف وغايــات أجنــدة التنميــة املذكــورة جــزءا ً
مــن مشــاريع اســراتيجية التنميــة الوطنيــة  .2022-2018بحيــث تتــم عمليــة رصــد تنفيذهــا عــن طريــق تقاريــر
متابعــة ربــع ســنوية ترفــع مــن قبــل الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة املعنيــة إىل جهــاز التخطيــط واإلحصــاء
الــذي يتابــع التقــدم يف تنفيــذ األهــداف والغايــات وفقـاً للمــؤرشات التــي تــم اعتامدهــا يف إطــار أجنــدة
التنميــة املســتدامة .2030
االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

169

سادساً :البيانات والرصد واملساءلة
 ١٫18٫١٧نســبة مــؤرشات التنميــة املســتدامة املوضوعــة عــى الصعيــد الوطنــي ،مــع
التصنيــف الكامــل لهــا عندمــا تكــون ذات صلــة بالغايــة املســتهدفة ،وفقــاً
للمبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية
الشكل ( )8٫١٧مستوى توفر مؤرشات أهداف أجندة لتنمية املستدامة يف دولة قطر عام 2019
٪١٢٠
٪٩٢
٪٦٧

٪٩٠

٪١٠٠

٪٩٣
٪٧١

٪٦٩

٪٦٤

٪٨٣

٪٨٢ ٪٨٣ ٪٨١

٪٩٣

٪١٠٠

٪٩٣

٪٩٢

٪١٠٠
٪٨٠

٪٧١

٪٦٠
٪٤٠
٪٢٠

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻋﴩ

اﻟﻬﺪف اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ

اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎﴍ

اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻲﻧ

اﻟﻬﺪف اﻷول

٪٠

املصدر :جهاز التخطيط واالحصاء.

يشــر الشــكل رقــم ( )8٫١٧إىل توفــر مــؤرشات أجنــدة التنميــة املســتدامة عــام  .2019وفق ـاً لــكل
هــدف مــن أهــداف األجنــدة املذكــورة ،وتجــدر اإلشــارة إىل أن جهــاز التخطيــط واإلحصــاء يقــوم
بإعــداد املــؤرشات املذكــورة ،وينرشهــا عــى موقعــه ،كــا ويزودهــا لقاعــدة بيانــات شــعبة
اإلحصــاء يف األمــم املتحــدة .وتســتخدم هــذه املــؤرشات يف رصــد التقــدم نحــو تنفيــذ األهــداف
والغايــات.

 ٢.18.١٧عــدد البلــدان التــي لديهــا ترشيعــات إحصائيــة عــى الصعيــد الوطنــي والتــي
تتقيــد باملبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية
وفقـاً لقانــون رقــم ( )2الصــادر عــن الديــوان األمــري عــام  ،2011فــإن جهــاز التخطيــط واإلحصــاء هــو
الجهــة الرســمية يف الدولــة املعنيــة بجمــع ونــر وتحليــل اإلحصــاءات الرســمية ،وهــو املصــدر
الرســمي لتلــك اإلحصــاءات .كــا أن بعــض الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة ومــرف قطــر املركــزي
تســهم كذلــك يف إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية بشــكل دوري وتزودهــا لجهــاز التخطيــط واإلحصــاء.

 ٣.18.١٧عــدد البلــدان التــي لديهــا خطــة إحصائيــة وطنيــة ممولــة بالكامــل وقيــد التنفيذ،
بحســب مصــدر التمويل
يعتمــد جهــاز التخطيــط واإلحصــاء خطــة ســنوية إلنتــاج اإلحصــاءات الرســمية مــن العديــد مــن
املصــادر ،كاملســوح األرسية ،ومســوح منشــآت األعــال ،والســجالت اإلداريــة ،والتعدادات الســكانية
واالقتصاديــة ،كــا وينــر ســنوياً رزنامــة املخرجــات اإلحصائيــة عــى موقعــة ،وتنــر البيانــات التي
ينتجهــا الجهــاز مصنفــة وفقــاً للجنــس والعمــر واملنطقــة الجغرافيــة ،والســيام وفقــاً لتصانيــف
مواضيعيــة تتعلــق باملــرأة واألطفــال والشــباب وكبــار الســن وذوي اإلعاقــات وغريهــا مــن توزيعات.
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تنفــق دولــة قطــر مــن امليزانيــة الســنوية عــى كافــة األنشــطة اإلحصائيــة التــي تنفــذ يف الدولــة،
وميكــن للــركاء الحصــول عــى البيانــات والخدمــات اإلحصائيــة ذات العالقــة بــدون تكلفــة.
القدرات اإلحصائية الوطنية لدعم تحقيق أهداف أجندة التنمية املستدامة :2030
•تجمــع البيانــات اإلحصائيــة وفقــاً للمبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية املعتمــدة مــن اللجنــة
اإلحصائيــة لألمــم املتحــدة واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لألمــم املتحــدة.
•تنتــج اإلحصــاءات الرســمية يف الدولــة ،وفقــاً للمفاهيــم واملعايــر والتصانيــف املعتمــدة مــن اللجنــة
اإلحصائيــة لألمــم املتحــدة ،ويف مقدمتهــا معايــر جــودة اإلحصــاءات الرســمية ،والنمــوذج العــام
إلجــراءات العمــل اإلحصائيــة.
•بعــد اعتــاد أجنــدة التنميــة املســتدامة عــام  ،2015انضــم الجهــاز إىل مــروع التحــول يف اإلحصــاءات
الرســمية بهــدف تحديــث النظــام اإلحصــايئ ،ودعــم أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030ويف ظــل هــذا
املــروع نفــذت العديــد مــن األنشــطة الوطنيــة واإلقليميــة ،صــدر عنهــا إعــان الدوحــة بتاريــخ  5نوفمــر
 2019بشــأن تحديــث اإلحصــاءات الرســمية لدعــم أجنــدة اإلحصــاءات الرســمية.
•يف ظــل الجائحــة اســتخدم الجهــاز العديــد مــن األســاليب املبتكــرة يف جمــع البيانــات ،منهــا اإلنرتنــت،
ومراكــز االتصــال والســجالت اإلداريــة ووســائل التواصــل االجتامعــي ،مــع املحافظــة عــى رسيــة البيانــات.
•يهــدف جهــاز التخطيــط واإلحصــاء إىل زيــادة إنتــاج البيانــات اإلحصائيــة عاليــة الجــودة عــن الجوانــب
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئــة مصنفــة وفق ـاً للعديــد مــن املتغــرات ،وتوفريهــا لصياغــة السياســات
املتعلقــة بإســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة.
•يسعى الجهاز إىل بناء القدرات الوطنية واستخدام مصادر جديدة لإلحصاءات الرسمية.
•تهدف لجنة اإلحصاء االستشارية إىل إدماج اإلحصاءات القطاعية بالنظام اإلحصايئ الوطني.
•يتســم نظــام التســجيل املــدين واإلحصــاءات الحيويــة يف الدولــة باالكتــال (املواليــد والوفيــات والــزواج
والطــاق) ،كــا ويتســم ســجل الســكان واملســاكن باالكتــال كذلــك.
•تــزود دولــة قطــر قاعــدة بيانــات أجنــدة التنميــة املســتدامة  2030يف األمــم املتحــدة باملــؤرشات بشــكل
منتظم .
•تزود دولة قطر قاعدة بيانات أجندة التنمية املستدامة  2030باملؤرشات بشكل منتظم

 ١٫19٫١٧القيمــة الدوالريــة لجميــع املــوارد املتاحــة لتعزيــز القــدرات اإلحصائيــة يف
البلــدان الناميــة
انضمــت دولــة قطــر إىل مــروع التحــول يف اإلحصــاءات الرســمية بغيــة دعــم أجنــدة التنميــة
املســتدامة  ،2030ويتضمــن هــذا املــروع العديــد مــن األنشــطة اإلحصائيــة الهادفــة إىل بنــاء
قــدرات اإلحصائيــن القطريــن ،ومتكينهــم مــن االســهام يف تحديــث النظــام اإلحصــايئ الوطنــي.

 ٢٫19٫١٧نســبة البلــدان التــي (أ) أجــرت تعــدادا ً واحــدا ً عــى األقــل للســكان واملســاكن
يف الســنوات العــر املاضيــة؛ و (ب) حققــت نســبة  100يف املائــة يف تســجيل
املواليــد ونســبة  80يف املائــة يف تســجيل الوفيــات
نفــذت دولــة قطــر عــددأً مــن تعــدادات الســكان واملســاكن واملنشــآت يف الســنوات،1997 ،1986 :
 ،2015 ،2010 ،2004ومؤخــرا ً تعــداد .2020
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مؤرشات مختارة بشأن التقدم يف أهداف أجندة التنمية املستدامة 2030

الهدف
١٫١٧

 :١٫١٫١٧مجموع اإليرادات الحكومية اإلجاملية كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل،
بحسب املصدر

↑

٢٫١٧

املؤرش  :17.2.1صايف املساعدة اإلمنائية الرسمية ،ومجموعها ،واملساعدة
اإلمنائية الرسمية املقدمة إىل أقل البلدان منوا ً ،كنسبة من الدخل القومي
اإلجاميل للجهات املانحة يف لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي

↑

٣٫١٧

املؤرش  :٢٫٣٫١٧حجم التحويالت املالية (بدوالرات الواليات املتحدة) كنسبة من
مجموع الناتج املحيل اإلجاميل

↑

املؤرش  :١٫٦٫١٧عدد اتفاقات التعاون يف مجايل العلوم و/أو التكنولوجيا
املربمة بني البلدان ،بحسب نوع التعاون

↑

املؤرش  :٢٫٦٫١٧االشرتاكات يف اإلنرتنت السليك ذي النطاق العريض لكل  100من
السكان ،بحسب الرسعة

↑

٨٫١٧

املؤرش  :١٫٨٫١٧نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت

↑

17.17

املؤرش  :١٫١٧٫١٧املبلغ بدوالرات الواليات املتحدة املرصود للرشاكات بني
القطاعني العام والخاص ورشاكات املجتمع املدين

ü

املؤرش  :١٫١٨٫١٧نسبة مؤرشات التنمية املستدامة املوضوعة عىل الصعيد
الوطني ،مع التصنيف الكامل لها عندما تكون ذات صلة بالغاية املستهدفة،
وفقاً للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

↑

املؤرش  :٢٫١٨٫١٧توفر ترشيع إحصايئ عىل الصعيد الوطني وفقاً للمبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية

↑

املؤرش  :٣٫١٨٫١٧توفر خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل من الحكومة وهي
قيد التنفيذ

↑

املؤرش  :١٫١٩٫١٧القيمة الدوالرية لجميع املوارد املتاحة لتعزيز القدرات
اإلحصائية يف البلدان النامية

...

املؤرش  :٢٫١٩٫١٧عدد التعدادات التي نفذتها دولة قطر ،وحققت نسبة  %100يف
تسجيل املواليد والوفيات

↑

جاهزية دولة قطر يف الستضافة كأس العامل 2022

↑

٦٫١٧

١٨٫١٧

١٩٫١٧

٢٠٫١٧
معاين الرموز
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املؤرشات الوطنية

اتجاه

يف تزايد ↑ يف تزايد نسبي ↑

معمول به ü

 ...الحاالت غري موجودة
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سابعاً :الرياضة واستضافة بطولة كأس العامل 2022

(((2

لقــد تــم التأكيــد يف العديــد مــن املحافــل الدوليــة ،عــى أن الرياضــة عامــل مهــم يف تحقيــق التنميــة
املســتدامة بأبعادهــا املتعــددة .مــن هــذا املنطلــق أدركــت دولــة قطــر األهميــة املتزايــدة للرياضــة يف
تحقيــق التنميــة والســام ويف تعزيــز التســامح
واالحــرام املتبــادل .كــا أكــدت عــى قدرتهــا يف
اإلســهام بتحقيــق أهــداف الصحــة ،والتعليــم،
اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻠﻮل
والعمــل الالئــق واالندمــاج االجتامعــي ،عــن طريــق
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
تســخري اإلمكانــات الهائلــة التــي توفرهــا للمجتمــع.
لــذا خصصــت لهــا يومــاُ وطنيــاً يتفاعــل فيــه ســائر
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ
أفراد املجتمع(.((2
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ٢٠٢٢

وتعتــر بطولــة كأس العــامل ،التــي تنظمهــا دولــة
قطــر يف الفــرة مــن  21نوفمــر إىل  18ديســمرب
 ،2022مــن أهــم الــراكات الدوليــة ،وإحــدى أهــم
محــركات التنميــة املســتدامة ،حيــث ســيكون لهــا
اﻟﺤﻮﻛﻤﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺪوة ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻬﺎ ﰲ
قيمــة عالية ،وســتوفر فرصــة لدولة قطر ولشــعوب
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة واﳌﺎﻤرﺳﺎت
اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل
املنطقــة لنــر رســالة ترحيــب للمليــارات مــن ســكان
اﻷﻋﺎﻤل
العــامل الذيــن سيشــاركون أو سيشــاهدون هــذا
الحــدث الكبــر ،والتواصــل معهــم عــن قــرب أو عــن
بعــد ،عارضــة هويتهــا العربيــة الفريــدة وثقافتهــا
الوطنيــة ،بغيــة بنــاء جســور مــن املحبــة والســام وتعزيــز التســامح واالحــرام ،والتفاهــم بــن الحضــارات،
متفاعلــة ومرحبــة باملشــاركني مــن كافــة أنحــاء العــامل ،وتقديــم التســهيالت لهــم ،وحســن وكــرم الضيافــة.
اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺒﴩﻳﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﴩي
وﺣﺎﻤﻳﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﺎﻤل

وتهــدف رؤيــة اســراتيجية بطولــة كأس العــامل إىل اســتخدام قــوة كــرة القــدم لفتــح البــاب أمــام عــامل من
التجــارب املذهلــة التــي تربــط النــاس عــن طريــق عمــل مشــرك ،يعــزز التفاهــم بــن الشــعوب ،ويفتــح فرصـاً
جديــدة للنمــو والتطــور .وســيبني هــذا الحــدث إرث ـاً إيجابي ـاً عــى مســتقبل بطــوالت كأس العــامل والرياضــة
بشــكل عــام ،وذلــك بفضــل التخطيــط والتنفيــذ املرتكــز عــى فكــرة أن األجيــال القادمــة ســتجد كوكب ـاً أكــر
محافظــة عــى البيئــة ،وأكــر عــدالً وخاليـاً مــن التمييــز ومليئـاً بالفــرص ،ال يتخلــف فيــه أحــد عــن الركــب .ويف
هــذا الســياق ،أعلنــت اللجنــة األوملبيــة القطريــة يف شــهر مــارس  ،2021عــن رغبتهــا الحقيقــة يف إجــراء
مراجعــة شــاملة ملبــدأ املســاواة بــن الجنســن يف الرياضــة القطريــة ،عــن طريــق تــحــديــــد مــســــارات
تُ كــن املــرأة وتعــزز مســرتها نحــو مناصــب قياديــة .ويشــتمل إطــار عمــل إســراتيجية االســتدامة لبطولــة
كأس العــامل  ،2022عــى العديــد مــن األهــداف والسياســات العامــة ،تتمحــور موضوعاتهــا حــول خمســة
ركائــز أساســية هــي :البرشيــة ،واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،والبيئيــة والحوكمــة .وتتــواءم هــذه الركائــز مــع
أبعــاد رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030االقتصاديــة ،واالجتامعيــة ،والبيئيــة ،والبرشيــة.
ركائز اسرتاتيجية كأس العامل 2020

1.1وفقــاً للركيــزة البرشيــة ،املتعلقــة ببنــاء كفــاءات برشيــة وحاميــة حقــوق العــال ،تعهــدت دولــة
قطــر بااللتــزام بحاميــة حقــوق العــال ،واملشــاركني يف مالعــب كأس العــامل وبرفاهيتهــم وتعزيــز
حقوقهــم ،مــع تــرك أرث مــن املعايــر واملامرســات العامليــة للعــال ،وتطويــر قــوى عاملــة وطنيــة
تتمتــع بالكفــاءة ومحفــزة للعمــل ،ومتكــن الشــباب يف املنطقــة العربيــة باملهــارات املتعــددة.
ويتوافــق ذلــك مــع مــا ورد يف أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030يف الهــدف الثالــث ،املتعلــق
بضــان ظــروف عمــل ومعيشــة الئقــة ،كــا يتوافــق مــع تعزيــز ظــروف عمــل ومعيشــة الئقــة للعــال،
وإعادتهــم إىل أوطانهــم بعــد انتهــاء بطولــة كأس العــامل ،وتوظيــف منصــف ،وبنــاء خــرات محليــة
متقدمــة وتنميــة الصناعــات الرياضيــة يف قطــر واملنطقــة العربيــة.
28 https://www.qatar2022.qa/sites/default/files/docs/FWC-2022-Executive-Summary_AR.pdf
29 https://www.un.org/en/chronicle/article/role-sport-achieving-sustainable-development-goals
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2.2وفيــا يتعلــق بالركيــزة االجتامعيــة املتعلقــة بتوفــر تجربــة بطولــة تالئــم وتشــمل الجميــع ،ســتنفذ
بطولــة كأس العــامل لتكــون شــاملة وآمنــة ،بحيــث ميكــن الوصــول إىل قطــر مــن جميــع أنحــاء العــامل
بســهولة ويــر ،وســترتك هــذه التجربــة إرث ـاً مــن التفاهــم الثقــايف وبنيــة تحتيــة متقدمــة ومميــزة.
3.3يف الركيــزة االقتصاديــة ،املتعلقــة بتحفيــز التنميــة االقتصاديــة ،وتحقيــق النمــو والتنــوع االقتصــادي
يف قطــر ويف دول املنطقــة ،والعمــل عــى توفــر فــرص لالبتــكار ،وتطويــر البنيــة التحتيــة ،وجــذب
مشــاريع تجاريــة جديــدة تلبــي االحتياجــات املجتمعيــة .وهــذا يتــواءم مــع مــا ورد يف الهــدف الثامــن
والتاســع والحــادي عــر والثــاين عــر والســادس عــر مــن أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة
 ،2030املتعلقــة بتمكــن الــركات املحليــة واإلقليميــة مــن اســتخدام املواقــع واألصــول ،بعــد انتهــاء
البطولــة.
4.4عــى صعيــد الركيــزة البيئيــة املتعلقــة بتنفيــذ حلــول بيئيــة مبتكــرة ،تلتــزم بطولــة كأس العــامل 2022
بــأن تكــون خاليــة متام ـاً مــن الكربــون ،وذلــك وفق ـاً ملقيــاس لــإرشاف البيئــي ،وبتنفيــذ معايــر بنــاء
مســتدامة رائــدة ،ومامرســات إدارة النفايــات وامليــاه وحلــول منخفضــة لالنبعاثــات ،والحــد مــن الغبــار
وملوثــات الهــواء ،وســترتك إرثـاً عامليـاً مــن الخــرات يف اإلدارة البيئيــة ،والتقنيــات ،واألعــال التجاريــة،
واملعايــر .ويتــواءم ذلــك مــع العديــد مــن أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة  2030املتعلقــة بضــان
متتــع الجميــع بأمنــاط عيــش صحيــة يف الهــدف الثالــث وكفالــة توافــر امليــاه وخدمــات الــرف الصحــي
يف الهــدف الســادس ،والحصــول عــى خدمــات الطاقــة الحديثــة املســتدامة يف الهــدف الســابع،
وتعزيــز إدارة النفايــات يف الهــدف الحــادي عــر ،وترشــيد اســتخدام امليــاه وحاميتهــا خــال عمليــات
البنــاء يف الهــدف الثــاين عــر مــن أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة .2030
5.5ويف ركيــزة الحوكمــة املتعلقــة بإرســاء منــوذج للحوكمــة الرشــيدة واملامرســات التجاريــة األخالقيــة.
فقــد أطلقــت اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث عــام  ،2017مبــادرة إلجــراء تجــارب سياســية باســتخدام
علــم االقتصــاد الســلويك وعلــم النفــس لحــث النــاس عــى اختيــار ســلوكيات تحــارب الرشــوة والفســاد،
وخيــارات أكــر اســتدامة ،وتحســن النتائــج يف مجــاالت السياســة العامــة ،مبــا يف ذلــك التعليــم
ورعايــة العــال ،واالســتدامة البيئيــة وأمنــاط الحيــاة الصحيــة ،مبــا يتــاىش مــع أهــداف رؤيــة قطــر
الوطنيــة .2030
وبالرغــم مــن انتشــار الجائحــة فــإن دولــة قطــر ماضيــة يف اســتعداداتها الســتضافة بطولــة كأس العــامل
التــي ســترتك إرثـاً ثقافيـاً كبــرا ً مســتداماً يف البنــى البرشيــة واالجتامعيــة ،يتمثــل يف تعميــق الفهــم بــأن
الرياضــة بأشــكالها املتعــددة تســهم يف تحقيــق التنميــة والســام والقــدرات الوطنيــة ،وتحقــق التفاعــل
بــن الشــعوب والحضــارات .وســترتك كذلــك إرثــا عامليـاً مــن الخــرات يف اإلدارة البيئيــة والتقنيــات املتقدمــة
واألعــال التجاريــة واملعايــر العاليــة وضــان متتــع الجميــع بأمنــاط عيــش صحيــة واندمــاج اجتامعــي.

174

االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021

الخالصة والخطوات املستقبلية

يصــف هــذا التقريــر العمــل املنجــز والتقــدم املحــرز والتحديــات يف دولــة قطــر خــال الســنوات األربــع
املاضيــة يف تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة  .2030وقــد اعتمــد جهــاز التخطيــط واإلحصــاء منهجيــة
تشــاركية يف إعــداد التقريــر حيــث استشــار العديــد مــن الــوزارات واملؤسســات والهيئــات الحكوميــة وغــر
الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين ،كــا عمل عــى إنتــاج املــؤرشات الوطنية الخاصــة بأهــداف التنمية
املســتدامة وغاياتهــا ،ســاعيا نحــو بنــاء نظــام إحصــايئ عــري متكامــل يعزز رصــد ومتابعــة وتقييــم التنمية
الوطنيــة .وقــد تنــاول التقريــر الغايــات التــي تــم تحقيقهــا والرســائل الرئيســية والــدروس املســتفادة مــن
كل هــدف ،مــا يوفــر للقــارئ نظــرة عامــة عــى أهــم القضايــا واإلنجــازات والتحديــات .كــا يعتــر اإلعــداد
لهــذا التقريــر أحــد املعــامل البــارزة يف الطريــق نحــو عــام  2030وتحقيــق أجنــدة التنميــة املســتدامة ،2030
حيــث إن دولــة قطــر ملتزمــة وواثقــة مــن تحقيــق هــذه األجنــدة بحلــول عــام  ،2030وتواصــل العمــل لبلــوغ
أهــداف أكــر طموحــا ،مــن خــال جهــود مســتمرة ومنهجيــة متامســكة ،مرنــة وشــاملة.
وقــد قامــت دولــة قطــر فعــا مبواءمــة أهــداف التنميــة املســتدامة مــع ركائــز التنميــة الوطنيــة الــواردة
يف رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030ومــا انبثــق عنهــا مــن إســراتيجيات التنميــة الوطنيــة األوىل ()2016 – 2011
والثانيــة ( ، )2022 -2018كــا أنهــا حريصــة عــى إدمــاج هــذا التوجــه يف اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة
 .2027- 2023وتواصــل دولــة قطــر الرتكيــز عــى تحقيــق نتائــج مســتدامة يف جميــع أولويــات سياســتها
التنمويــة ومــن خــال أســاليب التعــاون والرشاكــة مــع القطاعــن الحكومــي والخــاص ومنظــات املجتمــع
املــدين والجامعــات ومراكــز البحــوث.
لقــد تــم إنجــاز هــذا التقريــر يف ظــل ظــروف اســتثنائية طبعهــا تفــي جائحــة فــروس كورونــا املســتجد
(كوفيــد )19-يف مختلــف أنحــاء العــامل والتداعيــات الناتجــة عــن اإلجــراءات املتخــذة الحتــواء انتشــار
الفــروس ،حيــث أجــر هــذا الوبــاء معظــم دول العــامل عــى تطبيــق إجــراءات الوقايــة وتعليــق النشــاطات
الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،مــا خلــق أزمــات اقتصاديــة واجتامعيــة ونفســية أثــرت عــى مختلــف
املجتمعــات.
وواجهــت دولــة قطــر ،مــن بــن دول أخــرى تحديــات هائلــة حيــث تأثــرت مــن تداعيــات اإلغــاق العاملــي بســبب
هــذا الوبــاء ،إال أنهــا نجحــت إىل حــد كبــر يف مواجهــة هــذا الفــروس باقتــدار مبنــي عىل ثــاث ركائــز
أساســية ،هــي :حاميــة املواطنــن واملقيمــن يف قطــر وضــان صمــود نظــام الرعايــة الصحيــة ،وضــان
أن يكــون التأثــر عــى االقتصــاد واملجتمــع يف أدىن مســتوى ،وااللتــزام باملســؤوليات الدوليــة والوقــوف
مــع الــدول املحتاجــة للمســاعدة وتوفــر اللقاحــات الالزمــة يف الوقــت املناســب.
ويبــن التقريــر تحقيــق دولــة قطــر أغلــب الغايــات املعنيــة بأهــداف التنميــة املســتدامة مــن أهمهــا القضاء
عــى الفقــر بكافــة أشــكاله وأنواعــه ،مــع خلــو دولــة قطــر مــن ظواهــر الفقــر املدقــع والفقــر املطلــق
والحرمــان متعــدد األبعــاد ،حيــث أدرك واضعــو السياســات التنمويــة يف الدولــة مبكــرا ،أن الوقايــة مــن الفقر
ال تعنــي فقــط السياســات املوجهــة للحاميــة مــن فقــر الدخــل فقــط ،بل تحقيــق العدالــة االجتامعيــة وإدماج
الفئــات الضعيفــة يف املجتمــع مــن خــال بنــاء نظــــام فعــــال للحاميــــة االجتامعيــة لجميــع القطريــــن،
يرعــــى حقوقهــــم املدنيــة ،ويثمــــن مشــــاركتهم الفعالــــة يف تطويــــر املجتمــع ،لضــان أال يتخلــف أحــد
عــن ركــب التنميــة.
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ويوضــح التقريــر أن تحقيــق األمــن الغــذايئ يعتــر إحــدى األولويــات اإلســراتيجية لدولــة قطــر ،حيــث بــدأت
الدولــة يف تطويــر منظومــة إنتــاج نبــايت وحيــواين وســميك متطــور تعمــل مــن خاللــه عــى تعزيــز االكتفاء
الــذايت واألمــن الغــذايئ لســكان دولــة قطــر ،من خــال االســتثامر يف اإلنتــاج الغــذايئ محليا ودوليــا وضامن
اســتدامة نظــم اإلنتــاج الغــذايئ وزيــادة اإلنتاجيــة .كــا أن الدولــة تعمــل عــى مواءمــة أهــداف قطــاع إدارة
املــوارد الطبيعيــة ذات العالقــة باألمــن الغــذايئ يف اســراتيجية التنميــة الوطنيــة  2022-2018مــع غايــات
الهــدف الثــاين للتنميــة املســتدامة ،والتــي ترمــي إىل تحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة مبــا
فيهــا مــوارد اإلنتــاج الغــذايئ واســتدامتها لســكان قطــر .وانطالقــا مــن قناعــة دولــة قطــر بــرورة العمــل
عــى تغيــر أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــر املســتدامة ،اتبعــت الدولــة قــي اهدافهــا االســراتيجية التــي
رســمتها يف قطــاع الطاقــة وامليــاه والغــذاء وإدارة املخلفــات نهــج تنويــع قاعــدة االنتــاج وتعزيــز ثقافــة
ترشــيد االســتهالك واالســتهالك املســؤول يك تصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن حيــاة املجتمــع وصــوال إىل بنــاء منــط
اســتهاليك متــوازن.
كــا يوضــح التقريــر أن دولــة قطــر قــد حققــت إنجــازات هادفــة إىل إقامــة نظــام متكامــل للرعايــة الصحيــة
يقــدم خدماتــه بأعــى مســتويات الجــودة مــن خــال مؤسســات صحيــة عامــة وخاصــة ،مســجلة نتائــج بــارزة
يف الرعايــة الوقائيــة يف مجــاالت مختلفــة ،منهــا الكشــف املبكــر عــن األمــراض ،وتشــجيع الجمهــور عــى
مامرســة ســلوكيات صحيــة ،وتحســن الشــفافية عــى صعيــد حقــوق املــرىض ومســؤولياتهم ،ونتيجــة
لذلــك حققــت دولــة قطــر هــذه الغايــة املحــددة يف خطــة التنميــة املســتدامة عــام  2030كــا أنهــا تعتــر
مــن الــدول التــي متتلــك نظامــاً صحيــاً متقدمــاً عــى املســتوى الوقــايئ والعالجــي ،مــع بنائهــا لخطــط
واضحــة للتأهــب واالســتجابة للطــوارئ الصحيــة واألوبئــة مــن خــال االســتعانة بكــوادر صحيــة عاليــة التدريــب
ومؤسســات صحيــة مجهــزة بــكل املســتلزمات املطلوبــة.
وتــويل دولــة قطــر اهتاممــا كبــرا لتمكــن وتعزيــز اإلدمــاج االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس للجميــع
وذلــك مــا تجســده واقعيــاً اســراتيجية التنميــة الوطنيــة األوىل ( )2022 -2018مــن خــال مشــاريعها
الفعالــة .ولــدى دولــة قطــر حزمــة مــن الترشيعــات والقوانــن كــا صادقــت عــى العديــد مــن املواثيــق
الدوليــة لتعزيــز اإلدمــاج واملحافظــة عــى حقــوق األشــخاص .وتحــرص دولــة قطــر عــى تقديــم املســاعدات
اإلنســانية واإلمنائيــة للــدول املحتاجــة يف العــامل مســاهمة بذلــك يف تحقيــق األهــداف العامليــة للتنمية
املســتدامة  ،٢٠٣٠والتزامــا منهــا مببــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة الســيام مبــدأ التعــاون والرشاكــة.
وتــويل دولــة قطــر أهميــة بالغــة ملســألة الرشاكــة يف العديــد مــن املجــاالت ،منهــا االســتثامر الداخــي
والخارجــي والتمويــل االبتــكاري ،كــا تلعــب دورا ً مهــاً يف التحالفــات الدوليــة ويف منظومــة األمــم
املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة ،وميثــل التحالــف العاملــي للقاحــات ،مثــاال حيــا للرشاكــة التــي يحتــاج إليهــا
العــامل للتصــدي للجائحــة .وهــو شــكل مــن أشــكال التعــاون الــذي يســتدعي التوســع ليشــمل طيفــا كبــرا
مــن املســائل التــي تعالجهــا أجنــدة التنميــة املســتدامة .2030
ويف ســبيل تحقيــق الهــدف الســاعي إىل توفــر العاملــة الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق لجميــع
النســاء والرجــال بحلــول عــام  ،2030شــهدت سياســات ســوق العمــل يف دولــة قطــر تطــورات ملموســة
خــال الخمــس الســنوات املاضيــة ،مــن أبرزهــا تعديــل قانــون العمــل ومــا يتعلــق بســوق العمــل مــن إجــراءات
تنظيميــة نتــج عنهــا اســتبدال نظــام الكفالــة بعقــد عمــل يضمــن حقــوق العامــل وحــد أدىن لألجــور للعــال
واملســتخدمني يف املنــازل .يعضــده نظــام حاميــة األجــور .عــاوة عــى توفــر حاميــة أكــر للعــال مــن
خــال إجــراءات الصحــة والســامة املهنيــة .وخــال مواجهــة الوبــاء ،طــورت دولــة قطــر خطــة عمــل وطنيــة
ترمــي إىل التقليــل مــن تأثــر املــرض ،وتخفيــف اآلثــار عــى النــاس ومتكــن املجتمــع مــن االســتمرار والعمــل
بشــكل طبيعــي قــدر اإلمــكان أثنــاء وبعــد الوبــاء باإلضافــة إىل تقليــل وتخفيــف األثــر االقتصــادي للجائحــة.
وقــد تجســدت خطــة العمــل هــذه بــن تدخــات أخــرى يف جملــة مــن اإلجــراءات االحرتازيــة العامــة وتوفــر
حزمــة مــن الحوافــز املاليــة.
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وقــد أولــت دولــة قطــر ظاهــرة التغــر املناخــي والتصدي ألثــاره أهميــة بالغة انســجاما مــع رؤيتهــا الوطنية
 ،2030وهــو مــا انعكــس يف خططهــا االســراتيجية األوىل والثانيــة لتنفيــذ هــذه الرؤيــة .وتعــد قطــر مــن
الــدول الســباقة يف مجــال التعامــل مــع التغــر املناخــي ،حيــث أنهــا مــن أوائــل الــدول التــي صادقــت عــى
االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة منهــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ يف العــام
 .1996ويعتــر مــروع اســتخدام الغــاز الطبيعــي املضغــوط كوقــود مثــاال بــارزا عــى جهــود دولــة قطــر
يف التصــدي لتغــر املنــاخ حيــث يوفــر طاقــة نظيفــة بديلــة للبــرول ليــس فقــط محليــا بــل عامليــا ،مــن
خــال تصديــره إىل كثــر مــن دول العــامل ،والــذي يســاهم يف تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بشــكل
كبــر محليــا وعامليــا مــا يســاعد يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة .كــا نفــذت دولــة قطــر مشــاريع
كــرى تســاهم يف التصــدي لظاهــرة التغــر املناخــي ،علــا بأنهــا متــي قدمــا يف تحويــل النظــام
االقتصــادي مــن االعتــاد عــى النفــط والغــاز اىل االقتصــاد القائــم عــى املعرفــة والــذي تضمنتــه رؤيــة
قطــر 2030واســراتيجية قطــر  2022-2018التــي تبنــت وضــع خطــة اقتصــاد أكــر تنافســية وإنتاجيــة وتنويعــا.
ويف هــذا الســياق ،تــم بنــاء منظومــة تعليميــة تســتند إىل ثالثــة مبــادئ إرشــادية رئيســة هــي :الجــودة،
والعدالــة ،والكفــاءة ،وتــم إطــاق مجلــس قطــر للبحــوث والتطويــر واالبتــكار يف عــام  2018ليضــع دولــة قطر
يف وضــع مناســب لتنويــع االقتصــاد والتحــول مــن االقتصــاد القائــم عــى الغــاز والبــرول إىل االقتصــاد
القائــم عــى املعرفــة مــن خــال فتــح آفــاق جديــدة مبنيــة عــى البحــوث والتطويــر واالبتــكار ،والتوســع يف
إرشاك املواطنــن والكفــاءات يف هــذا التحــول خاصــة وأن الدولــة تعــي أن عليهــا تعزيــز موقعهــا عــى
خارطــة االقتصــاد العاملــي الجديــد وأال تتخلــف عــن الركــب.
وســتعتمد دولــة قطــر عــى منهجهــا الرباغــايت الشــامل واملســتدام واملتعــدد الجوانــب والتشــاريك
يف التنميــة مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا وتحقيــق الهــدف النهــايئ املتمثــل يف عــدم تــرك أي شــخص
يتخلــف عــن الركــب .ومــن هــذا املنطلــق ،ميكــن اعتبــار التقريــر الوطنــي الطوعــي لســنة  2021مســاهمة مــن
دولــة قطــر يف إبــراز التقــدم العاملــي املحــرز يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
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