
ي تحقيق
جهود دولة قطر �ف

التنم�ة المستدامة
ف اإلنجازات والتحد�ات بني



تقد�م 
ذاتيئ�ةوالباالقتصاد�ةاالجتماع�ةباألبعاد استقاللها منذ قطر دولةاهتمت•

األجهزةو المؤسساتمنالعد�د ب��شاءقامتح�ثالمستدامة،بالتنم�ةالصلة
امجبوضعالمهتمةالحكوم�ة ات�ج�اتوالس�اساتال�ب تحقيقإ�ةالهادفواالس�ت
ف منعددا� وسنتالمختلفة،بأبعادها االستدامة �عاتالقوانني العالقةاتذوالت�ش
ي المستدامةالتنم�ةبتطب�قات  أصبحتواليت

�
 مطلبا

�
ي دول�ا

التحوالت لظ�ف
ي واالجتماع�ةوالس�اس�ةاالقتصاد�ة وتجسد ما ك.الدو�ي المجتمع�شهدها اليت

ي المستدامةبالتنم�ةقطر دولةاهتمام
ي الدائمالدستور من)33(المادةنص�ف واليت

،الطبتوازنها ع�والحفاظالبيئةحما�ةع�الدولةتعمل"إ�أشارت  ��ي
�
تحق�قا

 ،"األج�الل�لوالمستدامةالشاملةللتنم�ة
�
امجخاللمنوأ�ضا مبادراتوالال�ب

ي ومشاركتها المتخذة
ي العالقة،ذاتالدول�ةوالمحافلالمؤتمرات�ف أخرها كانواليت

ي المستدامةللتنم�ةالعالم�ةالقمة اض�ا عقدتاليت عامخاللاف�ت
ي الفاعلةمشاركتها إ�،باإلضافةم2021

المستوى�عةالرفالس�اس�ةالمنتد�ات�ف
ي ،المستدامةالتنم�ةأهدافحول ادياإلقتصاإلجتما�ي المجلسيرعاها واليت
.المتحدةلألممالتابع



ي تحققت أهم اإلنجازات اليت
ي مجال التنم�ة المستد

امة�ف

ات التطور : أوً� 
�ع�ة .الت�ش

 
�
اإلطار : ثان�ا

المؤس�ي 
للتنم�ة 
.المستدامة

ر رؤ�ة قط: ثالثا
الوطن�ة 

.م2030

ة دور دول: رابعا 
ي الجهو 

د قطر �ف
اإلقل�م�ة 
والع���ة 
والدول�ة 
م�ة لتحقيق التن

.المستدامة



�ع�ة: أوً�   :التطورات الت�ش



�ع�ة: أوً�   :التطورات الت�ش

امج و •  ل�افة ال�ب
�
�عات إطارا� قانون�ا ف والت�ش األ�شطة المحل�ة �شكل القوانني

ف المتطلبات ال ي �جب أن �عمل بها لتحقيق التوازن بني تنم��ة اليت
ر العد�د والمحافظة ع� الموارد الطب�ع�ة، وعل�ه فقد أصدرت دولة قط

ي تهدف إ� المحافظة ف الداخل�ة اليت �عات والقوانني ع� البيئة من الت�ش
ف وف�ما ��ي نماذج من ه. القط��ة وتحقيق التنم�ة المستدامة  ذە القوانني

�عات  :والت�ش
ي ق1983لسنة ) 4(قانون رقم •

وات المائ�ة �ف .طرم �شأن استغالل وحما�ة ال��
.م �شأن  حما�ة البيئة2002لعام ) 30(قانون رقم •
�شأم ن حما�ة الح�اة الفط��ة ومواطنها 2004لعام ) 19(قانون رقم •

.الطب�ع�ة



�ع�ة: أوً�   :التطورات الت�ش

ي ال�ائنات الفط��ة2006لسنة ) 5(قانون رقم •
م �شأن تنظ�م االتجار �ف

.المهددة باالنقراض ومنتجاتها
ي المواد المستنفذة لطبق2007لسنة ) 21(قانون رقم •

ة م �شأن التحكم �ف
.األوزون

.م �شأن ترش�د استهالك ال�ه��اء والماء2008لسنة ) 26(قانون رقم •
ي رقم • ف اختصاصات الوزارات، 2021لسنة ) 57(القرار األم�ي م بتعيني

ي 
ي مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغ�ي المنا�ف

 بالحد من والمتضمن �ف
ي 

والذي كان من أهم أعمالها . االنبعاثات المسببة للتغ�ي المنا�ف
ي "إطالق

ات�ج�ة الوطن�ة للبيئة والتغ�ي المنا�ف "االس�ت



 
�
 :ستدامةاإلطار المؤس�ي للتنم�ة الم: ثان�ا



 
�
 :ستدامةاإلطار المؤس�ي للتنم�ة الم: ثان�ا

ي إطار بناء األطر المؤسس�ة للتنم�ة ال•
مستدامة قامت دولة قطر �ف

وطن�ة ب��شاء العد�د من األجهزة والمؤسسات الحكوم�ة واللجان ال
ات�ج�ات الهادفة إ ي تعيف ب�عداد الس�اسات واالس�ت � تع��ز اليت

تدام تطب�قات التنم�ة المستدامة بصورة تعزز من النمو المس
ي دولة وتحقيق أسس االستدامة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبيئ

�ة �ف
 .قطر



المؤسسات واألجهزة الحكوم�ة وغ�ي ) 1(
 :مةالحكوم�ة المعن�ة بالتنم�ة المستدا

ي دولة قطر العد�د من األجهزة والمؤسسات الحكوم�ة•
وغ�ي أ�شئت �ف

ي تعيف بمختلف تطب�قات التنم�ة المست وف�ما ��ي . دامة الحكوم�ة اليت
ح موجز ألهم تلك األجهزة والمؤسسات  .�ش



وزارة البيئة . أ
ي 

:والتغ�ي المنا�ن

 من دولة قطر بأهم�ة
�
إ�مانا

ع� البيئة والمحافظة عليها و 
ورة  مواردها الطب�ع�ة و�ن
ي 
وجود األرض�ة المناسبة �ن
ي المجتمع للعنا�ة بها، ورغب

ة �ن
ي 

ي �ن
إحداث تغي�ي حق��ت

ي والمؤس�ي  السلوك الب�ش
لتطبيق مبادئ التنم�ة 
ولة المستدامة وتع��ز قدرة الد

ات�ج�ات ع� وضع االس�ت
.والس�اسات

جهاز . ب
التخط�ط 
: واألحصاء

يهدف جهاز التخط�ط 
ئ واألحصاء والذي أ��ش

ي رقم  بموجب القرار األم�ي
م إ� وضع 2006لسنة ) 39(

رؤى شاملة وخطط 
ات�ج�ة عامة لتحقيق اس�ت
ي جمي

ي الدولة �ن
ع التنم�ة �ن

ا، المجاالت ومتابعة تنف�ذه

مركز الدراسات. ج
:البيئ�ة

ئ مركز الدراسات البيئ �ة أ��ش
م كجزء من اله�كل 1980عام 

ون التنظ��ي لجامعة قطر ل�ك
الجهة المسؤولة عن دعم 

البحث العل�ي وتطبيق 
ي 
التكنولوج�ا الحديثة �ن

مختلف مجاالت التنم�ة 
 .ومتابعة التقدم العل�ي 

مركز أصدقاء . د
 :البيئة

يئة تم تأس�س مركز أصدقاء الب
ي أ�ت��ر عام 

 1992�ن
�
م، انطالقا

من فلسفة أن ال�ل �شارك 
ي موقعه

.وال�ل �عمل �ن



:امةاللجان الوطن�ة المعن�ة بالتنم�ة المستد) 2(

ي تعنـى• بمتابعـة قامت دولة قطر ب��شاء عدد من اللجان الوطن�ة اليت
ي 
ما ��ي أهم تطب�قـات التنم�ـة المستدامة بأبعادها المختلفة، و�ف

 :هذە اللجان الوطن�ة
اللجنة الدائمة للسكان ) أ(•
اللجنة الدائمة للموارد المائ�ة ) ب(•
ي ) ج(•

اللجنة الوطن�ة للتغ�ي المنا�ف
اهة والشفاف�ة ) د(• ف اللجنة الوطن�ة لل�ف



 :م2030رؤ�ة قطر الوطن�ة : ثالثا



 :م2030رؤ�ة قطر الوطن�ة : ثالثا
والذي تـم "2030رؤ�ة قطر " تهدف الرؤ�ة الشاملة للتنم�ة •

ي رقم  م إ� 2008لسنة ) 44(اعتمادهـا بموجـب القـرار األم�ي
م إ� دولة متقدمة قادرة ع� 2030تح��ل قطر بحلول عام 

ف استمرار الع�ش ا ل���م تحقيق التنم�ة المستدامة وع� تأمني
ع ركائز و�ستند الرؤ�ة المستقبل�ة ع� أر�ــ .لشعبها ج�ً� بعد ج�ل

�ي 



ة األو� • ف �ة : الرك�ي التنم�ة الب�ش
ة الثان�ة• ف التنم�ة االجتماع�ة : الرك�ي
ة الثالثة • ف التنم�ة االقتصاد�ة : الرك�ي
ة الرابعة• ف التنم�ة البيئ�ة : الرك�ي



ي الجهود اإلقل�م�ة: رابعا 
دور دولة قطر �ف

 :تدامةوالع���ة والدول�ة لتحقيق التنم�ة المس



ي الجهود اإلقل�م�ة: رابعا 
دور دولة قطر �ف

 :تدامةوالع���ة والدول�ة لتحقيق التنم�ة المس
ي مجال ا•

ي خ��طة العمل �ف
ة �ف ف لتنم�ة احتلت دولة قطر مكانة متم�ي

أنها المستدامة ع� الصعد اإلقل�م�ة والع���ة والدول�ة، ح�ث
ة للجنة األمم المتحدة للتنم�ة ترأست الدورة الخامسة ع�ش

ي مايو 
ي ني��ورك �ف

ي عقد �ف م، كما أنها احتضنت 2007المستدامة اليت
�ة العد�د من المؤتمرات والمنتد�ات العالم�ة والع���ة المعن

قتصاد�ة بتطب�قات التنم�ة المستدامة بأبعادها االجتماع�ة واال
 .والبيئ�ة والمؤسس�ة



ي مج•
ال تحقيق وف�ما ��ي استعراض للدور الذي لعبته دولة قطر �ف

 :ل�ةالتنم�ة المستدامة ع� الصعد اإلقل�م�ة والع���ة والدو 



ي الجهود اإلقل�م�ة) 1(
دور دولة قطر �ف

 :لتحقيق التنم�ة المستدامة
ي •

ي �ف عام ساهمت دولة قطر منذ تأس�س مجلس التعاون الخل��ب
ي الجهود اإلقل�م�ة لتحقيق التنم�ة المستدامة1981

، وذلك م �ف
ة بتطب�قات ا لتنم�ة من خالل اللجان الوزار�ة ذات الصلة المبا�ش
ف عن شؤون البيئة، وال لجنة المستدامة كلجنة الوزراء المسؤولني

عالوة اقة، الوزار�ة للتخط�ط والتنم�ة، واللجنة الوزار�ة لشؤون الط
صاد�ةاللجان الوزار�ة المعن�ة بالقضا�ا االجتماع�ة واالقتع�



ي أقرت من• ي اللجان وفرق العمل اليت
قبل وكذلك ساهمت الدولة �ف

ف عن التنم�ة المس تدامة، االجتماعات المختلفة للوزراء المسؤولني
  .فةوذلك لدراسة مواضيع اقتصاد�ة واجتماع�ة و�يئ�ة مختل
ي وضع العد�د من األنظمة والق

ي باإلضافة إ� مساهمتها �ف
ف �ف وانني

ن مجاالت التنم�ة المستدامة ع� مستوى دول مجلس التعاو 
ي  : ف�ما ��ي توضيح لذلك. الخل��ب



ي الجهود اإلقل�م�ة) 1(
دور دولة قطر �ف

 :لتحقيق التنم�ة المستدامة
ف ) أ•  :األنظمة والقوانني
ي •

ي �ف وضع ساهمت دولة قطر مع شق�قاتها دول التعاون الخل��ب
العد�د من األنظمة

النظام العام لحما�ة البيئة •
وعات • ي للم�ش النظام الموحد للتقي�م البييئ
النظام الموحد لحما�ة الح�اة الفط��ة وتنميتها •



ي الجهود اإلقل�م�ة) 1(
دور دولة قطر �ف

 :لتحقيق التنم�ة المستدامة
النظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة •
النظام الموحد إلدارة نفا�ات الرعا�ة الصح�ة •
:النظام الموحد إلدارة ال��ماو�ات الخطرة•
ي المواد المست•

.فذة لطبقة األوزوننالنظام الموحد للتحكم �ف
، والذي كان من 2030النظام الموحد حول أهداف التنم�ة المستدامة •

ي " ثمارە صدور  ي التق��ر حول انجازات دول مجلس التعاون الخل��ب
�ف

".2030مجال تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة 



ي الجهود اإلقل�م�ة) 1(
دور دولة قطر �ف

 :لتحقيق التنم�ة المستدامة
وتوكوالت اإلقل�م�ة) ب •  :االتفاق�ات وال�ب
ف دول مجلس التعاون• ي إطار تع��ز التعاون اإلقل��ي بني

ي �ف
ي �ف الخل��ب

ة قطر مجال حما�ة البيئة وتحقيق التنم�ة المستدامة وقعت دول
توكوالت المعن�ة بتطب يق برامج ع� جملة من االتفاق�ات وال�ب

-:�مكن، إ�جاز أهمها بما ��ي امةالتنم�ة المستد



التلوث اتفاق�ة ال���ت اإلقل�م�ة للتعاون وحما�ة البيئة البح��ة من-•
ي مكافحة التلوث بال� 

�ت والمواد و�روتوكولها �شأن التعاون اإلقل��ي �ف
ي الحاالت الطارئة

 .الضارة األخرى �ف
وتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واست• غالل ال�ب

.الجرف القاري 
وتوكول الخاص بحما�ة البيئة البح��ة من التلوث الناتج م• ن مصادر ال�ب ال�ب

.
ي النقل البحري للنفا�ات الخطرة و -•

األخرى ع�ب بروتوكول �شأن التحكم �ف
.الحدود والتخلص 

ي •
دول مجلس اتفاق�ة المحافظة ع� الح�اة الفط��ة ومواطنها الطب�ع�ة �ف

.التعاون لدول الخليج الع���ة 



ي الجهود اإلقل�م�ة) 1(
دور دولة قطر �ف

 :لتحقيق التنم�ة المستدامة
ات�ج�ات المعن�ة بالتنم�ة المستدامة)ج•  :االس�ت
ات�ج• ي إعداد وص�اغة مجموعة من االس�ت

�ات شاركت دولة قطر �ف
ول والس�اسات ذات العالقة بالتنم�ة المستدامة ع� صع�د د

ي من أهمها ة ت�ج�ة التنم�ة الشاملااس�ت  :مجلس التعاون الخل��ب
 )2025-2000(بع�دة المدى 



ي الجهود الع���ة )  2(
دور دولة قطر �ف

 :لتحقيق التنم�ة المستدامة
ي الجهود المبذولة ع�•

ف �ف المستوى شاركت دولة قطر و�شكل متم�ي
ي لتحقيق التنم�ة المستدامة سواء من خالل مشاركت ها الفعالة العريب
ف �شؤون ا ي االجتماعات السن��ة للوزراء العرب المعنيني

لتنم�ة �ف
ذات المستدامة م، أو من  خالل  توق�عها ع� العد�د من اإلعالنات

افتها للعد�د الصلة بتطب�قات التنم�ة المستدامة، فضً� عن استض
لمستدامة من الفعال�ات والمنتد�ات والمؤتمرات المعن�ة بالتنم�ة ا

.بأبعادها االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبيئ�ة والمؤسس�ة



ي الجهود الدول�ة )  3(
دور دولة قطر �ف

:لتحقيق التنم�ة المستدامة
قيق قامت دولة قطر منذ استقاللها بدعم الجهود العالم�ة لتح•

ي ان
، وتمثلت �ف ضمامها التنم�ة المستدامة ع� الصع�د العال�ي

ئ�ة للعد�د من االتفاق�ات المعن�ة بتحقيق االستدامة البي
واالجتماع�ة واالقتصاد�ة، 



ي الجهود الدول�ة )  3(
دور دولة قطر �ف

:لتحقيق التنم�ة المستدامة
ي أ�شطة المنظمات والهيئات•

الدول�ة وكذلك مشاركتها الفاعلة �ف
تها للعد�د المهتمة بقضا�ا التنم�ة المستدامة، عالوة ع� استضاف

ي عالجت مسائل ترتبط بالتنم�ة من القمم والمؤتمرات العالم�ة اليت
ي دول المستدامة، فضً� عن مبادراتها الرائدة لدعم جهود التنم

�ة �ف
 .العالم المختلفة



ي الجهود الدول�ة )  3(
دور دولة قطر �ف

:لتحقيق التنم�ة المستدامة

 :االتفاق�ات الدول�ة) أ•
ي أغلب االتفاق�ات الدول�ة ال

ف �ف معن�ة تعد دولة قطر أحد األعضاء النشطني
ي وقعت عليها بحما�ة البيئة وتحقيق التنم�ة المستدامة، ومن أبرز االتفاق�ات ال يت

-:دولة قطر أو قبلتها ما ��ي 



بقة اتفاق�ة فيينا لحما�ة ط
�ال األوزون و�روتوكول مون�ت 

 .وتعد�الته
اتفاق�ة حفظ أنواع 

�ة المهاجر  .ةالحيوانات ال�ب
اتفاق�ة اإلتجار الدو�ي 
ة باألح�اء الفط��ة المهدد

.باالنقراض
ا�ات اتفاق�ة بازل لنقل النف
.الخطرة ع�ب الحدود

اتفاق�ة األمم المتحدة 
.اإلطار�ة لتغ�ي المناخ

تن�ع اتفاق�ة األمم المتحدة لل
.الحيوي

اتفاق�ة األمم المتحدة 
.لمكافحة التصحر

اتج اتفاق�ة منع التلوث الن
عن السفن 

حري اتفاق�ة منع التلوث الب
الناجم عن إلقاء النفا�ات 

.ومواد أخرى 

االتفاق�ة الخاصة 
بالمسؤول�ة المدن�ة عن 

ار الناجمة عن التلوث األ�ن
.بالنفط

اتفاق�ة األمم المتحدة 
.لقانون البحار

اتفاق�ة روتردام �شان 
م الموافقة المسبقة عن عل

ي الم
ب�دات بالتجارة الدول�ة �ن

.وال��ماو�ات الخطرة

ان اتفاق�ة ستوكهولم �ش
.تةالملوثات العض��ة الثاب

اث  اتفاق�ة حما�ة ال�ت
ي العا

.ل�ي الطب��ي والثقا�ن
اتفاق�ة منظمة التجارة 

.العالم�ة



ي الجهود الدول�ة )  3(
دور دولة قطر �ف

:لتحقيق التنم�ة المستدامة
ي المؤتمرات والندوات العالم�ة المعن�ة بالتنم�ة المست) ب • دامة اليت

 :استضافتها دولة قطر
 
�
أصبحت دولة قطر مع مطلع األلف�ة الجد�دة مركزا� عالم�ا

م�ة الستقطاب أهم الفعال�ات العالم�ة المعن�ة بقضا�ا التن
ي نظمتها الدولة ي هذا المستدامة المختلفة، ومن أهم األ�شطة اليت

�ف
 :ما��ي المجال 



وم�ة المؤتمر الدو�ي للدور التكام�ي للمنظمات غ�ي الحكوم�ة والحك•
ي التنم�ة المستدامة

.والدول�ة �ف
.منتدى الدوحة للتنم�ة•
.المؤتمر الدو�ي السادس للد�مقراط�ات الجد�دة والمستعادة•
ون ألطر • اف مؤتمر األطراف الثامن التفاق�ة فيينا والمؤتمر الع�ش

�ال .بروتوكول مون�ت
ون أل • طراف عقد مؤتمر األطراف الثامن التفاق�ة فيينا والمؤتمر الع�ش

�ال .بروتوكول مون�ت
).األونكتاد( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة •



ي الجهود الدول�ة )  3(
دور دولة قطر �ف

:لتحقيق التنم�ة المستدامة
المبادرات ) ج•

الجهود تبنت دولة قطر العد�د من المبادرات الهادفة إ� تع��ز 
ي كافة مناطق ودول العالم

، ومن أهم لتحقيق التنم�ة المستدامة �ف
 :هذە المبادرات ما ��ي 



وع طيور  م�ش
.قطر

وع تأس�س  م�ش
ر صندوق تع��ز دو 
المنظمات غ�ي 
ي 

الحكوم�ة �ن
.التنم�ة

صندوق دعم 
.تنم�ة الجنوب .مبادرة صلتك



ي دولة ق
طر تحد�ات التنم�ة المستدامة �ف



دامة تحد�ات التنم�ة المست
ي دولة قطر 

�ف

 :التحد�ات االجتماع�ة: أو�ً 

انخفاض النمو )1(
ف  ي للمواطنني

السكايف

انخفاض قوة العمل)  2(
القط��ة



امة تحد�ات التنم�ة المستد
ي دولة قطر 

�ف

 
�
 :اد�ةالتحد�ات االقتص: ثان�ا

ي 
اعتماد اقتصاد قطر �ف

.زمجمله ع� النفط والغا



دامة تحد�ات التنم�ة المست
ي دولة قطر 

�ف

 
�
 :ةالتحد�ات البيئ�: ثالثا

اف مورد الم� ف اە است�ف
الجوف�ة 



تحد�ات التنم�ة 
ي دولة قطر 

المستدامة �ف

 
�
 :ةالتحد�ات المؤسس�: رابعا

ي دولة ق
طر تواجه التنم�ة المستدامة �ف

ي  تؤثر جملة من التحد�ات المؤسس�ة واليت
ومن . ع� التفاعل معها بالشكل المطلوب

ات�ج�ة قطر 2030أهمها ، أن اس�ت
همة مازالت موالمعززة للتنم�ة المستدامة

ي المجتمع
.للنخب �ف



شكرا لحسن اصغائكم
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