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وزارة البلدية 

 والبيئة
 كهرماء

وزارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشؤون 

 االجتماعية

 أشغال

وزارة التجارة 

 والصناعة

وزارة التعليم 

 والتعليم العالي

مجموعة النمو 

الحضري 

واإلسكان 

 والبيئة

 أعضاء مجموعة النمو الحضري واإلسكان والبيئة

 قطر للبترول



 األهداف

1 

2 

3 

  

توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه 
  والطاقة

4 

خارج حدود بلديتي ( القائمة واملستحدثة)العمل على تحويل املراكز الحضرية 

 الدوحة والريان إلى مناطق جذب واستقرار للمواطن واملقيم 

 حل مشكلة السكن للمواطنين واملقيمين، والسيما ذوي الدخل املحدود

 :الهدف األول 

 :الهدف الثاني

 :الهدف الثالث

 أهداف استبانة مجموعة النمو الحضري واإلسكان والبيئة
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التوسع في تحسين البنى التحتية للمراكز الحضرية القائمة وتوفير هذه البنى للمدن 
 تي الدوحة والريانيواملناطق املستحدثة في البلديات الواقعة خارج حدود بلد

خارج حدود بلديتي الدوحة ( القائمة واملستحدثة)العمل على تحويل املراكز الحضرية 

 والريان إلى مناطق جذب واستقرار للمواطن واملقيم 
 :الهدف األول 

 : اإلجراء

 المؤشر المستهدف

 واقعه الفعلي

 البيان

 :موجود كإجراء في طور

ود
ج
مو

ر 
غي

 

يذ
نف

لت
ا

يع 
شر

لت
ا

ط 
طي

خ
لت
ا

 

وجود خطط محددة في البلديات املذكورة للتوسع في 

الطرقات والصرف الصحي والكهرباء شبكات )تحسين البنى التحتية 

للمدن القائمة وتوفير هذه البنى للمدن   (الخ...والهاتف

 املستحدثة  

        

 مشروع واحد :بلدية الخور والذخيرة-

 مشروعين :بلدية الشيحانيه-

 مشاريع 7 :بلدية الظعاين-

 مشاريع 5 :بلدية الوكرة-

 مشاريع7 :بلدية أم صالل-
 هيئة األشغال العامة: املصدر

مؤهلة للتعامل مع ( في البلديات املذكورة)وجود بنية تحتية 

 
ً
 مشكلة تجمع املياه في فصل الشتاء واالستفادة منها الحقا

        

وال يوجد .  توجد بنية تحتية للتعامل مع مشاكل تراكم املياه في فصل الشتاء و تشمل أنظمه النقل والتخلص من املياه 

 .نظام حاليا لالستفادة من املياه بعد ذلك

وتشير النسب املئوية إلى التغطية التقريبية ملناطق التنمية و املحسوبة باستخدام  نظم املعلومات الجغرافية و معلومات 

 .وما بعدها 2030-2021تم تحديثها من ادارات  مشروعات الطرق و الصرف للسنوات 

هناك دراسات جارية ملصبات لجمع (. قيد التنفيذ % 6مناطق جاري التخطيط لها و %  19) الوكرة -

 .والتخلص من املياه الجوفية والسطحية

هناك دراسات جارية ملصبات لجمع . (قيد التنفيذ% 4مناطق جاري التخطيط لها و % 51)أم صالل -

 .والتخلص من املياه الجوفية والسطحية

 (قيد التنفيذ% 1مناطق جاري التخطيط لها و % 21) الشيحانية-

هناك دراسات جارية ملصبات لجمع (. قيد التنفيذ% 1جاري التخطيط لها و % 48الظعاين  مناطق -

 .والتخلص من املياه الجوفية والسطحية

 (قيد التنفيذ% 53مناطق جاري التخطيط لها و % 0)الشمال -

 (قيد التنفيذ% 6مناطق جري التخطيط لها و % 47)الخور و الذخيرة -
 هيئة األشغال العامة: املصدر
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 تي الدوحة والريان يتوفير الخدمات واألنشطة الرياضية والترفيهية في املناطق واملدن القائمة خارج بلد

خارج حدود بلديتي الدوحة ( القائمة واملستحدثة)العمل على تحويل املراكز الحضرية 

 :الهدف األول  والريان إلى مناطق جذب واستقرار للمواطن واملقيم 

 :اإلجراء

(  الخ...الصاالت الرياضية للجنسين/ املالعب/ النوادي)الخدمات واألنشطة الرياضية 
 املتوفرة في البلديات املذكورة

األماكن اآلمنة للعب األطفال، الحدائق العامة واملتنزهات، الفضاءات )الخدمات الترفيهية 
(  الخ...الخضراء، املنشآت واألماكن املخصصة لألنشطة والفعاليات الفنية والثقافية املختلفة

 املتوفرة في البلديات املذكورة

 

البلدية  عدد الحدائق الحالية واملقترحة    

 1  الظعاين 32

 2  الشيحانية 9

 3 أم صالل 20

 4  الوكرة 26

 5  الخور  18

 6  الشمال 6

111 Total   

Municipality District level Town level Total 

Al Dayyen Municipality  40 13 53 

Umm Slal   Municipality  14 2 16 

Al Shamal Municipality  14 0 14 

Al Shahaneya Municipality  2 1 3 

Al Wakra Municipality  14 3 17 

Al Khor Municipality  25 2 27 

 



7 

 التوسع في إنشاء املؤسسات التعليمية في املدن واملناطق القائمة خارج بلديتي الدوحة والريان

خارج حدود بلديتي ( القائمة واملستحدثة)العمل على تحويل املراكز الحضرية 

للمواطن واملقيم  واستقرارالدوحة والريان إلى مناطق جذب   
 :الهدف األول 

 : اإلجراء

وجود توجه محدد للتوسع في إنشاء مدارس خاصة في 

 البلديات املذكورة 

        

 في بلدية الوكرة ( 2)عدد -

 في بلدية الشيحانيه ( 1)عدد -

 في بلدية الخور ( 1)عدد -
  

 .وزارة التعليم والتعليم العالي: املصدر

وجود خطة أو برنامج محدد لفتح فروع لبعض الكليات 

 الجامعية في البلديات املذكورة

مار في التعليم العالي والتوسع النسبي في ثستعلى اال يوجد توجه لتشجيع القطاع الخاص 
والتخصصات املناسبة، فقد زاد حجم  مؤسسات التعليم العالي دون اإلخالل بمنظومة الجودة

 .م 2019مؤسسة في عام  27م إلى  2013مؤسسة في عام  16املؤسسات من 
بسميسمة والظعاين لجامعة ستندن وجامعة أبردين انشاء مقرات دائمة جاري العمل على 

 .ببلدية الظعاين في قطع أرض ممنوحة من الدولة
.وزارة التعليم والتعليم العالي: املصدر  

 في 
ً
املعاهد واملراكز التعليمية والتدريبية املوجودة فعليا

 البلديات املذكورة

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 .وزارة التعليم والتعليم العالي: ملصدرا

 

   : 
ً
البلدية مؤسسات التعليم العالي الحكومية أوال

 الشيحانيهكلية احمد بن محمد العسكرية   1

الوكرة كلية ال عيم " محمد بن عبد   العطية " الجوية  2

الوكرة كلية جوعان بن جاسم للقيادة واالركان املش ركة  3

والسالمة   كلية را  لفان للطوار   4  الخور  
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 التوسع في إنشاء املؤسسات التعليمية في املدن واملناطق القائمة خارج بلديتي الدوحة والريان

خارج حدود بلديتي ( واملستحدثةالقائمة )العمل على تحويل املراكز الحضرية 

 الدوحة والريان إلى مناطق جذب واستقرار للمواطن واملقيم 
 :األول  الهدف

 : اإلجراء

 في 
ً
املعاهد واملراكز التعليمية والتدريبية املوجودة فعليا

 البلديات املذكورة

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وزارة التعليم والتعليم العالي: ملصدرا

 املوقع النشاط اسم املركز م 

الخورتعليم لغات املركز البريطاني لتعليم اللغات1

الوكرةتعليم لغات مركز رويال  للغات2

الخيسةدروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز الخيسة التعليمي3

أم صالل محمددروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز النهضة التعليمي4

أم صالل عليدروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز أجيال املستقبل التعليمي5

املشافدروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز املواهب التعليمي6

الخريطياتدروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز ابشر التعليمي7

الخريطياتدروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز الليث التعليمي8

الوكرةدروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز األهرام التعليمي9

الخوردروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز ديسكفري ليرننج التعليمي10

الخريطياتدروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز الخريطيات التعليمي11

الوكرةدروس تقوية للمناهج الدراسيةمركز نولدج سبارك التعليمي12

راكز  تعليمية خارج بلدية الدوحة والريان للعام 2020-2019  : م
ً
ثانيا
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 والريان دعم املواطنين وتحفيزهم إلقامة املشاريع الصغيرة واملتوسطة خارج بلديتي الدوحة

خارج حدود بلديتي ( القائمة واملستحدثة)العمل على تحويل املراكز الحضرية 

واملقيم  للمواطنالدوحة والريان إلى مناطق جذب واستقرار   
 :األول  الهدف

 :اإلجراء

 البيان

 واقعه الفعلي

 المؤشر المستهدف

ود
ج
مو

ر 
غي

 

 :موجود كإجراء في طور

يع
شر

لت
ا

ط 
طي

خ
لت
ا

يذ 
نف

لت
ا

   

 :فيما يلي نلخص أهم أوجه دعم الشركات 

 .الخاص بشأن املجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع 2017لسنة ( 9)قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 1.

 بإنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص 2017لسنة ( 13)قرار معالي رئيس مجلس الوزراء املوقر رقم 2.

عداد االس راتيجية الوطنية وإ  اس راتيجية التنويع االقتصادي وتنمية القطاع الخاصعملت على إعداد : وزارة التجارة والصناعة3.

 .وتنفيذها للصناعة

 .أهيل املصنعين القطريينت  مبادرة: هيئة األشغال العامة 4.

 .تقديم التمويل للشركات وإقامة العديد من املعارض: بنك قطر للتنمية5.

 .توفير أربع مناطق لوجستية ومنطقة صناعية: شركة املناطق االقتصادية6.

 (رساميل ) لدعم املالي تقديم ا: مرك  نماء7.

 

 املصدر وزارة التجارة والصناعة

وجود خطة أو برنامج محدد لدعم الشركات    
 10عدد عمالها ال ي يد عن )متناهية الصغر 

في  (وعائدها السنوي ال يتجاوز الــ مليون ريال

 البلديات الكائنة خارج بلديتي الدوحة والريان

وجود خطة أو برنامج محدد لدعم الشركات 
وعائدها  50عدد عمالها ال ي يد عن )الصغيرة 

في  (مليون ريال 20السنوي ال يتجاوز الــ 

 البلديات املذكورة

وجود خطة أو برنامج محدد لدعم الشركات 
 250عدد عمالها ال ي يد عن )املتوسطة 

 (مليون ريال100وعائدها السنوي ال يتجاوز الــ 

 في البلديات املذكورة
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 ، وتنظيم مسألة اإليجارات(العا  والخاص واملختلط)استصدار تشريع لتوحيد أنظمة اإلسكان بين القطاعات الثالثة 

 :الثانيالهدف 

 : اإلجراء

 وجود توجه الستصدار التشريع املذكور 

  

      
 يمر في مرحلة الصياغة

ً
 .يتم دراسة مشروع قانون جديد ينظم اإلسكان بدولة قطر وحاليا

 .وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية: املصدر

 حل مشكلة السكن للمواطنين واملقيمين، والسيما ذوي الدخل املحدود

 تنفيذ املراكز العمرانية املقترحة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر : اإلجراء

 16عدد املراكز العمرانية املنفذة من املراكز الـ 

املعتمدة في الخطة العمرانية الشاملة لدولة 

 قطر بحسب البلدية

 لالش راطات التخطيطية الخاصة بها، مع
ً
علم بأن تطوير هذه ال يرتبط تنفيذ املراك  العمرانية بتطوير كافة القسائم املوجودة ضمن حدود املرك  العمراني وفقا

ألراض ي ن ااألراض ي وتنفيذها يعتمد على املطورين، حيث أن عدد كبير من األراض ي املوجودة ضمن املرك  العمراني هي أراض ي خاصة مع وجود عدد قليل م

 .الحكومية

 .والبيئة البلدية وزارة -العمراني التخطيط قطاع :املصدر

 : اإلجراء إعداد واعتماد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلسكان بدولة قطر

 إعداد االستراتيجية
  

      
 .تم االنتهاء من إعداد املسودة األولية وسيتم وضعها في صورتها النهائية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لالعتماد

 .وزارة البلدية والبيئة -قطاع التخطيط العمراني: املصدر
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 تشجيع املالك واملستثمرين واملصممين واملطورين العقاريين بمنح تسهيالت في رخص البناء عند تطبيق كود البناء األخضر

 :الثالث الهدف

 : اإلجراء

 توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة

وجود برامج أو خطط لتشجيع املالك 

واملستثمرين واملصممين واملطورين 

العقاريين لتوفير املباني الخضراء الصديقة 

 للبيئة

  

      

 
 
ً
 :رد كهرماء: أوال

 
 .يوجد لوائح لل رشيد وكفاءة االستهالك ولكن كدليل ألفضل املمارسات وليست كلوائح مل مة

 
 كهرماء: املصدر

  

      

 
ً
 التخطيط قطاع رد :ثانيا

توجد لدى إدارة التخطيط العمراني بعض املبادرات في بعض مشاريع املطورين واملستثمرين لتشجيعهم على تطبيق 
 بعض معايير املباني الخضراء مقابل إعطائهم بعض املميزات التخطيطية

 والبيئة البلدية وزارة-العمراني التخطيط قطاع :املصدر
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 توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة :الهدف الثالث

 وجود حمالت توعية 

للتعريف بفائدة املباني الخضراء من حيث 

طول عمرها وتوفيرها للطاقة الكهربائية واملياه 

 وتقليلها للتلوث البيئي واالحتباس الحراري 

  

      

 :الخضراء للمباني قطر  مجلس رد :أوال
 .٢٠١٠ عام من ابتداء وفنية توعوية محاضرات إقامة1.
 العقاريين واملطورين واملصممين للمالك موجه "أخضر لبيت مفتاحك" كتيب إصدار 2.
 .الخضراء للمباني معتمدة شهادات على للحصول  الكوادر  تدريب3.
 .٢٠١٩ أكتوبر ٢٩-٢٧ في الخامسة نسخته ستكون  والذي "الخضراء للمباني قطر  مؤتمر " إقامة4.
 أكتوبر  ٢٦ من الرابعة بنسخته سيقام والذي عموما االستدامة بأهداف التوعية نشر  إلى يهدف والذي "لالستدامة قطر  أسبوع" حملة إقامة5.

 .٢٠١٩ نوفمبر ٢ إلى
 .وعامليا محليا باالستدامة املتعلقة واملبادرات الخضراء باملباني واالحتفاء الضوء لتسليط "لالستدامة قطر  جوائ  " إقامة6.
 ."البيئية املدار " برنامج في واملدار  "األخضر املفتاح" برنامج خالل من الفنادق من لكل اعتماد شهادات ملنح العامليين البرنامجين تطبيق7.
 العمراني التطور  ملناقشة "الحضريين املفكرين مجمع" بعنوان سنوية عمل ورشة إلقامة الحضري  للتطوير  املتحدة األمم برنامج مع التعاون 8.

 .الدوحة ملدينة والحضري 
 الخضراء للمباني قطر  مجلس :املصدر

  

      

 
ً
 :كهرماء رد :ثانيا

 :الحصر ال  املثال سبيل على تتضمن والتي ترشيد حملة ضمن الفعاليات من العديد تنظيم على كهرماء تعمل
 .الدولة قطاعات لكافة سنوية مسابقة املرشدة لألبنية ترشيد مسابقة•
 كرنفال / القطرية البيئة ل راعة شجرها حملة / السيارات إطارات تدوير  إلعادة ترشيد فعالية / األوزون  لطبقة اليوم فعاليات / العالمي البيئة يوم•

 .(لتدوم اليوم عليها حافظ) ترشيد
 .ترشيد بقضايا تعنى والتي حياة لنشرة دورية إصدارات•
 .مستدام ملبنى تصميم أفضل مسابقة / فنية لوحة ألفضل ترشيد مسابقة•

 كهرماء :املصدر

 تشجيع املالك واملستثمرين واملصممين واملطورين العقاريين بمنح تسهيالت في رخص البناء عند تطبيق كود البناء األخضر : اإلجراء
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 توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة :الثالث الهدف

وجود بحوث ودراسات علمية مختصة بتأثير 

 القضايا البيئية على السكان

  

      

 

 بأن هذه الدراسات موزعة على جهات مختلفة في الدولة كل حسب
ً
 يوجد عدد من الدراسات املختصة بتأثير القضايا البيئية على السكان، علما

 :اختصاصه، ونذكر منها على سبيل املثال

 

 .  في التخطيط العمراني وتم تحويل البعض الي وزارة املواصالت( دراسة تم اعتمادها 30اكثر من )دراسات تقييم االثر البيئي •

(اشغال) للبناء البيئية باملواصفات كامل فصل على تشتمل االخيرة بان علما 2018و 2014 لعام َالقطرية البناء مواصفات.   

البيئية الشؤون / (ايش ي) بمبدأ عمال  2025-2015 قطر لدولة االحيائي التنوع اس راتيجية لتنفيذ عمل خطة  

 والية التوسع العمراني علي ( تشمل التغير املناخي والتخيط البيئي وتقسيمات الخاليا الساحلية)الخطة الشاملة إلدارة املناطق الساحلية

 . املناطق الساحلية

(البيئية الشؤون) 2009قطر في الجوفية املياه تغذية تطوير  دراسة. 

(كهرماء) 2018 قطر لدولة املياه اس راتيجية 

(البيئة شؤون : املصدر) السكان على املناخي التغير  لتأثير  املعتمدة الدراسات على يحتوي  والذي األول، الوطني البالغ 

 

 والبيئة البلدية وزارة-العمراني التخطيط قطاع :املصدر

 تشجيع املالك واملستثمرين واملصممين واملطورين العقاريين بمنح تسهيالت في رخص البناء عند تطبيق كود البناء األخضر : اإلجراء
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 توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة :الثالثالهدف 

 العمل على زيادة املسطحات الخضراء وزراعة األشجار وإنشاء الحدائق واملتنزهات :اإلجراء 

وجود مشروع وطني يسعى لزيادة معدل 

املسطحات الخضراء وزراعة األشجار 

 وإنشاء الحدائق واملتنزهات 

  

      

 
 .والطرقات الشوارع في الرياح ومصدات الخضراء االح مة وزراعة غابة انشاء خالل من شجرة مليون  زراعة مق رح-
 .وامليادين األماكن وتجميل العامة الحدائق انشاء-
 .التسميد في املستخدمة للحماة االمن االستخدام-
 

 وزارة البلدية والبيئة -إدارة الحدائق العامة  : املصدر

وجود خطط وبرامج لتوفير سبل استفادة 

الجميع من مساحات خضراء وأماكن 

عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن 

الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء 

واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

  

      

 

 .ألعاب األطفال ملختلف الفئات وذوي اإلعاقة على سبيل املثال حديقة القطيفة-

 .تجهيز الحدائق العامة بممرات للمش ي ومداخل لكبار السن وذوي اإلعاقة-

 .تطوير برنامج قطر متيسرة للجميع بالتعاون مع القطاع الخاص-

 .تخصيص بعض الحدائق عامة للنساء واألطفال أو أيام خالل األسبوع-

  .مرك  لكبار السن في الحدائق العامة كحديقة ازغوى -

 حديقة كهرماء للتوعية-

 وزارة البلدية والبيئة –إدارة الحدائق العامة : املصدر
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 توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة :الهدف الثالث

 العمل على زيادة املسطحات الخضراء وزراعة األشجار وإنشاء الحدائق واملتنزهات : اإلجراء

وجود برامج وحمالت وطنية تعنى بتشجيع 

ودعم املواطنين واملقيمين إلنشاء الحدائق 

 املنزلية واملدرسية والعناية بها

  

      

 .خدمة تصميم الحدائق املنزلية لتشجيع أصحاب املنازل على زيادة الرقعة الخضراء-

 .الندوات واالرشادات وانشطة وفعاليات في الحدائق العامة واملدار -

 .  مبادرة ازرع وطنك املرحلة الثانية بالشراكة مع القطاع الخاص-

 .كتب ومطويات عن أشجار وحدائق قطر والتنوع النباتي-

 والبيئة البلدية وزارة – العامة الحدائق إدارة :املصدر

 متوسط نصيب الفرد من املساحات الخضراء

  
 2م 8.1 في الدوحةبلغ متوسط نصيب الفرد من املساحات الخضراء 

  
 .وجهاز التخطيط واالحصاء/ وزارة البلدية والبيئة  -مرك  نظم املعلومات الجغرافية : املصدر
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 توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة :الهدف الثالث

 العمل على تعزيز الجهود الهادفة إلى ترشيد استخدا  املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة واستدامة تنميتها :اإلجراء 

وجود تدابير ملتابعة تطبيق أنظمة الري 

الحديثة في املزارع وتقديم االستشارات الفنية 

 للمزارعين

  

  

  

  

  

  

 

هذا ويتم رصد املساحات امل روعة بنظم الري التقليدية (. الري التقليدي والحديث)تقوم إدارة الشؤون ال راعية بمتابعة نظم الري بامل ارع 

 
ً
 .كما يتم تقديم خدمات االرشاد ال راعي للم ارع املسجلة بالدولة بشكل دوري وذلك من خالل املرشدين ال راعيين. والحديثة سنويا

 

 والبيئة البلدية وزارة – السمكية والثروة ال راعة شؤون قطاع :املصدر 

من الشبكة العامة ( التسرب)نسبة الفاقد 

 للمياه خالل األعوا  الثالثة املاضية

 :العامة الشبكة من (التسرب) الفاقد نسب

2015 = 4.92%، 2016 = 4.04%، 2017 = 4.01%، 2018 = 3.98% 

 كهرماء :املصدر
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 توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة :الهدف الثالث

 العمل على تعزيز الجهود الهادفة إلى ترشيد استخدا  املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة واستدامة تنميتها :اإلجراء 

وجود خطط وبرامج لتركيب األجهزة املوفرة للمياه 

والكهرباء في األماكن العامة، كاملدارس واملستشفيات 

واملساجد واملؤسسات الكبيرة وتشجيع السكان على 

االستفادة من تكنولوجيا ترشيد استهالك املياه 

 والكهرباء في مساكنهم

        

  

في األبنية الحكومية ( 50.000)من إجمالي رؤو  الصنابير املوفرة ألف  35000تم تركيب حوال -

 .املختلفة

تركيب )مدرسة  40بالتعاون بين ترشيد واللجنة العليا للمشاريع واإلرث بحوالي  22مشروع ترشيد -

 (ورؤو  الصنابير املوفرة( الليد)مصابيح اإلضاءة املوفرة 

 مدار  بالدولة  6مشروع املدار  الخضراء ب ركيب تطبيقات طاقة متجددة ب -

  (.راجعته واعتماده من الجهات املختصةمعلى  العمل جاري ) املياه مشروع قانون -

 كهرماء: املصدر
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:الثالث الهدف  توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة 

 العمل على تعزيز الجهود الهادفة إلى ترشيد استخدا  املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة واستدامة تنميتها : اإلجراء

وجود خطة شاملة للتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي 

 الستخدامها في أغراض متعددة 

  

 انشائها يتم جديدة محطات :أوال

 .اليوم/ 3م 350.000محطة الوكرة ملعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية -        

        
اليوم ملياه /  3م 10.000محطة معالجة النفايات الصناعية السائلة والتي تهدف ملعالجة -

 .الصرف الصناعي ذو املنشأ الخفيف واملتوسط

 اليوم / 3م 8.000 استيعابية بطاقة الصحي الصرف مياه ملعالجة الوكير  محطة-        

  توسعتها يتم قائمة محطات :ثانيا

        
 االجمالية االستيعابية القدرة لرفع تهدف والتي أ3 م الصناعية املنطقة معالجة محطة توسعة-

 يومي مربع م ر  ألف 90 الى للمحطة

        

توسعة محطة معالجة جبوب الدوحة والتي تهدف لرفع القدرة االستيعابية لتصبح القدرة -

 ألف م ر مربع يومي 203.5االجمالية للمحطة 

 العامة األشغال هيئة :املصدر
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 توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة :الثالثالهدف 

 العمل على تعزيز الجهود الهادفة إلى ترشيد استخدا  املوارد الطبيعية، والسيما املياه والطاقة واستدامة تنميتها :اإلجراء 

كمية املياه السنوية الناتجة عن عملية معالجة مياه 

 
ً
الصرف الصحي، ونسبة الكمية املستخدمة منها فعليا

 (  الخ...زراعة، صناعة)بحسب مجاالت االستخدا  

 :هي 2018البيانات الواردة لعام 

، في حين تم %57مليون م ر مكعب، وبلغت نسبة االستخدام حوالي  275كمية مياه الصرف املعالجة املنتجة خالل هذه السنة هي 

  .من اإلنتاج% 42التخلص من حوالي 

 :من اإلنتاج كما يلي% 57وت راوح نسب االستخدام في املجاالت املختلفة من اجمالي املستخدم املقدر بحوالي 

 %4الري -

 %29ال راعة -

 %15التبريد -

 %8 الصناعة-

 العامة األشغال هيئة :املصدر
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 :املجموعة تحديات ومعوقات واجهت 

 :بعض املؤشرات لم يتم قياسها أو كانت بياناتها غير مكتملة لألسباب التالية
 

 .صعوبة الحصول على بعض البيانات1.

 .تعدد الجهات املعنية ببعض املؤشرات2.

 .عد  توافر قواعد بيانات لدى بعض الجهات3.

 .اعتماد توفير البيانات في بعض األحيان على مشاريع مستقبلية أو تنفيذ تعداد من قبل جهاز التخطيط واإلحصاء4.
 




