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 أصحاب المعالي والسعادة،

االقتص�������ادي واالجتماعي والمندوب الدائم لجمھوریة س�������عادة نائب رئیس المجلس 
 طاجكستان  لدى األمم المتحدة،



 السیدات والسادة الحضور،

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

أود بدایةً أن أرحب بمراقب ھذه الجلس�������ة وجمیع المش�������اركین في ھذه الحلقة 
الس����ادس والس����ابع، حول النقاش����یة الخاص����ة بالمیاه والطاقة ض����من الھدفین اإلنمائیین 

ض�����مان توافر المیاه وخدمات الص�����رف الص�����حي للجمیع وإدارتھا إدارة مس�����تدامة، 
وض�������مان حص�������ول الجمیع بتكلفة میس�������ورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة 

 والمستدامة.

تطبیق األھداف اإلنمائیة  لمناقشةتأتي ھذه الحلقة النقاشیة ضمن الجلسة الخاصة 
منُذ بدایة العام الماض�������ي، ش�������رعت ث التقدم المحرز والتحدیات، فن حیومراجعتھا م

الدول على العمل واض���عةً في نص���ب أعینھا األھداف اإلنمائیة الس���بعة عش���ر وحش���د 
 الجھود لتحقیقھا.

 السیدات والسادة،

، حیُث تُركز على الدولیة األھداف اإلنمائیةتحقیق تّولي دولة قطر اھتماماً بالغاً ب
، والتي س����عت رؤیة 2030وأجندة التنمیة المس����تدامة  األولویات الوطنیةالمواءمة بین 
یة  یة  2030قطر الوطن عة وھي التنم یة األرب ھا من حیث الركائز األس�������اس������� لبلورت

 .االقتصادیة واالجتماعیة والبشریة والبیئیة

ن اإلنمائیی على الھدفینأس���اس���ي ومن حیُث موض���وع النقاش الذي یركز بش���كل 
، لم تغفل دولة قطر عن أھمیة ھذین الھدفین في حول المیاه والطاقة الس����ادس والس����ابع

حیُث قدمت رؤیة قطر الوطنیة إطاراً لوض��ع االس��تراتیجیات الالزمة  النطاق الوطني،
إلى دولة متقدمة قادرة  2030لتحقیق الرؤیة الوطنیة بتحویل دولة قطر بحلول العام 

عیش الكریم لش�����عبھا جیالً بعد س�����تمرار العلى تحقیق التنمیة المس�����تدامة وعلى تأمین ا
جیل، وھو الموعد المحدد كتاریخ اس�������تحقاق على عاتق دولة قطر والمجتمع الدولي 

 سواًء لتحقیق األھداف اإلنمائیة الدولیة.

 السیدات والسادة،



المرحل��ة الث��انی��ة من رؤی��ة قطر الوطنی��ة للتنمی��ة الش��������امل��ة، ھ��ذا الع��ام انطلق��ت 
على وض��ع أھداف  2022-2017حرص��ت اس��تراتیجیة التنمیة الوطنیة الثانیة للفترة و

یاس  لة للق یة فرق  عن طریققاب مان ھا ث بادرات التي تقوم ب البرامج والمش�������اریع والم
 علىوطنیة في ش�����تى مجاالت األھداف اإلنمائیة لأللفیة. وحرص�����ت العدید من الفِرق 

أھداف اف التنمیة المس��تدامة، وذلك من حیث الھدفین الس��ادس والس��ابع من أھد مواءمة
االس����تراتیجیة والنتائج الوس����یطة التي یتم قیاس����ھا بش����كل دوري، فعلى س����بیل المثال، 
یحرص قطاع الموارد الطبیعیة على إنش�������اء اإلدارة المتكاملة للماء والكھرباء بنھایة 

ض�������افة إلى اقة مس�������تدامة ومتنوعة في دولة قطر، باإللتحقیق موارد ط، 2018العام 
تحس����ین كفاءة اس����تخدام المیاه في القطاعات المنزلي والص����ناعي واإلنش����ائي لتحقیق 
موارد میاه مس�������تدامة ومتنوعة في دولة قطر، والعدید من األھداف والبرامج األخرى 

 التي تتماشى مع أھداف التنمیة المستدامة.

یات القطاعیة وتبرز أھمیة الھدفین اإلنمائیین الس����ادس والس����ابع في االس����تراتیج
والتي تقودھا فریق  التحتیة االقتص�����ادیة، والطاقة والبنیةالخاص�����ة بالرعایة الص�����حیة 

مختص من مختلف الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة والخاص�������ة بدولة قطر، بقیادة 
الطاقة والبنیة التحتیة، كھرماء ووزارة الطاقة والصناعة الستراتیجیة الجھود الكریمة ل

ستكمالوالتي تركز  سي على ا شكل رئی سیة التحتیة البنیة مشاریع ب  البنیة وإدامة األسا
 .شاملة تنمویة النطالقة تھیئ والتيالقائمة،  االقتصادیة التحتیة

 تركز رؤیة قطر لقطاع الرعایة الص���حیة على التنمیة البش���ریة والمؤس���س���یة من
 ویش��مل الس��كان، لجمیع متاحة خدماتھ تكون عالمي، بمس��توى رعایة نظام توفیر خالل

 الرعایة تكالیف تحمل في الش������راكة لمبدأ وفقًا تحملھا یمكن بتكلفة متاحة فعالة خدمات
 مع والعقلیة، والنفس���یة منھا الجس���دیة والعالجیة الوقائیة الص���حیة والرعایة ، الص���حیة

 الجودة عالیة وأبحاث ، االعتبار في واألطفال والنس������اء للرجال المختلفة الحاجات أخذ
وجودتھا. وقد حققت االس������تراتیجیة  الص������حیة الرعایة فاعلیة تحس������ین بھدف موجھة

 إذ والجودة التنظیم تحس���ین وھي الرئیس���ة اإلنجازات من الوطنیة األولى للص���حة عدًدا
 ومراكز مستشفیات افتتاح وتم الصحیة، الرعایة لممارسي الوطني المجلس تأسیس تم

 الخطط وض��ع ولتخص��یص��ھا، كما تم اس��تكمال لمواردل أكفأ واس��تخدام ، جدیدة ص��حیة
 التوجھ وتحسین ، الصحة قطاع في العمل ولقوة الصحیة للرعایة التحتیة للبنیة الرئیسة



 المجاالت من لعدد تفص��یلیة وس��یاس��ات وخطط عمل أطر تطویر تم وقد االس��تراتیجي
 والص����حة الس����كر، ومرض����ى البیانات، وإدارة اإللكترونیة الص����حة فیھا بما الحرجة،

وبرزت إنجازات االس��تراتیجیة األولى  .والس��رطان والعقلیة النفس��یة والص��حة العامة،
 في علیھ كان الذي بالحال مقارنة تضاعفت التي قد والمخرجات من حیث المشروعات

 القطاعیة. باالستراتیجیة العمل بدء تاریخ وھو ،2011 عام

 السیدات والسادة،

تحدیاً كبیراً لدولة قطر، حیُث تض�����اعف النمو الس�����كاني ثالث یُعد األمن المائي  
سبة 2014و  2004مرات بین عامي  % سنویاً. كما 10، مما زاد الطلب على المیاه بن

لتراً من المیاه للفرد یومیاً أي ما یعادل ض�����عف متوس�����ط  675یس�����تھلك س�����كان قطر 
 االستھالك في االتحاد األوروبي.

لدولة قطر مبادرات ع یل ولكن،  دیدة لمواجھة مثل ھذه التحدیات، فعلى س�������ب
برنامج ترش�������ید للحفاظ على المیاه والكھرباء،  2012المثال، أطلقت كھرماء في عام 

، كما تم سنوات 5في غضون  ٪35خطط للحد من استھالك المیاه في البالد بنسبة مع 
الطاقة وتحلیة  إطالق االس��تراتیجیة البحثیة لألمن المائي، والتي تھدف لتقلیل اس��تھالك

%، باإلضافة 30%، وزیادة جودة المیاه، وإعادة استخدام المیاه بنسبة 40المیاه بتكلفة 
إلى القیام بمبادرات شراكة مع كیانات دولیة ودول ذات أھداف ومصالح بحثیة مشتركة 

 مع دولة قطر.

 الحضور الكرام،

 الوسائل حشد یتطلب وشامل، مستدام وبیئي واجتماعي اقتصادي نمو تحقیق إن
 اإلنمائي الھدف حددھا كما حقیقیة شراكة خالل من فعال دولي تعاون وتعزیز زمة،الال

 وإش����راك العالمي، التض����امن روح إلى تس����تند عالمیة ش����راكةوھي  عش����ر، الس����ابع
 بعین األخذ مع المس���عى، ھذا في المجتمع وأفراد المدني المجتمع ومنظمات الحكومات

 .اإلنسان لحقوق الكامل االحترام ضرورة االعتبار

لة قطر و ماً من دو یة التزا ھداف التنم یة لتحقیق أ لدول بدعم الجھود ا المس�������تمر 
المس���تدامة، تم عزیز نطاق التعاون الدولي ض���من اس���تراتیجیة التنمیة الوطنیة الثانیة، 



حیُث أص�������بح التعاون الدولي ألول مرة أحد القطاعات الثمانیة األس�������اس�������یة ض�������من 
واتس��اقاً مع غایات ، ومن ھذا المنطق، 2030االس��تراتیجیة لتحقیق رؤیة قطر الوطنیة 

، فقد تبلورت ھذه االستراتیجیة لتعزز  2030لعام  169الـ������� أھداف التنمیة المستدامة 
دور التعاون الدولي على كافة النطاقات لض�����مان مواءمة فعالة بین رؤیة قطر الوطنیة 

 وأھداف التنمیة المستدامة.

 إنمائیة عداتبمس���ا طوعاً  فتقوم الجنوب، دول من ھي قطر دولة أن من وبالرغم
 وال اإلجمالي، دخلھا من %0.7 فاقت تنمویة مش���روعات إقامة ألجل الص���دیقة للبلدان

 أو الطبیعیة الكوارث حاالت في قطر دولة تقدمھا التي اإلغاثیة المس�������اعدات عنھا تقل
 المجتمع منظمات عبر وأخرى حكومیة مس���اعدات ش���كل في وذلك البش���ر، ص���نع من

 .المدني

المس��اعدات جزء ال یس��تھان بھ في مجال البنیة التحتیة، ومنھا إقامة وتش��مل ھذه 
 محطات تولید الطاقة والمیاه س��واًء في الدول الص��دیقة النامیة ذات الدخل المنخفض أو

 تلك التي تمر بصراعات أو نزاعات.

واس�����محوا لي ھنا أن أختص على س�����بیل المثال مش�����اركة دولة قطر في مؤتمر 
الذي نظمتھ طاجیكس�����تان بالتعاون مع األمم المتحدة في العام الماض�����ي، المیاه العالمي 

 والذي ركز على سبل توفیر المیاه النظیفة والصرف الصحي لكافة الدول.

 السیدات والسادة،

تؤك�د دول�ة قطر دعمھ�ا الث�اب�ت لمب�ادئ ورك�ائز میث�اق األمم المتح�دة، وللجھود 
إلى جانب شركائھا في  2030ام بحلول عام الرامیة لتحقیق مستقبٍل آمن ومستدالدولیة 

 بأن إیماناً  أكثر فیھ الدولي المجتمع بات ص���عب وقت ظل المجتمع الدولي، خاص���ةً في
 .البعض بعضھا یكمل بل تتجزأ ال مترابطة عوامل ھي والسالم والتنمیة اإلنسان حقوق

إلى مناقشة وختاماً، نشكر جمیع المشاركین في ھذه الجلسة النقاشیة، وإننا نتطلع 
 مثمرة ستساعد على تحقیق األھداف المرجوة من ھذا المؤتمر.

 ...أشكركم على حسن االستماع، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ


