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التمهيد
إلى أين تمضي قطر؟ وكيف ترى نفسها في المستقبل؟ حين تقرأ في رؤية قطر التي أطلقت في أكتوبر  2008ستجد أنها تهتم
بـ "تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيال بعد
جيل" 1.إذاً ،ثالث كلمات لما تريد ان تكون عليه قطر ،وهي:




دولة متقدمة
ذات تنمية مستدامة
وعيش كريم مستمر

تلك الكلمات هي القول الفصل لمن يريد أن يعرف إلى أين تتجه قطر .وإذا وضعت تلك الكلمات نصب األعين فستلحظ أنها
حاليا هي المحرك والحافز لكل األنشطة التى تحدث بقطر في سبيل أن تكون حاضنة حقيقية ومتميزة لعيش اإلنسان وتنميته
وسعادته على مر األجيال.
ورؤية قطر تقوم على أربعة ركائز أو قواعد ترفعها قطر حاليا حتى تكتمل مالمح قطر لما تريد أن تكون عليه سنة .2030
هذه الركائز هي :أوال :التنمية البشرية والتى تعنى بتنمية االنسان في قطر عقال وبدنا وتعامال وعطاءا؛ وثانيا :التنمية
االجتماعية وتعنى بتحقيق مجتمع يسوده التماسك والترابط واألخالق الحميدة والقيم السامية واالحترام والتسامح واألخوة
واالندماج المجتمعي الداخلي والخارجي؛ وثالثا :التنمية االقتصادية وتعنى بتحقيق مستوى رفيع من العيش الكريم والمستمر
في إطار اقتصاد متنوع ومتنام وثابت في مواجهة التحديات المختلفة ،وتنافسي في العطاء ومشجع على االبتكار والتطور؛
ورابعا :التنمية البيئية والتى تهتم باالعتناء بكائنات الطبيعة ومصادرها وحسن استغاللها واستمرارها.
والحقيقة إن رؤية قطر ليست مجرد أهداف يتم تحقيقها ثم تأفل أو تضعف ،وإنما هي استثمار حقيقي إليصال قطر الى مرحلة
نموذجية متكاملة من الدولة الحديثة الناجحة ذات القيم والتراث المتأصل وحقوق االنسان والبيئة السليمة والحكم الرشيد.
فمؤسسات الحكومة وأطرها وسياساتها وكذلك الهياكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية والبشرية تبنى اآلن على أحدث
وأفضل المعايير ،وستتعزز وتقوى بشكل مستمر لتصبح مهيئة وقادرة على تحقيق رؤية قطر وحمل مسؤولية التقدم المنشود
مهما كانت هناك تحديات قادمة من مختلف المتغيرات والمعطيات خالل األحقاب القادمة.

الدولة المتقدمة
على الرغم من أن رؤية قطر احتوت على األركان األربعة (البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية) التى ستشكل قطر في
 2030كدولة متقدمة ،إال أنه ال يوجد تعريف عن ماهية الدولة المتقدمة وماهية مالمحها ومعالمها .وقد جاء في مطبوعات
قسم االحصاء التابع لألمم المتحدة ما يفيد صراحة بعدم وجود مصطلح تقليدي تتبعه األمم المتحدة لتصنيف الدول إلى دول
متقدمة أو نامية ،وإنما يستخدم ذلك المصطلح فقط الغراض إحصائية استرشادية دون أن يكون ذلك حكما على مدى تقدم
الدولة 2.كما إ ن أدبيات علم التنمية ال تعطي تعريفا محددا لما يمكن أن يقال على دولة ما أنها متقدمة .فهو مصطلح نسبي
يختلف حسب حركة التطور البشري والعلمي في الدولة ،وأيضا حسب مدى توافر البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية
ومستوى الخدمات المحققة وكيفية استغالل الموارد وتصنيعها ومساهمتها في الناتج الكلي .وال يدخل في المعيار مستوى دخل
الفرد أو دخل الدولة بشكل أساسي .ولكن أقل ما يمكن أن يقال في ذلك أنه من المتوقع ان تساعد الجهود المبذولة في تحقيق
رؤية قطر  2030في أن تصنف ضمن الدول المتقدمة عالميا بحلول عام .2030

 1األمانة العامة للتخطيط التنموي" ،وثيقة رؤية قطر الوطنية .2008 ،"2030
2 United Nations Statistics Division, “Composition of macro geographical (continental) regions, geographical subregions, and selected economic and other groupings", 17 October 2008.
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ولعل حصول قطر مؤخرا على الترتيب الـ  31في تقرير التنمية البشرية سنة  2014وضمن قائمة الدول األعلى تقدما في
التنمية البشرية لدليل على الجهود التى تبذلها قطر لتحقيق رؤيتها لتكون في مصاف الدول المتقدمة3 .

الدولة المستدامة التنمية
استدامة التنمية تعنى أن تنعم قطر بتنمية وتطوير وتحديث على كافة االتجاهات المتعلقة بركائز رؤية قطر وفي بيئة مواتية
وسليمة  ،مع المحافظة على استمرار تلك التنمية عند المستويات المتقدمة ،وقدرتها دوما على تلبية االحتياجات المتزايدة عبر
األجيال القادمة ،وأيضا مقاومتها ألي تحد قد يعتري تقدمها .فهي تتركز في استمرار أسباب ومقومات التنمية المستدامة
واستمرار النتائج الملموسة .فتلك العملية البد ان يمهد لها الطريق ،وأن ال تكون أمامها عثرات أو مطبات توقف حركتها.
وهذا ما تريده قطر في رؤيتها ،وذلك في أن تقوم الحكومة بتجهيز البنية التحتية وتحديث الهياكل وتوسيعها وتحديث األطر
والسياسات الفاعلة من أجل التشارك مع الشعب في دفع نمو قطر ومواجهة كافة التحديات والتى بمجرد تجاوزها ستكون قطر
ضمن الدول ذات التقدم الشامل والمستمر.

العيش الكريم والدولة الناجحة
هناك ارتباط وثيق بين الدولة الناجحة ومستوى معيشة شعبها .فلعل السبب الرئيس لهجرة العقول وهجرة األفراد من دولها بل
وظهور الثورات على حكامها هو عدم توفير حكوماتهم لمقومات العيش الكريم الذي يضمن فيه االنسان حريته وكرامته
وأسباب معاشه ومسكنه وحركته واحتكاكه وتعبيره .وحينما تفقد تلك المقومات سيفقد اإلنسان األمن على نفسه وأبنائه في
الرزق والمعاش ،فضال عن التعليم والصحة وتوافر الخدمات العامة.
كما إن من دواعي فشل الدول هو استغالل حكوماتها الثروات بشكل خاص أو طائفي أو فئوي دون العام ،وغياب الفرص
المتكافئة واستشراء الفساد االداري واألخالقي وغياب الرقابة والمحاسبة والشفافية .فكل ما سبق هي من أهم أسباب أو مالمح
ما يمكن تسميته بالدولة الفاشلة التى تفرز شعبا بائسا يائسا أو مضطربا أو محتقنا أو متقاتال.
لذلك فإن تحقيق مستويات عالية من العيش الكريم والمستمر كان في صميم رؤية قطر  2030لتكون دوما دولة ناجحة وبارزة
ونموذجا للعدالة االجتماعية والتي تتضمن حسن استغالل الثروة الطبيعية والبشرية بتبنى أفضل النظم التشريعية واألطر
المؤسسية بما يحقق الحب والرضى والعطاء المتبادل بين الحاكم والمحكوم ،وكذلك بما يحقق التعايش اإليجابي البناء
والتعاضد بينهما كتشابك اليدين .فهذا هو القدر الوحيد الذي يجعل سفينة الدولة تسير بكل تماسك والتحام وقوة نحو تحقيق
األهداف السامية للشعب والدولة وتحقيق الرؤى بكل أريحية وثقة.

لماذا عام 2030؟
إن تركيز الرؤية على عام  2030ليس بحد ذاته نقطة فاصلة لتتحقق عندها الرؤية .فالرؤية قد تتحقق قبل ذلك وقد تتأخر
عنها ،حسب الظروف والمعطيات .وعموما ،فإن وضع التاريخ مهم في عملية التخطيط واالتجاه التنموي نحو األمام ،فهو
يحرك العامل النفسي في سباق الزمن ،ويدفع للمثابرة في االنجاز .وقد تم وضع استراتيجة التنمية الوطنية 2016-2011
لتصميم األهداف المرحلية والتى ستعمل على تحقيق األهدف الرئيسية لرؤية قطر  4.2030وفي العموم ،ستعمل
االستراتيجيات الوطنية المرحلية في تقييم ومقارنة ما تم تحقيقه على أرض الواقع ومعرفة ما بقي أو لم يتحقق لحين ذلك
التاريخ .إضافة إلى ذلك ،القيام بالمراجعة المستمرة في تحديد القدرة على ادارة أي فجوة إن وجدت وتحليل أسبابها وطرق
التخلص منها ،وإعادة تصميم الجهود والخطوات المطلوبة لتحقيق االهداف المرحلية المرتبطة برؤية قطر.

3 United Nations Development Programme, "Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building
Resilience", Human Development Report 2014, Human Development Report Office.
 4األمانة العامة للتخطيط التنموي" ،إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  ،"2016-2011الطبعة األولى ،مارس .2011
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ويبدو ان التوقيت المستهدف لتحقيق رؤية قطر  2030سيكون على األرجح مسافة زمنية كافية لتحديث وبناء وتدعيم الهياكل
المطلوبة لكل ركيزة من ركائز رؤية قطر ،وكذلك برصد الموارد المطلوبة وترتيب التمويل الالزم الذي سيوظف وينفق على
ذلك.

القيادة نحو تحقيق الرؤية بمؤشرات ومعايير قياس
يمكن تشبيه رؤية قطر وأهدافها التنموية في صورة مركبة تسير في طريق .وترمز المركبة الى قطر بأرضها ومواردها
وشعبها .هذه المركبة لها قائد وهو أميرها .وفي قمرة القيادة توجد بوصلة تحدد طريق السير وهي الخطط الموضوعة .وعلى
لوحة القيادة توجد مؤشرات للركائز األربع الرئيسة لتساعد على قياس مدى تحققها ،وكذلك مؤشرات اخرى تقيس مستويات
األداء مقارنة باالهداف والفترة الزمنية الباقية لتحقيق الرؤية .فما أن انطلقت تلك المركبة فستكون محطة وصولها الرئيس هي
سنة  2030والتى من المفترض أن تتحقق عندها رؤية قطر كدولة متقدمة ترسو على تنمية مستدامة وتحقيق عيش كريم
لشعبها وأجيالها.

إن مؤشرات مدى تحقق ركائز الرؤية في هذه المركبة هي من أهم ما يجب وضعه في طريق السير لتحقيق الرؤية .وهذه
المؤشرات تعتمد على قياسات مرجعية  BENCHAMARKINGقد تكون بمعايير متعارف عليها عالميا أو تضعها قطر لنفسها
حسب قدراتها .كما ويجب وضع معايير ومؤشرات كلية لكل ركيزة من ركائز الرؤية ،وتتضمن مؤشرات تفصيلية وذلك
لتصب في قياس المؤشر الكلي التجميعي التابع للركيزة.
هذه المؤشرات مهمة لمعرفة ما اذا كانت هناك فجوة بين المستوى المستهدف من الركيزة والوضع الراهن أو المخطط له في
كل مرحلة ،وأيضا لمعرفة نقاط القوة والضعف ،وماهية الموارد المطلوبة من أجل دعم كل مؤشرات التنمية التي تسمح لقطر
ألن تكون في طليعة الدول ضمن الدول المتقدمة .وال بد ان تكون هناك أيضا انظمة للمحاسبة والمسئولية لتجنب أية اخفاقات
في طريق تحقيق مستويات متطورة للمؤشرات المصممة.
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وفيما يلي ستت م مناقشة كل ركيزة من ركائز رؤية قطر مع عرض الجهود والمعطيات المختلفة وكذلك اهم المؤشرات
المرتبطة بتلك الركائز.

ركيزة التنمية البشرية
تسعى االمم المتقدمة الى االستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة االساسية في عملية التنمية .والمحاور المهمة في
ذلك االستثمار تشتمل على التعليم والرعاية الصحية والبدنية وتهيئة الظروف المالئمة للحياة والعيش الكريم .وهذا ما سيساعد
على تفريغ الطاقات البشرية بشكل سليم في عملية التنمية في كل االتجاهات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

الرعاية التعليمية
تتبوأ الرعاية التعليمية أهمية قصوى في رؤية قطر .ودور التعليم ينصب في التثقيف والوعي والتدريب وزرع المهارات
وخلق بيئة تعليمية مواتية للجميع وذات جودة واداء عال من تساوى الفرص والشمولية والتكامل واالتساق بين المؤسسات
التعليمية والبرامج التعليمية وسوق العمل وايضا التشارك والتغذية المتبادلة.
فالتعليم ووسائله ومؤسساته تعد حاضنة لبث قيم المجتمع ودينه وتقاليده وعاداته وثقافته ،وأيضا عدم تفلته او انجرافه نحو
االفكار المتزمته والمتشددة او تلك الداعية الى السفور واالنحراف االخالقي .فالتعليم ال يقتصر فقط على األجهزة والمؤسسات
التعليمية المعروفة كالمدارس والجامعات فحسب ،وانما يتكامل أيضا مع المؤسسات الدينية والرياضية واالجتماعية
واالقتصادية.
و التعليم من اهم ما يساعد في تعزيز هوية المجتمع وتماسكه ،وذلك بنشر ثقافة احترام الرأي اآلخر واحترام االنسان مهما كان
دينه وانتماؤه .ومن خالل التعليم يتم نشر ثقافة التعامل المسؤول مع الحق العام وعدم االعتداء عليه واحترام قوانينه .وبالتعليم
يتم تنمية معنى االنتماء للوطن والذود عنه وعن ولي األمر .ومن خالل التعليم يتم نشر ثقافة عدم االسراف والمحافظة على
البيئة وعلى مختلف النعم .ومن خالل التعليم أيضا يتم نشر الوعي بأهمية التعليم نفسه في حياة االنسان ومثابرته على طلب
العلم لبناء األسرة ومستقبل األبناء والمساهمة في خدمة الوطن .ومن خالل التعليم يستطيع الفرد زيادة عطائه في االقتصاد من
خالل التخصص واتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة ومسئولة.
وعلى أرض الواقع ،فكل هذه المعاني اآلنف ذكرها واألهداف الخاصة بالتعليم تم إدراجها في المناهج في مدارس قطر
ومؤسساتها التعليمية بمستوياتها المختلفة مثل المستوى التمهيدي والمدرسي ومستوى التعليم الجامعي والعالي.
كما اصبح في الدولة تنوع اكبر من ناحية برامج التعليم ومشغلو التعليم لتقديم خدمات تعليمية تنافسية مثل المدارس المستقلة.
كما امتد االهتمام بالتعليم إلى انشاء مؤسسة قطر التى استقطبت فروع جامعات مرموقة ،وتم أيضا توسيع جامعة قطر وانشاء
كلية المجتمع وزيادة عدد المدارس الخاصة.
ومن أهم ما يساعد على جودة نظام التعليم هو عملية التقييم وفق المعايير واألسس العالمية التى تعزز من سمعة قطر عالميا
في التعليم ،وذلك عن طريق الحصول على االعتراف الدولي من جهات عالمية معتبرة ،حيث حصلت عدة جهات تعليمية مثل
عدد من كليات جامعة قطر على اعتراف واعتماد عالمي من مؤسسات تقييم وتطوير عالمية معتبرة.
وأهداف التعليم تتماشى مع االهداف األخرى بالدولة .فاالقتصاد مثال يحتاج الى المهن والتخصصات المختلفة بما ينسجم مع
االنشطة المستهدفة .واستراتيجية التعليم واالقتصاد مترابطان ترابطا وثيقا بحيث تكون مخرجات التعليم تتماشى بشكل انسيابي
مع مختلف االنشطة االقتصادية بفاعلية ودون تأخير او تكدس وظيفي .كما أن التنوع االقتصادي الذي هو من اهداف رؤية
قطر  2030يستدعي ان يكون لكل نشاط في هذا التنوع مدخل تعليمي بشري قادم من نتاج التعليم.
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وال شك ان االقتصاد المعرفي الذي يقوم بشكل اساسي على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبرمجة والحوسبة هو ايضا
ما استدعى االهتمام بجوانبه التعليمية ،وذلك بخلق مؤسسات وبرامج واقامة المؤتمرات وتقديم الحوافز .والشك ان هناك
مؤسسات مثل واحة العلوم والتكنلوجيا بالمدينة التعليمية وايضا حاضنات األعمال ستكون من المبادرات التى ترمي إلى تعزيز
االقتصاد المعرفي لدولة قطر.
كما أخذ جانب البحث العلمي منحى مهما من الرعاية .فقد خصص سنويا ما نسبته  %2.8من اجمالي الناتج المحلي لينفق
على مشاريع البحث العلمي .وتم إنشاء صندوق رعاية البحث العلمي ليتولى االشراف على استقبال كافة طلبات مشاريع
االبحاث و تقييمها عن طريق معايير معتمدة ومتعارف عليها دوليا بحيث تدخل تلك المشاريع في بوتقة تنافسية من حيث
الجودة والفائدة ليتم اختيار أفضلها ثم تخصيص الدعم المالي لها.
بعض مؤشرات وضع التعليم في قطر*
المجلس األعلى للتعليم ،المدارس المستقلة ،المدارس الخاصة،
األطر المؤسسية
معاهد اللغة ،معاهد تدريبية ،جامعة قطر وجامعة المجتمع،
مؤسسة قطر ،الجامعات األجنبية وجامعات المدينة التعليمية،
روض االطفال ،مراكز تحفيظ القرآن الكريم ،التعليم المفتوح
والتعليم المستمر ،جسور التعليم االنتقالية واالعدادية ،مدارس
ذوي االحتياجات الخاصة.
مؤشرات تنمية االنفاق الحكومي على االنفاق الحكومي على التعليم يبلغ نسبة  %12من ميزانية
التعليم
قطاع التعليم
الحكومة  2015/2014وهو من أعلى النسب في العالم.

معرفة
والكتابة

القراءة

متوسط مكوث الطالب
بالتعليم المدرسي
متوسط عدد الطلبة
مدرس في التعليم
لكل ّ
المدرسي
انطباع االفراد عن
جودة لتعليم

ويقترب االنفاق على التعليم في قطر من  %4كنسبة من الناتج
المحلي االجمالي في سنة  .2013وتميل الدول المتقدمة الى
انفاق نسبة عالية بين  %5إلى  %10من الناتج المحلي
االجمالي على التعليم ،اما معظم الدول النامية فانفاقها ال يزيد
عن  %3وذلك حسب تقديرات .2012-2005
حوالى  %96من سكان قطر يعرفون القراء والكتابة .ويأتي
ترتيب قطر لهذا المؤشر المرتبة  24من بين دول العالم حسب
تقديرات  .2010وهناك العديد من الدول المتقدمة حققت نسبة
 %100من السكان يعرفون الكتابة والقراءة ،وتقل النسبة في
الدول النامية الى ما دون .%50
يمكث الطالب حوالى  13.8سنة في التعليم المدرسي بقطر،
ويأتي ترتيب قطر بالمرتبة  68من بين دول العالم حسب تقديرات
.2012
عدد  10طالب لكل مدرس في مدراس قطر .هذا المؤشر لقطر
قريب من افضل الدول التى حققت أقل عدد ،ويصل المؤشر في
الدولة النامية إلى اكثر من  50طالب لكل مدرس حسب تقديرات
.2012-2003
حصلت قطر على  %72من انطباع االفراد ورضاهم عن مدى
جودة التعليم ،وهذا المؤشر يسجل انطباعا مشابها للدانمارك
 %72وبريطانيا  73%وايطاليا  62%والمانيا ( %60حسب
تقديرات .)2012
* البيانات من مطبوعات مؤشرات التنمية البشرية لألمم المتحدة
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الرعاية الصحية
اهتمت رؤية قطر بصحة المجتمع القطري من خالل التطلع لنظام متكامل للرعاية الصحية .وتشكل الرعاية الصحية النواحي
التثقيفية والوقائية والعالجية فيما يتعلق بصحة االنسان بدنيا ونفسيا .وللقيام بتلك المسؤولية ،يقوم المجلس األعلى للصحة في
قطر بوضع استراتيجية لضمان الرعاية الصحية وتصميم وتنفيذ تلك الرعاية على أسس عالية من الجودة وكفاءة األداء بتوفير
خدمات صحية متكاملة وفاعلة .وتساند تلك المحاور جهات أخرى مثل المؤسسات التعليمية وذلك لتجهيز وتدريب الكوادر
الطبية ،وأيضا المؤسسات البحثية الستكشاف وابتكار وتقييم ومراجعة وتطوير كل ما يتعلق بالخدمة الطبية.
وتتطلب الرعاية الصحية توافر البنية التحتية الطبية وتحديثها وزيادتها مع رفع مستوى الوعي الوقائي ضد االمراض
واألوبئة .وقد تم مؤخرا افتتاح مستشفيات ذات خدمات صحية شاملة مثل مستشفى الوكرة ومستشفى الخور.
كما أن القطاع الصحي أصبح يجتذب القطاع الخاص ليصبح جزءا مهما في توفير الرعاية الصحية في البالد .حيث يوجد
اآلن في قطر عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة والتى توفر خدمات طبية شاملة ومتخصصة وبمعايير جودة صحية
عالية وضعت من قبل المجلس األعلى للصحة .وال شك أن دخول القطاع الصحي الخاص ساعد على توسيع نطاق الخدمة
والرعاية الصحية كما ونوعا وجودة ،وأيضا انتشارها ووصولها بسهولة إلى كل سكان قطر.
ولقد كان من استراتيجة تطوير القطاع الصحي توفير نظام شامل للتأمين الطبي الذي سيساعد على تطور القطاع الصحي
الخاص لضمان حصوله على مردود يقابل الخدمة الصحية المتميزة التى سيوفرها ،كما سيجلب إليه عددا أكبر من مستفيدي
الخدمات الطبية التى كانت تنتفع بها فقط من القطاع العام.
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األطر المؤسسية
مؤشرات
تنمية
القطاع
الصحي

اإلنفاق على
الصحة

بعض مؤشرات وضع الصحة في قطر*
المجلس األعلى للصحة ،المستشفيات العامة ،مستشفيات القطاع الخاص،
المراكز الصحية العامة ،المستوصفات والعيادات الخاصة والمتخصصة
االنفاق الحكومي على القطاع الصحي الى اجمالي النفقات الحكومية تبلغ %7.2
في سنة .2015/2014
أما نسبة االنفاق على القطاع الصحي الى الناتج المحلي االجمالي فتبلغ %1.9
سنة  2011وترتيب قطر لهذا المؤشرهو  87في نفس السنة ،كما أن النسبة
ارتفعت في  2014الى  ،%2.2علما بأن الدول المتقدمة يتراوح انفاقها على
الصحة بين  %5الى  %11حسب تقديرات  .2011وينبغي التنويه إلى أن هناك
نفقات رأسمالية على الصحة والتأمين الصحي قد ال تكون اخذت في االعتبار في
هذا المؤشر.

عدد
أسرة المستشفيات هو  1.2سرير لكل  1000شخص من السكان في سنة
ّ
األسرة عدد ّ
بالمستشفيات  2009وترتيب قطر العالمي هو  63لنفس السنة .ومن المؤكد ان عدد األسرة
ارتفع في  2015ولكن عدد السكان ارتفع أيضا إلى ما يقارب  2.1مليون
األسرة الى  2100سنة  2013حسب تقرير المجلس األعلى
شخص .ووصل عدد
ّ
للصحة بقطر لعام .2013
وفيات
عدد وفيات االطفال لسنة من الوالدة ما بين  6الى  7اطفال لكل  1000مولود
األطفال عند حسب تقديرات سنة  2014وترتيب قطر هو  54من حيث اقل وفيات األطفال عند
الوالدة
الوالدة في العالم.
متوسط
متوسط العمر منذ الوالدة في قطر هو  78.38سنة للشخص حسب تقديرات
العمر
 2014والترتيب العالمي لقطر هو  49في قائمة الدول.
نسبة السمنة نسبة السمنة في قطر هي حوالي  %33من اجمالي السكان حسب تقديرات سنة
في السكان
 2008وترتيب قطر هو  15من بين دول العالم.
عدد األطباء عدد األطباء في قطر هو  2.73طبيب لكل  1000من السكان حسب تقديرات
 2006وترتيب قطر هو  43من بين دول العالم .وهذا العدد ارتفع في قطر في
سنة  2010ليصل الى  7.7طبيب لك  1000من السكان حسب منظمة الصحة
العالمية.
انطباع
حصلت قطر على  % 90من انطباع االفراد ورضاهم عن مدى جودة الخدمات
ن
ع
االفراد
الصحية ،وهو من ضمن األعلى من دول العالم (حسب تقديرات .)2012-2008
جودة
الخدمات
الصحية
* البيانات من مطبوعات مؤشرات التنمية البشرية لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجلس األعلى للصحة بقطر

االهتمام بالرياضة
الرياضة جزء من استراتيجية ورؤية قطر التى تتطلع إلى سكان أصحاء بدنيا ليكونوا دوما قادرين على العطاء في كل مراحل
أعمارهم .فكلما زاد االهتمام بالرياضة كلما قلت على األرجح األمراض الناتجة من قلة ممارسة الرياضة والسمنة المتراكمة
وبالتالي تقل تكلفة الوقاية والعالج ،األمر الذي له أثره في زيادة نشاط الفرد وقدرته على االنتاج .وتحاول قطر ان تنشر ثقاقة
الرياضة من خالل االستثمار في المنشآت الرياضية ،وأيضا احتضان المسابقات الرياضية وفعالياتها سواء المحلية أو الدولية،
وكذلك توفير ونشر االجهزة والمالعب الرياضة على مستوى المناطق السكنية واالستجمامية لتكون سهلة الوصول لممارسة
الرياضة.
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وجاء االهتمام بالرياضة على معايير عالمية ،ولتكون قطر مقصودة وجاذبة لها من ناحية حداثة وتطور المنشآت الرياضية
وكذلك طب الرياضة والخدمات الرياضية المساندة ،وأيضا بتوظيف كادر مؤهل وذي خبرة في إدارة المناسبات الرياضية.
كما أن البرامج الرياضية وقنواتها كانت من ضمن خطة االهتمام بالرياضة مثل قناة البي إن سبورت وقناة الكاس والدوري.
وخصصت قطر يوما للرياضة في شهرفبراير من كل سنة ،حيث تكون كل البالد مجازة من العمل الرسمي من أجل إلتقاء
المسؤولين والمواطنين والمقيمين والعائالت واالفراد جميعا لممارسة كل انواع الرياضة.
كما تحرص قطر على التواجد في كافة المناسبات الرياضية الدولية وذلك لالستفادة من الخبرات ونقل أفضلها إلى قطاع
الرياضة في الدولة.
ولعل هناك حاجة اكبر لالهتمام بالجانب االكاديمي للرياضة بمختلف تخصصاتها وطرق إدارتها .وقامت قطر من أجل ذلك
بتأسيس أكاديمية التفوق الرياضي (اسباير) والتى تعنى بكافة الجوانب العلمية المتعلقة بالرياضة وتنمية المواهب ،وهي تضم
حاليا أكثر من  100طالب 5 .وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم حاضنة لهذا الجانب من المؤسسات الرياضية.
جهود ونتائج االهتمام بالرياضة*
أسباير ،األندية الرياضية ،اللجنة األلومبية ،االتحادات الرياضية لمختلف االلعاب
األطر المؤسسية
سباق كأس سمو األمير المفدى للهجن العربية األصيلة (خليجي/عربي) ،نهائي
المناسبات الرياضية
كأس سمو ولي العهد لكرة القدم (محلي) ،بطولة قطر ماسترز لالسكواش (دولي)،
الدورية
نهائي كأس سمو األمير للكرة الطائرة( محلي) ،بطولة قطر للجائزة الكبرى أللعاب
القوى (دولي) ،نهائي كأس سمو أمير البالد المفدى لكرة القدم (محلي) ،بطولة
قطر الدولية للبولينج (دولي) ،نهائي كأس سمو األمير لكرة السلة (محلي) ،جولة
قطر للدراجات (دولي) ،رالي قطر للسيارات (دولي) ،بطولة قطر الدولية للشراع
(دولي) ،بطولة قطر ماسترز للجولف (دولي) ،مهرجان قطر الدولي للفروسية
(دولي).
 2015قطر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد وتفوز بالمركز الثاني في البطولة.
بعض
االنجازات
 2014قطر تفوز ببطولة الخليج لكرة القدم ،إضافة الى فوزها بنفس البطولة في  2004و
الرياضية
.1992
المهمة
 2010اإلعالن عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة .2022
 2006قطر تنظم وتستضيف دورة األلعاب اآلسيوية وتفوز ببعض بطوالتها .وقد أبهر
حسن التنظيم وحفالت االفتتاح والختام العالم من امكانيات قطر العالية في استضافة
مناسبات رياضية كبرى .وقد اعطت تلك المناسبة الثقة في قطر ومهدت لفوزها
بتنظيم كاس العالم لكرة القدم في .2022
 1981قطر تفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب في استراليا.
ألعاب
القوى

فوز قطر في عدة مناسبات آسيوية ودولية بالميداليات الذهبية والفضية
والبرونزية .مثال ،برونزية رفع االثقال في الومبياد سيدني ،وبرونزية بطولة العالم
في تشيلي ،وكذلك ميداليات عدة ذهبية وفضية وبرونزية في دورات االلعاب
اآلسيوية في بوسان وتايوان وقطر.
* بيانات من موقع اللجنة االلومبية بقطر

 5اللجنة األولمبية القطرية" ،ثقافة األلعاب الرياضية في قطر".
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ركيزة التنمية االجتماعية
هذه الركيز من رؤية قطر تهتم بتحقيق محاور مهمة تنطلق من الفرد فاألسرة ثم المجتمع .وتنص وثيقة رؤية قطر 2030
على "بناء االنسان القطري القادر على التعامل بجدارة ومرونة مع متطلبات عصره ،والمحافظة على أسرة قوية متماسكة
تحظى بالدعم والرعاية االجتماعية"6.

بناء الفرد
يهتم المجتمع في قطر بتنشئة الفرد تنشئة واعية منذ صغره لتكون مساهمته واحتكاكه بالمجتمع على أسس من االحترام وحفظ
الحقوق والحدود وادراك القوانين ،والتحلي باالخالق الحميدة وحسن المظهر ،وأداء الواجبات الدينية ،والسعي لما فيه مصلحة
الفرد ومصلحة بلده ،واالبتعاد عن السلوك والتصرفات غير المسئولة .فمثال ،من المأمول خالل مسيرة قطر في تحقيق رؤيتها
 2030أن تتالشى مظاهر التصرفات الفردية المتهورة من فئة الشباب والتى قد تعرض حياتهم وحياة الغير للخطر ،وخاصة
على صعيد منطقة سيلين أو على الطرق مثل تجاوزات السير أو المبالغة في السرعة أو سوء استخدام المركبات والتي قد
تعطي انطباعا غير الئق عن حركة المرور في قطر .والشك أن ذلك السلوك في قيادة المركبات حصد عددا من أرواح
الشباب القطري أو ألحق األذى الجسدي بهم ،كما سبب ذلك أيضا في إحداث خسائر مادية بسبب االضرار التى تسببها تلك
الحوادث.
والمجتمع الذي يخلو من الفعاليات واالنشطة الشبابية يخلق عادة فراغا في حياة الشباب ،وقد يجرفهم إلى أن توظف طاقاتهم
في سلوكيات غير مقبولة في المجتمع .والشك أن الفرص المتاحة في المجتمع القطري والتى تتيحها المؤسسات التعليمية
والدينية ستعمل على تنمية الفرد وتنمية شخصيته بحيث تكون شخصية متزنة وواعية ومسؤولة ،وحتى تصب تصرفاته
وسلوكياته في مصلحة المجتمع .إن تركيز الدولة على الرياضة مثال أمر مهم لتفريغ طاقات الشباب وصرفهم عن ما يلهيهم أو
يضرهم أو يؤدي بهم لتصرفات أو أنشطة غير الئقة .كما أن الفعاليات التى تتعلق بالتراث التقليدي مثل القنص وسباقات الخيل
والهجن قد تؤدي دورا في حياة الشباب وملء اوقاتهم بما يفيدهم .والبد أيضا من زيادة تلك الفعاليات وتنويعها الستقطاب
اهتمام الشباب وتعزيز عالقات األخوة بينهم ،فضال عن اكتشاف مهاراتهم وتبادل خبراتهم.

األسرة
إن التركيز على بناء الفرد بشكل سليم سيؤدي إلى بناء أسرة سليمة .والعكس صحيح أيضا ،فاألسرة التى تتوافر فيها المقومات
األساسية لتربية األجيال ستكون حاضنة مهمة في المجتمع لتنمية الفرد وتشئته ،وليحتك الفرد بالمجتمع ويساهم بإيجابية في
كل نواحيه.
فاالسرة بناء مهم يؤسس على تقوى من هللا .فتحقق العفاف قبل الزواج هو من اهم ما يثبت كيان االسرة ويسمح لها بتنشئة
الجيل الصالح الواعي الذي يعتمد عليه .فالبد من التركيز على بث الوعي في االلتزام بالتعاليم الدينية والتقاليد المتبعة فيما
يتعلق بالحرمات وحدودها وما يحفظ األعراض ويسترها ،وذلك نظرا لما قد ينجم عن انتهاكها خلل في نسيج المجتمع
وترابطه على أسس سليمة.
وتتكون األسرة بمجرد الزواج ثم يتبعة االنجاب .ويتوقع أن تتمتع قطر بمعدل زواج مقبول في فئة الشباب .وتحرص رؤية
قطر أن تستمر تلك النسبة وتزيد ،كما أن الزواج واإلنجاب من أهم ما يمكن ان تحرص عليه الدولة من أجل زيادة عدد
سكانها المواطنين.
وتحاول الدولة ان تدعم حركة الزواج عن طريق مواجهة ظاهرة غالء تكاليف الزواج .وبالرغم من غالء المهور فإن هناك
تعاونا بين األسر القطرية لتقليل تلك الظاهرة ،حيث إن غالء المهور جاء نتيجة لغالء تكلفة الزواج مثل االعداد لحفل الزواج،
وكذلك نتيجة للتركيز على الجانب المظهري ،نظرا لميل المجتمعات ذات الدخول العالية إلى التنافس على المظاهر .وبالرغم
 6االمانة العامة للتخطيط التنموي" ،وثيقة رؤية قطر  2030الوطنية" ،ص .16
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من أن ذلك قد يبطىء من حركة الزواج في المجتمع فتحاول الحكومة تقليل تكاليف الزواج لجعلها بقدر اإلمكان عند الحدود
الدنيا ،وذلك عن طريق توفير قاعات الزواج المدعومة ماليا وكذلك تقديم عطايا الزواج لكل مواطن من قبل الديوان األميري.
كما تحاول الحكومة دعم المواطن في مواجهة تكاليف المعيشة في مرحلة ما بعد الزواج وذلك بتخصيص وتحمل نفقة المسكن
او تخصيص أرض مع قرض البناء ،وأيضا زيادة في الراتب في شكل عالوة اجتماعية للمساعدة في تحمل األعباء المالية
لألسرة.
ومن جهة أخرى ،البد ان تضع قطر لنفسها نسبة مستهدفة لتقليل حاالت الطالق حيث إن حاالت الطالق سجلت  %34.8في
سنة  2013من مجمل حاالت الزواج ،وهي من النسب األعلى عالميا 7.وقد يدل ذلك على وجود خلل في المجتمع القطري من
ناحية التماسك األسري وخاصة في الفترة المبكرة من الزواج.

المرأة والعمل ودورها األسري
ركزت رؤية قطر على مساهمة المرأة القطرية من خالل تكافؤ فرص العمل مع الرجل .إن خروج المرأة القطرية للعمل
بشكل مطرد كان مساهمة فاعلة لقوة العمل في المجتمع ،وساعدت في عملية تقطير الوظائف بدال من جلب عمالة وافدة
لتأديتها .فنرى اليوم وجود قطريات في كافة مستويات العمل وأنواعها ،فهي في التعليم والطب والشرطة واإلعالم
والمؤسسات المالية والخدمية ،العامة منها والخاصة .وكان من مزايا ومنافع دخول المرأة في سوق العمل هو دعم الحالة
االقتصادية لألسرة وللمواطنة القطرية بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وحسن توزيع الثروة والدخل.
وفيما يتعلق بعمل المرأة القطرية ،فهناك أمران مهمان ينبغي إحداث التوازن فيهما:


أوال :الموازنة بين عمل المرأة ودورها التربوي المنزلي .فبما أن المرأة مكون أساسي لألسرة فيخشى أن يكون عمل
المرأة القطرية بشكل شائع فيه إضعاف للروابط األسرية وتحول عن دور المرأة الفطري في تنشئة األجيال تنشئة
تحافظ على الهوية واللغة والتقاليد اإلجتماعية ،وقد تكون فيه أيضا زيادة في االعتماد على العمالة المنزلية األجنبية
وإلقاء عبء أعمال التربية وتدبير المنزل على تلك العمالة .فالبد من وجود التوازن بين عمل المرأة والمنزل ،وذلك
مثال بتخفيض ساعات العمل حتى ال يكون خروجها المتأخر من العمل انهاكا لها في تدبير ومتابعة أمور المنزل فور
قدومها من العمل ،ولتحصل على القدر الكافي من والراحة والوقت للجلوس مع األبناء تربية وتعليما.



ثانيا :الموازنة فيما يتعلق باحالل الوظائف بين الذكور واإلناث .تحاول الدولة إيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل
في قوة العمل المواطنة في قطر بهدف زيادتها ،ويأتي ذلك ضمن خطة لتقليل االعتماد على العمالة اإلجنبية .وينبغي
التنويه إلى أن عملية التقطير وإحالل العمالة األجنبية ال يجب أن تنجرف إلى إحالل المواطنين بالمواطنين ،وذلك
بأخذ فرص عمل الرجل من قبل المرأة أو العكس .لذلك يجب أن تكون هناك سياسة توزيعية متزنة وواعية لعمل
القوة المواطنة وخاصة بين الرجل والمرأة وذلك مع تضاعف عدد الخريجات المواطنات المؤهالت للعمل في مقابل
الخريجين الذكور من المواطنين ،حيث ستتناقص فرص عمل الذكورمع دخول المرأة القطرية سوق العمل في ظل
مبدأ تكافؤ الفرص .ولتقليل تلك الظاهرة فينبغي أن تحدد استراتيجية عمل القطريين مسار توظيف الذكور واإلناث
في مختلف أجهزة الدولة ومقارنتها بالتطور الكمي لفرص العمل التى ستخلق على المدى الطويل ،ومواءمتها مع
مخرجات التعليم .فمثال ،وفيما يختص بالتوظيف في القطاع العام ،فيمكن تقليل ساعات عمل المرأة دون أن يمس
ذلك مخصاصاتها المالية (أو تتولى الشؤون االجتماعية تعويض الراتب مقابل االهتمام باألسرة) وهذا ما سيتيح
مجاال أكبر لقوة العمل القطرية من الذكور في تحمل الجانب المفقود من ساعات عمل المرأة التي خصصت لألسرة.

 7جريدة الشرق القطرية %34.8" ،نسبة الطالق في قطر" 2 ،ديسمبر .2013

12

النسيج والتماسك االجتماعي
تبرز عدة مظاهر وصور وعادات اجتماعية لها اهميتها في االستمرار وتقوية أواصر المجتمع وتماسكه .ومن تلك الصور ما
شاع مؤخرا قيام بعض األسر القطرية ببناء مجالس لها للعائلة .والمجالس لها اهميتها في تقوية أواصر األسرة الممتدة وتثبيت
القيم واالحترام وتشجيع الزيارات المتبادلة ،وزيادة تعارف المجتمع القطري بعضه ببعض ،وتعزيز التقاليد والعادات والهوية،
وتثبيت األعراف وإكرام الضيف ومتابعة األحداث .فضال عن احتكاك األعمار المختلقة والثقافات المتباينة بالمجلس الواحد
مما يؤدي إلى تقوية وصقل األذهان وتحسين لغة وأسلوب الحديث وتعزيز قدرات الحوار والمناقشة .ويفضل أن يكون هناك
تشجيع بضرورة وجود مجالس العائلة للعائالت القطرية حسب االستطاعة وذلك لتعزيز صور ترابط النسيج االجتماعي
القطري وترابط مكوناته من خالل تلك المجالس.
ومن العادات المهمة والتى برزت بشكل أكبر مؤخرا في قطر ذلك النسيج القوي من العالقة بين المجتمع واألمير واألسرة
الحاكمة وكبار مسؤولي الحكومة ووجهاء البالد .فهناك تواجد وزيارات مستمرة في مناسبات االعياد والمناسبات الدينية
والوطنية ومناسبات الزواج واألفراح والعزاء .كما أن هناك ظهورا مستمرا لهم في األماكن العامة ،وتواجدا بين المواطنين
وعامة الشعب ،وأيضا قيامهم برعاية ودعم المؤتمرات والندوات والفعاليات والمبادرات .كل هذا يزيد من الترابط والشعور
بهموم المواطنين واالقتراب منهم والسماع والجلوس اليهم وتشجيعهم.

المحافظة على الهوية والتقاليد في ظل تزايد عدد الوافدين وتشجيع السياحة
مع وجود عدد كبير من الوافدين في قطر تزامنا مع الجهود المستمرة في تشجيع السياحة واستقطاب الزوار وتوسع االقتصاد،
تضع قطر أولوية كبرى في المحافظة على الهوية اإلسالمية والعربية ليصطبغ بها المظهر العام في قطر ،مع إيجاد بيئة
تعايش لغير المواطنين تتمثل باالحترام المتبادل والتسامح الديني والحرية الشخصية في نطاق الضوابط التى ال تخل باآلداب
العامة.
كما انتهجت قطر سياسة عزل المظاهر عن ما يتعارض مع تعاليم االسالم والتقاليد المتوارثة وخاصة في االماكن العامة ،مثل
تواجد أماكن مخصصة لشرب النبيذ في الفنادق وغيرها .كما ان هناك عادات مثل اللبس والتعانق قد تكون عادية في
مجتمعات مثل المجتمعات غير االسالمية ،اال إن هذه تعتبر خادشة للذوق العام في قطر وغير مقبولة .ويوجد حرص على
الوعي والتنبيه المستمر لزوار قطر عن طريق تبني أساليب متسامحة في إبالغ الزائر عن أن هذه الممارسات غير مقبولة في
األماكن العامة ،دون أن ينفر السائح من معاودة زيارة قطر أو أخذ سمعة تشدد عنها .إن سياسة عزل المظاهر عن ما
يتعارض مع تعاليم االسالم وخاصة في االماكن العامة يعتبر في المقابل عنصر جذب سياحي لقطاع كبير من الزائرين لقطر
وخاصة العائالت المحافظة التى تجد في قطر بيئة مناسبة ومحافظة لقضاء العطل.
كما اتبعت قطر سياسة ضبط تملك غير المواطنين لوحدات سكنية فيها .فهناك مساكن أو مناطق سكنية وتجارية بنيت على
أرقى اللمسات الجمالية واالستجمامية مع كامل الخدمات ،مثل مشروع اللؤلؤة والوسيل ومشيرب وغيرها .وقد تم مؤخرا
السماح لغير المواطنين بالتملك المحدود في بعض تلك المشاريع ،دون التوسع في هذا الجانب وذلك حفاظا على الهوية
والتقاليد ولتكون هي النمط والمظهر العام للبالد.
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األطر المؤسسية

مؤشرات التنمية
االجتماعية

بعض مؤشرات التنمية االجتماعية في قطر*
وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،وزراة االوقاف ،وزراة
التربية والتعليم والمجلس األعلى للتعليم ،دار االنماء
االجتماعي ،المؤسسة القطرية لحقوق المرأة والطفل ،لجنة
حقوق االنسان ،المؤسسة القطرية لرعاية المسنين:
احسان ،جمعية الهالل األحمر القطري ،الجمعيات الخيرية:
جميعة قطر وعيد وراف الخيرية ،المؤسسة القطرية
للحماية والـتأهيل االجتماعي ،المؤسسة القطرية لرعاية
األيتام.
نسبة
حوالي  %18او اقل من اجمالي نسبة السكان في .2014
المواطنين
الى السكان
نسبة
النسبة هي حوالي  %50من اجمالى قوة العمل النسائية
مشاركة
التي تشارك فعليا حسب تقديرات .2012
المرأة في
العمل
نسبة
يشارك  %95من اجمالي قوة العمل الرجالية والقادرة على
مشاركة
العمل حسب تقديرات .2012
الرجل في
العمل
نسبة
نسبة  %89.9من السكان حسب تقديرات  2012وهي من
العمالة
النسب األعلى عالميا ،ولها داللة ايجايبة مثل ضآلة البطالة
الناشطة الى وقلة دواعي الجرائم ذات المبررات االقتصادية.
السكان
عدد
يقدر بـ  60سجينا لكل  100الف من السكان حسب تقديرات
المساجين
 2012-2005وتأتي قطر ضمن أقل دول العالم في هذا
لكل 100
المؤشر.
ألف من
السكان
جاءت قطر بالمركز األول في مستوى الرضا بالجهود نحو
مستوى
عن
الرضا
الفقراء بنسبة ( %91تقديرات .)2012-2007
جهود
الحكومة
بالنسبة
للفقراء
بلغت نسبة الذين صوتوا بنعم معبرين عن ثقتهم بالحكومة
مستوى
الثقة
 %89وهي من بين أعلى دول العالم ،حيث بلغت في
بالحكومة
سنغافورة  %83وفي سويسرا ( %77تقديرات -2007
.)2012
جاءت قطر بالمركز األول في إحساس االفراد ورضاهم عن
االحساس
باألمن
األمن في قطر حسب تقديرات ( )2007-2012متجاوزة
قطر بذلك الدول المتقدمة.

*وزراة التخطيط التنموي واألحصاء "مسح القوى العاملة بالعينة  "2012مايو  ، 2013ومؤشرات التنمية البشرية لألمم المتحدة

14

ركيزة التنمية االقتصادية
إن الهدف االقتصادي الذي يميز الركيزة االقتصادية في رؤية قطر هو كيفية المحافظة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
ومستمرة .فاستدامة التنمية االقتصادية يراد منها أن تكون عند مستويات عالية من المعيشة التقل عن تلك المستويات بالدول
المتقدمة ،وتكون الدولة ومؤسسات القطاع العام والخاص قادرة على االستمرار في احداث النشاط االقتصادي المطلوب
لتوسيع اقتصاد الدولة .ومما يدل على وجود مقومات االستدامة في تنمية االقتصاد عند مستويات مقبولة او بنسب مستهدفة هو
استمرار قدرة االقتصاد على تلبية احتياجات الجيل الحالي واألجيال القادمة .وحقيقة األمر ان االستثمارات الرأسمالية تنجز
عادة على مرحلة طويلة وتعطي ثمارها على أزمنة ممتدة ،وبما يسمح باستفادة األجيال القادمة منها .والمهم أيضا أن العائد
الحالي الذي يدر بفضل هللا على البالد من ثروة النفط والغاز واالستثمارت هي أكبر من كلفة تنفيذ احتياجات الجيل الحالي
وبفوائض مالية محققة .وهذه الفوائض إما ان تضخ في استثمارات لتحقيق عوائد إضافية أو أنها تضخ في تكوين أصول
رأسمالية مثل البنية التحتية للطرق والصحة والتعليم والتطوير التكنولوجي ،وبما ينفع الجيل الحالي والقادم.
والمطلوب في هذه المرحلة والمرحلة القادمة لحين عام  2030هو ( )1استمرار دعم القطاع الهايدروكربوني النه الزال هو
العمود الفقري الذي تقوم عليه مالية الحكومة في تمويل كل مظاهر التنمية في البالد؛ ( )2تعظيم المزايا االقتصادية لصناعة
الغاز القطري والتى يمكن أن تتميز بها قطر اقتصاديا عن غيرها بهدف استمرار أسواقها على المدى الطويل؛ ( )3تقليل
مستويات الهدر واالزدواجية بما يسمح بتوظيف الموارد بشكل أفضل؛ ( )4االستمرار في سياسة التنويع االقتصادي بما يحقق
كفاءة أكبر ومساهمة أفضل في النشاط االقتصادي والناتج االجمالي للدولة؛ ( )5ضمان وجود واستمرار مصادر التمويل
الذاتية والخارجية لتنفيذ خطط ومشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص .وسيتم التطرق لهذه البنود فيما يأتي.

القطاع الهايدروكربوني ومالية الحكومة
إن االستثمارات الكبيرة التى وظفت في قطاع البتروكيماويات حتى قبل عام  2007كان لها دور كبير في الزيادة المطردة في
الناتج المحلي االجمالي في قطر .هذه االستثمارات وضعت قطر عند مستويات أعلى من االنتاج ومن الطاقة االنتاجية
المصممة مقارنة بالسنوات السابقة عن  .2007فمثال ،وصل معدل االنتاج اليومي من النفط والمكثفات إلى ما يزيد عن مليون
برميل يوميا .كما إن تلك االستثمارات أوصلت قطر إلى مستويات عالمية في إنتاج الغاز المسال ،ليصل االنتاج منه في عام
 2007إلى  77مليون طن سنويا وهو األعلى في العالم .وفي سنة  2007تحول أكبر مصادر دخول قطر من النفط إلى
الغاز ،وكانت اإلضافة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في كل سنة يربو عن معدالت ما بين  %12الى  %20في السنوات من
 2008الى  2012وهي أعلى معدالت النمو في الناتج المحلي لدولة ما في العالم .وبسبب الثبات النسبي لما يدره القطاع
الهايدروكربوني على اقتصاد الدولة عند المستويات العالية وخاصة بعد سنة  2012فنلحظ إنخفاض معدالت الناتج المحلي إلى
مستويات مثل  %9و  %6في السنوات من  2013الى  2014حيث إن المساهمة واإلضافة للناتج المحلي أصبحت قادمة
بشكل أساسي من الزيادة المطردة لالنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية التى تعدها الدولة الستضافة كأس العالم،
وايضا لتحقيق رؤية قطر فيما يتعلق بالبنية التحتية .ومن المتوقع أن تستمر معدالت النمو في الناتج المحلى االجمالي عند
مستويات أقل (حوالى ما بين  %5و  )%10وذلك حتى سنة  2020بسبب انخفاض أسعار البترول وما قد يعكسه سلبا على
وتيرة االنفاق الحكومي المحرك األول لالقتصاد المحلي.
وقد يعد هبوط أسعار النفط الحالية في سنة  2015-2014إختبارا مهما للحكومة في قضية مدى استدامة االقتصاد وعدم تأثر
نشاطه ،وإن كان الحكم على ذلك االختبار يأتي مبكرا بسبب أن المرحلة الحالية تستهدف إعداد وإيصال االقتصاد في 2030
إلى مرحلة االستدامة ،وبوضع يسمح لها مواجهة التذبذبات االقتصادية وعدم تأثيرها على استقرار االقتصاد واستمرار وتيرة
نشاطه.
إن المركز المالي للحكومة يجب أن يظل قويا وقادرا على تغطية وتنفيذ المبادرات التى تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية
فيما يصب في رؤية قطر  .2030وإن قوة المركز المالي ستكون في ظل انخفاض اسعار النفط الى نصف قيمته من أهم
التحديات في الخمس سنوات القادمة ،وهذا ما سيحتم ادارة مالية الدولة بكفاءة عالية من أجل ضمان توافر االموال الالزمة
لتنفيذ تلك المبادرات .ولكن ومع ذلك ،فإن انخفاض االيرادات ال يعني بالضرورة ظهور عجز في المركز المالي حاليا.
ويتوقع أن ينخفض الفائض في السنوات  2019-2016دون ظهور عجز في ميزانية الحكومة بسبب احتمال تحسن أسعار
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النفط تدريجيا بعد اتزان السوق .ويتوقع أيضا ان تكون هناك قطاعات مساندة لتعزيز نمو الناتج المحلي مثل القطاع المالي
واتساعه وكذلك القطاع السياحي.

تعظيم المزايا االقتصادية لصناعة الغاز القطري
بالنسبة لصناعة الغاز المسال ،نجد ان الميزة االقتصادية التى اوجدتها قطر لنفسها في سوق الغاز تتمثل في أن قطر اقتحمت
تلك الصناعة في وقت مبكر وبفترة طويلة قبل دخول منافسين استراتيجيين لها في نفس الصناعة .وال ننسى أن الميزة
الطبيعية التى حباها هللا لقطر في ما يتعلق بالغاز القطري أنه غاز غير مصاحب ،وأن حقل الغاز يتمتع بكبرحجم االحتياطي،
وهذا ما جعل كلفة انتاج الغاز في قطر من أقلها عالميا.
إن كبر حجم االحتياطي وقلة التكلفة وضخامة االنتاج سيتيح لقطر أن تلعب دورا استراتيجيا في صناعة الغاز وخاصة في
المحافظة على حصتها في السوق من الغاز المسال وزيادة تلك الحصة.
هذه المزايا جعلت من قطر بالفعل العبا رئيسيا في مجال انتاج الغاز المسال ،فهى اآلن تتبوأ المرتبة األولى عالميا في انتاجه،
كما أن قطر اصبحت قادرة على تلبية احتياجات المستوردين منه بالكميات المطلوبة وبالوقت المطلوب.
ودخلت قطر في سوق الغاز المسال بمساريين مهمين لتحقيق افضل العوائد .فالمسار األول كان بابرام عقود طويلة األجل
المداد الغاز بالكميات واالسعار المتفق عليها ،وتصل تلك العقود الى  25سنة .ومن شأن تلك العقود ان تضمن لقطر دخال
ثابتا لها تؤهلها لتمويل استثمارات طويلة األمد لها ودعم سياسة استدامة التنمية .أما المسار اآلخر فيتمثل في البيع المباشر في
السوق الفورية ،وبأسعار السوق ،وهو ما يدر على قطر عوائد فورية تساعد على تمويل نفقاتها الجارية أو تدعم ادخاراتها في
حالة وجود فائض من مدخوالت البيع الفوري.
وقد تمت أيضا اضافة ميزة اخرى لقطر في صناعة الغاز :وهي نقل وتوصيل الغاز .فأنشأت شركة ناقالت الغاز ليكون لها
نوع من االستقاللية في تجارة توصيل الغاز واعطاء ميزات تفضيلية لزبائن قطر ومستورديها الدائمين من الغاز .وتعتبر
أيضا تجارة نقل الغاز عامل جذب في السوق الفورية للغاز القطري بسبب القدرة على توصيل الغاز من المصدر للمستورد
دون الحاجة إلى طرف ثالث موصل للغاز .إن اعتماد دولة قطر استراتيجية توصيل الغاز بالناقالت بدال عن مد االنابيب إلى
الدول المستوردة ستقلل من تأثير مخاطر التقلبات السياسية المحيطة بالمنطقة والتى قد ال تسمح بتوظيف استثمارات كبيرة في
بناء ومد االنابيب.
وبرزت بعض التحديات لقطر في صناعة الغاز ،ومنها ظهور الغاز الصخري الذي جعل من بعض الدول مثل أمريكا أن
تكتفي من الغاز بدال من استيراده ،بل أيضا اقتحام أمريكا سوق التصدير بشكل تدريجي .إال ان تقنية الغاز الصخري القت
الكثير من االنتقادات بسبب عدم قدرتها على تحقيق كلفة تنافسية لتصدير الغاز ،كما ان آثارها البيئية اصبحت من اهم ما يقلق
كثير من الدول المتقدمة في استخدام تلك التقنية.
وتستطيع قطر أن تعظم بشكل أكبر المزايا االقتصادية من انتاج الغاز ،فتستطيع أن تنشىء صناعات ثقيلة أو متوسطة وخفيفة
تعتمد على فوائض انتاجها من الغاز كمدخل رئيس النتاجها بغرض التصدير ،مثل المصانع التى تعتمد على الغاز الطبيعي في
انتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر ،وكذلك منتجات غاز االيثان والميثان وااليثيلين الداخلة في منتجات وسيطة وخفيفة ،محققة
بذلك ميزة تنافسية مهمة لو تم التوسع في استغاللها ،وأيضا بتشجيع القطاع الخاص باالستثمار في تلك الصناعات المعتمدة
على الغاز كمدخل أساسي.

تخفيض الهدر وتقليل االزدواجية
تم مؤخرا توسيع نطاق تطبيق سياسة خفض الهدر ومنع االزدواجية في تقديم الخدمات الحكومية ومؤسساتها .إن خفض الهدر
وتقليل االزدواجية مرتبط بشكل أساسي بقطاع الخدمات الحكومية ،وتعتمد على انتهاج المركزية في توفير الخدمة عن طريق
مؤسسات محددة دون تكرار المؤسسات التي تؤدي نفس الخدمة ،وهذا من شأنه أن يوفر على مستخدمي أو مستفيدي تلك
الخدمات الوقت والخطوات واإلجراءات المطلوبة من أجل الوصول لتلك الخدمات.
إن تخفيض الهدر ومنع االزدواجية سيعمل على إدارة الموارد بكفاءة أكبر ،بل ومن شأنه أن يحد من ظاهرة التضخم الوظيفي
التى تؤدي في معظم األحيان الى االعتماد على عدد أكبر من العمالة الوافدة .ومن نواحي أخرى ،ستساهم مركزية توفير
الخدمة كطريقة لتقليل االزدواجية في زيادة جودة الخدمات بعيدا عن التشتت ،وذلك بسبب التراكم المعرفي والتطبيقي في
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توفيرها .كما إن تقليل أو إلغاء االزدوادجية سيعزز من مبدأ الرقابة والمساءلة بسبب وضوح حدود المسؤوليات وااللتزامات
واألهداف في المؤسسة .وقد جاء في كلمة سمو أمير قطر الشيخ تميم في هذا الخصوص ما يلي " سوف نعلن في الوقت
المناسب عن خطط إلعادة هيكلة الوزارات لتقليل االزدواجية ولكي تكون جميع المجاالت العامة تحت مسؤولية وزارات
واضحة ومحددة ،وهو مشروع بدأنا به السنة األخيرة في ظل حكم األمير الوالد وسوف نواصل العمل عليه وتطبيقه8".

التنويع االقتصادي و الذهاب للعالمية
التنويع االقتصادي ينصب بشكل أساسي في تنويع مصادر دخل االقتصاد بحيث يتضمن مصادر دخل أخرى تنمو في أهميتها
وتنوعها دون تأثر مستوى المصادر الرئيسة للدخل باالقتصاد .وفي حالة قطر سيكون التركيز على إضافة مصادر أخرى
للدخل دون أن يكون ذلك على حساب تقليل الدخل القادم من المصادر الهايدروكربونية .ويمكن ان تأتي مصادر الدخل
األخرى في البالد من تنمية األنشطة االنتاجية والتصنيعية ،والسلعية والخدمية ،وأيضا تنويعها جغرافيا لتصب حصيلتها في
االقتصاد .وهناك مؤسسات أوجدتها الدولة لتحقيق التنويع االقتصادي واضافة عنصر دخل مهم الى قائمة دخول الدولة مثل
جهاز قطر لالستثمار الذي أنشئ في  2005ويعتبر اليوم من أهم روافد الدخل بعد دخل الغاز والنفط على االقتصاد القطري.
وتحاول قطر ان تستثمر عوائد النفط والغاز الفائضة عن طريق جهاز قطر لالستثمار بتوظيفها في استثمارات وأصول تدر
دخال على قطر ،وتبلغ تلك االستثمارات ما ال يقل عن حوالي  200مليار دوالر ،أي ما يعادل الناتج المحلي لقطر سنة
 ،2014وتدر حاليا تلك االستثمارات نسبة عوائد من  %7إلى  %15أي ما يمثل نسبة ال تقل عن  %10سنويا من عوائد
النفط والغاز باالسعار الجارية.
كما تم التركيز على دعم السياحة في قطر ببناء المتاحف والفنادق وأماكن الترفيه العائلي واستضافة المؤتمرات ،ليدر ذلك
دخال على قطر من زوارها القادمين اليها .كما أن هناك مبادرات صيغت من أجل تنشيط التنويع االقتصادي في البالد وذلك
بدعم القطاع الخاص وتشجيع ريادة األعمال عن طريق برامج تمويل المشاريع الجديدة مثل مبادرة الضمين ومبادرة تصدير،
وأيضا إعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية وإنشاء مناطق صناعية جديدة عن طريق مشروع المناطق االقتصادية
(مناطق).
وتسعى قطر في أن تصنع لنفسها عنوانا عالميا رائدا بهدف تعزيز المكانة التجارية العالمية لها والتى ستؤول إلى تنويع
الدخل .فهناك عالمات تجارية مثل أوريدو ،وبنك قطر الوطني ،والخطوط القطرية ،وقناة الجزيرة .وأصبح مثل تلك العالمات
على الساحة العالمية ليس من قبيل الدعاية أو ذات المضمون فحسب ،وإنما منافسا ومستقطبا لعمالء وزبائن من السوق
العالمية .فمثال نرى شركة اتصاالت اوريد ،قامت بتغيير اسمها لتشعر المهتمين أنها جاهزة لما يريده عمالؤها ،وقامت
بالتوسع عالميا من سوق محلي قدره حوالى  500الف عميل الى  89مليون عميل في اسواق عالمية في  17دولة 9.وهذا
التوسع جاء عن طريق عمليات التحالفات او الدخول كمستثمر رئيس في رأسمال بعض شركات االتصاالت او عن طريق
االستحواذ .وانتهجت أوريدو سياسة التمويل بالدين في اقتناء شركات االتصاالت المتعثرة او األقل أداءا لتقوم أوريدو
بتطويرها ثم كسب عمالء وأسواق لها .وارتفعت القيمة السوقية للشركة من أقل من  2مليار دوالر الى  18مليار دوالر في
 2014خالل عشر سنوات.
كما جاء بنك قطر الوطني في المرتبة األولى كأكبر البنوك الخليجية سنة  10.2014وجاء أيضا كأكبر بنك في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في نفس السنة .وللبنك أفرع عاملة في  26دولة ،كما يحوز على تصنيف عالمي هو األعلى من حيث
قوة البنك ومتانته االئتمانية11.
أما الخطوط القطرية فتربط حاليا مطار حمد الدولي بـأكثر من  125مطارا في مختلف بلدان العالم ،وباستخدام أسطول طيران
يزيد عن  145طائرة .كما حازت القطرية على عدة جوائز عالمية وعلى لقب افضل ناقلة ركاب في العالم مؤخرا12.

 8الجزيرة نت" ،النص الكامل لكلمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" 26 ،يونيو .2013
Paul Mcnamara, "Qatar: Modern Business Hub", Eaglemont Media, 2014.
 10أرقام " ،أكبر البنوك الخليجية" :قطر الوطني" يحافظ على المرتبة األولى  ..و"األهلي التجاري" يحتل المرتبة الثانية بنهاية عام  10 ،"2014مارس
.2014
11
Wikipedia, “QNB Group”.
12
Wikipedia, “Qatar Airways”.
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أما قناة لجزيرة ،فكانت سبقا عربيا ثم عالميا لقطر .واستطاعت قطر ان تفرض اسمها بالجزيرة على الصعيد العربي والعالمي
عن طريق التغطية اإلعالمية الحرة والتواجد والحضور وقت الحدث ونقل الصورة والخبر بحرفية ومصداقية عالية استقطبت
وباطراد عددا كبيرا من المشاهدين .ووصل عدد مشاهدي الجزيرة مؤخرا إلى  45مليون مشاهد 13.وأضيفت قنوات جديدة
لشبكة الجزيرة مثل الجزيرة االنجليزية والجزيرة لالطفال وبراعم والبي إن سبورت والتى القت جميعا أعدادا كبيرة من
المشاهدين.
من جهة اخرى هناك إبراز أيضا لعالمات ورموز لمؤسسات تجارية وتعليمية في حمالت تسويقية عالمية ،مثل قميص فريق
برشلونة الذي حمل اسم مؤسسة قطر والخطوط القطرية وكذلك قميص نادي الهالل السعودي .وهناك دخول في منافسات
الستضافة فعاليات عالمية وإقليمية رياضية مثل كأس العالم لمختلف الرياضات ،ككرة القدم وكرة اليد والتنس والزوارق
وغيرها.
فمن المفترض أن هذه الجهود ستسوق لقطر إسما وعنوانا ذي جودة ومكانة تسعى قطر من خاللها الستقطاب أنشطة مهمة
ترمي إلى أن تضيف للتنويع االقتصادي والدخل القومي ،وتروج أيضا لصناعات ومنتجات قطر العينية والخدمية بشكل
منافس وبارز في السوق العالمي.

مصادر التمويل واستمرار مشاريع التنمية
يعد وجود مصادر متنوعة للتمويل أمر مهم لقطر من أجل تمويل التنمية واستمرار وتيرتها دون توقف .إن المشاريع المرتبطة
برؤية قطر لجعلها دولة متقدمة على اسس متينة وحديثة من البنى التحتية في كافة قطاعات الدولة ،استدعى ذلك تنمية مصادر
التمويل في البنوك المحلية من أجل المساهمة في تمويل تلك المشاريع ،وتعزيز الخدمات المصرفية مع الزيادة المطردة
للسكان والنشاط االقتصادي .ومما هيأ لقطر وجعلها قادرة على استقطاب مصادر التمويل المختلفة هو استقرار وقوة االقتصاد
القطري ودخوله مرحلة االستدامة على األمد الطويل والذي ساعد ذلك في تعزيز قوة التصنيف االئتماني لقطر وقوة النظام
المالي والمؤسسات العاملة فيه.
وأنشأت قطر مركزا ماليا عالميا فيها بهدف استقطاب البنوك والمؤسسات المالية العالمية لتنشىء لها مقرات بغرض تجهيز
وتمويل الصفقات الدولية وادارة الصناديق واألصول االستثمارية وجلب الخبرة الفنية والتقنية ،والمساهمة بشكل رئيس في
لعب دور داعم ومكمل للبنوك والمؤسسات المالية المحلية في تمويل التنمية في قطر .ومن فوائد ذلك تجنيب مزاحمة
احتياجات الدولة المالية للسيولة التى يحتاجها القطاع الخاص لتمويل مشاريعه وتحقيق القدرة على تمويل مشاريع الشراكة مع
القطاع العام .وبالتالي فإن وجود المركز المالي يعد تنويعا مهما في االقتصاد خاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل في توفير
التمويل للنشاطات االقتصادية تحت غطاء الحوكمة وحسن إدارة مخاطر االستثمار.
كما أن وجود المركز المالي يجب ان يؤدي دورا فاعال في التنويع االقتصادي وخاصة في جانب دعم االنشطة المختلفة الغير
متعلقة بشكل مباشر بقطاع النفط والغاز ،حيث إن تلك المؤسسات المالية لها خبرة عالمية بانخراطهم في تمويل مختلف
االنشطة في الدول .ويمكن ان تستخدم تلك الخبرة في تمويل االنشطة غير النفطية مثل االنشطة الخدمية كالسياحة بجميع
انواعها االستجمامية والمؤتمرية والثقافية والموسمية ،وكذلك التعليم والتدريب من داخل وخارج قطر.
ويتيح مركز قطر للمال المجال للمؤسسات المالية في المركز باالشتراك مع المؤسسات المالية المحلية واستقطاب رؤوس
االموال القطرية في تمويل مشروعات ذات عوائد في خارج قطر ،وبالتالي تكون فرصة ألن يكون لرأس المال القطري دورا
تمويليا استثماريا وبشراكة عالمية لتوسيع مساحة االستثمار المجدي المدعوم بخبرة مؤسسات عالمية عريقة في مجال
االستثمار.

Wikipedia, “Al Jazeera”.
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األطر المؤسسية

مؤشرات التنمية
االقتصادية

بعض مؤشرات التنمية االقتصاية في قطر*
المجلس األعلى للشؤون االقتصادية ،وزارة
االقتصاد ،وزارة المالية ،غرفة تجارة قطر ،بنك قطر
للتنمية ،مركز قطر للمال ،مركز حاضانات األعمال،
مراكز ريادة األعمال ،دار االنماء االجتماعي ،واحة
العلوم والتكنلوجيا ،كلية االدارة واالقتصاد بجامعة
قطر.
سجلت قطر أعلى دخل فرد بين دول العالم في سنة
متوسط
دخل الفرد  2013و .2014
فائض
الميزانية
الى الناتج
المحلي
معدل
التضخم
معدل
النمو
االقتصادي

حققت قطر نسبة  %9.1من فائض ميزانية الحكومة
الى الناتج المحلي االجمالي وبالترتيب السادس على
مستوى العالم حسب تقديرات .2013

بلغ المعدل  %3.1ويعتبر من المعدالت المعقولة
(تقديرات .)2013
سجل نسبة  %5.5في سنة  2013ويعتبر من
المعدالت العالية للنمو خاصة مع تأثر كثير من
اقتصاديات العالم بتداعيات الركود االقتصادي بعد
االزمة العالمية.
حصلت قطر على مستوى رضا عن الحياة بنسبة
مستوى
الرضا عن  6.7نقطة من اجمالي  10نقاط ،علما بأن الدول
الحياة في المتقدمة مثل سويسرا والنرويج والسويد حصلوا بحد
البلد بشكل أقصى على  7.8و  7.7و  7.6نقطة على التوالي
عام
(تقديرات .)2012-2007
حصلت قطر على مستوى رضى عن مستوى المعيشة
انطباع
االفراد
بنسبة  %84وهذه النسبة ليست بعيدة عن ما
عن
حصلت عليه الدول المتقدمة مثل النمسا وسويسرا
مستوى
ولوكسمبرج الذين حصلوا على نسبة ال تزيد عن
المعيشة
( %95حسب تقديرات .)2012-2007
* البيانات من مطبوعات مؤشرات التنمية البشرية لألمم المتحدة

ركيزة التنمية البيئية
القت التنمية البيئية االهتمام في رؤية قطر  2030وأدرجت فيها كركيزة من ركائزها األربعة .والبيئة أو ما تعرف برأس
المال الطبيعي هدف يتقاطع ويتكامل بشكل أساسي مع أهداف العيش الكريم لالجيال الحالية والقادمة وكذلك التنمية المستدامة.
فلن يكون هناك عيش كريم لو كان االنسان يعيش ويتنفس في أجواء غير صحية أو يعيش في مكان تتكاثر فيه مظاهر التلوث
بكل أنواعه .ولن تكون هناك تنمية لو استنزفت الموارد الطبيعة بشراهة وبشكل يؤثر سلبا على الطبيعة وكائناتها ،أو يؤثر
سلبا على ما تقوم عليه مؤونة االنسان ومسكنه ومشربه ومأكله وحركته التي تحتضنها جميعا بيئته.
وتشدد رؤية قطر  2030على ضرورة التوازن بين متطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية وشروط المحافظة على البيئة.
فهناك قضايا بيئية محلية وأخرى ذات االهتمام العالمي سيتم التركيز عليهما من أجل تحقيق معايير الحفاظ عليهما .فقد تبنت
الدولة عددا من السياسات والتشريعات واالجراءات التى تهدف بشكل أساسي إلى حماية بيئة قطر ومواردها الطبيعة وكائنتها.
وقد تم انشاء وزراة جديدة تسمى بوزارة البيئة في سنة  2008وأسندت لها مهام وضع استراتيجيات وبرامج المحافظة على
البيئة ومراقبة تنفيذ قوانين البيئة والتنسيق مع الوزارات والجهات األخرى في الدولة لحماية الحياة البحرية والبرية والجوية
في قطر .فمثال ،هناك تشريعات تختص بتنظيم عمليات الصيد البحري ومعايير إبحار السفن دون تلويث البحر ،كما وضعت
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الحكومة قوانين حماية أنواع من الكائنات الفطرية المهددة باالنقراض ،كما صدر قانون بشأن التحكم في المواد المستنفدة
لطبقة األوزون .وتم سن غرامات على رمي القمامة وتلويث األماكن العامة والشواطيء من قبل مرتاديها .وهناك أيضا
تعليمات لترشيد استخدام الماء والكهرباء في مواصفات المباني ،وتجنب استخدام أجهزة أو ادوات ومعدات تتسبب في سوء
استغاللهما .ونشطت في الدولة أيضا عمليات التدوير واعادة استغالل المخلفات .كما أن هناك مبادرة تسمى "ترشيد" تهدف
إلى خلق الوعي الشامل والمسؤول في استغالل الكهرباء والماء من خالل حمالت إعالنية موسعة.

األطر المؤسسية

مؤشرات التنمية
البيئية

بعض مؤشرات التنمية البيئية في قطر*
وزارة البيئة ،وزارة الشؤون البلدية.

انبعاثات ثاني تحتل قطر المرتبة  52من بين دول العالم حسب
اكسيد الكربون تقديرات  2012وتأتي الصين في المرتبة األولى وهي
األكثر تلوثا من هذه االنبعاثات.
بلغ االنطباع والرضا عن ما تفعله الحكومة لحماية
نسبة الرضا
عن اجراءات البيئة نسبة  %91وهي من أعلى النسب في العالم
الحكومة نحو (تقديرات .)2013-2007
حماية البيئة
* البيانات من مطبوعات مؤشرات التنمية البشرية لألمم المتحدة

بعد الحديث عن ركائز رؤية قطر  2030ومؤشراتها والجهود التى بذلت فيها ،يمكن التطرق أيضا إلى بعض الجوانب المهمة
األخرى ذات التأثير على رؤية قطر ،ومنها :قوة العمل غير الوطنية في قطر ،وتأثير استضافة قطر لكأس العالم ،وأيضا أين
قطر من الخريطة السياسية واالقتصادية فيما يتوقع أن يكون عليه العالم سنة .2030

قوة العمل غير الوطنية
من األمور المسلم بها أن هناك جزء ال يقل عن  %50من النشاط االقتصادي في الناتج المحلي االجمالي القطري قادم من
القطاعات غير النفطية ،حيث تتركز العمالة غير المواطنة في ذلك الجزء ،وبالتالي فإن التخلص من تلك العمالة قد يعني تأثر
 %50من الناتج المحلي في قطر.
وليس هناك ضير في استخدام العمالة االجنبية للمساهمة في مشاريع التنمية وتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد القطري .فاألنشطة
االقتصادية وتحقيق التنمية المستهدفة ال يستطيع عنصر العمل القطري القيام به بمفرده نظرا لقلة عدده في مقابل كبر حجم
ذلك النشاط وتعدد مهامه وتنوع طبيعة العمل فيه ،فبالتالي ال بد من ملء تلك الفجوة بعنصر العمل غير القطري.
والتنمية المستدامة ستكون أحد أهم مقوماتها عمالة غير قطرية ،خاصة لو اردنا ان نحافظ على مستوى النمو باالسعار
الحقيقية ،الن الوقت المطلوب لالحالل سيكون طويال ،كما أن عملية اإلحالل في طبيعة كل عمل سيكون أطول ويحتاج إلى
هيكلة سكانية من حيث مستوى الدخول والتعليم.
والشريحة األكبر من السكان في قطر هي من العمالة الوافدة التنفيذية التى تنفذ أعماال مثل البناء والمواصالت وتشغيل
المرافق والخدمات والمصانع إضافة إلى األعمال المنزلية والمكتبية .ويالحظ ان التدني النسبي لمستويات األجور تستقطب
فقط العمالة األقل مهارة  ،االمر الذي يؤثر على االنتاجية وجودة العمل .وهناك ايضا شريحة من العمالة الماهرة تتقلد وظائف
اشرافية في مستويات االدارة الدنيا والمتوسطة في القطاع العام الخاص ،وتقل لصالح القطريين في مستويات االدارة العليا.
ويتركز معظم قوة العمل غير المواطنة في قطر لدى القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما ال يقل عن  %80من إجمالي
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العمالة .ومن المتوقع أن تستمر تلك التركيبة من العمالة حتى  2030نظرا لحاجة البالد لها مع استمرار مستويات التنمية
المستدامة التى من المتوقع أال تقل عن مستويات السنوات  2013و  2014و  .2015ولكن البد من التركيز بشكل اكبر على
استقطاب العمالة الماهرة وذلك لتعظيم االنتاجية واالبتكار وتعظيم مشاركتها في اقتصاد البالد بما ينعكس بشكل أفضل على
الناتج المحلي االجمالي.
و الشك ان تركز مشاريع كثيرة وخاصة في البنية التحتية في الفترة التى تسبق مناسبة كأس العالم  2022في قطر استدعى
هجوما اعالميا على دولة قطر وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمالة وظروف معيشتهم وعملهم في درجات حرارة مرتفعة.
وبسبب أن معظم العمالة الوافدة تعمل لدى القطاع الخاص ،فإن حاالت تهيئة ظروف العيش لهم لم تكن ترقى إلى المستوى
المطلوب بسبب ميل القطاع الخاص إلى تقليل التكلفة في ظل ارتفاع ايجارات الوحدات السكنية ،وبالتالي ظهرت بعض
حاالت تكدس العمال في الوحدة السكنية الواحدة .وتعكف الحكومة حاليا على حل تلك المشكلة ببناء مساكن عمالية جديدة على
أحدث الشروط والمعايير العالمية ،كما طورت من أدوات الرقابة وفرضت غرامات لتجنب ظاهرة السكن غير المالئم للعمال،
وأصدرت حظرا عن العمل خاصة في قطاع االنشاءات خالل ساعات النهار األشد حرارة .وتقوم الحكومة حاليا بمراجعة
قوانين العمل والكفالة بما يعزز من حقوق العمال في قطر .وال شك ان عمل إصالحات قانونية واجرائية فيما يخص حقوق
العمال وظروف عيشهم وسالمتهم أمر يصب في مصلحة قطر واعدادها لرؤيتها  2030نظرا الن عطاء العمالة وانتاجيتهم
مرتبطان بظروف عيشهم أيضا ،األمر الذي سينعكس إيجابا على جودة أداء عملهم وإخالصهم ويحد من نزعة الالمباالة التى
قد تظهر كنتيجة لظروف معيشية وسكنى ال ترعى حقوقهم .ومن شأن ذلك أيضا أن يوفر ضمانا مجتمعيا مهما ألمن قطر
حيث إن هضم حقوق العمال ومعيشتهم قد ينعكس سلبا على النواحي األمنية في البالد.

كأس العالم 2022
إن المشاريع التى تقوم بها الدولة لإلعداد لحدث كأس العالم  2022في قطر ستسرع من تحقق رؤية قطر  2030على أقل
تقدير من ناحية توسيع نطاق األصول الرأسمالية .كما أن الحدث سيدعم المناخ الالزم لتنمية القطاعات غير النفطية مثل
السياحة والمواصالت والتعليم والصحة والعقارات المرتبطة بشكل عام بالنمو السكاني .كما أن تلك المناسبة من شأنها أن
تحدث تهافتا من قبل الشركات االجنبية لدخول قطر واالستثمار فيها في مختلف القطاعات ،األمر الذي سيجلب النفع على قطر
من ناحية الترابط مع الشركات الرائدة في تنفيذ المشاريع واداراتها ،واالستفادة من نقل الخبرة والتكنلوجيا الى االقتصاد
المحلي ،وأيضا شراكة القطاع العام والخاص بفرص أكبر.
ومن المهم التنويه الى ان تركز عملية التطوير والتحديث لكل قطرعن طريق المشاريع سواء المرتبطة او غير المرتبطة
بشكل مباشر بـحدث تنظيم كأس العالم في السنوات التى تسبق  2022قد يحدث نموا غير متوازن في البالد .ففوز قطر
باستضافة كأس العالم سبب ارتفاعا في أسعار األصول (كاألسهم والعقارات) إبتداءا من اإلعالن عن فوز قطر بالتنظيم .ومن
المتوقع ان تنشط حركة األسعار بشكل أكبر مدفوعة بعمليات المضاربة في السوق ،والتى يمكن ان تنقلها الى مستويات قياسية
مما قد يضر باالقتصاد من ناحيتين:


اولها :ان فئة كبيرة من المجتمع قد ال تتحمل أسعار إمتالك بعض االصول مثل العقارات بسببب الغالء ،كما ان
االستثمار سيواجه بعض االختناقات بسبب تقلص العائد مع زيادة االسعار؛



وثانيها :فيتوقع أن تتولد فقاعة سعرية نتيجة لعمليات المضاربة السعرية ،وبالتالي قد يشهد االقتصاد تدهورا حادا في
األسعار مع االقتراب من موعد تنظيم كأس العالم أو بعيد االنتهاء من هذه المناسبة.

وهذان األمران لهما انعكاساتهما السلبية خاصة على استثمارات القطاع الخاص واستثمارات االفراد وأيضا مساهمة القطاع
الخاص في رؤية قطر  2030بسبب تراكم النشاط االقتصادي واالستثماري حول فترة مناسبة كأس العالم بدال من ان تفترش
الحركة والنشاط االقتصادي على أفق زمني متوازن ومتسق يصل الى سنة .2030
وهذا ما سيستدعي ان تكون هناك سياسة اقتصادية استثنائية للتعامل مع حدث كأس العالم ،بحيث تستغل بشكل مثمر فرصة
دعم وتطوير القطاع الخاص بإشراكه في مختلف المشاريع .وأيضا أن تكون هناك أداة لمراقبة عمليات المضاربة المضرة
لالقتصاد عن طريق رصد االسعار في بعض قطاعات االقتصاد مثل العقارات وغيرها ثم وضع السياسة المالئمة الحتوائها.
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ماذا سيكون عليه وضع العالم في  2030وأين قطر منه؟
الشك ان استراتيجية التنمية الوطنية المرتبطة برؤية قطر  2030هي التى يفترض أن ترسم السيناريوهات للمتغيرات التى
تؤثر على اهداف الرؤية وتناقش ما يمكن أن يكون عليه الوضع في األجل المتوسط والطويل ،ذلك من أجل أن تدار الدفة
بطريقة تقترب فيها قطر من تحقيق رؤيتها كلما توافرت أو ستتوافر الظروف اإليجابية ،وأيضا ال تبتعد كثيرا عن تحقيق تلك
الرؤية عندما تكون الظروف المتوقعة قاتمة.
وبالتالي ،خالل هذه الفترة والممتدة الى سنة  ،2030كيف ستكون خريطة العالم؟ واين قطر منها؟ وأهمية هذا السؤال يكمن
في أن االنجازات التى تتحقق في أي دولة (خاصة تلك الدول التى تتسم بالصغر) قد تحيط بها ظروف وتحديات تؤثر سلبا
على استمرار انجازاتها .فهذه الدول تحتاج الى شبكة من التحالفات المدروسة لتوفير الغطاء األمني والحمائي لها .والشك أن
الحليف األقوى حاليا لقطر هي الواليات المتحدة األمريكية والدول القطب في أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا .والسؤال المهم هنا
ايضا :هل سيكون ألمريكا ودول أوروبا دور محوري وقيادي سياسي واقتصادي يمكن أن تراهن عليها قطر وتعتمد عليها في
المرحلة المقبلة لحماية مقدراتها وانجازاتها؟
حقيقة األمر أن الدور السياسي ألمريكا أصبح يتضاءل أو يفقد هيبته الدولية بسبب تراكمات من الفشل ناتجة عن انتكاسة
عمليات التدخل العسكري في الحروب األخيرة مثل الحرب على افغانستان والعراق ،وتكبد تكاليف مالية وبشرية عالية
بالتزامن مع دخول تلك المناطق في حروب أهلية (عدا التدخل الناجح في حرب البلقان) 14.كما أن االتحاد االوروبي أصبح
يعاني من أعباء ادارة االتحاد بسبب دخول أعضاء جدد فيه (حاليا  18دولة) ،وتركز العناء في قائمة من المشاكل الداخلية
واختالف االعراق واللغة وتعقد التنسيق 15.إضافة الى الشرخ العميق الذي أحدثته االزمة المالية العالمية في النظام المالي
األمريكي وايضا األوروبي بشكل خاص والتكاليف الباهظة التى رصدت من اجل انقاذ اقتصادهما.
إن نتائج تراكمات الضعف كانت واضحة في لجوء أمريكا وأوروبا في التأثير على الدول المارقة عن االرادة الدولية عن
طريق استخدام قوة التهديد الناعمة مثل الحصار االقتصادي والتهديد اللفظي (كما حدث مع ايران في اتفاقية النووي وكوريا
الشمالية في زعزعتها ألمن كوريا الجنوبية وكذلك مع روسيا في مشكلتها مع القرم واوكرانيا) .أضف الى ذلك التهديد
باستخدام القوة ولكن دون تنفيذ التهديد كما حدث ذلك مع النظام السوري بعد استخدامه غاز الكلور ضد شعبه .وهذا ما خدش
مصداقية وثقة الدول الكبرى مثل امريكا في أن تلعب الدور التأثيري ،بل واصبحت الدول المارقة تتجرأ بأفعالها على الساحة
السياسية يمنة ويسرى.
كما برز أيضا على الساحة ظهور افراد ومجموعات دينية مسلحة كتنظيم داعش والحوثيين وحزب هللا ،واصبحت تمثل
هاجس خطر على أمن المنطقة ،فقد أصبح نفوذهم وحضورهم في مناطق االنتماء الطائفي يتسع ويستمر ،وهذا ما يدل على
أن التأثير عليهم من قبل الدول الكبرى والدول الحليفة لم يكن ذا جدوى ملحوظ ومرتقب .وهذا ما استدعى تدخال عسكريا في
حملة عاصفة الحزم التى وحدت دول مجلس التعاون في العمل على استئصال الخطر القادم من اليمن من تهديدات الحوثيين.
كل هذه التطورات المتالحقة تفرز استنتاجا مهما ينحصر في انحسار القوة األمريكية واألوربية وعدم انتظارهما لحل األمور،
والنظر بشكل جدي ألهمية التركيز على التحالف الخليجي المسنود بتحالف عربي واسالمي ودولي مع المبادرة بأخذ زمام
األمور لدرء المخاطر المحيطة .لذا يمكن لقطر أن تفكر في مسيرة رؤيتها  2030في ان تضم في قائمة حلفائها االستراتيجيين
دوال وتحالفات تبدأ وتتعزز من مجلس التعاون وتتوسع لدول جادة وقادرة على تحقيق التعاون األمني من أجل توفير منظومة
الحماية لها ولمنجزاتها ولتوفير بيئة آمنة لموارد دخلها ولدورها في السوق العالمي.
وبالرجوع الى دراسات استشراف المستقبل حتى  ،2030فتشير تلك الدراسات إلى أنه لن تكون هناك قوة تحتكر الهيمنة في
التأثير والقيادة في العالم ،وانما سيكون هناك ظهور ألكثر من قوة 16.وستبرز دول في آسيا مثل الصين والهند ،كدول تسعى
لهيمنه سياسية واقتصادية مستفيدة من انحسار النفوذ السياسي واالقتصادي للواليات المتحدة ودول أوروربا.
وبالنسبة لخريطة المستقبل االقتصادية ،فنرى أن الصين مثال أصبحت قوة كبرى تستدرج الثقل االقتصادي العالمي من امريكا
ودول أوروبا لصالحها ،حيث إن الصين أصبحت اليوم هي المصدر األول في العالم ،بعد ان كانت أمريكا هي األولى عالميا.
14

The Economist, “The decline of deterrence”, May 3rd 2014.
Daniel Benjamin, Europe 2030, Brookings Institution Press, Washington D. C., 2010.
16
National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, December 2012.
15
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وقد تزيد فجوة الترتيب العالمي التصديرية بين البلدين بشكل اكبر في عام  .2030كما تشير التوقعات أيضا إلى بروز الهند،
وإن بشكل أبطأ من الصين ،ولكن سيكون لكال الدولتين تأثير اقتصادي مهم في دفع عجلة النمو العالمي وكذلك التأثير
االقتصادي.
وفيما يخص بمستقبل الثروة األولى التى تملكها قطر (الغاز والنفط) فتشير التوقعات الى زيادة استهالك الطاقة عالميا
واستمرار االعتماد علي النفط والغاز بسبب تزايد سكان العالم وظهور قوى اقتصادية جديدة تحتاج إلى إمدادات أكبر من
الطاقة ،األمر الذي سيسند جانب الطلب وتستمر الحاجة الى دول الخليج كمصدر رئيس في إمداد العالم بالطاقة .وبالرغم من
تزايد الطلب على النفط والغاز إال أن أسعار النفط ستتعرض لكثير من الضغوطات ،ومن جانبين بالتحديد،


األول :ظهور تكنلوجيا النفط والغاز الصخري وانخفاض تكلفة استخدامه على مر الزمن بفعل التطور التكنلوجي،
وذلك سيمثل خطرا على سوق النفط واسعار النفط .وستزيد المخاطر االقتصادية على دول الخليج وقطر خاصة اذا
ما انتشرت تكنولوجيا استخراج الغاز الصخري عالميا حيث يمكن للدول المستهلكة أن تستستخدم تلك التكنولوجيا في
الحصول على النفط في بالدها في مستويات عميقة من اراضيها .ولو حصل ذلك فسيلقى سوق النفط واسعاره
انهيارا كبيرا وتداوال عند متسويات متدنية جدا من االسعار.



الثاني :إن كثيرا من الدول المستهلكة (مثل الصين) قامت ببناء خزانات ضخمة ومتطورة تسمح بتخزين كميات
استراتيجية من النفط وذلك لبناء احتياطي استراتيجي يدعم اقتصادها الشهر أو سنوات .ولو اتسعت تلك الطريقة في
كل الدول المستهلكة فإن ذلك سيؤثر سلبا على سعر النفط أيضا.

لذلك ينبغي دراسة ووضع سيناريوهات جادة لما سيكون عليه الوضع السياسي واالقتصادي في العالم مستقبال ،ووضع
خطوات فعليه لها ،مع الحرص على مراعاة مصلحة قطر في ظل أي منظمومة تراها مناسبة.

تطبيق رؤية قطر وتقييم الوضع الراهن
الشك أن وثيقة الرؤية  2030تصقل الهدف الرئيس الذي تريد ان تحققه قطر لشعبها وأجيالها وهو أن تكون قطر دولة متقدمة
ذات تنمية مستدامة .فقد ساعد وجود الرؤية على تركيز الجهود وتوفير الموارد لها .واالهم من ذلك كله هو ما يمكن تلمسه
من وجود رغبة صادقة وشعور بااللتزام نحو تنفيذ الرؤية وبنودها ،وهذا ما سيعزز مصداقية الدولة في تحقيقها أمام شعبها.
وفعال ،فقد تم وضع خطة زمنية مرحلية لتنفيذ رؤية قطر لتنمية كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبشكل
متناغم وفق االولويات المرحلية ،وذلك من خالل إطالق استراتيجية التنمية الوطنية ،والتى حددت لها الفترة من -2011
 ،2016علما بأن العمل جار اآلن في اطالق الخطة الثانية  .2022-2017ومنذ انطالق الرؤية  2030رسميا في  2008نرى
ان هناك جهودا حثيثة آتت معظم ثمراتها خالل تطبيق الخطة االسترايجية الوطنية االولى  2016-2011لتضع قطر في
مراكز متقدمة اقليميا ودوليا.
فعلى صعيد االقتصاد ،سعت قطر خالل السنوات بين  2008الى  2016الى عمل كل ما يستدعي من تهيئة المناخ التشريعي
واالجرائي والمالي وتوفير وتحديث البنية التحتية الالزمة لجذب استثمارات القطاع الخاص سواء المحلي او الدولي من اجل
المساهمة في تنمية االقتصاد القطري .ويشير تقرير التنافسية العالمية  2016-2015الى ان قطر تبوأت المركز الـ  14من
بين افضل  140دولة في وفرة ومالئمة المناخ االستثماري لممارسة التجارة واالعمال 17.وقد جاء هذا الترتيب من خالل
مجموعة من المؤشرات العالية في األداء والتي حصلت عليها قطر مثل سهولة الحصول على التمويل ،ووفرة وجودة خدمات
17 World Economic Forum,”Competitevness Ranking”.
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االتصال واالنترنت ،وتوافر مستوى عال من األمن ،والتحديث المستمر لبنية ممارسة االعمال ،ووجود قوانين فاعلة لحماية
المستهلك والمستثمر ،وتحقيق االنسجام بين القطاع العام والخاص وذلك من خالل تبنى انظمة دفع وسداد متطورة تسهل
عمليات الشراء الحكومي من القطاع الخاص.
واضافة الى تحسين القوانين والتشريعات واالجراءت المتعلقة بممارسة التجارة والتى تم اصدارها في قانون جديد للشركات
في قطر في  ، 2015والذي يصب في دعم القطاع الخاص ،فقد عملت الدولة على تطبيق سياسات اقتصادية مهمة للقطاع
الخاص مثل رفع الدعم عن بعض السلع وايضا توطين بعض المشاريع واالنشطة وخصخصة مشاريع أخرى .ففي الشراكة
بين القطاع الخاص والعام اصدرت التعليمات من الحكومة بتجنب مظاهر المنافسة مع القطاع الخاص .فعلى سبيل المثال
كانت هناك منتجات مستوردة تحصل على دعم مالي وتم الغاء الدعم عنها واسنادها بالكامل الى القطاع الخاص .كما عمدت
الدولة في المقابل على تقديم الدعم المالي والنوعي للقطاع الخاص في بعض االنشطة (الغذائية والزراعية) وذلك لتحفيزها في
الدخول في مثل هذه المشاريع .ورأينا ايضا صدور تعليمات اخرى تتمثل في توطين بعض المشاريع واسنادها إلى القطاع
الخ اص القطري المحلي بدال من االجنبي (مثل المشتريات الحكومية ومشاريع كأس العالم ومشاريع البنية التحتية) .،كما
استمرت الحكومة في تحويل ملكيات بعض المشاريع وترك المجال فيها للقطاع الخاص ،ومؤخرا تم تحويل مشروع المقاصب
وجلب المواشي واالنعام الى شركة خاصة اصبحت مدرجة في بورصة قطر(شركة ادام) ،علما بأن هناك مشاريع الزالت قيد
الدراسة والتنفيذ لتحويلها الى القطاع الخاص (مثل الخطوط القطرية وقناة الجزيرة).
وقد استمرت الحكومة في توفير بيئة تشريعية وبنيوية لنمو القطاع الخاص وممارسة نشاطه بما يدعم االقتصاد ويساهم فيه
بشكل فاعل .وقد شهدت قطر مؤخرا نشاطا متسعا ومتنوعا للقطاع الخاص .فانتشرت تجارة التجزئة التى ادت الى ظهور عدد
متنام من مراكز التسوق الكبرى ذات المظهر المتطور والحديث والذي يشمل المطاعم والمحالت التجارية واماكن الترفيه
العائلي.

ونالحظ أيضا انشاء الحكومة لشركة مناطق ،وهي شركة حكومية تسعى حاليا الى انشاء مناطق الحتضان المشاريع الصناعية
الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص .وهي حاليا تبنى ثالث مناطق في مختلف قطر ،وكل منطقة من هذه المناطق
متخصصة في انشطة لها طبيعة متشابهة في االنتاج والتسويق.

وما يؤكد ما سبق أيضا هو صدور بيانات مؤخرا من البنك الدولى تفيد بأن قطر اخذت الترتيب الـ  68من بين  189دولة في
سهولة ممارسة األعمال 18.وبالرغم من االشادة لعدة مؤشرات تم ارتقاءها فيما يخص بتسهيل االعمال وسرعة اصدار
تراخيص البناء وتوافر انظمة ضرائب سهلة ومشجعة لدخول االستثمارات ،اال هناك توجه جاد من الدولة من اجل حل بعض
معوقات التجارة مثل العمل على توسعة الطاقة االستيعابية لموانئ قطر وذلك بتوسعة الميناء الحالي وأيضا بناء ميناء ضخم
جديد جنوب البالد قادر على استقبال وتخزين وتصدير واعادة تصدير السلع المصدرة والمستوردة الخفيفية والثقيلة وبكميات
واحجام تقارب القدرة االستيعابية للموانئ الدولية مثل ميناء دبي وسنغافورة .كما تم اجراء اصالحات في أنظمة العمل والعمال
والتوجه نحو الغاء نظام الكفالة ،وأيضا ادخال أنظمة التسديد المصرفي لرواتب واجور العمالة بما يضمن عدم تاخرها
ومحاسبة اي شركة تتخلف عن سداد مستحقات عمالتها.

18 World Bank Group, “Doing Business”.
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اما بالنسبة السواق المال ،فحدث تطور مهم لبورصة قطر ،حيث نجحت في ارتقائها في  2015من سوق مبتدئة الى سوق
ناشئة من قبل كل من مورجان ستانلي وفوتسي .وداللة هذه الترقية تأتي لتعزز التحول الذي تشهده البورصة القطرية
والمتمثل في تعميق السوق بتوسيع دائرة التملك والتداول لالسهم لتشمل غير المواطنين ،وبإضافة أدوات مالية استثمارية
اخرى مثل السندات ،وأيضا تعزيز قدرة البورصة في جذب المحافظ االستثمارية.

والجدير بالذكر ان انخفاض اسعارالبترول لم يؤثر على سعي قطر في تحقيق الخطة االستراتيجية الوطنية 2016-2011
والتي ركزت على أولويات محددة مثل تحديث البنية التحتية والمضي نحو اقتصاد المعرفة ورفع مستوى المعيشة والرفاهية
االقتصادية ،وايضا تحقيق التنمية البشرية الطموحة وخاصة في مجاالت التعليم والصحة وحماية البيئة.

لقد تبنت الحكومة القطرية سياسة تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والتى كانت ايضا مما ركزت عليها الخطة االستراتيجية
الوطنية  ،2016-2011وكان تطبيق تلك السياسة متزامنة بايجابية مع انخفاض اسعار البترول ،وبالتالي برزت خطط اعادة
الهيكلة وترشيد استخدام الموارد وتحقيق العقالنية فيها .ومن المأمول ان يساعد ذلك على الحد من الهدر في الموارد وتقليل
الترهل في حجم الهيئات الحكومية وذلك عن طريق الغاء االزدواجية وبتحقيق االنسجام والتنسيق بين االدارات والمؤسسات
الحكومية مع ايجاد آلية فاعلة للمحاسبة والمسؤولية .وتم ايضا تقليص التضخم في الوظائف الحكومية وجعلها أكثر مالئمة مع
متطلبات االنتاج وانتاجية الموظف.

أما بالنسبة لخطط الدولة في تحديث البنية التحتية ،فرأينا أنه وإن كان انخفاض اسعار البترول بأكثر من  %60قد قلل ايرادات
الدولة بنفس النسبة تقريبا أو قللت سيولتها الفورية لتمويل مشاريع البنية التحتيية والتجهيزات لكأس العالم ،اال ان الدولة قد
استعاضت النقص في تلك السيولة وذلك باللجوء التدريجي الى سوق الدين .فنجحت في استقطاب مااليقل عن  9مليار دوالر
من اجل م واصلة العمل في تلك المشاريع وانجازها بدون تأخير .ولم يكن النخفاض سعر البترول اثر سلبي على التصنيف
االئتماني لدولة قطر ،األمر الذي ساعدها على تأمين تلك السيولة من خالل سوق الدين حيث دعم ذلك قوة اقتصادها من
مشاريع النفط والغاز الضخمة التى تملكها وتحقق لها ايرادا مستمرا قادرا على سداد ديونها ،وكذلك بما تملكه قطر من
احتياطات من اصولها في استثماراتها الخارجية .وقد بدا لقطر ان قرار الحصول على السيولة من خالل الدين افضل من بيع
االصول ،االمر الذي يحفظ تلك االستثمارات النوعية التى تحقق لها ايرادا يدعم سياسة تنويع مصادر دخلها على مر االجيال.

وبالنسبة للتنوع االقتصادي ،فرأينا ان انخفاض اسعار النفط من منتصف  2014قد كشف عن بروز أكبر للقطاع الغير النفطي
في توجيه دفة النمو في االقتصاد القطري ،حيث شهد القطاع الغير نفظي نموا بنسبة تزيد عن الـ  %10في سنة  .2015وهذه
الزيادة مصدرها الثقة المستمرة في االقتصاد بسبب عزم الحكومة على استمرار وتيرة النفقات العامة .علما بأن قطاع السياحة
والنقل الجوي ،والخدمات الصحية والتعليمية كانت مستمرة ونامية.

وفي نواحي التنمية البشرية ،استطاعت قطر ان تتبوا المركز  32من مجموع  188دولة في تقرير مؤشر التنمية البشرية
الصادر عن االمم المتحدة سنة  19.2015علما بأن قطر جاءت االولى في هذا التقرير على منطقة مينا التى تضم الشرق
19 Human Development Report, 2015, P. 47.
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االوسط وايران وتركيا .ويشيد التقرير بالتطورات الكبيرة التى شهدتها قطر في قطاع الصحة وخاصة فيما يتعلق بزيادة
توقعات عمر الفرد حيث زاد خالل الـ  35سنة بـمقدار  5سنوات ونصف ليصل العمر المتوقع للشخص الى متوسط  78سنة.
وهذا كان بسبب قدرة البالد على تهيئة المناخ الصحي والتوعوي وتوفير الخدمات الصحية والوقائية ونشرها في كل مناطق
البالد.

أما بالنسبة لرعاية الشباب ،وانطالقا من ان قطر هي من ضمن الدول ذات التركيبة السكانية الشابة ،حيث ان الشباب يمثل
 % 25من السكان .فنرى ان هناك اهتماما متزايدا ،وذلك بتوفير فرص متنوعة لهم مثل التوظيف ،أو جعلهم قوة عمل ناشطة
في االقتصاد .وتشير دراسة ان البطالة في قطر سجلت أقل من  %1وان فئة الشباب العاطلين عن العمل في تلك النسبة تقدر
بـ  20.%1.5وال يخفى أن قطر بدأت منذ منتصف العقد السابق في تشجيع االعمال واستقطاب الشباب في الدخول في برامج
ريادة االعمال وانشاء المؤسسات والشركات والمشاريع الصغرى وذلك من خالل برامج التدريب والدعم المالي ،حيث تبرز
في هذا الصدد جهود مهمة من مؤسسات حكومية مثل بنك قطر للتنمية وانجاز قطر وحاضنة االعمال وصلتك وجامعة قطر.

وفي قطاع التعليم ،تميزت حركة التعليم في الست سنوات االولى من اطالق الرؤية بمحورين مهمين ،اولهما استمرار دعم
قطاع التعليم بشكل عام من خالل عدم تأثر موازنة التعليم على مر تلك السنوات و ايضا بعد انخفاض اسعار البترول
(مخصص التعليم ال يقل عن  %6من موازنة الحكومة) .والمحور الثاني يكمن في استمرار مراجعة السياسة التعليمية ،حيث
تم تعديل نظام المدارس المستقلة لتؤول الى االدارة الحكومية بشكل تدريجي بدال من نظام الشراكة الحكومية مع الخاصة
ب النسبة للمدراس المستقلة .كما تم دعم حركة التعليم العالي وذلك بظهور برامج جديدة للماجستير والدكتوراة في تخصصات
عدة مثل األعمال واإلدارة والصيدلة والدراسات الخليجية ،كما اضيفت جامعات جديدة مثل كلية الدراسات وأيضا كلية
عسكرية جوية .واستمرت فلسفة استقطاب الجامعات المتميزة لتتخذ من قطر فرعا مهما لها من اجل دعم التعليم ودعم رؤية
قطر في االقتصاد المعرفي واالبتكار والبحث والتطوير ،حيث عملت مؤسسة قطر من خالل المدينة التعليمية في ايجاد البيئة
المالئمة الستقطاب فروع المؤسسات التعليمية المرموقة لتكون حاضنة لتلك المؤسسات ولتستقطب الخبرة لديها في تطوير
المجتمعات وايضا لتوجد فرصة التعليم النوعي للمواطن القطري منذ المراحل التعليمية االولى وحتى الدراسات العليا .وهذا
فضال عن ايجاد قنوات مباشرة من التنسيق والتعاون بينها وبين المؤسسات التعليمية والوطنية القائمة والتى تصب في تحقيق
رؤية قطر في مجال التنمية البشرية والتعليم.

وفي مجال الرياضة ،تستمر قطر في سياستها نحو االهتمام بالرياضة بكل انواعها ،وبإنشاء محفظة متكاملة من المنشآت
والخدمات الرياضية على المستوى العالمي .األمر الي يؤهل قطر لتكون قبلة للرياضة على مستوى الشرق االوسط وآسيا،
فضال عن سعي قطر ألن تكون مركزا عالميا للرياضة .فهناك المنشآت الرياضية القادمة الحتضان كأس العالم ،وكذلك
اكاديمية متخصصة ،ومستشفى متخصص لعالج حوادث الرياضة ،وقناة رياضة عالمية مستقلة تبث من قطر .وبهذا تستمر
الرياضة في تحقيق رؤية قطر بشكل مباشر في التنمية البشرية ،وايضا في التنمية االقتصادية ودعم السياحة وخاصة بعد
تجهيز تلك المنشآت والخدمات الرياضية بشكل كامل والتى ستؤهل قطر لتكون جاهزة وفقا للمواصفات الرياضية المعتمدة
عالميا الستقطاب او تنظيم أية مناسبة عالمية للرياضة او نشاط رياضي خدمي ،كمثل الذي فازت به قطر بتنظيم كأس العالم
لكرة اليد في .2015
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تجدر االشارة الى أن قطر كانت لها خطوط نمو واضحة المعالم في كافة مناحي الحياة .وفي كل مرحلة على خط نموها
الزمني كان لقطر شيء يميزها .ففي مرحلة تأسيسها االولى عرفت قطر بتجارة اللؤلؤ ،ثم عرفت بوفرة احتياطات النفط
وانتاجه وبتحقيق مداخيل عالية بالنسبة لدخل الفرد ،ثم عرفت بالغاز المسال واصبحت من كبار منتجي ومصدري الغاز
المسال في العالم ،ثم عرفت بقناة الجزيرة وبعشرات الماليين من المتابعين ،وتزامنا مع ذلك نرى أن الخطوط القطرية
اصبحت تزاحم كبريات شركات الطيران العالمية بتميز وجودة في الخدمة ،ثم رأينا كيف أن هيئة قطر لالستثمار اصبح
االهتمام يرنو اليها في استقطاب رؤوس اموالها وايضا في نجاحها على استحواذ العديد من االستثمارات ذات العالمات
التجارية والمداخل المتميزة ،وبعد ذلك اخذت قطر زخما اعالميا كبيرا بعد فوزها بتنظيم مونديال كأس العالم .واليوم نرى أن
هناك اهتماما متزايدا في التركيز على رؤية قطر  2030وهي الشعار االكثر تداوال اليوم إلى أن يتحقق النجاح لقطر في
تحقيق طموحها ورؤيتها.

الخاتمة
يناقش هذا المبحث رؤية قطر  2030وركائزها ،ويبين أن هناك مؤشرات وأهداف محددة لكل ركيزة تسعى قطر إليها .كما أن
استراتيجبة التنمية الوطنية وضعت اهدافا تفصيلية ومرحلية تصب في الهدف الرئيس المنوط بتحقيقة في كل ركيزة من ركائز
رؤية قطر .ويشدد المبحث على ضرورة االعتماد بشكل اكبر على مؤشرات األداء وتحقيق األهداف ،وبتطوير تلك المؤشرات
لتتانسب مع وضع قطر وطموح قطر لتكون دولة متقدمة ومستدامة وذات عيش كريم لشعبها واجيالها .كما يبرز المبحث
جوانب عديدة ترتبط بكل ركيزة من ركائز الرؤية ،وتناقش الجوانب المختلفة الراهنة لعملية التطوير والتحديث الذي تشهده
قطر حاليا ،وأيضا ما يمكن أن تكون عليه الظروف في المستقبل لحين الوصول الى عام .2030
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