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قدم عرض حول االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر امل
نمية الى املنتدى السياس ي الرفيع املستوى بشأن الت

املستدامة 
2017يوليو 19-10نيويورك 

:تقديم
هيا عبدالرحمن املناعي

دولة قطر

وهو عبارة عن 2017قدم هذا التقرير الى املنتدى السياس ي الرفيع املستوى املنعقد في يوليو 
التي 2030االستعراض الوطني الطوعي األول لدولة قطر بشأن اجندة التنمية املستدامة 

2015اعتمدها قادة دول العالم في سبتمبر 
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في 2030أتى هذا التقرير ليوضح الكيفية التي تمت فيها عملية ادماج اجندة التنمية املستدامة •
.2022-2018استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 

ملدني شاركت الجهات املعنية في الوزارات واألجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات املجتمع ا•
تم ادراج جميع والجهات البحثية واألكاديمية باملشاركة في التخطيط لالستراتيجية الوطنية الثانية و 
ية املتضمنة أهداف مشاريعها في تلك االستراتيجية مما يدعم تنفيذها الستراتيجية التنمية الوطنية الثان

2030وغايات اجندة التنمية املستدامة 

عن الجهود يهدف هذا االستعراض الوطني الطوعي األول بشأن التنمية املستدامة، الى إعطاء صورة حقيقية
ية مستدامة التنموية التي تبذلها دولة قطر، بغية بناء دولة عصرية ذات تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئ
ن واملقيمين في ومتكاملة، معتمدة على املوارد البشرية واملادية املتاحة لبناء مستقبل أفضل لحياة املواطني

نية واملساعدات كما يستهدف االستعراض توضيح الدور التي تقوم به الدولة على صعيد التنمية الوط. الدولة
د من بلدان العالم التنموية واالغاثية التي قدمتها الى املجتمعات الضعيفة ومنظمات املجتمع املدني في العدي

على وإقامة التفاعل و الحوار بين الحضارات بغية بناء األمن و السلم الدوليين عن طريق دورها الفاعل
تديات الصعيد الدولي الهادف الى بناء عالم خال من الفقر و العوز، مشددة على الحوار و التفاعل في املن

عوب بغية ان ال يتخلف وامللتقيات السنوية التي تستضيفها لبناء عالم يسوده السالم و املحبة والتآخي بين الش
مع التي جاءت ثمرة ملشاورات مكثفة مع جميع فئات املجت2030ويأتي ذلك ترجمة لرؤية قطر . احد عن الركب

ري وتوجيهات القطري، واستندت بشكل رئيس ي الى مبادئ الدستور الدائم، كما عكست تطلعات الشعب القط
.قيادته
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في قطاعات 2030يتمحور هذا االستعراض حول املنهجية التي اتبعت في ادماج اجندة التنمية املستدامة 
ية والجهود املبذولة في هذا اإلطار، كما بين االستعراض اآلل2022-2018استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 

ندة التنمية املستدامة التي ستتبع في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية املتضمنة ألهداف وغايات أج
 مل2030

ً
ؤشرات أداء اخذين بعين االعتبار األولويات الوطنية التي حددتها الدولة، والقابلة للتحقيق وفقا

اف اجندة محددة،على مدار السنوات الست القادمة ويبين االستعراض املواءمة بين األولويات الوطنية و اهد
ستقوم الدولة بمراجعة ما تحقق من أهداف 2022وفي منتصف الفترة وبنهاية عام 2030التنمية املستدامة 

2028-2023وغايات، بغية ادماج مالم يتحقق في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 

يا الفقر من منظور وقائي ، تبنت دولة قطر في استراتيجية التنمية الوطنية األولى معالجة قضا"القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان" األول الهدف 
عية في تنفيذ اركة املجتموحمائي في إطار تنموي شامل يربط بين الحماية والوقاية من الفقر، وخلق بيئة تمكينيه إلدماج املجموعات الضعيفة، وتوسيع املش

.مبادرات وبرامج التنمية املستدامة

من الغذائي ، عملت دولة قطر على تحقيق األ "القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة"الهدف الثاني 
دولة في مؤشر 113عامليا من بين 20وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة بحيث احتلت املرتبة األولى في دول مجلس التعاون الخليجي، واملرتبة ال 

.  البحثية في تقريرها السنوي حول صناعة الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي" كابيتالألبن "األمن الغذائي الصادر عن مؤسسة 

وتطوير مراض، تم انجاز الرعاية الوقائية، والكشف املبكر عن اال " ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار" الثالثالهدف 
.واملستعجلةخدمات رعاية الحاالت الطارئة 

وطني القطري فقد تم وضع إطار املؤهالت ال" ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع“الرابع الهدف 
وع للجامعات ووضع أنظمة ضمان جودة التعليم العالي وتطوير إطار وطني شامل للمناهج الدراسية مخصص للمدارس الحكومية، والتوسع في فتح فر 

.  العاملية داخل الدولة وتأسيس مركز التدريب والتطوير التربوي 

القطاعين العام ارتفع عدد النساء الالتي يشغلن مناصب قيادية في" تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"الخامس الهدف 
من منصب مدير في مؤسسات املجتمع املدني في قطر كما تم اجراء مراجعات % 30كما تشغل النساء . 2008عن عام األساس % 30والخاص بنسبة 

.  تشريعية واسعة إلزالة العقبات التي تعترض النساء، سواء من خالل اللجان القانونية أو من خالل الفعاليات

التيوالتحديات2030املستدامةالتنميةأجندةأهدافمنعشرةفياملحرز التقدمالتقرير هذايستعرض

األهدافلهذهالكاملالتنفيذتواجه
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أمونة، وعلى فان جميع سكان دولة قطر يحصلون على مياه الشرب امل" ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارتها إدارة مستدامة" السادسالهدف 
. الصحي النظافة الصحيةالصرف خدمات

ية في انتاج الطاقة فقد عملت الدولة على تعزز الكفاءة الحرار " ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة“السابع الهدف 
اإلنتاج، ونفذت حمالت طاتمن خالل تدقيق الكفاءة التشغيلية لجميع املنتجين املستقلين، وتنفيذ التشغيل االقتصادي املبني على الكفاءة، وتوحيد أسعار الغاز ملح

.الطاقةواسعة للتوعية بأهمية ترشيد 

دولة قطر املرتبة فقد أحرزت". تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع" الثامنالهدف 
كما حققت . يةالتنمية اإلدار معهد في ترتيب التنافسية للكتاب السنوي الدولي للتنافسية الصادر عن 2017دولة عام 63الثامنة دوليا في مؤشر األداء االقتصادي من بين 

الصادر عن مؤسسة هيرتج2017في مؤشر الحرية االقتصادية عام 73.1القيمة 

مس خطط للتنمية خواعتماد مسودات ، تم وضع "إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع وتشجيع االبتكار"التاسع الهدف 
ر حمد ميناء حمد، ومطا)للبلديات التي تمت دراستها، واالنتهاء من انشاء ميناءين جديدين ( مخطط قيد التنفيذ17)ومخططات املراكز العمرانية للبلديات، املكانية 
.2016وتوسيع ميناء الرويس وبعض مشاريع الطرق واعداد سياسة املياه لدولة قطر، واالنتهاء من املرحلة األولى من مترو الدوحة عام ( الدولي

نمية املجتمع باستحداث ، فقد قامت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وت"تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة" السابع عشر الهدف 
 تعليمية، خاصة التي توف" التعليم فوق الجميع"وتنفيذ مبادرة مؤسسة صلتك لدعم طموحات الشباب العربي والعاملي في الحصول على العمل الالئق، ومؤسسة 

ً
ر فرصا

وكاالت 7رايتها حتلألطفال الذين يعيشون في أسر ذات دخل منخفض، أو يواجهون أزمات إنسانية كما أنشئت دولة قطر مؤسسة قطر للعمل االجتماعي التي ينضوي ت
وادر قادرة على قيادة وتعزيز كذلك قام معهد الدوحة للدراسات العليا بتطوير كلية وبرنامج التنمية االقتصادية لتخريج ك. قطرية متخصصة في تعزيز التنمية االجتماعية

.املؤسسات والبرامج اإلنمائية الدولية في قطر

2030جهود دولة قطر في تحقيق أهداف أجندة التنمية املستدامة 
تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: الهدف الخامس

منهجا متكامال 2016–2011على صعيد تحقيق هذا الهدف، تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 
ات قطاعية شملت للتنمية االجتماعية للنهوض بالبنية االجتماعية وتطويرها من خالل تبني وتنفيذ استراتيجي
ستراتيجية وأتاحت اال . سياسات وبرامج اجتماعية متكاملة للتماسك األسري وتمكين املرأة، والحماية االجتماعية

نمية االجتماعي، للمجتمع املدني والقطاع الخاص فرصة املشاركة الفعالة مع الحكومة في تنفيذ استراتيجية الت
وق الطفل عام والتأكيد على التزامات قطر الدولية تجاه االتفاقيات الدولية من خالل مصادقتها على اتفاقية حق

، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 2008، واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام 1995
.2009عام ( سيداو)ضد املرأة 

قضايا املساواة بين الجنسين من خالل تخصيص 2016–2011وعالجت استراتيجية التنمية الوطنية األولى 
:الهدف االستراتيجي املعني بتمكين املرأة وعملت على تحقيق نتيجتين قطاعيتين، هما

.تحسين الدعم املقدم لألسر العاملة، السيما النساء1.

.ةزيادة عدد النساء في مراكز القيادة وصنع القرار السياس ي والحد من تنميط أدوار ومسؤوليات املرأ2.
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:إلنجازات

صنع القرار في هدفت استراتيجية التنمية الوطنية إلى زيادة نسب املشاركة النسائية في القوى العاملة وفي مواقع القيادة و 
:املجتمع القطري من خالل

ن ثالث أنشطة ويتكون هذا املشروع م. اتخاذ تدابير لتوفير البيئة الداعمة لخلق توازن بين مسؤوليات عمل املرأة والحياة1.
فال؛ اعتماد تأسيس دور حضانة ورياض أطفال في أماكن العمل والتوسع في تأسيس دور الحضانة ورياض األط: رئيسية هي

ة تشمل مراجعة مزايا إجاز )إجراءات عمل صديقة لألسرة مشتملة على الوقت املرن، العمل الجزئي، واالجازة الخاصة 
(.األمومة

.2016في عام 146، إلى 2009عدد دور الحضانة املسجلة من اثنتين فقط عام ارتفاع 2.

فويض ومن السمات النوعية التي يحتويها هذا القانون ت. بشأن تنظيم دور الحضانة2014لسنة ( 1)تم إصدار القانون رقم 3.
ضة، ممر /دور الحضانة باالحتفاظ بكادر نسوي دائم مكون من مشرف عام، ومشرف مساعد، ومتخصص تغذية، ومربية

.وطبيب زائر
شرية لعام أهم التشريعات الداعمة لتمكين املرأة على املستوى الوطني إجراء تعديالت جوهرية على قانون املوارد البمن 4.

ات تساهم في وهنالك مؤسس. من البيئة الداعمة لخلق التوازن بين عمل املرأة ومسئوليات الحياة األسريةعززت والتي 2009
.دعم مؤسسات املجتمع املدني والجمعيات في مجال قضايا املرأة أبرزها املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

ار السياس ي والحد من بالنسبة للتقدم املحرز في مجال تحقيق النتيجة الثانية وهي زيادة عدد النساء في مراكز القيادة وصنع القر و 
:تنميط أدوار ومسؤوليات املرأة تحققتن اإلنجازات التالية

.2016عام % 21إلى 2011عام % 17ارتفعت نسبة النساء الالتي يشغلن مناصب قيادية في القطاع الحكومي من 1.

إلى 2011في سنة % 12الشركات الحكومية، من / وارتفعت نسبة النساء القطريات في املناصب القيادية في املؤسسات2.
خالل الفترة % 15إلى % 8.2، وفي القطاع الخاص من %17إلى % 7.8وفي القطاع املختلط من . 2016في سنة % 24.4

.نفسها

:وعلى صعيد إحداث التغيير في التصورات النمطية السائدة عن املرأة، تم تحديد ثالثة أنشطة رئيسية هي
.مراجعة وتطوير التشريعات إلزالة العقبات التي تعترض النساء1.
عمل مهنيات تطوير برامج إعالمية توعوية وتعليمية على القنوات الرسمية لتعزيز صور إيجابية عن النساء كشريكات2.

.وتقديم برامج تعليمية للفتيات الصغيرات
ة العقبات وقد تم إجراء مراجعات تشريعية واسعة إلزال. تشجيع منظمات املجتمع املدني والجمعيات لدعم شؤون النساء3.

.التي تعترض النساء، سواء من خالل اللجان القانونية أو من خالل الفعاليات
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:  التحديات

وبة تغيير املفاهيم يزال هناك العديد من التحديات التي تعيق هدف تمكين املرأة وتحقيق املساواة بين الجنسين لعل أبرزها صعما •
.الثقافية الراسخة في املجتمع القطري املحافظ

إلدارات والهيئات واجهت استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية املستدامة معوقات تشغيلية تمثلت في صعوبة التنسيق بين ا•
ت الحيوية لتقييم ومتابعة املنفذة للمشاريع املشار إليها، باإلضافة إلى نقص املوارد البشرية املدربة في إدارة املشاريع ونقص البيانا

.تنفيذ املشاريع

عي الوطني ما هي اآللية املؤسسية التي اعتمدها بلدكم لدعم عملية تحضير تقرير االستعراض الطو ❖
ودور اآللية الوطنية للمرأة فيها؟

.اعتماد منهج تخطيط استراتيجي تشاركي لجميع الشركاء الوطنيين •
اع الخاص و تشكيل لجنة إشرافيه ممثلة لجميع وزارات الدولة و لجنة استشارية ممثلة للمنظمات غير الحكومية و القط•

.ثمان فرق عمل وطنية لوضع الخطط االستراتيجية للقطاعات املختلفة
عة الدورية مع تشكيل فريق لتصميم ووضع نظام إلدارة أداء استراتيجية التنمية الوطنية من خالل عملية الرصد و املتاب•

.  الشركاء الوطنيين
 و17املكونة من 2030دمج  أجندة التنمية املستدامة •

ً
غاية ضمن جدول عمل الفرق القطاعية و املشاريع 169هدفا

.كما تم تضمين لوحة مؤشرات األداء أهم املؤشرات ذات العالقة في مجاالت التنمية املستدامة. القطاعية
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كيف تم التوافق على هيكلية ومحتوى الـتقرير الطوعي الوطني؟❖
.2030أجندة التنمية املستدامة و التشاور مع الجهات املعنية على ضوء االولويات الوطنية للتنمية

ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتكم أثناء إعداد الـتقرير الطوعي الوطني؟❖
تطوير املؤشرات ال تزال وزارة التخطيط واإلحصاء تواجه بعض التحديات في توفير املؤشرات من حيث جمع البيانات وتحليلها و 

، رغم ما تقوم الدولة بجهود كبيرة في 2030املتعلقة بالقطاعات التنموية املختلفة واملتسقة مع أهداف اجندة التنمية املستدامة 
ة مجال تحديث نظام اإلحصاءات الرسمية عن طريق دخولها في برنامج أجندة التحول في اإلحصاءات الرسمية مع شعب

يجية التنمية الوطنية اإلحصاءات باألمم املتحدة، بغية توفير البيانات واملؤشرات الالزمة لصياغة السياسات ورصد تنفيذ استرات
Transformative Agenda for Official Statistics in State of Qatar.  2030وأجندة التنمية الوطنية 

كيف تم دمج النوع االجتماعي في الـتقرير الطوعي الوطني؟❖

-2018التنمية الوطنية تم دمج النوع االجتماعي في الـتقرير الطوعي الوطني في كل االستراتيجيات القطاعية املكونة الستراتيجية
شاريع ذات وقد تجسد دمج النوع االجتماعي بشكل خاص في تركيز النتائج القطاعية واألهداف املحددة  والبرامج وامل. 2022

مل كفؤة  العالقة في مجاالت الحماية االجتماعية والتماسك األسري وتمكين املرأة، وجودة التعليم والتدريب، و بناء قوة ع
.وملتزمة
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منتم هل كانت عملية التحضير للـتقرير الطوعي الوطني شاملة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، كيف ض❖
مشاركة أصحاب املصلحة الوطنية؟

. كانت عملية التحضير للـتقرير الطوعي الوطني شاملة
: ضمنا مشاركة أصحاب املصلحة الوطنية من خالل ما يلي

.التشاور مع الجهات املعنية على ضوء األولويات الوطنية للتنمية•
.اإلعالم وتشارك املعلومات بين مختلف الجهات املعنية•
(جمع البيانات وتحليلها وصياغة التقرير النهائي)املشاركة في مختلف مراحل إعداد التقرير •

تم يلتي سلـتقرير الطوعي الوطني األول وما هي التغييرات االتحضير لما هي الدروس املستفادة من ❖
تبنيها في التقرير القادم بناًء عليها؟

.أهمية إشراك الجهات املعنية وضمان ملكيتها لنتائج التقرير•
.أخذ بعين االعتبار نتائج دخول استراتيجية التنمية الوطنية الثانية مرحلة التنفيذ•
.  وضع إطار مؤسس ي وآليات محددة إلعداد التقرير بما يحقق املشاركة الفضلى للجهات املعنية•


