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 لغربي آسيا لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية

 تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر   ورشة عمل وطنية حول

 لدوحة، قطر ا فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر ، 2021تشرين األول   27 – 26

 ملخص المناقشات

 2021تشرين األول  26الثالثاء 

 الفتتاحيةوالجلسة ااالستقبال 

العمل   قطر  كل منافتتح ورشة  دولة  في  واإلحصاء  التخطيط  رئيس جهاز  النابت،  بن محمد  الدكتور صالح  معالي  ، وسعادة 

شكرا فيها الحضور  ترحيبية، حيث ألقيا كلمات الدكتورة روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا

 . ز التخطيط واإلحصاء في دولة قطرجهاوبين اإلسكوا  والمثمر التعاون المستمرب بارحو شاركةعلى الم

كلمته،   أن  في  النابت  الدكتور  استكماالً  اعتبر سعادة  تأتي  العمل  يبذلهاورشة  التي  في    للجهود  التخطيط الجهاز  قدرات  تعزيز 

-2023مية الوطنية الثالثة لدولة قطر  إستراتيجية التنالتحضير إلعداد  وذلك من ضمن    مع الشركاء داخل قطر وخارجها،  التنموي

عام إلعداد االستراتيجيات والخطط  الطار اإل 2030رؤية قطر الوطنية تحدد  ،ليهاعمن خالل الركائز األربعة التي تقوم . 2027

لبناء القدرات ولتبادل اآلراء  عقد  ست  سلسلة من الفعاليات التحضيرية والمصاحبةعلى أن    نابتسعادة الدكتور الأكد  كما  .  التنموية

بناًء على األهمية والتأثير في هو  لورشة  فإن اختيار مواضيع الدورة تخطيطية تنموية جديدة. لذلك،  ضمن التحضير    والمعرفة

ولة دلالتنمية الوطنية الثانية    تنفيذ معظم مبادرات ومشاريع استراتيجيةتقدم في    هناك   واعتبر الدكتور أن  ة.عملية التخطيط للتنمي

حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي ، قطر، على الرغم من التطورات اإلقليمية والعالمية المفاجئة

النتائج الرئيسية على واإلستفادة من  الدكتور الحضور إلى اإلضطالع  كما دعا  .  2021  % في الربع الثاني من60الحقيقي أكثر من  

للسك العام  قطر  للتعداد  "تعداد  والمنشآت  والمساكن  على    ".2020ان  الحكومية  الجهات  كافة  الدكتور  خططها  ة  موائمشكر 

لتتكامل منظومة التخطيط الوطنية المتعددة    2030تجاهات رؤية قطر الوطنية  إستراتيجيات التنمية الوطنية وإمع    اإلستراتيجية

 شكر الحضور على المشاركة. و دهاجهوختاماً، شكر الدكتور الدكتورة دشتي على  المستويات.

  التنمويفي مجال التخطيط  التي تحققها  جازات المتميزة  اإلنعلى  الدكتورة دشتي عن تقديرها لدولة قطر  سعادة  عبرت  من جهتها،  

بير نحو  حراز تقدم كإلها    أتاحت  التنموي للنهوض بالتخطيط  التي تبذلها قطر  الدؤوبة  أن الجهود  كتورة دشتي  اعتبرت الد  .الوطني

المرونة واالستجابة للتغيير اللتان أظهرتهما رغم التغيرات المفاجئة التي قلبت ك  خير دليل على ذلو،  نمية االقتصادية المستدامةالت

يقدر  لنمو اإلقتصاد القطري، والذي  كما عرضت الدكتورة تقديرات اإلسكوا  .  19جائحة كوفيد    أبرزهاالمنطقة رأساً على عقب، و

يبلغ   بالنمو    ا هذ.  2022% عام  6.7أن  التحتية والخدمية و إمدعوم  بالبنية  الشباب إستثمارات  البشري ودعم  القطاع  نفاق على 

نتخاب مجلس الشورى على إلدولة قطر  إغتنمت الدكتورة الفرصة لتبارك  .  والقانونيةقتصادية  وتطوير التعليم وتحسين البيئة اإل 

ً فني  القدراتللتعاون لتعزيز  إستعداد اإلسكوا  أكدت الدكتورة على  .  دولة قطرلتعزيز المسيرة الديموقراطية في    فتتاحهإو ً   ا   وتقنيا

 لقاءاً تمنت الدكتورة  وفي الختام،    .ية التنموية لدولة قطرولتقديم المشورة للمساهمة في وضع السياسات التي تهدف لتحقيق الرؤ

 . مثمرا يخدم العملية التنموية بما يحقق الخير لدولة قطر
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 ولى: مقدمة عن أدوات اإلسكوا ة األالجلس

 جهاز التخطيط واإلحصاء.  ، خبير إحصائي في الدكتور أحمد حسين ، التي تتألف من عرضين،ولىترأس الجلسة األ

الدراسات والتقارير باإلضافة الى المواد التدريبية مسؤولة الشؤون اإلقتصادية في اإلسكوا،  بدايةً، عرضت السيدة نتالي خالد،  

تيسير الخطوات ، وذلك بهدف إرشاد الدول العربية و تسهيل الوصول الى المعلومات و  التي أعدتها اإلسكوا  يةوالبوابات اإللكترون 

الالزمة لإلنخراط في عملية تخطيط تنموي ناجح و مستدام. قامت اإلسكوا بإعداد خمسة أدوات كجزء من عملها على تعزيز  

هي: بوابة تخطيط التنمية الوطنية العربية، بوابة التشريعات العربية، محاكي التخطيط التكاملي في المنطقة العربية وهذه األدوات  

السياسات في المنطقة العربية، دليل الرؤى السلوكية والتخطيط اإلستراتيجي، دورة الرؤى السلوكية والتخطيط   المؤشرات لوضع

 . في السياسات الوطنيةاثار التغييرات  ةاالستراتيجي باإلضافة الى حزمة من أدوات النمذجة لمحاكا

خطة واستراتيجية تنموية    200ة مستودع الكتروني ألكثر من  تخطيط التنمية الوطنية العربية، وهي بمثاب بوابةبت السيدة خالد  أبد

أنشأتها اإلسكوا بهدف تعزيز الشفافية ونشر المعلومات وتبادل الخبرات في المنطقة العربية  ،دولة عربية  22وقطاعية ووطنية ل  

حة المختلفين إلى خطط . كما تضمن البوابة وصول صانعي السياسات وأصحاب المصل2030وربط األولويات الوطنية بأجندة  

التعلم من األقران وتبادل المعرفة. البوابة متوفرة باللغتين العربية   التنمية الوطنية بسهولة عبر اإلنترنت، مما يسهل عملية  إن 

ولغة المستند، والتي    تصفية بحثهم حسب البلد، أهداف تنمية مستدامة محددة، وسنة اإلصدار،  واإلنجليزية، ويمكن للمستخدمين 

ومن المميزات األخرى لبوابة تخطيط التنمية الوطنية العربية هي أنها تربط  .  يمكن أن تكون العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية

مكن للمستخدمين الوصول إلى الرسوم البيانية الخاصة لربط األولويات  أولويات البلد وأهدافه بأهداف التنمية المستدامة، حيث ي 

 . اة المستدامة الخاصة بهالوطنية بأهداف التنمي

لمساعدة الدول األعضاء في عملها في مواجهة  ، والتي تم إعدادها  بوابة التشريعات العربيةاستكملت السيدة خالد العرض من خالل  

الت الناحية  من  عبر    .شريعيةالتحديات  وسريع  سهل  وصول  توفير  إلى  تهدف  أداة  هي  العربية  التشريعات  بوابة  اإلنترنت  إن 

ببيئة األعمال. تساهم   المنطقة والمتعلقة  القائمة في  التنظيمية  لألطر  البوابة مرجعاً  العربية، حيث ستمثل  الدول  لتشريعات كل 

ظيمية في المنطقة العربية، و ذلك لتسهيل تبادل الخبرات وإجراء مقارنات  البوابة بتحليل التشريعات الحالية وتحديد الثغرات التن

البوابة متوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية، كما تمكن المستخدمين    و بالتالي مساعدة الدول في اإلصالحات التنظيمية.  بين الدول

اد، المنافسة، حماية المستهلك، واالستثمار األجنبي  مكافحة الفس  :من البحث وتصفية التشريعات وفقاً ألربع فئات أساسية وهي

حث عن جميع هذه التشريعات حسب الدولة وسنة اإلصدار ولغة المسند. تحتوي البوابة حاليا على أكثر الب  يمكنحيث    ،المباشر

  .مية لتشريعات الدولتوفر البوابة أيضا قسم يعرض النتائج الوصفية والرق .سيجري تحديثها بشكل دوريمستند و 510من 

هدف الى دعم صانعي السياسات وأصحاب ، والذي يطورت اإلسكوا محاكي المؤشرات لواضعي السياسات في المنطقة العربية

ن نشر المعرفة حول قياس ية في البلدان العربية وتحسيمن القطاع الخاص والمجتمع المدني واألوساط األكاديم  المصلحة المعنيين

الوظيفة الرئيسية للمحاكي هي أنه يسمح للمستخدمين بتخيل كيف  ت.  األداء ومراقبته وتقييمه، وصياغة سيناريوهات لإلصالحا

ختيار إرئيسي أن يغير ترتيبها اإلجمالي عالمياً في هذا المؤشر، ويمكن للمستخدم  يمكن للتغيير في أداء دولة معينة في مؤشر أداء  

دولة. تغطي المؤشرات المختارة    140مؤشر وأكثر من    12ول أخرى لمقارنة األداء بين الدولتين. يوفر المعلومات الكاملة عن  د

 .اربين الجنسين واألعمال والتكنولوجيا واالبتك والفجوة القدرة التنافسية

اإلستراتيجي، وهو مستند يساهم في إدخال الرؤى السلوكية في  دليل الرؤى السلوكية والتخطيط  وختاماً، عرضت السيدة خالد  

السلوكية التحيزات  لتحديد  أدوات  توفير  للتنمية من خالل  الوطني  التخطيط  والوسائل  عملية  التخطيط  عملية  أثناء  تحدث  التي 

ات الخاصة بالتخطيط باإلضافة مجالس التخطيط الوطنية والهيئ تدخالت السلوكية، وهو بذلك يدعمالعملية لمواجهتها من خالل ال

ً يعتبر الدليل مكون  .إلى أصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين في عملية التخطيط االستراتيجي لتطبيق رؤى سلوكية في عملهم   ا

ً مهم   سات التي تقع في صميم تخطيط التنمية الوطنية وتحديد أولوياتها في تعزيز استخدام الرؤى السلوكية لتشخيص مشاكل السيا  ا

هي دورة مجانية عبر اإلنترنت،  ، ودورة الرؤى السلوكية والتخطيط االستراتيجيبناًء على الدليل، طورت اإلسكوا    ومعالجتها. 

 .تهدف الى توفير مقدمة لتطبيق الرؤى السلوكية في التخطيط االستراتيجي
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أدوات نمذجة التوازن العام المحسوب، في اإلسكوا، عرض  اإلقتصادي  رئيس قسم النمذجة والتحليل  بشير،    السيد محمد هادي

إن إعتماد أدوات النمذجة االقتصادية يوفر منهجية لتقييم اإلستراتيجيات االقتصادية .  ةبناًء على أسس علمي  ها اإلسكواوالتي طورت

واقتراح البدائل عبر أداوات داة محللي السياسات على دراسة األداء اإلقتصادي  الوطنية وأطر السياسات. لذلك، تساعد هذه األ

تعزيز قدرات التخطيط للحكومات إلجراء تحليل السياسات  هذه األداة هو    هدفإن  تحديداً،    التنبؤ بالسلوكيات المستقبلية اإلقتصاد.

مع صانعي  تسهيل المناقشة  و  ستخدام تقنيات النمذجة إسسي على  إضفاء الطابع المؤو  ستخدام المنتظم لتقنيات النمذجةمن خالل اإل

 .  القرار حول خيارات السياسة

ستخدم مجموعة من البيانات لتوفير تحليل قائم على األدلة عبر بيانات رقمية  على أنها تنماذج االقتصاد الكلي    عّرف السيد بشير

.  به إطار النمذجة الخاصلكل تحد ، حيث أن وجيا أو الصدمات الخارجيةلتحديد التأثير الناتج عن تغييرات في السياسة أو التكنول

، تطوير  تطوير النموذج األساسي،  بناء مصفوفة الحسابات االجتماعية، وهي:  عداد النموذجاألربعة إلالتقنية  كما عرض المراحل  

 نموذج تفاعلي على الحضور. ذج. وقام السيد بشير بعرض اللوحة اإللكترونية )الداش بورد(، والتدريب على النمو

طرح  حيث قام عدد من الحضور المكون من خبراء بإعطاء مداخالت و  ،ألولى، تم فتح باب النقاش للمشاركينفي ختام الجلسة ا

.  19بجائحة كوفيد  تحديد آثار الصدمات المتعلقة بالتغير المناخي وقدرة نموذج اإلقتصاد الكلي على  األسئلة. من أبرز نقاط النقاش  

 رصد التغيرات في السلوك المجتمعي. تم اإلستفسار عن قدرة النموذج على كما 

 النجاحات والتحديات  :الجلسة الثانية: التخطيط التنموي في دولة قطر

 المألفة من عرضين.  الجلسة الثانيةترأس السيد محمد هادي بشير 

نقاط القوة  لو  قتصاد السياسي واإلصالحات في قطرفي اإل  محة عامة عن آخر التطوراتللبدأت الجلسة بعرض السيدة ناتالي خالد  

التي حددتها اإلسكوا في هيكل ومحتوى الخطة بناء  و  ،(2022-2018والضعف في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر )

 .تخطيط التنمويالمؤشرات والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اإلسكوا باالستناد على أفضل ممارسات العلى مجموعة من 

نجحت في التعامل بشكل جيد ومرن مع  ها ، ولكنللصدمات التي تعرضت لها دولة قطرعلى الرغم من اآلثار االقتصادية الكبيرة 

الوصول إلى    فمثالً، قامت الصدمة االقتصادية. المرونة االقتصادية والعمل على  اكثر تنوعاً، وإالدولة بتعزيز  هو أحد قتصاد 

جذب االستثمار األجنبي المباشر وتوسيع العالقات   ركزت الدولة أيضاً على  .ستراتيجية التنمية الوطنية الثانيةسية إلاألهداف األسا

ال اليابان وكوريا  الدول جديدة، خاصة مع  النسبة    2019جنوبية والصين وسنغافورة والهند والتي شكلت في عام  التجارية مع 

 كما أشادت السيدة خالد بجهود التنويع اإلقتصادي الكثيرة التي تقوم بها الدولة.  قطر. األكبر من صادرات

المحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة معدل نمو الناتج  فيما يخص  ت السيدة خالد تقديرات اإلسكوا ألداء قطر اإلقتصادي، وتحديداً  عرض

مسح الميزانية  عرضت السيدة خالد توصيات  كما    .الحقيقية  معدل نمو الصادرات والوارداتو  قطر ومعدل التضخم االستهالكي 

العامة إلى معلومات ميزانية الحكومة المركزيةو،  2019المفتوحة   يزود المسح .  هو مسح يستخدم معايير دولية لتقييم وصول 

ثالثة معايير    المعياري  لتقييميشمل ا .  نين المحليين بالمعلومات التي توفرها حكومتهم فيما يتعلق باستخدام األموال العامةالمواط

أداء الدولة في كل من المعايير الثالثة، التي سجلت معظم كيفية تحسين  ركزت التوصيات على    هي الشفافية والمشاركة والرقابة.

 معدالت متدنية فيها.الدول العربية 

مجموعة من   ت اإلسكوااعتمدعرض تقييم لها.  ب  قامتالوطنية الثانية و  إلستراتيجية التنميةالركائز األساسية  تناولت السيدة خالد  

الثانية لدولة قطر، وذلك بناًء على    7 التنمية الوطنية  مؤشرات رئيسية لتحليل التصميم الرئيسي وعملية التخطيط الستراتيجية 

 مع الخطة  لميزانيةمواءمة او تنفيذ عملية التخطيطو تصميم وثيقة التخطيطهي  الركائز السبع(. 2017رشادات التخطيط الجيد )ا

. تم عرض نقاط القوة  ألساس الواقعي للخطةوا  التنسيق والتعاونو  الشفافية في عملية التخطيطو   مراقبة وتقييم عملية التخطيطو

 هذه النقاط.  والضعف في كل من 

 و   هداف الذكيةيد األ: تحد، وهيبعض التوصيات التي تساهم في تطوير عملية التخطيط للتنميةها بتقديم  سيدة خالد عرضختمت ال

أكثر فعالية  أوالً،  .  المستدامة التنمية بأهداف  الوطنية األهداف ربط األهداف  مل  باستخدام إطار عيمكن جعل كل هدف وطني 

يساعد على تعزيز تعريف الهدف ويعالج التحيزات المحتملة التي تنشأ عادةً في عملية تحديد الهدف، مثل الثقة المفرطة   الذكية.
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.  عيدمقيدة بمواو   مالئمةو  قابلة للتحقيقو  قابلة للقياسو  محددة  تجنب المعلومات. في هذا اإلطار، يجب أن تكون األهداف  وتحيزات

وبذلك توحد الدولة جهودها من    التوصية الثانية لتحسين التخطيط التنموي هي ربط األهداف الوطنية بأهداف التنمية المستدامة،

 طرق للقيام بهذا الربط.أهداف التنمية المستدامة. قدمت السيدة خالد ثالثة وطنية وكذلك أجل تحقيق األهداف والغايات ال

السيدة   التخطيط اإلستراتيجينوره  قامت  ادارة  التخطيط واإلحصاء، بعرض    في  المريخي، مديرة  تجربة دولة قطر في  جهاز 

استراتيجية مقدمة عن إعداد  بعرض  سيدة المريخي  لابدأت  في هذا اإلطار.  مجال التخطيط التنموي الوطني والدروس المستفادة  

تناولت االستراتيجية   . 2030  رؤية قطر الوطنية، بناًء على 2016ها عام التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر، والتي بدأ التحضير ل

 الى ثالثة موضوعات مشتركة.  . هذا باالضافة2030عشر قطاعاً تنموياً بالدراسة والتحليل لتغطي ركائز رؤية قطر الوطنية    ااثن

تضمن مجموعة اشرافية، مجموعة استشارية و فرق  تمت إدارة عمليات اإلعداد من خالل هيكل حوكمة  في المرحلة التحضيرية،  

تم التعاقد مع البنك الدولي لتقديم خدمات استشارية فنية لكل من وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وفرق العمل  و .عمل قطاعية

 اعية. القط

إتساق  وإطار المتابعة  و  العمل  فرق و  الشراكات،  هيكل االستراتيجيةعلى صعيد    خي عدداً من الدروس المستفادةقدمت السيدة المري

والتدخالتو  الخطط األهداف  و  النتائج،  الملكيات  والتمويل،  المستدامة  والتوثيق  التنمية  وأهداف  اإلستشارية  . 2030الخدمات 

إستراتيجية التنمية الوطنية من هذه اإلستراتيجية وطرح كيفية معالجتها في  ة  تلخيص الدروس المستفادختمت السيدة المريخي ب

 . 2027 – 2023الثالثة 

 الجلسة الثالثة: مجموعات عمل

، طلب من الحضور لعب دور صانعي السياسات والعمل على هذا األساس في الجلسة الثالثة، التي ترأستها السيدة ناتالي خالد،  

حدد المشاركين التحديات واألهداف بناًء على التوقعات ألداء ووضع .  الوطنية للخمسة أعوام القادمة  ألهدافاتحديد التحديات ول

العام   بعد  ما  اعتمدت منهجية مماثلة  استند.  2022الدولة  التي  الثانية،  الوطنية  التنمية  إستراتيجية  التمرين على  وفر هذا .  هذا 

 .ه المنهجيةالتمرين سبل لتطوير هذ

. بعد تحديات رئيسية لتخطيط التنمية الوطنية في سياق الدولة  3-2طلب من المشاركين تحديد  التقسيم إلى مجموعات عمل،  بعد  

 . للتغلب على هذه التحديات ، ووضع خطة عملكل مجموعة مجال تدخل لمعالجة الهدف الذي تم تحديده تختارذلك، إ

 :أبرز التحديات 

 ومتكاملة للكهرباء والماء )قطاع الموارد الطبيعية( ة ناظمة مستقلة استمرار غياب جه -

 المائية )قطاع الموارد الطبيعية( قلة المشاريع التي تحقق األمن المائي وتحد من استنزاف الموارد  -

 ضعف العامل التشريعي في دعم وتمكين القضايا االجتماعية )قطاع الحماية االجتماعية(  -

 طاع الحماية االجتماعية(ع االجتماعي بشتى مجاالته )قة التمويل ليشمل القطاالحاجة إلى تحسين عملي -

 ضعف مشاركة القطاع الخاص )قطاع الحماية االجتماعية(  -

 فصل المؤسسات الحكومية وعدم وضوح الهياكل التنظيمية  -

 2027-2023الفترة الزمنية لإلستراتيجية الوطنية  -

 نقص الكوادر المتخصصة للجهات المستحدثة -

 أخذ االعتمادات المالية لمتطلبات الخطة الجديدة حسب الملكية -

 قلة خبرة الموارد البشرية في مجال التخطيط -

 توفر البيانات الموثوقة في الوقت المطلوب -

 والجهات المنظمة والدائمة جهة التخطيط االتساق واالستقرار التنظيمي على مستوى -

 الصحة العقلية والنفسية -

ادي والتنمية الخاصة بمؤشرات اذ قراراتها فيما يتعلق بالتخطيط االقتصلدول النامية في اتخعدم استقاللية بعض ا -

 التنمية المستدامة

 التنويع االقتصادي ومحدودية مجاالته -

 مواجهة التحديات الخاصة باالمن السيبراني -

 مواجهة التهديدات المتعلقة بكوارث البيئة والطاقة -
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 مقدمة فيهضعف القطاع السياحي والخدمات ال -

 عدم دقة نسب اإلحصاءات المساعدة اإلنمائية التي تقدمها دولة قطر -

 ال يوجد نعاون في تبادل الخبرات في منظمات األمم المتحدة وجهاز التخطيط واالحصاء  -

 بناء الفدرات والخبرات وإعادة التدريب والتعليم المستمر  -

 عدم وضوح االستراتيجيات في حمالت التوعية -

 للمساواة بين الجنسين في المناصب العليا اتيجية واضحةهل هناك استر -

 

الوطني )األهداف  الهدف العمل مجال التحدي 

 الذكية(

المشاريع 

 الممكنة 

الوكاالت 

 المسؤولة

الربط بأهداف 

التنمية 

 المستدامة 

قلة المشاريع 

التي تحقق األمن  

المائي وتحد من 

استنزاف 

الموارد المائية  

)قطاع الموارد 

 الطبيعية( 

استدامة الموارد  

الطبيعية وتحقيق  

 األمن المائي.

تحقيق األمن المائي من 

خالل رفع المخزون  

اإلستراتيجي للدولة من  

 2025بحلول  15المياه إلى 

إنشاء خزان 

 إستراتيجي للمياه 
:  6الهدف  كهرماء 

المياه النظيفة 

والنظافة  

 الصحية 

:  11الهدف 

مدن 

ومجتمعات 

لية  مح

 ةمستدام

:  12الهدف 

اإلستهالك  

نتاج  اإلو

 ن الالمسؤو
فصل  

المؤسسات 

الحكومية وعدم 

وضوح الهياكل  

 التنظيمية

إنشاء مؤسسات  

فعالة وشفافة  

وخاضعة للمساءلة  

على جميع 

 المستويات 

وضع واعتماد الهياكل 

التنظيمية لجميع المؤسسات  

الحكومية الصادرة في  

بنهاية  القرار االميري 

2021 

مشروع وضع  

الهياكل التنظيمية 

)اإلدارات 

واالقسام لجميع 

المؤسسات 

 الحكومية

 

 

األمانة  

العامة 

لمجلس  

 الوزراء 

:  16الهدف 

السالم والعدل  

والمؤسسات  

 القوية

قلة خبرة  

الموارد البشرية  

في مجال 

 التخطيط 

زيادة فرص 

التدريب في مجال 

التخطيط  

 االستراتيجي 

 

 

 

 

زيادة معدل التحاق 

الموظفين الحكوميين بنسبة 

% في البرامج التدريبية 75

للتخطيط االستراتيجي 

بمعدل ورشتين سنويا  

 2028بحلول عام 

انشاء مركز  

تدريبي  

في متخصص 

مجال التخطيط  

االستراتيجي  

وي يخدم  والتنم

شريحة موظفين  

القطاعات 

 الحكومية

هيئة ديوان 

 الخدمة 

:  8الهدف 

العمل الالئق 

 و اإلقتصادونم

 

توفر البيانات  

الموثوقة في 

 الوقت المطلوب

اصدار نشريع ملزم ومرن   

ات األطراف ميضبط التزا

المعنية في عملية التخطيط 

اعداد مسودة 

األداة التشريعية 

المطلوبة 

ومذكرتها  

جهاز 

التخطيط  

 واالحصاء

:  16الهدف 

السالم والعدل  

والمؤسسات  

 القوية
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التنموي، اعداداً وتنفيذاً 

 2022ومتابعةً، بحلول 

التفسيرية بنهاية  

 2021العام 

الصحة العقلية  

 والنفسية

رفع نسبة األشخاص لكل  

طبيب نفسي من ... الى ... 

 2030بحلول العام 

نشر الوعي -

بأهمية الصحة  

 النفسية 

زيادة عدد  -

عيادات الصحة  

لنفسية في 

القطاعين العام  

 والخاص 

وزارة 

 الصحة العامة 

وزارة 

 الداخلية 

 األوقاف

التربية 

 والتعليم

:  3الهدف 

دة  ة الجيالصح

 والرفاه 

عدم دقة نسب 

اإلحصاءات 

 المساعدة 

عدم دقة نسب اإلحصاءات  

 المساعدة 

توعية المجتمع  -

)اثارة الوعي 

المجتمعي( عن 

طريق حزم 

إعالمية 

media kit 

تفعيل التنسيق  -

الوطني بين 

الجهات التي 

تقوم بتقديم  

المساعدات  

التنموية  

واالغائية على  

 كافة األصعدة

صندوق قطر 

  –للتنمية 

وزارة 

 الجارجية 

المؤسسة 

القطرية 

 لالعالم 

منظمات  

المجتمع  

 المدني

:  17الهدف 

كات  عقد الشرا

حقيق  تل

 األهداف 

 

 

 2021تشرين األول  27األربعاء 

 المشهد العالمي لإلستثمار األجنبي المباشر واتجاهاتهالجلسة الرابعة: 

المدير وهو    جي ميركوري،عرض واحد فقط، وقد قام به السيد لويتتألف الجلسة من  ترأست الجلسة الرابعة السيدة ناتالي خالد.  

 . في شركة فيسل غلوبال المالي ورئيس االستثمار

السيد ميركوري   العالميالجلسة  بدأ  المشهد  المباشرامثلإلست  الحالي   بعرض  األجنبي  المباشرة .  ر  األجنبية  االستثمارات  عانت 

لك، ما زال  ومع ذ%. 4.3ة سببن ي مالعال د%، وانكمش االقتصا50، فقد انخفضت المشاريع بنسبة 2020انخفاضاً كبيراً في عام 

جائحة على الرغم من الوضع بعد  آدائها.  بعد القطاعات من تعزيز  تمكنت  هناك العديد من الفرص في جذب وتنفيذ المشاريع، فقد  

أن    ، يتوقع األونكتاد أن يتجاوز االستثمار األجنبي المباشر مستويات ما قبل الوباء هذا العام. في أعقاب الوباء، يمكنناكورونا

المباشر في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا  تزداد ثقة االستثمار األجنبي  .  نالحظ بعض االتجاهات المثيرة لالهتمام

الخريطة الجديدة على  المباشر  المتحدة. تظهر مناطق جذب االستثمار األجنبي  العربية  كما أن    .والبرتغال وهولندا واإلمارات 

الطاقة المتجددة محل    حلولأيضاً  من أوجه المشهد العالمي الحالي    .أمًرا ال يمكن إنكاره  أصبح  تصاد العالميارتفاع الرقمنة لالق

 . أصبح المستثمرون أكثر حذرا فيما يتعلق بمجاالت االستثمار. كما أن الغاز والنفط كوجهة أولى لالستثمار األجنبي المباشر

االستثمار األجنبي  بشدة قطاع  ت الجائحة  ضربي المباشر.  ا على االستثمار األجنببتقديم أثر جائحة كورونتابع السيد ميركوري  

وفقًا لمنظمة  بشكل عام، مثل الوباء صدمة اقتصادية ثالثية: الطلب والعرض وصنع السياسات في نفس الوقت.. المباشر العالمي

األج  ياالقتصاد  التعاون االستثمار  تدفقات  انخفضت   ، واألونكتاد  بنسبة  والتنمية  العالمي  المباشر  عام  50نبي  في   ٪2020 .

٪ بينما انخفضت التدفقات الخارجة من منطقة  51ات الوافدة إلى منطقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بنسبة  انخفضت التدفق

بنسبة   والتنمية  االقتصادي  التعاون  األ.  ٪48منظمة  لالستثمار  وجهة  كأول  المتحدة  الواليات  الصين  المباشر،  تجاوزت  جنبي 
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انخفضت الثقة العامة في االستثمار األجنبي المباشر وانخفض الناتج . كما التاليتانان ولوكسمبورغ والهند هما الوجهتان الرئيسيت

 . المحلي اإلجمالي للبلدان على طول عمليات االستثمار األجنبي المباشر

سات والحكومات أن استهداف المشاريع الخضراء ال  عو السياأدرك صانركز السيد ميركوري على استدامة االستثمارات، حيث  

البلدان والشركاء يجذ األطراف مع  الثنائي والمتعدد  التعاون  تعزيز  احتمالية  أيًضا من  يزيد  بل  األجنبي فحسب،  االستثمار  ب 

تحظى  .  من رجال األعمال والمستثمرين في جميع أنحاء العالم يستثمرون في قطاعات تعتبر مستدامة وخضراء  العديد  .اآلخرين

الحيوية وقطاع الصحة باهتمام متزايد في أعقاب الوباء. وتعتبر هذه القطاعات من أكثر القطاعات شعبية فيما يتعلق    القطاعات

المباشرة.  األجنبية  العوا  باالستثمارات  عرض  الجائحةكما  آثار  من  التعافي  عملية  تيسر  التي  صعيد  مل  على  وذلك  اآلفاق ، 

أجبر فيروس فقد  ،  تجاهات االستثمار األجنبي المباشر الجديدةبالنسبة ال  الشركات وغيرها.االقتصادية والناتج المحلي اإلجمالي و

سيؤدي إلى تغييرات  ، مما  ل التوريد الخاصة بهاالشركات على إعادة التفكير في استراتيجياتها العالمية وسالسد  كورونا المستج

قد تستفيد العديد من  ، وسيتم تحفيز العديد من الشركات لتقصير سالسل التوريد العالمية الخاصة بها.  عديدة في المشهد العالمي

شرق األوسط، فمن المرجح المناطق من الوباء. نظًرا ألن العديد من الشركات تنتقل من آسيا وكندا والمكسيك وأوروبا الشرقية وال

المستثمرين والشركات متعددة  ت الجائحة  قاد.  أن تصبح المناطق المفضلة فيما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر وسالسل التوريد

بت  اكتس. كما  الجنسيات إلى النظر في أهمية المواقع البديلة التي يكون موقعها الجغرافي أقرب إلى األسواق المستهدفة والعمالء

السياسات البيئية وتغير المناخ أهمية إضافية ومن المرجح أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها المستثمرون وقادة األعمال في  

 . سالسل التوريد والوجهات االستثمارية الخاصة بهم

تي تأثرت كثيراً بالجائحة.  ، الاألوسطانتقل السيد ميركوري إلى تسليط الضوء على اإلستثمار األجنبي المباشر في منطقة الشرق 

قطرتم عرض    وختاماً، في  المباشر  األجنبي  لالستثمار  التنظيمية  التحتية  اإلقتصادي    البنية  األداء  والتجاري  وأبرز مؤشرات 

 للدولة.  

العوامل  مدى تأثير  و  سلسلة التوريد في قطرف في  عكان نقاط القوة والضقدم الحضور العديد من األسئلة ونقاط المناقشة، أبرزها  

ج لدولة قطر كمركز مستدام لسلسلة اإلمداد  يالتحديات التي تواجه الترو. من النقاط التي تم طرحها  البيئية على اإلستثمار في الدولة

المحافظة على  تقييم اإلقتصاد القطري بمدى قوته في    كما تم  لهذا الترويج.  التغييرات المطلوبة في األطر التشريعية، والغذائي

  المواهب.

 موجز دولة قطر وسياسات التنويع اإلقتصادي  –الجلسة الخامسة: األطر التشريعية لبيئة األعمال في المنطقة العربية 

 عرضين. . تتألف الجلسة من طيط واإلحصاءخبير تنمية في جهاز التخ ،سعد الخليل الدكتور الخامسةترأس الجلسة 

بحثية تغطي األطر التشريعية المنهجية والنتائج ونقاط المناقشة لدراسة  سامي حلبي، مدرب ومستشار البرنامج،  عرض السيد  

 بدأ السيد حلبي بمقدمة عن التقرير.  األُطر التشريعية لبيئة األعمال في البلدان العربية، وهي تقرير  دولة عربية  22لألعمال في  

ة والمؤسسية  تحليل للثغرات في اآلليات التشريعية والتنظيميومي الحالي لألعمال في المنطقة  تقييم أساسي للمناخ التنظي  الذي يقدم

الحالية اإلنفاذ  تضيّقوكذلك   وآليات  و/أو  تعالج  أن  يمكن  بإجراءات  الثغرات  التوصيات  هي المحاو.  هذه  للتقرير  الرئيسية  ر 

تستند المنهجية، المكونة من خمسة  مكافحة الفساد، وحماية المستهلك. التشريعات المتعلقة بالمنافسة، اإلستثمار األجنبي المباشر،  

صيغ ما مجموعه  ،  إستبيان تحليل الثغراتهجية تتألف من  بناًء على منبالمحاور الرئيسية.  عدة مؤشرات مرتبطة  من  ،  مراحل

 .  سؤاالً لتوجيه تقييم وتحليل التشريعات 156

يث  ح  للتقرير. حصلت قطر على تقييم متطور فيما يخص المنافسة،  أداء قطر في العناوين الرئيسيةانتقل السيد حلبي للتركيز على  

أداء  وكذلك بالنسبة لمكافحة الفساد.  ،  قطر رائدة إقليمية من حيث أن مكونات قانون المنافسة لديها تتوافق مع المعايير الدوليةأن  

 . اإلستثمار األجنبي المباشرحماية المستهلك وقطر متطور فيما يخص 

سياسات التنويع االقتصادي وتحفيز    ،والتجارةوزارة الصناعة    في  علي خالد الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودةالسيد  عرض  

في الوضع الراهن والتطورات التحـديات  تكمن  بدايةً،    .19واإلنجازات في ظل جائحة كوفيد  التحديات الكامنة  و  القطاع الخاص

اإلنتاجية،  انخفاض في    ،جائحة كورونا،  نخفاض مضطرد في الموازنة، االمتغيرات الجيوسياسيةفي تقلب أسعار النفط،    الحاصلة

فيما يخص  .  قة اقتصادية وانجازات هامةطالتحقيق نهضة شاملة وانتمكنت دولة قطر من  ومع ذلك،  .  قتصاديتباطؤ النمو اإلو

تبنت دولة .  2020  ل العامالسعار الثابتة خاألجمالي باإلمن الناتج المحلي    ٪61شكلت القطاعات غير النفطية  التنويع اإلقتصادي،  
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ستثمار إلجذب او  تنمية الصناعة والصادراتوقتصادي وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص  إلالتنويع ا دائل نمو جدية متمثلة فيقطر ب

تعزيز جهود انسيابية تدفق السلع وانتظام عمليات بوالتغيرات الجيوسياسية، قامت دولة قطر    في ظل جائحة كورونا  .جنبياأل

 والخارجي. صعيد الداخلي خطوات على الد من خالل عدة التوري

بتأسيس وكالة ترويج اإلستثمار    2019انطلقت عام  على أن اإلنجازات في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر  السيد الخليفي    ركزكما  

  2.8ستقطاب نحو  من هذه اإلنجازات هي ابشأن تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط اإلقتصادي.  وإصدار قانون  

  2020العامين    خاللشخص    1700من    ألكثرمشروعات استثمارية من رأس مال أجنبي مع فرص عمل  قطري في    لايرمليار  

المباشراإلجمالي حجم  ا. كما أن  2021و العام وحتى شهر سبتمبر   لايرمليار    1.029ما يقارب    بلغ  ستثمار  بداية    قطري من 

نمو في جميع مؤشرات الصناعات التحويلية ومشاريع  هناك  أن    ، حيثتطور هائل في التنمية الصناعية. كما أن هناك  2021

. كما عرض السيد الخليفي اإلنجازات على صعيد حماية المستهلك ومراقبة تطويرية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 ين والتشريعات.  قوانالقطاعين العام والخاص وإصدار الوفي مجال تنمية وتحفيز بيئة األعمال ومجال الشراكة بين األسواق 

تسليط الضوء على أهم  لة التي تم توجيهها هي التركيز على  ئمن األس .  في ختام الجلسة، تم فتح المجال للمناقشة وطرح األسئلة

 .مجاالت التحفيز في مجال التكنولوجيا الحديثة لألمن الغذائي، وطرح  ذات الصلة باالستثمار األجنبي المباشر في قطر  الموشرات

 . معوقات التنفيذ وأبرز لقطر في السنوات الخمس المقبلة ةالمناسبالتركيز مجاالت الحديث حول دار كما 

 تمرين محاكاة بناًء على الجلسات الجلسة السادسة: أفضل الممارسات لجذب اإلستثمار و

 . مألفة من عرض وتمرين محاكاة، وهي ناتالي خالد سيدةالجلسة الرابعة ال تترأس

المجاالت المستقبلية التي  من حيث أبرز القطاعات و  بعرض مستقبل جذب اإلستثمار األجنبي المباشركوري يرجي ملويالسيد    بدأ

خدمة اإلستهداف،  ،  بناء الصورة والتسويقبمراحلها األربعة:    دورة حياة ترويج االستثماركما تم شرح  ينهض فيها اإلستثمار.  س

في رصد إضافة إلى ذلك، هنالك أربع خطوات يجب اتباعها    .مر ومناصرة السياساتالالحقة للمستثالرعاية  ،  المستثمر والتسهيل

المباشر وهي   المبفي جذب اإلستثما.  تطبيقالالمهارات و  القيمة وتطوير  ومقترحالمرجعية  اإلستثمار األجنبي  شر،  ار األجنبي 

 من كل . لستثماراذب لإلموقع الجوالمنافسين و  ثمرينلمست: افثالثة أطرالتي تتألف من  االتموضع،  مصفوفة  يمكن اإلعتماد على  

مقترح  ، مثل  ء الواردة في عملية جذب اإلستثمارطاأبرز األخيركوري  كما عرض السيد م  فضيالتها.ت  األطراف خصائصها وهذه  

دا ء أمثلة من أيسلناتم إعطكما  .  التقليل من تأثير التغييرات التنظيميةو  تابعة الضعيفةوالم  وإخفاء نقاط الضعفح  غير الواض  القيمة

 . قطاعات جذب االستثمار األجنبي المباشروأهداف في  وروسيا

قطاعية  عر أمثلة  ميركوري  السيد  قطر،  ض  دولة  الغذائيةخاصةً  من  المواد  وتغليف  لتصدير  التنافسية إن    .كمركز  القدرة 

قع الجغرافي  كما ان المو  نتاج فعال من حيث التكلفة.األساس إلتمثل  قطر  التي تملكها  التكنولوجية والقوى العاملة الماهرة والمعرفة  

 .  دول ومناطقة في عد محتملةنمو  فرص فإن قطر تمتلك ه،  عليءً بنا صدير.تيل عملية المن ناحية تسه  جداً هم لقطر م

طلب من المجموعات تحديد  حول تنفيذ زيارة شركتين مستثمرتين إلى قطر.  و  ، وهةحاكاإلى تمرين المانتقل السيد ميركوري  

-  مالي  –  تنظيمي  -  قانوني  :سة محاور متم تقسيم الجهات بناًء على خ  ستثمار.اإلتيسير عملية  لبرز الجهات التي يجب زيارتها  أ

 . أكاديمي -  شركات

شركة في تفكيك نفايات  شركة اقتصاد دائري تعمل في معالجة نفايات الطعام ومعالجتها. تتخصص ال هيواحدة من الشركات 

، مما  األغذية العضوية وتحويلها إلى بروتين وزيت دهون حشرات وأسمدة ومنتجات أخرى تستخدم إلنتاج األعالف الحيوانية

 .يتيح للعمالء تعزيز وتسريع نمو النبات واالستفادة المثلى من الموارد المتاحة

شركة عالمية توفر منتجات بروتين البالزما واألدوية العالجية الحيوية. تُستخدم منتجاتها بشكل أساسي في  الشركة الثانية هي

 .المجاالت العالجية للمناعة السريرية وأمراض الدم وطب العناية المركزة
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 كاديميأ شركات  مالي تنظيمي قانوني 

واحة قطر للعلوم  

 والتكنولوجيا 

 

في  المناطق الحرة

 قطر

 

 وزارة البلدية والبيئة 

 

 التجارةوزارة 

 والصناعة 

 

 هيئة األشغال العامة

 

 

 وزارة الصحة العامة 

 

 وزارة البلدية والبيئة 

 

 التجارةوزارة 

 والصناعة 

 

 وزارة الصحة العامة 

 

 طر للمالمركز ق

 

في  المناطق الحرة

 قطر

 

الهيئة العامة القطرية  

للمواصفات والقياس 

(QS) 

 

 وزارة الثقافة 

 

 وزارة الصحة العامة 

 

 هيئة األشغال العامة

 

 ة وزارة الداخلي

 

 بنك قطر للتنمية

 

 طر للمالمركز ق

 

مصرف قطر 

 المركزي

 

 الهيئة العامة للضرائب

 

 استثمر قطر 

 غرفة قطر

 

 سدرة للطب

 

القطاع الخاص  

 حي الص

 

Boom Waste 

Treatment 

Company 

 

 ت الغذائيةالشركا

 

 شركات المواشي

 

 قطر للبترول

معهد قطر لبحوث  

 البيئة والطاقة 

 

 طرقجامعة 

 

Texas A&M 

University 

at Qatar 

 

Weill Cornell 

Medicine – 

Qatar 

 

University of 

Calgary in Qatar 

 

معهد قطر لبحوث  

 الطب الحيوي
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 : جدول األعمال
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