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:المقدمة  
نعقاد قمة البيئة ا ، خصوصاً معالعالمي على الصعيدهمية كبيرة أالتنمية المستدامة اكتسبت 

 ،والتي تمخض عنها جدول أعمال القرن الحادي والعشرين ،م1992ة في البرازيل عام والتنمي
مم المتحدة للتنمية سيس لجنة األأوت ،والذي يشكل بحق خطة عالمية لتحقيق التنمية المستدامة

تستحوذ على اهتمام متزايد من الدول التنمية المستدامة اليوم وباتت   .)UNCSD(المستدامة 
لدورها الفعال في  ومراكز الدراسات وجماعات البحث القتصادية الدولية واإلقليميةوالمنظمات ا

  .كافة األجيالتحقيق العدالة االجتماعية وحماية البيئة والنمو المستدام الذي يحفظ حقوق 
من قبل القيادة الرشيدة للبالد منذ اهتماماً بالغاً  التنمية المستدامة تشهد دولة قطروفي 

جيات يوضع االستراتوكان حصاد هذا االهتمام  . وحتى يومنا هذا م1971دولة عام استقالل ال
نظمة وبناء ، فضالً عن وضع التشريعات واأللهادفة لتحقيق التنمية المستدامةوالسياسات ا

  .واالقتصاديةالمؤسسات المعنية بتحقيق االستدامة البيئية واالجتماعية 
قسم  ، وقدلمستدامة وتطبيقاتها في دولة قطرللتنمية اطر النظرية الكتاب األ هذا يتناولسو

والتطور الذي  وأبعادهاامة بيان مفهوم التنمية المستد األوليتناول الفصل  ،ربعة فصولأإلى 
  .واالقتصادية والبيئية والمؤسسية، فضالً عن توضيح مؤشرات التنمية المستدامة االجتماعية شهدته

  ،المستدامة في دولة قطر المؤسسية والتشريعية للتنميةويستعرض الفصل الثاني التطورات 
جيات ي، عالوة على بيان أهم االستراتالدولة لتحقيق التنمية المستدامةوأهم المبادرات التي قامت بها 

لتنمية والبيئية والمؤسسية لواالقتصادية جتماعية والسياسات التي وضعتها الدولة في المجاالت اال
  .المستدامة

يتناول تحليل أهم مؤشرات التنمية المستدامة االجتماعية إنه ف ،صل الثالثأما الف
، في حين يستعرض الفصل جوانب القوة والضعف فيها بيان، وواالقتصادية والبيئية والمؤسسية

  . أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في دولة قطرخير الرابع واأل
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 :تمهيد
 هم عناصرها أو هاصل التاريخي للتنمية المستدامة وبيان مفهوميبحث هذا الفصل في األ

االجتماعية المؤشرات عن توضيح  واالهتمام العالمي بها، فضالً، المرتبطة بهاوالمفاهيم 
  .لتنمية المستدامةالتي تقاس بها ا مؤسسيةاالقتصادية والبيئية والو

  
  :يخية لمفهوم التنمية المستدامةارالجذور الت :أوال

  :أصل المفهوم) 1 
ن االهتمام بالبيئة والحفاظ على أ، حيث ةن التنمية المستدامة ال تمثل ظاهرة اهتمام جديدإ

ى ، وخير شاهد علالموارد وتنميتها كان من األهداف التي سعى إليها الناس في الحضارات القديمة
، وفي الحضارة )العراق حالياً(النهرين  بين الزراعة والري التي كانت سائدة في بالد ما أنماطذلك 

، وأفالطونأرسطو  أمثالمن  اإلغريق، وكانت بارزة أيضاً في كتابات الفالسفة يمةدالمصرية الق
نساني عن وجود إشارات في الكتب السماوية تحث على العالقة السوية بين النشاط اإل فضالً

مدى  الكريم ، حيث يالحظ المتأمل لخطاب القرآنطبيعي الذي يعيش في كنفه اإلنسانوالمحيط ال
النبوية  األحاديث، فضالً عن الحية اوكائناتهتمام بالطبيعة وعناصرها وتوازنها، وباألرض االه

وتنبذ الهدر  ،ى التعامل الرشيد مع موارد األرض، من قبيل الماء والمراعيالشريفة التي تدعو إل
  . )1(والتبذير

، في النصف الثاني من القرن الماضيمنهجية إال  اًن هذا االهتمام لم يكن يأخذ أطرأغير 
، لح المحافظة على البيئة، بالتوازي مع انبثاق الطلب االجتماعي لصاجماعات البحثاهتمت حيث 

  . نشطة اإلنسانية والمحيط الطبيعيبالعالقة القائمة بين األ
هرت بقوة في بداية القرن س المال الطبيعي لألجيال القادمة قد ظألة نقل رأسن مإ
  .م1915عام  فيإلى هذه المسألة  أشارتن اللجنة الكندية للمحافظة على البيئة قد أ، حيث العشرين

بيان "م تقريراً حول 1948صدر االتحاد الدولي للمحافظة على الموارد الطبيعية الذي تأسس عام أو
عتبر هذا التقرير رائداً في مجال ، وقد ا"م1950محافظة على الطبيعة عبر العالم في عام عن ال

   .بالمصالحة بين البيئة واالقتصادالمقاربة الراهنة المتعلقة 
عطت األفضلية لرسالة جديدة تعين أوقد ركزت الوثيقة على المحافظة على الطبيعة لكنها 

الطبيعة وبين التنمية حيث زال التناقض بين المحافظة على  ،غيير الذي طرأ على دعاة المحافظةالت
تأسس مفهوم التنمية المستدامة انطالقاً من هذا التحليل الذي يقر بوجود عالقة وطيدة ف . االقتصادية

كفى من "وهكذا فقد تقدم التقرير األول المنبثق عن نادي روما والمعنون  . توحد االقتصاد بالبيئة
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 نالبيئيي، بفرضية الحدود البيئية للنمو االقتصادي مثيراً ضجة بين المناضلين م1970في عام " النمو
  .أنصار النمو في درجة الصفر وبين دعاة النمو مهما كان الثمن

قد تم بحثها في مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة  بين النزعتينوكانت أول محاولة للتوفيق 
 التنمية المالئمة للبيئة، حيث شهد المؤتمر انبثاق مفهوم م1972ستوكهولم عام االبشرية الذي عقد ب

ء في مقدمة الويضع هؤ  .خرينآالعالمين إينياسي صاش وموريس سترونغ و قبلالمصاغ من 
، ويجعل التسيير الفعال للموارد الطبيعيةويولي عناية خاصة ب ،رم البيئةاهتمامهم نموذجاً للتنمية يحت
  .عدالة االجتماعية ولحماية البيئةلالتنمية االقتصادية مالئمة ل

 ربعة، حيث تسمح التدخالت في المجاالت األء مقاربة إرادية جداً ومؤسساتيةهؤال تمدويع
  :لعدالة االجتماعية وحماية البيئةبتحقيق األهداف الثالثة المتمثلة في النمو االقتصادي وا التالية
 التحكم في استعمال الموارد.  
 ج النفايات وفي استعمال الملوثاتتحكم في إنتاتوظيف تقنيات نظيفة ت. 
 حصر معقول لموضع النشاطات االقتصادية. 
  تكييف أساليب االستهالك مع العوائق البيئية واالجتماعية بمعنى اختيار األفضلية للحاجات

 . على حساب الطلب
  

في تقرير وم برز االهتمام الجديد بالمفه م1981وفي مطلع عقد الثمانينات وتحديداً في عام 
ية العالمية للمحافظة على جياالسترات" والمعنون ي للمحافظة على الموارد الطبيعيةاالتحاد العالم

السعي الدائم لتطوير "والتي هي  ولى وضع تعريف محدد للتنمية المستدامة، حيث تم للمرة األ"البيئة
، كما "الذي يحتضن الحياة وإمكاناته يئينوعية الحياة اإلنسانية مع األخذ باالعتبار قدرات النظام الب

  .)2(تم في التقرير توضيح أهم مقومات التنمية المستدامة وشروطها
، غير جية الدولية للمحافظة على البيئةاالستراتيولكن بالرغم من أهمية ما جاء في تقرير 

بيئة والتنمية لتقريرها جاءت مع إعالن اللجنة العالمية لل ة لمفهوم التنمية المستدامةيأن الوالدة الحقيق
والتي عرفت التنمية  ،م1987الصادر عام " Our Common Futureمستقبلنا المشترك "عنون مال

نها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة على تلبية أالمستدامة ب
   .)3(احتياجاته

ن التنمية المستدامة قد إ، فوتاريخ ميالده ا كان أصل المفهومنه مهمإف ،وغني عن البيان
، فهناك ي نمط تنمويأت تقرن بأوبدومتنوعة المعاني ن واسعة التداول وشائعة االستعمال اتت اآلب

نمية والت ،اعية المستدامة، والتنمية الصناعية المستدامة، والتنمية البشرية المستدامةالتنمية الزر
 . الخ... السياحية المستدامة 
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  :مفهوم التنمية المستدامة) 2
محاولة منهم إليضاح ) Sustainability(قتصاديو التنمية تعبير االستدامة استخدم ا

ورغم  . محافظة على البيئة من ناحية أخرىالتوازن المطلوب بين النمو االقتصادي من ناحية وال
تياجات الجيل الحالي دون توفير اح"ساس إلى ، فإنه يشير في األاول تعريفات مختلفة لهذا المفهومتد

النمو المستقبلي ونوعية أن وتشير هذه الجملة ضمناً إلى  . "اإلضرار باحتياجات أجيال المستقبل
  . شكل جوهري على نوعية البيئةالحياة الشاملة تعتمد ب

 ألجيالهرثاً مشتركاً إرضه أوتمثل قاعدة الموارد الطبيعية لبلد ما وسمة هوائه ومائه و
ة المدى يفضي إلى راالتجاه لتدمير هذه الهبة عشوائياً سعياً وراء أهداف اقتصادية قصيو . برمتها

  .)4(إنزال العقوبة باألجيال الحاضرة والمستقبلية على وجه الخصوص
، وتمتلك عوامل التواصل  عن التنمية التي تتسم باالستقراروالتنمية المستدامة هي تعبير 
التنمية على إبرازها، مثل التنمية  ي درج مفكروموية التوهي ليست واحدة من األنماط التن

، كافة هذه األنماط تشمل هي ، بلالثقافية، أو البيئية، أو المؤسسيةأو ، االقتصادية، أو االجتماعية
 ، فهي تنمية تأخذ بعينتنهض بالموارد البشرية وتقوم بهافهي تنمية تنهض باألرض ومواردها و

  .ق األجيال القادمة في التمتع بالموارد الطبيعيةاالعتبار البعد الزمني وح
التنمية التي  كثر وضوحاً للتنمية المستدامة بأنهان التعريف األورد آنفاً فإ وعلى ضوء ما

بذير ال وهي عدم الت، أي تفرضها البيئة على جهد التنميةة التة الرئيستأخذ في االعتبار القيود الثالث
 ،استخدام الموارد المتجددة بحدود قدرتها على تجديد نفسهاوااللتزام ب، في استخدام الموارد الناضبة

  . )5(وعدم تجاوز قدرة البيئة على هضم ما يلقيه فيها جهد التنمية من مخلفات
  

  : وأهدافها وأسسها التنمية المستدامةبعاد أ :ثانياً
  :التنمية المستدامة أبعاد )1

إلى هذه  روعند النظ . البيئة والمجتمع واالقتصاد :رئيسة هي أبعاد ةللتنمية المستدامة ثالث
تمثل ، نجد أن منطقة التقاطع عند المركز دوائر متداخلة ذات أحجام متساويةالركائز على أنها 

ال على ا ، شريطة أن تكون مكملة لبعضهتربت هذه الدوائر من بعضهافكلما اق ؛رفاهية اإلنسان
  .، ازدادت منطقة التقاطعحساب بعضها

ترجمة هذه  بأنتضح انه أ، غير قرارها على صعيد واسعإلت فكرة التنمية المستدامة وتم قب
ب ن عملية التنمية الشاملة تتطلأ، حيث اسات عملية يعد مهمة صعبةالفكرة إلى أهداف وبرامج وسي
إلى  عوفالتنمية المستدامة تد . االقتصادية واالجتماعية والبيئية، التوافق بين السياسات المختلفة

لى تحقيق التنمية إعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية عند السعي مستقبل يتم فيه موازنة اال
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فالبد من الربط ما بين التنمية والبيئة من أجل حماية األنظمة البيئية وإدارة   .نوعية الحياةوتحسين 
نسان وتحسين ظروف اجات اإلالموارد الطبيعية التي تعد من المستلزمات األساسية لإليفاء باحتي

 . التحمل ، لكن دون زيادة استخدامها إلى ما يتخطى قدرة الكرة األرضية علىالمعيشة للجميع
المتخذة فإن الجهود الهادفة إلى بناء نمط حياة مستدام تتطلب إحداث تكامل بين اإلجراءات  ،لكولذ

    :مجاالت رئيسة هي ةفي ثالث
  

  :ةالنمو االقتصادي والعدال) أ
متكامالً لتهيئة نمو نهجاً  ،بما بينها من ترابط ،النظم االقتصادية العالمية القائمة حالياًتتطلب 

  .أية دولة أم مجتمع عن الركب ف، مع ضمان عدم تخلجلطويل األل مسؤو
  

  :حفظ الموارد الطبيعية والبيئة )ب
، يجب إيجاد يال القادمةالطبيعية من أجل األجلحفاظ على التراث البيئي العالمي والموارد ل

ف التلوث، وحفظ الموارد ، وإيقاتصادياً للحد من استهالك المواردحلول قابلة لالستمرار اق
  .الطبيعية

  
  :التنمية االجتماعية )ج

لصحية والماء وخدمات يحتاج اإلنسان إلى العمل والغذاء والتعليم والطاقة والرعاية ا
أيضاً احترام ، يجب على المجتمع الدولي أن يكفل تياجاتوعند العناية بهذه االح . الصرف الصحي

، وتمكين جميع اإلنسان، واحترام حقوق وع الثقافي واالجتماعيالنسيج الثري الذي يمثله التن
   .)6(أعضاء المجتمع من أداء دورهم في تقرير مستقبلهم

ا هي قضية تنموية  بقدر م وإنسانية أخالقيةلمستدامة قضية التنمية ا اعتبارومما تقدم يمكن 
كد ذلك أن التنمية في مختلف دول العالم ال تحقق يؤوالذي  ،، وهي قضية مصيرية ومستقبليةبيئية

الرصيد الطبيعي  شروط االستدامة بوضعها الحالي ألنها تتم على حساب استهالك واستنزاف
خر يرى هم اآلبعضو ،خالقيةأيتعامل مع قضية التنمية المستدامة كقضية  همبعض، فلألجيال القادمة

خطاء أصالح نها نموذج تنموي بديل يختلف عن النموذج الصناعي الرأسمالي أو هو أسلوب إلأ
مصير األجيال وأنها تفكير في مستقبل  ويرى آخرون، ماذج السابقة بعالقتها مع البيئةوتعثرات الن

  .ن عنصر الوقت هو أهم ما يميزهاأالقادمة و
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  :)7(أنهابوالمتمثلة  السمات األساسية للتنمية المستدامةويمكن الوقوف على أبرز 
 هو  خالً وتعقيداً فيما يرتبط بما هو طبيعي ومااتختلف عن التنمية بشكل عام كونها أشد تد

  .اجتماعي في التنمية
 ى الحد من تفاقم ، وتسعى إلت أكثر الشرائح فقراً في المجتمعتقوم على أساس تلبية متطلبا

 .الفقر في العالم
  على  واإلبقاءنوعي يتعلق بتطور الجوانب الروحية والثقافية ترتكز على أساس

 .الخصوصية الحضارية للمجتمعات
 يمكن فصل عناصرها وقياس مؤشراتهااألبعاد الكمية والنوعية بحيث ال فيها تداخل ت. 
 لها بعد دولي يتعلق بضرورة تدخل كافة الدول الغنية لتنمية الدول الفقيرة. 

  
  :داف التنمية المستدامةهأ )2
إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن  لياتها ومحتواهاآتسعى التنمية المستدامة من خالل    

  :)8(بما يليتلخيصها 
  

  :للسكان أفضلتحقيق نوعية حياة ) أ
تحاول التنمية المستدامة عن طريق عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية تحسين 

تركيز على ونفسياً وروحياً من خالل الواقتصادياً في المجتمع اجتماعياً نوعية حياة السكان 
  .الكمية وبصورة عادلة ومقبولة ال ،الجوانب النوعية للنمو

  :احترام البيئة الطبيعية) ب
تركز التنمية المستدامة على العالقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية 

نها ببساطة تنمية تستوعب العالقة الحساسة بين البيئة ، إساس الحياة اإلنسانيةعلى أنها أ ومحتواها
  .، وتعمل على تطوير هذه العالقة كي تكون عالقة تكامل وانسجامالمبنية الطبيعية والبيئة

  :يز وعي السكان بالمشكالت البيئيةتعز )ج
، وحثهم على ةيت البيئمشكالاللية تجاه خالل تنمية إحساس األفراد بالمسؤوويتم ذلك من 

برامج ومشروعات المشاركة الفاعلة في خلق الحلول المناسبة لها عن طريق مشاركتهم في إعداد 
  .هاوتقييم ها ومتابعتهاوتنفيذالتنمية المستدامة 

  :رد الطبيعيةاتحقيق االستغالل الرشيد للمو )د
محدودة، لذلك تحول دون  تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية على أنها موارد

  .على استخدامها وتوظيفها بصورة عقالنيةوتعمل  ،استنزافها أو تدميرها
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  :لوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمعوربط التكن )هـ
، وكيفية ية التنميةللعملوجيات المختلفة وعن طريق توعية السكان بأهمية التكن ذلك ويتحقق

تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن ينجم ها في مناستخدام المتاح والجديد 
عليها  اًثار مسيطر، أو على األقل أن تكون هذه المخاطر واآلثار بيئية سالبةآعن ذلك مخاطر و

  .بمعنى وجود حلول مناسبة لها
  :إحداث تغيير مناسب ومستمر في حاجات وأولويات المجتمع )و

يمكن  من خاللهالمجتمع وتسمح بتحقيق التوازن الذي  انياتإمكويتم ذلك بطريقة تالئم 
  .، ووضع الحلول المالئمة لهاسيطرة على المشكالت البيئية كافة، والتفعيل التنمية االقتصادية

  
  :أسس التنمية المستدامة) 3

تعتمد التنمية المستدامة على تحقيق أمرين أساسيين هما الحق في التنمية والحق في حماية 
لتدعيم حقوق اإلنسان  ساسياًمطلباً أ باتت، فيقيناً أن حماية البيئة اإلنسانئة وكالهما من حقوق البي

وللتنمية المستدامة   .في الحياة الكريمة والتمتع بالصحة التي تأتى من خالل الحق في التنمية
 8إلى  3من  المبادئبصفة أساسية ضمن إعالن ريودي جانيرو في  وضعهاعناصر رئيسة تم 

  :والعناصر الموضوعية للتنمية تتضمن اآلتي . 16والمبدأ 
 تخدام المتواصل للموارد الطبيعيةاالس.  
 ة البيئية مع التنمية االقتصاديةاندماج الحيا. 
 الحق في التنمية. 
 التوزيع العادل للموارد بين الجيل الحالي واألجيال القادمة. 
  المتسبب في التلوث بنفقات التلوثتحميل. 

  
الخاصين باالشتراك العام في  )17و 10(تتمثل في المبدأين إنها ف ،صر اإلجرائيةاالعنأما 

أو مقاييس بيئية وتستند التنمية المستدامة على عدة اعتبارات   .القرار وفي التقييم البيئي العاماتخاذ 
  :تحكمها قواعد هي

  :)9(وتتكون من نوعين من المصادر هما :قاعدة المخرجات
  .قدرتها على إعادة التوليد جاوزيكون استهالك المصادر بما يتال أوهي : تجددةالمصادر الم -
قل من أن تكون أاستنزاف المصادر غير المتجددة بحيث عدم : المصادر غير المتجددة -

المعدل التاريخي لتطوير المستخدم للمصادر المتجددة واستثمارها حسب قاعدة سرفيان 
أن الناتج من استخدام المصادر المستنفدة يجب " نص على والتي ت ،كوزي للتنمية المستدامة
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استخدام جزء منه في قضاء الحاجيات الحالية بباقي العائد في مشاريع مستقبلية تخدم 
  .األجيال القادمة

  
  :جية واالقتصادية واالجتماعيةالتنمية المستدامة توازن بين القيم االيكولو )4

والتي تنطوي  ،ئيسة الخاصة بمفهوم االستدامةمجموعة األهداف الر) 1(يوضح الشكل 
ت جهود متواصلة لـتأكيد المضامين وقد بذل. ن عملية كامنة للتنمية المستدامةعلى مضامي

  .للتنمية المستدامة ةالمتأصلة في العناصر الثالث
  

  ترابط أبعاد عملية التنمية المستدامة :)1(شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sourse: Ismail Serageldin “Making Sustainable Development ,P.12  

 

 األھداف االجتماعیة
 التمكین  
 المشاركة  
 الحراك االجتماعي  
  التماسك

  االجتماعي

 
 األھداف االقتصادیة

 النمو  
 المساواة  
 الكفاءة  

 األھداف االیكولوجیة
 وحدة النظام االیكولوجي  
 القدرة الحاملة  
 التنوع البیولوجي  
 العالمیة القضایا 

 
التنمیة 
 المستدامة
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لنظام ل الشاملويركز علماء البيئة على الحفاظ على تكامل النظم البيئية المطلوبة لالستقرار 
ويسعى   .لطبيعية والكيميائية والبيولوجيةواالهتمام بقياس وحدات الكائنات االبيئي العالمي 

والتقنيات  الموجودات الرأسماليةقصى درجة في ظل أالرفاهية البشرية إلى  متعظياالقتصاديون إلى 
 . للقياس اًمعيار ابوصفه) مثل المال أو القيمة المتحققة(واستخدام الوحدات االقتصادية  الحالية

الناس ومدى  همويركز علماء االجتماع على أن العوامل األساسية الفعالة في التنمية المستدامة 
مثل الرفاهية والتمكين ، ام الوحدات غير الملموسة أحياناًتهم ورغباتهم واستخداحتياجا

  . )10(االجتماعي
وتقع الحلول الدائمة الالزمة لتنمية النظم األرضية في مفترق الطرق بين المجاالت التـي  

  .)2شكل (تمثل عناصر التنمية المستدامة 
  

  مستدامةالعناصر الرئيسة التي تحقق التنمية ال :)2(شكل 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  73دوجالس موسيتش، مبادىء التنمية المستدامة ،ص . ف:المصدر
  

قابلة للتطبيق مـن   اوإجراءاتهحينما تكون أهداف اإلدارة تتحقق التنمية المستدامة إال  وال
ـ  ،ية االقتصادية ومرغوبة اجتماعياًن تكون عملية من الناحأالناحية البيئية و ى الكمـال  مما يشير إل

، بل يوفر باألحرى مصدراً ال يقدم أية أسس لألحكام القيميةوعلم التنبؤ ذاته  . بيئي وتقبلها سياسياًال
اً للشـروط التـي   ، وفقالقرارات االقتصادية واالجتماعيةأساسياً للمعلومات التي تتخذ على أساسها 

  .تفرضها قيم الناس

 
 
 
 

 مرغوبًا اجتماعیا

 
 
  

قابلة للتحقیق ایكولوجیًا          

 
 
 

 معقولة اقتصادیًا
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ة صياغة التوازن لـيعكس تفـوق   فإن عدم التوازن بين العناصر الثالثة أو إعاد ،ومع ذلك
البيئة بسبب تعرض واحـد أو  حماية إحدى وجهات النظر على ما عداها قد يسفر عن فشل تحقيق 

فإذا أخذنا على سبيل المثال إحدى وجهات النظـر األساسـية فـي      .جاالت لإلخفاقأكثر من الم
جع في الوقت نفسه األهداف ، وترقتصادية فقط مثل النمو والكفاءةالحسبان بحيث تبرز األهداف اال
  . حقيق توازن دائم في األجل الطويل، فإنه ال يمكن توحدها البيئية إلى إدارة الموارد الطبيعية

متدثراً في عباءة القيم والمؤسسـات  ) مثل الغابات(ثل يكون استمرار النظم األرضية وبالم
ن المشـكالت الطبيعيـة   أضافة إلى هذا باإل . اإلنسانية دون االعتماد على الوظائف البيئية وحدها

فـي الـنظم    ما يواكبها من تدهور الموارد وفقدان اإلمكانات الكامنة معالحيوية والتقنية الظاهرية 
، يكون لها في واقع األمر جذور أصيلة في المشكالت مثل النظم االيكولوجية الزراعية االيكولوجية

                                                            .)11(االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 

  :لمال الطبيعي والتنمية المستدامةرأس ا :ثالثا
  :س المال الطبيعيأمكونات ر )1

  :لف منأس المال الطبيعي على أنه يتألى رإيمكن النظر 
  الموارد الطبيعيةNatural Resources 
  األرضLand 
 نظمة الحيوية األEcosystems  

المستدامة بعيدة  ب هذه المكونات الثالثة أهمية كبيرة بوصفها تشكل وظائف للتنميةوتكتس
  :الفئات التالية ىحدهذه الوظائف ضمن إ وضعويمكن  . المدى لالقتصاد

  
   :Resource Functionsوظائف المورد  :الفئة األولى

خزون من ، مثل المية إلى سلع وخدمات لصالح البشريةتتضمن تحويل الموارد الطبيع
  .المعادن واألخشاب والغابات الطبيعية، وثروة أعماق البحار من األسماك

  
  :Sink Functionsوظائف مرتبطة بالتخلص من النفايات  :الفئة الثانية

: ء عمليتي اإلنتاج واالستهالك مثلتقوم بالتخلص من المواد غير المرغوب بها من جرا
و البشر، أ، والمياه المستخدمة لتنظيف المنتجات الكيماويةعن االحتراق والعمليات الغازات الناتجة 

و دفنها في أ، تصريف هذه المواد إما في الهواء، أو المياه وعادة ما يتم . والمخلفات من المواد
  .Sinksويطلق على طرق التصريف الثالثة هذه بالتسريبات  . التربة

19
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  :Service Functionsوظائف خدمية  :الفئة الثالثة
، والماء لحية بما فيها البشر، مثل الهواء للتنفسبتوفير متطلبات الحياة للكائنات ا تقوم

ويطلق على بعض مكونات هذه الفئة من الوظائف  . وظائف البقاء ق عليهالذا يطل . للشرب
اطق ، التي تحسن من نوعية الحياة مثل المنAmenity Functionsسباب الراحة أوظائف 

  .الجنس البشري فقط، والمرتبطة بالفراغ الطبيعية لقضاء أوقات
، فإن التنمية المستدامة تعتمد على صيانة هذا النوع من س المال الطبيعيأووفقاً لمنهج ر

س المال الطبيعي إلى أوفي حالة تآكل رصيد ر . )س المالأواألنواع األخرى من ر(س المال أر
، فإن أنماط التنمية الث أعالهها في الفئات الثالمستوى الذي ال يمكنه من القيام بالوظائف المشار إلي

يعني أن أنماطاً أخرى  ذلك ال أن ،عن البيان غنيو . على هذه الوظائف لم تعد مستدامة المعتمدة
اد على مدخالت رأس المال من التنمية لم تعد موجودة، بل يعني أن هناك حاجة لوقف االعتم

  .ذا النوع من رأس المال، أو إيجاد وسائل جديدة لتحل محل هالطبيعي
استدامة التنمية على رأس المال  اعتمادفيما يتعلق بمدى  اتجاهان، فقد برز وبناء على ذلك

  :)12(الطبيعي
  

  :Weak Sustainabilityاالستدامة الضعيفة  :االتجاه األول
 تجاه بضرورة المحافظة على مستوى نصيب الفرد من الدخل الناتج عن يؤمن هذا اال

بين  ما اللذلك أن هناك إمكانية إح يعنيو . )الطبيعي وغير الطبيعي(س المال أرصيد ر إجمالي
أي أن هذا االتجاه يسمح بتآكل رأس المال الطبيعي طالما أنه يمكن   .النوعين من رأس المال هذين

  .)محل تربة طبيعية اصطناعيةتربة  مثالً(تعويض ذلك بأنواع من رأس المال 
  

  : Strong Sustainabilityالستدامة القوية ا :االتجاه الثاني
، وما يتضمنه ذلك من محافظة على كافة أنواع رأس الماليؤمن هذا االتجاه بضرورة ال

فعلى سبيل  . )التنافس السائد في االتجاه األولعكس من فرض (رض التكامل ما بين هذه األنواع ف
جود الجة األخشاب ال يملك قيمة دون و، فإن رأس المال المنتج المستخدم في الحصاد ومعالمثال

على كال النوعين من رأس  وعليه فإنه من خالل المحافظة . رصيد من األخشاب جاهزة للقطع
 اويطلق على التحذيرات التي يتبناه . كن المحافظة على استدامة التنميةيم) الطبيعي والمنتج(المال 

عن هذه ويعبر  "Precautionaryالتحوطية  المبادئ"جاه في مجال التنمية المستدامة هذا االت
  :بالبنود التالية المبادئ
  .معدل تجديدها يتخطىبمعدل  Renewableالموارد المتجددة  استخدامال يتم يجب أ )1

20
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بحذر وبكفاءة مع الحرص على  Non-Renewableيجب استخدام الموارد غير المتجددة  )2
من خالل التطورات التكنولوجية أو استمرار هذه الموارد لألجيال القادمة إما من خالل 

 .االنتقال الستخدام الموارد المتجددة

تستخدم الوظائف المرتبطة بالتخلص من النفايات بمعدل يفوق قدرتها التمثيلية  الأيجب  )3
Assimilative Capacities.  

  
في ظل  عد واحداًثير زيادة السكان يأياً كان االتجاه الذي تتبناه التنمية المستدامة، فإن توأ

نما المناص أن تنمو هذه إ، وس المال فحسبأأرصدة ر ال تتناقصفال يفترض أ. االتجاهين هذين
 . ثبات متوسط دخل الفرد األرصدة بنفس معدل نمو السكان إذا ما كان الهدف هو المحافظة على

نمو بمعدل فإن تأثير التغيرات التكنولوجية قد يعني أنه بإمكان عدد السكان أن ي ،وبطبيعة الحال
، وذلك في رافق ذلك خفض في متوسط دخل الفرديتجاوز معدل نمو أرصدة رأس المال دون أن ي

  .بتحقيق استخدام أكثر إنتاجية ألرصدة رأس المال المتاحة التقدم التكنولوجيظل إمكانية 
فإنه ال يبدو أن  ،س المالأرصدة رتطلب صيانة مستقلة ألت، وطالما أن االستدامة القوية

وحدات عينية أو وحدات : ياسناك سبباً يمنع من تقييم كافة أشكال رأس المال بنفس وحدة القه
صدة الموارد ، فأرالممعالقياس العيني بأنها طريقة مباشرة وواضحة ال ةوتتميز طريق. نقدية

يمكن قياسها باستخدام وحدات ) ، وموارد باطن األرضمثل أصول األخشاب(الطبيعية المختلفة 
ل طاقة استيعاب األنهار ، مثلطبيعي المتمثل باألنظمة البيئيةأما قياس رأس المال ا.مبسطة عينية

  . ، فهي مسألة في غاية الصعوبةللمخلفات
   

  :المال الطبيعي والحسابات القوميةس أر )2
مصنوع في  مال رأسالمال الطبيعي إلى  رأسج مفهوم االستدامة كتحويل ارممكن إدمن ال
على أنه مجموع القيمة المضافة ) GNP(وقد عرف الناتج القومي اإلجمالي  . ميةالحسابات القو

) NNP(كما أن الناتج القومي الصافي  . ع والخدمات النهائية في االقتصادالمترتبة على إنتاج السل
س المال ألر )دثاراالن( وهو عبارة عن الناتج القومي اإلجمالي مطروحاً منه مخصصات اإلهالك

  :وهذا يعني أن . )13(موارد المتاحة لالستهالك ليعد مقياساً مالئماً ل) Dm(المصنوع 
  

                  NNP = GNP – Dm   .......... 1 
  :ولكن 

                  GNP = C + S    ............ 2    
  :ولذا فإن . تمثل االدخار) S(، و تمثل االستهالك  )C(ن أحيث 
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                  NNP = C + S – Dm   ........... 3     
                    

ن االستهالك سيكون أقل من إ، فو يزيد على، االهتالكأ، ن االدخار يتعادل معأوطالما 
  .نهائية الناتج القومي الصافي ويمكن أن يتواصل بصورة ال

يمكن ) Dn(فإن استنزافه السنوي  ،ال الطبيعيس المأوبمجرد توافر مقياس لرصيد ر
  :أي أن . )ANNP(تقديره وأخذه في االعتبار للتوصل إلى الناتج القومي الصافي المعدل 

   
     ANNP = GNP –Dm –Dn = C + S –Dm –Dn ....4 

  
 ، سيكون بوسع االقتصاد تحقيق مستوى متواصل من االستهالك إذاوفي هذه الحالة أيضاً

كل من رأس المال المصنوع والطبيعيفي كل سنة لكي يغطي اإلهالك ل تم ادخار كاف.  
ة وعلى الرغم من أن تقديرات االهالك المعتاد لرأس المال المصنوع ال تزال تتم بصور

 لرأسإن التوصل إلى تقديرات تقريبية لمخصصات اإلهالك ف ،تقريبية في معظم الدول النامية
لى تحسن في إوسيقود بالتالي  المال الطبيعي سيشكل تحسناً في التقديرات الجارية للناتج القومي

ومن المنتظر أن تصبح حسابات الموارد والبيئة مع تزايد الخبرة جزءاً مكمالً للحسابات . السياسات
  .القومية في مختلف الدول

  
  :مؤشرات التنمية المستدامة: رابعاً

ق يتساهم مؤشرات التنمية المستدامة في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجاالت تحق
، وهذا ما ينجم عنه اتخاذ العديد من القرارات الدولية والوطنية حول التنمية المستدامة بصورة فعلية

وتعكس هذا المؤشرات مدى نجاح الدول في تحقيق  . االقتصادية واالجتماعية والبيئيةالسياسات 
كن حسابها التنمية المستدامة، وهي تقيم بصورة رئيسة وضع الدول من خالل معايير رقمية يم

، وتساهم في إعطاء صورة واضحة عن مدى التقدم أو التراجع في تطبيق ومقارنتها مع دول أخرى
  .سياسات كل دولة في مجاالت التنمية المستدامة

القرن  ندةوتتمحور مؤشرات التنمية المستدامة حول القضايا التي تضمنتها توصيات أج
األمم المتحدة بالقضايا  ي في العالم وقد حددتهاوهي تشكل إطار العمل البيئ الحادي والعشرين

المساواة االجتماعية، الصحة العامة، التعليم، الفئات االجتماعية، أنماط اإلنتاج واالستهالك، : التالية
حار والمحيطات والمناطق الساحلية، المياه ، األراضي، البالسكن، األمن، السكان، الغالف الجوي

لوجيا، التصحر و، التكنالزراعة ،، النقل والطاقة، النفايات الصلبة والخطرةالعذبة، التنوع البيولوجي
  .، القوانين والتشريعات واألطر المؤسسيةوالجفاف، الغابات، السياحة البيئية، التجارة
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  .ألهم القضايا المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة  وفيما يلي توضيح

  
  :والمؤشرات االجتماعيةالقضايا  )1

: قضايا هي تنمية المستدامة في ستثل القضايا المرتبطة بالمؤشرات االجتماعية للتتم
  .المساواة االجتماعية، الصحة العامة، التعليم، السكن، األمن، السكان

  
  :ةالمساواة االجتماعي )أ

، إذ تعكس إلى االجتماعية في التنمية المستدامةأهم القضايا  ىحدإتعد المساواة االجتماعية 
مع درجة العدالة والشمولية في توزيع وترتبط المساواة .ة نوعية الحياة والمشاركة العامةكبير درجة
 ،مات العامةوتتضمن فرص الحصول على العمل والخد .رد وإتاحة الفرص واتخاذ القراراتالموا

ية تبرز جتماعومن القضايا الهامة المرتبطة بتحقيق المساواة اال . وأهمها الصحة والتعليم والعدالة
، والوصول إلى الموارد المالية وعدالة الفرص بين قضية مكافحة الفقر، والعمل وتوزيع الدخل

  .األجيال
المساواة االجتماعية في ) Agenda 21(عمال القرن الواحد والعشرين أوقد عالج جدول 

ك المجتمعات ، وكذلستهالك والمرأة واألطفال والشبابالفصول الخاصة بالفقر وأنماط اإلنتاج واال
  .)14(المحلية

العدالة  مبادئوعلى الرغم من التزام معظم دول العالم باتفاقيات ومعاهدات تتضمن 
، فإن أغلب هذه الدول لم تحقق نجاحاً ملموساً في مواجهة سوء توزيع والمساواة االجتماعية

نمية المستدامة ضايا التاالجتماعية من أكثر ق ، وتبقى المساواةوارد ومحاربة الفقر في مجتمعاتهاالم
نسبة السكان المساواة االجتماعية وهما  وقد تم اختيار مؤشرين رئيسين لقياس  .صعوبة في التحقيق

أو مؤشر جيني (مقدار التفاوت بين الخُمس األغنى والخُمس األفقر من السكان و، تحت خط الفقر
  .)القياسي لتفاوت الدخول

  :صحة العامةال )ب 
فالحصول على مياه صالحة للشرب  ،ما بين الصحة والتنمية المستدامةق هناك ارتباط وثي

ن تدهور األوضاع أل، التنمية المستدامة مبادئهم أتعد من وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة 
أدى  المطرد السكانيالنمو ، ويجة تلوث البيئة المحيطة بالسكان، والفقر، وغالء المعيشةالصحية نت

، حيث لم تتطور الخدمات التنمية المستدامة، وخاصة في الدول الناميةلفشل في تحقيق إلى ا
   .ية بصورة تواكب التطور االقتصاديالصحية والبيئ
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ما وقد وضع جدول أعمال القرن الحادي والعشرين بعض األهداف الخاصة بالصحة أهمها 
  :)15(يلي

 وخاصة في مناطق األرياف األولية تحقيق احتياجات الرعاية الصحية.  
 معدية وحماية األطفال وكبار السنالسيطرة على األمراض السارية ال.  
 تقليص األخطار الصحية الناجمة عن التلوث البيئي.  

  
العمر المتوقع عند الوالدة، معدالت وفيات : أهم المؤشرات الرئيسة للصحة فهي أما 

  .األولية الرعاية الصحيةو، األمهات واألطفال
  

  :التعليم) ج
عمال أكيز عليه في جدول روقد تم الت  .رئيساً لتحقيق التنمية المستدامةم مطلباً يعد التعلي

لتحقيق  الفردمن أهم المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها م ، ألن التعليالقرن الحادي والعشرين
ومدى تطوره بين مستوى التعليم في بلد ما  اًمباشر اًكما أن هناك ارتباط  .النجاح في الحياة

  .ماعي واالقتصادياالجت
  :)16(هداف التاليةحول األ 21عمال القرن أويتركز التعليم في وثيقة جدول    

 إعادة توجيه التعليم نحو التنمية المستدامة.  
  زيادة فرص التدريب. 
 زيادة التوعية العامة. 

 
لى التعامل مع ريب سكانها عدوقد حققت الكثير من الدول نجاحات ملموسة في التعليم وفي ت

أما أهم  . لذي يجب القيام به في هذا المجال، واليزال هناك كثير من الجهد االمعلومات الحديثة
  .ومعدل االلتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة ،معدل معرفة القراءة والكتابة: مؤشرات التعليم فهي

  
  :السكن) د

، وتتأثر شروط الحياة مةأهم احتياجات التنمية المستدا يعد توفير السكن المالئم للمواطن من
، ومعدل نمو السكان والفقر والبطالة  وكذلك ةاالقتصادي الحالةفي الحواضر الكبرى دائما بكل من 

  .ونوعية التخطيط العمراني والحضريحالة 
البشري وتشكل الهجرة من األرياف إلى الحواضر أحد أهم أسباب زيادة االستيطان 

المتناسب الذين يعيشون في ظروف صعبة وال يجدون السكن  ولئكأو، العشوائي ونسبة المتشردين
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وتقاس حالة السكن في مؤشرات  . العيش في مسكن آمن ومريح ومستقل مع حقوقهم اإلنسانية في
  .)17(األبنيةالمربعة في  األمتارنصيب الفرد من التنمية المستدامة عادة بمؤشر واحد هو 

  
  :األمن) هـ

، فالعدالة جتماعي وحماية الناس من الجرائمستدامة األمن االيقصد باألمن في التنمية الم
وعادل يحمي لإلدارة األمنية متطور تماعي تعتمد كلها على وجود نظام والديمقراطية والسالم االج

، أو القلق االجتماعي هذه اإلدارة ال تثيرذاته أ، إال أنه ينبغي في الوقت المواطنين من الجريمة
  . فراد، والتعدي على حقوق اإلنسانل اإلساءة إلى األتمارس سلطاتها من خال

العنف والجرائم : 21عليها جدول أعمال القرن  ركز ومن المسائل المتعلقة باألمن والتي
ويتم  .يقع ضمن بنود األمن االجتماعي وغيرها مما، وجرائم المخدرات، فال والمرأةضد األط

  .)18(كبي الجرائم في المجتمعنسبة مرتقياس األمن االجتماعي عادة من خالل 
  
  :السكان) و

د معدل النمو ، فكلما زالنمو السكاني والتنمية المستدامةتوجد عالقة عكسية بارزة بين ا
وتقلص النمو  ، أو منطقة جغرافية معينة زادت نسبة استهالك الموارد الطبيعيةالسكاني في دولة ما

  .من فرص تحقيق التنمية المستدامة ، وهو ما يقلليةاالقتصادي المستدام، مما يفاقم المشكالت البيئ
  .لنمو السكانيا معدلهو أما المؤشر الرئيس الذي يستخدم ف

  
  :القضايا والمؤشرات االقتصادية  )2

  :وتشمل هذه المؤشرات قضايا البنية االقتصادية وأنماط اإلنتاج واالستهالك
  
       :البنية االقتصادية) أ

، ومعدل سماليأاالقتصادي الرطة بالنمو االقتصادي عادة النشاط تظهر المؤشرات المرتب
عطي صورة ت ، لكن مثل هذه المؤشرات الالقوى الشرائية ضمن موازين السوقدخل الفرد و

ويعكس تطوير  . في توزيع الثروات أو مصادر الدخلواضحة عن حقيقة التفاوت االقتصادي 
ر سياسات االقتصاد الكلي على الموارد الطبيعية مما مستدامة طبيعة تأثيالقتصادية االمؤشرات ال

  . أولويات قياس التنمية المستدامة يعد من
  : بما يليأهم مؤشرات البنية االقتصادية وتتمثل 
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 اإلجمالي المحليالفرد من الناتج ويمكن قياسه من خالل نصيب : األداء االقتصادي 
(GDP)ونسبة االستثمار فيه ،.  

 يزان التجاري للسلع والخدماتتقاس بالم: التجارة. 
 خلية إلى يقاس عادة من خالل احتساب نسبة المديونية الخارجية أو الدا: الوضع المالي

، وكذلك من خالل نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية التي يتم الناتج القومي اإلجمالي
 .مقارنة بالناتج القومي اإلجمالي تقديمها أو الحصول عليها

 
  :نتاج واالستهالكأنماط اإل )ب

من أهم القضايا االقتصادية الرئيسة في التنمية المستدامة، إذ أنماط اإلنتاج واالستهالك تعد 
، وأنماط اإلنتاج غير اًصناعي الدول المتقدمةأن العالم يتميز بسيادة النزعات االستهالكية في 

 عليه الو . في الدول النامية أم ول المتقدمةالمستدامة التي تستنزف الموارد الطبيعية سواء في الد
ر جذري في سياسات اإلنتاج واالستهالك للمحافظة على الموارد وجعلها يمناص من إحداث تغي

  .)19(المقبلة لألجيال، شريطة أن تبقى متوفرة لجميع سكان العالم بصورة متساويةمتاحة 
صناعياً التي تستنزف  وتقع مسؤولية المحافظة على الموارد الطبيعية على الدول المتقدمة

لتأمين ، فيما تبذل الدول النامية كافة جهودها من خالل إنتاجها المكثف والواسع تلك الموارد
  .الحاجات األساسية لسكانها

  :أنماط اإلنتاج واالستهالك باآلتيوتتمثل أهم مؤشرات 
 دام المواد استخ، وتقاس بمدى كثافة قصد بالمادة كل الخامات الطبيعيةي: استهالك المادة

  .الخام في اإلنتاج
 ساب استهالك الطاقة السنوي للفردوتقاس من خالل احت: استخدام الطاقة. 
 وإنتاج النفايات تاج النفايات الصناعية والمنزليةوتقاس بكميات إن: إنتاج وإدارة النفايات ،

 .والمشعة، وإعادة تدوير النفاياتالخطرة 
 تي يقطعها الفرد سنوياً مقارنة بنوع المواصالت  وتقاس بالمسافة ال: النقل والمواصالت

   .)الخ...سيارة خاصة، مواصالت عامة، طائرات ،(
 
  :القضايا والمؤشرات البيئية) 3

حار والمحيطات ، والبراضي، واأللمؤشرات البيئية في الغالف الجويواتتمثل القضايا 
  .العذبة، والتنوع الحيوي، والمياه والمناطق الساحلية

  :الف الجويالغ )أ
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نها ، ومضمن إطار الغالف الجوي وتغيراته هناك العديد من القضايا الهامة التي تندرج
رة أو ثيرات هذه القضايا بصورة مباشأ، وترتبط تونوعية الهواء ،التغير المناخي وثقب األوزون
  .، واستقرار وتوازن النظام البيئيغير مباشرة مع صحة اإلنسان

، يتسم بالتناسق مع اً متكامالً لحماية الغالف الجوينهج )21(ن ويطرح جدول أعمال القر
  :)20(واالقتصادية، ويركز على ما يلي التنمية االجتماعية

 من أجل معالجة حاالت عدم اليقين تحسين األساس العلمي.  
 منع استنفاد األوزون الستراتوسفيري. 
 ئي المتخطي للحدودمعالجة التلوث الهوا. 
 الستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة والنقل واالستهالك والتنمية العمل على زيادة ا

 .الصناعية واستخدام الموارد البرية والبحرية
 

، التوصياتمن الغالف الجوي وقدم العديد  كالتبمش )21(وقد اهتم جدول أعمال القرن 
نوعية ، وتحسين لمناخلدولية واإلقليمية لحماية اكما تم إقرار الكثير من المعاهدات واالتفاقيات ا

هناك و . الهواء من خالل تقليل انبعاثات الغازات الملوثة والسامة من المصادر الثابتة والمتحركة
  :ات رئيسة تتعلق بالغالف الجوي هيمؤشر ةثالث

 وتحكمه اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو: التغير المناخي.  
 المواد المستنفدة لطبقة األوزون وتتم متابعتها من خالل استهالك: وناستنفاد طبقة األوز ،

  .تفاقية فيينا وبروتوكول مونتريالوتحكمها ا
 البيئة الخارجية ويتم قياسها من خالل درجة تركيز ملوثات الهواء في  :نوعية الهواء

  .للمناطق الحضرية
  
  :األراضي) ب

ن أ، إذ ة في عالقتها بالتنمية المستدامةيروهي قضية معقدة وهامة جداً وذات تشعبات كث
نمية المستدامة طرق ووسائل استخدام األراضي هي التي تحدد بصورة رئيسة مدى التزام الدول بالت

اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية بدرجات متفاوتة  األراضيوتتطلب استخدامات .وتطبيق مبادئها
  .و شخصيةأأو محلية  إقليمية، أو القرارات وطنيةمن المسؤولية اإلدارية والسياسية، وقد تكون 

إلى اتباع نهج كلي باستعمال إدارة متكاملة ومعتمدة على  21ويدعو جدول أعمال القرن 
بيق هذا النهج حل أوجه طويقصد بت  .األراضيلتنمية المستدامة لموارد النظم اإليكولوجية لتحقيق ا
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األراضي والحقوق  توفيرلة أ، مع االهتمام بمسيلألراضن االستخدامات المتنافسة التضارب بي
  .حماية البيئة والموارد الطبيعية ، معالمتعلقة بها، كما يقصد به زيادة اإلنتاجية

بطة ترلمتحدة الم، واتفاقية األمم اية األمم المتحدة لمكافحة التصحروتدعم هذا النهج اتفاق   
لمؤتمر الدولي الثاني للمستوطنات البشرية، ، وجدول أعمال الموئل الصادر عن ابالتنوع الحيوي

  .)21(وخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمية لألغذية
زالة إراضي والتصحر وعلى تدهور األ األراضيوتركز المؤشرات المتعلقة باستخدامات  

  .الزراعية والنمو الحضريالغابات والتنمية 
  
  :البحار والمحيطات والمناطق الساحلية )ج

، لذا فإن رضيةمن مساحة الكرة األ% 70ما نسبته ما كانت البحار والمحيطات تشكل ل
وتشمل  . لتحديات التي تواجه البشريةاكبر أإدارة هذه المناطق الشاسعة بطريقة مستدامة بيئياً يمثل 

  :)22(النسبة للتنمية المستدامة ما يليهمية بالمسائل البحرية والساحلية ذات األ
 البرية األنشطةاجم عن التدهور الن.  
 وغيرها من الموارد الحية لألسماك االستغالل غير المستدام. 
 التلوث البحري الناتج عن النقل البحري ومشاريع النفط والغاز في المياه الساحلية. 
 حماية التنوع الحيوي والنظم اإليكولوجية الهشة. 
 تفاع منسوب سطح البحر، بما في ذلك اآلثار الناجمة عن ارالعالقة بتغير المناخ . 
  

، بناء على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار إلى اتباع ) 21(ويدعو جدول أعمال القرن 
ويعتمد هذا  . ماية المحيطات والمناطق الساحليةنهج متكامل ومعتمد على النظم اإليكولوجية لح

التنوع الحيوي وإنتاجية النظم  احترازية وتحسبية لصون مبادئالنهج اعتماداً شديداً على تطبيق 
  . اإليكولوجية مع تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية الساحلية

 . كاملة للمناطق البحرية والساحليةدارة المتوقد اعتمدت صكوك دولية مختلفة مفهوم اإل
لمتحدة بشان ألمم ا، واتفاقية ان تغير المناخأطارية بشوتشمل هذه الصكوك اتفاقية األمم المتحدة اإل

، ومدونة قواعد السلوك لصيد األسماك المتسم ةيومبادرة الشعب المرجانية الدول ،التنوع الحيوي
  .بالمسؤولية

 ةويتم قياس التنمية المستدامة في مجال المحيطات والبحار والسواحل من خالل ثالث
سماك صيد األة كمي ،ان المقيمين في المناطق الساحليةالنسبة المئوية لمجوع السك :مؤشرات هي

  .ودرجة تركز الطحالب في المياه الساحلية

28



 26

  :المياه العذبة) د
. بالشك في العديد من مناطق العالملة محفوفة أطويلة األجل للمياه مستعد االستدامة 

، ويتزايد استعمال المياه بمعدل يتخطى لمياه المتاحة بصورة ميسورةويستعمل البشر حالياً نصف ا
ويعيش .همناطق يعاني عجزاً مزمناً في المياالمن عدد  أضحى، وادة السكانيةدل الزيضعف مع

  .المائي درجة متوسطة أو عالية الشحمن سكان العالم في دول بلغ فيها % 33نحو
 صل، يمكن أن يقتصادي وارتفاع مستويات المعيشةونتيجة للزيادات السكانية والنمو اال

إلى نحو  م2025ومناطق توجد فيها شحة مياه مطلقة عام  في دوليعيشون  ينسكان العالم الذ عدد
ث تشير سيناريوهات توقعات البيئة حي ،زمة مياه، وقد يتعرض ثلثا سكان العالم ألمليار نسمة 1.8

في عام  األوضاعمليار شخص في ظل هذه  5.1إلى احتمال أن يعيش أكثر من ) GEO4( العالمية
   .)23(م2050

على  )21(عمال القرن أدارة المتكاملة لموارد المياه شدد جدول وفي سياق الدعوة إلى اإل
م ين التقييم وزيادة فهسمن خالل تح االيكولوجيةضرورة حماية المياه ونوعيتها ووظائف النظم 

، ، وإنتاج الغذاءالالزمة إلمدادات الشرب ضمن األولوية وأدرجت، اآلثار الناتجة عن تغير المناخ
  . )24(لمناطق الحضرية والريفيةوالتنمية المستدامة ل

 رئيسيين هما نوعية المياه ويتم قياس التنمية المستدامة في مجال المياه العذبة بمؤشرين
 ن، فمؤشر السحب السنوي من المياه المتاحة يقيس الطلب على المياه في الدولة ويكشف عوكميتها

، جرام المائيةاألكسجين في األ ما الطلب الحيوي علىأ. تعرضها لخطر حدوث عجز في المياه مدى
الجانبين المهمين فإن قياسهما يعكس على التوالي  في المياه العذبة ودرجة تركز الكوليفورم البرازي

وهذه المؤشرات الثالثة ذات أهمية على .النظم اإليكولوجية وصحة اإلنسان المتمثلين في صحة
  .طنيللقياس عموماً على الصعيد الوصعيد السياسات وقابلة 

  
  :التنوع الحيوي) هـ

 همبعض، حيث يعتقد مية المستدامة غير واضحة أحياناًقد تكون عالقة التنوع الحيوي بالتن
صطدم مع التنمية ، وأن ذلك يلحيوانات البرية وإنشاء المحمياتلة تتعلق بحماية النباتات واأأن المس

، وهناك أساسياً في التنمية المستدامةاً في الحقيقة عنصر تبرإال أن التنوع الحيوي يع.االقتصادية
من األدوية التي % 75، فإن نحو ي بينه وبين العمليات االقتصادية، فعلى سبيل المثالساسأارتباط 

ويخشى ان ، ية وعالجية متميزةيتم تداولها مصنوعة ومركبة من نباتات برية ذات خصائص طب
  . )25(الطبيعة منهذه النباتات تفقد 
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ت رئيسة أو فقدان أو تدهور للتنوع الحيوي يمكن أن تنتج عنه آثار ن حدوث تغييراإ
 ،الخطورة ، وأن تترتب عليه عواقب إيكولوجية وأخالقية بالغةقتصادية واجتماعية وثقافية خطيرةا

، وتتوقف عليه أيضاً نسبة من االقتصاد العالمي% 40على التنوع الحيوي نسبة تتخطى  مدوتعت
  . )26(الفقراء في العالم من احتياجات% 80تناهز 

، وأمن المياه العذبة واحتياجات صحة اإلنسان ألمن الغذائي واالستقرار المناخيكما أن ا
  . بصون التنوع الحيوي واستعماله مرتبطة كلها ارتباطاً مباشراً

ويشير عدد أنواع الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض إلى مدى تعرض التنوع الحيوي 
ويستمر عدد .بيئة مثل تدمير البيئات الطبيعيةجراء األنشطة البشرية والضغط على ال للخطر من

نوع  )8300(الحيوانات ونوع من  )6700(المهددة في االرتفاع وقد وصل اآلن إلى نحو  األنواع
  . )27(من النباتات

موارد ، االستخدام المستدام للمن المسائل الهامة للتنوع الحيوي ومن الجدير بالذكر أن
ثير السلبي على توازن أ، دون التسماكأأي الكائنات الحية من حيوانات ونباتات و ،الطبيعية
الحية المهددة  الكائناتنسبة : ن خالل مؤشرين رئيسيين هماويتم قياس التنوع الحيوي م . الطبيعة
  .ض، ونسبة مساحة المناطق المحميةاباالنقر

  
  :القضايا والمؤشرات المؤسسية) 4

اإلطار ة للتنمية المستدامة في كل من يثل أهم القضايا ذات العالقة بالمؤشرات المؤسسوتتم
  .المؤسسي والقدرة المؤسسية

  :مؤسسياإلطار ال )أ
تشتمل عملية إنشاء اإلطار المؤسسي المناسب لتطبيقات التنمية المستدامة على وضع 

االجتماعية لمتكامل لألولويات ماج اندترمي إلى االللتنمية المستدامة استراتيجيات وطنية 
  .تفاقات العالمية والتصديق عليها، واتخاذ إجراءات للتوقيع على االواالقتصادية والبيئية

جيات وطنية للتنمية المستدامة يكون يإلى اعتماد استرات )21(ويدعو جدول أعمال القرن 
ئة وقاعدة الموارد الطبيعية من أجل هدفها كفالة التنمية االقتصادية المسؤولة اجتماعياً مع حماية البي

إلى تحسين فعالية الصكوك واآلليات القانونية الدولية كما يدعو الجدول أيضاً   .لقادمةاألجيال ا
  . )28(والوطنية فيما يرتبط بتحقيق التنمية المستدامة

لى مدى استعداد الدولة إ لمشمولة في موضوع اإلطار المؤسسيا الرئيسةوتشير المؤشرات 
. كلية متكاملة للتنمية المستدامة التزامها بالتحول عن اتباع نهج قطاعي مجزأ إلى عمليةو

جية الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ االتفاقات العالمية يوهما االسترات، والمؤشران المختاران
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، ارن الدول التي أجري فيها االختبالموضوعين الرئيسيين المقترحين م المصدق عليها، يعالجان
وكال المؤشرين سهل التطوير نسبياً ويعكس .بشكل متكامل واالتفاقيات الدوليةوهما صنع القرار 

  .المؤسسية الشاملة المتخذة دعماً للتنمية المستدامة اإلجراءات
  
  :القدرة المؤسسية) ب

 درة شعب هذا البلدتتحدد قدرة البلد على التقدم نحو التنمية المستدامة إلى درجة كبيرة بق
ن تقاس قدرة البلد بإمكانياته البشرية والعلمية والتكنولوجية والتنظيمية أويمكن  . وقدرة مؤسساته

بعة وتعزز القدرة المؤسسية أعمال التخطيط والتنفيذ والمتا. حيث الموارد والمؤسسية وإمكانياته من
هارات والقدرات وأي زيادة في هذه القدرة تؤدي إلى تحسين الم.المرتبطة بالتنمية المستدامة

عوائق ، وتفهم اليم خيارات السياسات ونهج التنفيذ، وتقيالالزمة لمعالجة المسائل الحاسمةالمجتمعية 
  .والقيود

، ولكن يصعب ير التقدم صوب التنمية المستدامةوتمثل القدرة المؤسسية أداة مهمة لتيس
مؤشرات المختارة لهذا الموضوع وال. بعدد محدود من المؤشرات األساسيةتقييمها بالشكل المناسب 

، وخطوط الهاتف الثابت لف من السكانأو اشتراكات اإلنترنت لكل أوالمتمثلة بعدد أجهزة المذياع 
، واإلنفاق على البحث العلمي والتطوير كنسبة مئوية من الناتج لكل ألف من السكانوالجوال 

ة لالتصاالت والعلم بنية األساسي، واليس إمكانية الوصول إلى المعلوماتالمحلي اإلجمالي تق
، ومؤشر الخسائر البشرية واالقتصادية بفعل الكوارث الطبيعية يقيس درجة التأهب والتكنولوجيا

  . للكوارث الطبيعية واالستجابة لها
كمل وجه ألقد جرت العديد من المحاوالت لتطوير مؤشرات تمثل التنمية المستدامة على 

، وكان أبرز تلك المحاوالت هي ات من القرن العشرينيلتسعينوائل عقد اأدق تعبير منذ أو
) 58(، حيث اقترحت )UNCSD( م المتحدة للتنمية المستدامةمالمؤشرات التي وضعتها لجنة األ

الملحق انظر(تصادية واجتماعية وبيئية ومؤسسيةربعة جوانب رئيسة اقأمؤشراً يتم تصنيفها إلى 
  :)29(المؤشرات إلى ثالث فئات رئيسة هييلياً يصنف اللجنة إطاراً تحل اعتمدتكما . )1

 والتي تصنف األنشطة والعمليات واألنماط: مؤشرات الضغط أو القوة الدافعة.   
 تعطي صورة ومضية للحالة الراهنة هي التي توفر أو: مؤشرات الحالة. 
 ل الدولةهي التي توضح التدابير المتخذة أو التي تم العمل بها من قب: مؤشرات االستجابة.  
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  :لتنمية المستدامةمن أجل التعاون الدولي ا :خامسا
ن جميع الدول لديها الرغبة في المحافظة على رخائها االقتصادي واستقرارها إ يمكن القول

مسائل عديدة من  على، ويعتمد تحقيق هذه األهداف ى تسريع معدالت النمو االقتصاديإلوالطموح 
 . والسياسية واالجتماعية والبيئية المتغيرات الدولية االقتصادية أهمها قدرتها على التأقلم مع

ويستدعي هذا التأقلم بدوره اتباع سياسات واضحة يكون ضمن أولوياتها زيادة نصيب تلك الدول 
، كما يتطلب تنفيذ البرامج الهادفة للرقي بالمستوى ة الدولية واالستثمارات األجنبيةفي التجار
ة إنتاجية قادرة على ، وإقامة قاعدالحصول على التكنولوجيا المتقدمة، وةريالبش مواردالنوعي لل

مناخ من المنافسة في السوق المحلية يشجع على االبتكار وزيادة اإلنتاجية وفي  البقاء، وإيجاد
المحيطة  ةوالبيئيالطبيعية الوقت ذاته ضمان نوعية أفضل للحياة من خالل الحفاظ على الموارد 

  .بالبشر
قاد عدم االعتراف بالمشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية بالحدود السياسية للدول  وقد

إلى انتقال االهتمام بالتنمية المستدامة إلى إطارات دولية من خالل المنظمات والهيئات الدولية التي 
لجان عالمية ، فضالً عن تأسيس ة تناقش قضايا التنمية المستدامةعالمي اًأخذت تعقد مؤتمرات وقمم

   . الجتماعية والبيئيةالمعنية بتحقيق االستدامة االقتصادية واجيات يتعنى بوضع السياسات واالسترات
  
  :المؤتمرات العالمية المعنية بالتنمية المستدامة )1

عقد العديد من المؤتمرات العالمية المعنية بالتنمية  )2002-1972(شهد العالم خالل الفترة 
ن تطبيقات أالمؤتمرات من نتائج بش تلكخرجت به  األهم م ما يلي شرح مختصرتدامة، وفيالمس

  :التنمية المستدامة عالمياً
  
  :مر األمم المتحدة للبيئة البشريةمؤت )أ

دولة ) 113(وفود من  1972حضر هذا المؤتمر الذي عقد في مدينة استكهولم بالسويد عام 
وى دول الشمال األوروبي من تدهور بيئات البحيرات انعقاده استجابة لشكا وجاء.  متقدمة ونامية
يئي في مقدمة جدول وكانت قضايا التلوث الب . أثر ذلك على صحة اإلنسان وسالمتهوالخوف من 
  . أعمال المؤتمر

توصيف حقوق األسرة البشرية فـي بيئـة صـحية    في  للمؤتمر النتيجة النهائيةوتلخصت 
بيئـي عنـد وضـع    االعتبار البعد ال رورة األخذ بعينائق المؤتمر على ضركزت وث، كما منتجة

اءها واسـتمرارها  لى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية بأسلوب يضمن بق، وعالسياسات اإلنمائية
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، والمؤسسات فراد، واألاكة بين الدول والمنظمات الدولية، كما أكدت على مبدأ الشرلألجيال القادمة
  .الكاملة بأبعادهاة وتحسين البيئ والجماعات  في حماية

من أجل  على أن العمل للحفاظ على البيئة البشرية وتحسينها ليس عمالًكد المؤتمر أو
فهو هدف يجب تحقيقه في تناسق مع . من أجل األجيال القادمة أيضاً وإنما، األجيال الحالية وحدها

لهذا فقد نص  ،العالمدية واالجتماعية على نطاق هداف التنمية االقتصاأ، وهداف السلم الراسخةأ
جيال المستقبلية يتعين الحفاظ لصالح األجيال الحالية واأل"ثاني إلعالن استوكهولم على أنه الأ المبد

بما في ذلك الهواء والماء والتربة والحيوانات والنباتات وذلك من  لألرضعلى الموارد الطبيعية 
يتعين استغالل "أضاف المبدأ الخامس ثم  . "اإلدارة الجيدة بالصورة المناسبةخالل التخطيط و

، ويكفل إشراك البشرية نفاذ في المستقبلالموارد غير المتجددة لألرض على نحو يصونها من ال
   .)30("قاطبة في االستفادة من هذا االستغالل

  
 

  :مؤتمر األمم المتحدة عن البيئة والتنمية )ب
بحضور وفود من  1992م عا انعقد هذا المؤتمر في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل

ثير أبات واضحاً أن اهتمام العالم يجب أن يكون موجهاً ليس على ت مؤتمر، وفي هذا الدولة) 179(
مياه، الغالف الجوي، نظمة الأ، تآكل التربة( ، بل على تأثير الضغط البيئيالبيئة االقتصاد في

التنمية المستدامة تركز على سبعة وفي هذا المؤتمر باتت   .المفاهيم االقتصادية في) الغابات
اإلنتاج  ،تنمية الموارد البشرية، التحكم بالتعداد السكاني: مكونات تشكل التحدي األكبر أمام البشرية

  . التحضرولتصنيع ، االطاقة ،التنوع الحيوي ،الغذائي
طني من قواعد العمل العالمي والو ةكرة التنمية المستدامة كواحدفوبرزت في هذا المؤتمر 

مفصلة سميت وثيقة  ت، ووضعمة في هذا المؤتمر الطابع الرسميواكتسب مفهوم التنمية المستدا
في مجاالت  ينبغي االسترشاد به ، تضمنت أربعين فصالً تناولت ما)21(بجدول أعمال القرن 

، )لتعليم الصحة وا( ة االجتماعية والتنمي) الزراعة، الصناعة، الموارد الطبيعية(التنمية االقتصادية 
، حصول على حصة عادلة من ثمارهاوفي مشاركة قطاعات المجتمع في مساعي التنمية وفي ال

قر أ، وسترشد بها الجهد الوطني والعالميأن ي ينبغيالتي  بالمبادئعالناً كذلك أصدر المؤتمر إ
  .)31(حيوياتفاقيتين دوليتين لحشد الجهد العالمي للتصدي لقضيتي تغير المناخ وفقدان التنوع ال
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  :للتنمية المستدامةقمة األمم المتحدة  )ج
في مدينة  م2002في صيف عام  )WSSD( لقمة العالمية للتنمية المستدامةعقدت ا

وذلك لمراجعة حصيلة استجابة العالم لفكرة التنمية المستدامة وتقييم  ،جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا
وقد خرجت القمة  . القرن الحادي والعشرين دول أعمالي حصل في تنفيذ مقررات جذالتطور ال

حات وهي تشتمل على جملة من المقتر ،)JPOI(جوهانسبرغ بخطة العالمية للتنمية المستدامة 
المستهدفة في كافة المجاالت المترابطة مع بعضها من خالل أطر  لعدد من األنشطة والفعاليات

عى إلى تحقيق أهداف أساس نهج متنام يس متنوعة متعددة األطراف متفق عليها بين الحكومات على
   .واسعة النطاق

ي وقد دعت هذه الخطة إلى العمل على كافة المستويات من أجل تحقيق التنمية المستدامة ف
لى إمشتركة ترمي  تمثل جميعها أهدافاًوحماية الموارد الطبيعية  ،إطار التعاون اإلقليمي والدولي

  . )32()2012-2002( جوهانسبرغ ية المستدامة خالل عقدتحقيق التنم
كما نادت خطة جوهانسبرغ باتخاذ إجراءات عملية ملموسة لدفع التكامل بين العناصر 

ائز رئيسة ، وحماية البيئة كركالقتصادية، والتنمية االجتماعيةللتنمية المستدامة وهي التنمية ا ةالثالث
، وتغيير الممارسات غير حدة الفقر التأكيد على أن تخفيف ، كما أعادتاًبعضتعتمد على بعضها 

، والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية وترشيد إدارتها مة في عمليات اإلنتاج واالستهالكالمستدا
تطلبات ضرورية للتنمية ، تشكل كلها أهدافاً مشتركة ومالتنمية االقتصادية واالجتماعية لتحقيق

 لأللفية، استجابة لألهداف اإلنمائية الفقر ةوطأ وركزت خطة جوهانسبرغ على تخفيف . المستدامة
)MDGs( والتي تسعى إلى خفض نسبة من يعيشون على أقل من دوالر أمريكي واحد في اليوم ،

    .)33(م2015إلى النصف بحلول عام 
فكرة البيئة إلى ) م1972استوكهولم ( فكرة بيئة اإلنسانن التطور من وصفوة القول أ

 )م2002جوهانسبرغ ( فكرة التنمية المستدامةإلى ومن ثم  ،)م1992ريودي جانيرو ( والتنمية
ن العالقة بين اإلنسان والبيئة ال تقتصر ، ذلك ألفي الفكر التنموي اًناضج اًيحمل في طياته تقدم

، كما كان الظن في عام ن وعلى وظائفه الحيوية والمزاجيةعلى آثار حالة البيئة على صحة اإلنسا
قة وجه آخر هو أن البيئة هي خزانة الموارد التي يحولها اإلنسان بجهده وبما نما للعالإ، م1972

إلى سلع وخدمات تفي بحاجات ي أ ،حصله من المعارف العلمية والوسائل التقنية إلى ثروات
  .جوهر التنمية موارد إلى ثروات هوتحويل الف ؛حياته

، والبيئةبين اإلنسان  ،العالقة إلى فكرة البيئة والتنمية جمع بين وجهي 1992والتحول عام 
التنمية المستدامة  فكرة .على نوعية البيئة ومشكالت التلوثاالقتصار ة متقدمة عن فكرة ووهي خط

وتضع  ،وأخالقية لعالقة اإلنسان بالبيئةبعاداً اجتماعية أإذ تضيف  ،إلى األمام تتقدم بنا خطوة
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، رها وقدرتها على العطاءحماية البيئة وعناص ،الكفاءة االقتصادية: التنمية على ثالث دعائم هي
  . )34(العدل االجتماعي بين الناس جميعاً في حاضرهم ومستقبل أبنائهم

  
  :االتفاقيات والبروتوكوالت المعنية بالتنمية المستدامة )2

في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة تم التوقيع على العديد من  
ية والبيئية وفيما والبروتوكوالت التي ستسهم في تعزيز االستدامة االقتصادية واالجتماع االتفاقيات

  : ألهم هذه االتفاقيات والبروتوكوالت يلي عرض
  
  :اتفاقية التنوع الحيوي) أ

) 175(وصادقت عليها م 1992التي تم تبنيها في قمة األرض عام تهدف هذه االتفاقية 
المتعلقة بالتنوع الحيوي، وإلى التوزيع العادل والمتساوي  تملةحدولة إلى تخفيف المخاطر الم

م تهدف أيضاً إلى صيانة التنوع الحيوي واالستخداكما . ناجمة عن استخدام المواد الجينيةللفوائد ال
بطريق عادلة والمشاركة في المنافع الناشئة عن الموارد الوراثية ، المستدام لعناصر التنوع الحيوي

  .نواع والموارد الوراثيةوتغطي هذه االتفاقية جميع النظم االيكولوجية واأل ،ومتساوية
بتبني السبل م 1993التي أصبحت سارية المفعول عام وتقوم الدول بموجب هذه االتفاقية 

ن المنافع الناجمة عن التنوع الحيوي تمتد لكل دول أو ،للحفاظ على تنوع الكائنات الحية والوسائل
  .)35(صورة عادلةالعالم وتتوزع ب

  
  :قية اإلطارية حول التغير المناخياالتفا )ب

في  جانيرودي قمة األرض التي عقدت في ريو انعقادتم التوقيع على هذه االتفاقية أثناء 
بهدف تثبيت عالوة على المفوضية األوروبية  ،دولة) 154(ن عن من قبل ممثلي م1992شهر يونيو 

قلم تحقيقاً أ، تسمح للنظام البيئي بالتمنةفي الجو عند مستويات آ ريانبعاثات غازات االحتباس الحرا
  .لألمن الغذائي وضماناً لتواصل عملية التنمية على الصعيد العالمي

 ،المتفق عليها في إعالن ريو المبادئن االتفاقية قد رسخت مجموعة من وغني عن البيان أ
  : )36(ما يلي المبادئهم هذه أ ومن . ةفي العالقات البيئية الدولي حكماً باتتالتي 

  
  :مبدأ الحيطة -

جيل تنفيذ إجراءات فورية أجل تأيدعو إلى عدم اتخاذ نقص اليقين العلمي ذريعة من 
  .قلم معهاأمخاطر قد ال يمكن مواجهتها والت ةضماناً وتأميناً للمستقبل من أي
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  :المتباينةولكن المشتركة  مبدأ المسؤولية -
ع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى المشاركة اإليجابية في جمي أيدعو هذا المبد

 وزون وغيرها كل بقدر ماالتصدي للمخاطر البيئية العالمية مثل التغير المناخي وحماية طبقة األ
  .يتاح له من إمكانيات

  :مبدأ االحتياجات الخاصة -
قل اصة للدول النامية والدول األأقرت االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ مبدأ االحتياجات الخ

، ضاً لآلثار السلبية لتغير المناخ، حيث تشير كل التقارير إلى أن الدول الفقيرة ستكون أكثر تعرنمواً
  .لوجيةواحتياجات تلك الدول من الموارد المالية والتكن االعتبار بعين خذوبالتالي يجب األ

فريق : راف في تلك االتفاقية إلى فريقينطأل، فلقد تم تقسيم الدول االمبادئوتحقيقاً لتلك 
المدرجة ، وفريق الدول النامية وهي الدول غير ولالدول المتقدمة صناعياً ويعرف بدول الملحق األ

، حيث تضمنت أحكام االتفاقية التزامات متباينة بين الفريقين تبعاً لقدراتهم بالملحق األول لالتفاقية
  ."مشتركة ولكن المتباينةولية الالمسؤ"  وتحقيقاً لمبدأ

 األطراف، حيث عقد مؤتمر م1994وقد دخلت االتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في مارس 
  .م1995األول له في برلين عام األول لالتفاقية االجتماع 

وتعد قراراته ملزمة لجميع الدول  ،الهيئة العليا لالتفاقية ويعد مؤتمر األطراف هو
ولقد قام مؤتمر األطراف األول بمراجعة مدى  . لقواعد القانون الدولي قية طبقاًاألطراف في االتفا

، وقدرة تلك االلتزامات على تحقيق التفاقية بالنسبة للدول الصناعيةكفاية االلتزامات الواردة في ا
وهو تثبيت انبعاثات غازات االحتباس الحراري المسببة للتغير المناخي، وبعد  ،هدف االتفاقية

التفاقية، أقر المؤتمر قراراً بإنشاء لجنة تعمل على صياغة آلية ملزمة قانوناً تلحق باالمناقشات 
   .سميت فيما بعد بروتوكول كيوتو

  :بروتوكول كيوتو) ج
الثالث  اأقرت الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ في مؤتمرهم

" بروتوكول كيوتو" اآلية ملزمة قانوناً أطلق عليه م1997الذي عقد في مدينة كيوتو اليابانية عام 
تهدف إلى ضمان تحقيق الهدف النهائي لالتفاقية من خالل إلزام الدول الصناعية المدرجة بالملحق 
األول لالتفاقية بخفض انبعاثاتها من غازات االحتباس الحراري بنسبة متفاوتة تبلغ في المتوسط 

  . 2012- 2008وذلك خالل الفترة  م1990عام  من إجمالي انبعاثاتها% 5نحو 
ثاني أكسيد (ت غازات االحتباس الحراري الست ن خفض انبعاثاوغني عن البيان أ

) ، هكسافلوريد الكبريتهيدروفلوروكربونات، بيرفلوروكربونات ، الميثان، أكسيد النيتروز،الكربون
، وتبني سياسات لتحسين كفاءة يةالتدابير واإلجراءات االقتصاد يعني اتخاذ مجموعة كبيرة من
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، الصلبة والسائلةالنفايات وحسن إدارة  ،مات الطاقة المتجددةوترويج استخدا ،استخدام الطاقة
، وأنماط اإلنتاج واالستهالك جوهرية في سياسات الطاقة والنقل إلى إجراء إصالحاتباإلضافة 

  .بصورة عامة
سات سوف يؤثر بالضرورة على األوضاع ن تنفيذ تلك اإلجراءات والسياوجدير بالذكر أ

اتفاقيات تحرير التجارة التنافسية خاصة في ظل  على قدرتها، ولصناعيةاالقتصادية بالدول ا
الدول ثير سلباً على اقتصادات بعض أـتكما سيقود تنفيذ تلك اإلجراءات والسياسات إلى ال. العالمية
حفوري كالنفط على مصادر الوقود األ بصورة كبيرة ا، خصوصاً التي يعتمد اقتصادهاألخرى
  .والغاز

قر برتوكول كيوتو ضمن أحكامه أ، يل العبء عن كاهل الدول الصناعيةوفي محاولة لتقل
بعض اآلليات التي تسمح بالتعاون الدولي لتنفيذ التزامات الخفض السابق اإلشارة إليها، وهذه 

  : )37(اآلليات هي
  

  :التجارة في االنبعاثات -
، بمعنى أنه الخفض التي تحققت ح للدول الصناعية فيما بينها باالتجار في وحداتحيث يسم

زيادة في خفض االنبعاثات عن االلتزام المقرر  ةيمكن لدولة قامت بالوفاء بالتزاماتها أن تبيع أي
  .خرى من الدول الصناعية لكي يضاف إلى رصيدها من وحدات الخفضألها، إلى دولة 

بها في الواليات المتحدة، حيث  معموللية االتجار في االنبعاثات ومن المعروف أن عم 
   .الكبريت بين المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقةكسيد أيوجد نظام لالتجار في انبعاثات ثاني 

  
  :التنفيذ المشترك -

االنبعاثات في دولة  لى خفضإوالمقصود به أن تقوم دولة صناعية بتنفيذ مشروع يؤدي 
لى رصيد الخفض للدولة ويضاف ع، بحيث يتم حساب مقدار الخفض الذي تحقق أخرى صناعية

  .التي قامت بتنفيذ المشروع خارج أراضيها مقابل ما دفعته من استثمارات وخبرات لتنفيذ المشروع
  
  :آلية التنمية النظيفة -

الدولي  وهي اآللية الوحيدة التي تم إقرارها إلشراك الدول النامية في جهود المجتمع
ويمكن لدولة صناعية من خالل تلك اآللية إقامة .الحراريلتخفيض انبعاثات غازات االحتباس 

النبعاثات في إحدى الدول النامية، بحيث تتكفل بتمويل المشروع، ونقل مشروعات الحد من ا
ض إلى مقابل إضافة ما تحقق من خف ،المطلوبة إلدارته ادريب الكودر، وتالتكنولوجيا المالئمة له
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، وهو شكل من في إطار البروتوكول االتزاماتهيق رصيد الدولة الصناعية لمساعداتها في تحق
  .التنفيذ المشترك ولكن بين الدول الصناعية والدول النامية أشكال

ق وبالرغم من أن تلك اآلليات الثالث تحقق للدول الصناعية مزيداً من المرونة لتحقي
، كما تحقق للدول النامية مزيداً من المساعدات المالية والفنية ولفي إطار البروتوك التزاماتها

، غير أن التطبيق العملي لتلك اآلليات على ما يضمن استمرارية عملية التنميةوالتكنولوجية ب
والتي تعمل في إطار  ،الصعيد الدولي يستدعي وجود شبكة ضخمة من المؤسسات القادرة والمؤهلة

التي تتمتع بشفافية كبيرة، بما يضمن التحقيق الفعلي  واإلجراءات دواعمجموعة كاملة من الق
لتحقيق  همبعضإليها محاوالت للغش والتدليس التي قد يلجأ  ةألهداف البروتوكول بعيداً عن أي

، حيث عد واإلجراءات قرابة أربعة أعوام، ولقد استمرت المناقشات لبلورة تلك القواأهداف تجارية
  .م2005التنفيذ في عام  دخل البروتوكول حيز

  
  :)CITES(اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )د

ظهرت اتفاقية سايتس إلى الوجود نتيجة قرار تم تبنيه بمؤتمر االتحاد العالمي لصون 
ة للسيطرة على التجارة الذي أشار إلى ضرورة إيجاد آليفي كينيا يروبي بان م1963الطبيعة عام 

 م1973تم التوقيع على هذه االتفاقية الدولية عام الدولية باألنواع البرية من الحيوانات والنباتات، و
 بون مدينة في  م1979وتم تعديلها في عام  م1975ذة المفعول عام افصبحت نأفي واشنطن و

   .)38(دولة حتى اآلن) 169(فيها  ، وبلغ عدد الدول األعضاء، وهي اتفاقية بين الحكوماتبألمانيا
وتهدف هذه االتفاقية إلى وضع الضمانات الالزمة لمنع تهديد التجارة الدولية في هذه 

وبقائها والتي تقدر بمليارات الدوالرات سنوياً، حيث تشتمل هذه التجارة الدولية  ،األنواع لحياتها
لفة سنوياً سواء أكانت حية أم منتجات تنواع النباتات والحيوانات المخأعلى مئات الماليين من 

اآلالت الموسيقية والتحف و واألدويةواألخشاب دية مصنعة منها كالسلع الغذائية والبضائع الجل
ولهذا فإن االتفاقية تهدف إلى حماية هذه الموارد الطبيعية وتتطلب تعاوناً دولياً .الخ...الخشبية 

  .نواع معينة منهاأة بلتنظيمها وعدم االستغالل المفرط في التجار
  :وتغطي االتفاقية ثالثة أنواع بحسب درجة الحماية التي يتطلبها كل نوع وهي

 الحظر النهائي لألنواع المهددة باالنقراض والتي اليسمح االتجار بها إال في ظروف : األول
  .استثنائية

 رض قيود على الحظر النسبي ألنواع ليست مهددة باالنقراض بالضرورة وإنما يتم ف: الثاني
 .االتجار بها بهدف تفادي االستخدام غير المالئم لبقائها
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 خرى يتضمن أنواعاً تتمتع بالحماية في بلد معين لكن يتطلب مساعدة الدول األ: الثالث
 .األطراف في االتفاقية في ضبط التجارة بتلك األنواع

 
ومن  . النباتات والحيواناتألف نوع من ) 30(وتقدم هذه االتفاقية اليوم حماية لما يزيد عن 

النطاق العالمي الشرطة الدولية على ) سايتس(المنظمات الدولية التي تعمل على ضمان عمل اتفاقية 
، ومنظمات غير )UNEP(ومنظمة الجمارك العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) االنتربول(

  . حكومية أخرى
  

  : ونوزفدة لطبقة األن المواد المستنأبروتوكول مونتريال بش )هـ
تحت  إعدادهالذي جرى لطبقة األوزون أن المواد المستنفدة قر بروتوكول مونتريال بشأ   

دخل حيز التنفيذ في الذي و م1987في سبتمبر عام ) UNEP(إشراف برنامج األمم المتحدة للبيئة 
البروتوكول حتى ، ويبلغ عدد الدول الموقعة على ن دولةن صادقت عليه عشروأبعد  م1989يناير 

  . دولة) 191(آلن ا
حيث وافقت الدول ،ة رئيسة على الطريق الصحيحوويعد إقرار هذا البروتوكول خط

األطراف فيه على تقليص ومن ثم التوقف التام عن استخدام المواد المستنفدة لطبقة األوزون 
)ODS (توكول نجاح استراتيجيته ثبت البروأوبهذا ،د والتقنيات البديلة بصورة كاملةقبل توفر الموا

لية منهجية لمعالجة عدم حيث تعد إجراءات االلتزام ببروتوكول مونتريال من أفضل األمثلة آل
  .االلتزام

التقارير من الدول األعضاء وأمانة " لجنة التنفيذ"وتعتمد هذه االستراتيجية على تسلم 
ى تلك التقارير تحاول اللجنة إيجاد واستناداً إل . ي طرف يجد صعوبة في االلتزامأاألوزون أو من 
، )TEAP(أما لجنة التقييم التقني واالقتصادي . فض النزاعات أو معاقبة المخالفينالحلول بدالً من 

تقديم توصيات بأفضل سبل تحليل أسباب عدم االلتزام من أحد األطراف وبتساعد لجنة التنفيذ إنها ف
  .االلتزام

ق االجتماعات التي تضم األطراف لتعكس التغييرات وقد تم تحديث البروتوكول عن طري
لندن : تعديالت على البروتوكول هي ةأربع وقد تم تبني . ألدلة العلمية والتطورات التقنيةفي ا

وتعطي التعديالت إضافة مواد  . م1999وبكين  ،م1997 مونتريالو، م1992وكوبنهاجن  م1990
وتحديث  ،البروتوكولويل المشاريع الخاصة بتنفيذ ، والبدء في آلية لتمجديدة مستنفدة لألوزون

  .إلى قرارات أخرى ترتبط بتعزيز التدابير السياسية والقانونية ذات العالقة، إضافة تدابير التحكم
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ل وتعمل بموجب المادة وقد تم تمكين الدول النامية التي أصبحت أطرافاً في البروتوكو
ي ا وذلك بعد إعدادها وتقديمها برنامجها الوطنمن الحصول على عدد من المزايالخامسة منه 

  :)39(العتماده، وتتمثل هذه المزايا
 الدعم المالي والفني ويتم توفيره من خالل الصندوق المتعدد األطراف لبرتوكول مونتريال.  
 بموجب  تأسستالفرص لنقل التقنيات من خالل قنوات التعاون الدولي التي  إتاحة

  . لمنظمات الدولية والوكاالت العاملة بموجب البروتوكولالبرتوكول وبتنفيذه من ا
  
  :ولية المعنية بالتنمية المستدامةاللجان الد )3

ة التي تعنى بموضوع التنمية يتشكلت خالل العقود الثالثة المنصرمة العديد من اللجان الدول
  :ه اللجان ما يلي، ومن أهم هذة وتطبيقاتها على الصعيد العالميالمستدام

  
  :اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )أ

 تشكلت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
ثير أرئيسة وزراء النرويج آنذاك برونتالند لدراسة ت برئاسةم 1983في خريف عام  38/161

تهدره " ملكاً"يمكن وصفها  تي اللدول في الموارد الطبيعية اللعية واالقتصادية يالسياسات التصن
، ولكن تستفيد منه األجيال الحاليةلمصلحة الجنس البشري " وقفاً"، بل كما تشاء الحاليةاألجيال 

البد من النظر إلى التنمية  ،ولذلك  .لمصلحة من يليها من أجيال هنفسالوقت تحافظ عليه في 
زنة وليس كتطورات مستقلة تحكمها حدود العالم كوحدة متكاملة متوا أنحاءاالقتصادية في جميع 

  .قيقية في المنظور الطبيعي للحياةحالسياسية غير ا الجغرافيال
وطلب منها أن  ،وقد كلفت اللجنة بإعادة دراسة مشكالت البيئة والتنمية الحادة فوق كوكبنا

لتنمية تصوغ اقتراحات عملية لحل هذه المشكالت ولضمان استمرار التقدم اإلنساني من خالل ا
  .يض موارد األجيال القادمة للنضوبدون تعر

، وتأثير ختصين جميع مالمح الحياة الحديثةمع عدد كبير من الماللجنة  وقد تدارست
المتقدمة على حد سواء على مستقبل الموارد  لعالم سواء النامية منها أمالسياسات االقتصادية لدول ا

دم ه الدول من تحقيق تنمية مستمرة متوازنة تكفل التقرضية بقصد تمكين هذالطبيعية على الكرة األ
  .العالم أنحاءوالرخاء في جميع 

صدور تقرير مستقبلنا المشترك ثالث سنوات مرور بعد اللجنة  هذه وكان حصاد عمل 
(Our Common Future)  عتبره المختصون االذي و ترجم إلى عشرين لغة الذيم 1987عام

ن أشار إلى أ والذيات من القرن العشرين حول مستقبل العالم يانينأهم وثيقة صدرت في عقد الثم
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وجة بين االقتصاد والعالقة بين الناس والبيئة لكي تتحمل الحكومات والشعوب االوقت قد حان للمز
يضاً نحو السياسات التي تؤدي إلى هذا التدهور أ، بل فحسبمسؤوليتها ال نحو التدهور البيئي 

أنه اإلبقاء على التقدم اإلنساني، الحاجة إلى قيام مسار جديد للتنمية من شقرير التكد وأ البيئي، كما
صبحت أوهكذا .وكب كله وحتى في المستقبل البعيد، بل في الكال في بضع مناطق أو بضع سنين

  .)40(للشعوب الصناعية كذلك وإنماالتنمية المستدامة هدفاً ال للشعوب النامية فحسب، 
  

 :)UNCSD(تحدة للتنمية المستدامة لجنة األمم الم )ب
ويتمثل هدفها الرئيسي في ، م1992تأسست لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 

، وتعزيز التعاون بين الدول دول أعمال القرن الحادي والعشرينجاء في ج ضمان تقييم وتطبيق ما
ع ذات األولوية والمتمثلة اضيوقد ركزت اللجنة على بعض المو. المجاالتوالمؤسسات في كافة 

  :باآلتي
 معايير استدامة التنمية.  
 مصادر التمويل وآلياته. 
 ونقل التكنولوجيات المالئمة للبيئةالتربية، العلوم ،. 
 الهياكل المقررة ودور األطراف الفاعلة األساسية في ميدان البيئة. 

  
قاعدة دوراً هاماً في إرساء  أسيسهالقد لعبت لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة منذ ت

، كما وسمحت بخلق مجال للمناقشة من خالل ن الدول المتقدمة والدول الناميةمشتركة للعمل بي
، وقد ترتبط بجوانب التنمية المستدامة قضايا ومسائلاالجتماعات الدورية التي تعقد سنوياً لمناقشة 

التي عقدت في مقر األمم  )16(ة ، كان أخرها الدوردورة ةعشر حتى اآلن ستت اللجنة عقد
الزراعة والتنمية الريفية واألراضي والتي ركزت على قضايا  2008بنيويورك في مايو  ةالمتحد

   .)41(والجفاف والتصحر وأفريقيا
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   :جهود دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة: لفصل الثانيا
  

  :تمهيد
ية ذات الصلة بالتنمية ئاالقتصادية والبيواالجتماعية  باألبعاداهتمت دولة قطر منذ استقاللها 

جهزة الحكومية المهتمة بوضع البرامج واأل، حيث قامت بإنشاء العديد من المؤسسات المستدامة
، وسنت عدداً من القوانين دامة بأبعادها المختلفةوالسياسات واالستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق االست

تي أصبحت مطلباً دولياً في ظل التحوالت والوالتشريعات ذات العالقة بتطبيقات التنمية المستدامة 
  .اعية التي يشهدها المجتمع الدولياالقتصادية والسياسية واالجتم

من الدستور الدائم ) 33(نص المادة بالتنمية المستدامة في  قطر كما وتجسد اهتمام دولة
حقيقاً للتنمية تعمل الدولة على حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي، ت"والتي أشارت إلى 

من خالل البرامج والمبادرات المتخذة ومشاركتها في ، وأيضاً "الشاملة والمستدامة لكل األجيال
والتي كان أخرها القمة العالمية للتنمية المستدامة التي  ،الدولية ذات العالقة لالمؤتمرات والمحاف

  .م2002أفريقيا عام  بجنوبعقدت في جوهانسبرغ 
في جانبيها قطر لة ل أهم التطورات الخاصة بالتنمية المستدامة في دوويستعرض هذا الفص

والمبادرات التي قامت بها هم الخطط والسياسات واالستراتيجيات أ، وتوضيح التشريعي والمؤسسي
، فضالً في سبيل تحقيق التنمية المستدامةقطاعات االقتصاد المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني 

عد الخليجية والعربية ر في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة على الصعن بيان دور دولة قط
   . واإلقليمية

  
  :يعيةالتطورات التشر :أوالً

قانونياً لكافة البرامج واألنشطة المحلية التي يجب أن شكل القوانين والتشريعات إطاراً ت
، وعليه فقد وارد الطبيعيةوالمحافظة على الم يعمل بها لتحقيق التوازن بين المتطلبات التنموية

لى المحافظة على البيئة إأصدرت دولة قطر العديد من التشريعات والقوانين الداخلية التي تهدف 
  : يلي أهم هذه القوانين والتشريعاتوفيما  . نمية المستدامةالقطرية وتحقيق الت

  
  :قطربشأن استغالل وحماية الثروات المائية في  م1983لسنة ) 4(قانون رقم  )1

مارس ) 5(في  الذي يعد األساس التشريعي لحماية البيئة في قطر صدر هذا القانون
، ويهدف إلى حماية الثروات المائية الحية في الدولة عن طريق تنظيم عملية الصيد م1983

، قيد لمزاولي مهنة الصيدالقانون على إجراءات  يشتمل، والمختصة اإلدارةبتراخيص تتصدرها 
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، كما يشتمل القانون على الشروط التي يجب ار التراخيص الخاصة بسفن الصيدصدوإجراءات إ
سماك ، وإجراءات تداول وتصنيع وتسويق األلثروات المائية الحية في الدولةاتباعها لحماية وتنمية ا

  . )1(واألحياء المائية
  
  :ن حماية البيئةأبش م2002لعام  )30(قانون رقم  )2

  :)2(ويهدف إلى تحقيق األغراض التالية، م2002سبتمبر  29نون بتاريخ اصدر هذا الق
  .ها الطبيعيحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازن  ) أ

ثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد آأو  اررضأ ة، وتجنب أيمكافحة التلوث بأشكاله المختلفة   ) ب
لعمرانية أو غيرها و اأو الصناعية أتنتج عن خطط وبرامج التنمية االقتصادية أو الزراعية 

، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة لتي تهدف إلى تحسين مستوى الحياةمن برامج التنمية ا
 .ومكافحة التلوث ومبادئ، وترسيخ الوعي البيئي عييوالحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطب

ألجيال لمصلحة ااألمثل تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغالله   ) ج
 .الحاضرة والقادمة

من جميع األنشطة واألفعال الضارة  األخرىحماية المجتمع وصحة اإلنسان والكائنات الحية   ) د
 .بيئياً أو التي تعيق االستخدام المشروع للوسط البيئي

 .الضار لألنشطة التي تتم خارج الدولة التأثيرحماية البيئة من ) هـ
 
  :ن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعيةبشأم 2004لعام ) 19(قانون رقم  )3

، ويهدف إلى حماية األنواع الفطرية المهددة م2004يونيو  29صدر هذا القانون في 
، بما يكفل عدم تهديد بقاء أو ومتابعتها استغالل الكائنات الفطرية الحيةمن خالل رقابة  باالنقراض

مة لطبيعية المالئهيل إدارة المواطن اأعادة توجود أي نوع منها في الطبيعة، ويهدف أيضاً إلى إ
، وحظر أو تقييد األنشطة البشرية التي تؤدي إلى تشويه المواطن الطبيعية أو للحياة الفطرية
   .)3(إنتاجيتها البيئية

  
بشأن تنظيم االتجار في الكائنات الفطرية المهددة باالنقراض  م2006لسنة ) 5(قانون رقم  )4

  :ومنتجاتها
، ويشتمل على األسس والضوابط المرتبطة م2006فبراير  21 القانون بتاريخ صدر هذا

النباتات والحيوانات المهددة باالنقراض المشمولة في االتفاقية  بأنواعبمختلف عمليات االتجار 
) سايتس(مجموعات الحيوانات والنباتات البرية اض من الدولية لالتجار في األنواع المهددة باالنقر
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، وكذلك تنظيم الشهادات اللتزام بها خالل عمليات االتجارواإلجراءات التي ينبغي ا والضوابط
  .)4(واألذونات والسجالت المتعلقة بعمليات االتجار

  
  :بشأن التحكم في المواد المستنفذة لطبقة األوزون م2007لسنة ) 21(رقم قانون  )5

ة األوزون من خالل ويهدف إلى حماية طبق م2007أغسطس  14صدر هذا القانون في 
المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغالف (لمواد المستنفذة لطبقة األوزون التحكم في ا

، معاً ، وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهماجوي القريب من سطح األرضال
، ومن )دي إلى نفاذ األوزونجوي التي تؤوتبدأ في تفاعالت متسلسلة في طبقة الستراتوسفير ال

عادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد إخالل تنظيم عمليات حظر استيراد أو تصدير أو 
  .)5(من الجهة المختصة، بموجب نماذج معدة لهذا الغرض بديلة أو مواد معاد تدويرها منهاال
  
  :الماءم بشأن ترشيد استهالك الكهرباء و2008لسنة ) 26(قانون رقم  -6

والماء من ويهدف إلى ترشيد استهالك الكهرباء  2008أكتوبر  20صدر هذا القانون في 
، حيث حدد القانون أنواع المخالفات التي تقود إلى الهدر في موارد قبل األفراد والمؤسسات

ولى كما أشارت المادة الثانية من القانون بان تت . ، وكذلك حدد مقابل الصلح عنهاالكهرباء والماء
رباء بالتنسيق المؤسسة القطرية للكهرباء والماء في سبيل العمل على ترشيد استهالك الماء والكه

  :، القيام بما يليمع الجهات المختصة
  تطوير االشتراطات الفنية الخاصة بالعزل الحراري وحفظ الطاقة الكهربائية في المباني

  . السكنية والمنشآت التجارية والصناعية واالستثمارية
 تحديد االشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء والماء. 
  تحديث أساليب التدقيق بما يضمن التقليل من فاقد الطاقة الكهربائية والمياه في المباني

 .والمنشآت ذات االستهالك العالي
 ل تطوير االشتراطات والمقاييس الفنية لألجهزة واألدوات والمعدات المستخدمة في أعما

خدمة في التجديدات في ، بما يواكب التقنيات الحديثة المستالتمديدات الكهربائية والمائية
 .طها باشتراطات منح تراخيص البناء، وربهذا المجال

  تقديم المشورة الفنية بشأن استخدام األجهزة واألدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد
 .استخدام الكهرباء والماء

  ماءن وبالتنسيق مع وسائل االعالمترشيد استهالك الكهرباء والالعمل على نشر ثقافة. 
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 باء والماء ضمن المناهج العمل مع الجهات المختصة إلدراج قيم ومفاهيم ترشيد الكهر
 .)6(، وفي برامج الدعوة والوعظ الدينيالدراسية

  
  

  :اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة :ثانياً
للتنمية المستدامة بإنشاء العديد من األجهزة  المؤسسيةر في إطار بناء األطقامت دولة قطر 

السياسات واالستراتيجيات الهادفة إلى  بإعدادوالمؤسسات الحكومية واللجان الوطنية التي تعنى 
سس االستدامة أتعزيز تطبيقات التنمية المستدامة بصورة تعزز من النمو المستدام وتحقيق 

  .في دولة قطراالجتماعية والبيئية االقتصادية و
  
  :ومية المعنية بالتنمية المستدامةالمؤسسات واألجهزة الحك )1

دولة قطر العديد من األجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى في أنشئت 
  .ألهم تلك األجهزة والمؤسسات وفيما يلي شرح موجز  .مختلف تطبيقات التنمية المستدامةب
  
  :وزارة البيئة) أ

اً من دولة قطر بأهمية البيئة والمحافظة عليها وعلى مواردها الطبيعية وضرورة إيمان
ير حقيقي في السلوك ي، ورغبة في إحداث تغالمناسبة في المجتمع للعناية بهاوجود األرضية 

التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على وضع االستراتيجيات  مبادئالبشري والمؤسسي لتطبيق 
لتحل ، م2008 ملعا) 1(األميري رقم  القراروزارة البيئة بموجب  اءنشإالبرامج جاء والسياسات و

ة تحقيق التوازن بين حماية البيئبهدف المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وذلك  محل
  .ة أفضل لألجيال الحاضرة والقادمةردها الطبيعية ومتطلبات التنمية من أجل حيااومو

والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البالد وإنماء الحياة  األعمالبالقيام بجميع وتختص الوزارة  
  :)7(اية مواطنها الطبيعية، وبوجه خاص ما يليالفطرية المهددة باالنقراض وحم

  وإنماء الحياة الفطرية المهددة البيئة وتحقيق التنمية المستدامةوضع السياسة العامة لحماية ،
  .اطنها الطبيعيةالنقراض وحماية موبا

  رسم خطط العمل الالزمة لتنفيذ هذه السياسات واإلشراف على قيام الوزارات واألجهزة
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ هذه 

  .الخطط والتنسيق فيما بينها
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 طرية ة البيئة والحياة الفالرقابة على األنشطة واإلجراءات والممارسات المتعلقة بحماي
  .، وتقييم نتائجهاوإنمائها، ومتابعة تنفيذها

  البيئة والحياة إعداد مشروعات التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الالزمة لحماية
  .الفطرية وإنمائها، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها

 وإنشاء مختبر مرجعي للبيئةإنشاء قواعد معلومات بيئية وطنية ،.  
 قييم الدراسات الالزمة لحماية البيئة عند التخطيط ألي مشروع من مشروعات التنمية ت

ثار البيئية لهذه المشروعات بداء الرأي حول اآلإ، وأهلياً أكان حكومياً أمواء األساسية س
  .قبل إقرار تنفيذها من الجهات المختصة

  بأجهزة الدولة المعنية في  ، واالستعانةالناجمة عن تلوث البيئة وتدهورهاتحديد المشاكل
  .قهاطبيتدراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة 

  تمثيل الدولة لدى الهيئات والمنظمات وفي المؤتمرات واالجتماعات الدولية واإلقليمية فيما
  .يختص بحماية البيئة والمحميات الطبيعية

 هيئات والمؤسسات العامة وغيرها من متابعة تنفيذ الوزارات واألجهزة الحكومية وال
بيئة الدولية واإلقليمية المتعلقة بشؤون ال الدولة ألحكام االتفاقيات فيالمعنية الجهات 

ضمام لالتفاقيات ، التي انضمت إليها الدولة والعمل على استكمال االنوالمحميات الطبيعية
  .األخرى المماثلة

 ووسائل حماية البيئة والمحميات الطبيعية المحلية على طرق  دروضع خطط لتدريب الكوا
 .األجهزة المعنيةشراف على تنفيذ هذه الخطط بواسطة واإل

  في  باالنقراضالعمل على إدخال التثقيف في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية المهددة
اعات ، ووضع خطط التوعية للمواطنين وحثهم فرادى وجمالبرامج التعليمية واإلعالمية

  .، وتشجيع البحوث والنشر والترجمة في مجال البيئةلمساهمة في ذلك المجالعلى ا
  
  :سرةلشؤون األالمجلس األعلى  )ب

المجلس األعلى لألسرة برئاسة حرم سمو أمير البالد المفدى سمو الشيخة موزة بنت  أنشئ
ة الرشيدة إلى م تجسيداً لتطلعات القياد1998لعام ) 53(رقم  األميريناصر المسند بموجب القرار 

وجود هيئة وطنية عليا لشؤون األسرة القطرية تعنى بتدارس وتشخيص واقعها واحتياجاتها 
  .وتطلعاتها المستقبلية

51



 47

معتمدة على نفسها، تفخر  ،أسرة قطرية، متماسكة، مستقرة تكوينويتطلع المجلس إلى 
تع أفرادها بصحة عالية، تساهم ، يتمتهااسالمية، تعي حقوقها ومسؤوليبثقافتها وهويتها العربية واإل

  .فاهبفعالية في بناء مجتمع منتج منفتح على العالم وينعم باالستقرار والر
  

  :)8(فيما يليوتتمثل رسالة المجلس 
 سرة وتعزيز دور أفرادها ومكانتهم من خالل اإلسهام في مراجعة التشريعات النهوض باأل

  .القائمة واقتراح تشريعات جديدة
 األسرة والنهوض بحياة أفرادها بتنميةلخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة اقتراح ووضع ا.  
  تعزيز دور المؤسسات الوطنية القائمة على تقديم الخدمات األساسية في المجاالت

االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية واإلعالمية والبيئية لرفع مستوى 
  .حات الوطنية وتماشياً مع المعايير العالميةخدماتها نحو األفضل تلبية للطمو

  تشجيع المبادرات الوطنية والمشاركة األهلية لرفع الجهود المؤسسية الرامية إلى تحسين
  .مكانة األسرة وتدعيم أدوارها

  :داف المجلس األعلى لألسرة باآلتيوتتمثل أه
 تعزيز دور األسرة في المجتمع. 
 ريةة األسرة وتعزيز الروابط األسرعاي. 
 دراسة المشكالت التي تواجه األسرة واقتراح الحلول المناسبة لها. 
 العمل على تحقيق األهداف التي تعنى بشؤون األسرة والتي نصت عليها المواثيق الدولية. 
 اجتماعياً، وسياسياً، واقتصادياً ،أة من المشاركة في الحياة العامةالعمل على تمكين المر ،

 .المرأة العاملة والعمل على تحسين أوضاع
 اإلشراف على رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة. 
  التنسيق بين األنشطة التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني في الدولة من جهة

 .والمنظمات اإلقليمية والدولية من جهة أخرى
  دراسة مشكالت انحراف الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات

  .اصةالخ
 

دامة خصوصاً نجاز العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالتنمية المستوقد قام المجلس بإ
ت الوطنية لتقدم المرأة، الطفولة، المسنين، ذوي ، حيث أعد االستراتيجيافي بعدها االجتماعي
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ت التشريعا وكذلك اقترح .، كما وأعد االستراتيجية العامة لألسرة في دولة قطراالحتياجات الخاصة
 . وقانون ذوي االحتياجات الخاصة ،المتعلقة باألسرة كقانون الطفل

  
  :األمانة العامة للتخطيط التنموي) ج

لسنة ) 39(تهدف األمانة العامة للتخطيط التنموي التي أنشئت بموجب القرار األميري رقم 
دولة في جميع جية عامة لتحقيق التنمية في اليإلى وضع رؤى شاملة وخطط استرات م2006

  :)9(ي سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي، ولها فهاالمجاالت ومتابعة تنفيذ
  

 هداف التنمية في المجاالت المختلفة تتضمن وصفاً وضع رؤية شاملة طويلة األجل أل
للخصائص التي يتعين أن يكون عليها المجتمع والحقوق والمزايا التي يتمتع بها أفراده 

شاور مع السلطات العليا والجهات الحكومية واستطالع رأي القطاع ، وذلك بالتمستقبالً
  .الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين

 جية العامة لتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية موضحاً بها أولويات التنمية يإعداد الخطة االسترات
تحديد اآلليات واألهداف الكمية لها في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية و

اع الخاص المتبعة لتحقيقها وذلك بالتشاور مع الجهات الحكومية واستطالع رأي القط
  .ومنظمات المجتمع المدني

 المعنية  إبالغ الرؤيا الشاملة والخطة االستراتيجية العامة للتنمية بعد اعتمادها إلى الجهات
  .ومنظمات المجتمع المدني

 ة بالرؤية الشاملة والخطة االستراتيجية العامة للتنمية بناء عداد البحوث والدراسات المتعلقإ
  .تكليف ولي العهد أو األمين العامعلى 

 جية العامة للتنمية للجهات المختلفة وتقديم المعونة يتوضيح الرؤية الشاملة والخطة االسترات
  .عداد الخطط التنفيذيةإالفنية لها بشأن 

 لجهات المختلفة والتنسيق فيما بينها والتأكد من مراجعة الخطط التنفيذية التي تضعها ا
تجانسها مع الخطة االستراتيجية العامة للتنمية ومن عدم وجود تعارض بين الخطط 

بالغ األجهزة المعنية والجهات العليا في إالتنفيذية المقدمة من مختلف الجهات بالدولة مع 
  .حال وجوده

  بتقييم األداء ومتابعة التنفيذ،  ةالتقارير الخاصالمتابعة الدورية لمدة تقدم الخطط وإعداد
  .متضمنة اإلجراءات التصحيحية الضرورية 

 ولي العهد في مجاالت اختصاصاتها أي مهام يكلفها بها.  
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عالقة العامة للتخطيط التنموي بالعديد من الدراسات والمشروعات ذات ال األمانةوقد قامت 
 ،ها دراسة حول مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطرأهم ومن ،بالتنمية المستدامة في الدولة

ئية والمؤسسية للتنمية والتي بينت نقاط القوة والضعف في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبي
ية المستدامة في التقرير الوطني حول تنفيذ مبادرة التنم، وكذلك قامت أيضاً بإعداد المستدامة

شروع قطر لتبادل المعلومات والذي سيوفر قاعدة معلومات لمؤشرات ، فضالً عن مالمنطقة العربية
    .المختلفة بعادهابأالتنمية المستدامة 

  
  :مركز أصدقاء البيئة )د

ن الكل يشارك نطالقاً من فلسفة أم، ا1992اء البيئة في أكتوبر عام تم تأسيس مركز أصدق
  :)10(إلى تحقيق اآلتي يهدف المركزو ،والكل يعمل في موقعه

  بالمجتمع تعميق الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعريفهم بخصائص البيئة ومدى ارتباطها
، وتوجيه الجماهير نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في وأثرها في تطوره ونمائه

  .حمايتها من عوامل التلوث والتدهور
  بالمسؤولية الملقاة على ، وغرس الشعور والمهارات والسلوك البيئي القويمتنمية المعارف

  .عاتق كل فرد في جميع مواقع العمل
 والتعريف ي عجلة التنمية المستدامة للدولةتعميق اإلحساس بأهمية الوعي البيئي كأساس ف ،

  .بمفهوم الموازنة بين التنمية وسالمة البيئة
 العامة  وأدوار األجهزة تإبراز جهود دولة قطر في المحافظة على البيئة والتعريف بنشاطا

  .ذات الصلة المباشرة بالبيئة واألهليةوالخاصة 
 

 :مركز الدراسات البيئية )هـ

ليكون  كجزء من الهيكل التنظيمي لجامعة قطر م1980أنشئ مركز الدراسات البيئية عام 
الجهة المسؤولة عن دعم البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجاالت التنمية 

  . قدم العلميومتابعة الت
ويضم المركز العديد من الوحدات المختصة بالدراسات البيئية تعد أحدثها وحدة االستشعار 
عن بعد لتحليل صور األقمار الصناعية وإجراء البحوث والدراسات المختلفة للكثير من جهات 

  .الدولة المختلفة
  :)11(امن أهمهمهام رئيسية في ضوء الهدف من إنشائه،  عدةالمركز ويتولى 

  ة في الدولةيتوثيق العالقة مع المؤسسات البيئ. 
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   المساهمة في حل المشكالت التي قد تطرأ على أداء مؤسسات الدولة التي تتعامل مع
  . العلم والتكنولوجيا، واقتراح الطرق العلمية الحديثة لرفع كفاءة األداء

  تبنى عليه القرارات  فتح المعلومات والبيانات العلمية والتكنولوجية لتصبح أساسا
  . السليمة لدعم التنمية

   نقل وتوطين التكنولوجيا الذي يتطلب بدوره استقطاب وتدريب العناصر البشرية
 .المناسبة

   
وقد نفذ المركز عدة مشاريع ركزت معظمها على القضايا البيئية والسيما البحرية منها، 

  :وذلك لألسباب التالية
 عمرانية كبيرة، وتهتم الحكومة بشكل أساسي بتدعيم تشهد دولة قطر نهضة صناعية و

الصناعات الوطنية وإقامة المشروعات اإلنشائية وتوفير الخدمات الالزمة لها لمعالجة 
 . المشكالت الناشئة عن تلوث مكونات البيئة المختلفة من هواء ومياه وتربة

 التبريد  ، ومياهالمصدر الرئيسي لمياه الشرب للبحر أهمية خاصة بالنسبة لقطر فهو
للثروة السمكية التي تعتبر من أهم المصادر الغذائية، كما  الالزمة للصناعة، ومصدر

 . أن هناك العديد من آبار النفط القطرية في المياه اإلقليمية

 ًلربط دولة قطر بدول العالم ولنقل خامات البترول حيوياً يعد البحر شريانا.  
  
:نمية المستدامةالمعنية بالت اللجان الوطنية )2  

ميـة  جان الوطنية التي تعنـى بمتابعـة تطبيقـات التن   لمن ال نشاء عددإقامت دولة قطر ب
  :ي ما يلي أهم هذه اللجان الوطنية، وفالمستدامة بأبعادها المختلفة

  
  :اللجنة الدائمة للسكان) أ

السكانية لمجلـس   ستراتيجيةيذاً لما ورد في اإلطار العام لالاللجنة الدائمة للسكان تنف تأنشئ
المنعقـدة فـي    ةالتعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدها المجلس األعلى في دورته التاسعة عشر

، والتي تستوجب قيام كل دولة من دول المجلس بتشكيل لجنة عليـا للسـكان   م1998أبوظبي عام 
 م2004لسـنة  ) 24(تختص بإعداد السياسات الوطنية للسكان، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

وتمت المصادقة علـى  الجهات الممثلة فيها، واختصاصاتها لسكان وحددت تم إنشاء اللجنة الدائمة ل
  .سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب األمير ولي العهدالقرار من 
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تعمل اللجنة الدائمة للسكان على تحقيق المواءمة بـين المتطلبـات السـكانية والتنميـة     و
تناداً إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية وقيم المجتمع القطـري والدسـتور والتوجهـات    المستدامة، اس

السياسية للدولة ورؤية قطر الوطنية، وبما يتفق مع األهداف اإلنمائية لأللفيـة فـي دولـة قطـر     
التعاون لدول الخليج العربيـة والمرجعيـات اإلقليميـة والدوليـة     واالستراتيجية السكانية لمجلس 

   . األخرى
 .الهدف األساسي من إنشاء اللجنة الدائمة للسكان هو وضع السياسة السكانية لدولـة قطـر  

  :)12(ويرتبط بهذا الهدف عدد من األهداف الفرعية أهمها
  
       متابعة تنفيذ السياسة السكانية ومراجعتها وتطويرهـا فـي ضـوء التطبيـق العملـي

 .ومقترحات الجهات المعنية بتنفيذها

 سسي الهادف إلى التنسيق بين الوزارات واألجهزة الحكومية وغير تطوير اإلطار المؤ
الحكومية والمنظمات اإلقليمية والعربية والدوليـة ذات العالقـة بالقضـايا السـكانية     

 .وبرامجها في مجال تنفيذ السياسة السكانية

     متابعة اإلجراءات الهادفة إلى إدماج القضايا السكانية في الخطـط التنمويـة الشـاملة
 .االجتماعية والصحية والتربوية واإلعالمية والثقافية والبيئية السيما في المجاالتو

   إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسكان والهادفة إلى معرفة الواقع االجتماعي فـي
الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد علـى تطـوير السياسـات    

 . والبرامج السكانية

  
نجزت اللجنة الدائمة للسكان الوثائق الثالث للسياسة السكانية، كما أعدت العديد مـن  وقد أ

مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر، ومفهوم السياسة السكانية، وذلـك فـي   : الدراسات أهمها
  .إطار خطة إلجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقضايا السكانية واالجتماعية والحيوية

  
  :نة الدائمة للموارد المائيةاللج )ب

هدف البدء في وضع اإلطـار  ب م2004أنشئت اللجنة الدائمة للموارد المائية في أبريل عام 
ستراتيجية مائية، وضمت في عضويتها ممثلين لعدة قطاعات مثل المياه والتخطيط والبيئـة،  العام ال

الثروة  في دولة قطر من خالل حماية وتقوم اللجنة بوضع برنامج لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
وتـم تحديـد   . المنتجة والمستخدمة لتلك المـوارد ، والتنسيق بين الجهات المائية والمحافظة عليها

  :)13(يلي ستراتيجية بماأهدافها اال
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    المساهمة في تأمين موارد مائية كافية كماً ونوعاً لالستخدامات المختلفة وبمـا يحقـق
  .البيئة رفاهية المجتمع وسالمة

 اإلدارة المتكاملة وتنمية الموارد المائية المختلفة واالستثمار األمثل لها. 

 حماية الثروة المائية والمحافظة عليها. 

 التنظيم والتنسيق بين الجهات المعنية بالموارد المائية بالدولة. 

  همية ترشيد استهالكهاوأ قيمة المياهبرفع مستوى الوعي لدى المجتمع. 
  
 
  :نة الوطنية للتغير المناخياللج) ج

بموجب قرار رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات  المناخي نية للتغيرأنشئت اللجنة الوط
وتتمثل رسالة اللجنة ومهامها في جعل دولة قطر من الدول الرائدة  م2007لسنة ) 9(الطبيعية رقم 

الحـراري وسـن التوصـيات    في المنطقة في مجال خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتبـاس  
من  وانين وخطط عمل بمشاركة الجهات الداخلية والخارجية لحماية كوكب األرضقوالسياسات وال

  .التأثير السلبي لهذه الغازات
  :)14(لى اللجنة ما يليوتتو
  ،متابعة اجتماعات الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

  .في بروتوكول كيوتو، وما يصدر عنها من توصيات والدول األطراف
    عاثـات  نبااقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل الالزمة على المجلس، للحـد مـن

 .غازات االحتباس الحراري في الدولة

    إعداد الدراسات والتقارير الالزمة وعرضها على المجلس، للتأكد من تنفيـذ الجهـات
لاللتزامات المقررة في االتفاقيـة اإلطاريـة للتغيـر     الحكومية وغير الحكومية بالدولة

 .المناخي وبروتوكول كيوتو

 عمل قواعد بيانات طبقاً لالتفاقية والبروتوكول المشار إليهما. 

  بروتوكـول الو التفاقيـة لالتقارير الوطنية الدورية المقررة وفقـاً  المساهمة في إعداد 
 .المشار إليهما

  واإلقليمية والدولية ذات الصلة بعملها المشاركة في األنشطة المحلية. 
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  :للجنة الوطنية للنزاهة والشفافيةا )د
م 2007عـام  ل ) 84(بموجب القرار األميري رقم  أنشئت اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
، وقد أنـيط بهـذه   ية األمم المتحدة لمكافحة الفسادكجزء من متطلبات تصديق دولة قطر على اتفاق

ة للنزاهة والشفافية في دولـة  ، ووضع معايير وطنيها بتنفيذ متطلبات تلك االتفاقيةختصاصاللجنة ا
  .مجتمع فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وتنمية الوعي واإلدراك بين أفراد القطر

رئيس ديوان المحاسبة ممثلـين عـن    يرأسهاللنزاهة والشفافية التي  وتضم اللجنة الوطنية
، ومؤسسـة  وزارة االقتصاد والتجارة، ووزارة الخارجيةوابة العامة، طر المركزي والنيمصرف ق

  .)15(قطر للبترول

من خالل تعاونها مع منظمة األمم المتحدة بدور مهـم مـن أجـل تنفيـذ     اللجنة وتضطلع 
ن حداثة وعلى الرغم م . م2007صادقت عليها دولة قطر عام  االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي

، وأنجزت خالل الفتـرة القصـيرة مـن    اسعةها بخطوات وت، غير أنها باشرت نشاطاةإنشاء اللجن
رسـم اسـتراتيجيتها فـي     ،ولي لمكافحة الفساد في قارة آسياإلى جانب تنظيم المؤتمر الد ،عمرها

هـداف  والتـي تضـمنت األ  ) 2012-2008(تعزيز النزاهة والشفافية في دولة قطر خالل الفترة 
  :)16(الرئيسة التالية

 تحديد متطلبات منع الفساد.  
 الوعي المجتمعي في مكافحة الفسادتنمية دور التعليم و.  
 م فعالة للتحقيق في حاالت الفسادتأسيس قواعد ونظ.  

  
على ) 28(نجازاً كبيراً عندما احتلت المرتبة األولى عربياً والمرتبة وقد حققت دولة قطر إ

م الذي تعده منظمة الشـفافية  2008الفساد لعام  مؤشر مدركات فيدولة ) 180(بين مستوى العالم 
وتهـدف اللجنـة   .  )17(الدولية، وقد حسنت الدولة بذلك ترتيبها بأربع مراتب مقارنة بالعام الماضي

األقل فسـاداً فـي   خالل العشر سنوات القادمة إلى أن تكون دولة قطر إحدى الدول العشر األولى 
  . 10/10م وهو ما رمز إليه 2017العالمية بحلول عام  العالم حسب ترتيب قائمة مدركات الفساد

  
  :لجنة التنمية النظيفة  )هـ 

تأسست لجنة التنمية النظيفة بموجب قرار رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم 
  :م ، وتختص بما يلي 2007لسنة ) 10(

  اقتراح استراتجية آلية التنمية النظيفة ويرمز لها بـ)CDM(.  
  البحث عن الفرص المتاحة لمشاريع التنمية النظيفة. 
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 الموافقة على مشاريع آلية التنمية النظيفة. 

  التأكد من كون مشاريع التنمية النظيفة المقترحة ، تؤدي إلى نقل التكنلوجيا والمساهمة في
 .تحقيق التنمية المستدامة في الدولة

 التنمية المستدامة في الدولة تأهيل الكوارد الوطنية وبناء القدرات في مجال. 

  التوعية والتثقيف بمشاريع التنمية النظيفة وأهدافها. 

      المشاركة في االنشطة المتعلقة بآلية التنمية النظيفة علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي
 .)18(والدولي

   

  :جيات والسياسات المعنية بالتنمية المستدامةيالستراتالخطط وا :ثالثا
سـات  اجيات والخطط والسييخالل العقد الحالي بوضع العديد من االسترات قامت دولة قطر

  :من أهمها ما يلي وبيئياً واجتماعياً التي تعنى بتحقيق التنمية المستدامة اقتصادياً
  

  : م2030قطر الوطنية رؤية ) 1
دهـا بموجـب القـرار    اوالذي تـم اعتم " 2030رؤية قطر " لرؤية الشاملة للتنمية ا تهدف

إلى دولة متقدمة قادرة على  م2030إلى تحويل قطر بحلول عام  م2008لسنة ) 44(ري رقم األمي
  .ا جيالً بعد جيلتحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبه

بإنشاء لجنة عليا لإلشـراف علـى تنفيـذ     م2008لعام ) 51(كما صدر قرار أميري رقم 
ا تتطلبه من إعداد وتنفيذ للخطط والبرامج واالسـتراتيجيات القطاعيـة   الرؤية المستقبلية لقطر وم

  .والشمولية الالزمة
  :)19(ركائز هي ستند الرؤية المستقبلية على أربعوت

   :ةالتنمية البشري :الركيزة األولى
أفضـل   تهدف دولة قطر إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي

 أفضـل ويتيح هذا النظام الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم ويوفر لهـم  . مية في العالمالنظم التعلي
كما يشجع هذا النظام التفكيـر   . علميةتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته اليتدريب ل

مجتمـع  حترام قيم الوا، ويؤكد على التماسك مي القدرة على اإلبداع واالبتكارالتحليلي والنقدي وين
ولدعم النظام التعليمي تطمح قطـر   . ى التعامل البناء مع شعوب العالمويدعو إل . القطري وتراثه

  .نشاط الفكريألن تكون مركزاً فعاالً للبحث العلمي وال
ولتحسين صحة المجتمع تعمل قطر على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات 

، ويـوفر للجيـل الحـالي    فضل المعايير العالميةأيدار وفق  صحية وقائية وعالجية عالية الجودة
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، وتكون مرافقه متاحة لجميع السـكان وبرسـوم يسـتطيعون    ة مديدةواألجيال القادمة حياة صحي
  .تحملها

  :التنمية االجتماعية: الركيزة الثانية
طري تتطلع دولة قطر إلى النهوض بالمجال االجتماعي وتطويره من خالل بناء اإلنسان الق

يـة متماسـكة   ، والمحافظة على أسرة قول بجدارة ومرونة مع متطلبات عصرهالقادر على التعام
ذا المجتمع فـي  وسوف يكون للمرأة دور فعال في ه  .ةوالحماية االجتماعي تحظى بالدعم والرعاية

  .ع القرارات االقتصادية والسياسية، السيما جانب المشاركة في صنجوانب الحياة كافة
، وعلى تـأمين الحاجـات األساسـية    ى توفير األمن واالستقرار للسكانل قطر علوستعم

كما أنها ستعمل على تعزيز روح التسامح واإلحسان وتشـجيع   . وضمان تكافؤ الفرص للمواطنين
كما ستعمل   .اً مع هويتها العربية واإلسالميةالحوار البناء واالنفتاح على الثقافات األخرى انسجام

، خصوصاً ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجـي  يز دورها اإلقليمي المهم والبناءزقطر على تع
وبصفتها عضواً مسـؤوالً فـي المجتمـع الـدولي       .العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالميوالجامعة 

  .ستساهم قطر في تحقيق األمن والسلم العالميين وتنفذ التزاماتها الدولية
  :ادية التنمية االقتص :الركيزة الثالثة

االقتصاد القطري المتسم بالحيوية هو األساس الذي سيبنى عليـه االزدهـار االقتصـادي    
، غير أن إدامة االزدهار تتطلـب إدارة حكيمـة للمـوارد    رتفاع المستمر في مستوى المعيشةواال

 ، وعلـى هـذه اإلدارة أن  كافية لتلبية طموحاتها وإمكانيات الناضبة لتضمن لألجيال القادمة موارد
، وبـين التنويـع   نتـاج تؤمن االستغالل األمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بـين االحتيـاطي واإل  

  .ة االستنزافجاالقتصادي ودر
ل التنميـة المسـتدامة حقيقـة    ن موارد قطر الهيدروكربونية الوافرة يمكن استثمارها لجعإ

ستثمار في بنى تحتيـة  تحقيق االويغدو تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى ثروة مالية وسيلة ل  .واقعة
دعم ، قوة عمل ماهرة وعالية اإلنتاجية تكوين، بناء آليات فعالة لتقديم الخدمات العامة، بجودة عالية

 .تطوير القدرات المتعلقة بريادة األعمال واالبتكار

ن هذه المنجزات إن تمت تقدم بدورها منطلقاً أوسع لتنويع االقتصاد وتحويل قطـر إلـى   إ
غير أنه يجب عدم التقليل مـن   .الصناعية والخدمات عالية القيمة قليمي للمعرفة وللنشاطاتإ مركز

، ساسي في تحقيق التنميـة المسـتدامة  شأن التحديات المتمثلة في قيام القطاع الخاص بتأدية دور أ
 االخـتالالت والتـوترات  والتحدي األخر المتمثل باختيار وإدارة مسار يحقق االزدهار ويتجنـب  

   . االقتصادية
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  :التنمية البيئية: الركيزة الرابعة
ولذا فـإن  . حماية بيئتها الطبيعية التي ميزها اهللا بها والمحافظة عليها ىقطر إلتسعى دولة 

قطر ستنفذ عملية التنمية بكل الحرص على البيئة ومن منطلق الشعور بالمسؤولية تجاهها فتـوازن  
  .عية وبين شروط الحفاظ على البيئةواالجتما ةيبدقة بين متطلبات التنمية االقتصاد

قطر للتعامل مع القضايا البيئيـة المحليـة   دولة همية عندما تضطر أوستزداد ركيزة البيئة 
، تلوث على تـدهور المنظومـة البيئيـة   ، وآثار الربونيةالموارد المائية والهيدركمثل آثار نضوب 

حراري على مستويات المياه في ية مثل آثار االرتفاع العالوة على التعامل مع القضايا البيئية العالم
ويتطلب تقييم حدة المخاطر والتعامل مع التغيرات  . الي على التطور العمراني الساحلي، وبالتقطر

  .المتوقعة تعبئة الطاقات وتضافر الجهود لمعالجة المشاكل التي قد تنجم عنها
وستسـاعد هـذه     .جية وطنيـة شـاملة  يوتوفر رؤية قطر الوطنية قاعدة لصياغة استرات

، وعلى توضيح العمليات التنفيذية الالزمـة   ولوياتجية على تطوير أهداف تنموية وفقاً لألياالسترات
  .عنية، ووضع معايير لقياس األداءدوار الجهات المأو

، وهـذا  ة فئات المجتمع وقطاعـات االقتصـاد  مساهمة كاف دعين تحقيق هذه الرؤية تستإ
، ر الخدمات العامة بكفاءة وشـفافية ، وتوفيات المؤسسية والتنظيمية الضروريةر القدريتطلب تطوي

وتـوفير منـاخ حيـوي لقطـاع      ودعم التعاون والشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص،
  .، وإتاحة مجال أوسع لنشاط المجتمع المدنياألعمال

  
  :السياسة السكانية )2

م إعداد الوثائق األساسية الثالث 2008في منتصف عام  للجنة الدائمة للسكاناأنجزت 
للسياسة السكانية، وذلك بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان والعديد من المؤسسات والهيئات 
الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالقضايا السكانية، وقد رفعت السياسة السكانية إلى مجلس 

  : )20(م، وفيما يلي المحاور التي تناولتها السياسة السكانية2008الوزراء في منتصف شهر مايو 
  

  

  :التحديات السكانية: الوثيقة األولى

  :انية إلى المحاور الرئيسية الستة التاليةقسمت التحديات السك

يبحث في التحديات المتعلقة بالنمو السكاني، والتركيبة السكانية، النمـو   :السكان والقوى العاملة -
  .واإلسكان، والقوى العاملةالحضري 
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يشمل التحديات المتعلقة بالتربيـة والتعلـيم وتلـك     :التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية -
  .المتعلقة بالتدريب بوصفهما مجالي إعداد الرأسمال البشري الالزم للتنمية

ية الصحية والنظـام  حيث تحدد التحديات المتعلقة بنظام الرعا :الصحة العامة والصحة اإلنجابية -
الصحي والوقائي وتلك المتعلقة بمعدالت الخصوبة واألمراض المنقولة عن طريق الجنس واستخدام 

  .وسائل تنظيم األسرة وغير ذلك من قضايا الصحة اإلنجابية

يبحث في قضايا النوع االجتماعي وتمكين المرأة والمسائل المتعلقـة بالطفولـة    :قضايا التمكين -
  .لمسنين وذوي اإلعاقةوالشباب وا

التحديات المتعلقة بالحفاظ على بيئة سليمة ونظيفـة وتحقيـق    يشمل :البيئة والتنمية المستدامة -
لالحقة فـي ثـروات الـبالد    التنمية الشاملة دون اإلضرار بالبيئة ومع الحفاظ على حق األجيال ا

  .ومواردها

التي تواجه إنشاء قاعدة للبيانات السـكانية  التحديات  تحدد :قاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية -
  .الدولية لجهات المحلية أمالمطلوبة سواء ل تتضمن جميع المؤشرات الوطنية

  :ياسة السكانية ومبادئها وأهدافهامنطلقات الس: الوثيقة الثانية

عتمدت عليه السياسة السكانية من أحكام الشريعة اإلسالمية السـمحاء  ا بينت هذه الوثيقة ما
القيم المجتمعية والتوجهات السياسية والمرجعيات اإلقليمية والدولية، كما حددت الغايات األساسية و

  .لكل محور من المحاور المذكورة أعاله واألهداف الفرعية لكل من تلك الغايات

  

  :برنامج العمل السكاني: الثالثة الوثيقة

حقيق األهداف المذكورة في الوثيقة تم فيها تحديد البرامج واألنشطة واإلجراءات الالزمة لت
  .لذلك الالزمالثانية، ووسائل تحقيق تلك األهداف والجهات التي سيناط بها تنفيذها والزمن 

  
  :إستراتيجية سوق العمل) 3

أنجزت األمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع البنك الدولي المرحلة األولى من 
، وخلصت هذه المرحلة إلى مجموعة مهمة من النتائج م2006استراتيجية سوق العمل في عام 

والتوصيات ذات الصلة الوثيقة بمختلف قضايا سوق العمل السيما تلك التي تتوفر فيها فرص كبيرة 
للعمل على التنسيق بين كافة المجاالت ذات العالقة مثل التعليم والتدريب والسكان وقوة العمل 
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ا يقدم المشروع سياسات إصالحية مفيدة لتعزيز جوانب القوة كم . وفرص التشغيل وسياسة التقطير
في سوق العمل ومعالجة جوانب القصور، األمر الذي سيكون له انعكاساته اإليجابية في زيادة 

  .فرص العمل للمواطنين القطريين

  :)21(ولى للمشروع عن المخرجات التاليةولقد تمخضت المرحلة األ

 العمل لدولة قطر ستراتيجية سوقتقرير شامل عن ا.  

 عشر أوراق عمل خلفية للمشروع. 

  نموذج المحاكاة لمتطلبات سوق العمل)MRSM (  الذي طور فيما بعد إلى نموذج سـوق
 .(QLM)العمل لدولة قطر 

 ستراتيجية سوق العملإطار أولي للخطة الوطنية ال.  

ابريـل   9ياً فـي  رسم) خطة العمل الوطنية(وقد انطلقت المرحلة الثانية من االستراتيجية 
خالل ندوة استراتيجية سوق العمل التي عقدت آنذاك بدعم وتأييد من جامعة قطـر، وزارة   م2006

العمل، مؤسسة قطر للبترول، المجلس األعلى للتعليم، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
  .وغرفة تجارة وصناعة قطر

د بيئة عمل مناسبة لسوق عمل فعالة وعلى والهدف الرئيسي لخطة العمل الوطنية هو إيجا
مستوى عال من الكفاءة محلياً وعالمياً، وهذا يتطلب تطوير منهج يتألف من مجموعة من السياسات 

 : بالفعالية والكفاءة، وذلك من أجلالحديثة للمساعدة في تشغيل سوق يتسم 

 تحسين نظم معلومات سوق العمل. 

 نيةوضع إطار عمل مشترك للمؤهالت الوط. 

 بناء القدرات البشرية لتحليل العمل وتخطيط القوى العاملة. 

 وضع نظام توظيف مبني على األداء في القطاع العام. 

  سوق العمل باحتياجاتتنظيم برامج التعليم والتدريب بشكل أفضل وربطها. 

 أساليب لتطوير نظام توظيف العمالة الوافدة استكشاف.  

 :استراتيجية المياه )4
كات الخبرة العالمية لوضع تصور إحدى شر م2006الدائمة للموارد المائية عام  ةجناللكلفت 

 سيناريوهات تم اختيار أحدها ةأربع عرضت الشركة م2007ستراتيجية المياه، وفي منتصف عام ال
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هـذا السـيناريو مـا     حم، ومن أهم مالمع تكليف الشركة بإعداد دراسات مفصلة عن جميع أبعاده
  :)22(يلي

 
 عتماد على المصادر المحلية في إنتاج المياه، وزيادة السعة التخزينية لمياه الشرباال.  

 تحويل المناطق الزراعية إلى محاصيل ذات قيمة مضافة مع تطبيق طرق الري الحديثة.  

 استغالل كميات مياه الصرف الصحي بشكل أفضل.  

 وضع الحاليمقارنة بال% 20 ةوضع خطط لخفض الطلب على المياه الصناعية بنسب.  

  م2030في % 15إلى  ثم م2012في سنة % 5 بنسبةتقليل معدل استهالك المياه للفرد. 

 إنشاء مجلس أعلى أو هيئة عامة عليا مستقلة لمتابعة وتنظيم قطاع الموارد المائية.  

  
:راتجية الوطنية للتنوع اإلحيائي وخطة العملاالست )5  

ة العمل التي أنجزت في عام تنوع اإلحيائي وخطجية الوطنية لليالغاية من االسترات تتمثل
في صيانة التنوع اإلحيائي واستخدام موارده الطبيعية بشكل مستدام مع الحرص على  2004

طنية جية الويوتعمل االسترات. ناشئة عن هذا التنوع في دولة قطرالتقاسم العادل والمنصف للمنافع ال
  .إليجاد المزيد من فرص العمل

  :)23(فيما يليستراتيجية اف االوتتمثل األهد
  

  :الهدف االستراتيجي األول -
يشمل توسيع النظام الوطني للمحميات الطبيعية البرية والبحرية للمحافظة الشاملة على 

ومن النشاطات األساسية المقترحة تطوير خطة منظومة . ع اإلحيائي بمختلف نظمه البيئيةالتنو
  .إلدارة المحميات وإعداد برامج التوعية األهلية المحميات الطبيعية وتعزيز المشاركة

  
  :الهدف االستراتيجي الثاني -

. طق الطبيعية ذات المناظر الجميلةيؤكد على تطوير السياحة البيئية بشكل مستدام في المنا
ومن النشاطات المقترحة اختيار المناطق المناسبة وتحسين بنيتها التحتية وتدريب المرشدين 

  .القطاع السياحي وزيادة دخل السكان المحليين والعاملين في
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  :الثالثاالستراتيجي الهدف  -
صيد البحري والسياحة في يلتزم حماية الموارد البحرية والساحلية والمحافظة عليها لتنمية ال

لصيد البحري والحد من التلوث ، لذلك يجب تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بأنظمة ادولة قطر
  .الغطاء النباتي وتطوير خطط إدارة المناطق السياحية ورعاية

  :الهدف االستراتيجي الرابع -
يركز على إدارة وتحسين المراعي لوقف الزحف الصحراوي من خالل تحديد الطاقة 

  .من نظام الحمى التقليدي واإلفادةالرعوية ووضع جدول زمني لتنظيم الرعي 
  :الهدف االستراتيجي الخامس -

حة التصحر والتطوير والتنمية المستدامة في المناطق الريفية والمحافظة على يهتم بمكاف
األنواع المحلية من النباتات والحيوانات بواسطة حماية األصناف المحلية وتحسين أساليب الري 

  .ضي من الرعي الجائر والتوسع العمرانياوحماية األر
  :الهدف االستراتيجي السادس -

ءات الالزمة لتنفيذ التشريعات البيئية للمحافظة على التنوع اإلحيائي يؤكد على اتخاذ اإلجرا
واستخدامه المستدام بواسطة اعتماد آلية قانونية لتنفيذ االستراتيجية وتطبيق تشريعات المحافظة 

  .على النباتات والحيوانات الفطرية وتحديث التشريعات التي تنظم استخدام التقنيات النظيفة
  :تيجي السابعراتالهدف االس -

يدعم البحث العلمي وإنشاء مراكز توثيق لتزويد أصحاب القرار بمعلومات دقيقة عن 
ومن النشاطات المقترحة مواصلة تنفيذ المسوحات الميدانية وتقديم   .حالي للتنوع اإلحيائيالوضع ال

  .ونشر المعلومات عن حالة األنواع المنح للبحوث وتعميم
  :منالهدف االستراتيجي الثا -

يسعى إلى تطوير المفهوم الثقافي والقيام بحمالت توعية إلظهار أهمية التنوع اإلحيائي 
ومن أهم النشاطات المتعلقة بالتوعية إطالق حملة إعالمية شاملة وتنظيم   .قطر لمصلحة سكان

أما النشاطات المتعلقة بالتعليم .نحاب القرار والمسؤولون الحكوميودورات خاصة يحضرها أص
فهي تعميم ونشر الكتب المتضمنة موضوعات التنوع اإلحيائي ورفع مستوى البرامج  ،يئيالب

  .التعليمية وتضمينها موضوعات التنوع اإلحيائي وزيادة عدد النشاطات الالصفية والمناهج
  :الهدف االستراتيجي التاسع -

وانات الدخيلة يؤكد على حماية البيئة الطبيعية وصحة اإلنسان من أخطار النباتات والحي 
والكائنات المعدلة وراثياً وذلك بالحد من إدخال األنواع الغريبة وطلب شهادات المنشأ وسن 

  .تشريعات جديدة خاصة بالكائنات المعدلة وراثياً
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  :الهدف االستراتيجي العاشر -
وذلك  ،يهتم بتنشيط المراقبة وتقييم األثر البيئي عن التخطيط لكافة المشاريع اإلنشائية

للمحافظة على التنوع اإلحيائي واستخدامه المستدام بوضع القوانين والنظم وتحديد الخطط األساسية 
  .لتقييم األثر البيئي والتأكد أن أعمال المراقبة تشمل كافة الصناعات

  :الهدف االستراتيجي الحادي عشر -
ة األطراف يتضمن دراسة ومقارنة وتنسيق اإلجراءات بين االتفاقيات البيئية المتعدد

المصادق عليها في دولة قطر وهي في العديد من الحاالت ذات أهداف واحدة وتعتمد السياسات 
  .واإلجراءات نفسها ، لذلك من المهم دمج هذه المشاريع في خطط ذات منهجية موحدة للتنفيذ

خطة عمل  ةعشروقد حددت االستراتيجية الوطنية للتنوع اإلحيائي مجموعة من إحدى 
ولوية لتنفيذها وتلحظ هذه الخطط النشاطات والمشاريع والبرامج ذات األ .لالستراتيجية مواجهة

ويجب أن تظهر هذه الخطط المفصلة مستوى الخبرة والكفاءة عند منفذي . على المدى القريب
النشاطات وكذلك الموارد البشرية والمالية التي ستخصصها الوزارات والمنظمات والمؤسسات 

  .يذ االستراتيجيةالمعنية بتنف
  

  :ستراتيجية العامة لألسرةاال )6
 األسرةمن قبل المجلس األعلى لشؤون  اإعدادهتهدف االستراتيجية العامة لألسرة التي تم 

حيث تقع تحت مظلة  ،األساسية في المجتمع وهي األسرة المحافظة على الوحدةإلى  م2007عام 
ها وتعزيز حقوق كل جيات الفئوية بهدف تعزيز وحدتسرة مختلف االستراتياالستراتيجية العامة لأل

  .فئة من الفئات
، ومن مفاهيم التي دعت إليها األديان السماوية والمبادئوانطلقت االستراتيجية من القيم 

سرة التي ساهمت خصائص األ، آخذة باالعتبار بين األفراد واألسر عبر األجيال التراحم والتكافل
  . ية السائدة في المجتمعات العربيةففي تشكيلها األنماط الثقا

سرة في قطر مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتتماشى االستراتيجية العامة لأل
، واإلعالن العالمي للمرأة م1995واإلعالن العالمي للقمة العالمية للتنمية االجتماعية في كوبنهاجن 

، وميثاق والبيان العربي لحقوق األسرةبية ، وما نص عليه ميثاق جامعة الدول العرم1995بكين  –
نحو (مؤتمر و  ،، والخطة العربية للشيخوخةبيةتيجية العمل االجتماعي للدول العرراواست

  .م2003الذي عقد في الدوحة عام  )سرة العربيةاستراتيجية األ
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  :)24(ما يليفيجية العامة يوقد تمثلت األهداف االسترات
صالة والمعاصرة وتعزيز مة بين األسرة بما يضمن المواءية لألتأكيد الهوية العربية اإلسالم  ) أ

  .تها في المجتمعمكان
سرة واالرتقاء بنوعيته ومواصلة العمل إلنهاء األمية والقضاء نشر التعليم وتعميمه داخل األ   ) ب

 .نهائياً عليها
ل دورها العناية بصحة األسرة وتحسين مستوى الخدمات الوقائية والعالجية المقدمة لها وتفعي  ) ج

 .لبيئة وتنمية مصادرهاافي الحفاظ على 
 .تحسين الوضع المعيشي لألسرة وزيادة مشاركتها في التنمية والبناء االقتصادي  ) د

لوجية لألسرة وإتاحة الفرص أمامها لالستفادة من إنجازات وتنمية الطاقات العلمية والتكن) هـ
 .وإبداعات التكنولوجيا في العمل والبناء

ثار الضارة للثقافات األخرى وتسخير الوسائل سرة وحمايتها من اآلأللالثقافية ترسيخ القيم   ) و
 .إلبراز دورها ومكانتها واإلعالميةالثقافية 

 .توسيع مشاركة أفراد األسرة في صنع القرار وتأهيلهم للتعبير عن آرائهم  ) ز
  .من كل أشكال االستغالل والعنف األسرةحماية   ) ح

  
- 2008(تراتيجية العامة لألسرة في دولة قطر للفترة وقد تم وضع خطة تنفيذية لالس

داف االستراتيجية نها نقل األهت والوسائل واإلجراءات التي من شأ، تشتمل على السياسا)2013
وقد احتوت الخطة على حزمة من البرامج المتنوعة موزعة حسب األهداف   .إلى أرض الواقع

كما   .جه التي تقع ضمن إطاره وتفريعاتهبرامحور موالمحاور بحيث كان لكل هدف برامجه ولكل 
الطفولة  :التي استهدفتها االستراتيجية وهيوزعت هذه البرامج حسب كل فئة من الفئات الرئيسية 

  .االحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والمسنون وذوو
وقعة كما احتوت الخطة التنفيذية شرحاً ملخصاً تضمن وصفاً موجزاً للبرنامج والمدة المت

: لى قسمين رئيسين هماذه مقسمة عى تنفيلوة التي يحظى بها والجهات التي تتإلنجازه واألولوي
ة ، والقسم الثاني الجهات المساندوهي إما مباشرة أو مساندة ،ذات الصلة بالقطاع أو الفئة الجهات

  .رجيةاخ خارج القطاع سواء أكانت محلية أم
ات تحقيق أهداف البرنامج وهي مؤشرات كما احتوت عناصر البرنامج على مؤشر 

ستستعين بها خطة المتابعة والتقييم لرصد تنفيذ االستراتيجية ومستويات التقدم في تطبيقها وتحديد 
  .النجاح والتراجع والتباطوء في عمليات التنفيذ
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المؤسسات  كافة، وستتولى هداف االستراتيجية التي جاءت بهاوتعكس الخطة التنفيذية األ
  .ليتها وومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة تنفيذ ما يخصها ويقع ضمن مسؤ وميةالحك

  
لدولية لتحقيق التنمية دور دولة قطر في الجهود اإلقليمية والعربية وا :رابعا

  :المستدامة
خريطة العمل في مجال التنمية المستدامة على الصعد احتلت دولة قطر مكانة متميزة في 

جنة األمم المتحدة للتنمية لل ة، حيث أنها ترأست الدورة الخامسة عشرية والدوليةقليمية والعرباإل
، كما أنها احتضنت العديد من المؤتمرات م2007في نيويورك في مايو  تتي عقدالمستدامة ال

واالقتصادية والمنتديات العالمية والعربية المعنية بتطبيقات التنمية المستدامة بأبعادها االجتماعية 
  .لبيئية والمؤسسيةوا

لدور الذي لعبته دولة قطر في مجال تحقيق التنمية المستدامة على                       ل   ض ا وفيما يلي استعر    
  :صعد اإلقليمية والعربية والدوليةال

  
  :  دور دولة قطر في الجهود اإلقليمية لتحقيق التنمية المستدامة )1

في الجهود اإلقليمية  م1981ساهمت دولة قطر منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 
وذلك من خالل اللجان الوزارية ذات الصلة المباشرة بتطبيقات التنمية  ،لتحقيق التنمية المستدامة

، واللجنة ، واللجنة الوزارية للتخطيط والتنميةلوزراء المسؤولين عن شؤون البيئةالمستدامة كلجنة ا
، االجتماعية واالقتصاديةمعنية بالقضايا اللجان الوزارية ال علىعالوة  ،الوزارية لشؤون الطاقة

من قبل االجتماعات المختلفة للوزراء  أقرتوكذلك ساهمت الدولة في اللجان وفرق العمل التي 
.  مختلفة وذلك لدراسة مواضيع اقتصادية واجتماعية وبيئية ،المسؤولين عن التنمية المستدامة

والقوانين في مجاالت التنمية المستدامة على  في وضع العديد من األنظمة باإلضافة إلى مساهمتها
  .لذلك فيما يلي توضيح . ل مجلس التعاون الخليجيمستوى دو

  
  :األنظمة والقوانين) أ

ساهمت دولة قطر مع شقيقاتها دول التعاون الخليجي في وضع العديد من األنظمة 
يمي لدول مجلس التعاون والقوانين ذات الصلة بتطبيقات التنمية المستدامة على المستوى اإلقل

  :)25(، من أهمها ما يليم1985الخليجي منذ عام 
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  :النظام العام لحماية البيئة -
، ية للمحافظة على البيئة وحمايتهاوهو اإلطار العام الشامل الذي يتضمن القواعد األساس

  .م1985 وقد اعتمد هذا النظام من قبل المجلس األعلى لقادة دول مجلس التعاون قمة مسقط عام
  :تالنظام الموحد للتقييم البيئي للمشروعا -

مختلفة سلباً في على ضمان عدم تأثير المشروعات اإلنمائية ال التأكيديهدف هذا النظام إلى 
، حيث يجب القيام بدراسات التقييم البيئي ذلك ضمان تعظيم آثارها اإليجابية، وكالبيئة واإلنسان

مشروع وربط ترخيص المشروعات بموافقة الجهة  يللمشروعات ضمن دراسات الجدوى أل
  .م1985وقد اعتمد هذا النظام في قمة مسقط عام  .ة على نتائج الدراساتئالمسؤولة عن حماية البي

  :لحماية الحياة الفطرية وتنميتها النظام الموحد -
ي والحيواني يهدف هذا النظام إلى وضع التشريعات الالزمة لحماية الحياة الفطرية بشقيها النبات

والعمل على تنميتها في مواطنها األصلية وحمايتها من الصيد الجائر والرعي غير الرشيد وإقامة 
وقد .والبحرية وإعادة توطينهامنها ية المحميات الطبيعية وتـأهيل المناطق المتضررة بيئياً البر

  .م1997بالكويت  ةعشر اعتمد هذا النظام من قبل المجلس األعلى لقادة الدول في دورته الثامنة
  :النظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة -

ي لى وقاية صحة اإلنسان وحماية البيئة من أخطار األشعة والمواد المشعة التإيهدف هذا النظام 
واد ، وكذلك تم إقرار الحدود المقبولة للتلوث اإلشعاعي في الميتعرض لها من المصادر المختلفة

دة الدول في دورته وقد اعتمد هذا النظام من قبل المجلس األعلى لقا  .الحيوانية الغذائية واألعالف
  .م1997بالكويت ) 18(
  :النظام الموحد إلدارة النفايات  -

دها من مخاطر المخلفات الصلبة ية صحة اإلنسان وحماية البيئة ومواريهدف هذا النظام إلى وقا
بالطرق  منها بالتخلص كان ذلكأها اإلدارة السليمة سواء والسامة التي تتكدس في البيئة وذلك بإدارت

ا أمكن منها في تترك أثاراً جانبية في البيئة أم تدويرها وإعادة استخدام م العلمية المعروفة التي ال
) 18(وقد اعتمد هذا النظام من قبل المجلس األعلى لقادة الدول في دورته   .عجلة تصنيع جديدة

  .م1997في الكويت عام 
  :إلدارة نفايات الرعاية الصحية دالنظام الموح -

إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل يهدف هذا النظام 
وقد اعتمد  . لص منها بطرق آمنة في دول المجلسومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخ
  .م2001بمسقط عام ) 22(خالل الدورة  هذا النظام من قبل المجلس األعلى لقادة الدول

  

69



 65

  : النظام الموحد إلدارة الكيماويات الخطرة -
لى ضبط جميع الممارسات التي تتضمن إدارة المواد الكيماوية الخطرة في دول إيهدف هذا النظام 

 وقد اعتمد هذا النظام من قبل المجلس األعلى لقادة الدول الخليجية خالل . مجلس التعاون الخليجي
  .م2001بمسقط عام ) 22(الدورة 

  :ي المواد المستفذة لطبقة األوزونالنظام الموحد للتحكم ف -
الخطرة التي تنفذ إلى سطح األرض  األشعةيهدف هذا النظام لحماية صحة اإلنسان وبيئته من 

يمياوية التي تنبعث ويتعرض لها نتيجة الستنزاف طبقة األوزون بفعل اإليروسالت والمواد الك
المنعقدة في ) 26(في دورته  ىاألعلمن قبل المجلس وقد اعتمد هذا النظام   .لغالف الجويل

  .م2005ظبي عام أبو
  

في وضع أنظمة أخرى في  باإلضافة إلى ما ذكر أعاله فقد شاركت دولة قطر أيضاً
دول  للغابات والمراعي في ، والنظام الموحدل استغالل وحماية الثروة المائيةمجاالت متعددة مث

وائح الخاصة ل، وأيضاً العديد من الياه بدول المجلس، ونظام المحافظة على مصادر المالمجلس
  .اء، وجودة الهواء، والمياه العادمة والحمأةضبالتحكم بالضو

  
  :تفاقيات والبروتوكوالت اإلقليميةاال )ب

ماية البيئة في إطار تعزيز التعاون اإلقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال ح
وتحقيق التنمية المستدامة وقعت دولة قطر على جملة من االتفاقيات والبرتوكوالت المعنية بتطبيق 

  :)26(بما يليإيجاز أهمها  ن، يمكامةبرامج التنمية المستد
  اتفاقية الكويت اإلقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث وبروتوكولها بشأن

  .في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة األخرى في الحاالت الطارئةالتعاون اإلقليمي 
 واستغالل الجرف القاري لعام  البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف

 .م1989

  م1990البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر البر لعام. 

  النقل البحري للنفايات الخطرة واألخرى عبر الحدود والتخلص بروتوكول بشأن التحكم في
 .م1998منها لعام 

 لدول  طنها الطبيعية في دول مجلس التعاونااتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومو
 .م2001الخليج العربية لعام 
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  :المعنية بالتنمية المستدامةاالستراتيجيات )ج
مجموعة من االستراتيجيات والسياسات ذات العالقة شاركت دولة قطر في إعداد وصياغة  

  :يلي من أهمها ماعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بالتنمية المستدامة 
  

  :)2025-2000(جية التنمية الشاملة بعيدة المدىياسترات -
التوجهات المستقبلية ) 2025-2000(جية التنمية الشاملة بعيدة المدى يترسم وثيقة استرات

، شرف معالم القرن الحادي والعشرين، بحيث تستملة في دول مجلس التعاون الخليجيمية الشاللتن
منت هذه وتض. العالمية االجتماعية واالقتصاديةوتتعامل بفاعلية مع تحديات ومتطلبات التطورات 

اً ، وأجرت تقييمدول مجلس التعاون مجتمعة ومنفردةنجازات التنمية في الوثيقة مراجعة ورصداً إل
، وفي مجاالت صعد المحلية واإلقليمية والدوليةموضوعياً للتحديات التي يواجهها المجلس على ال

كما تناولت أيضاً الخطوط العريضة الستراتيجية  . سياسية وبيئية وأمنيةاقتصادية واجتماعية و
لقرن الحادي التنمية الشاملة بعيدة المدى التي ستتعامل مع هذه التحديات خالل الربع األول من ا

  .  والعشرين
وتتمثل الغاية المحورية الستراتيجية التنمية الخليجية في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة 

لتي تتضمنها خطط ، وتعميق التنسيق بين األنشطة الة لدول المجلس في كافة المجاالتومتكام
ستراتيجية التي يقترن ، ويتفرع عن هذه الغاية المحورية مجموعة من األهداف االالتنمية الوطنية

الوصول إليها بتبني مسارات إنمائية طويلة األجل تتضمن اآلليات واإلجراءات الضرورية 
  :)27(، حسب القضايا اإلنمائية التكاملية التاليةالتحقيقه

 قضية التنمية المستدامة.  
 القضايا األمنية والدفاعية. 
 القضايا االقتصادية. 
 لوجيةوالتكنناء القدرات العلمية وقضايا ب. 
 قضية التعامل مع التكتالت االقتصادية واإلقليمية. 
 القضايا االجتماعية. 
 لةقضايا السكان والقوى العام. 
 القضايا اإلعالمية. 
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   :اإلطار العام لالستراتيجية السكانية -
اإلطار "م وثيقة 1998التي عقدت في أبو ظبي عام ) 19(اعتمد المجلس األعلى في دورته 

والتي جاءت كإطار مشترك للتعاون والتنسيق في ما " لالستراتيجية السكانية لدول المجلسالعام 
رابط الوثيق بين السكان ت التكدول المجلس التي أدر نيتعلق باالستراتيجيات والسياسات السكانية بي

بما  ، ورغبة في تحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل في دول المجلسوالتنمية
، ويؤكد هويته العربية واإلسالمية، ويحافظ على استقراره وتماسكه ،يكفل تجانس المجتمع الخليجي

  .ويزيد من معدالت المشاركة االقتصادية لمواطنيه
، أن الوضع السكانيوتضمنت الوثيقة األهداف التي تسعى لتحقيقها دول المجلس بش

تتفق وطموحات التنمية فيها، نمو سكانية جهات المرتبطة بتحقيق معدالت وتوالسياسات وال
والوصول إلى تركيبة سكانية مالئمة من خالل التأهيل والتدريب العالي للكوادر الوطنية وتنمية 

، ومن خالل رسم سياسات تحكم النمو الكفء الستقدام العمالة الوافدة الموارد البشرية والتنظيم
  .)28(الحضري والهجرة الداخلية

  
  :يمية لحماية البيئة وصون الطبيعةام لمشروع االستراتيجية اإلقلاإلطار الع -

حددت الوثائق األولية لإلطار العام لمشروع االستراتيجية اإلقليمية لحماية البيئة وصون 
  :)29(لقضايا البيئية على النحو التاليالطبيعة في دول مجلس التعاون الخليجي أهم ا

 موارد المياه.  
 موارد الطاقة. 
 ة والتعدينالصناع. 
 البيئة الحضرية. 
 الزراعة والتربة. 
 حماية التنوع البيولوجي. 
 البيئة البحرية والساحلية. 
 السياحة البيئية. 
  حماية الهواء والغالف الجوي. 
 التعليم والتربية والتوعية البيئية. 
 صحة البيئة. 
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، ويتم هالى تنسيق جهودها ومواقفتعاون عمجلس اللمواجهة هذه المشكالت تعمل دول و
  :ذلك من خالل طريقين هما

، ولجنة التنسيق نمجالس الوزراء المسؤولة عن شؤون البيئة لدول مجلس التعاو -
  .البيئي التي تضم في عضويتها كافة دول المجلس

دول لى جانب إم في عضويتها ية لحماية البيئة البحرية التي تضالمنظمة اإلقليم -
  .س التعاون كالً من العراق وإيرانمجل

  
  :لعربية لتحقيق التنمية المستدامةدور دولة قطر في الجهود ا )2

المستوى العربي لتحقيق التنمية على في الجهود المبذولة  متميز شكلشاركت دولة قطر وب
لمعنيين المستدامة سواء من خالل مشاركتها الفعالة في االجتماعات السنوية للوزراء العرب ا

ذات الصلة بتطبيقات  اإلعالناتتوقيعها على العديد من  ن خاللأم م، ن التنمية المستدامةبشؤو
افتها للعديد من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المعنية بالتنمية ض، فضالً عن استةالتنمية المستدام

لجهود دولة قطر  ، وفيما يلي شرحواالجتماعية والبيئية والمؤسسية االقتصادية بأبعادهاالمستدامة 
  .العربي لتحقيق التنمية المستدامةتعاون في مجال ال
  

  :المبادرات )أ
  :العربية طقةمبادرة التنمية المستدامة في المن -

في تونس  المنعقدة)  17(في الدورة ) 313(تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 
وآليات تنفيذها باعتماد مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية  ىالذي أوصوم 2005عام 

والقطاع الخاص  ةواإلقليميبالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية 
األمانة العامة للتخطيط ( ممثلة بمجلس التخطيطمت دولة قطر اق فقد والمجتمع المدني ذات العالقة

بإعداد  )وزارة البيئة حالياً( وبالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية )التنموي حالياً
فصول جهود  ية، ويعكس هذا التقرير الذي جاء بثمانتنفيذ هذه المبادرة في دولة قطر متابعةلتقرير 

لتنمية المستدامة من والسالم واإلطار المؤسسي لالت األادولة قطر في تنفيذ هذه المبادرة في مج
والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، وإدارة  ة، والتعليم والتوعيوالحد من الفقر، والسكان والصحة

  .)30(، والعولمة والتجارة واالستثمارالموارد، واالستهالك واإلنتاج
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  :يئي العربيبو ظبي عن مستقبل العمل البأإعالن  -
لين عن شؤون طارئة لمجلس الوزراء العرب المسؤوساهمت دولة قطر في أعمال الدورة ال

والذي تم فيها  ،م2001ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة في فبراير البيئة التي عقدت في أبو 
إقرار إعالن أبو ظبي عن مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي والذي أكد على مجموعة مالمح 

  :)31(أساسية الستراتيجية العمل البيئي العربي في المرحلة القادمة والمتمثلة باآلتي
 ي معالجة مشكالت البيئةن زمنين فالعمل على إطاري.  
 البدء بوقف أسباب التدهور البيئي قبل محاولة عالج آثاره. 
 تطبيق أساليب وحسابات االقتصاد البيئي الحديثة. 
  بمعناها الشامل" اإلنتاج األنظف"اعتماد استراتيجية. 
  اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان المشاركة العربية الفعالة في تحقيق منجزات في

 .ة العربيةئلتكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بتحسين البيمجال ا
 قدرات والتوعية والتطوير المؤسسيبناء ال. 
 لوجيوتحقيق قفزة نوعية في جهود مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكن. 
  المياه وإنتاج أغشية التناضح العكسي إعذابالـتأكيد على توطين تقنيات. 

  
  :مشترك في مجال التنمية المستدامةبي الدعم جهود مؤسسات العمل العر )ب

قامت دولة قطر بدعم جهود كافة اآلليات المؤسسية للتعاون العربي في مجال التنمية  
  :والتي تتمثل باآلتيالمستدامة 
  

  :مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة -
فاعلية في أعمال مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة الذي تأسس عام تشارك قطر ب

، وتحديد ماية البيئة والحفاظ على المواردم بهدف تعزيز العمل العربي في مجاالت ح1987
، اح خطط العمل المشتركة لمواجهتها، واقتريمية وشبه اإلقليميةالمشكالت البيئية ذات الطبيعة اإلقل

والتنمية  حماية البيئةويهتم المجلس بتنسيق مواقف المجموعة العربية في المحافل الدولية المعنية ب
كما تشارك دولة قطر في عضوية اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي  . المستدامة

المنبثقة عن مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة والتي تعنى بتنسيق البرامج والمشروعات 
  .نشطة البيئية في المنطقة العربيةواأل
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  :ت العمل العربي المشترك المتخصصةمنظما -
ساهمت دولة قطر في دعم جهود المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية في مجال 

البرامج  من خالل دعم ضافتها الجتماعات تلك المنظمات أمالتنمية المستدامة سواء من خالل است
، ومن أهم هذه المنظمات المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وضعت التي تقوم بها واألنشطة

، وكذلك المركز العربي م2025- 2005تيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للفترة استرا
متكاملة للموارد وم بتنفيذ برامج لإلدارة القالذي ي) أكساد(القاحلة  لدراسات المناطق القاحلة وشبه

وتأهيل  حتهكافوم، وبرامج لمراقبة التصحر نظم معلومات عن الموارد المائية ، وبناءالمائية العربية
، وإدارة موارد األراضي وتنمية موارد الحبوب والمراعي والموارد الحراجية المناطق المتدهورة

  .)32(وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية والحفاظ على التنوع الحيوي
كما وقامت دولة قطر أيضا في دعم جهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في 

. اإلنتاج واالستهالك المستدامين أنماط، من خالل تبني نمية الصناعية المستدامةحقيق التمجال ت
م التعليم وسياساته في تطوير نظ) كسولاأل(للتربية والثقافة والعلوم وكذلك جهود المنظمة العربية 

الحد من مشكلة األمية وعدم مواكبة نظم التعليم العربية الحتياجات ومتطلبات تحقيق التنمية و
  .مستدامةال

  
  :تحقيق التنمية المستدامةلالدولية دور دولة قطر في الجهود  )3

ية المستدامة على الصعيد دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمقامت دولة قطر منذ استقاللها ب
واالجتماعية ، وتمثلت في انضمامها للعديد من االتفاقيات المعنية بتحقيق االستدامة البيئية العالمي
ة ، وكذلك مشاركتها الفاعلة في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بقضايا التنمياديةواالقتص
مسائل ترتبط  التي عالجت، عالوة على استضافتها للعديد من القمم والمؤتمرات العالمية المستدامة

  .المختلفةالتنمية في دول العالم  عن مبادراتها الرائدة لدعم جهود ، فضالًبالتنمية المستدامة
  

  :االتفاقيات الدولية) أ
البيئة تعد دولة قطر أحد األعضاء النشطين في أغلب االتفاقيات الدولية المعنية بحماية 

  :)33(ومن أبرز االتفاقيات التي وقعت عليها دولة قطر أو قبلتها ما يلي، وتحقيق التنمية المستدامة
 تريال وتعديالتهاتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول مون.  
 اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة. 
 ددة باالنقراضهألحياء الفطرية المتجار الدولي بااتفاقية اإل. 
  اتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود. 
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 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ. 
 اتفاقية األمم المتحدة للتنوع الحيوي. 
 ة األمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقي. 
 78-73ماربول  -اتفاقية منع التلوث الناتج عن السفن. 
 اتفاقية لندن لعام (عن إلقاء النفايات ومواد أخرى  تلوث البحري الناجملاتفاقية منع ا

1972.( 
 ألضرار الناجمة عن التلوث بالنفطاالتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن ا. 
 المتحدة لقانون البحار األمم اتفاقية. 
  اتفاقية روتردام بشان الموافقة المسبقة عن علم بالتجارة الدولية في المبيدات

 .والكيماويات الخطرة
  بشان الملوثات العضوية الثابتة ستوكهولماتفاقية. 
 اتفاقية حماية التراث الطبيعي والثقافي العالمي. 
 اتفاقية منظمة التجارة العالمية. 

  
 
  :رات والندوات العالمية المعنية بالتنمية المستدامة التي استضافتها دولة قطرالمؤتم )ب

أصبحت دولة قطر مع مطلع األلفية الجديدة مركزاً عالمياً الستقطاب أهم الفعاليات العالمية 
نظمتها الدولة في هذا المجال ما  التي، ومن أهم األنشطة ضايا التنمية المستدامة المختلفةالمعنية بق

  :ليي
المؤتمر الدولي للدور التكاملي للمنظمات غير الحكومية والحكومية والدولية في التنمية  -

  :المستدامة
ويهدف المؤتمر إلى  م2002عقد هذا المؤتمر بمشاركة عالمية كبيرة في مدينة الدوحة عام 

ا في عملية ل مشاركتهي، وتفعتي تعزز عمل المنظمات األهليةوضع األطر والبرامج والمقترحات ال
والدولية المهتمة ، جنباً إلى جنب مع المنظمات الحكومية القتصادية واالجتماعية المستدامةالتنمية ا
  . التنمية بالشؤون

دور المؤسسات الدولية واإلقليمية : ليات المؤتمر محورين رئيسيين هماوتضمنت فعا
االقتصادي ع المستوى والتنموية في دعم المنظمات غير الحكومية في محاربة الفقر ورف

خر ركز على دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ ، والمحور اآلواالجتماعي في المجتمع
  .االجتماعي لشرائح المجتمع الفقيرالفقر ورفع المستوى االقتصادي و محاربة عمشاري
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 األهليةوقد ركزت توصيات المؤتمر على إنشاء شبكات تواصل محلية وإقليمية للمنظمات 
، واالستفادة في ذلك من كافة الجهود والخبرات على مستوى عاملة في مجال التنمية المستدامةلا

، وحث صناديق وبنوك التنمية العربية العالم العربي واإلسالمي والدوليالشبكات القائمة في 
   .)34(واإلسالمية على فتح نوافذ تمويلية للمنظمات غير الحكومية

  
  :منتدى الدوحة للتنمية -

تحت عنوان تعزيز السياسات واآلليات القادرة على  م2005عقد هذا المنتدى في ابريل عام 
بمشاركة نخبة كبيرة من القيادات السياسية ورجاالت الفكر واالقتصاد تحقيق التنمية المستدامة 

إقامة ومتعددة تعنى بدعم التنمية المستدامة  ل، وعدد كبير من المختصين في حقودارة في العالمواإل
، وتفعيالً لة قطر بقضايا التنمية في العالموقد جاء تنظيمه التزاماً من دو . اآلليات المالئمة للتنفيذ

  .م2002لقرارات القمة العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت بجنوب أفريقيا عام 
ة وهدف المنتدى إلى عرض االتجاهات والقضايا المتعلقة بدور الحكم الرشيد في التنمي

، والنظر في المستجدات بيقها بالدول الناميةوطرق تط على تطوير آليات الحكم وأثرهاالمستدامة 
بحث في ، فضالً عن المن ايجابياتهااالقتصادية بالتركيز على تأثيرات العولمة وطرق االستفادة 

  .خر مستجدات قضايا البيئةآ
ناقشت قضايا الحكم العالمي  للعديد من األوراق التي اًأعمال المنتدى طرح تتضمنوقد 

، الحكم الرشيد للتنمية المستدامة، القضايا الكونية للبيئة القرن الحادي والعشرين وبناء الدولة في
  . )35(وتعزيز التعاون الدولي للتنمية المستدامة ،مية الموارد البشرية لالستدامةوأثارها اإلقليمية، تن

  
  :الجديدة والمستعادة للديمقراطياتالمؤتمر الدولي السادس  -

برلمانات شارك فيه ممثلون عن الحكومات والو م2006عام  الدوحة عقد هذا المؤتمر في
ة والشرعية وتحديث تعزيز دور المؤسسات الدستوري ويهدف إلى . ومنظمات المجتمع المدني

 الخبرات بيندل والمساواة واإلنصاف والشفافية، وتبادل وبناء مجتمع يقوم على الع ركائز اإلدارة
  .السياسية والبرلمانية والمجتمعية وأنظمتهاجميع بلدان العالم 

لى ضرورة اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي في الدول ودعا المؤتمر إ
واستراتيجيات تقوم على المشاركة وتهدف إلى تحقيق التنمية اإلنسانية  اتالنامية اعتماداً على مسار

  . )36(المستدامة
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  :طراف بروتوكول مونتريالون ألمؤتمر األطراف الثامن التفاقية فيينا والمؤتمر العشر -
ن ألطراف بروتوكول مونتريال ن التفاقية فيينا والمؤتمر العشرواألطراف الثامعقد مؤتمر 

بحضور نحو ألف مشارك ما بين وزير بيئة  2008نوفمبر  20-16في الدوحة خالل الفترة 
دولة الاستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر اهتمام  تجسددولة ، و) 193(يمثلون  خبير مختصو

بقضايا البيئة المختلفة وسبل حمايتها ودعم المجتمع الدولي باحتضان مثل هذا المؤتمر الهام 
  .مصير األجيالللتباحث في قضية مهمة تشكل 

توكول ألطراف برو نن التفاقية فيينا والمؤتمر العشرووتناول مؤتمر األطراف الثام
موضوعات تتعلق بحماية طبقة األوزون من التلف والتآكل مع التركيز  مونتريال بالبحث ومناقشة

بشكل خاص على موضوع إعادة تمويل الصندوق متعددة األطراف المعني بتمويل المشاريع ذات 
   .2011-2009وزون وذلك خالل الفترة الصلة بالتخلص من المواد المستنفدة لطبقة األ

  :المبادرات) ج
تدامة تبنت دولة قطر العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المس

  :، ومن أهم هذه المبادرات ما يليفي كافة مناطق ودول العالم
  

  :مشروع طيور قطر  -
ـ إلـى  سـنوات   ويستمر اربع  2007القه في ابريل الذي تم إطيهدف مشروع طيور قطر  ام القي

بمسوح ميدانية لتعريف وتحديد مناطق الطيور المهمة من أجل تطوير استراتجية لحمايتها وزيـادة  
وعي المجتمع بقيمة الطيور ومناطقها المهمة للتنوع الحيوي والسياحة البيئيـة والقيـام بحمـالت    

اء القدرات سيس وتقوية وبنب المدارس والمجتمعات المحلية وتأتعليمية وبرامج تثقيفية موجهة لطال
لكتيبـات  المحلية من خالل التدريب والمسح وورش العمل وبرامج المتابعة وكتابـة عـدد مـن ا   

التعريفية عن الطيور لزيادة المعرفة والوعي البيئي وتقوية العالقات وتبادل المعلومات مع المنظمة 
العالمية لحياة وحماية الطيور وفرعها في الشرق االوسط ونشر كتاب الدليل الحقلي لطيور قطـر  

يطة للتوزيع الجغرافـي  بالتعاون مع المنظمة العالمية للطيور ليكون شامالً ومستوفياً ، وكذلك خر
  . )37(ومواد أخرى

  
  :مشروع تأسيس صندوق تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في التنمية -

جاء إنشاء الصندوق بمبادرة كريمة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو 
ة في التنمية األمير في كلمتها لمؤتمر الدور التكاملي للمنظمات غير الحكومية والحكومية والدولي

، حيث أكدت على وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة م2002مة الذي عقد في الدوحة عام المستدا
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الفقر وأهمية المساهمة في البناء المؤسسي للمنظمات غير الحكومية كي تقوم بدور تنموي رائد 
  .يساهم في االرتقاء بالتنمية المستدامة في الدول والمجتمعات اإلسالمية

الصندوق إلى توفير التمويل الالزم للمشاريع الهادفة إلى التخفيف من وطأة الفقر  ويسعى
لتحسين نوعية حياة الفقراء في الريف والحضر  األهليةالتي سوف يتم تنفيذها من قبل المنظمات 

  .)38(في الدول الفقيرة
  :صندوق دعم تنمية الجنوب -

قمة الجنوب الثانية  انعقادخالل دوق دعم التنمية في الجنوب جاءت فكرة إنشاء صن
، حيث أشار سمو الشيخ حمد بن خليفة م2005التي عقدت في الدوحة عام ) والصين 77(لمجموعة 

دول النامية والسيما األقل آل ثاني أمير دولة قطر إلى ضرورة دعم برامج محاربة الفقر في ال
، ومن هنا جاءت المبادرة القطرية ةإنجاز األهداف اإلنمائية لأللفيوكذلك مساعدتها على ، نمواً

  .)39(مليون دوالر 20بتأسيس صندوق دعم تنمية الجنوب والذي تبرعت له دولة قطر بمبلغ 
  :مبادرة صلتك -

طلقتها سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو األمير أجاءت مبادرة صلتك التي 
يؤمن لهم اتيجيات تتيح للشباب عمالً الئقاً م لتعزيز التعاون مع الدول النامية لوضع استر2007عام 

وتتضمن هذه المبادرة إيجاد فرص عمل للشباب في المنطقة العربية عن  . مصدر رزق مستدام
، تنفيذ مشاريع األعمال الخاصة بهمطريق توفير الصلة بينهم وبين أرباب العمل وتشجيعهم على 

فعال وخاصة في  علمية المقدمة للشباب بشكلكما ستسهم هذه المبادرة في دعم وتشجيع البرامج ال
مليون دوالر كوقف  100وتبرع سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمبلغ  . المجال االقتصادي

  . )40(العمل قوتي ترمي إلى تعزيز صلة الشباب بسادرة صلتك البملدعم 
  
  
  
  
  
  
  

  هوامش الفصل الثاني

79



 75

  
ة الثروات المائية بشأن استغالل وحماي 1983سنة ل) 4(للمزيد من التفاصيل حول قانون رقم ) 1

  .م1983لسنة ) 2(، العدد "الجريدة الرسمية"وزارة العدل : الحية في قطر انظر 
 .2004، "حماية البيئة في التشريع القطري"فوزي أو صديق ) 2

نها الفطرية ومواط بشأن حماية الحياة 2004لسنة ) 19(للمزيد من التفاصيل حول قانون رقم ) 3
 .2004لسنة ) 7( ، العدد"الرسميةالجريدة "وزارة العدل : الطبيعية انظر

ئنات بشأن تنظيم االتجار في أنواع الكا 2006لسنة ) 5(للمزيد من التفاصيل حول قانون رقم ) 4
 .2006لسنة ) 3(، العدد "الجريدة الرسمية"وزارة العدل : الفطرية المهددة باالنقراض انظر

المواد المستنفذة لطبقة بشأن التحكم في  2007لسنة) 21(لتفاصيل حول قانون رقم للمزيد من ا) 5
 .2007لسنة ) 9( ، العدد"الجريدة الرسمية"وزارة العدل : األوزون انظر

رشيد استهالك الكهرباء والماء بشأن ت 2008لسنة ) 28(للمزيد من التفاصيل حول قانون رقم ) 6
 .2008لسنة () ، العدد "سميةالجريدة الر"وزارة العدل : انظر

ظر الموقع نصات ومهام وأنشطة وزارة البيئة اللمزيد من التفاصيل حول أهداف واختصا) 7
 .www.qatar.env.org:اإللكتروني للوزارة 

للمزيد من التفاصيل حول رسالة ومهام واختصاصات وأنشطة المجلس األعلى لشؤون األسرة ) 8
 www.scfa.gov.qa:س أنظر الموقع اإللكتروني للمجل

 :لألمانة نظر الموقع الموقع اإللكترونيي اللمزيد حول نشاطات األمانة العامة للتخطيط التنمو) 9
www.planning.gov.qa. 

  .96ص  ،"سسات المجتمع المدني في دولة قطرمؤ"األمانة العامة لمجلس التخطيط ) 10
 : نظر الموقع اإللكتروني لجامعة قطراللمزيد من التفاصيل حول مركز الدراسات البيئية ) 11

http://www.qu.edu.qa 
تقرير اللجنة الدائمة للسكان "تب الفني للجنة الدائمة للسكان المك :للمزيد من التفاصيل انظر) 12

  .16- 14، ص "2007- 2005
 .35ص  ،"واقع المياه في دولة قطر"حسن إبراهيم المهندي ) 13

  .2008يونيو  6، "ثاني أكسيد الكاربون في دولة قطربعاثات حول ان"جريدة الراية ) 14
لجنة الوطنية بشأن تأسيس ال 2007لسنة ) 84(للمزيد من التفاصيل حول القرار األميري رقم ) 15

  .م2008لسنة ) 1(، العدد "الجريدة الرسمية"وزارة العدل : للنزاهة والشفافية انظر 
الموقع اإللكتروني : للمزيد من التفاصيل حول أنشطة اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية انظر )16

 www.sab.gov.qa :التالي
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مليون دوالر كوقف  100وتبرع سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمبلغ  . المجال االقتصادي

  . )40(العمل قوتي ترمي إلى تعزيز صلة الشباب بسادرة صلتك البملدعم 
  
  
  
  
  
  
  

  هوامش الفصل الثاني
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  .211-210، ص"2006قتصادي العربي الموحد لعام التقرير اال"صندوق النقد العربي ) 32
اإلنجازات –البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "فهمي حسن أمين العلي ) 33

  .196-195ص  ،"والطموح
  ".2002طر لعام دليل المؤتمرات والندوات المنعقدة في دولة ق"مجلس التخطيط ) 34
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- 61ص  ،"2006المنعقدة في دولة قطر لعام  دليل المؤتمرات والندوات"مجلس التخطيط  -36
63.  
  www.beeaty.tv/new/index                                     :انظر الموقع التالي )37

تقرير تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في : التنمية المستدامة في دولة قطر"مجلس التخطيط ) 38
  .44- 43ص  ،"بيةالمنطقة العر

  ."مسودة خطة عمل الدوحة"لمجموعة السبع والسبعين والصين قمة الجنوب الثانية ) 39
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   لثالفصل الثا
  تحليل مؤشرات التنمية المستدامة

  في دولة قطر 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   :تحليل مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر: لثالفصل الثا
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 79

  :تمهيد
، وهو يهدف إلى ت التنمية المستدامة في دولة قطريشتمل هذا الفصل على أهم مؤشرا

ة والمؤسسية خالل االقتصادية والبيئياالجتماعية ولحاصل في مجاالت التنمية عرض التطور ا
، توضح ات وتحليلها وفقاً لنماذج مختلفةوالبيان اإلحصاءاتجمع عن طريق ) 2006-2000(الفترة 

  .ذات العالقة بالتنمية المستدامة أهم المؤشرات
ذا الفصل في تقييم مدى تقدم وستسهم مؤشرات التنمية المستدامة التي سيتم توضيحها في ه

، وهو ما ينجم عنه اتخاذ ق التنمية المستدامة بصورة فعليةوزارات وأجهزة الدولة في ميادين تحقي
االجتماعي جملة من القرارات على الصعيدين الدولي والمحلي حول السياسات في المجال 

  .والبيئياالقتصادي و
قطر في  والبيئية والمؤسسية مدى نجاح دولة االقتصاديةاالجتماعية ووتبين هذه المؤشرات 

نتها م وضع الدولة من خالل معايير رقمية يمكن حسابها ومقارتحقيق التنمية المستدامة، وهي تقي
توضح هذه المؤشرات نقاط القوة وجوانب الضعف في تطبيق ، كما مع الدول المتقدمة والنامية

  .ولة في مجاالت التنمية المستدامةسياسات الد
  :ما يلي فيالتي سيتم عرضها في هذا الفصل تتمثل مؤشرات التنمية المستدامة و

، ومستوى المعيشة ،وتغطي قضايا السكان: للتنمية المستدامةالمؤشرات االجتماعية  :أوال
  .والصحة، والتعليم

العالمية، ية االقتصادية والشراكة وتغطي قضايا البن: المؤشرات االقتصادية للتنمية المستدامة: ثانياً
   .وأنماط اإلنتاج واالستهالك

واألراضي، والسواحل،  وتغطي قضايا الغالف الجوي،: المؤشرات البيئية للتنمية المستدامة :ثالثاً
   .، التنوع الحيويالمياه العذبة

  .اإلطار المؤسسي والقدرة المؤسسيةوتغطي قضايا : المؤشرات المؤسسية :رابعاً
  
  
  
  
  
  

  :جتماعيةاالالمؤشرات  :أوالً
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المؤشرات المتعلقة بالسكان كمعدالت على تشتمل المؤشرات االجتماعية للتنمية المستدامة 
ة والتحضر والقوى العاملة ومؤشرات التركيبة السكاني ،النمو السكاني ومعدالت الخصوبة واإلعالة

حي خدمات الصرف الصالمؤشرات المتعلقة بمستوى المعيشة وخط الفقر الدولي، ووغيرها، و
 .المؤشرات المتعلقة بالصحةوالتعليم، المؤشرات المتعلقة بومياه الشرب، و

 
  :المؤشرات السكانية )1
يتناول هذا الجزء المؤشرات المتعلقة بمعدل النمو السكاني ومعدالت الخصوبة واإلعالـة،     

  . ومؤشرات التركيبة السكانية والتحضر والقوى العاملة
 :معدل النمو السكاني) أ

في دولة قطر بين مرحلة وأخرى وحتى بين سنة وأخرى  النمو السكاني معدلتفاوت لقد 
فقد ارتفع معدل النمو .  تبعاً ألعداد العمالة الوافدة التي تتطلبها خطط التنمية الطموحة في الدولة

ثم ، )1( 2004و  1997بين تعدادي % 5.9إلى  1997و  1986بين تعدادي % 2.9السكاني من 
بسرعة مع الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي واالرتفاع غير المسبوق في أسعار أخذ يرتفع 

  .)3انظر شكل ( )2( 2008و  2004بين عامي % 16.1النفط، حيث بلغ هذا المعدل 
  

  2008-2004تقديرات إجمالي سكان دولة قطر للفترة ): 3(شكل 
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  ."كانتقديرات إجمالي الس" جهاز اإلحصاء : المصدر       

ومن المؤشرات الدالة على مدى تأثير الهجرة الوافدة على معدل النمو السكاني أن معدل نمو 
ومن الطبيعـي أن  .  خالل الفترات المذكورة% 3.4و % 3.9السكان المواطنين ظل يتراوح بين 
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بوجه  يتراجع هذا المعدل مع ارتفاع المستوى التعليمي في المجتمع بوجه عام ومستوى تعليم المرأة
خاص، كما يلعب تزايد مساهمة المرأة القطرية في النشاط االقتصادي دوراً مهماً فـي انخفـاض   

  .المعدل المذكور
إن معدل النمو السكاني في دولة قطر هو إذن من أعلى المعدالت في العالم، وهو يتجاوز 

% 2.3ل المتقدمة و في الدو% 0.5بعدة أضعاف المعدالت العالمية المعروفة حيث يبلغ هذا المعدل 
  . )3(في الدول النامية 

ومن غير المتوقع أن يشهد هذا المعدل انخفاضاً ملحوظاً في دولة قطر خالل السنوات القليلة 
نظراً ألن كثيراً من المشاريع التنموية الضخمة مازالت في بدايتها، كما أن النمو السـكاني   ،المقبلة

بطيء، فضالً عن أن مثل هذا التراجع غيـر مرغـوب    للمواطنين القطريين ال يشهد سوى تراجع
   .أصالً في دولة يصبح مواطنوها أقلية بين مجموع السكان

  
  :معدالت الخصوبة) ب

لغيـر  ) 2.71(فـي حـين بلـغ    ) 4.0(م 2007بلغ معدل الخصوبة الكلية للقطريات عام 
لمقارنة مع نظيره في العـالم  ويعد معدل الخصوبة الكلية للقطريات مرتفعاً نسبياً با.  )4(القطريات 

ولقـد حـافظ مؤشـر    ).  1.7(حيث ال يتجاوز المعدل المذكور فيها  ،وبخاصة في الدول المتقدمة
) 4.2(الخصوبة الكلية للنساء القطريات على ثبات نسبي خالل الفترة األخيرة حيث ظل في حـدود  

هدتها الدولـة خـالل السـنوات    م، مما يدل على أن الطفرة التنموية الكبيرة التي ش2000منذ عام 
فالمجتمع القطـري  .  األخيرة لم تترافق مع طفرات نوعية في ثقافة المجتمع تجاه السلوك اإلنجابي

ما زال تقليدياً من هذه الناحية، تفضل أكثرية مواطنيه عدم تحديد النسل، فضالً عن أن مثـل هـذا   
  .التحديد غير مرغوب فيه أصالً كما أشرنا

الكبيرة والسريعة التي يشهدها المجتمع القطري، وخاصة منهـا التحضـر   لكن التطورات 
السريع، وارتفاع المستوى التعليمي بوجه عام ومستوى تعليم المرأة بوجه خاص، وزيـادة نسـبة   

وغيرها البد أن تؤدي إلـى بعـض االنخفـاض فـي معـدالت      ... مساهمة اإلناث في قوة العمل
ود تربوية وإعالمية كبيرة لتوعية السكان بقضـايا الصـحة   الخصوبة، األمر الذي يتطلب بذل جه

ظ اإلنجابية، والتوسع في برامج رعاية األمومة والطفولة وبرامج الرعاية الصحية بوجه عام للحفـا 
  .وهو ما أكدت عليه السياسة السكانية التي صدرت مؤخراً. على معدالت الخصوبة المرغوبة

  
  :معدالت اإلعالة) ج
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مع التزايد المتسـارع ألعـداد الوافـدين مـن     دولة قطر  في عالة الكليةانخفض معدل اإل
فـي البلـدان    . )6(م 2007عام  25.5ثم إلى  )5(م 2005عام % 30.8م إلى 2000عام % 38.6

أي أن الشخص المنتج يعيـل شخصـاً   %) 100(المتقدمة يقترب معدل اإلعالة المنقح من الواحد 
وأكثر، ويصل هـذا   2فيرتفع المعدل إلى  الناميةأما في البلدان .  واحداً غير منتج أو أقل من ذلك

بمعنى أن الشخص المنتج الواحـد يعيـل ثالثـة     3المعدل في بعض البلدان العربية إلى أكثر من 
فالمعدل يتراجع كلما زادت نسـبة العمالـة الوافـدة بـين      وأما في دولة قطر.  )7(أشخاص غيره 

.  أي أنه أقل من معدالت اإلعالة في البلـدان المتقدمـة   ،م2007عام %) 47.4( السكان، وقد بلغ 
فسنصل إلى معدل مشابه لمثيالته في معظم  ،ولكن إذا حسبنا معدل اإلعالة بين المواطنين القطريين

م 2007فقد بلغ عدد السكان القطريين النشـطين اقتصـادياً فـي أكتـوبر عـام      .  الدول العربية
) 250,000(درنا عدد المواطنين القطريين في العام المذكور بنحـو  ، فإذا ق)8(شخصاً ) 63,594(

وهو قريب  ،)2.9(شخصاً، وكان معدل اإلعالة المنقح أكثر من  186,436نسمة كان عدد المعالين 
  . من معدالت اإلعالة في بلدان مثل مصر أو سورية أو الجزائر

  
 :المؤشرات الخاصة بالتركيبة السكانية) د

ة السكانية في دولة قطر عن التركيبة السكانية في معظم دول العالم األخرى تختلف التركيب
نتيجة لوجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تشارك في إنجاز خطط التنمية الطموحة فـي  

يشكل أكثر من ثالثة  أصبحوقد تزايد عدد الوافدين إلى قطر في السنوات األخيرة حتى .  الدولة
تصحيح اختالل التركيبة السكانية بما يؤدي إلى "واطنين، مما تطلب الدعوة إلى أضعاف عدد الم

كما أن كون أكثرية الوافدين من الشباب الذكور   .)9(" زيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان
أدى إلى اختالل المؤشرات المتعلقة بالتركيبة العمرية والتركيبة  النوعية ونسبة المتزوجين فـي  

  .معالمجت
واألمـر  .  يمثل عدد الذكور في المجتمع إلى كل مئة أنثى" نسبة الجنس"المؤشر المسمى 

، أما في دولة قطر 105و  100الطبيعي في جميع دول العالم تقريباً أن يتراوح هذا المؤشر بين 
 اإلنـاث عدد ، أي أن عدد الذكور في المجتمع يزيد عن )4شكل ( 200فإن نسبة الجنس تتجاوز 

زوجات بعض الوافدين (وعلى الرغم من وجود عدد من اإلناث بين الوافدين .  لي الضعفبحوا
إال أن نسبتهن إلى مجموع الوافدين ضـئيلة بحيـث ال    ،)وعامالت في المنازل بالدرجة األولى

إلـى  " الهـرم السـكاني  "أو " هرم األعمـار "ويؤشر .  تعدل نسبة الجنس في المجتمع بوجه عام
  . ة لسكان المجتمعالتركيبة العمري

  الهرم السكاني لدولة قطر): 4(شكل 
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  . )3(في الدول النامية 

ومن غير المتوقع أن يشهد هذا المعدل انخفاضاً ملحوظاً في دولة قطر خالل السنوات القليلة 
نظراً ألن كثيراً من المشاريع التنموية الضخمة مازالت في بدايتها، كما أن النمو السـكاني   ،المقبلة

بطيء، فضالً عن أن مثل هذا التراجع غيـر مرغـوب    للمواطنين القطريين ال يشهد سوى تراجع
   .أصالً في دولة يصبح مواطنوها أقلية بين مجموع السكان

  
  :معدالت الخصوبة) ب

لغيـر  ) 2.71(فـي حـين بلـغ    ) 4.0(م 2007بلغ معدل الخصوبة الكلية للقطريات عام 
لمقارنة مع نظيره في العـالم  ويعد معدل الخصوبة الكلية للقطريات مرتفعاً نسبياً با.  )4(القطريات 

ولقـد حـافظ مؤشـر    ).  1.7(حيث ال يتجاوز المعدل المذكور فيها  ،وبخاصة في الدول المتقدمة
) 4.2(الخصوبة الكلية للنساء القطريات على ثبات نسبي خالل الفترة األخيرة حيث ظل في حـدود  

هدتها الدولـة خـالل السـنوات    م، مما يدل على أن الطفرة التنموية الكبيرة التي ش2000منذ عام 
فالمجتمع القطـري  .  األخيرة لم تترافق مع طفرات نوعية في ثقافة المجتمع تجاه السلوك اإلنجابي

ما زال تقليدياً من هذه الناحية، تفضل أكثرية مواطنيه عدم تحديد النسل، فضالً عن أن مثـل هـذا   
  .التحديد غير مرغوب فيه أصالً كما أشرنا

الكبيرة والسريعة التي يشهدها المجتمع القطري، وخاصة منهـا التحضـر   لكن التطورات 
السريع، وارتفاع المستوى التعليمي بوجه عام ومستوى تعليم المرأة بوجه خاص، وزيـادة نسـبة   

وغيرها البد أن تؤدي إلـى بعـض االنخفـاض فـي معـدالت      ... مساهمة اإلناث في قوة العمل
ود تربوية وإعالمية كبيرة لتوعية السكان بقضـايا الصـحة   الخصوبة، األمر الذي يتطلب بذل جه

ظ اإلنجابية، والتوسع في برامج رعاية األمومة والطفولة وبرامج الرعاية الصحية بوجه عام للحفـا 
  .وهو ما أكدت عليه السياسة السكانية التي صدرت مؤخراً. على معدالت الخصوبة المرغوبة

  
  :معدالت اإلعالة) ج
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التركیب ة العمری ة لس كان قط ر س  نة     2006.
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إناث ذك  ور

  
  ؟ذكر رقم الصفحة.ص " الوثيقة األولى –السياسة السكانية "اللجنة الدائمة للسكان  :المصدر  

يالحظ في هذا الهرم السكاني تضخم في جهة الذكور بين الفئات العمريـة القـادرة علـى    
من إجمالي السـكان بينمـا الفئـات    % 70تشمل نحو سنة  49 -15فالفئات العمرية بين .  العمل

فال تمثل سـوى   ،سنة 60، أما الفئات العمرية ما فوق %20سنة تضم نحو 15العمرية األقل من 
  . )10(من إجمالي السكان% 2

غير أن التركيبة النوعية والعمرية للمواطنين القطريين طبيعية تماماً ومتجانسة مع مثيالتها 
فغياب التوازن في التركيبـة النوعيـة   . رى ذات الخصوبة العالية نسبياًبية األخفي المجتمعات العر

والعمرية للسكان ناتج عن تأثير العامل الخارجي المتمثل في صافي الهجرة، والذي تتعدى معدالته 
ولذا صار هذا العامل الخارجي يمثل المحدد األول للنمو السـكاني  .  معدل النمو الطبيعي بأضعاف

  .ص التركيبة السكانية في المجتمع بوجه عامولخصائ
نسـبة  "ولتحديد أكثر دقة لخصائص التركيبة السكانية يضاف إلى المؤشـرين المـذكورين   

وبما أن معظم الوافدين إلى دولة قطر هم إما من العزاب أو المتزوجين .  في المجتمع" المتزوجين
المتزوجين في المجتمع القطري تعد أقل بكثير الذين تركوا عائالتهم في بلدانهم األصلية، فإن نسبة 

وال تعطي البيانات المتاحة فكرة دقيقة عن نسبة المتزوجين .  منها في المجتمعات العربية األخرى
الحقيقية في المجتمع، إذ تعتمد التعدادات والمسوح السكانية على إجابات السكان حول ما إذا كـانوا  

نوا قد أحضروا زوجاتهم معهم أم تركـوهن فـي مـواطنهم    متزوجين أم ال وليس حول ما إذا كا
ومع ذلك فإن نسبة المتزوجين في المجتمع القطري كما أظهرها التعداد العام للسكان عام .  األصلية
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مع التزايد المتسـارع ألعـداد الوافـدين مـن     دولة قطر  في عالة الكليةانخفض معدل اإل
فـي البلـدان    . )6(م 2007عام  25.5ثم إلى  )5(م 2005عام % 30.8م إلى 2000عام % 38.6

أي أن الشخص المنتج يعيـل شخصـاً   %) 100(المتقدمة يقترب معدل اإلعالة المنقح من الواحد 
وأكثر، ويصل هـذا   2فيرتفع المعدل إلى  الناميةأما في البلدان .  واحداً غير منتج أو أقل من ذلك

بمعنى أن الشخص المنتج الواحـد يعيـل ثالثـة     3المعدل في بعض البلدان العربية إلى أكثر من 
فالمعدل يتراجع كلما زادت نسـبة العمالـة الوافـدة بـين      وأما في دولة قطر.  )7(أشخاص غيره 

.  أي أنه أقل من معدالت اإلعالة في البلـدان المتقدمـة   ،م2007عام %) 47.4( السكان، وقد بلغ 
فسنصل إلى معدل مشابه لمثيالته في معظم  ،ولكن إذا حسبنا معدل اإلعالة بين المواطنين القطريين

م 2007فقد بلغ عدد السكان القطريين النشـطين اقتصـادياً فـي أكتـوبر عـام      .  الدول العربية
) 250,000(درنا عدد المواطنين القطريين في العام المذكور بنحـو  ، فإذا ق)8(شخصاً ) 63,594(

وهو قريب  ،)2.9(شخصاً، وكان معدل اإلعالة المنقح أكثر من  186,436نسمة كان عدد المعالين 
  . من معدالت اإلعالة في بلدان مثل مصر أو سورية أو الجزائر

  
 :المؤشرات الخاصة بالتركيبة السكانية) د

ة السكانية في دولة قطر عن التركيبة السكانية في معظم دول العالم األخرى تختلف التركيب
نتيجة لوجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تشارك في إنجاز خطط التنمية الطموحة فـي  

يشكل أكثر من ثالثة  أصبحوقد تزايد عدد الوافدين إلى قطر في السنوات األخيرة حتى .  الدولة
تصحيح اختالل التركيبة السكانية بما يؤدي إلى "واطنين، مما تطلب الدعوة إلى أضعاف عدد الم

كما أن كون أكثرية الوافدين من الشباب الذكور   .)9(" زيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان
أدى إلى اختالل المؤشرات المتعلقة بالتركيبة العمرية والتركيبة  النوعية ونسبة المتزوجين فـي  

  .معالمجت
واألمـر  .  يمثل عدد الذكور في المجتمع إلى كل مئة أنثى" نسبة الجنس"المؤشر المسمى 

، أما في دولة قطر 105و  100الطبيعي في جميع دول العالم تقريباً أن يتراوح هذا المؤشر بين 
 اإلنـاث عدد ، أي أن عدد الذكور في المجتمع يزيد عن )4شكل ( 200فإن نسبة الجنس تتجاوز 

زوجات بعض الوافدين (وعلى الرغم من وجود عدد من اإلناث بين الوافدين .  لي الضعفبحوا
إال أن نسبتهن إلى مجموع الوافدين ضـئيلة بحيـث ال    ،)وعامالت في المنازل بالدرجة األولى

إلـى  " الهـرم السـكاني  "أو " هرم األعمـار "ويؤشر .  تعدل نسبة الجنس في المجتمع بوجه عام
  . ة لسكان المجتمعالتركيبة العمري

  الهرم السكاني لدولة قطر): 4(شكل 
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مـن  % 70م تعد أقل من مثيالتها في الدول العربية األخرى، حيث شكل المتزوجون نحـو  2004
  . سنة فأكثر 15مجموع السكان الذين يبلغون من العمر 

  
 :مؤشرات التحضر) هـ

مع التزايد السريع في النمو السكاني مرحلة من مراحل التحضر القياسـي  دخلت دولة قطر 
من حيث الحجم والسرعة، حيث اختزلت عشرات السنين من التحضر التدريجي، واتسـع نطـاق   

. ل النقل المتنوعةالعمران الحضري وتعددت أنماطه وتنوعت تصميماته، وازدحمت الشوارع بوسائ
% 93من مجموع سكان قطر ثم ارتفعت إلى % 88م صارت نسبة سكان الحضر 1986فمنذ عام 

  .)12( %100، واليوم تقترب النسبة من )11(م2004عام 
  
  :مؤشرات القوى العاملة) و

أو ما (تراوحت قوة العمل و من إجمالي السكان% 71تستقطب سوق العمل القطرية حوالي 
من مجموع السكان البالغين من % 77.1و% 74.6قطر بين في دولة ) ون اقتصادياًيسمى النشط

أما .  )13() م2004، 1997، 1986(سنة فأكثر خالل التعدادات الثالثة األخيرة للسكان  15العمر 
 %85م فمع الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من 2007في عام 

  .)14(% 12.4بلغت مساهمة اإلناث في قوة العمل المذكورة  وقد.  )1جدول (
فقد بلغت فـي العـام   ) النشطون اقتصادياً بين المواطنين القطريين(أما قوة العمل القطرية 

والمؤشر اإليجابي هنـا هـو زيـادة    .  فقط من مجموع قوة العمل% 7.4نحو ) م2007(المذكور 
جمـوع قـوة العمـل    من م% 35.5ث بلغت نسبتهن مساهمة اإلناث القطريات في قوة العمل، حي

  .)15(سنة فأكثر من العمر  15من مجموع اإلناث القطريات البالغات % 34.6و القطرية، 
من مجموع القطريين % 73.6تتمركز العمالة المواطنة في اإلدارة الحكومية بنسبة بلغت 
ع الخاص وبنسبة ساحقة بلغت النشطين اقتصادياً بينما يتكثف وجود العمالة الوافدة في القطا

فإذا أضفنا .  من مجموع القوى العاملة% 73من مجموع الوافدين النشطين اقتصادياً و% 78.4
  .من مجموع القوى العاملة في الدولة% 82العمالة المنزلية ترتفع النسبة إلى نحو 

  
  
  
  

س والقطاعحسب الجنسية والجن) سنة فأكثر 15(السكان النشيطون اقتصاديا ): 1(جدول   
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 القطاع
 المجموع غير قطريين قطريون

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
 78392 21336 57056 32978 5021 27957 45414 16315 29099 إدارة حكومية

شركة / مؤسسة 
 حكومية

5982 3274 9256 26935 8086 35021 32917 11360 44277 

 26363 6956 19407 23052 6359 16693 3311 597 2714 مختلط
 604226 17242 586984 600550 16156 584394 3676 1086 2590 خاص

/ دولي/ دبلوماسي
 إقليمي

18 17 35 1517 212 1729 1535 229 1764 

 72780 43807 28973 72765 43807 28958 15 0 15 منزلي
 827802 100930 726872 766095 79641 686454 61707 21289 40418 المجموع

.2007جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، أكتوبر : المصدر  
  

يبين .  تراجعاً في السنوات األخيرة قد شهد، واًما زال منخفضللبطالة ف لمعدل أما بالنسبة  
 1997عام  مارس من في التعداد الرسمي الثاني للبطالة في الدولة شهده بأن أعلى معدل) 5(شكل 

 م2007عام  في أكتوبر من ، بينما بلغ أدنى معدل لها في آخر مسح للقوى العاملة%2.3 حيث بلغ
  . فقط% 0.51 حيث بلغ

  
  )2007أكتوبر  – 1986مارس (معدل البطالة اإلجمالي ): 5( شكل
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".، أعداد مختلفة"المجموعة اإلحصائية السنوية"جهاز اإلحصاء ) 1: المصدر  

).2007و أكتوبر  2006، مارس "مسح القوى العاملة بالعينة"حصاء جهاز اإل) 2            
  :مؤشرات مستوى المعيشة وخط الفقر الدولي) 2
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 المصدر: جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، أكتوبر 2007.

1( جهاز اإلحصاء "المجموعة اإلحصائية السنوية"، أعداد مختلفة". المصدر:  
2( جهاز اإلحصاء "مسح القوى العاملة بالعينة"، مارس 2006 و أكتوبر 2007.  
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م مثيله فـي  2000قطر منذ عام  دولة تجاوز نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي المحلي في
في البلدان  اًدوالر 18,912مقابل  اًأمريكي اًدوالر 21,927البلدان األكثر تقدماً في العالم حيث بلغ 

األكثر تقدماً، هذا في الوقت الذي كانت فيه حصة الفرد في بلدان مثل سورية أو مصر ال تتجـاوز  
  . )16(فقط  اًدوالر 450، وكانت في البلدان األفقر في العالم في حدود اًدوالر 1,500

 ،لى في العـالم واليوم تتجه دولة قطر لتصبح حصة الفرد من ناتجها اإلجمالي المحلي األع
  .)17( اًأمريكي اًدوالر)  50,610( م 2006حيث بلغ في عام 

فقد بينت مسوح إنفاق ودخل األسر في قطر منذ  ،السكان دون خط الفقر الدوليأما مؤشر 
، أي أن المؤشـر يسـاوي   آلن عدم وجود أي شخص يعيش دون خط الفقـر م وحتى ا2000عام 

دوالراً  33م بلغ متوسط إنفاق الفرد في دولة قطر 2007ي عام والجدير بالذكر بأنه ف.  )18(الصفر 
الدول األكثر تقدماً فـي   ، واحدة منهذا المؤشرل اًوفق ،دولة قطر وبهذا تعد).  2جدول ( )19(يومياً 

فـي األردن  % 7إلـى  ) أقل من دوالرين في اليوم(العالم، حيث يصل مؤشر الفقر الدولي الثاني 
في بعض البلدان % 80في كل من مصر واليمن، وإلى أكثر من % 45 في الجزائر، ونحو% 15و

  .)20( النامية كالهند وبنغالدش وزمبابوي وغيرها
  

  )بالريال القطري( 2007- 2000متوسط اإلنفاق لألسرة والفرد للفترة ): 2(جدول 
  
  البيان

2000/2001  2007 -2008  
  األسرة  الفرد  األسرة  الفرد

  21851  3582  14384  2124  لى السلع والخدماتمتوسط اإلنفاق الشهري ع
  2689  441  2602  323  متوسط اإلنفاق الشهري على الطعام والشراب

  ."2007- 2001بحث إنفاق ودخل األسرة بالعينة لألعوام " مجلس التخطيط: المصدر
  

قـد  ف ذين تتوفر لهم مياه الشرب اآلمنـة، النسبة المئوية للسكان المؤشر بخصوص أما 
مؤشرات األخيرة أن جميع سكان الدولة يحصلون على المعدل المذكور على األقل من المياه بينت ال

وذلك في الوقت الذي بلغ فيه .  )21(م وحتى اآلن 2000منذ عام % 100اآلمنة، أي أن المؤشر بلغ 
  .)22(في البلدان األقل نمواً % 58على مستوى العالم، و % 82هذا المؤشر 

تـوفير  أيضاً في مؤشر % 100م أن تصل إلى نسبة 1990نذ عام واستطاعت دولة قطر م
إن توفير خدمات الصرف الصحي في جميع التجمعات السكانية في دولة .  مرافق الصرف الصحي

%) 59(م 2004قطر يضعها بين أكثر دول العالم تقدماً في هذا المجال، حيث كان هذا المؤشر عام 
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 القطاع
 المجموع غير قطريين قطريون

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
 78392 21336 57056 32978 5021 27957 45414 16315 29099 إدارة حكومية

شركة / مؤسسة 
 حكومية

5982 3274 9256 26935 8086 35021 32917 11360 44277 

 26363 6956 19407 23052 6359 16693 3311 597 2714 مختلط
 604226 17242 586984 600550 16156 584394 3676 1086 2590 خاص

/ دولي/ دبلوماسي
 إقليمي

18 17 35 1517 212 1729 1535 229 1764 

 72780 43807 28973 72765 43807 28958 15 0 15 منزلي
 827802 100930 726872 766095 79641 686454 61707 21289 40418 المجموع

.2007جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، أكتوبر : المصدر  
  

يبين .  تراجعاً في السنوات األخيرة قد شهد، واًما زال منخفضللبطالة ف لمعدل أما بالنسبة  
 1997عام  مارس من في التعداد الرسمي الثاني للبطالة في الدولة شهده بأن أعلى معدل) 5(شكل 

 م2007عام  في أكتوبر من ، بينما بلغ أدنى معدل لها في آخر مسح للقوى العاملة%2.3 حيث بلغ
  . فقط% 0.51 حيث بلغ

  
  )2007أكتوبر  – 1986مارس (معدل البطالة اإلجمالي ): 5( شكل
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".، أعداد مختلفة"المجموعة اإلحصائية السنوية"جهاز اإلحصاء ) 1: المصدر  

).2007و أكتوبر  2006، مارس "مسح القوى العاملة بالعينة"حصاء جهاز اإل) 2            
  :مؤشرات مستوى المعيشة وخط الفقر الدولي) 2
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 المصدر: مجلس التخطيط "بحث إنفاق ودخل األسرة بالعينة لألعوام 2007-2001 ."
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في البلدان األقل نمـواً  % 37ألكثر تقدماً بينما لم يتجاوز في الدول ا% 100على مستوى العالم و 
.(23)  

  
  :مؤشرات التعليم) 3

معدل معرفـة القـراءة والكتابـة، ومعـدل     : أهم مؤشرات التعليم المعتمدة دولياً مؤشران
نسـبة  : كما أن هناك مؤشرات أخرى عديدة للتعلـيم مثـل  .  االلتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة

لى التعليم من الناتج اإلجمالي المحلي، نسبة الحاصلين على شهادة الدراسـة الثانويـة أو   اإلنفاق ع
  .إلى غير ذلك من المؤشرات... على الشهادة الجامعية فما فوق إلى مجموع السكان

د خطت دولة قطر خطوات كبيرة باتجاه محو األمية حتى أصبح معدل معرفـة القـراءة   لق
من الـدول   م، وبهذا غدت دولة قطر1990ام ع% 77بعد أن كان م 2005عام  %90.6والكتابة 

م مـن  2005ترب معدل معرفة القراءة والكتابة عام ، حيث اقالمتقدمة نسبياً في مجال محو األمية
فـي  % 56يتجـاوز   في الدول متوسطة النمو، بينما لم %78.3في الدول المتقدمة ويبلغ % 100

تتضح أكثر لدى متابعة تطور مؤشر ود الدولة في تعميم التعليم غير أن جه.  )24(الدول األقل نمواً 
% 96.5حيث ارتفع هذا المؤشـر مـن    ،)سنة 24-15(معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب 

  .)25(م 2007عام % 99.1م إلى 1990عام 
فـي مرحلـة   % 97.6في دولة قطـر   معدل االلتحاق بالمراحل التعليمية المختلفةوقد بلغ 

والجدير بالذكر أن دولـة   ). 3جدول ( 1990عام  91.6م مقارنة مع 2006عليم االبتدائي عام الت
أمـا   . ليم ومجانيته لجميع األطفـال الذي يقضي بإلزامية التع) 25(قطر قد أصدرت القانون رقم 

فـي بلـدان   % 88.6م مقابـل  2005عام % 77.7معدل االلتحاق بمراحل التعليم المختلفة فقد بلغ 
 .)26(في البلدان العربية% 65في البلدان النامية و % 64.1حاد األوربي و االت

  
  2006-1990صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي خالل الفترة ): 3(جدول 
  المجموع  إناث  ذكور  السنة
1990  93.3  90.8  91.6  
2000  96.4  97.3  96.6  
2005  96.7  98.3  96.0  
2006  97.9  97.3  97.6  

  .، أعداد مختلفة"الكتاب اإلحصائي السنوي"لتربية والتعليم وزارة ا: المصدر
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المصدر: وزارة التربية والتعليم "الكتاب اإلحصائي السنوي"، أعداد مختلفة.
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م إلـى  2000عام % 53في دولة قطر من الحاصلين على الشهادة الثانوية مؤشر وارتفع 
 ،الحاصلين على الشهادة الجامعيـة أما مؤشر   %.1.8م بمعدل نمو سنوي قدره 2005عام % 58

 -2000(إذ بلغ خالل الفترة المـذكورة   ،لمعدل السابقفي دولة قطر أكثر من ضعف ا فقد ارتفع 
  .)27( م2005عام % 34م إلى 2000عام % 28سنوياً بارتفاعه من % 4نحو ) م2005

فهي أقل من معدالت البلـدان المتقدمـة وأعلـى مـن      ،نسبياً" مقبولة"وتعد هذه المعدالت 
حاق في المراحل الثانوية والجامعيـة  ولعل أهم أسباب تراجع معدالت االلت. معدالت البلدان النامية

يفضلون االتجاه إلى العمل بدالً من إكمال  ،والسيما من الذكور ،في دولة قطر أن أعداداً من الطلبة
غير أن لألمر جانباً إيجابياً يتمثل في تزايد أعداد اإلنـاث المقـبالت   .  تعليمهم الثانوي أو الجامعي

فنسبة اإلناث في مراحل التعلـيم المختلفـة   .  معي بوجه خاصعلى التعليم بوجه عام والتعليم الجا
من إجمالي المسجلين في مختلف المرحل التعليمية، وفي التعليم الجـامعي بلغـت   % 50تجاوزت 
أما الطالبات القطريات فقد بلغت نسبتهن ما يقـرب  .  من مجموع الطلبة الجامعيين% 70نسبتهن 

إن هذا المؤشر يدل على مدى تقدم المرأة القطريـة  .  )28( نمن ثالثة أرباع مجموع الطلبة القطريي
في ميدان التعليم، األمر الذي سيوسع من خياراتها، ويزيد من فرص تمكينها من المساهمة الفعالـة  

  .في جميع أوجه الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية للبالد
اق على التعليم من الناتج اإلجمالي المحلي، فإنـه  أما فيما يتعلق بمؤشر النسبة المئوية لإلنف

فوفقاً لتقريـر التنميـة   .  يبدو للوهلة األولى من مراجعة المعطيات الدولية أن هذا المؤشر يتراجع
عـام  % 3.5انخفضت نسبة اإلنفاق على التعليم في دولة قطر مـن   2008/  2007البشرية لعام 

غير أن التدقيق  )29(م 2005 – 2002حلي خالل الفترة من الناتج اإلجمالي الم% 1.6م إلى 1991
في حجم الناتج اإلجمالي المحلي للدولة خالل الفترتين المذكورتين بالمقارنة مع عدد السكان تبـين  

 248م إلـى  1991عـام   اًقطري رياالً 201أن نصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم قد ارتفع من 
  .)30(م2004عام  اًقطري رياالً

فقد بلغ  ،ن اإلنفاق الحكومي على التعليم في السنوات األخيرة تصاعد بنسب غير مسبوقةلك
مليار ريال  3.6م 2006 - 2005حجم هذا اإلنفاق على وزارة التربية والتعليم وجامعة قطر عام 

ـ  مليار رياالً 19.7فقد أعلن أن اإلنفاق على التعليم سيبلغ  ،م2008أما في عام  )31(قطري   اًقطري
  .)32(أي أنه تضاعف أكثر من خمس مرات خالل عامين 
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  :المؤشرات الصحية) 4
ارتفع فـي  والذي  العمر المتوقع عند الوالدةأهم المؤشرات الصحية هو المؤشر المسمى 

فمنـذ  .  دولة قطر خالل السنوات األخيرة لتصبح ضمن مجموعة البلدان المتقدمة في هذا المجـال 
 2006سنة عـام   )76.3(سنة ثم تصاعد سنوياً ليبلغ  )74.5(شر قد بلغ م كان هذا المؤ2000عام 

عامـاً فـي الـدول    ) 78( 2005وللمقارنة نذكر أن العمر المتوقع عند الوالدة بلغ في عام   .)33(
عاماً في البلدان األقل نمواً، وبلغ  52.7عاماً في البلدان النامية و  65.5المتقدمة، بينما بلغ أقل من 

  .)34(عاماً  66.7ل العربية في الدو
فقد تجاوز في قطر مثيله في الدول المتقدمة،  ،لكل ألف مولود حيمعدل وفيات الرضع أما 

فـي   57رتفع إلـى  لدان المتقدمة، بينما افي الب 9في دولة قطر مقابل ) 8.2( 2005حيث بلغ عام 
  .)35(ربية ككل في البلدان الع 46في البلدان األقل نمواً و  97البلدان النامية و

إذ كـان يبلـغ    ،م2000سنوياً منذ عام % 7وقد انخفض هذا المؤشر في دولة قطر بمعدل 
  .)36(م 2006وفاة عام  8.1م ثم أخذ بالتراجع ليصل إلى 2000وفاة عام  11.7

معدل وفيـات األطفـال دون   وتعد دولة قطر من أكثر دول العالم تقدماً فيما يتعلق بمؤشر 
في البلدان المتقدمة  15م مقابل 2005عام  10.4مولود حي، إذ بلغ هذا المعدل  لكل ألفالخامسة 

في البلدان  153في البلدان النامية وإلى  83، بينما وصل إلى )في بلدان االتحاد األوروبي 9منها (
وقد انعكس انخفـاض مؤشـر     .)37(وفاة لكل ألف مولود حي في البلدان العربية  58األقل نمواً و 

حيث انخفض معـدل   ،وفيات الرضع في دولة قطر على معدل وفيات األطفال دون الخامسة معدل
إذ  ،م2000منذ عـام  % 4.5وفيات األطفال دون الخامسة لكل ألف مولود حي بمعدل سنوي قدره 

  .13.1كان يبلغ آنذاك 
ولى م األأثناء الوالدة أو خالل األيا(معدل وفيات األمهات وال يختلف األمر بالنسبة لمؤشر 

  .)38(م2006فقط عام ) 7(إذ بلغ هذا المعدل في دولة قطر  لكل مئة ألف مولود حي،) بعدها
، وفي فرنسا والمملكـة  )11(ويمكن مقارنة هذا المعدل مع مثيله في الواليات المتحدة مثالً 

، )62(، واألردن )130(بينما يبلغ في دول مثل مصـر وسـورية   )... 7(، وفي كندا )8(المتحدة 
    .)39(وفاة ألمهات كل مئة ألف مولود حي ) 450(ويصل في السودان إلى 

في دولة قطر هذا االتجاه نحو تقديم أفضل خـدمات  اإلنفاق على الصحة وتعزز مؤشرات 
من الناتج المحلي اإلجمالي، كما % 2فقد أنفق القطاع العام على الصحة .  الرعاية الصحية للسكان
ويتبين حجم هذا اإلنفاق إذا أخـذنا  .  م2006من ذلك الناتج عام % 0.6ص أنفق عليها القطاع الخا

باالعتبار الناتج المحلي اإلجمالي الضخم لدولة قطر بحيث يصيب الفرد الواحد من اإلنفـاق علـى   
  .)40( معادالً بالقوة الشرائية في العام المذكور اًأمريكي اًدوالر 1215الصحة 
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 3000حيث يبلغ أكثر مـن   ،ل من مثيله في الدول المتقدمةإن معدل اإلنفاق هذا مازال أق
في معظم الدول األوربية، ولكنه يتجاوز بكثيـر   اًدوالر 2000في كندا وفرنسا، وأكثر من  اًدوالر

معدالت اإلنفاق على الصحة في البلدان العربية والبلدان النامية األخرى، حيث تبلغ حصة الفرد من 
فـي المملكـة    اًدوالر 600في األردن و  اًدوالر 500في مصر، و  اًردوال 250ذلك اإلنفاق نحو 

   .)41( في البلدان األفقر كاليمن والسودان وغيرها اًدوالر 100العربية السعودية وتهبط إلى أقل من 
ويقترب مؤشر عدد األطباء لكل مئة ألف من السكان في دولة قطر من نظيره في البلدان 

في  230طبيباً في كندا و  214طبيباً مقابل ) 222(م 2004لمؤشر عام حيث بلغ هذا ا ،المتقدمة
أطباء  203بينما بلغ .  في فرنسا 337في الواليات المتحدة األمريكية و  256المملكة المتحدة و 

طبيباً في مصر  54في السعودية، ويهبط المؤشر إلى  137طبيباً في سورية و  140في األردن و 
وقد عرف هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً في قطر خالل .  )42( في السودان 22في اليمن و  33 و

  .)43( 2006طبيب لكل مئة ألف من السكان عام  241السنوات األخيرة حيث وصل إلى 
لقد أثمرت جهود دولة قطر في االرتقاء بالمستوى الصحي لسكانها في تحقيق واحد من أعلى 

  : األخرى المعدالت في العالم في عدد من المؤشرات
 100 %من السكان تتوفر لهم مرافق الرعاية الصحية األولية. 

 100 % من السكان لديهم فرص مستدامة للحصول على العقاقير الجوهرية بأسعار يتحملها
 .الجميع

 100 %من عمليات الوالدة تتم بإشراف عاملين صحيين مهرة.  
 100 %السل من األطفال البالغين سنة واحدة من العمر محصنون ضد. 

 92 %من األطفال البالغين سنة واحدة من العمر محصنون ضد الحصبة. 

 9.1 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود حي. 

 7.4 معدل وفيات األطفال أقل من سنة لكل ألف مولود حي. 

  
  

  :المؤشرات االقتصادية :ثانياً
 ،ؤشرات ترتبط بالهيكل االقتصاديعلى مالمؤشرات االقتصادية للتنمية المستدامة  تشتمل

ثمار إلى الناتج المحلي ، ونسبة االستالفرد من الناتج المحلي اإلجماليوهي مؤشر نصيب 
ائية إلى الناتج المحلي ، ونسبة المساعدات اإلنمالميزان التجاري للسلع والخدماتو ،اإلجمالي
تتمثل بحصة الفرد من إنها ف ،ستهالكأما بالنسبة للمؤشرات الخاصة بأنماط اإلنتاج واال. اإلجمالي
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االستهالك السنوي للطاقة، وكثافة استخدام الطاقة، وإجمالي النفايات المتولدة، وتوليد النفايات 
  .الصلبة

  . م2006- 2000خالل الفترة والسيما المؤشرات لهذه  وفيما يلي تحليل
  
  :مؤشرات الهيكل االقتصادي) ا

  :الممثلة للهيكل االقتصادي باآلتي تتمثل مؤشرات التنمية المستدامة 
  :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي مؤشر  )أ

، ائه ومقارنته مع بقية دول العالميستخدم هذا المؤشر لقياس مدى قوة االقتصاد وتقييم أد
 تقدماللقياس درجة واإلقليمية الدولية التنموية ستخداماً في التقارير ويعد من أكثر المؤشرات ا

  .للدول قتصادي واالجتماعياال
، حيث ارتفع نصيب الفرد م2006-2000تطوراً ملحوظاً خالل الفترة  وشهد هذا المؤشر   

) 57.3(إلى نحو  م2000ألف دوالر عام ) 27.9(من الناتج المحلي اإلجمالي القطري من حوالي 
ر أي مانسبته ألف دوال) 29.4(، أي بزيادة قيمتها )6شكل ( )44(م2006ألف دوالر في عام 

205%)45(.   
  

  ) 2006- 2000(خالل الفترة  )دوالر(نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  :)6(شكل 
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المصدر: بنك قطر الوطني "نشرة الوطني االقتصادية"، أعداد مختلفة.
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قد جاء  المحلي اإلجماليلفرد من الناتج ن االرتفاع الكبير في نصيب اوغني عن البيان أ
، وهذا بكثير معدل النمو السنوي للسكان نتيجة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي القطري بمعدالت تفوق

يفسر بالزيادات الكبيرة التي حصلت في العوائد النفطية بسبب  المحلي اإلجمالي النمو في الناتج
  .)2006 -2003(ترة النفط  في السوق العالمية خصوصاً خالل الف أسعار ارتفاع

ويعد ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي أحد المؤشرات المؤثرة وبصورة 
، حيث أحرزت دولة قطر Human Development Indexايجابية في دليل التنمية البشرية 

. ين برنامج األمم المتحدة اإلنمائالصادر ع 2007/2008في تقرير التنمية البشرية ) 35(المركز 
  .)46(الدول التي تتمتع بمستوى تنمية بشرية مرتفع كإحدىوبذلك صنفت 

ومن المتوقع أن يحقق نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ارتفاعاً خالل السنوات 
يد عوائد الدولة القادمة نتيجة الرتفاع حجم الناتج المحلي االجمالي بسبب ارتفاع اسعار النفط وتزا

فضالً عن ارتفاع معدالت العائد من استثمارات الدولة في الصناديق السيادية ، من الغاز المسال
  .والتي امتدت استثماراتها عبر الحدود في سندات وأسهم ممتازة وعقارات

  :الناتج المحلي اإلجمالي إلىاالستثمار نسبة  مؤشر )ب
، دولة ةيأساسي للنشاط االقتصادي في االستثماري المحرك الرئيسي واأل اإلنفاقيشكل 

سمالي في االقتصاد أويساعد مؤشر نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي في قياس النمو الر
وتشير نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي في  . س المال فيهأالوطني وتطور حجم تراكم ر

 )47( 2006 في عام% 35.54إلى  2000في عام % 20.12دولة قطر إلى ارتفاع النسبة من 
  .)7شكل (

  )2006-2000(نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة  :)7(شكل 
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  .عداد مختلفة، أ"الموحد
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المصدر: حسبها الباحثان استنادًا إلى بيانات صندوق النقد العربي "التقرير االقتصادي العربي الموحد"، أعداد مختلفة.
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فاع نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي في دولة قطر ارت) 7(من الشكل ويالحظ 
والمتوسط % 21.4في الدول المتقدمة والبالغة  هاذاتالنسبة بمقارنة  2006لعام % 35.94والبالغ 

  . )48(%23العالمي والبالغ 
االستثماري إلى الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر نتيجة  اإلنفاقويعزى ارتفاع  
النفط (ربون الهايدروك رات الكبيرة في البنية التحتية وبعض القطاعات الحيوية كقطاعلالستثما
الدولة للعديد من اإلجراءات والتشريعات التي ساهمت ما وأن هذا االرتفاع سببه اتخاذ ، ك)والغاز

 ، وفيألجنبية وتعزيز دورها في التنميةفي تهيئة المناخ المالئم لجذب االستثمارات المحلية وا
، وتوفير فرص العمل  لمتقدمة وأساليب اإلدارة الحديثةلوجيا اواالستفادة من فاعليتها في نقل التكن

  .  العمل أسواقة في وتطوير وتحسين أداء العاملين بما يتناسب مع التطورات الدولي
  :مؤشر الميزان التجاري للسلع والخدمات )ج

على العالم  االقتصادي للدولةفتاح يوضح الميزان التجاري للسلع والخدمات درجة االن
وتشير المعطيات اإلحصائية إلى أن  . الخارجي ومستوى عالقاتها التجارية مع بلدان العالم المختلفة

، 2006- 2000اً موجباً خالل الفترة قد حقق فائضوالخدمات في دولة قطر الميزان التجاري للسلع 
مليار ريال  59.9إلى قرابة  2000قطري عام  مليار ريال 26.8عت قيمة الفائض من نحو إذ ارتف

مليار ريال قطري أو مانسبته ) 33.1(أي بزيادة قيمتها  ،)8شكل ( 2006قطري في عام 
223.5 %)49( .  

  ) 2006-2000(خالل الفترة  )ريال قطري( الميزان التجاري للسلع والخدمات :)8(شكل 
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  .عداد مختلفة، أ"التقرير السنوي"ركزي مصرف قطر الم: المصدر
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المصدر: مصرف قطر المركزي "التقرير السنوي"، أعداد مختلفة.
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 حيث، تطوراً ملحوظاً بأن أداء قطاع التجارة الخارجية قد شهد )8(ويالحظ من الشكل 
، مما ري لدولة قطراساهم ارتفاع القيمة اإلجمالية لصادرات الدولة النفطية في تحسين الميزان التج

في الناتج المحلي ) النفط والغاز(بون رهمة صادرات قطاع الهايدركمسافي زيادة الانعكس على 
  . )50( 2006في عام % 64، حيث وصلت إلى اإلجمالي

فائضاً موجباً نتيجة الميزان التجاري للسلع والخدمات لدولة قطر  ومن المتوقع أن يحقق
للزيادة المتوقعة للصادرات السلعية القطرية خصوصاً الغاز المسال بسبب زيادة حجم الطاقات 

ة لشركتي قطر غاز ورأس غاز والتي ارتبطت بعقود كبيرة لتصدير الغاز الطبيعي المسال اإلنتاجي
للعديد من دول العالم ككوريا الجنوبية واليابان والهند وغيرها من الدول والتي ستصل بحلول عام 

    .مليون طن) 77.4(م إلى حوالي 2012
  
  :الي ماإلنمائية إلى الناتج المحلي اإلج نسبة المساعدات )د

 اإلنمائيةلهدف الثامن من أهداف ايعد هذا المؤشر مقياساً لمدى التزام الدولة في تحقيق 
يقيس المؤشر مستويات المساعدة ميسرة  ، كما قيق الشراكة العالمية في التنميةوالمعني بتحلفية لأل

تتلقى هذه ية التي النام الشروط والتي تهدف إلى النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول
  .المساعدات

الخاصة بمؤشر نسبة المساعدات اإلنمائية للناتج المحلي  اإلحصائيةوتشير المعطيات 
شكل ( )51(م2006في عام % 0.52إلى  م2000في عام % 0.59اإلجمالي إلى انخفاض النسبة من 

9(.   
  

  )2006- 2000(ل الفترة خال المساعدات اإلنمائية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي :)9(شكل 
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  .48، ص "ف اإلنمائية لأللفية في دولة قطراألهدا" جهاز اإلحصاء: المصدر
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المصدر: جهاز اإلحصاء "األهداف اإلنمائية لأللفية في دولة قطر"، ص 48.
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وبالرغم من انخفاض نسبة المساعدات اإلنمائية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في دولة قطر 
يالتها للدول األعضاء في ، غير أن هذه النسبة تتخطى مثم2006في عام % 0.52والتي وصلت 

  .)52(% 0.32والبالغة ) DAC(لجنة المساعدات التنموية 
 والسيماالمقدمة لدول العالم المختلفة ومن المتوقع أن يرتفع حجم المساعدات اإلنمائية 

للمبادرات القطرية الخالقة التي تدعم مساعي الدول النامية في جهودها نتيجة  الفقيرة الناميةلدول ا
 االبتدائيوتعميم التعليم ، والسيما في مجال محاربة الفقر والجوع ق األهداف اإلنمائية لأللفيةتحقيل

  . للجميع
  

  :أنماط االستهالك واإلنتاج) 2
تتضمن المؤشرات المعنية بأنماط االستهالك واإلنتاج مؤشرات تتعلق باستخدام الطاقة 

  .ألهم المؤشرات ، وفيما يلي شرحالمختلفة بأنواعهاوليد النفايات وت
  :رد من االستهالك السنوي للطاقةنصيب الف )أ

، )2006-2000(ملحوظاً خالل الفترة  شهد مؤشر نصيب الفرد من استهالك الطاقة سنوياً تزايداً
 2006 نفط عام مكافئبرميل ) 254(إلى  2000برميل مكافئ نفط عام ) 109(حيث ارتفع من 

   .)53(أكثر من مرتينأي تضاعف  ،)10شكل (
  

  )2006-2000(نصيب الفرد من االستهالك السنوي للطاقة خالل الفترة  :)10(شكل 
  )نفط مكافئبرميل (
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 أعداد، "تقرير األمين العام السنوي) "أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط : المصدر
  .مختلفة
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المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط )أوابك( "تقرير األمين العام السنوي"، أعداد مختلفة.
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حصيلة تفاعل معدل  يأتيالك الفرد من الطاقة ن معدل الزيادة في استهالبيان أ عن وغني
الزيادة في ، وقد فاق معدل لزيادة في إجمالي استهالك الطاقةالزيادة في عدد السكان مع معدل ا

  .)2006-2000(إجمالي استهالك الطاقة معدل الزيادة في عدد السكان خالل الفترة 
التصنيع الكبيرة واعتماد  عمليةلى إزيادة استهالك الطاقة في دولة قطر  ويمكن مرد

االقتصاد المحلي فيها على صناعات كثيفة االستهالك للطاقة وارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية 
عمل محطات إعذاب المياه التي إلى ، ووالنهضة العمرانية التي تمر بها البالدفي االقتصاد المحلي 

ع مستوى المعيشة بوجه عام، السيما وان كما يعزى إلى ارتفا  .ةترتكز على كثافة استخدام الطاق
ر رمزية بالنسبة لغير ابأسعخدمات الكهرباء والماء مجاناً و المواطنين القطريين يحصلون على

  .المواطنين
  

  :مؤشر كثافة استخدام الطاقة) ب
شير مؤشر كثافة استهالك الطاقة وي . الطاقة في البلد استهالككفاءة يعبر هذا المؤشر عن 

من ) 2003- 2000(إلى ارتفاع المؤشر خالل الفترة ) دوالر 1000نفط لكل  مكافئم راكيلوج(
في عام ) دوالر 1000/ن.م.كجم( 593إلى  م2000عام ) دوالر  1000./ن.م.كجم (  557

2003)54(.   
كفاءة استخدام الطاقة في دولة قطر إنما يرجع إلى مؤشر ن التحسن في وغني عن البيان أ

ومن المتوقع أن يرتفع .إلى انخفاض استهالك الفرد للطاقة، وليس ياإلجمال نمو الناتج المحلي
قدمة في مختلف المشاريع مؤشر كفاءة استخدام الطاقة نتيجة الستخدام أساليب تكنولوجية مت

  .لنفط والغاز والصناعات التحويليةفي مجال صناعة ا والسيما، التنموية
  

  :مؤشر مجموع النفايات المتولدة )ج
راعية والبلدية والبناء نشطة الصناعية والزهذا المؤشر إجمالي إنتاج النفايات من األ يوضح

ولغاية مارس  2005خالل الفترة من أبريل  اًطن )2.394.263(، وقد بلغ هذا المؤشر والتشييد
طناً )  919190(وكانت النفايات المتولدة من اإلنشاءات هي األكبر حيث بلغت . )11شكل ( 2006
، ثم النفايات %38.4يها النفايات الصلبة بنسبة ، تلمن مجمل النفايات المتولدة% 41ل يمث أي ما

  . )55(%0.6، والنفايات األخرى بنسبة %20المنزلية بنسبة 
  
  
  
  

102



 97

)2006مارس  -  2005ابريل (المتولدة في دولة قطر للفترة  إجمالي النفايات :)11(شكل   
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، 2006، سبتمبر ، الدوحة )26(، العدد "المجموعة اإلحصائية السنوية"جهاز اإلحصاء : المصدر
  .565ص 

  
، ، بسبب الطفرة العمرانيةت النفايات المتولدة في دولة قطرومن المنتظر أن تزداد كميا 

، عالوة على تزايد عدد عية خصوصاً في مجال النفط والغازوالتوسع في إقامة المشروعات الصنا
  .إلى الدولةان نتيجة الرتفاع معدالت النمو السكاني بسبب ارتفاع معدالت العمالة الوافدة السك

تتبنى إجراءات تخص تدوير النفايات وإعادة معالجتها وأمام هذه الصورة البد للدولة أن 
  .لمجتمع وتقلل من مخاطرها البيئيةبصورة تخدم االقتصاد وا

  
  :توليد النفايات الصلبة) د

ثير السلبي للنشاط الصناعي على النظم البيئية والموارد ألى قياس التإالمؤشر  يهدف هذا
وقد بلغت كمية النفايات الصلبة في دولة قطر  . فة ممثالً بكمية النفايات الصلبةالطبيعية المختل

   . من إجمالي النفايات المتولدة% 38.4وهو مايمثل  ،طناً )919190(
الخليجية والعربية في معدل توليد النفايات الصلبة لكل فرد  وتعد دولة قطر في مقدمة الدول

كيلو غرام ) 1.4(و ) 1.8(مقارنة مع  ومياًكيلوغرام للفرد ي) 3(المعدل فيها ، حيث بلغ مفي اليو
  .  )56(في اإلمارات والكويت على التوالي
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 المصدر: جهاز اإلحصاء "المجموعة اإلحصائية السنوية"، العدد ) 26 (، سبتمبر ، الدوحة 2006 ، ص 565.
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  :المؤشرات البيئية: ثالثاً
بحالة ، والموارد المائيةالمؤشرات المتعلقة ب على تشتمل المؤشرات البيئية للتنمية المستدامة

 .بالتنوع األحيائيوبحالة األرض والتربة، و ،الهواء

  
  : الموارد المائية )1
  :العذبةالمياه ) أ

ولكن  ،)المصدر الطبيعي الوحيد للمياه(تاريخياً اعتمدت دولة قطر على المياه الجوفية 
لحيوي اتجهت الدولة لالعتماد على مياه اإلعذاب للوفاء نظراً لتزايد االحتياجات من هذا المصدر ا

باحتياجات القطاع المدني وقد حققت الدولة نجاحاً كبيراً في ذلك حيث بات هذا المصدر يغطي 
يعتمد على  فقد ظلالقطاع الزراعي أما %.  100احتياجات القطاعين السكني والصناعي بنسبة 

مليون  51.2من  بشكل كبير ومطردها مخزونحب من المياه الجوفية حيث ارتفعت معدالت الس
من جملة المياه % 50م، ما يمثل نحو 2004/2005عام  3م مليون 220.6إلى  م1975عام 3م

 السنوي خالل الثالثين عاماً المنصرمةتغذية الين أن معدل حفي   ).4جدول (المستهلكة في الدولة 
مليون متر مكعب من  600يتبق سوى م ل لذلك،  .3م مليون 56.8تعد ي مل) م1972-2004(

المستقبل أمراً محتوماً في  نضوبهاوبات  م،1972عام  3ممليون  2500مخزونها من أصل 
  .)57(القريب

  
  م2005-1975خالل الفترة من  كمية السحب السنوي من المياه الجوفية ): 4(جدول 
 

 الموسم
 كمية السحب السنوي

)مليون متر مكعب(   
 

 الموسم
سحب السنويكمية ال  

)مليون متر مكعب(   
75/1976  51.239 94/1995  223.336 
76/1977  53.610 95/1996  237.332 
79/1980  66.964 96/1997  237.244 
80/1981  76.216 97/1998  237.957 
82/1983  91.120 98/1999  242.463 
83/1984  94.152 99/2000  250.053 
85/1986  99.653 2000/2001  236.899 
86/1987  122.873 01/2002  232.215 
88/1989  130.418 02/2003  217.987 
90/1991  145.000 03/2004  220.829 
93/1994  187.780 04/2005  220.652 

  .2ص , "الموازنة المائية للحوض الجوفي"وزارة الشؤون البلدية والزراعة : المصدر
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المصدر: وزارة الشؤون البلدية والزراعة "الموازنة المائية للحوض الجوفي", ص 2.
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   :المياه المالحةحالة ) ب
وإن لم تصل بعد إلـى   ،الساحل إلى ضغوط على البيئة البحريةأدى التمركز الكثيف على 

من مجمل السكان فضالً عـن المنـاطق   % 95، حيث يشرف على الساحل مباشرة نحو حد التأزم
     الصناعية الرئيسية مسيعيد ورأس لفان ودخان وأم باب ومحطات توليد الطاقـة وإعـذاب الميـاه    

إحداث تغيرات في  إلى الشواطئ وبالتالي أجزاء من إلى تآكلاألمر الذي أدى .  المواقع السياحيةو
ويذكر أن مناطق واسعة مـن سـواحل   .  حركة المد والجزر وحركة األمواج والتيارات الساحلية

دفـن  زيـادة الطمـي و   عنه نتجالدولة تم ردمها ألغراض شتى منها السياحية وتشييد الموانئ مما 
  .  )58( البحرية الكائناتاللؤلؤ واألعشاب البحرية، التي تغذي  المرجانية وتجمعات الكثير من الشعاب

والذي يتسم بعدم  ،ومن أبرز هذه الضغوط ارتفاع معدالت الصيد المحلية من األسماك
 2006طناً عام  16945.6م إلى 1997طناً عام  5031.9إذ ارتفع الصيد البحري من  ،التنظيم

هذا فضالً عن ابيضاض الشعاب المرجانية التي %.  13.4أي بمتوسط نمو سنوي بلغ  ،)12شكل (
توجد في السواحل القطرية بكثرة وتعد بيئة غنية بالكائنات البحرية ولكنها تعرضت للهالك في 

  .)59(السنوات األخيرة 
  

  م2007- 1997إجمالي صيد األسماك في دولة قطر للفترة ): 12(شكل 
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وأدت عمليات تفريغ المصانع لمخلفاتها مباشرة في مياه البحر إلى تغير في نوعيتها، مما 
أدى إلى تواجد بعض العناصر المعدنية مثل الزئبق والزرنيخ على طول الساحل الشرقي بمعدالت 

 19.7)دوحة تفوق بقية مناطق الخليج العربي، كما وجد الزئبق في الرواسب البحرية بالقرب من ال

ng/g) بمعدالت تفوق ما هو موجود في مسيعيد(11.4 ng/g)  10.0- 2.2)، وعثر على الزرنيخ 

ug/g) ً60(في أنسجة بعض األسماك بمعدالت تفوق نظيراتها في الكويت مثال( .  
أمونيا، (كما ترتفع معدالت تركيز الفينوا والزيوت والشحوم العضوية والمغذيات الطبيعية  
في المياه الساحلية بسبب تصريف المصانع والسيما في مدينة مسيعيد الصناعية ) نتراتفوسفات، 

و  5جدول (والدوحة والخور، باإلضافة إلى ارتفاع تركيز الكلوروفيل في بعض المناطق الساحلية 
 Red)(، ويشكل كل ذلك تهديداً للكائنات البحرية لما يسببه من ظواهر أهمها المد األحمر )6

Tide .  
  

  2006نوعية المياه الساحلية عام ): 5(جدول 

 الموقع
  فينول

)ppb( 

  الزيوت والشحوم
)ppm( 

الزيوت العضوية 
  الكلية

)ppm( 

 الكلور الكلي
Cl2 (mg/l) 

Total 

 الكلور الحر
Cl2 (mg/l) 

 0.43 0.79 18.33 6.45 97.62 مسيعيد

 0.37 0.18 16.43 2.72 56.12 مسيعيد

 0.08 0.07 25.49 5.63 69.14 الدوحة

 0.03 0.09 21.32 2.76 48.37 الدوحة

 0.15 0.32 38.11 3.84 52.78 الخور

 0.13 0.16 16.16 1.87 36.35 رأس لفان

 0.04 0.06 15.59 3.09 34.12 رأس لفان

 0.27 0.17 22.49 3.17 33.42 رأس ركن

 0.09 0.11 12.25 4.17 29.16 دخان

 0.09 0.10 11.53 3.64 26.11 سلوى

  .2007، "المجموعة اإلحصائية السنوية"جهاز اإلحصاء، دولة قطر : المصدر
  
  
  
  
  
 

106

المصدر: جهاز اإلحصاء، دولة قطر "المجموعة اإلحصائية السنوية"، 2007.



 101

  2006تركز المغذيات الطبيعية في المياه الساحلية عام ): 6(جدول 

 الموقع
  كلوروفيل

)ug/L( 

المواد العالقة 
  الكلية

)mg/L( 

  أمونيا
)ug/L( 

 نتريت
NO2 

(ug/L) 

 نترات
NO3 

(ug/L) 

 سليكات
SiO3 

(ug/L) 

 فوسفات
PO4 

(ug/L) 

 3.03 69.57 27.56 4.19 12.89 19.30 0.25 مسيعيد

 1.86 142.63 1.17 20.25 8.26 19.20 0.59 مسيعيد

 3.03 1268.78 284.60 4.94 2.45 20.60 0.58 الدوحة

 3.42 2373.63 211.05 8.69 1.32 27.50 0.48 الدوحة

 5.01 220.22 4.78 1.37 0.21 24.45 0.74 الخور

 2.46 41.91 1.23 1.10 0.28 22.10 0.31 رأس لفان

 3.31 58.41 8.02 2.11 0.15 21.65 0.68 رأس لفان

 1.87 62.65 17.72 1.59 0.21 17.80 0.30 رأس ركن

 2.45 132.22 ---  2.22 ---  26.35 0.21 دخان

 1.87 113.73 ---  1.15 ---  24.50 0.33 سلوى

  .2007، "المجموعة اإلحصائية السنوية"جهاز اإلحصاء، دولة قطر : المصدر
درجة الحرارة المرتفعة للمياه المنصرفة من المعامل الصـناعية مشـكلة بحريـة    وتمثل 

نقص كميتي األكسجين وثاني : فهي تؤدي إلى جملة من األضرار للبيئة البحرية من أهمها ،خطيرة
في غير مواعيدها، هجـرة الكائنـات    أكسيد الكربون الذائبة في الماء، زيادة نمو الكائنات البحرية

البحرية بحثاً عن بيئة مناسبة، موت الكثير من العوالق والقشريات، والمحاريات الصغيرة، ويرقات 
ن هذه المياه المنصرفة مـن المعامـل   أعلماً ب.  األسماك، نتيجة للتغير المفاجئ في درجة الحرارة

.  )61(مليون متر مكعـب فـي العـام    830حو قد قدرت في منطقة رأس لفان بنو، تتسم بضخامتها 
ات المعالجة إلى مياه البحر يضاف إلى ذلك تصريف مياه الصرف الصحي الفائض عن قدرة محط

على السواحل الشرقية للبالد محدثاً تأثيراً مباشراً على الكائنات البحرية لما تحتويـه مـن    والسيما
  .)62(مواد عضوية ومعدنية ضارة 

 
  :حالة الهواء )2

، )7جـدول  (مناطق في الدوحة والريان  ات رصد الهواء، الموزعة على ثالثبينت محط
على أن تركيز معظم الملوثات ال تزال أقل من الحدود الدولية المسموح بها، حيث تبقـى غـازات   
ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات في نطاق الحد المسموح به مع ارتفاع 

زات أكسيد النتروجين وإن ظل في حدود النسبة المسموح بها علـى العكـس مـن غـاز     في تركي
األوزون األرضي الذي تخطى هذا الحد بينما ترتفع تركيزات الجزيئات العالقة بشكل كبير وهـي  
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عبارة عن مواد دقيقة صلبة أو سائلة تنتج أساساً عن الغبار أو الرماد المتطاير ولها تأثيرات علـى  
  .الرؤية وتعيق نمو النبات كما تعمل على تقليل نلتنفسي لإلنساالجهاز ا

  .2008حالة الهواء في دولة قطر لعام ): 7(جدول 
الحد األقصى  منطقة الريان جامعة قطر الكورنيش وحدة القياس 

 المسموح به
 3م/ميكروغرام  (SO2)ثاني أكسيد الكبريت

ug/m3 

8.92 8.51 13.47 80 

 3م/ميكروغرام (NOx)أكسيد النتروجين
ug/m3 

68.54 35.02 76.36 100 

 3م/ميكروغرام  (O3) األوزون األرضي
ug/m3 

60.20 66.17 50.90 60 

 3م/ميكروغرام (CO)أول أكسيد الكربون
ug/m3 

0.95 0.61 0.89 5 

 جزء في المليون  (THC)الهيدروكربون
Ppm 

1.50 1.48 1.84 5 

 3م/ميكروغرام  (PS)الجزيئات العالقة
ug/m3 

128.78 197.43 148.85 50 

  ".حالة البيئة في دولة قطر"المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، : المصدر
  

ربون التي قد زادت كمية مواد الكلوروفلوروكف ،أما بالنسبة للمواد المستنفدة لطبقة األوزون
 –لكلور والفلور العضوية مركبات ا والسيما، )8جدول (تستوردها الدولة في السنوات األخيرة 

، وعلى الرغم من أن كمية هذه 1301و  1121-، بينما حدث انخفاض في البقية مثل هالون22
م قانوناً بخصوص 2007، إال أن الدولة قد سنت عام )63(المواد تعد األقل مقارنة بدول المنطقة 

ى التوقف عن استيرادها المواد المؤثرة على طبقة األوزون يسعى إلى التحكم في هذه المواد حت
  . )64( 2010بشكل نهائي عام 

  )طن متري( 2006- 2002للفترة  فدة لطبقة األوزون كمية المواد المستن) 8( جدول
  السنة                                  

      
 المادة

2002 2003 2004 2005 2006 

 4.35 6.09 18.90 9.30 7.80 11-مركبات الكلور والفلور العضوية 

 27.08 30.91 44.84 85.50 78.70 12-مركبات الكلور والفلور العضوية 

 0.00 0.00 0.00 2.75 1.20 1121 –هالون 

 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1301 –هالون 

 325.85 272.22 230.63 227.60 92.00 22 –مركبات الكلور والفلور العضوية 

 357.28 309.22 294.37 325.15 180.70 المجموع

  .2007، "المجموعة اإلحصائية السنوية"جهاز اإلحصاء، دولة قطر : المصدر
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  :حالة األرض والتربة )3
منذ القدم تمركز سكان قطر على طول الساحل الشرقي من الدولة، ألسـباب عـدة منهـا      

اإلشراف على بوابة الخليج حيث التجارة وتوفر المياه العذبة، وفي الوقـت الـراهن فـإن جميـع     
لمستوطنات البشرية الكبيرة والمدن الصناعية تقع على خط الساحل الشرقي من رأس لفان حتـى  ا

مسيعيد، هذا إلى جانب التركز الشديد، ففي خمس مدن هي الدوحة، الريان، الـوكرة، الخـور، أم   
شخصاً لكـل كيلـومتر    4868من مجمل سكان الدولة، بكثافة سكانية تبلغ % 96.2صالل يتركز 

فباإلضافة إلى د، ومما الشك فيه أن هذا التمركز الكبير شكل معضلة للبيئة الهشة أصالً، مربع واح
الرعي الجـائر وشـق الطـرق     تزايد كميات النفايات بشتى أشكالها برزت ظاهرة التصحر بسبب

حيث تغطـي   ،وزحف الرمال على األراضي الزراعية )65(البرية وزيادة عدد اآلليات والسيارات 
مـن مجمـل المسـاحة    % 12من مساحة الدولة أي نحـو   مربع كيلومتر 1.500لرملية الكثبان ا

.  كيلومتر فـي السـنة   8متمثلة في تشكيالت رملية أخرى وهي تتحرك بمعدل % 5باإلضافة إلى 
.  )66(ألف فدان من األراضي الصالحة للزراعـة أو الرعـي    21هذه الظاهرة أدت إلى فقدان نحو 

منسوب المياه الجوفية وارتفاع معدالت ملوحتها التي أدت إلى بوار العديد هذا فضالً عن انخفاض 
هكتـاراً   10.039.2حيث انخفضت نسبة األراضي الزراعية من  ،من األراضي الصالحة للزراعة

مزرعـة   1265مزرعة من أصل  356م، وهجرت 2004هكتاراً عام  6.928.3إلى  1999عام 
  . )67(في الدولة

الزراعية الطموحة إلى استخدام كثيف لألسمدة الكيميائية لتعويض فقر  وقد ساهمت الخطط
، فقد ارتفعت كميات استخدام األسـمدة الكيميائيـة   )13شكل (التربة الصحراوية بالمواد العضوية 

ألف متر مكعب  32ألف متر مكعب بعد أن كانت ال تتجاوز  58لتبلغ نحو  2006بشكل كبير عام 
  .2002عام 

  2006-2002ميات األسمدة الكيميائية المستخدمة في النشاط الزراعي للفترة ك): 13(شكل 
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  :التنوع األحيائي )4
يعد التنوع البيولوجي األساس الذي تتوقف عليه الحياة على األرض، واستخدامه بشكل 

وعلى الرغم .  ةفاظ عليه والتنمية االجتماعية واالقتصادييحقق استدامته يعتمد على التكامل بين الح
تم التعرف فقد  ،في الدولة بسبب طبيعتها الصحراويةظروف غير المواتية لتنوع أحيائي كبير من ال

نوع على اليابسة والبقية من األنواع  1000نوع موثق في الدولة يوجد منها  1900على حوالي 
وتعاني هذه األحياء حاليا من خطر االنقراض .  اًنوعاً نادر 872و اًنوعاً عام 112البحرية ومنها 

المها العربي، النسر المبقع الكبير، العوسج الصغير، الصفرد، طائر، (بدرجات متفاوتة ومنها 
  .  )68() الحبارة، السلحفاة الخضراء، بقر البحر، خنزير البحر األسود
ول جميع أنواع األحياء التي انقرضت وبشكل عام وفي ظل عدم توفر إحصائيات دقيقة ح

بسبب التوسع ) 14شكل (باالنقراض حالياً  اًنوعاً مهدد 20في دولة قطر، ولكن هناك نحو 
سيما التلوث البحري بالنفط وفقدان الموائل وال ،بمختلف أنواعهاالعمراني والصيد الجائر والملوثات 

رسبات في المياه، وتهديد أراضي القرم الطبيعية بسبب عمليات ردم البحار وجرف التربة والت
  .الرطبة

  
 الكائنات الحية المهددة باالنقراض في دولة قطر): 14(شكل 
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طیور برمائیات أسماك وثدییات بحریة    نباتات
  .73، ص "مؤشرات التنمية المستدامة"األمانة العامة  –مجلس التخطيط : المصدر           

 
لمحافظة على التنوع األحيائي ومن جهوداً كبيرة من أجل ا ت الجهات المعنيةوقد بذل

م 2007أبرزها تحديد محميات طبيعية برية وبحرية وساحلية، بلغ عددها ست محميات معتمدة عام 
يضاف إلى ذلك ).  9جدول (من المساحة الكلية للدولة % 22تشكل  2كم 2516بمساحة بلغت نحو 

ر صيد بعضها البرية وحظ فواحالجهود التي بذلت من أجل تنظيم صيد الحيوانات والطيور والز
  .اآلخر
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  عدد المحميات المعتمدة في دولة قطر ): 9(جدول 
اعتمادها  المحمية

 كمحمية
)كيلو متر مربع(المساحة  نوع الكائنات فيها %المئوية نسبة    

والمها  واآلدميغزالن الريم  1997 المسحبية
 العربي

8 0.07 

الكائنات المستوطنة مثل  2005 الريم
الريم والمها العربي  غزال

 وعدد من النباتات البرية

1189 10.3 

المحافظة على الغطاء النباتي  2005 الوسيل
 والكائنات البرية

36 0.31 

المحافظة على الغطاء النباتي  2006 العريق والمسحبية
 من الرعي الجائر

54.76 0.47 

حماية نباتات القرم والطيور  2006 الذخيرة
 والسالحف

100 0.87 

حماية الشعاب المرجانية  2007 خور العديد
 والكائنات البحرية 

1129 9.8 

 22 2516.76 إجمالي المساحة

.23، ص "حالة البيئة في دولة قطر"المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، : المصدر
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  :المؤشرات المؤسسية: رابعاً
على جملة من المؤشرات ذات  تشتمل مؤشرات التنمية المستدامة ذات الطابع المؤسسي

  :سي والقدرة المؤسسيةالعالقة بموضوعي اإلطار المؤس
  
:اإلطار المؤسسي )1  

، وتنفيذ جية الوطنية للتنمية المستدامةييشتمل اإلطار المؤسسي على مؤشري االسترات
 المتخذة دعماً، ويعكس كال المؤشرين اإلجراءات المؤسسية االتفاقات العالمية المصدق عليها

  .للتنمية المستدامة
  
  :للتنمية المستدامةاالستراتيجية الوطنية  )أ

على ضرورة قيام الدول بوضع استراتيجيتها م 1992بالرغم  من تأكيد قمة األرض عام 
، وكذلك توصية القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ عام للتنمية المستدامةالوطنية 

  م2005ع االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بحلول عام بضرورة اإلسراع في وض م2002
  .ة للتنمية المستدامة في دولة قطراستراتيجينه يالحظ حتى تاريخه عدم وجود فإ
  
  :التفاقات العالمية المصادق عليهاتنفيذ ا )ب

 إلىاالنضمام ب، فقد قامت البعد الدولي للتنمية المستدامة هميةإدراكاً من دولة قطر أل
قية الدولية لحماية ، منها االتفاهاعليالتصديق والعديد من االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية المعنية 

بنقل النفايات ، واتفاقية بازل المعنية المتحدة اإلطارية للتغير المناخي، واتفاقية األمم طبقة األوزون
كهولم  وست، واتفاقية افحة التصحرمك ، واتفاقية حماية التنوع الحيوي، واتفاقيةالخطرة عبر الحدود

المواد المستنفدة لطبقة األوزون، وبرتوكول  نأالعضوية، وبروتوكول مونتريال بش تالملوثان أبش
  . )69(، وبرتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائيةكيوتو

  
:القدرة المؤسسية) 2  

التقدم في مجال  تهدف مؤشرات التنمية المستدامة المعنية بالقدرة المؤسسية إلى قياس مدى
صة بالقدرة وفيما يلي أهم المؤشرات الخا.لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية التحتية 

  .المؤسسية في دولة قطر
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  :نسمة من السكان ألفعدد خطوط الهاتف الثابت لكل  )أ
وشهد  . صاالت الهاتفية على مستوى الدولةيعبر هذا المؤشر عن درجة انتشار خدمة االت

- 2000ملحوظاً خالل الفترة  من السكان انخفاضاً ألفعدد خطوط الهاتف الثابت لكل  مؤشر
 220 إلى م2000خطاً لكل ألف من السكان في عام  260نخفض من ، حيث ا)15شكل (م 2006

  .)70(م2006خطاً في عام 
  
  )2006- 2000(من السكان خالل الفترة  1000عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  :)15(شكل 
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، العدد "المجموعة اإلحصائية السنوية"جهاز اإلحصاء تناداً إلى بيانات اس انحسبها الباحث: المصدر
  .294، جدول رقم  2007، ، سبتمبر)27(
  

ويمكن تفسير انخفاض عدد خطوط الهاتف الثابت لكل ألف من السكان في دولة قطر إلى 
، 2006- 2004وإلى تزايد عدد السكان بمعدالت عالية خالل الفترة  ،هاتف النقالتزايد استخدام ال

  .نتيجة الرتفاع تدفق العمالة الوافدة بسبب الطفرة العمرانية التي شهدتها الدولة
 م2006ويشكل مؤشر معدل الهواتف الثابتة لكل ألف من السكان في دولة قطر لعام 

، )180(، ويتخطى المتوسط العالمي )441(ول المتقدمة خطاً نصف نظيره في الد 220لغ اوالب
  .)71(خطاً) 132(وكذلك المعدل في الدول النامية البالغ 
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  :ألف من السكانعدد خطوط الهاتف النقال لكل  )ب
لوجيا االقتصاد و، واالستفادة من تكنلمؤشر تقدم وسهولة عملية االتصاليعكس هذا ا

، حيث ل ألف من السكان ارتفاعاً كبيراًلك مؤشر عدد خطوط الهاتف النقالشهد وقد  . الرقمي
، محققاً بذلك )16شكل ( م2006خطاً في عام  883إلى  م2000خطاً عام  194ارتفع المؤشر من 
  .)72(%452زيادة تقدر بنحو 

  
  )2006- 2000(خالل الفترة عدد خطوط الهاتف النقال لكل ألف من السكان  :)16(شكل 
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، "المجموعة اإلحصائية السنوية"جهاز اإلحصاء تناداً إلى بيانات اس انحسبها الباحث: صدرالم 
  .مختلفة أعداد

 م2006ويالحظ بأن مؤشر عدد خطوط الهاتف النقال لكل ألف من السكان في قطر لعام 
ول ويقترب كثيراً من مثيله في الد ،خطاً) 410(قد تخطى المتوسط العالمي  خطاً) 883(والبالغ 

  .)73(خطاً لكل ألف من السكان) 910(المتقدمة البالغ 
ومن المتوقع أن يشهد مؤشر كثافة استخدام الهاتف النقال ارتفاعاً كبيراً نتيجة لتوجه 

ية على شركات انفتاح سوق االتصاالت القطر ك، وكذلالمبني على المعرفةالدولة نحو االقتصاد 
بخدمة  بالعمل اًفودافون التي منحت ترخيص بدأ شركةت أن، إذ من المؤمل االتصاالت العالمية

، مما سيساعد على تنوع الخدمات وسهولة الحصول على م2009عام  مطلعالهاتف الجوال 
  .الخدمة
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  :لكل ألف من السكان اإلنترنتخدمي عدد مست )ج
وقد  . وبناء مجتمع المعلومات المعرفيمن أهم ركائز االقتصاد  اإلنترنتيعد استخدام 

، حيث ارتفع )17شكل (كل ألف من السكان تطوراً ملحوظاً د مؤشر عدد مستخدمي اإلنترنت لشه
  .)74(م2006فرداً عام ) 279(إلى  م2003م فرداً عا) 196(من 

  
  2006- 2003لكل ألف من السكان خالل الفترة  اإلنترنتعدد مستخدمي  :)17(شكل 

196
217

247

279

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006

  
، "المجموعة اإلحصائية السنوية"جهاز اإلحصاء تناداً إلى بيانات اس انثحسبها الباح: المصدر 

  .مختلفة أعداد
  

لف من السكان في دولة قطر لعام أويالحظ بأن مؤشر عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 
فرداً، غير أنه مازال يشكل قرابة ) 190( فرداً قد تخطى المتوسط العالمي) 279(والبالغ  م2006

  .)75(فرداً) 550(البالغ  األوروبيفي دول االتحاد من نظيره %  50
في دولة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التقدم الذي حصل في مجال ويمكن تفسير

قطر إلى السياسات واالستراتيجيات التي اتبعتها الدولة في تطوير البنية التحتية لالتصاالت وكذلك 
، معلومات واالتصاالت من حيث االقتناء واالستخدامتطوير كافة الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا ال

 اتكنولوجيل المجال في السوق القطري الستثمارات الشركات األجنبية العاملة في مجا وفتح
  .المعلومات واالتصاالت
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  :كنسبة من الناتج المحلي اإلجماليمؤشر اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير  )د
ولوجي أحد أهم مؤشرات القدرة نوالتطوير التك على البحث العلمي يشكل اإلنفاق

ن المؤشر األكثر استخداماً في التقارير إ، وعلى فاعلية عملية البحث والتطويرالمؤسسية التي تدل 
وقد بلغ هذا المؤشر  ،تطوير من الناتج المحلي اإلجماليالدولية هو نسبة ما ينفق على البحث وال

  .)76(2007عام %) 0.33(في دولة قطر 
عد نسبة اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير إلى الناتج المحلي اإلجمالي في دولة قطر تو

  . )77(%)1(والنامية %)2.4( منخفضة مقارنة بمثيالتها في كل من الدول المتقدمة
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير إلى الناتج المحلي 

من %) 2.8(خصوصاً مع تخصيص الدولة لنسبة  ،األعوام القادمة الي القطري خاللاإلجم
إلنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذلك مع تزايد أنشطة لالموازنة العامة 

، عالوة على أن الدولة تعمل على تنفيذ برامج وخطط كي دوق القطري لرعاية البحث العلميالصن
    .، والصناعات القائمة على الكفاءات المعرفيةوالتكنولوجيا اً عالمياً لألبحاثتصبح قطر مركز
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   :تحديات التنمية المستدامة في دولة قطر: رابعالفصل ال
  

  :تمهيد
الحالي جملة من التحديات ذات  تواجه التنمية المستدامة في العشرية األولى من القرن

حيث  ،في جميع دول العالم وألسباب مختلفة والبيئية والمؤسسيةاالقتصادية وتماعية بعاد االجاأل
   .لكل دولة ظروفها الخاصة أن

في دولة قطر من خالل بيان  المستدامةويستعرض هذا الفصل التحديات الرئيسة للتنمية 
والبيئية قتصادية االواالجتماعية  بأبعادهاأهم المشكالت والقضايا التي تواجه تحقيق االستدامة 

  .والمؤسسية، وذلك من أجل القضاء على معوقات تحقيق تنمية مستدامة شاملة في دولة قطر
  

  :التحديات االجتماعية: أوالً
حتى ال  يواجه المجتمع القطري مجموعة من التحديات التي ينبغي معالجتها قبل استفحالها

اص والتنمية المستدامة التي تنشدها الدولة تتسبب في إعاقة التنمية االجتماعية مستقبالً بشكل خ
  :، وفيما يلي أهم التحديات التي تواجه المجتمع القطريبشكل عام

  
  :للمواطنين النمو السكانيانخفاض ) 1

، %3.4 إلى% 3.9شهد معدل النمو السكاني للمواطنين انخفاضاً في السنوات األخيرة من 
، بينما شهد النمو مقارنة بالدول المتقدمة نسبياً ةعتفمرمعدالت الخصوبة  بقاء من وذلك على الرغم

خلل  مما أدى إلى زيادة الناجم عن الهجرة زيادة كبيرة بسبب تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة
على معدالت  للمحافظةإن هذا الوضع يحتاج إلى وضع سياسات طويلة األمد   .التركيبة السكانية

  .خلل التركيبة السكانية إصالحسكان إذا أرادت الدولة مرتفعة من النمو الطبيعي لل
  
 :التركيبة السكانيةخلل ) 2

للعمالة الوافدة لتلبية احتياجات التنميـة   اًشهدت دولة قطر منذ سبعينيات القرن الماضي تدفق
 تحول المواطنين إلى أقليةوكبير في التركيبة السكانية خلل الجتماعية واالقتصادية، مما أدى إلى ا

 نسبة المواطنين من أجمالي عدد السكان في االنخفاض عامـاً بعـد آخـر    أخذتحيث في بلدهم، 
لكون معظم  على هوية المجتمع العربية واإلسالمية تبرز مخاوفبين حين وآخر و ).  18شكل (
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إلى صـعوبات واجهتهـا الجهـات     ، كما أدى ذلكمن دول جنوب شرق آسيا تأتيالعمالة الوافدة 
.  والخدمات األخـرى  والبنى التحتية وضع الخطط الخاصة بخدمات التعليم والصحة المختصة في

لقة بالتركيبـة  إلى اختالل المؤشرات المتع أدىقد كما أن كون أكثرية الوافدين من الشباب الذكور 
  .قد يؤدي إلى بروز مشاكل اجتماعيةونسبة المتزوجين في المجتمع و النوعية العمرية والتركيبة

  
)2008 – 1950(أعداد المواطنين والوافدين ونسبهم في الفترة ): 18( شكل  
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  .7، ص "وأثره على البيئة الطبيعية في دولة قطر النمو السكاني"حسن إبراهيم المهندي : المصدر
  

من أولوياتها معالجة القضايا  2004ويذكر أن دولة قطر قد أنشأت لجنة دائمة للسكان عام 

سياسـة سـكانية    سكانية واقتراح حلول عملية إلصالحها، وقد اقترحت اللجنةالمتعلقة بالتركيبة ال

المحافظة على المعدالت الحاليـة للنمـو السـكاني    "دعت السياسة السكانية إلى بعيدة المدى، وقد 

تشـجيع  ، عن طريق عدة إجراءات ك"ني العامالطبيعي للمواطنين وتحقيق التوازن في النمو السكا

، والحد من مشكالت تأخر سن الزواج خاصة عند اإلناث، وتسهيل الـزواج  الشباب على الزواج

إلى غير ذلك من اإلجراءات التي تهدف إلى زيادة نسبة المـواطنين بـين   ... للمطلقات واألرامل

  .)1( مجموع السكان

دعت السياسة السكانية إلى تصحيح االختالل المتعلق بنسبة الجنس وبنسبة المتـزوجين   كما

مع عن طريق تشجيع استقدام اإلناث اللواتي يحتاجهن سـوق العمـل مـن عـائالت     في المجت
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المصدر: حسن إبراهيم المهندي "النمو السكاني في دولة قطر وأثره على البيئة الطبيعية"، ص 7.
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الوافدين إضافة إلى ما ذكر أعاله حول تسهيل زواج المواطنين وغير ذلك من اإلجراءات التي 

  .)2(الت التركيبة السكانية بوجه عامتساعد في الحد من اختال

  
  :ارتفاع معدالت اإلعالة) 3

 ،المتقدمةمقارنة بالدول ارتفاعاً  في دولة قطرلدى المواطنين  اإلعالةشهدت معدالت 
وهذا الوضع   .مما يضع أعباء اقتصادية على كاهل السكان المنتجين) 2.9(حيث بلغ أكثر من 

يستدعي النظر جدياً في زيادة مساهمة المواطنين القطريين في النشاط االقتصادي، وهذا ما أكدت 
  .)3( كثر من موضععليه السياسة السكانية في أ

  
  :التوزع السكانيخلل ) 4
 

شهدت دولة قطر في العقود األخيرة هجرة كبيرة نحو المدن حتى بلغـت نسـبة التحضـر    

ع الجغرافي للسكان المـرتبط بالدرجـة   مؤشراَ آخر للتحضر يتعلق بالتوز أن هناكإال  ،100%

ر تسارع النمو الحضـري فـي   قط دولة وفي.  األولى بقدرة المناطق المختلفة على جذب السكان

بالذات حيث أصبحت تضم اليوم نحـو  ) التي تشمل بلديتي الدوحة والريان(مدينة الدوحة الكبرى 

  . المدينة/من إجمالي سكان الدولة، فتقترب قطر بذلك من نموذج الدولة% 82

ـ  ب ويمكننا تتبع أثر الهجرة الداخلية للسكان في زيادة معدالت التحضر من خالل تطور نس

حيث تزايدت  ،)2004، 1997، 1986(السكان القطريين حسب مناطقهم خالل التعدادات الثالثة 

أنظر شكل (على التوالي % 88.5ثم إلى % 87.4إلى % 83.9نسبتهم في الدوحة وضواحيها من 

  م2004 -1986وبينما بلغ معدل النمو السنوي لسكان الدوحة من القطريين خالل الفتـرة  ).  19

 –مدينة الشمال وضـواحيها مـثالً    فقد بلغ في ،%1.8بلغ في مدينة الخور وضواحيها و ،3.8%

وغني عن الذكر أن أسباب الهجرة الداخلية متعلقة بقوة جذب الدوحة الكبـرى التـي     .)4(% 0.8

تتوافر فيها الخدمات اإلدارية والحكومية إضافة للخدمات التجارية والثقافية والسياحية والتعليميـة،  

  .)5(نما تفتقر المناطق األخرى الطاردة للسكان إلى معظم هذه الخدمات بي
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  2007التوزيع السكاني لدولة قطر عام ): 19(شكل  

  
  .2007، نظم المعلومات الجغرافيةقسم جهاز اإلحصاء، : المصدر

  
وال شك في أن النمو الحضري السريع في دولة قطر هو ثمرة من ثمار التنمية الشـاملة  

غير أن لهذا النمو الحضري االستقطابي لمدينة الدوحة إشكاليات عديدة أهمها هيمنة .  سارعةالمت

هذه المدينة على المناطق األخرى وحرمانها من عناصر نموها المستقبلية، واإلشـكالية المتعلقـة   

 بتعايش أنماط متعددة من الحياة الحضرية في المدينة الرئيسية الوحيـدة، وإشـكاليات اإلسـكان   

  .)6( والمرور والمياه والتلوث البيئي، وإشكالية الهوية العمرانية وغيرها

السياسة السكانية حيـث   هما أكدت هذاهذا الوضع يتطلب العمل على إعادة توزيع السكان و

التحكم بالنمو الحضري للوصول إلى توزيع سكاني متوازن مع متطلبات التنمية وإنهاء  دعت إلى

نة الدوحة الكبرى، وذلك بتنظيم الهجرة الداخلية عن طريق تعزيـز التنميـة   الهيمنة المطلقة لمدي

العادلة المستدامة للمناطق المختلفة ومنح حوافز تشجيعية للعمل والسكن فيها وتحقيق الالمركزيـة  
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في النظم اإلدارية إلى غير ذلك من اإلجراءات التي تحد من النمو المتسـارع لمدينـة الدوحـة    

  .)7(ير المدن والبلدات األخرى وتساعد على تطو

 :قوة العمل القطريةانخفاض ) 5

فقـط مـن   % 7.4 بلغـت  حيث اًكبير اًانخفاضقوة العمل القطرية في سوق العمل تشهد 

بنسـبة   على سوق العمـل القطـري   العمالة الوافدةبينما تسيطر  م،2007عام  مجموع قوة العمل
أكثر من ربع مجموع القوى العاملة  ونال يشكل نالقطرييبأن ) 10(ويبين جدول   .%)93( ساحقة

التـي يفتـرض   " المشرعين وموظفي اإلدارة العليا والمديرين"فحتى في مهنة .  في أي من المهن
والتي يفضلها القطريون أكثر من غيرها، ما يزال هؤالء يشـكلون   ،أنها للقطريين بالدرجة األولى

حيـث يشـكل القطريـون    " الكتبة"يليها مهنة .  فقط من مجموع العاملين في هذه المهنة% 23.4
أمـا  %).  14.8" (الفنيون واالختصاصيون المساعدون"، و%)16" (االختصاصيون"، ثم 20.6%

، وهي في بعض المهن قريبـة مـن الصـفر    %5فال تتجاوز نسبة القطريين  ،في المهن األخرى
في % 1واطنين يشكلون أقل من ومما يلفت النظر أن الم).  كالزراعة والصيد والحرف وما شابه(

، مما يدل على عزوف المواطنين "مشغلو اآلالت والمعدات ومجمعوها"المهنة الصناعية الرئيسية 
  .د الوطنيالقطريين عن العمل في مهن أساسية تشكل دعامة االقتصا

)2007( حسب الجنسية والجنس والمهنة) سنة فأكثر 15(السكان النشيطون اقتصاديا ):10(جدول   

 المهنة
 المجموع غير قطريين قطريون

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 24823 1682 23141 19019 989 18030 5804 693 5111 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا والمديرون
 109563 23523 86040 92068 12940 79128 17495 10583 6912 االختصاصيون

االختصاصيون المساعدونالفنيون و  7457 2442 9899 48427 8572 56999 55884 11014 66898 
 73849 12912 60937 58603 6791 51812 15246 6121 9125 الكتبة

العاملون في الخدمات والباعة في المحالت 
 التجارية واألسواق

2551 687 3238 63940 6764 70704 66491 7451 73942 

لزراعة وصيد األسماكالعمال المهرة في ا  10 0 10 6933 0 6933 6943 0 6943 
 211294 365 210929 210344 352 209992 950 13 937 العاملون في الحرف وما إليها من المهن

 88848 590 88258 88037 590 87447 811 0 811 مشغلو اآلالت والمعدات ومجمعوها
 171642 43393 128249 163388 42643 120745 8254 750 7504 المهن العادية

 827802 100930 726872 766095 79641 686454 61707 21289 40418 المجموع

.2007جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، أكتوبر : المصدر  
انخفاض مساهمة المواطنين في سوق العمل يتطلب بذل المزيد من الجهود مـن قبـل   إن 

تشـكل دعامـة    التـي  ساسـية السيما في المهن األ هذه المساهمة الجهات المعنية من أجل زيادة
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المصدر: جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، أكتوبر 2007.
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قرارات مجلس الـوزراء  الجهود بالفعل وكان أبرزها وقد بدأت  .د الوطني كالنفط والغازاالقتصا
لسـنة   11قرار رقم (التي ترمي إلى تشجيع القطريين من كال الجنسين للعمل في القطاع الخاص 

سيما في القطاع الخـاص تتوالهـا وزارة    ر الوظائف الوخطة تحت الدراسة بشأن تقطي 1997
وتبنـي الحكومـة لبرنـامج    ) العمل واألمانة العامة للتخطيط التنموي ومؤسسة قطـر للبتـرول  
 . الخصخصة وغيرها تعتبر خطوات مهمة ينبغي تعزيزها مستقبالً

التعاون مـع  استراتيجية سوق العمل ب بإعداداألمانة العامة للتخطيط التنموي قامت كذلك و
وكـذلك قامـت   .  )انظر الفصل الثاني( البنك الدولي والعديد من الجهات ذات العالقة في الدولة

زيادة مساهمة القطريين في "الدعوة إلى  المقترحة تضمين السياسة السكانيةاللجنة الدائمة للسكان ب
زن في توزيـع قـوة   وإلى العمل على تحقيق التوا" النشاط االقتصادي وخفض نسب البطالة بينهم

العمل القطرية على القطاعات والميادين االقتصادية المختلفة، وزيـادة نسـبة مشـاركة اإلنـاث     
القطريات في قوة العمل، والتخلص من العمالة الوافدة الفائضة عن الحاجة مـع الحفـاظ علـى    

لمواطنين إلى غير ذلك من األهداف واإلجراءات التي تهدف إلى تشجيع ا… معدالت نمو مرتفعة
  .)8(العمل على الدخول في جميع ميادين 

  
  :الحاصلين على الشهادة الثانوية والجامعيةو معدل معرفة القراءة والكتابة انخفاض) 6

الحاصلين على الشهادة الثانوية والجامعية ومعرفة القراءة والكتابة  ارتفعت مؤشرات
نسبة ، وم2005عام  %90.6والكتابة  في األعوام األخيرة، حيث بلغ معدل القراءة بشكل ملحوظ

الحاصلين على الشهادة الجامعية أما مؤشر  . م2005عام % 58الشهادة الثانوية  الحاصلين على
إال أن هذه المعدالت التزال منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة كما   .نفسه عامفي % 34بلغ  فقد

من أهم  ولعل.  علم والمعرفةأسيس مجتمع الإلى ت لى ما تتطلع له الدولة التي تسعىأنها ال ترقى إ
أسباب وجود األمية في الدولة تأخر بداية التعليم في الدولة بشكل نظامي والذي يعود إلى 

معدالت خمسينيات القرن الماضي كما أن تدفق العمالة األمية يزيد من هذه النسبة، أما انخفاض 
رب الطلبة قبل المرحلة الثانوية ساساً إلى تسأ عوديإنه فالحاصلين على الشهادة الثانوية والجامعية 

  .سوق العملحيث يتجه الكثير منهم إلى 
  

هذا الوضع التعليمي تطوراً إيجابياً في السـنوات القادمـة حيـث     ومن المنتظر أن يشهد

التـي مـن    من المبادرات والخطط الهامة العديد على تنفيذتعكف الجهات المعنية في الدولة حالياً 

  : )9( ومن أهم تلك المبادرات.  ا رفع المستوى التعليمي في المجتمع كماً ونوعاًشأنه
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  التي اهتمت بمراكـز محـو   ) م2015 -2001(الخطة الوطنية للتعليم للجميع لدولة قطر

  .األمية وتعليم الكبار

  م2001السياسة التربوية التي تم اعتمادها في عام. 

  منت إنشاء المدارس المسـتقلة بإشـراف المجلـس     التي تض" تعليم لمرحلة جديدة"مبادرة

األعلى للتعليم والتي تؤكد على مبادئ االستقاللية والمحاسبة والتنوع واالختيار، وتعمـل  

 .على تشجيع اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة

  خطة تطوير جامعة قطر الهادفة إلى إعادة النظر بصورة جذرية في دور الجامعة وإعادة

وأولوياتها وأهدافها لتتالءم مع التغيرات العالمية المتسارعة، ومـع سـوق   تشكيل رؤيتها 

 .م2003وقد بدأ تنفيذ الخطة في سبتمبر . العمل المتجدد

  والتي صـارت  م2003مشروع المدينة التعليمية التي تم افتتاحها رسمياً في أكتوبر عام ،

كورنيـل فـي الطـب،    تضم أهم الصروح التعليمية في الشرق األوسط مثل جامعة وايل 

في الهندسة، وجامعة فرجينيا كومنولث فـي فنـون التصـميم،     A&Mوجامعة تكساس 

وجامعة جورج تـاون فـي    ن في إدارة األعمال وعلوم الحاسب،وجامعة كارنيجي ميلو

مجال الدراسات الدولية واإلقليمية، وكلية شمال األطلنطي التي تقدم برامج تطبيقيـة فـي   

 .دسة وتكنولوجيا المعلومات وغيرهاعدد من مجاالت الهن

  

 اليوم ستؤدي بالضرورة ال إلى انخفاض معدل إن النهضة العلمية التي تشهدها دولة قطر

ورفع معدالت االلتحاق بالتعليم فحسب، بـل إلـى االرتقـاء بالمنـاهج      إلى أدنى مستوياته األمية

باتجاه بنـاء مجتمـع   ... يادين المختلفةالتعليمية، وأساليب التعليم والتعلم، وتعميم التدريب في الم

وهذا ما أخذته السياسة السكانية باالعتبار عندما دعت إلى ضـمان حـق   .  المعرفة بكل مكوناته

التعليم الجيد والمناسب للجميع، وتطوير البحث العلمي والمناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم 

احتياجات التنمية بوجه عام واحتياجـات سـوق   لتحقيق المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي و

  .)10(العمل بوجه خاص 

  :وضع صحي متطور يحتاج إلى تدعيم متواصل) 7
شهد الوضع الصحي في دولة قطر تطوراً ملحوظاً دلت عليه المؤشرات الصحية التي 

الشوائب  تعادل مثيالتها في الدول المتقدمة، إال أن ذلك ال يعني خلو هذا القطاع الحيوي من بعض
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برامج  ةالسيما ضعف البنية التحتية للمرافق الصحية وقلة عدد الكوادر الطبية الوطنية، ومحدودي
  . التثقيف الصحي فيما يتعلق بأساليب الوقاية من األمراض والسيما المعدية منها

اتخذت الجهات المعنية عدة  وتطويرهومن أجل استمرارية هذا التقدم في المجال الصحي 
برنامج تنفيذ مركز تطوير الرعاية الصحية، وات في السنوات األخيرة من أهمها إنشاء مبادر

الذي يعنى بالتدريب المستمر للكادر الطبي والعناية بالمرضى والحرص " ممارسة طبية ممتازة"
  .على سالمتهم وغير ذلك من المبادرات والبرامج المتجددة باستمرار

بيرة التي حققتها دولة قطر في الرعاية الصحية لجميع للمحافظة على هذه اإلنجازات الكو
السكان من مواطنين ومقيمين، دعت السياسة السكانية إلى استدامة الدعم السياسي والمالي 
والبشري لتحقيق األهداف الصحية التي تندرج ضمن الغايات اإلنمائية لأللفية التي صادقت عليها 

شاملة مبنية على التأمين الصحي العام، وعلى ربط دولة قطر، والعمل على وضع سياسة صحية 
كما .  القطاع الصحي بالبحث العلمي من خالل دعم البحوث العلمية المتعلقة بصحة المجتمع

تستدعي المرحلة المقبلة تهيئة البنية التحتية من مرافق صحية تخصصية متنوعة لتغطية 
رعة غير مسبوقة، وتكثيف التنسيق بين المتطلبات المتعددة للسكان الذين تتزايد أعدادهم بس

الجهات المعنية بقضايا الصحة، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مختلف التخصصات 
كما دعت السياسة السكانية إلى تفعيل التثقيف الصحي والتركيز على أساليب الوقاية . الصحية

مراض، أم ما يتعلق باألمراض المعدية سواء من حيث نمط الحياة والعوامل السلوكية المسببة لأل
، أم بمكافحة العوامل المسببة لألمراض المعدية )كاإليدز(واألمراض المنقولة عن طريق الجنس 

إلى غير ذلك من األهداف واإلجراءات التي دعت السياسة ... والعوامل المؤدية إلى حوادث العمل
  .)11(للمجتمع القطري السكانية لتنفيذها بغية االرتقاء بالمستوى الصحي 

  
  
  
  
  
  

  
  :التحديات االقتصادية: ثانياً

لى وعيواجه االقتصاد القطري مجموعة من التحديات التي تنعكس على األداء االقتصادي 
  :ديات التي تواجه االقتصاد القطريأهم التح يلي ، وفيماالتنمية االقتصادية في الدولة
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  :ارتفاع معدالت التضخم) 1

العقد ت النمو االقتصادي المرتفعة التي حققها االقتصاد القطري خالل بالرغم من معدال
% 25حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي مستويات قياسية بلغ متوسطها  ،األول من القرن الحالي

 ،قد حصل على حساب ارتفاع تكاليف المعيشةبيد أن هذا النمو المرتفع  م،2006 – 2002للفترة 
 م2000عام % 1.7، حيث ارتفع من لتضخم والتي تصاعدت بشكل كبيرت اوالتي تقاس بمعدال

  ). 20شكل ( )12(م2007م في عا% 13.8إلى 
  

  )2007- 2000(معدل التضخم في االقتصاد القطري  خالل الفترة  :)20(شكل 
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   .أعداد مختلفة ،"نشرة األسعار"جهاز اإلحصاء : المصدر
  

نقطة مئوية ) 12( أكثر منل أعاله بأن معدل التضخم في قطر قد ارتفع بيالحظ من الشك
التضخم في الدول المتقدمة البالغ  لعن معد وهو بذلك يرتفع كثيراً، 2007-2000خالل الفترة 

  .)13(2007لعام %  6.1وفي دول االقتصادات الناهضة والنامية والبالغ % 2.0
لتضخم بدرجة كبيرة في السنوات القليلة ويمكن تفسير هذا االرتفاع في معدالت ا

 ، حيث شهد هذا القطاع ارتفاعاًإلى ارتفاع تكاليف قطاع اإلسكانالمنصرمة وبصورة أساسية 
. م2005عام  %26.35و م2006في عام % 26، مقارنة مع م2007عام % 28.75 بنسبة كبيراً
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المصدر: جهاز اإلحصاء "نشرة األسعار"، أعداد مختلفة.
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صرمة إلى ارتفاع كبير في العرض في مواد البناء خالل السنوات القليلة المن ةفجو أدتقد و
ومن مجموعات السلع   .ى ارتفاعات كبيرة في اإليجاراتبدوره إل أدىوالذي  ،اإلنشاءات تكاليف

زادت  بينما، %14.01واألحذية ارتفاعاً بنسبة  والخدمات األخرى شهدت مجموعة المالبس
  . )14(%6.59مجموعة األغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 

لكي يعكس  2001- 2000سر في قطر لعام حصاء بدراسة إنفاق األوقد قام جهاز اإل
كان  )100=2001( 2001، محدداً بذلك سنة األساس عام نمط إنفاق المستهلكين أفضلورة بص

 1988عام  ، وكانت سنة األساس1988-1987قد اجري عام  األسرةودخل المسح السابق إلنفاق 
  .نفاق األسرةإيبنى على دراسة لمستهلك البيان أن مؤشر سعر ا عن ، وغني)100=1998(

، استناداً السلع والخدمات في مؤشر المستهلكالجديدة المؤثرة لفئات  لاقثألأن ا وتبين
زء األكبر تتركز في النقل العام واالتصاالت اللذين يأخذان الج 2001- 2000للمسح الذي تم عام 

%  19.3، مقارنة مع لمصروفاتمن إجمالي ا% 23.4من المصروفات المنزلية، وذلك بنسبة 
حصته  أصبحتارتفعت حصة السكن بصورة معتبرة حيث  أخرىمن ناحية  . 1988-1987لعام 

، وقد انخفضت نسبة 1988- 1987لعام % 12.4من إجمالي المصروفات مقارنة بنسبة % 20.7
   .)15(حالياً% 18.1سابقاً إلى % 28.7مصروفات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ من 

، تضخم والحد من آثاره على المجتمعوقد اتخذت دولة قطر إجراءات عدة لمكافحة ال
حددت  لإليجار اًونن، وكذلك وضعت قاللمقيمين% 20واطنين وملل% 40شملت رفع األجور بنسبة 

ديدة تسهل عملية ، والعمل على إدخال قوانين جت الزيادة السنوية في اإليجاراتلمعدال اًفيها سقف
للسلع والخدمات التي تعد ضرورية أو  خفض الرسوم وزيادة الدعم الحكومي، وويل العقاريالتم

، كما قامت الدولة بتطبيق بعض ا عامالً رئيساً في تسريع التضخميعد االرتفاع في أسعاره
، شملت هذه األدوات رفع معدالت نمو السيولة المحلية من ي مسعى للحداألدوات النقدية ف

لزامي للمصارف إلرغامها على تقليص اإلقراض، وإصدار سندات وصكوك االحتياطي اإل
، وتوسيع الهامش اص فائض السيولة في السوق المحليوشهادات إيداع من قبل الحكومة المتص

  .)16(ما بين معدالت اإلقراض ومعدالت اإليداع
اقتصادي  قد نشأ مصاحباً لنمو األخيرةأن التضخم بدولة قطر خالل الفترة  وصفوة القول

وتوسع في  ،وتدفق لرؤوس األموال ،ارتفاع في معدالت السيولةو ،زيادة اإلنفاق الحكوميرافقه 
وزيادة ثقة القطاع الخاص الذي انعكس بالمجمل في ارتفاع معدالت  ،االئتمان المصرفي

 خم المستورد، عالوة على التضاالستهالك واالستثمار العام والخاص إلى مستويات غير مسبوقة
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ن في ظروف الرخاء تهلكو، وهو الثمن الذي البد أن تدفعه الشركات والمسالذي يصعب التحكم به
  .االقتصادي

  
  :تحديات التنويع االقتصادي) 2

، ويالحظ بأن م وسائل تحقيق التنمية المستدامةهأتشكل سياسة التنويع االقتصادي أحد 
حالياً ومستقبالً نتيجة العتماده الكبير د القطري لالقتصا اًكبير اًعملية التنويع االقتصادي تمثل تحدي

يضاً أبل و ،في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي، ليس فقط نلنفط والغاز وهما سلعتان ناضبتااعلى 
تقلبات ، وفي الصادرات على حد سواء مما يعرضه للتقلبات الشديدة تبعاً لفي تامين موارد الدولة

   . وق العالميةط والطلب عليه في السأسعار النف
إن اعتماد االقتصاد القطري على سلعة واحدة ناضبة ترتبط أسعارها وكميات إنتاجها 

الداخلية  السوق العالمية يجعل الدولة غير قادرة على التحكم في عوامل التنميةبارتباطاً كبيراً 
نتاج المادي ومن هنا فإن التحدي يكمن في تطوير مساهمة قطاعات اإل . ويعرضها لتقلبات كبيرة

النفط (ربون ع الهايدروكالمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي وتقليل االعتماد شبه المطلق على قطا
  .)والغاز

ي سوف نستخدم مؤشرين رئيسين يع االقتصادووللتعرف على جهود الدولة في مجال التن
  .العامة للدولة واإليراداتالغاز في الناتج المحلي اإلجمالي، مساهمة قطاع النفط و :هما

  
  :الغاز في الناتج المحلي اإلجماليمساهمة النفط و )أ

من القرن  طيلة عقدي الثمانينات والتسعيناتاسات تنموية بالرغم من قيام الدولة بتبني سي
ن الواقع يشير أ، غير لة للنفط وتقلل من االعتماد عليهتوليد مصادر دخل بديالماضي تهدف إلى 

، ى الناتج المحلي اإلجمالي القطريعل )النفط والغاز(ربون الهايدروكاع إلى استمرار هيمنة قط
في  مساهمة هذا القطاع إلى أن، من األلفية الجديدة ىالست األول حيث تشير المعطيات للسنوات

يوضح  )21(، والشكل )2007- 2000(كمتوسط للفترة % 58.5الناتج المحلي اإلجمالي قد بلغت 
  .)17(ذلك

خالل الفترة ناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر ة مساهمة النفط والغاز في النسب :)21(شكل 
)2000 -2006(  
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 أعداد، المجموعة اإلحصائية السنوية، اإلحصاءجهاز  حسبها الباحثان استناداً إلى بيانات: المصدر
  .مختلفة

  
ولة من خالل صادر دخل الدوتشهد دولة قطر اليوم تطورات هامة باتجاه تنويع م

، حيث يقود جهاز قطر لالستثمار مسيرة استغالل العوائد النفطية في االستثمار في الخارج
تعود على االقتصاد التي ومن خالل الصناديق السيادية استثمارات خارجية مباشرة وغير مباشرة 

د االقتصاد القطري عسايما تنويع مصادر الدخل واإليرادات وم القطري بمنافع كثيرة وتسهم في
   . أحادية الموردالتخلص من  على 

وعالوة على ذلك تتبنى الدولة مشروعات كبيرة ستسهم في تحقيق تحول نوعي في مسيرة 
 تنمية مشروعهذه المشروعات أهم ومن  . ما يعزز تنويع القاعدة اإلنتاجيةلنشاط االقتصادي وما

 واللذان سيحققان نقلةصاد المبني على المعرفة ، ومشروع االقتالصغيرة والمتوسطةالصناعات 
  .نوعية باتجاه التنويع االقتصادي

  :داتلعوائد النفطية من إجمالي اإليرانسبة ا )ب
ص من بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في تنويع مصادر اإليرادات العامة والتخل

 اإليراداتتشكل قرابة ثلثي لت ازهذا القطاع ال إيرادات، غير أن النفط والغاز إيراداتهيمنة 
في عام % 65.4قرابة بلغت نسبة مساهمة اإليرادات النفطية ، حيث )22شكل (العامة للدولة 

  .)18(، والشكل التالي يوضح ذلكم2000في عام % 79.4مقارنة مع  م2006
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  .االقتصادي

  
  :تحديات التنويع االقتصادي) 2

، ويالحظ بأن م وسائل تحقيق التنمية المستدامةهأتشكل سياسة التنويع االقتصادي أحد 
حالياً ومستقبالً نتيجة العتماده الكبير د القطري لالقتصا اًكبير اًعملية التنويع االقتصادي تمثل تحدي

يضاً أبل و ،في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي، ليس فقط نلنفط والغاز وهما سلعتان ناضبتااعلى 
تقلبات ، وفي الصادرات على حد سواء مما يعرضه للتقلبات الشديدة تبعاً لفي تامين موارد الدولة

   . وق العالميةط والطلب عليه في السأسعار النف
إن اعتماد االقتصاد القطري على سلعة واحدة ناضبة ترتبط أسعارها وكميات إنتاجها 

الداخلية  السوق العالمية يجعل الدولة غير قادرة على التحكم في عوامل التنميةبارتباطاً كبيراً 
نتاج المادي ومن هنا فإن التحدي يكمن في تطوير مساهمة قطاعات اإل . ويعرضها لتقلبات كبيرة

النفط (ربون ع الهايدروكالمختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي وتقليل االعتماد شبه المطلق على قطا
  .)والغاز

ي سوف نستخدم مؤشرين رئيسين يع االقتصادووللتعرف على جهود الدولة في مجال التن
  .العامة للدولة واإليراداتالغاز في الناتج المحلي اإلجمالي، مساهمة قطاع النفط و :هما

  
  :الغاز في الناتج المحلي اإلجماليمساهمة النفط و )أ

من القرن  طيلة عقدي الثمانينات والتسعيناتاسات تنموية بالرغم من قيام الدولة بتبني سي
ن الواقع يشير أ، غير لة للنفط وتقلل من االعتماد عليهتوليد مصادر دخل بديالماضي تهدف إلى 

، ى الناتج المحلي اإلجمالي القطريعل )النفط والغاز(ربون الهايدروكاع إلى استمرار هيمنة قط
في  مساهمة هذا القطاع إلى أن، من األلفية الجديدة ىالست األول حيث تشير المعطيات للسنوات

يوضح  )21(، والشكل )2007- 2000(كمتوسط للفترة % 58.5الناتج المحلي اإلجمالي قد بلغت 
  .)17(ذلك

خالل الفترة ناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر ة مساهمة النفط والغاز في النسب :)21(شكل 
)2000 -2006(  
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المصدر: حسبها الباحثان استنادًا إلى بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.
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       نسبة مساهمة العوائد النفطية في إجمالي اإليرادات العامة خالل الفترة :)22(شكل 

2000)-2006(  
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 أعداد، "التقرير السنوي"مصرف قطر المركزي ت حسبها الباحثان استناداً إلى بيانا: المصدر
  .مختلفة

  
سياسة  البيانات الواردة في الشكل أعاله تستدعي من الدولة أن تنتهج بأنويمكن القول 

، وغيرها الضرائب والرسومات الحكومية من خالل زيادة مالية تقوم على مبدأ تنويع قاعدة اإليراد
للدولة من سيطرة اإليرادات النفطية  عامة حتى تتخلص الميزانية العامةمن مصادر اإليرادات ال

ل تعرض هذا على هيكل اإليرادات العامة واالنعكاسات السلبية لذلك على االقتصاد القطري في حا
  .تسعينيات القرن الماضي، كما حدث في أواخر لى انتكاساتالمصدر من اإليرادات إ

ن هذه الحقائق الرقمية الخاصة بمؤشرات التنويع االقتصادي توضح بأن هناك حاجة إ
ماسة لتعزيز عملية التنويع االقتصادي وتوسيع القاعدة اإلنتاجية التي تشكل المدخل للتطوير 

جملة من ، وبصورة مستمرة ،نيالتكنولوجي وتحقيق المزيد من النمو لالقتصاد من خالل تب
  :السياسات تتمثل باآلتي

  وتشجيع عملية البحث التي تخلق قيمة مضافة عالية مناطق الصناعات التقنيةإنشاء ،
  .ما يساعد على زيادة القدرة التنافسية لالقتصاد القطريالعلمي والتطوير التكنولوجي م

135

المصدر: حسبها الباحثان استنادًا إلى بيانات مصرف قطر المركزي "التقرير السنوي"، أعداد مختلفة.
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 غير النفطيةدرات ، مع تطوير الصايع صناعات وخدمات من أجل التصديرتشج.  
 تنمية الموارد : راتيجيات وسياسات أخرى متكاملةدعم استراتيجية التنويع االقتصادي باست

الميزة  ، عالوة على تعزيزتشجيع االستثمار األجنبي المباشر، البشرية، الخصخصة
على  وتحقيق المزيد من االندماج االقتصادي ،النسبية لالقتصاد القطري، وبيئة األعمال

  . واإلقليمي العالميصعيدين ال
  :القطاع الخاص في النشاط االقتصادي تفعيل دور )3

للقطاع الخاص  والمساندة تها بتقديم الدعم المباشر وغير المباشرأقامت دولة قطر منذ نش
، حيث مويلما يتعلق بالتشريعات ومصادر الت السيمامن خالل تهيئة البيئة االستثمارية المناسبة 

والصناعية عن طريق  بهدف تشجيع التنمية االقتصادية م1997لتنمية الصناعية عام ت بنك اأنشأ
القاعدة  تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن أن تسهم بفاعلية في تنويع

، وسهلت األعمال ةبممارساإلجراءات الخاصة ، وكذلك سهلت كافة اإلنتاجية ومصادر الدخل
 )13(، وأيضاً سنت قانون رقم ممارسة النشاط االقتصادي بالدولةت الخاصة بالنظم واإلجراءا

في جميع  الخاص باالستثمار األجنبي الذي يتيح للمستثمرين األجانب االستثمار م2000لعام 
  . )19(ض المزايا والحوافز التشجيعيةبع، ويوفر لهم قطاعات االقتصاد الوطني
اهمة القطاع الخاص في عملية التنمية االقتصادية ن مسأنجد هذا الدعم وبالرغم من كل 

ساهمة في الناتج المحلي الم نسبة، وهو ما يمكن أن يستشف من خالل مؤشر دون الطموحمازالت 
، م2004في عام % 28.8نحو ، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص القطري اإلجمالي
  . )20(م1980في عام % 20.3 بـ مقارنة

أحد أهم التحديات األساسية ثمارات القطاع الخاص في مجال التنمية ويعد نقص حجم است
ن ك، للتمويل المحلية نحو قطاع الصناعة، وبدأ االهتمام اآلن يتزايد بتوجيه مصادر اأيضاً

  . )21(المطلوب ىمساهمته الزالت دون المستو
 

  :التحديات البيئية: ثالثاً
ى اإلضرار ببعض جوانب البيئة الطبيعية أدت الزيادة السكانية والتنمية الصناعية إل 

الماء  في القطرية والسيما استنزاف مصادر المياه العذبة الطبيعية وبروز بعض مظاهر التلوث
وفيما الطبيعية،  البيئةفعالة من أجل الحد من التعديات على  اًوالتربة والهواء، مما يتطلب جهود

  :ةالقطري البيئةيلي أهم التحديات التي تواجه 
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  :المياه الجوفية موارداستنزاف ) 1

تعرضت المياه الجوفية إلى استنزاف كبير أثر على مخزونها حيث بلغ ما ضخ منها 
 لقد أدى هذا الضخ الكبير إلىو.  م2004/2005عام  3م مليون 220.6لالستهالك الزراعي نحو 
 إلىم 1972م عا 3م م 19.58بشكل تدريجي من  المياه الجوفية ارتفاع العجز في مخزون

من  المفرط من المخزون الجوفي كما أدى هذا السحب) 23شكل (م 2005عام  3م م 2339.7
تتناقص درجة  إذ، من حتى بالنسبة للنباتاتإلى ارتفاع نسبة الملوحة عن الحد اآلناحية أخرى 

ن جزء م 2000 "درجة الملوحة" فاق التوصيل الكهربائيحيث  سنوياً،% 5عذوبة المياه بمعدل 
زيادة أعماق المخزون الجوفي بما يزيد  من اآلبار، ويعزى ذلك إلى% 89المليون في حوالي 

تلقائياً من درجة ملوحة المياه الجوفية، فضالً عن السماح بتوغل مياه البحر في طبقات الخزان 
ري ليس لالستخدام اآلدمي فحسب بل وحتى لل ، مما أدى إلى تدني صالحية هذه المياه)22(الجوفي 
  .اآلمن

2005- 1972العجز التراكمي للحوض الجوفي للفترة من ): 23(شكل   
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.2ص , "الموازنة المائية للحوض الجوفي"وزارة الشؤون البلدية والزراعة : المصدر  

بسن قانون إن تدهور الموارد المائية الجوفية كماً ونوعاً استدعى قيام الجهات المعنية 
م باإلضافة إلى إقامة العديد من آبار التغذية ولكن لم تساهم هذه 1988لحماية المياه الجوفية عام 

ومن جهة أخرى هناك جهود خجولة .  الجهود كثيراً في حماية هذا المصدر الطبيعي للمياه
  .كمصدر بديل للمياه الجوفية لري النباتات مياه الصرف الصحي المعالجة الستخدام
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المصدر: وزارة الشؤون البلدية والزراعة "الموازنة المائية للحوض الجوفي", ص 2.
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مياه اإلعذاب  إنتاجالمياه الطبيعية اتجهت إلى والجدير بالذكر أن الدولة ولمواجهة شح 
والتي تمكنت من التغلب على مشكلة النقص الحاد في المياه العذبة ولم تعد معوقاً للتنمية في 

، إال أنها تواجه مجموعة من المعوقات التي يجب الحد منها حتى يمكن االعتماد عليها على الدولة
التكلفة المرتفعة لرأس المال والتشغيل، وعلى الرغم من  المدى البعيد، ومن أهم هذه المعوقات،

انخفاض هذه التكلفة في السنوات األخيرة إال أنها تبقى مرتفعة مقارنة بكلفة الحصول على المياه 
باإلضافة إلى أن صناعة إعذاب المياه المالحة أدت إلى تلوث البيئة بواسطة .  )23(الطبيعية العذبة

  . واالنبعاثات الغازيةالمياه العائدة للبحر 
ظاهرة اإلسراف في االستهالك  تومن بين التحديات التي تواجهها المياه العذبة برز

شعور الكثيرين بالقيمة االقتصادية بسبب حالة الرفاهية التي يتمتع بها معظم أفراد المجتمع وعدم 
لمياه في الدولة في ارتفاع معدالت استهالك الفرد السنوي من ا) 24(يبين شكل .  لهذه المياه

  . العقدين األخريين
  2005- 1988االستهالك الفردي السنوي من المياه في دولة قطر خالل الفترة : )24(شكل 
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  .70، ص "التقرير السنوي"المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء : المصدر

مـة نجـد أن   االستهالك الفردي من المياه في دولة قطر مع بعض الدول المتقد ةوبمقارن
 575يوماً، بينما في الواليات المتحـدة األمريكيـة يبلـغ    /لتراً 675المتوسط في الدولة يبلغ نحو 

يوماً في معظم الدول األوروبية، في حين ال يتجاوز /لتراً 300إلى  200يوم، ويتراوح ما بين /لتر
در المالحظة هنـا أن  وتج.  )24(يوماً /لترات 10المتوسط في بعض الدول الفقيرة مثل موزامبيق 
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المصدر: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "التقرير السنوي"، ص 70.
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الرقم المذكور يمثل المتوسط العام لالستهالك، بما في ذلك استهالك العمال الوافدين مـن فئـات   
، مما يعني أن اسـتهالك المـواطنين   )25(فقيرة، والذين تكون معدالت استهالكهم للمياه أقل بكثير 

العمل على ترشـيده، خاصـة    القطريين للمياه أعلى من المعدالت في أكثر الدول تقدماً ويستدعي
  .وان المواطنين ال يدفعون ثمناً للمياه المستهلكة

وبما أن صناعة إعذاب المياه المالحة باتت خياراً استراتيجياً لصناع القرار من أجل سـد  
الفجوة بين العرض والطلب على المياه العذبة اآلخذة في االتساع، فإنه ينبغي العمل على جعل هذه 

تراتيجية أقل تكلفة مالية وبيئية بدعم البحوث العلمية الهادفة إلى ذلك، مع العمل مع الصناعة االس
  .  بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توطين هذه الصناعة الهامة

ومن جانب آخر لم تستثمر مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل يليق بدولة شحيحة المياه   
منها تضخ إلى البيئة دون معالجة، بينما ما يتم معالجته ال يستخدم فـي   أن هناك كمية كبيرة حيث

، وذلك بواقـع  %41.6األغراض المناسبة، فمن بين مجمل المياه المعالجة ال يستخدم سوى نسبة 
في ري المتنزهات، وتضخ بقية الكمية  3ماليين م 7في ري األعالف الحيوانية، و  3مليون م 19

كتلك التي في منطقة أبونخلة غرب الدوحة  )26(الدولة حتى شكلت بحيرات إلى مناطق متفرقة من 
 ).25شكل (ومنطقة الخور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة لمستنقع مياه الصرف الصحي المعالجة في منطقة أبونخلة): 25(شكل 
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     ، "النمو السكاني في دولة قطر وأثره على البيئة الطبيعية"حسن إبراهيم المهندي : المصدر

  .16ص 
  

ومن أجل استثمار أفضل لهذا المورد اإلضافي للمياه والمحافظة على البيئة ينبغي استخدام 

تقنيات متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلنتاج مياه ذات درجة مقبولة من النقاء مع تشجيع 

 المزارعين على استخدامها في أغراض الري، واستخدامها كذلك في بعض األغراض المدنية التي

ال تحتاج إلى مياه ذات درجة نقاوة عالية، األمر الذي سوف يقلل من الضغط الواقع على المياه 

والجدير بالذكر أن الجهات المعنية بدأت بالفعل في وضع الخطط الالزمة لتنفيذ هذا .  الجوفية

  .الغرض

  :البيئيتلوث ال) 2
لى حد التأزم، على الـرغم  إن الوضع البيئي الحالي في مدن الدولة وقراها لم يصل بعد إ

قياسـاً إلـى    )27(من تصنيف الدولة كواحدة من أكثر خمسة بلدان العالم مساهمة في تلويث البيئة 
مساحتها وعدد سكانها، وظهور بعض المشكالت البيئية التي يجب الحد منهـا قبـل أن تسـتفحل    

خـر  عضـها اآل ويصعب وضع حلول جذرية لها، السيما أن بعض الموارد معرضة للنضوب وب
  :وفيما يلي أهم مظاهر التلوث الذي تعاني منه البيئة القطرية.  يصعب تعويضه في المدى القصير

  : تلوث مياه البحر) أ
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الرقم المذكور يمثل المتوسط العام لالستهالك، بما في ذلك استهالك العمال الوافدين مـن فئـات   
، مما يعني أن اسـتهالك المـواطنين   )25(فقيرة، والذين تكون معدالت استهالكهم للمياه أقل بكثير 

العمل على ترشـيده، خاصـة    القطريين للمياه أعلى من المعدالت في أكثر الدول تقدماً ويستدعي
  .وان المواطنين ال يدفعون ثمناً للمياه المستهلكة

وبما أن صناعة إعذاب المياه المالحة باتت خياراً استراتيجياً لصناع القرار من أجل سـد  
الفجوة بين العرض والطلب على المياه العذبة اآلخذة في االتساع، فإنه ينبغي العمل على جعل هذه 

تراتيجية أقل تكلفة مالية وبيئية بدعم البحوث العلمية الهادفة إلى ذلك، مع العمل مع الصناعة االس
  .  بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توطين هذه الصناعة الهامة

ومن جانب آخر لم تستثمر مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل يليق بدولة شحيحة المياه   
منها تضخ إلى البيئة دون معالجة، بينما ما يتم معالجته ال يستخدم فـي   أن هناك كمية كبيرة حيث

، وذلك بواقـع  %41.6األغراض المناسبة، فمن بين مجمل المياه المعالجة ال يستخدم سوى نسبة 
في ري المتنزهات، وتضخ بقية الكمية  3ماليين م 7في ري األعالف الحيوانية، و  3مليون م 19

كتلك التي في منطقة أبونخلة غرب الدوحة  )26(الدولة حتى شكلت بحيرات إلى مناطق متفرقة من 
 ).25شكل (ومنطقة الخور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة لمستنقع مياه الصرف الصحي المعالجة في منطقة أبونخلة): 25(شكل 
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  .16ص 
  

ومن أجل استثمار أفضل لهذا المورد اإلضافي للمياه والمحافظة على البيئة ينبغي استخدام 

تقنيات متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلنتاج مياه ذات درجة مقبولة من النقاء مع تشجيع 

 المزارعين على استخدامها في أغراض الري، واستخدامها كذلك في بعض األغراض المدنية التي

ال تحتاج إلى مياه ذات درجة نقاوة عالية، األمر الذي سوف يقلل من الضغط الواقع على المياه 

والجدير بالذكر أن الجهات المعنية بدأت بالفعل في وضع الخطط الالزمة لتنفيذ هذا .  الجوفية

  .الغرض

  :البيئيتلوث ال) 2
لى حد التأزم، على الـرغم  إن الوضع البيئي الحالي في مدن الدولة وقراها لم يصل بعد إ

قياسـاً إلـى    )27(من تصنيف الدولة كواحدة من أكثر خمسة بلدان العالم مساهمة في تلويث البيئة 
مساحتها وعدد سكانها، وظهور بعض المشكالت البيئية التي يجب الحد منهـا قبـل أن تسـتفحل    

خـر  عضـها اآل ويصعب وضع حلول جذرية لها، السيما أن بعض الموارد معرضة للنضوب وب
  :وفيما يلي أهم مظاهر التلوث الذي تعاني منه البيئة القطرية.  يصعب تعويضه في المدى القصير

  : تلوث مياه البحر) أ
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على الرغم من محدودية المعلومات حول حالة البيئة البحرية القطرية، إال أن المعلومـات    
افة التمركز السكاني والصناعي علـى  المتوفرة تبين أن هناك ضرراً قد لحق بهذه البيئة بسبب كث

المخلفات الحضرية في مياه البحر، يضاف إلـى ذلـك    ل مما أدى إلى تآكل الشاطئ وتفريغالساح
زيـادة   عنـه  نتج المدن االستثمارية ومنشآت أخرى األمر الذي  تزايد عمليات ردم البحر لتشييد

األعشـاب البحريـة، التـي تغـذي     المرجانية وتجمعات اللؤلؤ و دفن الكثير من الشعابالطمي و
وال توجد دراسات حول تأثيرات التوسع العمراني على البيئة البحرية ولكن .  )28( البحرية الكائنات

في دراسة أجريت في مملكة البحرين ذات الظروف البشرية والطبيعية المشـابهة لدولـة قطـر    
  .)29(المقبلـة   ات العشـر اك المستوطنة خالل السـنو من األسم% 75توصلت إلى احتمال نفوق 

   .يضاف إلى ذلك زيادة الضغوط على ثروة البحر السمكية
عمليات تفريغ المصانع لمخلفاتها من  تأتيالخطورة الحقيقية على البيئة البحرية القطرية و
الفينوا والزئبق والزرنيخ  ارتفاعات متفاوتة في معدالت ، مما أدى إلىالبحر ي مياهمباشرة ف

، يضاف الكلوروفيل في بعض المناطق الساحليةوشحوم العضوية والمغذيات الطبيعية والزيوت وال
له من ملوثات ودرجة إلى البيئة البحرية بما تحم لمياه من المعامل الصناعيةا إلى ذلك تفريغ
  .حرارة مرتفعة

تنضب يتطلب أوالً العمل على  إن المحافظة على البيئة البحرية بكل ما تمثله من ثروة ال
ومن الطبيعي حالة تلوث طارئة،  ةتوفير المعلومات عن حالة هذه البيئة بشكل دوري ومعالجة أي

تأثيرات سلبية على البيئة بشكل  التحويليةصناعات لهذه التكون  أنوالدولة اتجهت نحو التصنيع 
نيع أو بآخر، لكن يمكن الحد منها باستخدام تقنيات معالجة النفايات الناتجة عن عمليات التص

وال بد من دعم وتشجيع الشركات .  اآلخذة في التطور عالمياً رغم استمرار تكلفتها المرتفعة
  . المعنية الستخدام هذه التقنيات ومراقبة ذلك بدقة

  
  :تلوث الهواء) ب

دورية حول حالة الهواء، وفـي  دقيقة وبقيت دولة قطر لفترة طويلة دون توفر معلومات 
أن ومات عن حالة الهواء في مدينة الدوحة فقط وقد دلـت علـى   توفرت بعض المعل 2007عام 

ـ  في حدود  لم تتجاوز المعدالت الطبيعية إال تركيزات الغازات الملوثة للبيئة  االنسبة المسـموح به
  .  تركيزات الجزيئات العالقةو غاز األوزون األرضيدولياً عدا 
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ق القريبة من التجمعات حالة الهواء في المناطعن معلومات الأن والجدير بالذكر 
ن السكان الصناعية مثل منطقتي مسيعيد ورأس لفان ال زالت غائبة، على الرغم من أن العديد م

شرعوا في الضجر والشكوى من تلوث الهواء وعدم توفر الحقائق الذين يعيشون بالقرب منها 
لمنطقة الشمال حوله، ففي دراسة أجراها عدد من أساتذة جامعة قطر لصالح مجموعة شركة شل 

، تبين أن كل أفراد العينة تشتكي من سوء حالة الهواء والروائح الناتجة عن )30(الشرقي من قطر
مصانع تسييل الغاز في مدينة رأس لفان القريبة، وأرجعوا انتشار أمراض مثل الربو والسرطانات 

  .يالمختلفة إلى بدء العمل بمصانع المدينة في منتصف تسعينيات القرن الماض
تضع بعض المنظمات الدولية دولة قطر في مقدمة دول العالم من حيـث   ،من جهة أخرى

لكل فرد عام / طن 63.1ي بلغت والت - أحد أهم غازات الدفيئة- از ثاني أكسيد الكربون انبعاث غ
مليـون طـن    46لتـي ال تتعـدى   في الدولة وا هم، وذلك على الرغم من محدودية انبعاث2003
ن لقلة عدد إجمالي السكان ترتفع نسبته للفرد الواحد، ومرد ارتفـاع هـذه النسـبة    ، ولك)31(سنوياً

األنشطة المرتبطة بتوليد الطاقة وإعذاب المياه والتي يرتفع الطلب عليهـا فـي المنـاخ الحـار،     
ألـف   323باإلضافة إلى ارتفاع الكثافة السكانية وزيادة عدد السيارات التي ارتفع عددها من نحو 

بمعدل نمـو سـنوي بلـغ    ) 26شكل (م 2006ألف مركبة عام  525إلى نحو  2001ام مركبة ع
من قبل  طول النقل العام إال أن استخدامه، وفي هذا المجال بدأت الدولة مؤخراً بتعزيز أس7.24%

  .    المواطنين ال زال محدوداً بسبب دخولهم المرتفعة التي تسمح لهم باقتناء أكثر من عربة واحدة
  2006- 2001عدد المركبات في دولة قطر للفترة ): 26(شكل 
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  :تلوث األرض والتربة) ج
الضغوط الناشئة عن التمركز السكاني الكبير بيتمثل تلوث األرض والتربة في دولة قطر   

يـد  صلبة وسائلة تتزالدولة وما يفرزه من نفايات في مناطق محدودة على طول الساحل الشرقي ل
سمدة الكيميائيـة والتـي   بشكل مترافق مع الزيادة السكانية، يضاف إلى ذلك االستخدام الكثيف لأل

  .تطلبها التوسع في القطاع الزراعيي
 إن من أبرز مظاهر الضغوط على األرض والتربة في دولة قطر اتساع رقعة التصـحر   

 كما بـرزت   .)32(ألف فدان 21بنحو األراضي الصالحة للزراعة أو الرعي تراجعت رقعة  حيث
مشكلة ارتفاع منسوب المياه السطحية الجوفية، ولهذا االرتفاع في المنسوب أضرار تلحق بـالبنى  

  . التحتية للمنشآت والمباني وتعطل المشاريع، والسيما مد خطوط الطرق
ض والتربة تتطلب من الجهات المعنية إجراءات إن هذه المظاهر السلبية التي لحقت باألر  

عاجلة لمعالجة هذا التلوث السيما وأن الزيادة السكانية والخطط الصناعية والزراعية الطموحة في 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الخطة العمرانية الشاملة التي تخطط لها الجهات المعنية .  تزايد مستمر

لالستخدامات المختلفة،  طوير المدن القطرية وتحديد مناطق معينةحالياً تراعي الكثافة السكانية وت
  .يها الشروط البيئية الالزمةف كما تراعى

أن المحافظة على البيئة في دولة قطر من تأسيس المؤسسات البيئية وسن وصفوة القول   
ت ثماره القوانين ورفع مستوى الوعي أتى متأخراً ولم يواكب النمو السكاني الكبير، لذا لم يؤ

كاملة ويحتاج إلى بضع سنين حتى يتم تقييم هذه الجهود، مع بوادر نجاحات تحققت على هذا 
تنحصر في المحافظة على الكائنات  النظرة الحالية للبيئة التي تكادولكن ينبغي تغيير .  الصعيد

جميع مكوناتها الحية، فعلى الرغم من أهمية هذا التوجه ينبغي اعتبار البيئة وحدة متكاملة تحتاج 
  .  للرعاية واالهتمام

    
  :التحديات المؤسسية: رابعاً

تواجه التنمية المستدامة في دولة قطر جملة من التحديات المؤسسية والتي تؤثر في أداء 
رة التي يشهدها االقتصاد القطري وعلى قدرته التنافسية في ظل التغيرات والتحوالت الكبي

  :التحديات ما يلي هم هذهأ، ومن االقتصاد العالمي
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  :راتيجية وطنية للتنمية المستدامةعدم وجود است )1
ة يئاألمم المتحدة للببالرغم من مرور أكثر من ستة عشر عاماً على توصية مؤتمر 

، وكذلك تأكيد خطة عمل جوهانسبرغ م1992الذي عقد في البرازيل عام ) قمة األرض(والتنمية 
ة دول العالم لوضع خططها للتنمية المستدامة بحلول عام على ضرورة استكمال كاف م2002عام 

، التي ، غير أن دولة قطر الزالت تفتقر إلى وجود االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةم2005
دامة إلى سياسات وإجراءات تشكل آلية لترجمة أهداف الدولة وآمالها في مجال التنمية المست

هو كفالة التنمية االقتصادية و استراتيجية التنمية المستدامة وخاه، فضالً عن الهدف الذي تتملموسة
  .)33(المسؤولة اجتماعياً مع حماية البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية من أجل األجيال القادمة

وتشكل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عملية للتفكير والعمل تتسم بالتنسيق 
البيئية ، من أجل تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية ومشاركةالتواصل وتقوم على أساس الو

، وتتضمن هذه العملية تحليل الحالة وصياغة السياسات وخطط العمل على نحو متكامل ومتوازن
، وهي عملية دورية ومتواصلة للتخطيط والمشاركة تعراض المنتظموجهود التنفيذ والرصد واالس

، وليس قيق األهداف المرتبطة باالستدامةى توجيه دفة التقدم نحو تحالتركيز علبوالعمل يكون فيها 
  .على وضع خطة تمثل المنتج النهائي في هذا الصدد

، وتوفر ار بصورة مستنيرةوتمثل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أداة لصنع القر
كما تساعد هذه االستراتيجية . الدولة  أنحاءإطاراً للتفكير المنهجي في كافة القطاعات وفي جميع 

في ترسيخ عمليات المشاورة والتفاوض وبناء توافق في اآلراء بشان القضايا ذات األولوية 
 ولةجية من شأنه أن يقود إلى تمكين الدين وضع هذه االستراتإ . ي تتباين فيها المصالحلمجتمع التل

خالل مساعدتها على بناء القدرات بطة من ارتمن معالجة المشكالت االجتماعية واالقتصادية الم
واستحداث اإلجراءات واألطر التشريعية ، وتخصيص الموارد المحدودة بطريقة عقالنية وإعداد 

  . جداول زمنية لإلجراءات الالزمة
، وهي تتطلب ية المستدامة بأنها قابلة للتكيفجية الوطنية للتنميوتتسم عملية وضع االسترات

انونية ومؤسسية للتنسيق بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية وضع آليات وسياسات وأطر ق
  . بيئية وتحقيق التكامل فيما بينهاوال

  :لزم اتخاذها في هذا الشأن ما يليومن التدابير الرئيسة التي ي
 ضع استراتيجية للتنمية المستدامةإرساء ثقافة مناسبة لو.  
 مؤسسي على عملية وضع االستراتجيةإضفاء الطابع ال. 
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 ونية مالئمة وآليات إنفاذ مناسبةوضع آليات قان. 
 وتعزيزها من أجل مواصلة عملية وضع  حشد القدرات الوطنية وإشراكها في األمر

 .االستراتيجيات
ن أ، والتطبيقات الحالية إلى ات القرن الماضييوتشير الخبرات المكتسبة من تسعين

عناصر المعينة أو والفعالة تشترك في بعض الاالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة السليمة 
  :وتتمثل هذه العناصر األساسية باآلتي ،السمات المحددة

  الوطنية وااللتزام السياسي القويالسيطرة.  
 ختلف القطاعات األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية المتكاملة والتي تغطي م

 .واألنحاء واألجيال
 لنطاقلواسعة ااالفعالة  المشاركات. 
 مية القدرات وتهيئة بيئة تمكينيةتن. 
 ركيز على النتائج ووسائل التنفيذالت. 
 

عن طريق التنفيذ المستمر ألربع عمليات بالغة  عالهأويمكن تفعيل العناصر المذكورة 
  . )34(ية حشد المواردوعمل ،العملية السياسية، والعملية التشاركية، والعملية الفنية :األهمية هي

  
  :منظومة البحث العلمي والتطوير ضعف )2

في التقدم االقتصادي  يعد البحث العلمي والتطوير أحد العوامل الرئيسة المؤثرة
في النشاطات ذات القيمة  ، وتزداد أهميتهرئيساً للكفاءة اإلنتاجية، حيث يعتبر محدداً واالجتماعي

ساسية في تشكيل القدرة ، عالوة على أن البحث العلمي والتطوير يمثل الركيزة األالمضافة
  .ات االقتصادية العالمية المعاصرةالتغيرالتنافسية على الصعيد العالمي  في ظل 

، فالدول المتقدمة متميزة لوجية ارتباطاً وثيقاً بالتنميةوويرتبط البحث العلمي وتطبيقاته التكن
سن في المستوى المعيشي ، فمثالً يرجع التحقصى الحدودفي تثبيت هذا االرتباط واالستفادة منه أل

علمي والتكنولوجي، وذلك بفضل لساس إلى التطور افي األ%) 80- 60(لمواطنيها بنسبة 
، فاالبتكارات ل لمؤسسات البحث العلمي والتطويراإلمكانات الضخمة التي توفرها هذه الدو

ه التنمية والمنتجات الجديدة هي نتاج مشاريع بحث علمي تسهم في حل شامل للمعوقات التي تواج
المستدامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل تناول قضايا تساعد على توفير القاعدة العلمية 

  . )35(والمناخ المناسب لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على حد سواء
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ضعف منظومة البحث العلمي والتطوير  فإن ،ومنها دولة قطر ،أما في الدول النامية
ضعف منظومة البحث العلمي  في ، وتتمثلتي تواجه التنمية المستدامةهم المعوقات الأحد أيشكل 

  .بمدخالت البحث العلمي والتطوير وبمخرجاته ينوالتطوير في دولة قطر بجانبيها المتعلق
  

  :مدخالت البحث العلمي والتطوير -
ن السكان في دولة يالحظ بأن عدد العاملين في البحث العلمي والتطوير لكل مليون نسمة م   

بالنسبة  هنفسالشيء و في الدول المتقدمة) 3748(رنة مع مقا) 1313(هو  م2007قطر لعام 
% 0.33لمؤشر نسبة ما ينفق على البحث العلمي والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغ 

ول المتقدمة دوهي نسبة تقل بكثير عن مثيالتها في ال ،م2007من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
  . )36(%2.4والتي وصلت إلى 

فإن معظم اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير في دولة قطر تقوم به  ،عالوة على ذلك
اهمة القطاع الخاص ، في حين أن مس%96ة ، وهو ما شكل قرابقطاع الحكوميالجامعات وال
صناعياً كاليابان وكوريا  ، وهذا األمر اليتماشى مع الوضع في الدول المتقدمة%4كانت بحدود 

من مصادر تمويل اإلنفاق على % 70الجنوبية والتي تتخطى فيهما نسبة مساهمة القطاع الخاص 
  .)37(البحث العلمي والتطوير

ومن المتوقع أن يزداد اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير خالل السنوات القادمة نتيجة 
حث العلمي والتطوير، وكذلك اهتمام شركات القطاع الخاص لالهتمام المتزايد الذي توليه الدولة للب

  . لها في واحة العلوم والتكنولوجياتفتح مراكز بحثية  أخذتالذي 
  
  :مخرجات البحث العلمي والتطوير -

 أما بالنسبة لمخرجات البحث العلمي والتطوير والمتمثل بعدد براءات االختراع الممنوحة
مليون نسمة براءة لكل  )0.62(جداً حيث بلغ  اًكان المؤشر متدني فقد ،لكل مليون نسمة من السكان

اع والعالمات التجارية عن مؤسسة براءات االختر م2007ام اً للتقرير العالمي الصادر مطلع عوفق
  .)38(األمريكية

وصفوة القول أن تعزيز وتقوية منظومة البحث العلمي والتطوير في دولة قطر يتطلب 
لبحث العلمي تعنى بوضع السياسات واالستراتيجيات ووضع خطة لالستفادة وجود هيئة وطنية ل

من التخصيصات المالية الكبيرة للبحث العلمي والتطوير لالرتقاء بواقع البحث العلمي والتطوير 
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لى تقديم المزيد من البحوث وبراءات ن خالل تقديم الحوافز التي تدفع العلماء والباحثين إم
ء بمخرجات البحث ما يساعد على االرتقا، ماوالتكنولوجيمجاالت العلوم مختلف االختراع في 

  . العلمي والتطوير
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  )1(ملحق
  قائمة مؤشرات التنمية المستدامة

 UNCSDمم المتحدة للتنمية المستدامةالتي أقرتها لجنة األ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المؤشرات االجتماعية: أوال
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  .سبة المئوية للسكان دون خط الفقرالن - 
 .وت الدخولمؤشر جيني القياسي لتفا - 

 .معدل البطالة - 

 .وسط أجور اإلناث إلى أجور الذكورنسبة مت - 

 .دل وفيات األطفال دون سن الخامسةمع - 

 .الدةالعمر المتوقع عند الو - 

 .افر لهم مرافق كافية للصرف الصحيالنسبة المئوية للسكان الذين تتو - 

 .النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مياه الشرب المأمونة - 

 .لتحصين ضد أمراض الطفولة المعديةا - 

 .معدل انتشار وسائل الحمل - 

 .صف الخامس من المرحلة االبتدائيةاألطفال الذين يصلون إلى ال - 

 .يل البالغين في المرحلة الثانويةصمستوى تح - 

 .لمام بالقراءة والكتابة للبالغينمعدل اإل - 

 .المساحة األرضية للشخص الواحد - 

 .ألف نسمة من السكان 100لكل  عدد الجرائم المسجلة - 

 .معدل النمو السكاني - 

 .سكان المستوطنات الحضرية النظامية وغير النظامي - 

  
  :المؤشرات االقتصادية: ثانيا

  .فرد من الناتج المحلي اإلجماليالنصيب  - 
 .تثمار من الناتج المحلي اإلجماليحصة االس - 

 .الميزان التجاري للسلع والخدمات - 

 .الناتج المحلي اإلجمالي نسبة الديون إلى - 

 .قدمة إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة المساعدات اإلنمائية الم - 

 .كثافة استخدام المواد - 

 .ي للطاقةلفرد من االستهالك السنونصيب ا - 

 .ة استهالك مصادر الطاقة المتجددةحص - 
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  :المؤشرات االجتماعية: أوال
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 .كثافة استخدام الطاقة - 

 .توليد النفايات الصلبة - 

 .توليد النفايات المشعة  - 

 .تدوير النفايات وإعادة استخدامها - 

 .لمسافة المقطوعة حسب وسيلة النقلنصيب الفرد من ا - 

  
  :المؤشرات البيئية: ثالثا

 .انبعاثات غازات الدفيئة - 

 .واد المستنفدة لالوزناستهالك الم - 

 .البيئة الخارجية للمناطق الحضريةدرجة تركز ملوثات الهواء في  - 

 .مساحة األرض القابلة للزراعة والمخصصة لزراعة المحاصيل الدائمة - 

 .استعمال األسمدة - 

 .استعمال مبيدات اآلفات الزراعية - 

 .ات كنسبة مئوية من مساحة األراضيمساحة الغاب - 

 .كثافة حصد األخشاب - 

 .تركز الطحالب في المياه الساحليةدرجة  - 

 .النسبة المئوية للسكان المقيمين في المناطق الساحلية - 

 .للصيد حسب األنواع الرئيسة للسمكالحصيلة السنوية  - 

 .السحب السنوي من المياه الجوفية والسطحية كنسبة مئوية من مجموع المياه المتاحة - 

 .في الكتل المائيةالطلب البيولوجي الكيميائي على األوكسجين  - 

 .لونية الغاطئية في المياه العذبةتركز البكتريا القو - 

 .مساحة النظم االيكولوجية الرئيسية - 

 .نسبة مئوية من المساحة اإلجماليةالمساحة المحمية ك - 

 .بعض األنواع الرئيسية من األحياءانتشار  - 

  
 

  :المؤشرات المؤسسية  -رابعا
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  .دامةاالستراتيجية الوطنية للتنمية المست - 
 .تنفيذ االتفاقيات الدولية المصدق عليها - 

 .نسمة من السكان 1000الراديو لكل عدد أجهزة  - 

 .نسمة من السكان 1000لرئيسية لكل خطوط الهاتف ا - 

 .نسمة من السكان 1000النقالة لكل عدد الهواتف  - 

 .نسمة من السكان 1000عدد مشتركي االنترنت لكل  - 

 .من الناتج المحلي اإلجمالي كنسبةاإلنفاق على البحث والتطوير  - 

 .والبشرية بفعل الكوارث الطبيعيةالخسائر االقتصادية  - 

  
  :المصدر

United Nation Commission on Sustainable Development “Indicators of 
Sustainable Development Framework and Methodologies”, United Nation, 
New York, 2001, P.300-303. 
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  :المؤشرات المؤسسية  -رابعا
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