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 اٌز١ّٙذ
 تهتم هاأن ستجد 0228طلقت فً أكتوبر أ  حٌن تقرأ فً رإٌة قطر التً  ؟وكٌؾ ترى نفسها فً المستقبل ؟أٌن تمضً قطر إلى

الى دولة متقدمة قادرة على تحقٌق التنمٌة المستدامة وعلى تؤمٌن استمرار العٌش الكرٌم لشعبها جٌال بعد "تحوٌل قطر بـ 

  :لما ترٌد ان تكون علٌه قطر، وهًإذاً، ثالث كلمات  1جٌل".

  دولة متقدمة 

  تنمٌة مستدامة ذات 

 مستمرعٌش كرٌم و 

أنها  لحظصب األعٌن فستضعت تلك الكلمات ن  وإذا و   .قطرتتجه تلك الكلمات هً القول الفصل لمن ٌرٌد أن ٌعرؾ إلى أٌن 

لعٌش اإلنسان وتنمٌته  ومتمٌزةأن تكون حاضنة حقٌقٌة  فً سبٌلث بقطر حد  األنشطة التى ت  هً المحرك والحافز لكل حالٌا 

 .وسعادته على مر األجٌال

. 0232لما ترٌد أن تكون علٌه سنة ورإٌة قطر تقوم على أربعة ركائز أو قواعد ترفعها قطر حالٌا حتى تكتمل مالمح قطر 

التنمٌة وثانٌا:  ؛وبدنا وتعامال وعطاءا عقالعنى بتنمٌة االنسان فً قطر التنمٌة البشرٌة والتى ت  أوال: هذه الركائز هً: 

واالحترام والتسامح واألخوة ة والقٌم السامٌة دالحمٌخالق واألوالترابط سوده التماسك عنى بتحقٌق مجتمع ٌاالجتماعٌة وت  

عنى بتحقٌق مستوى رفٌع من العٌش الكرٌم والمستمر ؛ وثالثا: التنمٌة االقتصادٌة وت  المجتمعً الداخلً والخارجًواالندماج 

وتنافسً فً العطاء ومشجع على االبتكار والتطور؛  ،ةفً مواجهة التحدٌات المختلف وثابت متنام  وفً إطار اقتصاد متنوع 

 وحسن استؽاللها واستمرارها.ومصادرها الطبٌعة بكائنات ورابعا: التنمٌة البٌئٌة والتى تهتم باالعتناء 

 مرحلةٌصال قطر الى إل حقٌقًهً استثمار نما إ، وضعؾتؤفل أو تثم  اؾ ٌتم تحقٌقهادأهمجرد لٌست قطر  رإٌةن إوالحقٌقة 

 والحكم الرشٌد.والبٌئة السلٌمة ذات القٌم والتراث المتؤصل وحقوق االنسان الناجحة من الدولة الحدٌثة  نموذجٌة متكاملة

حدث أعلى ت بنى اآلن البشرٌة و وكذلك الهٌاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌةسٌاساتها أطرها وومإسسات الحكومة ف

التقدم المنشود مسإولٌة ل م  لتصبح مهٌئة وقادرة على تحقٌق رإٌة قطر وح   مستمرعزز وتقوى بشكل تستو ،المعاٌٌروأفضل 

   األحقاب القادمة.خالل المعطٌات وختلؾ المتؽٌرات مهما كانت هناك تحدٌات قادمة من م

 ّزمذِخاٌذٌٚخ اٌ
والبٌئٌة( التى ستشكل قطر فً على الرؼم من أن رإٌة قطر احتوت على األركان األربعة )البشرٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة 

وقد جاء فً مطبوعات  .كدولة متقدمة، إال أنه ال ٌوجد تعرٌؾ عن ماهٌة الدولة المتقدمة وماهٌة مالمحها ومعالمها 0232

دول  إلىلتصنٌؾ الدول األمم المتحدة  بعهتت  ما ٌفٌد صراحة بعدم وجود مصطلح تقلٌدي المتحدة قسم االحصاء التابع لألمم 

ٌ   ومتقدمة أ ن ٌكون ذلك حكما على مدى تقدم أاسترشادٌة دون  حصائٌةإالؼراض  طستخدم ذلك المصطلح فقنامٌة، وإنما 

نسبً ال على دولة ما أنها متقدمة. فهو مصطلح ن ٌقأن أدبٌات علم التنمٌة ال تعطً تعرٌفا محددا لما ٌمكن إ كما 2الدولة.

ٌضا حسب مدى توافر البنٌة التحتٌة الصناعٌة والتكنولوجٌة أو ،علمً فً الدولةوالختلؾ حسب حركة التطور البشري ٌ

وال ٌدخل فً المعٌار مستوى دخل  .وتصنٌعها ومساهمتها فً الناتج الكلًوكٌفٌة استؽالل الموارد مستوى الخدمات المحققة و

الجهود المبذولة فً تحقٌق قل ما ٌمكن أن ٌقال فً ذلك أنه من المتوقع ان تساعد ولكن أ  .الفرد أو دخل الدولة بشكل أساسً

 . 0232 صنؾ ضمن الدول المتقدمة عالمٌا بحلول عامفً أن ت   0232رإٌة قطر 

                                                           
 .0228"،  0232"وثٌقة رإٌة قطر الوطنٌة ، التنموي للتخطٌط العامة مانةاأل  1

2 United Nations Statistics Division, “Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-

regions, and selected economic and other groupings", 17 October 2008.   
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وضمن قائمة الدول األعلى تقدما فً  0214فً تقرٌر التنمٌة البشرٌة سنة  31 الترتٌب الـ ولعل حصول قطر مإخرا على

  3لدلٌل على الجهود التى تبذلها قطر لتحقٌق رإٌتها لتكون فً مصاؾ الدول المتقدمة. ة البشرٌة التنمٌ

 ِخ اٌز١ّٕخاّغزذاٌاٌذٌٚخ 
وفً بٌئة مواتٌة  رإٌة قطر ركائزب المتعلقةعلى كافة االتجاهات وتطوٌر وتحدٌث بتنمٌة قطر عنى أن تنعم ت   ةالتنمٌ استدامة

عبر  ةتلبٌة االحتٌاجات المتزاٌدعلى قدرتها دوما و ،استمرار تلك التنمٌة عند المستوٌات المتقدمة، مع المحافظة على وسلٌمة 

 التنمٌة المستدامة استمرار أسباب ومقومات فهً تتركز فً مقاومتها ألي تحد قد ٌعتري تقدمها. ، وأٌضااألجٌال القادمة

ٌ  فتلك العملٌة . استمرار النتائج الملموسةو  حركتها. توقؾو مطبات أمامها عثرات أال تكون أن و ،لها الطرٌقمهد البد ان 

وهذا ما ترٌده قطر فً رإٌتها، وذلك فً أن تقوم الحكومة بتجهٌز البنٌة التحتٌة وتحدٌث الهٌاكل وتوسٌعها وتحدٌث األطر 

بمجرد تجاوزها ستكون قطر والسٌاسات الفاعلة من أجل التشارك مع الشعب فً دفع نمو قطر ومواجهة كافة التحدٌات والتى 

 ضمن الدول ذات التقدم الشامل والمستمر.

 ٚاٌذٌٚخ إٌبعحخ اٌؼ١ؼ اٌىش٠ُ
بل  هادول منهجرة العقول وهجرة األفراد لعل السبب الرئٌس لهناك ارتباط وثٌق بٌن الدولة الناجحة ومستوى معٌشة شعبها. ف

لمقومات العٌش الكرٌم الذي ٌضمن فٌه االنسان حرٌته وكرامته حكوماتهم عدم توفٌر هو وظهور الثورات على حكامها 

ٌ  وحٌنما ت   .واحتكاكه وتعبٌره وحركته وأسباب معاشه ومسكنه فً على نفسه وأبنائه األمن نسان فقد اإلفقد تلك المقومات س

 . التعلٌم والصحة وتوافر الخدمات العامةفضال عن  ،الرزق والمعاش

وؼٌاب الفرص  ،دون العامأو فئوي أو طائفً الثروات بشكل خاص حكوماتها استؽالل هو  من دواعً فشل الدولن إكما 

هً من أهم أسباب أو مالمح ٌاب الرقابة والمحاسبة والشفافٌة. فكل ما سبق واستشراء الفساد االداري واألخالقً وؼالمتكافئة 

 أو متقاتال.  محتقنا وأ طرباٌائسا أو مضبائسا بالدولة الفاشلة التى تفرز شعبا  تهٌمكن تسمٌما 

لتكون دوما دولة ناجحة وبارزة  0232كان فً صمٌم رإٌة قطر  المستمروالعٌش الكرٌم  تحقٌق مستوٌات عالٌة منلذلك فإن 

األطر ى أفضل النظم التشرٌعٌة وتبن  بة والبشرٌة ٌالطبٌع الثروةحسن استؽالل  تتضمنوالتً االجتماعٌة جا للعدالة ذونمو

اء التعاٌش اإلٌجابً البن   ، وكذلك بما ٌحققبما ٌحقق الحب والرضى والعطاء المتبادل بٌن الحاكم والمحكومالمإسسٌة 

نحو تحقٌق وقوة والتحام فهذا هو القدر الوحٌد الذي ٌجعل سفٌنة الدولة تسٌر بكل تماسك  .تشابك الٌدٌنكا موالتعاضد بٌنه

 .الرإى بكل أرٌحٌة وثقة قالسامٌة للشعب والدولة وتحقٌهداؾ األ

 ؟0202 ػبٌَّبرا 
تحقق قبل ذلك وقد تتؤخر تٌة قد إفالر .تتحقق عندها الرإٌةللٌس بحد ذاته نقطة فاصلة  0232 عامعلى الرإٌة تركٌز إن 

 فهو، واالتجاه التنموي نحو األمام عملٌة التخطٌطفً وضع التارٌخ مهم وعموما، فإن المعطٌات. وحسب الظروؾ  ،عنها

 0216-0211قد تم وضع استراتٌجة التنمٌة الوطنٌة و .سباق الزمن، وٌدفع للمثابرة فً االنجازفً ٌحرك العامل النفسً 

 وفً العموم، ستعمل 0232.4تحقٌق األهدؾ الرئٌسٌة لرإٌة قطر  ستعمل علىلتصمٌم األهداؾ المرحلٌة والتى 

لم ٌتحقق لحٌن ذلك  أوتم تحقٌقه على أرض الواقع ومعرفة ما بقً  االستراتٌجٌات الوطنٌة المرحلٌة فً تقٌٌم ومقارنة ما

وجدت وتحلٌل أسبابها وطرق  نفجوة إأي القدرة على ادارة  تحدٌدلمراجعة المستمرة فً التارٌخ. إضافة إلى ذلك، القٌام با

 .المرتبطة برإٌة قطر وإعادة تصمٌم الجهود والخطوات المطلوبة لتحقٌق االهداؾ المرحلٌة ،التخلص منها

                                                           
3 United Nations Development Programme, "Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building 
Resilience", Human Development Report 2014,  Human Development Report Office. 

4
 .0211"، الطبعة األولى، مارس 0216-0211، "إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة لدولة قطر التنموي للتخطٌط العامة مانةاأل  
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كون على األرجح مسافة زمنٌة كافٌة لتحدٌث وبناء وتدعٌم الهٌاكل ٌس 0232ان التوقٌت المستهدؾ لتحقٌق رإٌة قطر  ووٌبد

ٌ  الالزم التموٌل ترتٌب والمطلوبة رصد الموارد بوكذلك  ،المطلوبة لكل ركٌزة من ركائز رإٌة قطر ٌ  الذي س نفق على وظؾ و

 ذلك.

 ِٚؼب١٠ش ل١بط ئؽشادك اٌشإ٠خ ث١ّرحم حٛاٌم١بدح ٔ
بؤرضها ومواردها  الى قطرالمركبة ترمز و .تسٌر فً طرٌق مركبةفً صورة ٌة والتنم هدافهارإٌة قطر وأٌمكن تشبٌه 

. وعلى تحدد طرٌق السٌر وهً الخطط الموضوعةوفً قمرة القٌادة توجد بوصلة هو أمٌرها. وهذه المركبة لها قائد  .وشعبها

مستوٌات  مدى تحققها، وكذلك مإشرات اخرى تقٌس قٌاسعلى تساعد لالرئٌسة  األربعركائز للمإشرات  القٌادة توجدلوحة 

محطة وصولها الرئٌس هً  ستكونفالمركبة . فما أن انطلقت تلك ٌة لتحقٌق الرإٌةقالباالفترة الزمنٌة األداء مقارنة باالهداؾ و

ق عٌش كرٌم ٌتحقو دولة متقدمة ترسو على تنمٌة مستدامةقطر كرإٌة عندها حقق ت  ن ت  أوالتى من المفترض  0232سنة 

 جٌالها. ألشعبها و

 

 وهذه .فً طرٌق السٌر لتحقٌق الرإٌةهً من أهم ما ٌجب وضعه فً هذه المركبة الرإٌة ركائز مدى تحقق مإشرات إن 

أو تضعها قطر لنفسها  اعالمٌمتعارؾ علٌها ٌر ٌمعابتكون قد  BENCHAMARKINGمرجعٌة  تعتمد على قٌاساتمإشرات ال

وذلك  مإشرات تفصٌلٌةوتتضمن  ،ركٌزة من ركائز الرإٌة للككلٌة معاٌٌر ومإشرات . كما وٌجب وضع حسب قدراتها

 .ةللركٌزالتابع التجمٌعً  المإشر الكلًقٌاس تصب فً ل

أو المخطط له فً بٌن المستوى المستهدؾ من الركٌزة والوضع الراهن هناك فجوة  تهذه المإشرات مهمة لمعرفة ما اذا كان

قطر ل التً تسمحت التنمٌة اكل مإشروماهٌة الموارد المطلوبة من أجل دعم  ،نقاط القوة والضعؾوأٌضا لمعرفة  ،ةكل مرحل

اخفاقات لتجنب أٌة والمسئولٌة  ال بد ان تكون هناك أٌضا انظمة للمحاسبةوضمن الدول المتقدمة. الدول تكون فً طلٌعة ن  أل

 .المصممةات لمإشرلتحقٌق مستوٌات متطورة فً طرٌق 
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وكذلك اهم المإشرات م مناقشة كل ركٌزة من ركائز رإٌة قطر مع عرض الجهود والمعطٌات المختلفة فٌما ٌلً ستتو

 .الركائزالمرتبطة بتلك 

 

 سو١ضح اٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ
تسعى االمم المتقدمة الى االستثمار فً رأس المال البشري باعتباره الركٌزة االساسٌة فً عملٌة التنمٌة. والمحاور المهمة فً 

وهذا ما سٌساعد  .حٌاة والعٌش الكرٌممالئمة للالظروؾ الوتهٌئة والبدنٌة الرعاٌة الصحٌة التعلٌم وعلى مل تشتذلك االستثمار 

 . فً عملٌة التنمٌة فً كل االتجاهات االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌةبشكل سلٌم تفرٌػ الطاقات البشرٌة على 

 اٌشػب٠خ اٌزؼ١ّ١ٍخ

التثقٌؾ والوعً والتدرٌب وزرع المهارات ودور التعلٌم ٌنصب فً  .فً رإٌة قطر الرعاٌة التعلٌمٌة أهمٌة قصوى أتتبو

وخلق بٌئة تعلٌمٌة مواتٌة للجمٌع وذات جودة واداء عال من تساوى الفرص والشمولٌة والتكامل واالتساق بٌن المإسسات 

 التعلٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة وسوق العمل واٌضا التشارك والتؽذٌة المتبادلة. 

 ته او انجرافه نحولبث قٌم المجتمع ودٌنه وتقالٌده وعاداته وثقافته، وأٌضا عدم تفل   حاضنةتعد التعلٌم ووسائله ومإسساته ف

فالتعلٌم ال ٌقتصر فقط على األجهزة والمإسسات االفكار المتزمته والمتشددة او تلك الداعٌة الى السفور واالنحراؾ االخالقً. 

 واالجتماعٌة الرٌاضٌةوٌضا مع  المإسسات الدٌنٌة التعلٌمٌة المعروفة كالمدارس والجامعات فحسب، وانما ٌتكامل أ

 . واالقتصادٌة

االنسان مهما كان الرأي اآلخر واحترام التعلٌم من اهم ما ٌساعد فً تعزٌز هوٌة المجتمع وتماسكه، وذلك بنشر ثقافة احترام و

نشر ثقافة التعامل المسإول مع الحق العام وعدم االعتداء علٌه واحترام قوانٌنه. وبالتعلٌم ومن خالل التعلٌم ٌتم  دٌنه وانتماإه.

ٌتم تنمٌة معنى االنتماء للوطن والذود عنه وعن ولً األمر. ومن خالل التعلٌم ٌتم نشر ثقافة عدم االسراؾ والمحافظة على 

الوعً بؤهمٌة التعلٌم نفسه فً حٌاة االنسان ومثابرته على طلب  ٌتم نشرأٌضا ومن خالل التعلٌم   .عمالن  مختلؾ البٌئة وعلى 

ه فً االقتصاد من التعلٌم ٌستطٌع الفرد زٌادة عطائ ومن خالل فً خدمة الوطن. ةمساهمالو ومستقبل األبناء األسرةالعلم لبناء 

 . ومسئولة مدروسة خالل التخصص واتخاذ قرارات اقتصادٌة

معانً اآلنؾ ذكرها واألهداؾ الخاصة بالتعلٌم تم إدراجها فً المناهج فً مدارس قطر وعلى أرض الواقع، فكل هذه ال

 . ومإسساتها التعلٌمٌة بمستوٌاتها المختلفة مثل المستوى التمهٌدي والمدرسً ومستوى التعلٌم الجامعً والعالً

تعلٌمٌة تنافسٌة مثل المدارس المستقلة.  اتخدمتقدٌم ل تنوع اكبر من ناحٌة برامج التعلٌم ومشؽلو التعلٌم كما اصبح فً الدولة 

كما امتد االهتمام بالتعلٌم إلى انشاء مإسسة قطر التى استقطبت فروع جامعات مرموقة، وتم أٌضا توسٌع جامعة قطر وانشاء 

 .الخاصة كلٌة المجتمع وزٌادة عدد المدارس

المعاٌٌر واألسس العالمٌة التى تعزز من سمعة قطر عالمٌا ومن أهم ما ٌساعد على جودة نظام التعلٌم هو عملٌة التقٌٌم وفق 

فً التعلٌم، وذلك عن طرٌق الحصول على االعتراؾ الدولً من جهات عالمٌة معتبرة، حٌث حصلت عدة جهات تعلٌمٌة مثل 

 عدد من كلٌات جامعة قطر على اعتراؾ واعتماد عالمً من مإسسات تقٌٌم وتطوٌر عالمٌة معتبرة. 

ٌحتاج الى المهن والتخصصات المختلفة بما ٌنسجم مع مثال فاالقتصاد  .بالدولةاألخرى هداؾ االوأهداؾ التعلٌم تتماشى مع 

بشكل انسٌابً  تتماشىترابطا وثٌقا بحٌث تكون مخرجات التعلٌم  انبطرااالنشطة المستهدفة. واستراتٌجٌة التعلٌم واالقتصاد مت

. كما أن التنوع االقتصادي الذي هو من اهداؾ رإٌة وظٌفً سخٌر او تكد  ؤبفاعلٌة ودون تمختلؾ االنشطة االقتصادٌة  مع

 لتعلٌم.انتاج  قادم منٌستدعً ان ٌكون لكل نشاط فً هذا التنوع م دخل تعلٌمً بشري  0232قطر 
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مجة والحوسبة هو اٌضا لوجٌا المعلومات واالتصاالت والبرووال شك ان االقتصاد المعرفً الذي ٌقوم بشكل اساسً على تكن

 هناك وذلك بخلق مإسسات وبرامج واقامة المإتمرات وتقدٌم الحوافز. والشك ان ،بجوانبه التعلٌمٌةما استدعى االهتمام 

تعزٌز  ترمً إلىمإسسات مثل واحة العلوم والتكنلوجٌا بالمدٌنة التعلٌمٌة واٌضا حاضنات األعمال ستكون من المبادرات التى 

 االقتصاد المعرفً لدولة قطر.

% من اجمالً الناتج المحلً لٌنفق 0.8ما نسبته سنوٌا صص فقد خ  مهما من الرعاٌة.  كما أخذ جانب البحث العلمً منحى

صندوق رعاٌة البحث العلمً لٌتولى االشراؾ على استقبال كافة طلبات مشارٌع  اءنشإتم على مشارٌع البحث العلمً. و

تقٌٌمها عن طرٌق معاٌٌر معتمدة ومتعارؾ علٌها دولٌا بحٌث تدخل تلك المشارٌع فً بوتقة تنافسٌة من حٌث االبحاث و

 الجودة والفائدة لٌتم اختٌار أفضلها ثم تخصٌص الدعم المالً لها.

 *ثؼل ِئؽشاد ٚمغ اٌزؼ١ٍُ فٟ لطش

اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍزؼ١ٍُ، اٌّذاسط اٌّغزمٍخ، اٌّذاسط اٌخبفخ، 

اٌٍغخ، ِؼب٘ذ رذس٠ج١خ، عبِؼخ لطش ٚعبِؼخ اٌّغزّغ، ِؼب٘ذ 

ِئعغخ لطش، اٌغبِؼبد األعٕج١خ ٚعبِؼبد اٌّذ٠ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، 

سٚك االهفبي، ِشاوض رحف١ع اٌمشآْ اٌىش٠ُ، اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ 

ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش، عغٛس اٌزؼ١ٍُ االٔزمب١ٌخ ٚاالػذاد٠خ، ِذاسط 

 .رٚٞ االحز١بعبد اٌخبفخ

 خاألهش اٌّئعغ١

% ِٓ ١ِضا١ٔخ 23االٔفبق اٌحىِٟٛ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٠جٍغ ٔغجخ 

 ٚ٘ٛ ِٓ أػٍٝ إٌغت فٟ اٌؼبٌُ.  3125/3126اٌحىِٛخ 

 

% وٕغجخ ِٓ إٌبرظ ٠5مزشة االٔفبق ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ فٟ لطش ِٓ ٚ

ر١ًّ اٌذٚي اٌّزمذِخ اٌٝ . 3124ٚاٌّحٍٟ االعّبٌٟ فٟ عٕخ 

% ِٓ إٌبرظ اٌّحٍٟ 21% اٌٝ 6أفبق ٔغجخ ػب١ٌخ ث١ٓ 

االعّبٌٟ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ، اِب ِؼظُ اٌذٚي إٌب١ِخ فبٔفبلٙب ال ٠ض٠ذ 

 .3123-3116 غت رمذ٠شادح% ٚرٌه 4ػٓ 

االٔفبق اٌحىِٟٛ ػٍٝ 

 اٌزؼ١ٍُ

ِئؽشاد ر١ّٕخ 

 اٌزؼ١ٍُلطبع 

% ِٓ عىبْ لطش ٠ؼشفْٛ اٌمشاء ٚاٌىزبثخ. ٠ٚؤرٟ 7:حٛاٌٝ 

ِٓ ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ حغت  35رشر١ت لطش ٌٙزا اٌّئؽش اٌّشرجخ 

. ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي اٌّزمذِخ حممذ ٔغجخ 3121رمذ٠شاد 

 فٟ% ِٓ اٌغىبْ ٠ؼشفْٛ اٌىزبثخ ٚاٌمشاءح، ٚرمً إٌغجخ 211

  .%61اٌٝ ِب دْٚ ٌذٚي إٌب١ِخ ا

اٌمشاءح ِؼشفخ 

 ٚاٌىزبثخ

عٕخ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّذسعٟ ثمطش،  ٠2439ّىش اٌطبٌت حٛاٌٝ 

ِٓ ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ حغت رمذ٠شاد  ٠ٚ79ؤرٟ رشر١ت لطش ثبٌّشرجخ 

3123. 

ِزٛعو ِىٛس اٌطبٌت 

 ثبٌزؼ١ٍُ اٌّذسعٟ 

هالة ٌىً ِذسط فٟ ِذساط لطش. ٘زا اٌّئؽش ٌمطش  21ػذد 

ػذد، ٠ٚقً اٌّئؽش فٟ  لش٠ت ِٓ افنً اٌذٚي اٌزٝ حممذ ألً

هبٌت ٌىً ِذسط حغت رمذ٠شاد   61اٌذٌٚخ إٌب١ِخ  اٌٝ اوضش ِٓ 

3114-3123. 

ِزٛعو ػذد اٌطٍجخ 

ِذّسط فٟ اٌزؼ١ٍُ  ًٌى

 اٌّذسعٟ

% ِٓ أطجبع االفشاد ٚسمبُ٘ ػٓ ِذٜ 83حقٍذ لطش ػٍٝ 

اٌّئؽش ٠غغً أطجبػب ِؾبثٙب ٌٍذأّبسن ٘زا عٛدح اٌزؼ١ٍُ، ٚ

% )حغت 71ٚاٌّب١ٔب  73ٚا٠طب١ٌب % 84% % ٚثش٠طب١ٔب83

 .(3123رمذ٠شاد 

أطجبع االفشاد ػٓ 

 عٛدح  ٌزؼ١ٍُ

 * البَاناث من مطبوعاث مؤشراث التنمَت البشرٍت لألمم المتحدة 
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 اٌشػب٠خ اٌقح١خ

الصحٌة النواحً تشكل الرعاٌة و نظام متكامل للرعاٌة الصحٌة.التطلع لهتمت رإٌة قطر بصحة المجتمع القطري من خالل ا

سإولٌة، ٌقوم المجلس األعلى للصحة فً موللقٌام بتلك ال ا.ٌا ونفسٌاالنسان بدنصحة بما ٌتعلق لتثقٌفٌة والوقائٌة والعالجٌة فٌا

بتوفٌر وتنفٌذ تلك الرعاٌة على أسس عالٌة من الجودة وكفاءة األداء  تصمٌمو قطر بوضع استراتٌجٌة لضمان الرعاٌة الصحٌة

لتجهٌز وتدرٌب الكوادر وذلك تعلٌمٌة المإسسات مثل ال ىأخر جهات المحاوروتساند تلك  .فاعلةمتكاملة وخدمات صحٌة 

 . بحثٌة الستكشاؾ وابتكار وتقٌٌم ومراجعة وتطوٌر كل ما ٌتعلق بالخدمة الطبٌةأٌضا المإسسات الالطبٌة، و

ضد االمراض  ئًرفع مستوى الوعً الوقامع وزٌادتها وتحدٌثها الطبٌة البنٌة التحتٌة وتتطلب الرعاٌة الصحٌة توافر 

  ٌات ذات خدمات صحٌة شاملة مثل مستشفى الوكرة ومستشفى الخور.فشتسوقد تم مإخرا افتتاح م .واألوبئة

وجد حٌث ٌ فً البالد. الرعاٌة الصحٌة لٌصبح جزءا مهما فً توفٌرالقطاع الخاص أن القطاع الصحً أصبح ٌجتذب كما 

جودة صحٌة معاٌٌر متخصصة وبشاملة والتى توفر خدمات طبٌة والخاصة والعٌادات ن فً قطر عدد من المستشفٌات اآل

الخدمة  توسٌع نطاقً الخاص ساعد على حن دخول القطاع الصوال شك أ .قبل المجلس األعلى للصحةضعت من و  عالٌة 

  .قطر سكان ووصولها بسهولة إلى كلأٌضا انتشارها و ،ا ونوعا وجودةرعاٌة الصحٌة كم  وال

ً حكان من استراتٌجة تطوٌر القطاع الصحً توفٌر نظام شامل للتؤمٌن الطبً الذي سٌساعد على تطور القطاع الص ولقد

مستفٌدي  من أكبر اكما سٌجلب إلٌه عدد ،هاخدمة الصحٌة المتمٌزة التى سٌوفرٌقابل اللضمان حصوله على مردود الخاص 

 نتفع بها فقط من القطاع العام. الطبٌة التى كانت ت  الخدمات 
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*فٟ لطش اٌقحخثؼل ِئؽشاد ٚمغ   
اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍقحخ، اٌّغزؾف١بد اٌؼبِخ، ِغزؾف١بد اٌمطبع اٌخبؿ، 

 اٌّشاوض اٌقح١خ اٌؼبِخ، اٌّغزٛففبد ٚاٌؼ١بداد اٌخبفخ ٚاٌّزخققخ
 األهش اٌّئعغ١خ

  

% 833اٌمطبع اٌقحٟ اٌٝ اعّبٌٟ إٌفمبد اٌحى١ِٛخ رجٍغ  االٔفبق اٌحىِٟٛ ػٍٝ

   .3125/3126فٟ عٕخ 

 
% :23زجٍغ فٔغجخ االٔفبق ػٍٝ اٌمطبع اٌقحٟ اٌٝ إٌبرظ اٌّحٍٟ االعّبٌٟ أِب 

، وّب أْ إٌغجخ فٟ ٔفظ اٌغٕخ 98ٚرشر١ت لطش ٌٙزا اٌّئؽش٘ٛ  3122عٕخ 

أفبلٙب ػٍٝ  ٠زشاٚػِخ ػٍّب ثؤْ اٌذٚي اٌّزمذ %،333اٌٝ  3125اسرفؼذ فٟ 

ٕ٘بن  . ٠ٕٚجغٟ اٌز٠ٕٛٗ اٌٝ أ3122ْ% حغت رمذ٠شاد 22% اٌٝ 6اٌقحخ ث١ٓ 

فٟ االػزجبس فٟ  دىْٛ اخزرٔفمبد سأعّب١ٌخ ػٍٝ اٌقحخ ٚاٌزؤ١ِٓ اٌقحٟ لذ ال 

  .٘زا اٌّئؽش

 

اإلٔفبق ػٍٝ 

 اٌقحخ
ِئؽشاد 

ر١ّٕخ 

مطبع اٌ

 قحٟاٌ

ؽخـ ِٓ اٌغىبْ فٟ عٕخ  2111عش٠ش ٌىً  233ح اٌّغزؾف١بد ٘ٛ ػذد أعشّ 

ٌٕفظ اٌغٕخ. ِٚٓ اٌّئوذ اْ ػذد األعشح  74ٚرشر١ت لطش اٌؼبٌّٟ ٘ٛ   :311

١ٍِْٛ  3.2ٌٚىٓ ػذد اٌغىبْ اسرفغ أ٠نب اٌٝ ِب ٠مبسة  3126اسرفغ فٟ 

حغت رمش٠ش اٌّغٍظ األػٍٝ  3124عٕخ  2100ح اٌٝ ػذد األعشّ ٚٚفً  .ؽخـ

 .3124ٌٍقحخ ثمطش ٌؼبَ 

 حػذد األعشّ 

 ثبٌّغزؾف١بد

ٌِٛٛد  2111 ًاهفبي ٌى 8اٌٝ  7ِب ث١ٓ  ٌغٕخ ِٓ اٌٛالدح ػذد ٚف١بد االهفبي

ِٓ ح١ش الً ٚف١بد األهفبي ػٕذ  65ٚرشر١ت لطش ٘ٛ  3125حغت رمذ٠شاد عٕخ 

 .اٌٛالدح فٟ اٌؼبٌُ

ٚف١بد 

األهفبي ػٕذ 

 اٌٛالدح

رمذ٠شاد عٕخ ٌٍؾخـ حغت  89349ِزٛعو اٌؼّش ِٕز اٌٛالدح فٟ لطش ٘ٛ 

 .فٟ لبئّخ اٌذٚي :5ٚاٌزشر١ت اٌؼبٌّٟ  ٌمطش ٘ٛ  3125
ِزٛعو 

 اٌؼّش

عٕخ اد % ِٓ اعّبٌٟ اٌغىبْ حغت رمذ٠ش44 ٔغجخ اٌغّٕخ فٟ لطش ٟ٘ حٛاٌٟ

 .ِٓ ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ 26ٚرشر١ت لطش ٘ٛ  3119
ٔغجخ اٌغّٕخ 

 فٟ اٌغىبْ

رمذ٠شاد  ِٓ اٌغىبْ حغت 2111هج١ت ٌىً  3384ػذد األهجبء فٟ لطش ٘ٛ 

ٚ٘زا اٌؼذد اسرفغ فٟ لطش فٟ  .ِٓ ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ 54ر١ت لطش ٘ٛ ٚرش 3117

ّخ اٌقحخ ظحغت ِٕ ِٓ اٌغىبْ 2111هج١ت ٌه  ١ٌ838قً اٌٝ  3121عٕخ 

 اٌؼب١ٌّخ.

 ػذد األهجبء  

% ِٓ أطجبع االفشاد ٚسمبُ٘ ػٓ ِذٜ عٛدح اٌخذِبد 1:حقٍذ لطش ػٍٝ 

 .(3123-3119)حغت رمذ٠شاد اٌؼبٌُ ٓ األػٍٝ ِٓ دٚي مّاٌقح١خ، ٚ٘ٛ ِٓ 

أطجبع 

ٓ االفشاد ػ

عٛدح 

اٌخذِبد 

 اٌقح١خ
 * البَاناث من مطبوعاث مؤشراث التنمَت البشرٍت لألمم المتحدة ومنظمت الصحت العالمَت والمجلس األعلي للصحت بقطر

 اال٘زّبَ ثبٌش٠بمخ

فً كل مراحل  قادرٌن على العطاءدوما ٌكونوا لصحاء بدنٌا سكان أالتى تتطلع إلى ورإٌة قطر جٌة الرٌاضة جزء من استراتٌ

والسمنة المتراكمة رجح األمراض الناتجة من قلة ممارسة الرٌاضة هتمام بالرٌاضة كلما قلت على األ. فكلما زاد االأعمارهم

وقدرته على االنتاج. وتحاول قطر ان تنشر ثقاقة  الفردوبالتالً تقل تكلفة الوقاٌة والعالج، األمر الذي له أثره فً زٌادة نشاط 

الدولٌة،  وأتها سواء المحلٌة اوفعالٌ الرٌاضٌة مسابقاتالاحتضان ، وأٌضا الرٌاضة من خالل االستثمار فً المنشآت الرٌاضٌة

لتكون سهلة الوصول لممارسة واالستجمامٌة جهزة والمالعب الرٌاضة على مستوى المناطق السكنٌة اال  نشرتوفٌر ووكذلك 

 الرٌاضة. 
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المنشآت الرٌاضٌة حداثة وتطور لها من ناحٌة وجاذبة  ودةٌة، ولتكون قطر مقصموجاء االهتمام بالرٌاضة على معاٌٌر عال

ة. ٌالرٌاضالمناسبات دارة إخبرة فً  توظٌؾ كادر مإهل وذيب ندة، وأٌضاوكذلك طب الرٌاضة والخدمات الرٌاضٌة المسا

 . وقناة الكاس والدوريت رن سبوإة وقنواتها كانت من ضمن خطة االهتمام بالرٌاضة مثل قناة البً ٌن البرامج الرٌاضأكما 

إلتقاء مجازة من العمل الرسمً من أجل تكون كل البالد حٌث فبراٌر من كل سنة، صصت قطر ٌوما للرٌاضة فً شهروخ

 كل انواع الرٌاضة.جمٌعا لممارسة المسإولٌن والمواطنٌن والمقٌمٌن والعائالت واالفراد 

قطاع إلى فضلها أنقل وكما تحرص قطر على التواجد فً كافة المناسبات الرٌاضٌة الدولٌة وذلك لالستفادة من الخبرات 

 الرٌاضة فً الدولة.

من أجل ذلك قامت قطر و .دارتهاطرق إحاجة اكبر لالهتمام بالجانب االكادٌمً للرٌاضة بمختلؾ تخصصاتها وولعل هناك 

تضم وهً وتنمٌة المواهب، المتعلقة بالرٌاضة الجوانب العلمٌة عنى بكافة ت  والتى وق الرٌاضً )اسباٌر( بتؤسٌس أكادٌمٌة التف

 .من المإسسات الرٌاضٌة ول القلٌلة فً العالم حاضنة لهذا الجانبقطر من الدعتبر وت   5 طالب. 122أكثر من حالٌا 

*عٙٛد ٚٔزبئظ اال٘زّبَ ثبٌش٠بمخ  
 األهش اٌّئعغ١خ أعجب٠ش، األٔذ٠خ اٌش٠بم١خ، اٌٍغٕخ األٌِٛج١خ، االرحبداد اٌش٠بم١خ ٌّخزٍف االٌؼبة
عجبق وؤط عّٛ األ١ِش اٌّفذٜ ٌٍٙغٓ اٌؼشث١خ األف١ٍخ )خ١ٍغٟ/ػشثٟ(، ٔٙبئٟ 

وؤط عّٛ ٌٟٚ اٌؼٙذ ٌىشح اٌمذَ )ِحٍٟ(، ثطٌٛخ لطش ِبعزشص ٌالعىٛاػ )دٌٟٚ(، 

ٔٙبئٟ وؤط عّٛ األ١ِش ٌٍىشح اٌطبئشح) ِحٍٟ(، ثطٌٛخ لطش ٌٍغبئضح اٌىجشٜ ألٌؼبة 

اٌمٜٛ )دٌٟٚ(، ٔٙبئٟ وؤط عّٛ أ١ِش اٌجالد اٌّفذٜ ٌىشح اٌمذَ )ِحٍٟ(، ثطٌٛخ 

عّٛ األ١ِش ٌىشح اٌغٍخ )ِحٍٟ(، عٌٛخ  لطش اٌذ١ٌٚخ ٌٍج١ٌٕٛظ )دٌٟٚ(، ٔٙبئٟ وؤط

لطش ٌٍذساعبد )دٌٟٚ(، ساٌٟ لطش ٌٍغ١بساد )دٌٟٚ(، ثطٌٛخ لطش اٌذ١ٌٚخ ٌٍؾشاع 

)دٌٟٚ(، ثطٌٛخ لطش ِبعزشص ٌٍغٌٛف )دٌٟٚ(، ِٙشعبْ لطش اٌذٌٟٚ ٌٍفشٚع١خ 

 )دٌٟٚ(.

إٌّبعجبد اٌش٠بم١خ 

 اٌذٚس٠خ

ثؼل   2015 .وض اٌضبٟٔ فٟ اٌجطٌٛخلطش رغزن١ف ثطٌٛخ اٌؼبٌُ ٌىشح ا١ٌذ ٚرفٛص ثبٌّش

االٔغبصاد 

اٌش٠بم١خ 

 اٌّّٙخ
ٚ  3115لطش رفٛص ثجطٌٛخ اٌخ١ٍظ ٌىشح اٌمذَ، امبفخ اٌٝ فٛص٘ب ثٕفظ اٌجطٌٛخ فٟ 

2::3. 
2014 

 2010 .3133ٛص لطش ثزٕظ١ُ وؤط اٌؼبٌُ ٌىشح اٌمذَ عٕخ فاإلػالْ ػٓ 
ثجؼل ثطٛالرٙب. ٚلذ أثٙش لطش رٕظُ ٚرغزن١ف دٚسح األٌؼبة ا٢ع٠ٛ١خ ٚرفٛص 

حغٓ اٌزٕظ١ُ ٚحفالد االفززبػ ٚاٌخزبَ اٌؼبٌُ ِٓ اِىب١ٔبد لطش اٌؼب١ٌخ فٟ اعزنبفخ 

ِٕبعجبد س٠بم١خ وجشٜ. ٚلذ اػطذ رٍه إٌّبعجخ اٌضمخ فٟ لطش ِٚٙذد ٌفٛص٘ب 

 .3133ثزٕظ١ُ وبط اٌؼبٌُ ٌىشح اٌمذَ فٟ 

2006 

 1981 .اٌؼبٌُ ٌىشح اٌمذَ ٌٍؾجبة فٟ اعزشا١ٌبلطش رفٛص ثبٌّشوض اٌضبٟٔ فٟ ثطٌٛخ وؤط 

فٛص لطش فٟ ػذح ِٕبعجبد آع٠ٛ١خ ٚد١ٌٚخ ثب١ٌّذا١ٌبد اٌز٘ج١خ ٚاٌفن١خ 

سفغ االصمبي فٟ اٌِٛج١بد ع١ذٟٔ، ٚثشٚٔض٠خ ثطٌٛخ اٌؼبٌُ ِضال، ثشٚٔض٠خ ٚاٌجشٚٔض٠خ. 

فٟ دٚساد االٌؼبة ٚوزٌه ١ِذا١ٌبد ػذح ر٘ج١خ ٚفن١خ ٚثشٚٔض٠خ فٟ رؾ١ٍٟ، 

 ا٢ع٠ٛ١خ فٟ ثٛعبْ ٚرب٠ٛاْ ٚلطش.

أٌؼبة 

 اٌمٜٛ

بَاناث من موقع اللجنت االلومبَت بقطر *  

 

                                                           
5
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 سو١ضح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ
 0232وتنص وثٌقة رإٌة قطر  سرة ثم المجتمع.فاألق محاور مهمة تنطلق من الفرد ٌهذه الركٌز من رإٌة قطر تهتم بتحق

ومرونة مع متطلبات عصره، والمحافظة على أسرة قوٌة متماسكة القادر على التعامل بجدارة على "بناء االنسان القطري 

  6تحظى بالدعم والرعاٌة االجتماعٌة".

 ثٕبء اٌفشد
االحترام وحفظ من كون مساهمته واحتكاكه بالمجتمع على أسس نشئة الفرد تنشئة واعٌة منذ صؽره لتتب ٌهتم المجتمع فً قطر

 فٌه مصلحة والسعً لما ،ات الدٌنٌةوأداء الواجب ،االخالق الحمٌدة وحسن المظهرالتحلً بو ،وادراك القوانٌنالحقوق والحدود 

تحقٌق رإٌتها فً خالل مسٌرة قطر  من المؤمولفمثال،  .مسئولةالؼٌر واالبتعاد عن السلوك والتصرفات  ،ومصلحة بلدهالفرد 

وخاصة للخطر، حٌاتهم وحٌاة الؽٌر  ضتعر  من فئة الشباب والتى قد المتهورة الفردٌة التصرفات مظاهر تتالشى أن  0232

قد والتً استخدام المركبات سوء  وأفً السرعة  مبالؽةال وأعلى الطرق مثل تجاوزات السٌر على صعٌد منطقة سٌلٌن أو 

أرواح عددا من ن ذلك السلوك فً قٌادة المركبات حصد الشك أوقطر.  فً المرور ةتعطً انطباعا ؼٌر الئق عن حرك

ها تلك بسبب االضرار التى تسبب مادٌةخسائر إحداث فً ٌضا ب ذلك أسب  ، كما األذى الجسدي بهمحق الشباب القطري أو أل

 الحوادث.

طاقاتهم وظؾ وقد ٌجرفهم إلى أن ت   ،فً حٌاة الشباب افراؼعادة خلق ٌالمجتمع الذي ٌخلو من الفعالٌات واالنشطة الشبابٌة و

التعلٌمٌة  اتوالشك أن الفرص المتاحة فً المجتمع القطري والتى تتٌحها المإسس فً سلوكٌات ؼٌر مقبولة فً المجتمع.

 تصرفاتهوحتى تصب  ،تنمٌة الفرد وتنمٌة شخصٌته بحٌث تكون شخصٌة متزنة وواعٌة ومسإولة ستعمل علىالدٌنٌة و

ما ٌلهٌهم أو ن ع وصرفهممر مهم لتفرٌػ طاقات الشباب أمثال إن تركٌز الدولة على الرٌاضة حة المجتمع. فً مصل هوسلوكٌات

ن الفعالٌات التى تتعلق بالتراث التقلٌدي مثل القنص وسباقات الخٌل كما أ نشطة ؼٌر الئقة.بهم لتصرفات أو أ و ٌإديٌضرهم أ

الستقطاب من زٌادة تلك الفعالٌات وتنوٌعها  أٌضا والبد هم بما ٌفٌدهم.تإدي دورا فً حٌاة الشباب وملء اوقاتوالهجن قد 

 .وتبادل خبراتهمخوة بٌنهم، فضال عن اكتشاؾ مهاراتهم اهتمام الشباب وتعزٌز عالقات األ

 األعشح

المقومات التى تتوافر فٌها سرة األوالعكس صحٌح أٌضا، فسرة سلٌمة. ألى بناء بناء الفرد بشكل سلٌم سٌإدي إالتركٌز على إن 

فً بإٌجابٌة بالمجتمع وٌساهم الفرد ٌحتك ل، وة مهمة فً المجتمع لتنمٌة الفرد وتشئتهنستكون حاض لتربٌة األجٌال ساسٌةألا

 كل نواحٌه.

بتنشئة تحقق العفاؾ قبل الزواج هو من اهم ما ٌثب ت كٌان االسرة وٌسمح لها ففاالسرة بناء مهم ٌإسس على تقوى من هللا. 

ٌ عتمد علٌه فالبد من التركٌز على بث الوعً فً االلتزام  بالتعالٌم الدٌنٌة والتقالٌد المتبعة فٌما  .الجٌل الصالح الواعً الذي 

وذلك نظرا لما قد ٌنجم عن انتهاكها خلل فً نسٌج المجتمع  ،ٌتعلق بالحرمات وحدودها وما ٌحفظ األعراض وٌسترها

 وترابطه على أسس سلٌمة. 

ن تتمتع قطر بمعدل زواج مقبول فً فئة الشباب. وتحرص رإٌة أ وٌتوقع ن األسرة بمجرد الزواج ثم ٌتبعة االنجاب.وتتكو  

نجاب من أهم ما ٌمكن ان تحرص علٌه الدولة من أجل زٌادة عدد ن الزواج واإلأزٌد، كما ن تستمر تلك النسبة وتأقطر 

  سكانها المواطنٌن.

ظاهرة ؼالء تكالٌؾ الزواج. وبالرؼم من ؼالء المهور فإن هناك ان تدعم حركة الزواج عن طرٌق مواجهة  ةوتحاول الدول

االعداد لحفل الزواج،  مثلجاء نتٌجة لؽالء تكلفة الزواج لتقلٌل تلك الظاهرة، حٌث إن ؼالء المهور  القطرٌة بٌن األسر اتعاون

المظاهر. وبالرؼم  علىإلى التنافس  ل العالٌةوات ذات الدخالمجتمعلمٌل  نظرا ،ز على الجانب المظهريوكذلك نتٌجة للتركٌ

                                                           
6
 .16الوطنٌة"، ص  0232االمانة العامة للتخطٌط التنموي، "وثٌقة رإٌة قطر  
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الحدود عند  لجعلها بقدر اإلمكانتكالٌؾ الزواج  تقلٌلٌبطىء من حركة الزواج فً المجتمع فتحاول الحكومة قد من أن ذلك 

  عطاٌا الزواج لكل مواطن من قبل الدٌوان األمٌري. تقدٌم قاعات الزواج المدعومة مالٌا وكذلكتوفٌر  عن طرٌق، وذلك الدنٌا

ل نفقة المسكن ص وتحم  ٌوذلك بتخصفً مرحلة ما بعد الزواج تكالٌؾ المعٌشة ما تحاول الحكومة دعم المواطن فً مواجهة ك

لمالٌة األعباء ا للمساعدة فً تحمل ةرض مع قرض البناء، وأٌضا زٌادة فً الراتب فً شكل عالوة اجتماعٌأاو تخصٌص 

 لألسرة.

فً  % 34.8 سجلتطالق الحاالت إن قطر لنفسها نسبة مستهدفة لتقلٌل حاالت الطالق حٌث تضع البد ان ومن جهة أخرى، 

من ٌدل ذلك على وجود خلل فً المجتمع القطري قد و 7وهً من النسب األعلى عالمٌا.حاالت الزواج، مجمل من  0213سنة 

 الفترة المبكرة من الزواج.ناحٌة التماسك األسري وخاصة فً 

 ٘ب األعشٞساٌّشأح ٚاٌؼًّ ٚدٚ
ركزت رإٌة قطر على مساهمة المرأة القطرٌة من خالل تكافإ فرص العمل مع الرجل. إن خروج المرأة القطرٌة للعمل 

رد  وافدة ساعدت فً عملٌة تقطٌر الوظائؾ بدال من جلب عمالة و ،عمل فً المجتمعالكان مساهمة فاعلة لقوة بشكل مط 

لتؤدٌتها. فنرى الٌوم وجود قطرٌات فً كافة مستوٌات العمل وأنواعها، فهً فً التعلٌم والطب والشرطة واإلعالم 

العامة منها والخاصة. وكان من مزاٌا ومنافع دخول المرأة فً سوق العمل هو دعم الحالة  ،والمإسسات المالٌة والخدمٌة

 . الدخلو ن مستوى المعٌشة وحسن توزٌع الثروةٌا ٌنعكس على تحساالقتصادٌة لألسرة وللمواطنة القطرٌة بم

 : حداث التوازن فٌهماإٌنبؽً  مانن مهاأمروفٌما ٌتعلق بعمل المرأة القطرٌة، فهناك 

  :ن أساسً لألسرة فٌخشى أن ٌكون عمل بما أن المرأة مكو  فالموازنة بٌن عمل المرأة ودورها التربوي المنزلً. أوال

ل عن فٌه إضعاؾ للروابط األسرٌة و شائعالمرأة القطرٌة بشكل  ة نشئتالفطري فً تنشئة األجٌال  المرأة  دورتحو 

العمالة المنزلٌة األجنبٌة على االعتماد  فً زٌادة فٌه أٌضاوقد تكون  ،تحافظ على الهوٌة واللؽة والتقالٌد اإلجتماعٌة

بٌن عمل المرأة والمنزل، وذلك  نتوازالبء أعمال التربٌة وتدبٌر المنزل على تلك العمالة. فالبد من وجود اء عإلقو

بتخفٌض ساعات العمل حتى ال ٌكون خروجها المتؤخر من العمل انهاكا لها فً تدبٌر ومتابعة أمور المنزل فور مثال 

 للجلوس مع األبناء تربٌة وتعلٌما.الوقت وولتحصل على القدر الكافً من والراحة  ،قدومها من العمل

  

 تحاول الدولة إٌجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل واإلناث.  رثانٌا: الموازنة فٌما ٌتعلق باحالل الوظائؾ بٌن الذكو

ضمن خطة لتقلٌل االعتماد على العمالة اإلجنبٌة. وٌنبؽً وٌؤتً ذلك  ،فً قوة العمل المواطنة فً قطر بهدؾ زٌادتها

وذلك  ،التنوٌه إلى أن عملٌة التقطٌر وإحالل العمالة األجنبٌة ال ٌجب أن تنجرؾ إلى إحالل المواطنٌن بالمواطنٌن

توزٌعٌة متزنة وواعٌة لعمل  تكون هناك سٌاسة س. لذلك ٌجب أنبؤخذ فرص عمل الرجل من قبل المرأة أو العك

عدد الخرٌجات المواطنات المإهالت للعمل فً مقابل  تضاعؾالقوة المواطنة وخاصة بٌن الرجل والمرأة وذلك مع 

الخرٌجٌن الذكور من المواطنٌن، حٌث ستتناقص فرص عمل الذكورمع دخول المرأة القطرٌة سوق العمل فً ظل 

لقطرٌٌن مسار توظٌؾ الذكور واإلناث ااستراتٌجٌة عمل  ت حددأن  فٌنبؽًمبدأ تكافإ الفرص. ولتقلٌل تلك الظاهرة 

 ومواءمتها مع ،على المدى الطوٌلخلق التى ست  جهزة الدولة ومقارنتها بالتطور الكمً لفرص العمل فً مختلؾ أ

التوظٌؾ فً القطاع العام، فٌمكن تقلٌل ساعات عمل المرأة دون أن ٌمس بص تمخرجات التعلٌم. فمثال، وفٌما ٌخ

بل االهتمام باألسرة( وهذا ما سٌتٌح و تتولى الشإون االجتماعٌة تعوٌض الراتب مقاأذلك مخصاصاتها المالٌة )

 ل الجانب المفقود من ساعات عمل المرأة التً خصصت لألسرة.كبر لقوة العمل القطرٌة من الذكور فً تحم  أ مجاال

                                                           
7
 .0213 دٌسمبر 0 ،"قطر فً الطالق نسبة% 34.8" القطرٌة، الشرق جرٌدة 
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 ٌزّبعه االعزّبػٟاٚ إٌغ١ظ
ومن تلك الصور ما وعادات اجتماعٌة لها اهمٌتها فً االستمرار وتقوٌة أواصر المجتمع وتماسكه. وصور تبرز عدة مظاهر 

الممتدة وتثبٌت  األسرةواصر ألها اهمٌتها فً تقوٌة  المجالسمجالس لها للعائلة. وببناء  القطرٌةمإخرا قٌام بعض األسر  شاع

 ،والهوٌةوتعزٌز التقالٌد والعادات  ،ضه ببعضبعالمجتمع القطري  تعارؾزٌادة و ،حترام وتشجٌع الزٌارات المتبادلةاالالقٌم و

المجلس الواحد ب ٌنةالمتباالثقافات والمختلقة عمار احتكاك األفضال عن  األحداث.ثبٌت األعراؾ وإكرام الضٌؾ ومتابعة تو

ن ٌكون هناك أفضل ٌو وتعزٌز قدرات الحوار والمناقشة.الحدٌث سلوب وتحسٌن لؽة وأاألذهان تقوٌة وصقل إلى ما ٌإدي م

لتعزٌز صور ترابط النسٌج االجتماعً حسب االستطاعة وذلك لعائالت القطرٌة ل العائلة تشجٌع بضرورة وجود مجالس

  القطري وترابط مكوناته من خالل تلك المجالس.

قوي من العالقة بٌن المجتمع واألمٌر واألسرة النسٌج بشكل أكبر مإخرا فً قطر ذلك ال تومن العادات المهمة والتى برز

. فهناك تواجد وزٌارات مستمرة فً مناسبات االعٌاد والمناسبات الدٌنٌة ء البالدووجها الحاكمة وكبار مسإولً الحكومة

بٌن المواطنٌن  اوتواجد ،فً األماكن العامةلهم  امستمر ان هناك ظهور. كما أوالوطنٌة ومناسبات الزواج واألفراح والعزاء

. كل هذا ٌزٌد من الترابط والشعور والفعالٌات والمبادرات رعاٌة ودعم المإتمرات والندواتقٌامهم بوعامة الشعب، وأٌضا 

 .وتشجٌعهم بهموم المواطنٌن واالقتراب منهم والسماع والجلوس الٌهم

 ٚرؾغ١غ اٌغ١بحخ ػذد اٌٛافذ٠ٓرضا٠ذ فٟ ظً اٌّحبفظخ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ ٚاٌزمب١ٌذ 

ع االقتصاد واستقطاب الزوار تشجٌع السٌاحةمستمرة فً الجهود تزامنا مع المن الوافدٌن فً قطر كبٌر مع وجود عدد  ، وتوس 

إٌجاد بٌئة مع  ،العام فً قطر صطبػ بها المظهرٌلالمحافظة على الهوٌة اإلسالمٌة والعربٌة فً تضع قطر أولوٌة كبرى 

تخل باآلداب  تعاٌش لؽٌر المواطنٌن تتمثل باالحترام المتبادل والتسامح الدٌنً والحرٌة الشخصٌة فً نطاق الضوابط التى ال

  العامة.

كما انتهجت قطر سٌاسة عزل المظاهر عن ما ٌتعارض مع تعالٌم االسالم والتقالٌد المتوارثة وخاصة فً االماكن العامة، مثل 

تواجد أماكن مخصصة لشرب النبٌذ فً الفنادق وؼٌرها. كما ان هناك عادات مثل اللبس والتعانق قد تكون عادٌة فً 

عات ؼٌر االسالمٌة، اال إن هذه تعتبر خادشة للذوق العام فً قطر وؼٌر مقبولة. وٌوجد حرص على مجتمعات مثل المجتم

فً  ةً إبالغ الزائر عن أن هذه الممارسات ؼٌر مقبولفً أسالٌب متسامحة الوعً والتنبٌه المستمر لزوار قطر عن طرٌق تبن  

. إن سٌاسة عزل المظاهر عن ما هاو أخذ سمعة تشدد عناألماكن العامة، دون أن ٌنفر السائح من معاودة زٌارة قطر أ

  ٌ عتبر فً المقابل عنصر جذب سٌاحً لقطاع كبٌر من الزائرٌن لقطر ٌتعارض مع تعالٌم االسالم وخاصة فً االماكن العامة 

  وخاصة العائالت المحافظة التى تجد فً قطر بٌئة مناسبة ومحافظة لقضاء العطل.

نٌت على . فهناك مساكن أو مناطق سكنٌة وتجارٌة ب  هاتملك ؼٌر المواطنٌن لوحدات سكنٌة فٌ اتبعت قطر سٌاسة ضبطكما 

مإخرا تم . وقد وؼٌرها أرقى اللمسات الجمالٌة واالستجمامٌة مع كامل الخدمات، مثل مشروع اللإلإة والوسٌل ومشٌرب

وذلك حفاظا على الهوٌة  وسع فً هذا الجانب، دون التالسماح لؽٌر المواطنٌن بالتملك المحدود فً بعض تلك المشارٌع

  لتكون هً النمط والمظهر العام للبالد.ووالتقالٌد 
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*ثؼل ِئؽشاد اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ فٟ لطش  
ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌؾئْٚ االعزّبػ١خ، ٚصساح االٚلبف، ٚصساح 

اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍزؼ١ٍُ، داس االّٔبء 

اٌّئعغخ اٌمطش٠خ ٌحمٛق اٌّشأح ٚاٌطفً، ٌغٕخ االعزّبػٟ، 

: حمٛق االٔغبْ، اٌّئعغخ اٌمطش٠خ ٌشػب٠خ اٌّغ١ٕٓ

احغبْ، عّؼ١خ اٌٙالي األحّش اٌمطشٞ، اٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ: 

ع١ّؼخ لطش ٚػ١ذ ٚساف اٌخ١ش٠خ، اٌّئعغخ اٌمطش٠خ 

ٌٍحّب٠خ ٚاٌـزؤ١ً٘ االعزّبػٟ، اٌّئعغخ اٌمطش٠خ ٌشػب٠خ 

 .األ٠زبَ

 ئعغ١خاألهش اٌّ

ٔغجخ  .3125% اٚ الً ِٓ اعّبٌٟ ٔغجخ اٌغىبْ فٟ 29حٛاٌٟ 

اٌّٛاه١ٕٓ 

 اٌٝ اٌغىبْ

ِئؽشاد اٌز١ّٕخ 

 االعزّبػ١خ

لٛح اٌؼًّ إٌغبئ١خ % ِٓ اعّبٌٝ 61إٌغجخ ٟ٘ حٛاٌٟ 

 .3123ت رمذ٠شاد غح رؾبسن فؼ١ٍباٌزٟ 
ٔغجخ 

ِؾبسوخ 

اٌّشأح فٟ 

 اٌؼًّ
اٌشعب١ٌخ ٚاٌمبدسح ػٍٝ ؼًّ اٌلٛح بٌٟ ّ% ِٓ اع٠:6ؾبسن 

 .3123حغت رمذ٠شاد  اٌؼًّ
ٔغجخ 

ِؾبسوخ 

اٌشعً فٟ 

 اٌؼًّ
ِٓ  ٟٚ٘ 3123% ِٓ اٌغىبْ حغت رمذ٠شاد :9:3ٔغجخ 

مآٌخ اٌجطبٌخ  ِضًدالٌخ ا٠غب٠جخ  بإٌغت األػٍٝ ػب١ٌّب، ٌٚٙ

 .اٌغشائُ راد اٌّجشساد االلزقبد٠خٚلٍخ دٚاػٟ 

ٔغجخ 

اٌؼّبٌخ 

إٌبؽطخ اٌٝ 

 اٌغىبْ
اٌف ِٓ اٌغىبْ حغت رمذ٠شاد  211عغ١ٕب ٌىً  ٠71مذس ثـ 

فٟ ٘زا  ٚرؤرٟ لطش مّٓ ألً دٚي اٌؼبٌُ 3116-3123

 اٌّئؽش.

ػذد 

اٌّغبع١ٓ 

 211ٌىً 

أٌف ِٓ 

 اٌغىبْ
عبءد لطش ثبٌّشوض األٚي فٟ ِغزٜٛ اٌشمب ثبٌغٙٛد ٔحٛ 

 .(3123-3118)رمذ٠شاد  %2:اٌفمشاء ثٕغجخ 
ِغزٜٛ 

اٌشمب ػٓ 

عٙٛد 

ِخ اٌحىٛ

ثبٌٕغجخ 

 ٌٍفمشاء
ٔغجخ اٌز٠ٓ فٛرٛا ثٕؼُ ِؼجش٠ٓ ػٓ صمزُٙ ثبٌحىِٛخ  ذثٍغ

ح١ش ثٍغذ فٟ  ،% ٟٚ٘ ِٓ ث١ٓ أػٍٝ دٚي اٌؼبٌُ:9

-3118%  )رمذ٠شاد 88% ٚفٟ ع٠ٛغشا 94عٕغبفٛسح 

3123). 

ِغزٜٛ 

اٌضمخ 

 ثبٌحىِٛخ

ػٓ حغبط االفشاد ٚسمبُ٘ اعبءد لطش ثبٌّشوض األٚي فٟ 

ِزغبٚصح ( 3123-3118األِٓ فٟ لطش حغت رمذ٠شاد )

 .ثزٌه اٌذٚي اٌّزمذِخ لطش

االحغبط 

 ثبألِٓ

، ومؤشراث التنمَت البشرٍت لألمم المتحدة 0213" ماٍو 0210*وزراة التخطَط التنموً واألحصاء "مسح القوى العاملت بالعَنت    
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  اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ حسو١ض
ٌ   إن  ة المحافظة على تحقٌق تنمٌة اقتصادٌة مستدامةٌز الركٌزة االقتصادٌة فً رإٌة قطر هو كٌفالهدؾ االقتصادي الذي ٌم

لدول بالٌة من المعٌشة التقل عن تلك المستوٌات اععند مستوٌات ٌ راد منها أن تكون . فاستدامة التنمٌة االقتصادٌة ومستمرة

االستمرار فً احداث النشاط االقتصادي المطلوب على المتقدمة، وتكون الدولة ومإسسات القطاع العام والخاص قادرة 

مات  ودمما ٌدل على وجتوسٌع اقتصاد الدولة. ول هو  بنسب مستهدفةاو عند مستوٌات مقبولة االقتصاد فً تنمٌة ستدامة االمقو 

نجز مر ان االستثمارات الرأسمالٌة ت  جٌال القادمة. وحقٌقة األواألاحتٌاجات الجٌل الحالً تلبٌة استمرار قدرة االقتصاد على 

أن العائد  المهم أٌضاجٌال القادمة منها. وباستفادة األوبما ٌسمح  ،ممتدة أزمنةعطً ثمارها على عادة على مرحلة طوٌلة وت

ٌ  الح  ل الحالًٌحتٌاجات الجكبر من كلفة تنفٌذ اهً أ من ثروة النفط والؽاز واالستثمارت على البالدبفضل هللا در الً الذي 

صول أن ٌنها تضخ فً تكوأو أ إضافٌةعوائد  لتحقٌقما ان تضخ فً استثمارات إهذه الفوائض و .محققة مالٌةوبفوائض 

 . بما ٌنفع الجٌل الحالً والقادمو ،رأسمالٌة مثل البنٌة التحتٌة للطرق والصحة والتعلٌم والتطوٌر التكنولوجً

هو الزال استمرار دعم القطاع الهاٌدروكربونً النه ( 1)هو  0232هذه المرحلة والمرحلة القادمة لحٌن عام والمطلوب فً 

لصناعة  ةتعظٌم المزاٌا االقتصادٌ (0؛ )كل مظاهر التنمٌة فً البالد تموٌلفً مالٌة الحكومة قوم علٌه تالعمود الفقري الذي 

تقلٌل ( 3) ؛سواقها على المدى الطوٌلأالتى ٌمكن أن تتمٌز بها قطر اقتصادٌا عن ؼٌرها بهدؾ استمرار الؽاز القطري و

االستمرار فً سٌاسة التنوٌع االقتصادي بما ٌحقق  (4) ؛واالزدواجٌة بما ٌسمح بتوظٌؾ الموارد بشكل أفضل الهدر مستوٌات

مان وجود واستمرار مصادر التموٌل ض (5؛ )شاط االقتصادي والناتج االجمالً للدولةكفاءة أكبر ومساهمة أفضل فً الن

 وسٌتم التطرق لهذه البنود فٌما ٌؤتً. الذاتٌة والخارجٌة لتنفٌذ خطط ومشارٌع التنمٌة للقطاعٌن العام والخاص.

 ٟٔ ِٚب١ٌخ اٌحىِٛخ ٛاٌمطبع اٌٙب٠ذسٚوشث

لمطردة فً االزٌادة كان لها دور كبٌر فً  0227 قبل عام حتىفت فً قطاع البتروكٌماوٌات ظ  ستثمارات الكبٌرة التى و  االإن 

الطاقة االنتاجٌة االنتاج ومن مستوٌات أعلى من عند قطر  وضعتهذه االستثمارات  .الناتج المحلً االجمالً فً قطر

ٌزٌد عن ملٌون إلى ما من النفط والمكثفات مً ٌوالنتاج االمعدل . فمثال، وصل 0227المصممة مقارنة بالسنوات السابقة عن 

نتاج الؽاز المسال، لٌصل االنتاج منه فً عام إلى مستوٌات عالمٌة فً إوصلت قطر أن تلك االستثمارات إكما  ٌومٌا. برمٌل

لى إكبر مصادر دخول قطر من النفط أتحول  0227على فً العالم. وفً سنة ملٌون طن سنوٌا وهو األ  77إلى  0227

% فً السنوات من 02 الى %10بٌن ما جمالً فً كل سنة ٌربو عن معدالت ، وكانت اإلضافة إلى الناتج المحلً اإلالؽاز

ما ٌدره القطاع ل النسبً ثباتالوبسبب فً العالم. ما النمو فً الناتج المحلً لدولة معدالت وهً أعلى  0210الى  0228

نخفاض معدالت الناتج المحلً إلى حظ إفنل 0210وخاصة بعد سنة عند المستوٌات العالٌة  ةبونً على اقتصاد الدولركوالهاٌدر

 ةقادمأصبحت  للناتج المحلًواإلضافة  المساهمةن حٌث إ 0214الى  0213ً السنوات من ف% 6% و 9مثل ستوٌات م

 ،الدولة الستضافة كؤس العالم هادعمن الزٌادة المطردة لالنفاق الحكومً على المشروعات الرئٌسٌة التى ت   بشكل أساسً
ن تستمر معدالت النمو فً الناتج المحلى االجمالً عند أالبنٌة التحتٌة. ومن المتوقع فٌما ٌتعلق بواٌضا لتحقٌق رإٌة قطر 

وما قد ٌعكسه سلبا على بسبب انخفاض أسعار البترول  0202وذلك حتى سنة   (%12 % و5)حوالى ما بٌن مستوٌات أقل 

  .المحلً ول لالقتصاداالنفاق الحكومً المحرك األ ةوتٌر

  ٌ ختبارا مهما للحكومة فً قضٌة مدى استدامة االقتصاد وعدم تؤثر إ 0215-0214النفط الحالٌة فً سنة عد هبوط أسعار وقد 

 0232فً صاد ال االقتعداد وإٌصتستهدؾ إالمرحلة الحالٌة مبكرا بسبب أن ٌؤتً ذلك االختبار على نشاطه، وإن كان الحكم 

واستمرار وتٌرة  على استقرار االقتصاد االتذبذبات االقتصادٌة وعدم تؤثٌره مواجهةوبوضع ٌسمح لها  ،مرحلة االستدامةإلى 
  . نشاطه

ن ٌظل قوٌا وقادرا على تؽطٌة وتنفٌذ المبادرات التى تضمنتها استراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة أإن المركز المالً للحكومة ٌجب 

الى نصؾ قٌمته من أهم نفط الً ستكون فً ظل انخفاض اسعار ال. وإن قوة المركز الم0232ٌصب فً رإٌة قطر فٌما 

من أجل ضمان توافر االموال الالزمة  بكفاءة عالٌةمالٌة الدولة  ما سٌحتم ادارةً الخمس سنوات القادمة، وهذا التحدٌات ف
 .حالٌا االٌرادات ال ٌعنً بالضرورة ظهور عجز فً المركز المالًن انخفاض فإومع ذلك، ولكن لتنفٌذ تلك المبادرات. 

أسعار  تحسن احتمال بسببدون ظهور عجز فً مٌزانٌة الحكومة  0219-0216ن ٌنخفض الفائض فً السنوات أٌتوقع و
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ل القطاع المالً دة لتعزٌز نمو الناتج المحلً مثنقطاعات مسا وٌتوقع أٌضا ان تكون هناك .بعد اتزان السوق تدرٌجٌاالنفط 
  . اتساعه وكذلك القطاع السٌاحًو

 اٌمطشٞ  خ اٌغبصرؼظ١ُ اٌّضا٠ب االلزقبد٠خ ٌقٕبػ
بالنسبة لصناعة الؽاز المسال، نجد ان المٌزة االقتصادٌة التى اوجدتها قطر لنفسها فً سوق الؽاز تتمثل فً أن قطر اقتحمت 

المٌزة وال ننسى أن  .لها فً نفس الصناعة استراتٌجٌٌن منافسٌنتلك الصناعة فً وقت مبكر وبفترة طوٌلة قبل دخول 
الطبٌعٌة التى حباها هللا لقطر فً ما ٌتعلق بالؽاز القطري أنه ؼاز ؼٌر مصاحب، وأن حقل الؽاز ٌتمتع بكبرحجم االحتٌاطً، 

 وهذا ما جعل كلفة انتاج الؽاز فً قطر من أقلها عالمٌا. 

كلفة وضخامة االنتاج سٌتٌح لقطر أن تلعب دورا استراتٌجٌا فً صناعة الؽاز وخاصة فً إن كبر حجم االحتٌاطً وقلة الت
 .وزٌادة تلك الحصة حصتها فً السوق من الؽاز المسال علىالمحافظة 

أ المرتبة األولى عالمٌا فً ان  ،تاجههذه المزاٌا جعلت من قطر بالفعل العبا رئٌسٌا فً مجال انتاج الؽاز المسال، فهى اآلن تتبو 
 قادرة على تلبٌة احتٌاجات المستوردٌن منه بالكمٌات المطلوبة وبالوقت المطلوب.اصبحت ن قطر أكما 

 األجل ةبابرام عقود طوٌلكان المسار األول ف .بمسارٌٌن مهمٌن لتحقٌق افضل العوائدالمسال ودخلت قطر فً سوق الؽاز 

سنة. ومن شؤن تلك العقود ان تضمن لقطر دخال  05المداد الؽاز بالكمٌات واالسعار المتفق علٌها، وتصل تلك العقود الى 

المسار اآلخر فٌتمثل فً البٌع المباشر فً  ا. أمودعم سٌاسة استدامة التنمٌة ثابتا لها تإهلها لتموٌل استثمارات طوٌلة األمد لها
فً  هاادخاراتأو تدعم تموٌل نفقاتها الجارٌة  علىالسوق، وهو ما ٌدر على قطر عوائد فورٌة تساعد السوق الفورٌة، وبؤسعار 

 . حالة وجود فائض من مدخوالت البٌع الفوري

وقد تمت أٌضا اضافة مٌزة اخرى لقطر فً صناعة الؽاز: وهً نقل وتوصٌل الؽاز. فؤنشؤت شركة ناقالت الؽاز لٌكون لها 
وت عتبر  .مستوردٌها الدائمٌن من الؽازوقطر لزبائن فً تجارة توصٌل الؽاز واعطاء مٌزات تفضٌلٌة  ةالستقاللٌنوع من ا

ر للمستورد عامل جذب فً السوق الفورٌة للؽاز القطري بسبب القدرة على توصٌل الؽاز من المصد   أٌضا تجارة نقل الؽاز
إلى استراتٌجٌة توصٌل الؽاز بالناقالت بدال عن مد االنابٌب دولة قطر  ن اعتمادإدون الحاجة إلى طرؾ ثالث موصل للؽاز. 

فً بتوظٌؾ استثمارات كبٌرة  حمخاطر التقلبات السٌاسٌة المحٌطة بالمنطقة والتى قد ال تسمتؤثٌر من ستقلل دول المستوردة ال
 االنابٌب. بناء ومد

ذي جعل من بعض الدول مثل أمرٌكا أن لبعض التحدٌات لقطر فً صناعة الؽاز، ومنها ظهور الؽاز الصخري ا برزتو
سوق التصدٌر بشكل تدرٌجً. إال ان تقنٌة الؽاز الصخري القت أمرٌكا تكتفً من الؽاز بدال من استٌراده، بل أٌضا اقتحام 

ا ٌقلق من االنتقادات بسبب عدم قدرتها على تحقٌق كلفة تنافسٌة لتصدٌر الؽاز، كما ان آثارها البٌئٌة اصبحت من اهم م الكثٌر
 كثٌر من الدول المتقدمة فً استخدام تلك التقنٌة. 

أو متوسطة وخفٌفة طٌع أن تنشىء صناعات ثقٌلة تمن انتاج الؽاز، فتس ةوتستطٌع قطر أن تعظم بشكل أكبر المزاٌا االقتصادٌ
ً فً ععلى الؽاز الطبٌ تعتمد على فوائض انتاجها من الؽاز كمدخل رئٌس النتاجها بؽرض التصدٌر، مثل المصانع التى تعتمد

، محققة وخفٌفة انتاج الكهرباء وتحلٌة مٌاه البحر، وكذلك منتجات ؼاز االٌثان والمٌثان واالٌثٌلٌن الداخلة فً منتجات وسٌطة
تشجٌع القطاع الخاص باالستثمار فً تلك الصناعات المعتمدة وأٌضا ب ،استؽاللها التوسع فً بذلك مٌزة تنافسٌة مهمة لو تم

 .لؽاز كمدخل أساسًعلى ا

 رخف١ل اٌٙذس ٚرم١ًٍ االصدٚاع١خ
خفض الهدر إن  تطبٌق سٌاسة خفض الهدر ومنع االزدواجٌة فً تقدٌم الخدمات الحكومٌة ومإسساتها.نطاق تم مإخرا توسٌع 

ة عن طرٌق توفٌر الخدمفً مركزٌة الانتهاج  وتعتمد على ،بقطاع الخدمات الحكومٌةأساسً بشكل وتقلٌل االزدواجٌة مرتبط 
تلك  و مستفٌديأن  ٌوفر على مستخدمً أمإسسات محددة دون تكرار المإسسات التً تإدي نفس الخدمة، وهذا من شؤنه 

 جراءات المطلوبة من أجل الوصول لتلك الخدمات. الخدمات الوقت والخطوات واإل

إن تخفٌض الهدر ومنع االزدواجٌة سٌعمل على إدارة الموارد بكفاءة أكبر، بل ومن شؤنه أن ٌحد من ظاهرة التضخم الوظٌفً 
توفٌر ساهم مركزٌة تعمالة الوافدة. ومن نواحً أخرى، سالالتى تإدي فً معظم األحٌان الى االعتماد على عدد أكبر من 

التراكم المعرفً والتطبٌقً فً وذلك بسبب بعٌدا عن التشتت، ادة جودة الخدمات فً زٌكطرٌقة لتقلٌل االزدواجٌة الخدمة 
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االزدوادجٌة سٌعزز من مبدأ الرقابة والمساءلة بسبب وضوح حدود المسإولٌات وااللتزامات  تقلٌل أو إلؽاءتوفٌرها. كما إن 
 الوقت فً نعلن سوؾلخصوص ما ٌلً " فً هذا اقطر الشٌخ تمٌم واألهداؾ فً المإسسة.  وقد جاء فً كلمة سمو أمٌر 

 وزارات مسإولٌة تحت العامة المجاالت جمٌع تكون ولكً االزدواجٌة لتقلٌل الوزارات هٌكلة إلعادة خطط عن المناسب
 8وتطبٌقه." علٌه العمل نواصل وسوؾ الوالد األمٌر حكم ظل فً األخٌرة السنة به بدأنا مشروع وهو ومحددة، واضحة

 ٚ اٌز٘بة ٌٍؼب١ٌّخ االلزقبدٞاٌز٠ٕٛغ 
تضمن مصادر دخل أخرى تنمو فً أهمٌتها ٌتنوٌع مصادر دخل االقتصاد بحٌث ٌنصب بشكل أساسً فً  التنوٌع االقتصادي 

وفً حالة قطر سٌكون التركٌز على إضافة مصادر أخرى  .وتنوعها دون تؤثر مستوى المصادر الرئٌسة للدخل باالقتصاد
وٌمكن ان تؤتً مصادر الدخل لك على حساب تقلٌل الدخل القادم من المصادر الهاٌدروكربونٌة. للدخل دون أن ٌكون ذ

فً البالد من تنمٌة األنشطة االنتاجٌة والتصنٌعٌة، والسلعٌة والخدمٌة، وأٌضا تنوٌعها جؽرافٌا لتصب حصٌلتها فً  األخرى
وهناك مإسسات أوجدتها الدولة لتحقٌق التنوٌع االقتصادي واضافة عنصر دخل مهم الى قائمة دخول الدولة مثل االقتصاد. 

 وٌعتبر الٌوم من أهم روافد الدخل بعد دخل الؽاز والنفط على االقتصاد القطري.   0225جهاز قطر لالستثمار الذي أنشئ فً 

ئضة عن طرٌق جهاز قطر لالستثمار بتوظٌفها فً استثمارات وأصول تدر وتحاول قطر ان تستثمر عوائد النفط والؽاز الفا

ملٌار دوالر، أي ما ٌعادل الناتج المحلً لقطر سنة  022دخال على قطر، وتبلػ تلك االستثمارات ما ال ٌقل عن حوالً 

% سنوٌا من عوائد 12ي ما ٌمثل نسبة ال تقل عن أ%  15% إلى 7من ، وتدر حالٌا تلك االستثمارات نسبة عوائد 0214

 النفط والؽاز باالسعار الجارٌة. 

 ذلك ٌدر  ل ،كما تم التركٌز على دعم السٌاحة فً قطر ببناء المتاحؾ والفنادق وأماكن الترفٌه العائلً واستضافة المإتمرات
دي فً البالد وذلك كما أن هناك مبادرات صٌؽت من أجل تنشٌط التنوٌع االقتصا .دخال على قطر من زوارها القادمٌن الٌها

بدعم القطاع الخاص وتشجٌع رٌادة األعمال عن طرٌق برامج تموٌل المشارٌع الجدٌدة مثل مبادرة الضمٌن ومبادرة تصدٌر، 
عن طرٌق مشروع المناطق االقتصادٌة  جدٌدة وأٌضا إعادة تؤهٌل المناطق الصناعٌة الحالٌة وإنشاء مناطق صناعٌة

 )مناطق(. 

تنوٌع  ستإول إلىوالتى  اصنع لنفسها عنوانا عالمٌا رائدا بهدؾ تعزٌز المكانة التجارٌة العالمٌة لهن تفً أقطر وتسعى 
الخطوط القطرٌة، وقناة الجزٌرة. وأصبح مثل تلك العالمات ووبنك قطر الوطنً،  ،مثل أورٌدو رٌةالدخل. فهناك عالمات تجا

من السوق منافسا ومستقطبا لعمالء وزبائن  وإنمامون فحسب، ذات المضأو على الساحة العالمٌة لٌس من قبٌل الدعاٌة 
أنها جاهزة لما ٌرٌده عمالإها، وقامت المهتمٌن . فمثال نرى شركة اتصاالت اورٌد، قامت بتؽٌٌر اسمها لت شعر العالمٌة

وهذا  9دولة. 17عمٌل فً اسواق عالمٌة فً ملٌون  89الؾ عمٌل الى  522بالتوسع عالمٌا من سوق محلً قدره حوالى 

عن طرٌق   او بعض شركات االتصاالت عملٌات التحالفات او الدخول كمستثمر رئٌس فً رأسمالالتوسع جاء عن طرٌق 
وانتهجت أورٌدو سٌاسة التموٌل بالدٌن فً اقتناء شركات االتصاالت المتعثرة او األقل أداءا لتقوم أورٌدو  االستحواذ.

فً  ملٌار دوالر 18ملٌار دوالر الى  0وارتفعت القٌمة السوقٌة للشركة من أقل من  تطوٌرها ثم كسب عمالء وأسواق لها.ب

 .خالل عشر سنوات 0214

وجاء أٌضا كؤكبر بنك فً منطقة الشرق   0214.10سنة  ةخلٌجٌالالمرتبة األولى كؤكبر البنوك فً كما جاء بنك قطر الوطنً 

 حٌثدولة، كما ٌحوز على تصنٌؾ عالمً هو األعلى من  06املة فً أفرع ع لبنكولنفس السنة. األوسط وشمال أفرٌقٌا فً 

   11قوة البنك ومتانته االئتمانٌة.

طٌران أسطول وباستخدام  ،مطارا فً مختلؾ بلدان العالم 105 ؤكثر منمطار حمد الدولً بـحالٌا أما الخطوط القطرٌة فتربط 

  12كما حازت القطرٌة على عدة جوائز عالمٌة وعلى لقب افضل ناقلة ركاب فً العالم مإخرا. .طائرة 145ٌزٌد عن 

                                                           
8
 .0213 ٌونٌو 06 ،"ثانً آل حمد بن تمٌم الشٌخ لكلمة الكامل النص" نت، الجزٌرة 

9
 Paul Mcnamara, "Qatar: Modern Business Hub", Eaglemont Media, 2014. 

10
مارس  12 "،0214 عام بنهاٌة الثانٌة المرتبة ٌحتل" التجاري األهلً"و..  األولى المرتبة على ٌحافظ" الوطنً قطر: "الخلٌجٌة البنوك أكبر أرقام، " 
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11
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12
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واستطاعت قطر ان تفرض اسمها بالجزٌرة على الصعٌد العربً والعالمً  .سبقا عربٌا ثم عالمٌا لقطر تما قناة لجزٌرة، فكانأ
نقل الصورة والخبر بحرفٌة ومصداقٌة عالٌة استقطبت التؽطٌة اإلعالمٌة الحرة والتواجد والحضور وقت الحدث وعن طرٌق 

راد عددا كبٌرا من المشاهدٌن. وأضٌفت قنوات جدٌدة  13ملٌون مشاهد. 45ووصل عدد مشاهدي الجزٌرة مإخرا إلى   وباط 

رة من ت والتى القت جمٌعا أعدادا كبٌرن سبوإوالبً وبراعم لشبكة الجزٌرة مثل الجزٌرة االنجلٌزٌة والجزٌرة لالطفال 
 المشاهدٌن.  

تجارٌة وتعلٌمٌة فً حمالت تسوٌقٌة عالمٌة، مثل قمٌص فرٌق لمإسسات من جهة اخرى هناك إبراز أٌضا لعالمات ورموز   
وهناك دخول فً منافسات  .نادي الهالل السعوديقمٌص وكذلك  مإسسة قطر والخطوط القطرٌة الذي حمل اسم برشلونة

 مٌة رٌاضٌة مثل كؤس العالم لمختلؾ الرٌاضات، ككرة القدم وكرة الٌد والتنس والزوارقالستضافة فعالٌات عالمٌة وإقلٌ
   وؼٌرها.

مهمة أنشطة  تسعى قطر من خاللها الستقطاب ومكانةذي جودة  اعنوانإسما وق لقطر تسو  سن هذه الجهود أمن المفترض ف
صناعات ومنتجات قطر العٌنٌة والخدمٌة بشكل لأٌضا وتروج  والدخل القومً، تضٌؾ للتنوٌع االقتصاديترمً إلى أن 

 فً السوق العالمً.وبارز منافس 

 ِقبدس اٌز٠ًّٛ ٚاعزّشاس ِؾبس٠غ اٌز١ّٕخ 
هم لقطر من أجل تموٌل التنمٌة واستمرار وتٌرتها دون توقؾ. إن المشارٌع المرتبطة م للتموٌل أمر متنوعةعد وجود مصادر ٌ  
، استدعى ذلك تنمٌة مصادر الدولة اتالتحتٌة فً كافة قطاع ىاسس متٌنة وحدٌثة من البن رإٌة قطر لجعلها دولة متقدمة علىب

وتعزٌز الخدمات المصرفٌة مع الزٌادة المطردة  ،جل المساهمة فً تموٌل تلك المشارٌعأالتموٌل فً البنوك المحلٌة من 
ٌ ؤ. والنشاط االقتصادي للسكان استقرار وقوة االقتصاد هو المختلفة مصادر التموٌل لقطر وجعلها قادرة على استقطاب  ومما ه

تعزٌز قوة التصنٌؾ االئتمانً لقطر وقوة النظام  ساعد ذلك فً والذي مد الطوٌلستدامة على األمرحلة االالقطري ودخوله 
 المالً والمإسسات العاملة فٌه.  

تجهٌز  بؽرض تلها مقرا نشىءلمالٌة العالمٌة لتاستقطاب البنوك والمإسسات ابهدؾ قطر مركزا مالٌا عالمٌا فٌها وأنشؤت 
وتموٌل الصفقات الدولٌة وادارة الصنادٌق واألصول االستثمارٌة وجلب الخبرة الفنٌة والتقنٌة، والمساهمة بشكل رئٌس فً 

مة مزاح بٌومن فوائد ذلك تجن .لعب دور داعم ومكمل للبنوك والمإسسات المالٌة المحلٌة فً تموٌل التنمٌة فً قطر
خاص لتموٌل مشارٌعه وتحقٌق القدرة على تموٌل مشارٌع الشراكة مع القطاع ال اٌحتاجهاحتٌاجات الدولة المالٌة للسٌولة التى 

مصادر التموٌل فً توفٌر خاصة فٌما ٌتعلق بٌعد تنوٌعا مهما فً االقتصاد  المالً . وبالتالً فإن وجود المركزالقطاع العام
 التموٌل للنشاطات االقتصادٌة تحت ؼطاء الحوكمة وحسن إدارة مخاطر االستثمار. 

وخاصة فً جانب دعم االنشطة المختلفة الؽٌر  فً التنوٌع االقتصادي فاعالن وجود المركز المالً ٌجب ان ٌإدي دورا أكما 
انخراطهم فً تموٌل مختلؾ إسسات المالٌة لها خبرة عالمٌة بالم ن تلكإ، حٌث بقطاع النفط والؽازبشكل مباشر متعلقة 

وٌمكن ان تستخدم تلك الخبرة فً تموٌل االنشطة ؼٌر النفطٌة مثل االنشطة الخدمٌة كالسٌاحة بجمٌع  .االنشطة فً الدول
 قطر.  ، وكذلك التعلٌم والتدرٌب من داخل وخارجالموسمٌةانواعها االستجمامٌة والمإتمرٌة والثقافٌة و

وٌتٌح مركز قطر للمال المجال للمإسسات المالٌة فً المركز باالشتراك مع المإسسات المالٌة المحلٌة واستقطاب رإوس 
ٌكون لرأس المال القطري دورا  ، وبالتالً تكون فرصة ألن  ل مشروعات ذات عوائد فً خارج قطراالموال القطرٌة فً تموٌ

المدعوم بخبرة مإسسات عالمٌة عرٌقة فً مجال المجدي تموٌلٌا استثمارٌا وبشراكة عالمٌة لتوسٌع مساحة االستثمار 
 االستثمار. 
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*ثؼل ِئؽشاد اٌز١ّٕخ االلزقب٠خ فٟ لطش  

اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍؾئْٚ االلزقبد٠خ، ٚصاسح 

رغبسح لطش، ثٕه لطش االلزقبد، ٚصاسح اٌّب١ٌخ، غشفخ 

ٌٍز١ّٕخ، ِشوض لطش ٌٍّبي، ِشوض حبمبٔبد األػّبي، 

ِشاوض س٠بدح األػّبي، داس االّٔبء االعزّبػٟ، ٚاحخ 

اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٍٕٛع١ب، و١ٍخ االداسح ٚااللزقبد ثغبِؼخ 

 لطش.

 األهش اٌّئعغ١خ

عغٍذ لطش أػٍٝ دخً فشد ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ فٟ عٕخ 

0200  ٚ0202. 
ِزٛعو 

 دخً اٌفشد 
ِئؽشاد اٌز١ّٕخ 

 االلزقبد٠خ

% ِٓ فبئل ١ِضا١ٔخ اٌحىِٛخ 8.0حممذ لطش ٔغجخ 

اٌٝ إٌبرظ اٌّحٍٟ االعّبٌٟ ٚثبٌزشر١ت اٌغبدط ػٍٝ 

 .0200ِغزٜٛ اٌؼبٌُ حغت رمذ٠شاد 

فبئل 

ا١ٌّضا١ٔخ 

اٌٝ إٌبرظ 

 اٌّحٍٟ
% ٠ٚؼزجش ِٓ اٌّؼذالد اٌّؼمٌٛخ 0.0ثٍغ اٌّؼذي 

 .(0200)رمذ٠شاد 
ِؼذي 

 ُ خاٌزن

٠ٚؼزجش ِٓ  0200% فٟ عٕخ 5.5عغً ٔغجخ 

اٌّؼذالد اٌؼب١ٌخ ٌٍّٕٛ خبفخ ِغ رؤصش وض١ش ِٓ 

الزقبد٠بد اٌؼبٌُ ثزذاػ١بد اٌشوٛد االلزقبدٞ ثؼذ 

 .االصِخ اٌؼب١ٌّخ

ِؼذي 

إٌّٛ 

 االلزقبدٞ

ػٓ اٌح١بح ثٕغجخ  بحقٍذ لطش ػٍٝ ِغزٜٛ سم

ٔمبه، ػٍّب ثؤْ اٌذٚي  02ِٓ اعّبٌٟ ٔمطخ  7.6

 ثحذاٌّزمذِخ ِضً ع٠ٛغشا ٚإٌش٠ٚظ ٚاٌغ٠ٛذ حقٍٛا 

ٔمطخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  6.7ٚ  6.6ٚ  6.7ألقٝ ػٍٝ 

 .(0200-0226)رمذ٠شاد 

ِغزٜٛ 

اٌشمب ػٓ 

اٌح١بح فٟ 

اٌجٍذ ثؾىً 

 ػبَ

حقٍذ لطش ػٍٝ ِغزٜٛ سمٝ ػٓ ِغزٜٛ اٌّؼ١ؾخ 

ذح ػٓ ِب % ٚ٘زٖ إٌغجخ ١ٌغذ ثؼ72١ثٕغجخ 

اٌذٚي اٌّزمذِخ ِضً إٌّغب ٚع٠ٛغشا  حقٍذ ػ١ٍٗ

جشط اٌز٠ٓ حقٍٛا ػٍٝ ٔغجخ ال رض٠ذ ػٓ ٌّٚٛوغ

 .(0200-0226% )حغت رمذ٠شاد 85

أطجبع 

االفشاد 

ػٓ 

ِغزٜٛ 

 اٌّؼ١ؾخ
 * البَاناث من مطبوعاث مؤشراث التنمَت البشرٍت لألمم المتحدة

 

 سو١ضح اٌز١ّٕخ اٌج١ئ١خ
أو ما تعرؾ برأس البٌئة كركٌزة من ركائزها األربعة. وفٌها درجت وأ   0232البٌئٌة االهتمام فً رإٌة قطر القت  التنمٌة 

بشكل أساسً مع أهداؾ العٌش الكرٌم لالجٌال الحالٌة والقادمة وكذلك التنمٌة المستدامة. وٌتكامل  هدؾ ٌتقاطعالمال الطبٌعً 
مظاهر التلوث أو ٌعٌش فً مكان تتكاثر فٌه صحٌة وٌتنفس فً أجواء ؼٌر  فلن ٌكون هناك عٌش كرٌم لو كان االنسان ٌعٌش

ٌإثر أو على الطبٌعة وكائناتها، سلبا نزفت الموارد الطبٌعة بشراهة وبشكل ٌإثر . ولن تكون هناك تنمٌة لو است  بكل أنواعه
  .بٌئته جمٌعا اتً تحتضنهال قوم علٌه مإونة االنسان ومسكنه ومشربه ومؤكله وحركتهتما سلبا على 

شروط المحافظة على البٌئة. واالقتصادٌة وعلى ضرورة التوازن بٌن متطلبات التنمٌة االجتماعٌة  0232قطر تشدد رإٌة و

ت تبن   فقدمن أجل تحقٌق معاٌٌر الحفاظ علٌهما.  سٌتم التركٌز علٌهمااالهتمام العالمً ذات فهناك قضاٌا بٌئٌة محلٌة وأخرى 
 الطبٌعة وكائنتها. هاوموارد بٌئة قطرحماٌة إلى بشكل أساسً  تهدؾمن السٌاسات والتشرٌعات واالجراءات التى  االدولة عدد

المحافظة على  وضع استراتٌجٌات وبرامج سندت لها مهاموأ   0228فً سنة ة البٌئة روقد تم انشاء وزراة جدٌدة تسمى بوزا

البرٌة والجوٌة ولحماٌة الحٌاة البحرٌة  والتنسٌق مع الوزارات والجهات األخرى فً الدولة  وانٌن البٌئةمراقبة تنفٌذ قالبٌئة و
، كما وضعت البحري ومعاٌٌر إبحار السفن دون تلوٌث البحر تنظٌم عملٌات الصٌدب تختصثال، هناك تشرٌعات مف فً قطر. 
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كما صدر قانون بشؤن التحكم فً المواد المستنفدة  ،ضقوانٌن حماٌة أنواع من الكائنات الفطرٌة المهددة باالنقراالحكومة 
على رمً القمامة وتلوٌث األماكن العامة والشواطًء من قبل مرتادٌها. وهناك أٌضا  سن ؼراماتلطبقة األوزون. وتم 

 ً سوءتتسبب فومعدات أو ادوات م أجهزة اتخدتجنب اسو ،فً مواصفات المبانًلترشٌد استخدام الماء والكهرباء  تعلٌمات
 تهدؾكما أن هناك مبادرة تسمى "ترشٌد" . المخلفات ونشطت فً الدولة أٌضا عملٌات التدوٌر واعادة استؽالل  استؽاللهما.

 لى خلق الوعً الشامل والمسإول فً استؽالل الكهرباء والماء من خالل حمالت إعالنٌة موسعة.إ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض الجوانب المهمة التطرق أٌضا إلى ومإشراتها والجهود التى بذلت فٌها، ٌمكن  0232بعد الحدٌث عن ركائز رإٌة قطر 

ٌن أاألخرى ذات التؤثٌر على رإٌة قطر، ومنها: قوة العمل ؼٌر الوطنٌة فً قطر، وتؤثٌر استضافة قطر لكؤس العالم، وأٌضا 

 .0232فٌما ٌتوقع أن ٌكون علٌه العالم سنة قطر من الخرٌطة السٌاسٌة واالقتصادٌة 

 

 غ١ش اٌٛه١ٕخ لٛح اٌؼًّ
% من النشاط االقتصادي فً الناتج المحلً االجمالً القطري قادم من 52من األمور المسلم بها أن هناك جزء ال ٌقل عن 

لص من تلك العمالة قد ٌعنً تؤثر مواطنة فً ذلك الجزء، وبالتالً فإن التخالتركز العمالة ؼٌر حٌث تالقطاعات ؼٌر النفطٌة، 

 الناتج المحلً فً قطر.  ن% م52

ولٌس هناك ضٌر فً استخدام العمالة االجنبٌة للمساهمة فً مشارٌع التنمٌة وتحقٌق قٌمة مضافة لالقتصاد القطري. فاألنشطة 
حجم كبر لقلة عدده فً مقابل ظرا االقتصادٌة وتحقٌق التنمٌة المستهدفة ال ٌستطٌع عنصر العمل القطري القٌام به بمفرده ن

 ذلك النشاط وتعدد مهامه وتنوع طبٌعة العمل فٌه، فبالتالً ال بد من ملء تلك الفجوة بعنصر العمل ؼٌر القطري. 

والتنمٌة المستدامة ستكون أحد أهم مقوماتها عمالة ؼٌر قطرٌة، خاصة لو اردنا ان نحافظ على مستوى النمو باالسعار 
الوقت المطلوب لالحالل سٌكون طوٌال، كما أن عملٌة اإلحالل فً طبٌعة كل عمل سٌكون أطول وٌحتاج إلى الحقٌقٌة، الن 

 هٌكلة سكانٌة من حٌث مستوى الدخول والتعلٌم.

من العمالة الوافدة التنفٌذٌة التى تنفذ أعماال مثل البناء والمواصالت وتشؽٌل  فً قطر هً السكان منالشرٌحة األكبر و
تقطب والخدمات والمصانع إضافة إلى األعمال المنزلٌة والمكتبٌة. وٌالحظ ان التدنً النسبً لمستوٌات األجور تسالمرافق 

، االمر الذي ٌإثر على االنتاجٌة وجودة العمل. وهناك اٌضا شرٌحة من العمالة الماهرة تتقلد وظائؾ فقط العمالة األقل مهارة
متوسطة فً القطاع العام الخاص، وتقل لصالح القطرٌٌن فً مستوٌات االدارة العلٌا. اشرافٌة فً مستوٌات االدارة الدنٌا وال

 إجمالً% من 82 ما ال ٌقل عن فً قطر لدى القطاع الخاص الذي ٌستحوذ علىمواطنة الؼٌر تركز معظم قوة العمل ٌو

 ثؼل ِئؽشاد اٌز١ّٕخ اٌج١ئ١خ فٟ لطش*

 األهش اٌّئعغ١خ البلدية. الشؤون وزارة البيئة، وزارة

ِٓ ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ حغت  63رحزً لطش اٌّشرجخ 

ٚرؤرٟ اٌق١ٓ فٟ اٌّشرجخ األٌٚٝ ٟٚ٘  3123رمذ٠شاد 

 .األوضش رٍٛصب ِٓ ٘زٖ االٔجؼبصبد

انبعاثات ثاني 
 اكسيد الكربون

ِئؽشاد اٌز١ّٕخ 

 اٌج١ئ١خ

ٌحّب٠خ ثٍغ االٔطجبع ٚاٌشمب ػٓ ِب رفؼٍٗ اٌحىِٛخ 

% ٟٚ٘ ِٓ أػٍٝ إٌغت فٟ اٌؼبٌُ 2:اٌج١ئخ ٔغجخ 

 .(3124-3118)رمذ٠شاد 

نسبة الرضا 
عن اجراءات 
الحكومة نحو 
 حماية البيئة  

 * البَاناث من مطبوعاث مؤشراث التنمَت البشرٍت لألمم المتحدة
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الد لها مع استمرار مستوٌات التنمٌة نظرا لحاجة الب 0232. ومن المتوقع أن تستمر تلك التركٌبة من العمالة حتى العمالة

. ولكن البد من التركٌز بشكل اكبر على 0215و  0214و  0213المستدامة التى من المتوقع أال تقل عن مستوٌات السنوات 

استقطاب العمالة الماهرة وذلك لتعظٌم االنتاجٌة واالبتكار وتعظٌم مشاركتها فً اقتصاد البالد بما ٌنعكس بشكل أفضل على 
 الناتج المحلً االجمالً.

فً قطر استدعى  0200الشك ان تركز مشارٌع كثٌرة وخاصة فً البنٌة التحتٌة فً الفترة التى تسبق مناسبة كؤس العالم و

وعملهم فً درجات حرارة مرتفعة. معٌشتهم حقوق العمالة وظروؾ فٌما ٌتعلق بهجوما اعالمٌا على دولة قطر وخاصة 
لدى القطاع الخاص، فإن حاالت تهٌئة ظروؾ العٌش لهم لم تكن ترقى إلى المستوى  تعملالوافدة وبسبب أن معظم العمالة 

، وبالتالً ظهرت بعض فً ظل ارتفاع اٌجارات الوحدات السكنٌة تكلفةالالمطلوب بسبب مٌل القطاع الخاص إلى تقلٌل 
جدٌدة على عمالٌة على حل تلك المشكلة ببناء مساكن حاالت تكد س العمال فً الوحدة السكنٌة الواحدة. وتعكؾ الحكومة حالٌا 

مالئم للعمال، الؼرامات لتجنب ظاهرة السكن ؼٌر  تمن أدوات الرقابة وفرض طورتأحدث الشروط والمعاٌٌر العالمٌة، كما 
جعة بمرا األشد حرارة. وتقوم الحكومة حالٌاحظرا عن العمل خاصة فً قطاع االنشاءات خالل ساعات النهار  وأصدرت

حقوق ما ٌخص اجرائٌة فٌوقانونٌة قوانٌن العمل والكفالة بما ٌعزز من حقوق العمال فً قطر. وال شك ان عمل إصالحات 

نظرا الن عطاء العمالة وانتاجٌتهم  0232العمال وظروؾ عٌشهم وسالمتهم أمر ٌصب فً مصلحة قطر واعدادها لرإٌتها 

دوٌ همخالصوإعملهم أداء على جودة إٌجابا عكس نسٌ األمر الذيبظروؾ عٌشهم أٌضا،  انمرتبط من نزعة الالمباالة التى  ح 
مهما ألمن قطر مجتمعٌا ضمانا ومن شؤن ذلك أٌضا أن ٌوفر ة وسكنى ال ترعى حقوقهم. ٌكنتٌجة لظروؾ معٌش تظهرقد 

 النواحً األمنٌة فً البالد.قد ٌنعكس سلبا على هضم حقوق العمال ومعٌشتهم  حٌث إن

 0200ؼبٌُ ط اٌؤو
على أقل  0232تحقق رإٌة قطر من ع سر  قطر ست  فً  0200إن المشارٌع التى تقوم بها الدولة لإلعداد لحدث كؤس العالم 

األصول الرأسمالٌة. كما أن الحدث سٌدعم المناخ الالزم لتنمٌة القطاعات ؼٌر النفطٌة مثل توسٌع نطاق من ناحٌة تقدٌر 
من شؤنها أن  تلك المناسبةن أالسٌاحة والمواصالت والتعلٌم والصحة والعقارات المرتبطة بشكل عام بالنمو السكانً. كما 

سٌجلب النفع على قطر األمر الذي ا فً مختلؾ القطاعات، تهافتا من قبل الشركات االجنبٌة لدخول قطر واالستثمار فٌه ت حدث
واالستفادة من نقل الخبرة والتكنلوجٌا الى االقتصاد  ،راتهااالترابط مع الشركات الرائدة فً تنفٌذ المشارٌع وادمن ناحٌة 

  المحلً، وأٌضا شراكة القطاع العام والخاص بفرص أكبر.

التطوٌر والتحدٌث لكل قطرعن طرٌق المشارٌع سواء المرتبطة او ؼٌر المرتبطة ز عملٌة ومن المهم التنوٌه الى ان ترك  
. ففوز قطر فً البالد قد ٌحدث نموا ؼٌر متوازن 0200بشكل مباشر بـحدث تنظٌم كؤس العالم فً السنوات التى تسبق 

إلعالن عن فوز قطر بالتنظٌم. ومن عقارات( إبتداءا من االسهم وكاألارتفاعا فً أسعار األصول ) سب بباستضافة كؤس العالم 
مكن ان تنقلها الى مستوٌات قٌاسٌة والتى ٌ ،عملٌات المضاربة فً السوقالمتوقع ان تنشط حركة األسعار بشكل أكبر مدفوعة ب

 مما قد ٌضر باالقتصاد من ناحٌتٌن: 

 ان فئة كبٌرة من المجتمع قد ال تتحمل أسعار إمتالك بعض االصول مثل العقارات بسببب الؽالء، كما ان  :اولها
  ؛االستثمار سٌواجه بعض االختناقات بسبب تقلص العائد مع زٌادة االسعار

 د تدهورا حادا فً ٌتوقع أن تتولد فقاعة سعرٌة نتٌجة لعملٌات المضاربة السعرٌة، وبالتالً قد ٌشهد االقتصاف :وثانٌها
 األسعار مع االقتراب من موعد تنظٌم كؤس العالم أو ب عٌد االنتهاء من هذه المناسبة. 

السلبٌة خاصة على استثمارات القطاع الخاص واستثمارات االفراد وأٌضا مساهمة القطاع  ماانعكاساته ماله اناألمر نوهذا

مناسبة كؤس العالم بدال من ان تفترش فترة بسبب تراكم النشاط االقتصادي واالستثماري حول  0232الخاص فً رإٌة قطر 

  .0232االقتصادي على أفق زمنً متوازن ومتسق ٌصل الى سنة والنشاط الحركة 

فرصة  ستؽل بشكل مثمرت  ٌستدعً ان تكون هناك سٌاسة اقتصادٌة استثنائٌة للتعامل مع حدث كؤس العالم، بحٌث س وهذا ما
عملٌات المضاربة المضرة أداة لمراقبة أن تكون هناك وأٌضا  .دعم وتطوٌر القطاع الخاص بإشراكه فً مختلؾ المشارٌع

 ت االقتصاد مثل العقارات وؼٌرها ثم وضع السٌاسة المالئمة الحتوائها. لالقتصاد عن طرٌق رصد االسعار فً بعض قطاعا
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 ؟٠ٗٓ لطش ِٕأٚ 0202فٟ ِبرا ع١ىْٛ ػ١ٍٗ ٚمغ اٌؼبٌُ 
للمتؽٌرات التى  تالسٌنارٌوها ٌفترض أن ترسم هً التى 0232المرتبطة برإٌة قطر الوطنٌة الشك ان استراتٌجٌة التنمٌة 

ر الدفة ان تدأجل أمن ذلك علٌه الوضع فً األجل المتوسط والطوٌل،  ٌمكن أن ٌكونتناقش ما تإثر على اهداؾ الرإٌة و
ال تبتعد كثٌرا عن تحقٌق تلك وأٌضا  ،ت أو ستتوافر الظروؾ اإلٌجابٌةما توافرتحقٌق رإٌتها كل منبطرٌقة تقترب فٌها قطر 

  .المتوقعة قاتمةلرإٌة عندما تكون الظروؾ ا

ٌكمن وأهمٌة هذا السإال  ؟واٌن  قطر منها ؟ستكون خرٌطة العالم كٌؾ، 0232سنة والممتدة الى ه الفترة خالل هذوبالتالً، 

تحٌط بها ظروؾ وتحدٌات تإثر سلبا قد  (التى تتسم بالصؽرالدول خاصة تلك )أن االنجازات التى تتحقق فً أي دولة فً 
ن أالشك فهذه الدول تحتاج الى شبكة من التحالفات المدروسة لتوفٌر الؽطاء األمنً والحمائً لها. و .على استمرار انجازاتها

 هناوالسإال المهم وروبا مثل برٌطانٌا وفرنسا. أوالدول القطب فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لقطر هً حالٌا الحلٌؾ األقوى 
وتعتمد علٌها فً  ٌمكن أن تراهن علٌها قطر وقٌادي سٌاسً واقتصاديمحوري  ردوودول أوروبا هل سٌكون ألمرٌكا : اٌضا

  ؟لحماٌة مقدراتها وانجازاتها المرحلة المقبلة

ناتجة عن انتكاسة فشل ات من التراكمبسبب أو ٌفقد هٌبته الدولٌة صبح ٌتضاءل أأن الدور السٌاسً ألمرٌكا  حقٌقة األمر
 تكبد تكالٌؾ مالٌة وبشرٌة عالٌةو ،والعراق تانسافؽانالحرب على مثل  فً الحروب األخٌرةعملٌات التدخل العسكري 

كما أن االتحاد االوروبً أصبح  14.)عدا التدخل الناجح فً حرب البلقان( أهلٌةتلك المناطق فً حروب  دخولبالتزامن مع 

العناء فً قائمة من المشاكل الداخلٌة  ترك ز، و(دولة 18)حالٌا ٌعانً من أعباء ادارة االتحاد بسبب دخول أعضاء جدد فٌه 

حدثته االزمة المالٌة العالمٌة فً النظام المالً أالذي العمٌق ضافة الى الشرخ إ 15.وتعقد التنسٌق واختالؾ االعراق واللؽة
 . امهالتكالٌؾ الباهظة التى رصدت من اجل انقاذ اقتصادوبشكل خاص األوروبً األمرٌكً واٌضا 

عن ثٌر على الدول المارقة عن االرادة الدولٌة فً التؤوأوروبا فً لجوء أمرٌكا  واضحة تكانلضعؾ ن نتائج تراكمات اإ
 وكورٌافً اتفاقٌة النووي كما حدث مع اٌران )اللفظً  الحصار االقتصادي والتهدٌد استخدام قوة التهدٌد الناعمة مثل طرٌق 

 هدٌدالت أضؾ الى ذلك .(فً مشكلتها مع القرم واوكرانٌا روسٌاوكذلك مع  الشمالٌة فً زعزعتها ألمن كورٌا الجنوبٌة
 خدشوهذا ما . كما حدث ذلك مع النظام السوري بعد استخدامه ؼاز الكلور ضد شعبهالتهدٌد دون تنفٌذ  نولك باستخدام القوة

 ساحةالة تتجرأ بؤفعالها على اصبحت الدول المارقبل وكبرى مثل امرٌكا فً أن تلعب الدور التؤثٌري، الدول الوثقة مصداقٌة 
 .نة وٌسرىٌم السٌاسٌة

تمثل اصبحت و ،وحزب هللاوالحوثٌٌن مسلحة كتنظٌم داعش مجموعات دٌنٌة افراد وظهور برز أٌضا على الساحة كما  
وهذا ما ٌدل على  ،ٌتسع وٌستمراالنتماء الطائفً مناطق  فًأصبح نفوذهم وحضورهم  فقد منطقة،خطر على أمن الهاجس 

ا ما استدعى تدخال عسكرٌا فً ذوه. جدوى ملحوظ ومرتقب اأن التؤثٌر علٌهم من قبل الدول الكبرى والدول الحلٌفة لم ٌكن ذ
 استئصال الخطر القادم من الٌمن من تهدٌدات الحوثٌٌن.على  العمل حملة عاصفة الحزم التى وحدت دول مجلس التعاون فً

وعدم انتظارهما لحل األمور،  واألوربٌة ٌنحصر فً انحسار القوة األمرٌكٌةتالحقة تفرز استنتاجا مهما كل هذه التطورات الم
والنظر بشكل جدي ألهمٌة التركٌز على التحالؾ الخلٌجً المسنود بتحالؾ عربً واسالمً ودولً مع المبادرة بؤخذ زمام 

 ٌنستراتٌجٌتضم فً قائمة حلفائها االفً ان  0232تفكر فً مسٌرة رإٌتها ن أقطر لذا ٌمكن ل .األمور لدرء المخاطر المحٌطة

من أجل توفٌر منظومة وتتوسع لدول جادة وقادرة على تحقٌق التعاون األمنً من مجلس التعاون وتتعزز وتحالفات تبدأ دوال 
 . ولدورها فً السوق العالمً بٌئة آمنة لموارد دخلهالتوفٌر و جزاتهانالحماٌة لها ولم

أنه لن تكون هناك قوة تحتكر الهٌمنة فً إلى ، فتشٌر تلك الدراسات 0232اؾ المستقبل حتى راستشبالرجوع الى دراسات و

كدول تسعى وستبرز دول فً آسٌا مثل الصٌن والهند،  16كون هناك ظهور ألكثر من قوة.ٌ، وانما سفً العالم التؤثٌر والقٌادة
  حسار النفوذ السٌاسً واالقتصادي للوالٌات المتحدة ودول أوروربا.سٌاسٌة واقتصادٌة مستفٌدة من ان لهٌمنه

تستدرج الثقل االقتصادي العالمً من امرٌكا كبرى نرى أن الصٌن مثال أصبحت قوة فقتصادٌة، بالنسبة لخرٌطة المستقبل االو
ر األول فً العالم، بعد ان كانت أمرٌكا هً األولى عالمٌا. ن الصٌن أصبحت الٌوم هً اإودول أوروبا لصالحها، حٌث  لمصد 
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 The Economist, “The decline of deterrence”, May 3rd 2014. 
15

 Daniel Benjamin, Europe 2030, Brookings Institution Press, Washington D. C., 2010. 
16

 National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, December 2012. 
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 ،. كما تشٌر التوقعات أٌضا إلى بروز الهند0232وقد تزٌد فجوة الترتٌب العالمً التصدٌرٌة بٌن البلدٌن بشكل اكبر فً عام 

لنمو العالمً وكذلك التؤثٌر فً دفع عجلة امهم بشكل أبطؤ من الصٌن، ولكن سٌكون لكال الدولتٌن تؤثٌر اقتصادي  وإن  
 االقتصادي. 

عالمٌا تشٌر التوقعات الى زٌادة استهالك الطاقة وفٌما ٌخص بمستقبل الثروة األولى التى تملكها قطر )الؽاز والنفط( ف
أكبر من  إلى إمداداتتحتاج  وظهور قوى اقتصادٌة جدٌدةالعالم بسبب تزاٌد سكان واستمرار االعتماد علً النفط والؽاز 

بالرؼم من . والعالم بالطاقة مدادإفً كمصدر رئٌس تستمر الحاجة الى دول الخلٌج وٌسند جانب الطلب األمر الذي س ،الطاقة
  ،ومن جانبٌن بالتحدٌد ،تعرض لكثٌر من الضؽوطاتتسعار النفط سأن أال إوالؽاز النفط على تزاٌد الطلب 

  :على مر الزمن بفعل التطور التكنلوجً ي وانخفاض تكلفة استخدامهرخالؽاز الصالنفط وتكنلوجٌا  رظهواألول ،
اذا وستزٌد المخاطر االقتصادٌة على دول الخلٌج وقطر خاصة  .على سوق النفط واسعار النفط اخطرسٌمثل  ذلكو

ستخدم تلك التكنولوجٌا فً أن تستالمستهلكة ل وحٌث ٌمكن للد تكنولوجٌا استخراج الؽاز الصخري عالمٌا تانتشرما 
ولو حصل ذلك فسٌلقى سوق النفط واسعاره  .فً مستوٌات عمٌقة من اراضٌها فً بالدهاالحصول على النفط 

 . وتداوال عند متسوٌات متدنٌة جدا من االسعار كبٌرا اانهٌار

 قامت ببناء خزانات ضخمة ومتطورة تسمح بتخزٌن كمٌات  ة )مثل الصٌن(من الدول المستهلك ان كثٌرالثانً: إ
الطرٌقة فً سنوات. ولو اتسعت تلك  وأٌدعم اقتصادها الشهر استراتٌجً لبناء احتٌاطً ك ذلواستراتٌجٌة من النفط 
 على سعر النفط أٌضا. سلبا فإن ذلك سٌإثر  ةكل الدول المستهلك

لذلك ٌنبؽً دراسة ووضع سٌنارٌوهات جادة لما سٌكون علٌه الوضع السٌاسً واالقتصادي فً العالم مستقبال، ووضع 
 خطوات فعلٌه لها،  مع الحرص على مراعاة مصلحة قطر فً ظل أي منظمومة تراها مناسبة.  

 

 رطج١ك سإ٠خ لطش ٚرم١١ُ اٌٛمغ اٌشا٘ٓ
 

 متقدمة دولة قطر تكون أن وهو وأجٌالها لشعبها قطر تحققه ان ترٌد الذي الرئٌس الهدؾ تصقل 0232الرإٌة  وثٌقة الشك أن

ذلك كله هو ما ٌمكن تلمسه  من الموارد لها. واالهم وتوفٌر الجهود تركٌز على الرإٌة وجود مستدامة. فقد ساعد تنمٌة ذات

 سٌعزز مصداقٌة الدولة فً تحقٌقها أمام شعبها.وبنودها، وهذا ما  الرإٌة تنفٌذ نحو وشعور بااللتزام صادقة من وجود رؼبة

 

قطر لتنمٌة كافة القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة وبشكل  رإٌة لتنفٌذ مرحلٌة زمنٌة خطة وضع تم وفعال، فقد

-0211ن الوطنٌة، والتى حددت لها الفترة مالتنمٌة متناؼم وفق االولوٌات المرحلٌة، وذلك من خالل إطالق استراتٌجٌة 

نرى  0228رسمٌا فً  0232. ومنذ انطالق الرإٌة 0200-0217، علما بؤن العمل جار اآلن فً اطالق الخطة الثانٌة 0216

لتضع قطر فً  0216-0211ان هناك جهودا حثٌثة آتت معظم ثمراتها خالل تطبٌق الخطة االستراٌجٌة الوطنٌة االولى 

 مراكز متقدمة اقلٌمٌا ودولٌا. 

 

الى عمل كل ما ٌستدعً من تهٌئة المناخ التشرٌعً  0216الى  0228االقتصاد، سعت قطر خالل السنوات بٌن  فعلى صعٌد

واالجرائً والمالً وتوفٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة الالزمة لجذب استثمارات القطاع الخاص سواء المحلً او الدولً من اجل 

من  14الى ان قطر تبوأت المركز الـ  0216-0215لتنافسٌة العالمٌة المساهمة فً تنمٌة االقتصاد القطري. وٌشٌر تقرٌر ا

وقد جاء هذا الترتٌب من خالل  17دولة فً وفرة ومالئمة المناخ االستثماري لممارسة التجارة واالعمال. 142بٌن افضل 

ووفرة وجودة خدمات  مجموعة من المإشرات العالٌة فً األداء والتً حصلت علٌها قطر مثل سهولة الحصول على التموٌل،

                                                           
17 World Economic Forum,”Competitevness Ranking”. 
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االتصال واالنترنت، وتوافر مستوى عال من األمن، والتحدٌث المستمر لبنٌة ممارسة االعمال، ووجود قوانٌن فاعلة لحماٌة 

المستهلك والمستثمر، وتحقٌق االنسجام بٌن القطاع العام والخاص وذلك من خالل تبنى انظمة دفع وسداد متطورة تسهل 

 ً من القطاع الخاص.عملٌات الشراء الحكوم

واضافة الى تحسٌن القوانٌن والتشرٌعات واالجراءت المتعلقة بممارسة التجارة والتى تم اصدارها فً قانون جدٌد للشركات 

، والذي ٌصب فً دعم القطاع الخاص، فقد عملت الدولة على تطبٌق سٌاسات اقتصادٌة مهمة للقطاع 0215فً قطر فً 

ض السلع واٌضا توطٌن بعض المشارٌع واالنشطة وخصخصة مشارٌع أخرى. ففً الشراكة الخاص مثل رفع الدعم عن بع

بٌن القطاع الخاص والعام اصدرت التعلٌمات من الحكومة بتجنب مظاهر المنافسة مع القطاع الخاص. فعلى سبٌل المثال 

كامل الى القطاع الخاص. كما عمدت كانت هناك منتجات مستوردة تحصل على دعم مالً وتم الؽاء الدعم عنها واسنادها بال

الدولة فً المقابل على تقدٌم الدعم المالً والنوعً للقطاع الخاص فً بعض االنشطة )الؽذائٌة والزراعٌة( وذلك لتحفٌزها فً 

الدخول فً مثل هذه المشارٌع. ورأٌنا اٌضا صدور تعلٌمات اخرى تتمثل فً توطٌن بعض المشارٌع واسنادها إلى القطاع 

اص القطري المحلً بدال من االجنبً )مثل المشترٌات الحكومٌة ومشارٌع كؤس العالم ومشارٌع البنٌة التحتٌة(،. كما الخ

استمرت الحكومة فً تحوٌل ملكٌات بعض المشارٌع وترك المجال فٌها للقطاع الخاص، ومإخرا تم تحوٌل مشروع المقاصب 

جة فً بورصة قطر)شركة ادام(، علما بؤن هناك مشارٌع الزالت قٌد وجلب المواشً واالنعام الى شركة خاصة اصبحت مدر

 الدراسة والتنفٌذ لتحوٌلها الى القطاع الخاص )مثل الخطوط القطرٌة وقناة الجزٌرة(.

 

وقد استمرت الحكومة فً توفٌر بٌئة تشرٌعٌة وبنٌوٌة لنمو القطاع الخاص وممارسة نشاطه بما ٌدعم االقتصاد وٌساهم فٌه 

بشكل فاعل. وقد شهدت قطر مإخرا نشاطا متسعا ومتنوعا للقطاع الخاص. فانتشرت تجارة التجزئة التى ادت الى ظهور عدد 

هر المتطور والحدٌث والذي ٌشمل المطاعم والمحالت التجارٌة واماكن الترفٌه متنام  من مراكز التسوق الكبرى ذات المظ

 العائلً. 

 

ونالحظ أٌضا انشاء الحكومة لشركة مناطق، وهً شركة حكومٌة تسعى حالٌا الى انشاء مناطق الحتضان المشارٌع الصناعٌة 

تلؾ قطر، وكل منطقة من هذه المناطق الصؽٌرة والمتوسطة من القطاع الخاص. وهً حالٌا تبنى ثالث مناطق فً مخ

 متخصصة فً انشطة لها طبٌعة متشابهة فً االنتاج والتسوٌق. 

 

دولة فً  189من بٌن  68وما ٌإكد ما سبق أٌضا هو صدور بٌانات مإخرا من البنك الدولى تفٌد بؤن قطر اخذت الترتٌب الـ 

م ارتقاءها فٌما ٌخص بتسهٌل االعمال وسرعة اصدار وبالرؼم من االشادة لعدة مإشرات ت 18سهولة ممارسة األعمال.

تراخٌص البناء وتوافر انظمة ضرائب سهلة ومشجعة لدخول االستثمارات، اال هناك توجه جاد من الدولة من اجل حل بعض 

مٌناء ضخم معوقات التجارة مثل العمل على توسعة الطاقة االستٌعابٌة لموانئ قطر وذلك بتوسعة المٌناء الحالً وأٌضا بناء 

جدٌد جنوب البالد قادر على استقبال وتخزٌن وتصدٌر واعادة تصدٌر السلع المصدرة والمستوردة الخفٌفٌة والثقٌلة وبكمٌات 

واحجام تقارب القدرة االستٌعابٌة للموانئ الدولٌة مثل مٌناء دبً وسنؽافورة. كما تم اجراء اصالحات فً أنظمة العمل والعمال 

نظام الكفالة، وأٌضا ادخال أنظمة التسدٌد المصرفً لرواتب واجور العمالة بما ٌضمن عدم تاخرها  والتوجه نحو الؽاء

 ومحاسبة اي شركة تتخلؾ عن سداد مستحقات عمالتها.
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من سوق مبتدئة الى سوق  0215اما بالنسبة السواق المال، فحدث تطور مهم لبورصة قطر، حٌث نجحت فً ارتقائها فً 

كل من مورجان ستانلً وفوتسً. وداللة هذه الترقٌة تؤتً لتعزز التحول الذي تشهده البورصة القطرٌة ناشئة من ِقبل 

والمتمثل فً تعمٌق السوق بتوسٌع دائرة التملك والتداول لالسهم لتشمل ؼٌر المواطنٌن، وبإضافة أدوات مالٌة استثمارٌة 

 حافظ االستثمارٌة.اخرى مثل السندات، وأٌضا تعزٌز قدرة البورصة فً جذب الم

 

 0216-0211والجدٌر بالذكر ان انخفاض اسعارالبترول لم ٌإثر على سعً قطر فً تحقٌق الخطة االستراتٌجٌة الوطنٌة 

والتً ركزت على  أولوٌات محددة مثل تحدٌث البنٌة التحتٌة والمضً نحو اقتصاد المعرفة ورفع مستوى المعٌشة والرفاهٌة 

 التنمٌة البشرٌة الطموحة وخاصة فً مجاالت التعلٌم والصحة وحماٌة البٌئة.  االقتصادٌة، واٌضا تحقٌق

 

لقد تبنت الحكومة القطرٌة سٌاسة تحقٌق الكفاءة فً استخدام الموارد والتى كانت اٌضا مما ركزت علٌها الخطة االستراتٌجٌة 

اسعار البترول، وبالتالً برزت خطط اعادة ، وكان تطبٌق تلك السٌاسة متزامنة باٌجابٌة مع انخفاض 0216-0211الوطنٌة 

الهٌكلة وترشٌد استخدام الموارد وتحقٌق العقالنٌة فٌها. ومن المؤمول ان ٌساعد ذلك على الحد من الهدر فً الموارد وتقلٌل 

لمإسسات الترهل فً حجم الهٌئات الحكومٌة وذلك عن طرٌق الؽاء االزدواجٌة وبتحقٌق االنسجام والتنسٌق بٌن االدارات وا

الحكومٌة مع  اٌجاد آلٌة فاعلة للمحاسبة والمسإولٌة. وتم اٌضا تقلٌص التضخم فً الوظائؾ الحكومٌة وجعلها أكثر مالئمة مع 

 متطلبات االنتاج وانتاجٌة الموظؾ. 

 

% قد قلل اٌرادات 62أما بالنسبة لخطط الدولة فً تحدٌث البنٌة التحتٌة، فرأٌنا أنه وإن كان انخفاض اسعار البترول بؤكثر من 

الدولة بنفس النسبة تقرٌبا أو قللت سٌولتها الفورٌة لتموٌل مشارٌع البنٌة التحتٌٌة والتجهٌزات لكؤس العالم، اال ان الدولة قد 

ملٌار دوالر  9استعاضت النقص فً تلك السٌولة وذلك باللجوء التدرٌجً الى سوق الدٌن. فنجحت فً استقطاب ماالٌقل عن 

واصلة العمل فً تلك المشارٌع وانجازها بدون تؤخٌر. ولم ٌكن النخفاض سعر البترول اثر سلبً على التصنٌؾ من اجل م

االئتمانً لدولة قطر، األمر الذي ساعدها على تؤمٌن تلك السٌولة من خالل سوق الدٌن حٌث دعم ذلك قوة اقتصادها من 

رادا مستمرا قادرا على سداد دٌونها، وكذلك بما تملكه قطر من مشارٌع النفط والؽاز الضخمة التى تملكها وتحقق لها اٌ

احتٌاطات من اصولها فً استثماراتها الخارجٌة. وقد بدا لقطر ان قرار الحصول على السٌولة من خالل الدٌن افضل من بٌع 

 ادر دخلها على مر االجٌال. االصول، االمر الذي ٌحفظ تلك االستثمارات النوعٌة التى تحقق لها اٌرادا ٌدعم سٌاسة تنوٌع مص

 

قد كشؾ عن بروز أكبر للقطاع الؽٌر النفطً  0214وبالنسبة للتنوع االقتصادي، فرأٌنا ان انخفاض اسعار النفط من منتصؾ 

. وهذه 0215% فً سنة 12فً توجٌه دفة النمو فً االقتصاد القطري، حٌث شهد القطاع الؽٌر نفظً نموا بنسبة تزٌد عن الـ 

مصدرها الثقة المستمرة فً االقتصاد بسبب عزم الحكومة على استمرار وتٌرة النفقات العامة. علما بؤن قطاع السٌاحة الزٌادة 

 والنقل الجوي، والخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة كانت مستمرة ونامٌة. 

 

إشر التنمٌة البشرٌة دولة فً تقرٌر م 188من مجموع  30وفً نواحً التنمٌة البشرٌة، استطاعت قطر ان تتبوا المركز 

علما بؤن قطر جاءت االولى فً هذا التقرٌر على منطقة مٌنا التى تضم الشرق  0215.19الصادر عن االمم المتحدة سنة 

                                                           
19 Human Development Report, 2015, P. 47. 
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االوسط واٌران وتركٌا. وٌشٌد التقرٌر بالتطورات الكبٌرة التى شهدتها قطر فً قطاع الصحة وخاصة فٌما ٌتعلق بزٌادة 

سنة.  78سنوات ونصؾ لٌصل العمر المتوقع للشخص الى متوسط  5سنة بـمقدار  35د خالل الـ توقعات عمر الفرد حٌث زا

وهذا كان بسبب قدرة البالد على تهٌئة المناخ الصحً والتوعوي وتوفٌر الخدمات الصحٌة والوقائٌة ونشرها فً كل مناطق 

 البالد.

 

الدول ذات التركٌبة السكانٌة الشابة، حٌث ان الشباب ٌمثل أما بالنسبة لرعاٌة الشباب، وانطالقا من ان قطر هً من ضمن 

% من السكان. فنرى ان هناك اهتماما متزاٌدا، وذلك بتوفٌر فرص متنوعة لهم مثل التوظٌؾ، أو جعلهم قوة عمل ناشطة 05

تلك النسبة تقدر  % وان فئة الشباب العاطلٌن عن العمل ف1ًفً االقتصاد. وتشٌر دراسة ان البطالة فً قطر سجلت أقل من 

وال ٌخفى أن قطر بدأت منذ منتصؾ العقد السابق فً تشجٌع االعمال واستقطاب الشباب فً الدخول فً برامج  20%.1.5بـ 

رٌادة االعمال وانشاء المإسسات والشركات والمشارٌع الصؽرى وذلك من خالل برامج التدرٌب والدعم المالً، حٌث تبرز 

 مإسسات حكومٌة مثل بنك قطر للتنمٌة وانجاز قطر وحاضنة االعمال وصلتك وجامعة قطر. فً هذا الصدد جهود مهمة من 

 

وفً قطاع التعلٌم، تمٌزت حركة التعلٌم فً الست سنوات االولى من اطالق الرإٌة بمحورٌن مهمٌن، اولهما استمرار دعم 

 نوات و اٌضا بعد انخفاض اسعار البترولقطاع التعلٌم بشكل عام من خالل عدم تؤثر موازنة التعلٌم على مر تلك الس

% من موازنة الحكومة(. والمحور الثانً ٌكمن فً استمرار مراجعة السٌاسة التعلٌمٌة، حٌث 6)مخصص التعلٌم ال ٌقل عن 

تم تعدٌل نظام المدارس المستقلة لتإول الى االدارة الحكومٌة بشكل تدرٌجً بدال من نظام الشراكة الحكومٌة مع الخاصة 

النسبة للمدراس المستقلة. كما تم دعم حركة التعلٌم العالً وذلك بظهور برامج جدٌدة للماجستٌر والدكتوراة فً تخصصات ب

عدة مثل األعمال واإلدارة والصٌدلة والدراسات الخلٌجٌة، كما اضٌفت جامعات جدٌدة مثل كلٌة الدراسات وأٌضا كلٌة 

عات المتمٌزة لتتخذ من قطر فرعا مهما لها من اجل دعم التعلٌم ودعم رإٌة عسكرٌة جوٌة. واستمرت فلسفة استقطاب الجام

قطر فً االقتصاد المعرفً واالبتكار والبحث والتطوٌر، حٌث عملت مإسسة قطر من خالل المدٌنة التعلٌمٌة فً اٌجاد البٌئة 

ت ولتستقطب الخبرة لدٌها فً تطوٌر المالئمة الستقطاب فروع المإسسات التعلٌمٌة المرموقة لتكون حاضنة لتلك المإسسا

المجتمعات واٌضا لِتوِجد فرصة التعلٌم النوعً للمواطن القطري منذ المراحل التعلٌمٌة االولى وحتى الدراسات العلٌا. وهذا 

حقٌق فضال عن اٌجاد قنوات مباشرة من التنسٌق والتعاون بٌنها وبٌن المإسسات التعلٌمٌة والوطنٌة القائمة والتى تصب فً ت

 رإٌة قطر فً مجال التنمٌة البشرٌة والتعلٌم.  

 

وفً مجال الرٌاضة، تستمر قطر فً سٌاستها نحو االهتمام بالرٌاضة بكل انواعها، وبإنشاء محفظة متكاملة من المنشآت 

ط وآسٌا، والخدمات الرٌاضٌة على المستوى العالمً. األمر الً ٌإهل قطر لتكون قبلة للرٌاضة على مستوى الشرق االوس

فضال عن سعً قطر ألن تكون مركزا عالمٌا للرٌاضة. فهناك المنشآت الرٌاضٌة القادمة الحتضان كؤس العالم، وكذلك 

اكادٌمٌة متخصصة، ومستشفى متخصص لعالج حوادث الرٌاضة، وقناة رٌاضة عالمٌة مستقلة تبث من قطر. وبهذا تستمر 

لتنمٌة البشرٌة، واٌضا فً التنمٌة االقتصادٌة ودعم السٌاحة وخاصة بعد الرٌاضة فً تحقٌق رإٌة قطر بشكل مباشر فً ا

تجهٌز تلك المنشآت والخدمات الرٌاضٌة بشكل كامل والتى ستإهل قطر لتكون جاهزة وفقا للمواصفات الرٌاضٌة المعتمدة 

ازت به قطر بتنظٌم كؤس العالم عالمٌا الستقطاب او تنظٌم أٌة مناسبة عالمٌة للرٌاضة او نشاط رٌاضً خدمً، كمثل الذي ف

 .0215لكرة الٌد فً 

 

                                                           
20

 .0215الدولة العربٌة"، صندوق النقد العربً، محمد اسماعٌل وهبة عبدالمنعم، "بطالة الشباب فً   
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وفً كل مرحلة على خط نموها  الحٌاة. مناحً واضحة المعالم فً كافة نمو تجدر االشارة الى أن قطر كانت لها خطوط

فط الزمنً كان لقطر شًء ٌمٌزها. ففً مرحلة تؤسٌسها االولى عرفت قطر بتجارة اللإلإ، ثم عرفت بوفرة احتٌاطات الن

وانتاجه وبتحقٌق مداخٌل عالٌة بالنسبة لدخل الفرد، ثم عرفت بالؽاز المسال واصبحت من كبار منتجً ومصدري الؽاز 

المسال فً العالم، ثم عرفت بقناة الجزٌرة وبعشرات المالٌٌن من المتابعٌن، وتزامنا مع ذلك نرى أن الخطوط القطرٌة 

ة بتمٌز وجودة فً الخدمة، ثم رأٌنا كٌؾ أن هٌئة قطر لالستثمار اصبح اصبحت تزاحم كبرٌات شركات الطٌران العالمٌ

االهتمام ٌرنو الٌها فً استقطاب رإوس اموالها واٌضا فً نجاحها على استحواذ العدٌد من االستثمارات ذات العالمات 

ندٌال كؤس العالم. والٌوم نرى أن التجارٌة والمداخل المتمٌزة، وبعد ذلك اخذت قطر زخما اعالمٌا كبٌرا بعد فوزها بتنظٌم مو

وهً الشعار االكثر تداوال الٌوم إلى أن ٌتحقق النجاح لقطر فً  0232هناك اهتماما متزاٌدا فً التركٌز على رإٌة قطر 

 تحقٌق طموحها ورإٌتها.

 

 

 

 اٌخبرّخ
كما أن  .ركٌزة تسعى قطر إلٌها وركائزها، وٌبٌن أن هناك مإشرات وأهداؾ محددة لكل 0232ٌناقش هذا المبحث رإٌة قطر 

استراتٌجبة التنمٌة الوطنٌة وضعت اهدافا تفصٌلٌة ومرحلٌة تصب فً الهدؾ الرئٌس المنوط بتحقٌقة فً كل ركٌزة من ركائز 
، وبتطوٌر تلك المإشرات وتحقٌق األهداؾ داءاألبحث على ضرورة االعتماد بشكل اكبر على مإشرات مٌشدد الورإٌة قطر. 
عٌش كرٌم لشعبها واجٌالها. كما ٌبرز المبحث  تمع وضع قطر وطموح قطر لتكون دولة متقدمة ومستدامة وذالتتانسب 

لعملٌة التطوٌر والتحدٌث الذي تشهده الراهنة المختلفة جوانب عدٌدة ترتبط بكل ركٌزة من ركائز الرإٌة، وتناقش الجوانب 

 . 0232لمستقبل لحٌن الوصول الى عام وأٌضا ما ٌمكن أن تكون علٌه الظروؾ فً ا ،قطر حالٌا
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