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وزیر التخطیط التنموي ، سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت
 ورئیس اللجنة الدائمة للسكان واإلحصاء

 السعادة،أصحاب 
 أیھا الحضور الكرام،

 السالم علیكم ورحمة اللھ وبركاتھ،،
أعبر لكم عن سعادتي بأن ألقي أمامكم ھذه الكلمة اسمحوا لي، بدایة، أن 

بمناسبة الیوم القطري للسكان الذي تحتفل بھ اللجنة الدائمة للسكان  االفتتاحیة
الثانیة لدولة قطر على انطالق السیاسة السكانیة  عامفي ھذا العام تحت شعار "

2017-2022." 
 

 أصحاب السعادة ، ،

 السیدات والسادة الحضور ، ،
ً من رؤیة قطر الوطنیة  تعمل دولة قطر تحت القیادة ، 2030انطالقا

الرشیدة لحضرة صاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، أمیر البالد 
نوعیة حیاة كل من یعیش على أرضھا من حسین تمواصلة المفدى، على 

رؤیة قطر ، فكانت ومخطط لھا ، وذلك على أسس مدروسةمواطنین ومقیمین
) والثانیة 2016-2011استراتیجیة التنمیة الوطنیة األولى (و 2030الوطنیة 

) والثانیة 2014-2009، وكذلك السیاسة السكانیة األولى ()2018-2022(
مھد الطریق لوضع وتنفیذ سیاسات تحقق ذلك جمیعھا منارات ت 2017-2022
   الھدف.

وقد ركزت ھذه األدوات التخطیطیة، والسیما السیاسة السكانیة، على 

في الوثیقة فأفردت لھا محوراً خاصاً  ،قضایا النمو الحضري واإلسكان والبیئة

 ت العام الماضي. ذات الصلة، والتي أقر

إن اھتمام السیاسة السكانیة للدولة بقضایا النمو الحضري والبیئة نابع من 

 التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة العمیقة التي شھدتھا دولة قطرأن حقیقة 
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دوراً بارزاً في تركز الخدمات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في لعبت 

ھذه ذي أدى إلى ازدحام المراكز الحضریة، والسیما الكبرى منھا، األمر ال

الغالبیة العظمى من السكان، فكان ال بد من التي باتت تستوعب  المراكز

 التعامل مع اآلثار الجانبیة لذلك االزدحام.

ً ومدینة الدوحة  في قطرالشك أن ھذا النمو الحضري السریع  عموما

 وإحدى ثمارھا في ذات الوقت، ،التنمیة الشاملةإحدى متطلبات  خصوصاً ھو

 إال ،دم االقتصادي والعمراني الذي تشھده البالدوھو كذلك أحد أھم مظاھر التق

 داعیةالسیاسة السكانیة  تعاملت معھا إشكالیاتالسریع أن لھذا النمو الحضري 

التي یمكن أن تسھم في تجاوز ھذه اإلشكالیات، اإلجراءات إلى تطبیق عدد من 

، حیث قمنا یة والبیئة بجدیة بالغةفي وزارة البلدنظرنا إلیھ وھو األمر الذي 

ً للفترة  اإلجراءاتبعض ھذه تنفیذ ب وسنعمل على تنفیذ بعضھا اآلخر وفقا

    . لتنفیذھاالزمنیة المحددة 

 

 الحضور الكرام:
تعد ثمرة ، والتي 2022-2017الثانیة لدولة قطر السیاسة السكانیة  تھدف

تحقیق التوازن بین النمو إلى ، واسعة شارك فیھا الجمیعمشاورات وطنیة 
لسكان ومستدامة السكاني ومتطلبات التنمیة المستدامة، بما یضمن حیاة كریمة 

دولة قطر، ویرتقي بقدراتھم ویوسع خیاراتھم، ویرفع من مستویات مشاركتھم 
وھو ما یتماشى مع رؤیة قطر الوطنیة ، في تقدم المجتمع القطري ورفعتھ

الرسمیة مر الذي یتطلب تظافر الجھود ، اآلودعائم دستور البالد 2030
 خالق لبرنامج عملمن أجل تطبیق واألھلیة المعنیة بتنفیذ السیاسة السكانیة 

 ھذه السیاسة.
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 یھا اإلخوة واألخوات،أ
أعبر عن تقدیري العمیق لما تقوم بھ وزارة التخطیط أن أسمحوا لي 

وما تصدره من التنموي واإلحصاء، واللجنة الدائمة للسكان من أنشطة، 
نشرات ودراسات تسھم في االرتقاء بمستوى الوعي االجتماعي لدى سكان 
ف الجمیع بالواقع التنموي والسكاني، وتحفزھم على  الدولة جمیعاً، وتعّرِ

 المشاركة الفعالة في الدفع بمسیرة وطننا نحو مزید من التقدم واالزدھار.
، وأتمنى ھذه االحتفالیةلدعوتي للمشاركة في في الختام أجدد شكري لكم و

لمداوالتكم النجاح في تحقیق األھداف التي وضعتموھا للیوم القطري للسكان 

 لھذا العام.

 والسالم عیكم ورحمة اللھ وبركاتھ.


