


كلمــة العــــدد

إحصاء اليوم .. مستقبل الغد
 

�إن �حتفال  قطر باليوم �لوطني للإح�صاء هذ� �لعام   لي�س  من �أهم �لأيام �لتي متر علينا كمتخ�ص�صني يف �لإح�صاء فقط ، و�إمنا هو يوم  يتفاعل 

فيه �ملجتمع معنا ونتفاعل معه من �أجل �لو�صول �ىل  �لتعاون �لأمثل  بني منتجي �لبيانات وم�صتخدميها لل�صتفادة من في�س �لأرقام و�لإح�صاء�ت 

�لتي  ينتجها �جلهاز  ب�صورة  �أكرث ديناميكية للتخطيط مل�صتقبل قطر.  

 

ويف هذ� �ل�صياق و�صعنا ن�صب �أعيننا �أن ُيركز �حتفال هذ� �لعام على كيفية ��صتفادة جميع �صركائنا  يف �ملجتمع من �لإح�صاء�ت  لبناء خططتهم 

�مل�صتقبلة وفقًا لحتياجات روؤية  قطر 2030،  و رفعنا �صعار )�إح�صاء �ليوم .. م�صتقبل �لغد( يف هذ� �ليوم ليكون خارطة طريق يف تفاعلنا مع 

�ملجتمع من خلل �لرتكيز على �أهد�فنا  �مل�صتقبلية يف �جلهاز مثل توفري �لبيانات  �لجتماعية و�لدميوغر�فية و�لقت�صادية و�لبيئية لكل �جلهات 

بالدولة.

 

ولعلنا نذكر �أنه يف �ليوم �لوطني �لأول للإح�صاء �لعام �ملا�صي قد جمعنا �صركائنا من جميع قطاعات �لدولة للتعرف على  �لنو�ق�س �ملختلفة يف 

تفاعلنا معهم ، و�لتي كان من �أهمها �لربط �لإلكرتوين بني �جلهاز و جهات �لدولة  لبث �ملعلومات و�لبيانات �لإح�صائية  ب�صورة فورية ، وهذ� ما 

مت يف  عدد  من �جلهات خلل  �لعام  ، ونعمل على ��صتكماله يف �ملرحلة �ملقبلة.

 

�إن هذ� �ليوم ل يعترب �حتفال ًخا�صًا جلهاز �لإح�صاء و�إمنا �حتفاًل عامًا يوؤكد دور �ملعلومة وقيمة �لبيان �لإح�صائي يف بناء �ملجتمع و تطور �لدولة.

 

حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني
المشرف العام





اإلحصاء و المرحلة المقبلة
 

بعد مرور ثلثة �صنو�ت على �علن �ل�صرت�تيجية �لوطنية لتطوير �لإح�صاء للفرتة )2008 – 2013 ( ظهرت عددً� من �لإيجابيات �لتي تتمثل يف 

تطوير منظومة �لإح�صاء ب�صورة كبرية جعلتنا نعتمد على �حدث �ل�صاليب و�ملفاهيم و�لتعاريف �لح�صائية �لتي �عتمدتها �للجنة �لح�صائية 

للأمم �ملتحدة يف عملنا ، ومن ثم قام �جلهاز بتنفيذ �مل�صوح ب�صورة عامة ، و �لتعد�د �لعام لل�صكان ب�صورة خا�صة ب�صكل �أكرث متيزً� من �ل�صابق .

 

ويف هذ� �لإطار فاإن ��صرت�تيجية �لتنمية �لوطنية 2011 – 2016 حتتم علينا �لعمل باأكرث من �آد�ه للو�صول �ىل تنفيذها بال�صكل �لأمثل ، ومن �أهم 

�لأدو�ت هو بناء خطط تعتمد على �لأرقام �ل�صحيحة و�لإح�صاء�ت �ملوثوقة �لتي ينتجها �جلهاز جلميع جهات �لدولة .

 

�ن �لنجاح �لذي حققه �جلهاز خلل �صنو�ته �لأربع �لتي م�صت ل�صيء نفتخر به كلنا يف ، و�صيزد�د فخرنا �ذ� وجدنا �لإح�صاء�ت و�لأرقام و�لبيانات 

�لتي ينتجها �جلهاز ت�صهم يف �صياغة خطط وبر�مج ��صرت�تيجية من�صبطة تعمل على تنمية �لقطاعات �ملختلفة يف �لدولة ، مما يربز دور �ملعرفة 

يف ت�صميم �ل�صيا�صات .

و�لتحدي �لذي ماز�ل قائمًا حتي �لأن هو كيفية حتقيق �أهد�ف ��صرت�تيجية �لتنمية �لوطنية من خلل �لتمعن يف �لتقارير و�لبيانات �لإح�صائية 

لل�صتفادة منها ب�صورة �أكرث عمقًا ، ونحن نعمل يف هذ� �لطار على عقد �صر�كة مع �لوز�ر�ت و�جلهات �لخرى من �جل عملية متكني �لقطاعات 

�لخرى من حتقيق �أهد�فها �ملن�صودة بال�صتناد على �ملعلومات و�لبيانات �لدقيقة و�ملوثوقة .

 

محمد علي المرزوقي
 رئيس التحرير
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�صاركت  دولة قطر  يف �لجتماع �خلام�س و�لع�صرين للجنة وكلء 

وروؤ�صاء �لأجهزة �لإح�صائية بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية �لذي عقد من    15 �إىل 16   مايو �ملا�صي يف �أبوظبي 

عا�صمة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بن  بن جرب  �ل�صيخ حمد  �صعادة  �لجتماع  وفد قطر يف  وتر�أ�س 

جا�صم �آل ثاين رئي�س جهاز �لإح�صاء   ، و�صم  �لوفد   �ل�صيد  

�صلطان �لكو�ري  مدير �إد�رة �لإح�صاء�ت �ل�صكانية و�لجتماعية  

، و�ل�صيد نا�صر �صالح �ملهدي مدير �إد�رة �لتعد�د�ت و �مل�صوحات 

�لأ�صرية  ، و�ل�صيد عبد �حلميد �آهن  مدير �إد�رة �لإح�صاء�ت 

�لقت�صادية .

ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  مذكر�ت  من    عددً�  �لجتماع   وناق�س 

�ل�صاد�س  �لجتماع  حم�صر  ب�صاأن  مذكرة  ومنها   ، )�لتعاون(  

ومذكرة   ، و�لجتماعية  �ل�صكانية  �لإح�صاء�ت  مدر�ء  للجنة 

�لفنية  للجنة  ع�صر  �ل�صاد�س  �لجتماع  تو�صيات  ب�صان  ب�صاأن 

�لكويت  دولة  مقرتح  ب�صاأن  �لعامة  �لأمانة  ومذكرة   ، للتعد�د 

�لأمم  ملنظمة  �لإح�صائية  �لدو�ئر  يف  �لعربية  �للغة  با�صتخد�م 

�ملتحدة  ، ومذكرة  حول �إن�صاء �ملركز �لإح�صائي لدول �ملجل�س.

�لإح�صائية  لل�صرت�تيجية  �لعام  �لإطار  �لجتماع  ناق�س  كما 

�لأ�صرة عام  وتنفيذ م�صح دخل ونفقات   ، �لتعاون  لدول جمل�س 

و�ل�صمكية  �لزر�عية  �لإح�صاء�ت  منظومة  وتطوير   ،  2012

�لبيانات  جمع  يف  �لأمثل  �ل�صتخد�م  حول  ت�صور  و�إعد�د   ،

�لإح�صائية من و�قع �ل�صجلت �لإد�رية.  

قطر تشارك في اجتماع لجنة وكالء 
و رؤساء األجهزة اإلحصائية لدول )التعاون( 

بأبوظبي

ت�صكل �ل�صماء �حد �هم عنا�صر �لهوية لأي �أمـة من �لمم ، كما 

�أن �ل�صماء تلعب دور� ً مهما يف ثقافات �ل�صعوب ، فهناك �أ�صماء 

تنتمي ل�صعوب دون �أخرى ، و�أ�صماء تتميز بها دول دون �أخرى . 

ما  هذ�  ؟  �لقطري  �ل�صعب  بني  �صيوعًا   �لأ�صماء  �أكرث  هي  فما 

يحاول �أن ي�صلط عليه �ل�صوء �لتقرير �ملوجز �ل�صادر عن جهاز 

�لح�صاء �لقطري .

 

ففي �لذكور  �حتل ��صم »حممد » �ملرتبة �لأوىل - كمعظم �لدول 

�لعربية - كاأكرث �ل�صماء �صيوعًا  بني �لقطريني حيث بلغ عددهم 

14470 �صخ�س ، و�أتى ��صم »عبد �هلل« يف �ملرتبة �لثانية بعدد 

8878 �صخ�س ، �أما �ملرتبة �لثالثة فكانت ل�صم »علي » حيث بلغ 

�لر�بعة لعدد  ، بينما �حتل ��صم » حمد« �ملرتبة   6507 عددهم 

»محمد« و »فاطمة« أكثر األسماء شيوعًا بين القطريين
»�أحمد«  �أ�صم  �ملرتبة �خلام�صة فكانت من ن�صيب  �ما   ،   5937

بعدد 4640 . 

�أما �لأ�صماء خالد ، نا�صر ، عبد �لرحمن ، ر��صد وعبد �لعزيز 

�حتلو� �ملر�تب من �ل�صاد�صة �ىل �لعا�صرة بعدد 3958 ، 3428، 

3340 ، 3329 ، 3127 على �لتو�يل. 

وفى �لناث  �حتل ��صم »فاطمة » �ملرتبة �لوىل كاأكرث �لأ�صماء 

��صم  و�أتت   ،  6420 عددهن   بلغ  حيث  �لقطريات  بني  �صيوعًا  

�لثالثة  �ملرتبة  �أما   ،  6311 بعدد  �لثانية  �ملرتبة  يف   « »مرمي 

فكانت ل�صم »نورة » حيث بلغ عددهن 6249 ، بينما �حتل ��صم 

�خلام�صة  �ملرتبة  �أما   ،    4359 لعدد  �لر�بعة  �ملرتبة  عائ�صة«   «

فكانت من ن�صيب ��صم » �صارة » بعدد 3372 . 

 

�أما �لأ�صماء �صيخة ، هيا ، موزة ، ح�صة ، �لعنود  �حتلو� �ملر�تب 

من �ل�صاد�صة �إىل �لعا�صرة بعدد 2964 ، 2048، 1899 ، 1881 

، 1803 على �لتو�يل.  

 

و�لناث  �لذكور  �لأ�صماء   عدد  حتديد  مت  باأن  بالذكر  جدير 

�لقطريني  من �آخر تعد�د �صكاين  و�لذي نفذه جهاز �لح�صاء  

- كاأكرب عملية �إح�صائية با�صتخد�م �لأجهزة �لكفية – يف �أبريل 

. 2010

موقعي  على   �لإلكرتونية  �صفحته  �لإح�صاء   جهاز  د�صن  

�لتو��صل �لجتماعي في�س بوك و تويرت ، وذلك لتقدمي �أحدث 

�جلهاز  عن  ت�صدر  �لتي  �لإح�صائية  و�ملوؤ�صر�ت  �لبيانات 

ب�صورة فورية.

ويقدم جهاز �لإح�صاء من خلل  �ل�صفحتني  خدمة �لتو��صل 

�لفوري مع �جلمهور ، وذلك خلل فرتة �لدو�م �لر�صمي من 7 

�صباحًا وحتي �لثانية م�صاًء ، وذلك لكي يطلع �جلمهور ب�صكل 

)اإلحصاء(  يتواصل مع الجمهور على   فيس بوك و تويتر
مبا�صر على �أهم ما يريد �ن يعرفه من �أحدث �لإح�صائيات.

بوك  في�س  �صفحة   يف  �ل�صرت�ك  م�صتخدم  �أي  وي�صتطيع 

 Qatar Statistics عن  �لبحث  خلل  من 

�جلهاز  ل�صفحة  ين�صم  �ن  ي�صتطيع  كما   ،  Authority
 Qatar Statistics من خلل تويرت عن �لبحث عن

، ومن ثم ي�صتطيع �لتو��صل مع م�صوؤويل �جلهاز �و �حل�صول 

على �أهم �لبيانات و�ملوؤ�صر�ت �لإح�صائية.

 �صورة تذكارية  ملمثلي دول اخلليج يف الإجتماع

�أخبار
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�أربع  مرور  بعد  �لإجناز�ت  من  عددً�  �لإح�صاء  جهاز  حقق 

�صنو�ت على  تاأ�صي�س  جهاز �لإح�صاء  �لذي مت �إن�صاوؤه بو��صطة 

�لقر�ر �لأمريي رقم 25 ل�صنة 2007م  بعد �ن كان �جلهاز يتبع  

ملجل�س �لتخطيط   ممثًل يف �إد�رة �لإح�صاء ، و�أنف�صل بعد ذلك 

ليكون جهة م�صتقلة عن جمل�س �لتخطيط و�لذي تغري م�صماه �إىل  

�لأمانة �لعامة �لتخطيط �لتنموي.  

�لعام  �لإح�صاء خلل  �لتي حققها جهاز  �لجناز�ت  �أهم  ومن 

و�ملن�صاآت  و�مل�صاكن  لل�صكان  �لعام  �لتعد�د  �إجر�ء  هو  �ملا�صي 

باليوم  قطر  �حتفال  خلل  نتائجه  عن  �أعلن  و�لذى   ،   2010

�لعاملي للإح�صاء   يف 20 �أكتوبر �ملا�صي.  

كما �أحتفل �جلهاز ولأول مره  باأول يوم قطري للإح�صاء و�لذي 

، ومت خلله عقد  دي�صمرب   6 به كل عام يف  ي�صادف �لحتفال 

�خلو�رزمي  للجنة  �لأول  �ملوؤمتر  ومنها   �لفاعليات  من  �لعديد 

و�لذي ��صت�صافته �لدوحة من �ل�صاد�س و�إىل �لثامن من دي�صمرب 

 .2010

�لقانون  �ملفدى  �لبلد  �أمري  �صمو  �لعام   �أ�صدر خلل هذ�  كما 

و�لذى   ، �لر�صمية  �لإح�صاء�ت  ب�صاأن   2011 ل�صنة   )2( رقم 

�أنه �مل�صدر �لر�صمي جلميع �لبيانات  حدد م�صوؤولية �جلهاز يف 

و�ملعلومات �لإح�صائية يف دولة قطر بالإ�صافة �ىل �أن �لقانون قد 

ن�س على حماية �أي معلومات �صخ�صية �أو معلومات عن �ملن�صاآت 

وفقًا للمبادئ �لإح�صائية �لدولية �لتي يعمل يف �إطارها �جلهاز.

ون�صر  وحتليل  �إنتاج  يف   �لإح�صاء   جهاز  م�صوؤولية  وتتلخ�س 

�لإح�صاء�ت �لر�صمية �لدميوغر�فية ، �لجتماعية ، �لقت�صادية 

و�لإح�صاء�ت �لبيئية وغريها من �لإح�صاء�ت �ملتعلقة بالدولة . 

ويقوم جهاز �لإح�صاء بلعب دور هام يف عملية �لتنمية �لوطنية 

ل�صياغة  �ملطلوبة  �لإح�صائية  �ملعلومات  بتوفري  وذلك   ، للدولة 

�لتكامل  بتن�صيق  ويقوم  �حلقائق  على  �ملعتمدة  �ل�صيا�صات 

�أخرى  حكومية  جهات  بو��صطة  �ملنتجة  للإح�صاء�ت  و�لتناغم 

يتعلق  فيما  و�لإقليمية  �لدولية  �ملنظمات  مع  �أعماله  وين�صق   ،

باملفاهيم و�لتعاريف �لإح�صائية.

عبارة  وهو   « قلم   « م�صروع  تد�صني  مت  �أنه   ، بالذكر  و�جلدير 

ب�صكل  حتديثها  يتم   ، �إلكرتونية  وطنية  كمعلومات  قاعدة  عن 

�لبيانات و�ملعلومات �ملوجودة فيها �ىل ثمانينيات  ، تعود  دوري 

�لقرن �ملا�صي حتى تاريخ هذ� �ليوم . كما قام جهاز �لح�صاء 

�لجتماعية  �مل�صوح  من  متنوعة  ب�صل�صلة  �ملا�صي  �لعام  خلل 

وم�صح   ، �لعاملة  �لقوى  م�صح  �أهمها  ومن   ، و�لقت�صادية 

�ل�صتثمار �لجنبي �لذي مت تنفيذه يف دولة قطر لأول مرة.  

انجازات متعددة لجهاز اإلحصاء  بعد 
مرور أربع سنوات على إنشائه

�مل�صابقة  قطر  جامعة  مع  بالتعاون  �لإح�صاء  جهاز  �صارك  

�لثلثي  »�لت�صور  م�صروع  مع  �لتنموي  للت�صور  �لثالثة  �ل�صنوية 

�لأبعاد للبيانات �لدميوغر�فية يف قطر«. 

هيئة  �جلغر�فية يف  �ملعلومات  نظام  ق�صم  �مل�صروع يف  نفذ  وقد 

�لإح�صاء وجامعة تك�صا�س �أي �آند �م يف قطر مب�صاركة ع�صوي 

�ملعلومات  نظام  من�صق  تر�جي،  ��س  ��س.  ر.  �لدكتور  �لفريق 

بالكري�صنان،  بي.  و�لدكتور  �لإح�صاء،  جهاز   يف  �جلغر�فية، 

بعد يف  و�لتح�ص�س عن  �ملعلومات �جلغر�فية  �ملحا�صر يف نظام 

جامعة قطر، و�ل�صيدة بينار �وكار، خبرية �لإح�صاء يف �جلهاز.

�جلغر�فية  �ملعلومات  نظام  �أ�صاليب  �أحدث  �لعمل  يف  وعر�صت 

يف تف�صري  �لبيانات �لدميوغر�فية وحتليلها خلدمة �مل�صتخدمني 

و�لطلبة بتطبيق طريقتي )Areametric 2D(  و

�لبناية  يف  �ل�صكان  عدد  لتقدير   )Volumetric 3D(
و�لبنايات.  �لإح�صائية  �لكتلة  بيانات  جمموعات  على  ��صتناد� 

 the exercise was carried وقد نفذ �لتمرين

نتائج  �أ�صا�س  على  قطر  يف  �ملناطق  من  عينات  لب�صع    out
�لتعد�د �لأخري �لذي �أجرته هيئة �لإح�صاء يف قطر عام 2010 . 

�إن برنامج ArcGIS هو برنامج نظام �ملعلومات �جلغر�فية 

لتعزيز  �لت�صور  و�صيلة  �إىل  بالإ�صافة  �مل�صتخدم  �لرئي�صي 

�آند �م يف  �أي  �لتاأثري�ت �لت�صورية �ملتو�فرة يف جامعة تك�صا�س 

قطر.

جامعة  نظمتها  علمية  ندوة  يف  �مل�صروع  نتائج  عر�صت  كما 

وكرمت  �لنتائج.  ب�صاأن  مناق�صات  و�أجريت  �م  �آند  �أي  تك�صا�س 

�أع�صاء  جلنة �لختيار و�إد�رة تقنية �ملعلومات يف موؤ�ص�صة قطر 

مب�صاريع  �لقيام  على  ولت�صجيعهم  �حليوية  مل�صاهمتهم  �لفريق 

�أخرى يف �مل�صتقبل.

الجهاز يشارك في 
المسابقة السنوية 

الثالثة للتصور 
التنموي 2011

�أخبار



في ورشة عمل حضرها ممثلين من دول مجلس التعاون واألمم المتحدة :-

جهاز اإلحصاء يطور مقايس التنمية 
البشرية بإضافة ثالثة مؤشرات 

جديدة
�أ�صت�صاف جهاز �لإح�صاء ور�صة عمل منهجية ومقيا�س �لتنمية 

�لب�صرية يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي على مد�ر ثلثة �أيام   

�لتنمية  تقارير  لإعد�د  �جلديدة  للمقايي�س  فهم  خلق  بهدف  

و�ملحللني  �لب�صرية  �لتنمية  تقارير  فرق  كفاءة  وتطوير  �لب�صرية 

لتعزيز  �لب�صرية  �لتنمية  موؤ�صر�ت  ��صتخد�م  يف  �ل�صيا�صيني 

ودعم �صيا�صات �لتنمية �لب�صرية يف منطقة �خلليج، كما �صتعمل 

�لور�صة على �لبحث ب�صكل �أعمق يف ق�صايا مقايي�س �لتنمية.

و�صارك يف ور�صة �لعمل  ممثلني من �لأجهزة �لإح�صائية وفرق 

�إعد�د تقارير �لتنمية �لب�صرية بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية، وممثلني عن مكتب �لأمم �ملتحدة �لإمنائي بنيويورك، 

و�ملكتب �لإقليمي باأبوظبي.

رئي�س  ثاين  �آل  جا�صم  بن  جرب  بن  حمد  �ل�صيخ  �صعادة  و�أكد 

�لتحديات  �أن  بالور�صة   �لفتتاحية   كلمته  يف  �لإح�صاء  جهاز 

م�صتوى  على  جديدة  روؤية  ت�صتلزم  �لعربية  �ملنطقة  تو�جه  �لتي 

�صحرية  بحلول  تتحقق  ل  �لب�صرية  فالتنمية  �لعامة،  �ل�صيا�صات 

بل نتيجة لل�صيا�صات �لتنموية �لهادفة.

و�أو�صح �صعادته �إن ��صرت�تيجية �لتنمية �لوطنية  2011 – 2016  

وحمركها  �لتنمية  عملية  حمور  �لقطري  �لإن�صان  �أن  �أعتربت 

�ملعنية  �جلهات  �أن  �إىل  م�صري�  نتائجها،  من  �لأول  و�مل�صتفيد 

لتنفيذ  طريق  خارطة  و�صع  على  حاليا  تعكف  بال�صرت�تيجية 

�ملخرجات  يحدد  زمني  جلدول  وفقًا  �ملذكورة  �ل�صرت�تيجية 

و�لنتائج.

�أن �أهمية ور�صة �لعمل �لتي تنبع من  و�أ�صار رئي�س �جلهاز  �إىل 

للتنمية  جديدة  قيا�صية  �أ�صاليب  �أعمق   ب�صكل  ت�صتعر�س  �أنها 

2010 �لذي  �لب�صرية، �لتي �عتمدت يف تقرير �لتنمية �لب�صرية 

�أعد مبنا�صبة �لذكرى �لع�صرين لإ�صد�ر تقارير �لتنمية �لب�صرية، 

 �صعادة ال�صيخ حمد بن جرب بن جا�صم اآل ثاين

م�ؤمتر
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م�صريً� �إىل �أن ور�صة �لعمل �صتناق�س ثلثة مقايي�س جديدة هي 

دليل �لتنمية �لب�صرية �ملعدل بعامل عدم �مل�صاو�ة ،ودليل �لفو�رق 

بني �جلن�صني ، ودليل �لفقر �ملتعدد �لأبعاد.

تقرير  جعل  �جلديدة  �ملقايي�س  ��صتخد�م  �أن  �إىل  �صعادته  ونوه 

�لبلد�ن  �صمن  من  قطر  دولة  ي�صنف  �ملذكور  �لب�صرية  �لتنمية 

�لثامن  �لب�صرية �ملرتفعة جد� حيث �حتلت �ملركز  �لتنمية  ذ�ت 

و�لثلثني على �ل�صعيد �لعاملي.

»�لإح�صاء من  �نه مت �عتماد مبد�أ  �ل�صيخ حمد بن جرب   وقال 

وب�صكل  ميكننا  �ملبد�أ  وهذ�   « �لأدلة  على  مبنية  �صيا�صات  �أجل 

�صتتحقق،  �لتي  و�لعو�ئد  �لإجناز�ت  على  �لوقوف  من  منهجي 

و��صت�صر�ف م�صتقبل نتائج ��صرت�تيجية �لتنمية �لوطنية و�آثارها 

على �لإن�صان.

�لتي يبذلها جهاز  �إطار �جلهود  تاأتي يف  �لور�صة   �أن  و�أ�صاف   

�لإح�صائي  �لعمل  يف  �لتطور�ت  �أحدث  على  للوقوف  �لإح�صاء 

�لتطوير  مع  �لتفاعل  من  كو�دره  ومتكني  �لدويل  �ل�صعيد  على 

�لتقارير  و�إعد�د  �لب�صرية  �لتنمية  قيا�س  منهجية  يف  �مل�صتمر 

�لوطنية �ملتعلقة بهذ� �لأمر.

بتحقيق  تعنى  �لب�صرية،  �لتنمية  �أن  جرب  بن  حمد  �ل�صيخ  وبني 

يفعلوه  �أن  �لنا�س  ي�صتطيع  مبا  �لإن�صان  يف  �لكامنة  �لطاقات 

يف  حقيقية  خيار�ت  ملمار�صة  حرية  من  لديهم  مبا  ويحققوه 

حياتهم. فاإجناز �لعديد من �ملهام لي�س مهما فح�صب و�إمنا هو 

جوهري للنا�س باأن تكون لديهم �لقدر�ت �أو �حلرية لإجنازها. 

خليار�ت  تو�صيع  عن«عملية  عبارة  هي  �لب�صرية  فالتنمية  لهذ� 

بل  �خليار�ت  هذه  تكون  �أن  ميكن  �ملبد�أ  حيث  ومن  �لنا�س، 

�لثلثة  �لأ�صا�صية  �خليار�ت  و�إمنا  �لوقت،  مبرور  وتتغري  نهاية 

على جميع م�صتويات �لتنمية هي: �أن يحيا �لإن�صان حياة طويلة 

�للزمة  �ملو�رد  على  ويح�صل  �ملعرفة  يكت�صب  و�أن  وطبيعية 

مل�صتوى معي�صة كرمي«.

و�أ�صاف �صعادته: �ن« �لتنمية �لب�صرية تعني �أي�صا �إد�مة �لنتائج 

�لأمناط  مكافحة  تعني  كما  �لزمن..  عرب  وتثبيتها  �لإيجابية 

و�ملمار�صات �لتي تفقر �لب�صر وحترمهم من �مل�صاركة يف عملية 

�لإن�صاف  مثل  �لعامة  �ملبادئ  تطبيق  ي�صبح  وهكذ�  �لتنمية، 

و�ل�صتد�مة و�حرت�م حقوق �لإن�صان �صرورة ملحة«.

�ل�صرت�تيجيات  تنفيذ  على  يعمل  �لإح�صاء  جهاز  �ن  و�أو�صح 

�لفني  �لدعم  توفري  يف  فاعل  ��صرت�تيجي  ك�صريك  �لقطاعية 

�لأ�صرية  �مل�صوح  وتنفيذ  �ملختلفة،  �لبيانات  قو�عد  لبناء  �للزم 

�لبيانات  تبادل  معايري  تطوير  على  و�مل�صاعدة  و�ملوؤ�ص�صية 

و�ملعلومات بني �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �ملختلفة، ول �صيما �مل�صاهمة 

�لجتاه  على  للتعرف  وذلك  و�لتقييم  �لر�صد  نظم  تطوير  يف 

�لغايات  حتقيق  �إىل  �لهادفة  �لتنفيذية  �مل�صاريع  ت�صلكه  �لذي 

�لتي �عتمدتها ��صرت�تيجية �لتنمية �لوطنية وتقييم �أثارها على 

�ملو�طنني.

من جانبه �أكد �ل�صيد ميلورد� كوفا�صيفت�س رئي�س مكتب �إح�صاء�ت 

تقارير �لتنمية �لب�صرية �لتابع ملكتب �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف 

�لب�صرية يف عملية  �لتنمية  �أهمية  على  قدمها  �لتي  �لعمل  ورقة 

�لقت�صادي  �لنمو 

�أهمية  �إىل  م�صري� 

فرد  كل  �إعطاء 

حلياة  فر�صة 

�إىل  منوها  �صليمة 

�لتنمية  تقارير  �ن 

خلل  �لب�صرية 

�ن  �أكدت  عاما   20

من  عدد�  هناك 

ولكن  �لجناز�ت 

�أ�صخا�صا  هناك 

يفتقرون  ز�لو�  ل 

للحاجات �لأ�صا�صية خ�صو�صا ما يتعلق بالظروف �ملعي�صية وقال 

�ن �لتقرير للعام 2010 حتدث عن توفري فر�س مت�صاوية وحقوق 

مت�صاوية.

ما  �مل�صاكل  بع�س  تو�جه  �لدول  من  عددً�  هناك  باأن  و�أ�صاف 

�لب�صرية2011 و�ن �لتحدي يكمن يف  �لتنمية  يقودنا �ىل تقرير 

�لتنازل عن �حلريات للأجيال  �لأ�صا�صية دون  تو�صيع �حلريات 

�لدو�م  على  حتديا  ت�صكل  �لب�صرية  �لتنمية  و�ن  �مل�صتقبلية 

وو�صعت على عاتق �لإح�صائيني توفري بيانات �أكرث دقة.

تتعلق  جديدة  موؤ�صر�ت  ثلثة  �دخلو�  �أنهم  �إىل  ميلورد�  و�أ�صار 

بامل�صاو�ة وهذ� يتطلب توفري بيانات �أكرث دقة لفتا باأنه ل توجد 

موؤ�ص�صة دولية متتلك جميع �لبيانات و�ن �لطريق ل ز�ل طويل 

لل�صتفادة من �لبيانات منوها بان ور�صة �لعمل �حلالية ت�صكل 

�أر�صية للتعاون �لإقليمي و�لدويل يف هذ� �ملجال.

�لتقرير  �صدور  عام   20 نحو  مرور  بعد  �نه  ميلورد�  و�أو�صح 

�لب�صرية  �لتنمية  على  وركز  �أهتم  �لذي   1990 عام  �لذي  �لأول 

�لتنمية  �أن  حيث  �ملفاهيم،  تلك  �إىل  �لعامل  يعود  �حلقيقية، 

�لتي  �ل�صيا�صية  فالتطور�ت  �ل�صتد�مة،  �أ�صا�س  هي  �لب�صرية 

�ملحرك  هو  �لب�صر  �ن  �عتربت  �لدول،  من  �لكثري  يف  حدثت 

بني  �مل�صاو�ة  على  حاليا  نركز  فنحن  لذلك  للتنمية،  �لأ�صا�صي 

�لب�صر.

دول  �أن  �لب�صرية  �لتنمية  تقارير  �إح�صاء�ت  مكتب  رئي�س  و�أكد 

موؤ�صر�ت  �أد�وؤها جيدً� يف جمال  كان  �لتعاون �خلليجي  جمل�س 

يف  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  ملمو�صا  تقدما  حققت  �لب�صرية،  �لتنمية 

�إىل  بالإ�صافة  �رتفع  �لتعليم  فمعدل  �لب�صرية،  �لتنمية  جمال 

�رتفاع م�صتويات �لدخل يف دول �لتعاون وكذلك حت�صن كبري يف 

موؤ�صر�ت �ل�صحة. و�أ�صاف �أن موؤ�صر�ت �لتنمية �لب�صرية بدول 

�لتعاون يف منو مت�صاعد.

مثل  �لأهمية  من  قدر  على  تاأتي  �لب�صرية  �لتنمية  �أن  �إىل  ونوه 

�لتنمية �لقت�صادية، ولفت �إىل �أن موؤ�صر �لتنمية �لب�صرية لعام 

2010 �أ�صتخدم موؤ�صر�ت حديثة مثل موؤ�صر�ت �لتعليم، وكذلك 

بها  معمول  كان  �لتي  �ملوؤ�صر�ت  �إىل  بالإ�صافة  �لدخل  موؤ�صر�ت 

�لتنمية  �أن  �إىل  م�صريً�  »هجينا«،  موؤ�صرً�  �صمي  لذلك  �صابقًا، 

تتعلق  �أي�صا  ولكنها  فقط  و�لتعليم  بال�صحة  تتعلق  ل  �لب�صرية 

و�أ�صار  و�ل�صتد�مة،  �مل�صاو�ة  وكذلك  �لفعالة  �لب�صر  مب�صاركة 

�إىل �أن تقرير �لتنمية �لب�صرية لعام 2011 �صريكز على �لتنمية 

�ملو��صيع  على  تركز  �ملتحدة  �لأمم  جهود  �ن  حيث  �مل�صتد�مة، 

�ملتعلقة بالتنمية �مل�صتد�مة.

وُيعد موؤ�صر �لتنمية �لب�صرية خل�صة للتنمية �لأ�صا�صية �لب�صرية 

باجتاهات ثلثة ـ حياة طويلة و�صحية و�ملعرفة وم�صتوى معي�صي 

�أ�صبح  �لزمن  ومبرور  �لب�صرية،  للتنمية  معروفًا  مقيا�صًا  لئق، 

جليًا �أن �ملوؤ�صر�ت، مثل معدلت �ملعرفة بالقر�ءة و�لكتابة لدى 

كافية  لي�صت  �لإجمايل  بالدر��صة  �لنخر�ط  ومعدل  �لبالغني 

�لبالغني  معرفة  فمثل،  �لب�صري،  �لر�أ�صمايل  �لتكوين  لقيا�س 

بالقر�ءة  �ملعرفة  متثل  ل  �ليوم  ُتقا�س  كما  و�لكتابة  بالقر�ءة 

و�لكتابة �ملطلوبة يف �لعامل �لتكنولوجي �حلايل، ولذلك �أدخلت 

ثلثة موؤ�صر�ت �أخرى لقيا�س �لتنمية �لب�صرية. 

حمد بن جبر: التنمية البشرية ال تتحقق بحلول سحرية بل نتيجة 
للسياسات التنموية الهادفة

 ميلوردا كوفا�صيفت�ش
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دول  يف  �لب�صرية  �لتنمية  وقيا�س  منهجية  عمل  ور�صة  �أو�صت 

جمل�س �لتعاون �خلليجي �لتي �ختتمت �أعمالها يف �لدوحة �م�س 

باأهمية �لت�صريع يف �إن�صاء مكتب �إح�صائي م�صتقل لدول �ملجل�س 

وو�صع  �لأع�صاء  �ل�صت  �لدول  يف  �لإح�صائي  �لتن�صيق  لتعزيز 

جمل�س  دول  يف  �لح�صائية  �لقدر�ت  لتطوير  م�صرتك  برنامج 

�لتعاون.

للأ�صر  �ملعي�صية  �مل�صوحات  تن�صيق  ب�صرورة   �لور�صة   و�أو�صت 

متعددة  �لعنقودية  و�مل�صوح  �ل�صحي  �لدميوغر�يف  �مل�صح  مثل 

مبكتب  �خلا�س  �ملعي�صة  وم�صتويات  �لدخل  وم�صح  �ملوؤ�صر�ت 

�لإح�صاء �لأوروبي.

�لوطنية  �لبيانات �لإح�صائية  �لتفاوت بني  يتعلق بخف�س  وفيما 

و�لتن�صيق  �لتعاون  تعزيز  ب�صرورة  �مل�صاركون  �أو�صى  و�لدولية 

»�لوحد�ت  مثل  �لإح�صاء�ت  تنتج  �لتي  �لوطنية  �ملنظمات  بني 

وغريها«  و�لعمل..  و�ل�صحة  �لرتبية  وز�ر�ت  يف  �لإح�صائية 

�ل�صعيد  على  �لإح�صاء�ت  بتوحيد  �ملكلفة  �لدولية  و�ملنظمات 

�ل�صكان يف �لأمم �ملتحدة و�لبنك  �ليون�صكو و�صعبة  �لدويل مثل 

�لدويل وغريها.

�إىل  ودعو� يف هذ� �لإطار �لأجهزة �لإح�صائية يف دول �ملجل�س 

�ملكلفة  �لدولية  �لوكالت  مع  وم�صتمر  فاعل  ب�صكل  �لتو��صل 

مبر�قبة ومتابعة �لبيانات للتاأكد من ح�صولها على �أحدث و�أدق 

�لبيانات، لفتني �إىل �همية �إ�صهام مكتب تقرير �لتنمية �لب�صرية 

بناء  �حلو�ر  ت�صهيل  يف  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج  �لتابع 

على طلب �أجهزة �لإح�صاء �لوطنية.

�صرعة  �إىل  �ملجل�س  دول  يف  �لإح�صائية  �لأجهزة  دعو�  كما 

�لبيانات  بتوفري  �خلا�صة  �لدولية  �لوكالت  لطلبات  �ل�صتجابة 

و�ملعلومات للتاأكد من ح�صولها على �أحدث �ملعلومات �ملتو�فرة 

لإنتاج تقرير �لتنمية �لب�صرية �لدويل.

للمنظمات  �لأ�صرية  �مل�صوحات  بتوفري  �مل�صاركون  و�أو�صى 

�حلالية  �لدولية  �لبيانات  قو�عد  يف  لإدر�جها  �ملعنية  �لدولية 

�لدخل  توزيع  بيانات  »قاعدة  مثل  �ملعي�صية  �لأ�صر  مل�صوحات 

قيا�س  در��صة  بيانات  قاعدة  �لدويل،  بالبنك  �خلا�صة  �لدولية 

م�صتويات �ملعي�صة �خلا�صة بالبنك �لدويل، قاعدة بيانات در��صة 

�ملتعددة  �لعنقودية  �مل�صوح  بيانات  قاعدة  للدخل،  لوك�صمبورغ 

�ملوؤ�صر�ت �خلا�صة باليوني�صف«.

و�أكدت �لور�صة �أهمية بناء قدر�ت �لأجهزة �لإح�صائية �لوطنية 

لتوفري �لبيانات ودعم �إنتاج وحتليل �أدلة �لتنمية �لب�صرية.

و�أ�صارت �إىل �أنه ميكن لإح�صاء�ت �لتنمية �لب�صرية على �مل�صتوى 

يف  د�عني  �لوطنية،  �لإح�صاء�ت  �أ�صا�س  على  تقوم  �أن  �لوطني 

يتعلق  فيما  �ملعنيني  �ل�صركاء  كافة  مع  �لت�صاور  �إىل  �لإطار  هذ� 

باملو�صوع �ملحدد »ق�صايا �لتنمية �ملرغوب حتليلها )مبا يف ذلك 

�خلا�س،  و�لقطاع  �لوطنيون،  و�خلرب�ء  �حلكومية،  �لأجهزة 

و�ملجتمع �ملدين، و�ملجتمعات �ملحلية(.

�مل�صوح  )�لتعد�د،  �حلالية  �لإح�صاء�ت  مر�جعة  �أهمية  و�أكدت 

�لتي  �لثغر�ت  لتحديد  وغريها(  �لإد�رية  �لبيانات  �لأ�صرية، 

�لهامة  �لق�صايا  على  و�لرتكيز  �إ�صافية  ببيانات  ملوؤها  ينبغي 

ل�صيا�صات �لدولة على �أل تكون مثرية للجدل ب�صكل كبري �أو ذ�ت 

ح�صا�صية �صيا�صية.

�لبيانات  تف�صيل  على  �لعمل  �صرورة  �إىل  �لور�صة  ونوهت 

كما  �ل�صعيفة(..  �ل�صكانية  �ملجموعات  ح�صب  �أو  )جغر�فيًا 

وحت�صني  �لبيانات  و�صفافية  تبادل  تعزيز  �أهمية  �إىل  لفتت 

غري  للقارئني  ومفيدة  �لقر�ءة  �صهلة  جلعلها  عر�صها  �أ�صاليب 

�لب�صرية  �لتنمية  وحتليلت  �إح�صاء�ت  وربط  �ملتخ�ص�صني 

بعملية �تخاذ �لقر�ر ل�صمان �ل�صتخد�م �لفعال لتقرير �لتنمية 

�لب�صرية �لوطني لتح�صني �ل�صيا�صات وتعزيز �لتنمية.

�لب�صرية  للتنمية  جديدة  مقايي�س  ثلثة  مناق�صة  على  وركزت 

ودليل  �مل�صاو�ة،  عدم  بعامل  �ملعدل  �لب�صرية  �لتنمية  هي«دليل 

وبحثت  �لأبعاد«  �ملتعدد  �لفقر  ودليل  �جلن�صني،  بني  �لفو�رق 

�لب�صرية،  �لتنمية  مقايي�س  ق�صايا  �أعمق  وب�صكل  �أي�صا  �لور�صة 

وقدمت عدد� من �أور�ق �لعمل عن تقرير �لتنمية �لب�صرية لعام 

2010 بالإ�صافة �إىل مناق�صة ق�صايا تتعلق بالتكيف مع �ملوؤ�صر�ت 

�جلديدة لتلئم كل دولة، ومن ثم �مل�صاهمة يف �لتطور �مل�صتمر 

لهذه �ملوؤ�صر�ت.

موؤ�صر�ت  وملمح  مبفهوم،  تتعلق  م�صائل  �إىل  كذلك  وتطرقت 

�حل�صاب،  وطرق  �لنظري  �جلانب  �جلديدة  �لب�صرية  �لتنمية 

يف  و�لدوليني  و�لإقليميني  �لوطنيني  �لبيانات  مزودي  ودور 

توفري بيانات خا�صة بهذ� �ل�صاأن بالإ�صافة �إىل ت�صجيع �لتكيف، 

و��صتخد�م مقايي�س �لتنمية يف �لدعم و�لتخطيط. حيث يعكف 

�لب�صرية  �لتنمية  �لقطري على تطوير مقايي�س  �لإح�صاء  جهاز 

قام  �لذي  �لتطوير  مع  يتو�فق  مبا  قطر  دولة  يف  �مل�صتخدمة 

�لعام  �ملتحدة  للأمم  �لتابع  �لب�صرية  �لتنمية  تقرير  مكتب  به 

�ملا�صي.

في توصيات ورشة  »قياس التنمية البشرية« :-

دعوة إلنشاء مكتب إحصائي مستقل 
لدول مجلس التعاون

 خالل احد جل�صات ور�صة العمل
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التنمية  مفهوم  للقارئ  نب�سط  اأن  نريد  حوارنا  بداية  يف 

الب�سرية، واأهميته بالن�سبة اإىل متخذي القرار يف اأي دولة؟

ل �صك فيه باأن »�لإن�صان هو �لرثوة �حلقيقية لكل �أمة«، و�لهدف 

�لأ�صا�صي للتنمية هو توفري بيئة يعي�س فيها �لإن�صان حياة مديدة 

ملوؤها �ل�صحة و�لإبد�ع ، كما �أن جناح �أي بلد �أو فرد يف حتقيق 

�لرفاه ل ميكن تقييمه باملال فقط. فل �صك يف �أن �ملال �صروري، 

قيا�س  �أن  غري   ، تقدم  �أي  حتقيق  يتعذر  �ملو�رد  توفر  وبدون 

�لتقدم ل بد �أن ي�صمل عنا�صر �أخرى ل تقل �أهمية عن �ملال يف 

تقييم �لرفاه، وهي حق �لإن�صان يف عي�س حياة �صحية ومديدة، 

وحقه يف فر�صة �حل�صول على �لتعليم وحقه يف حرية ��صتعمال 

حوار - اأحمد العليمي

باللجنة  �لإح�صائي  �خلبري  لبد�  ��صماعيل  �لدكتور  �أكد 

دولة  �ن  ��صيا)��صكو�(   لغرب  و�لجتماعية  �لقت�صادية 

قطر تعترب  من �لدول �لتي تتميز بعمل �ح�صائي و تن�صيقي 

هذ�  �ن  �ىل  م�صريً�  �جلودة  عالية  بيانات  و�نتاج   دوؤوب 

يوؤدي �يل نتائج �إيجابية  ل�صالح �لدولة.

و�أ�صاف �لدكتور ��صماعيل لبد� يف حو�ر مع جملة  �لإح�صاء 

�ن وجود مكتب �ح�صائي خليجي  موحد �صيفيد  يف عملية 

توحيد طرق جمع و حتليل �لبيانات و كذلك توحيد �ملفاهيم 

�لح�صائية �مل�صرتكة عند جمع �لبيانات مما يزيد عملية 

�لبيانات  فيه  تكون  �لذي  �لمر  �ملنتجة،  �لبيانات  جودة 

قابلة للمقارنة وتر�عي �ملعايري �لدولية.

�ن وجود مكتب �ح�صائي خليجي  موحد  لبد� �ىل  و�أ�صار 

و  �لبيانات  حتليل  و  جمع  طرق  توحيد  عملية  يف  �صيفيد  

جمع  عند  �مل�صرتكة  �لح�صائية  �ملفاهيم  توحيد  كذلك 

�لمر  �ملنتجة،  �لبيانات  جودة  عملية  يزيد  مما  �لبيانات 

�ملعايري  وتر�عي  للمقارنة  قابلة  �لبيانات  فيه  تكون  �لذي 

�لدولية.

�ملعارف و�ملو�هب يف تقرير م�صريه. 

�لنا�س،  �أمام  �ملتاحة  تو�صيع �خليار�ت  �لب�صرية هي  �لتنمية  �إن 

فيعي�صو� حياة مديدة ملوؤها �ل�صحة، ويكت�صبو� �ملعرفة، ويتمتعو� 

مبعي�صة كرمية، �إ�صافة �إىل ممار�صة �حلرية �ل�صيا�صية، و�صمان 

�صميث  �آدم  ي�صميه  ما  وهذ�   ، �لذ�ت  و�حرت�م  �لإن�صان،  حقوق 

بالقدرة على عي�س �حلياة من غري خجل.

و�لتنمية تقوم على �حلرية، و�خليار �لإن�صاين )حرية �لفر�س( 

و�مل�صار �لت�صاركي )حرية �لت�صرف( ، وجتمع �لتنمية �لب�صرية 

وتعزيز  وتوزيعها  �ل�صلع  �إنتاج  بني 

و��صتثمارها، كما  �لب�صرية  �لقدر�ت 

�أن  يجب  مما  �خليار�ت  على  تركز 

من  فعله  عليه  وما  �لإن�صان  ميلكه 

تاأمني مو�رد رزقه. و�لتنمية ل  �أجل 

�لأ�صا�صية  �لحتياجات  تلبية  تعني 

فح�صب، بل هي �أي�صًا مبثابة م�صار ت�صاركي ينطبق مفهومه على 

�أقل �لبلد�ن منوً� مثلما ينطبق على �أكرثها تقدمًا. 

وترتكز �لتنمية �لب�صرية  على ثلثة مكونات �أ�صا�صية هي: 

ويرتقو�؛ لينمو�  للب�صر  �حلقيقية  �حلريات  تو�صيع  • �لرفاه: 

�لأفر�د  متكني  �لتغيري:  على  و�لقدرة  �لتمكني   •
�لنتائج  وحتقيق  �لت�صرف  من  و�جلماعات 

�ملن�صودة؛

وحتقيق  �لإن�صاف،  تعزيز  �لعد�لة:   •
�لزمن، و�حرت�م  �مل�صتد�مة على مر  �لنتائج 

�أخرى  �أهد�ف  وحتقيق  �لإن�صان  حقوق 

للمجتمع.

جودة البيانات

يف  ت�سمنون  كيف 

الإ�سكوا جودة البيانات 

تر�سل  التي  والأرقام 

الدول  من  اإليكم 

الأع�ساء؟

�ملعلومات  جلمع  �لأع�صاء  �لدول  �إىل  ��صتبيان  باإر�صال  نقوم 

يف  �ملعدة  �لإح�صائية  �جلد�ول  يف  بو�صعهم  نقوم  ثم  �للزمة 

ق�صم �لإح�صاء�ت �لجتماعية ،  ويقوم �لفريق �لعامل بعمليات 

مو�قع  حتديد  و  �لح�صائية  بالطرق  �لبيانات  جودة  �صبط 

بال�صكو�  �لعامل  �لفريق  يقوم  ثم  من  و  جدت،  و  �ن  �لأخطاء 

باإر�صالها من جديد �إىل �لدول بغية �لتاأكد. وعليه، تقوم �لدول 

تعليق  باأي  و�لإدلء  �جلد�ول  يف  �لبيانات  تلك  مو�صع  مبر�جعة 

�إذ� ما ُوِجد. 

ماهي الآليات التي تعتمدون عليها 

املتخ�س�سة  املعلومات  ا�ستق�ساء  يف 

يف جمال التنمية الب�سرية من دول 

ا�سكوا؟

مثل  متخ�ص�صة  بيانات  هناك 

�لتعليم يتم جمعها من �لدول ومقارنتها باملعلومات �لتي تن�صرها 

بيانات  من  �لنوع  هذ�  بجمع  تخت�س  و�لتي  �ليون�صكو  منظمة 

�لتعليم ، و هناك بيانات �خرى يتم جمعها من �لدول من م�صوح 

�ح�صائية خمتلفة مثل �مل�صح �ل�صحي �لدميغر�يف و م�صح �لقوى 

�لعاملة و �مل�صوح �لأ�صرية و م�صوح �أخري ذ�ت �صلة.

هل ن�ستطيع اأن ن�سنف  الدول العربية على اأنها من الدول 

ذات جودة بيانات عالية مثل الدول الغربية؟

م�صتوي  يف  جميعا  �لعربية  �لدول  و�صع  ميكن  ل 

�لبيانات بني  �ذ يوجد فروقات يف جودة  و�حد 

�لدول �لعربية ب�صكل عام  و فروقات يف جودة 

دولة �يل  و �ح�صاء�ت حمددة  من  م�صوحات 

�ىل  �لعربية  �لدول  حتتاج  عام  ب�صكل  �أخرى.. 

أرجع ذلك للتنسيق الدؤوب لجهاز اإلحصاء .. الدكتور اسماعيل لبدا :-

قطر تتميز بإنتاج بيانات إحصائية 
عالية الجودة

الدول العربية تحتاج الى 
مزيد من الجهد لكي 
تواكب جودة البيانات 

بالدول الغربية

 الدكتور ا�صماعيل لبدا
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مزيد من �جلهود و �لتن�صيق و �لعمل �مل�صرتك للنهو�س باملجال 

�لإح�صائي لكي تو�كب جودة �لبيانات يف �لدول �لغربية.

ثالث موؤ�سرات جديدة

و�سعتها  التي  اجلديدة  املوؤ�سرات  على  ال�سوء  اإلقاء  نرجو 

على  تاأثرياتها  وما  الب�سرية،  التنمية  لقيا�س  املتحدة  الأمم 

دول العامل ب�سورة عامة يف قيا�س التنمية بها؟

 

�إن�صانية  دعوة  وفيه  �لب�صرية،  �لتنمية  عن  �لأول  �لتقرير  �صدر 

�إىل �عتماد نهج جديد يف �لقت�صاد و�لتنمية. لقت هذه  بليغة 

يرتدد  يز�ل  ل  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  يف  مدويًا  �صدى  �لدعوة 

�ل�صعوب  رفاه  قيا�س  حول  در��صات  من  موؤخرً�  جرَي 
ُ
�أ ما  يف 

�ليوم،  �أما  �لبيانات و�ملعرفة.  حرز من تقدم على م�صتوى 
ُ
�أ وما 

يو�جه  �لأول،  �لتقرير  �صدور  على  عامًا  ع�صرين  م�صي  وبعد 

ويعترب   ، �ملزمنة  �لتحديات  �إىل  �إ�صافة  �لعامل حتديات جديدة 

�لنهج �جلديد  �ل�صرت�تيجي يف  �لعن�صر  �لب�صرية  �لتنمية  دليل 

و�لدخل،  و�لتعليم  لل�صحة  مركب  مقيا�س  هو  �لدليل،  وهذ�   ،

�إمنائي  �إىل مفهوم  بالإ�صتناد  �لتقدم.  ودرجات  م�صتويات  يقّيم 

�أو�صع من مفهوم �لدخل، وهو كاأي مقيا�س �إجمايل �آخر ي�صتخدم 

تعنيه  مما  خمت�صر  جزء  �صوى  ُيغطي  ل  �لدولية،  للمقارنة 

�لتنمية �لب�صرية.  

يبقى دليل �لتنمية مقيا�صًا للتقدم يف ثلثة �أبعاد هي �ل�صحة، 

�لعام  هذ�  عليه  �أدخل  �لذي  �لتغيري  ولكن  و�لدخل.  و�لتعليم، 

وبطريقة  و�لدخل  �لتعليم  لقيا�س  �مل�صتخدمة  باملوؤ�صر�ت  يتعلق 

جتميعها. 

�لدر��صة  �صنو�ت  متو�صط  يحل  باملعرفة،  �ملتعلق  �لبعد  ولقيا�س 

�لإجمايل  �ملعدل  وُيقا�س  و�لكتابة،  بالقر�ءة  �لإملام  حمل 

�ل�صنو�ت �ملتوقعة يف �لدر��صة،  �أ�صا�س  لللتحاق باملد�ر�س على 

�ملدر�صة  يف  طفل  يق�صيها  �أن  يتوقع  �لتي  �ل�صنو�ت  جمموع  �أي 

�صنو�ت  متو�صط  وبقدر  �حلالية  �للتحاق  معدلت  �أ�صا�س  على 

�لدر��صة لعدد �أكرب من �لبلد�ن وميكن �أن ي�صاعد على �لتمييز 

�لدر��صة  يف  �ملتوقعة  �ل�صنو�ت  ت�صتخدم  بينما  �لبلد�ن.  بني 

�لبعد  �لبعد �ملتعلق باملعرفة بال�صنو�ت ، ومقايي�س بهذ�  لقيا�س 

تتجاوز جمرد تقدير �لكمية �إىل تقييم �لنوعية ، كما ح�صل يف 

فعلى  و�لإقليمية   �لوطنية  �لب�صرية  �لتنمية  تقارير  من  �لعديد 

�صبيل �ملثال، ت�صمن تقرير �لتنمية �لب�صرية للدول �لعربية لعام 

�ملقيا�س  وهذ�  ونوعيته،  �لتعليم  كمية  لتقييم  مقيا�صًا   ،2003

�لختبار،  علمات  مبتو�صط  �لدر��صة  �صنو�ت  متو�صط  يعدل 

و�ملدربني  و�لأت�صال  �لإعلم  بو�صائل  تتعلق  موؤ�صر�ت  وي�صمل 

ل  �لتعليم  نوعية  مقايي�س  �أن  غري  �لعلمية.  �لخت�صا�صات  يف 

تتوفر لعدد كاف من �لبلد�ن، وتقييمات م�صتويات �لإملام بالعلوم 

هي  بلد  كل  نطاق  على  �ل�صباب  بني  و�لقر�ءة  و�لريا�صيات 

تقييمات ذ�ت مدلول هام، ولكنها غري و�فية من حيث �لتغطية 

وغري منتظمة من حيث �لتو�تر.

�لدخل  من  �لفرد  ن�صيب  ُي�صتخدم   ، �ملعي�صة  م�صتوى  ولقيا�س   

�لقومي �لإجمايل عو�صًا عن �لناجت �ملحلي �لإجمايل ، ويف عامل 

فو�رق  ُتلحظ  �لعوملة،  جتتاحه 

كبرية بني دخل �صكان �لبلد �لو�حد 

و�لناجت �ملحلي. 

ومت �إعادة �لنظر يف جمموع �لأبعاد 

�لذي  �لهام  و�لتغيري   ، �لثلثة 

هو  �ل�صعيد  هذ�  على  �إدخاله  مت 

�لهند�صي  �ملتو�صط  �إىل  �لتحول 

�لنموذجية  �لقيمة  يقي�س  )�لذي 

 2010 لعام  �لتنمية  دليل  يكون  وهكذ�  �لأرقام(  من  ملجموعة 

�لأد�ء يف  و�صعف  �لثلثة،  للأبعاد  متو�صط هند�صي  عبارة عن 

�أي بعد من �لأبعاد ينعك�س مبا�صرة على �لدليل باأبعاده �لثلثة.  

للتعوي�س  �إمكانية  من  يعد  ومل 

�حلال  كانت  كما  �لأبعاد  بني  �لتام 

�لطريقة  هذه  وتقي�س   ، �ل�صابق  يف 

�لأبعاد  بلد من  �لأد�ء يف كل  م�صتوى 

�لثلثة. وكاأ�صا�س ملقارنة �لإجناز�ت، 

�حل�صبان  يف  �لطريقة  هذه  تاأخذ 

جمرد  من  بدًل  �لأبعاد  بني  �لفو�رق 

�لكتفاء مبتو�صط عام. 

و�لدخل  و�لتعليم  �ل�صحة  باأن  �جلديدة  �لطريقة  هذه  وتقر 

�صعبة  عملية  هي  �لأبعاد  هذه  مقارنة  ولكن   ، مهمة  جميعها 

وهناك   ، ح�صاب  غري  من  �أحدها  يف  تغيري  �أي  ترك  ميكن  ول 

�صروري  �لدخل  �أن  �إذ  �لدخل  عن�صر  ح�صاب  يف  ��صتمر�رية 

للتنمية �لب�صرية، لكن �لدخل �ملرتفع يقرتن مب�صاهمة منخف�صة 

يف �لتنمية �لب�صرية ، وقد مت حتويل �حلدود �لق�صوى يف كل ُبعد 

�إىل حدود ُق�صوى م�صجلة فعًل بدًل من �فرت��س حد  فا�صل ل 

ُيح�صب بعده �أي �إجناز. 

تلك  ا�ستيعاب  على  الأع�ساء  الدول  الإ�سكوا  ت�ساعد  كيف 

املوؤ�سرات اجلديدة؟

تقدم �ل�صكو� بر�مج تدريبية خمتلفة و ور�صات عمل �ح�صائية 

تقدمها  �لتي  �لفنية  �ل�صت�صار�ت  �يل  بالإ�صافة  �ملجال  هذ�  يف 

�ل�صكو� للدول �لع�صاء يف هذ �لطار.

الإح�ساء القطري

عامة  اخلليج  دول  يف  الإح�سائية  الأجهزة  دور  تقيمون  كيف 

وفى قطر خا�سة على قيا�س التنمية الب�سرية؟

دول  يف  �لح�صائية  �لأجهزة  دور  يف  تفاوت  وجود  من  بالرغم 

جما�س �لتعاون  �خلليجي �ل �نه يوجد �جتاه �يجابي جد� 

و �هتمام علي �علي �مل�صتويات لتطوير جمال �لح�صاء ، 

و تعترب دولة قطر من �لدول �لتي تتميز بعمل �ح�صائي و 

تن�صيقي دوؤوب من قبل جهاز �لإح�صاء  من �أجل  جودة 

بيانات عالية �لمر �لذي يودي 

�يل نتائج �يجابية.

مكتب  ان�ساء  �سيفيد  كيف 

موحد  خليجي  اإح�سائي 

التنمية  قيا�سات  منظومة 

جمل�س  دول  يف  الب�سرية 

التعاون يف وجهة نظركم؟

وجود مكتب �ح�صائي خليجي  موحد �صيفيد  يف عملية 

توحيد  كذلك  و  �لبيانات  حتليل  و  جمع  طرق  توحيد 

�مل�صرتكة  �لح�صائية  �ملفاهيم 

يزيد  مما  �لبيانات  جمع  عند 

�ملنتجة،  �لبيانات  جودة  عملية 

�لبيانات  فيه  تكون  �لذي  �لمر 

�ملعايري  وتر�عي  للمقارنة  قابلة 

�لدولية.

و�أود �أن �نوه �إىل  �أن �نتاج بيانات 

ذ�ت م�صد�قيه و جودة ميكن �ملخططني و متخذي �لقر�ر 

�ملنا�صب  �لوقت  يف  �للزمة  �لقر�ر�ت  و  �لتد�بري  باأخذ 

�لمر �لذي ي�صاعد �لدول علي حفظ �لأمن �لجتماعي و 

�لقت�صادي لدي �صكانها. 

انتاج بيانات ذات 
مصداقية 

يساعد الدول علي 
حفظ االمن االجتماعي 

و االقتصادي

انشاء مكتب 
إحصائي موحد بدول 

الخليج سينتج بيانات 
تراعي المعاير 

الدولية 

ح��ر
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�أم نحو   2010 �أبريل  �لعام يف دولة قطر يف  �لتعد�د  �صجل 

150 �ألف بناية يف �لبلد مبا فيها نحو 18 �ألف بناية قيد 

�لت�صييد و 2.000 بناية قيد �لهدم يف وقت �إجر�ء �لتعد�د. 

ويوجد �أكرث من ثلثة �أرباع )77%( من هذه �لبنايات �إىل 

بلديتي �لدوحة و�لريان على نحو مت�صاو. وقد ك�صف �لتعد�د 

�لعقد  يف  �صيدت  قد  قطر  يف  �ملنجزة  �ملباين  ن�صف  �أن 

�لأخري )بعد عام 2000( مما ميثل �صرعة �لتطور ون�صاط 

�ل�صنو�ت    in the past ten years �لت�صييد يف 

�لع�صر �لأخرية.

 

حدثت زيادة تبلغ �أكرث من ثلثة �أ�صعاف يف عدد �لبنايات 

يف قطر يف ربع �لقرن �ملا�صي. وكان هنالك 60 �ألف بناية 

 1997 عام  �ألفا   75 �إىل  1986�رتفقع عددها  عام  م�صيدة 

 128 2010 وجود  تعد�د  2004. و�صجل  �ألفا عام   90 و�إىل 

�ألف بناية منجزة �لت�صييد.

وكان تعد�د 1997 قد ك�صف وجود نحو 8 �آلف بناية �صيدت 

قبل عام 1970 وبلغ عدد �لبنايات �مل�صيدة بني عام 1970 

وعام 1996 نحو 56 �ألفا.

وينتمي معظم �لبنايات �مل�صيدة بعد عام 2000 �إىل بلدية 

ح�صة  وبلغت   .)%36( �لدوحة  وبلدية   )%42( �لريان 

بلديات �لوكرة و�أم �صلل و�خلور بني 6% و 7% لكل منها. 

بلغت ح�صة  بينما   %1 �أقل من  �ل�صمال  بلدية  وتبلغ ح�صة 

للبنايات  �لكلي  �ملجموع  من   %3 نحو  �ل�صعاين  بلدية 

�لزيادة  كانت  �ل�صابق  �لتعد�د  �أرقام  ومبقارنة  �مل�صيدة. 

عن  �لبنايات  عدد  ز�د  بلغ  حيث  �لريان  بلدية  يف  �لأكرب 

�ل�صعف يف �لعقدين �ملا�صيني. ومن �لناحية �لأخرى �صهدت 

بلدية �لدوحة هدم �لكثري من �لبنايات لغر�س تنفيذ �أعمال 

وفيما   .%50 تقل عن  �لكلية  �لزيادة  �أن  �أي  ت�صييد جديدة 

عد� بلدية �ل�صمال فاإن عدد �لبنايات يف �لبلديات �لأخرى 

كافة بلغ �أكرث من �ل�صعف ل�صيما يف بلدية �أم �صلل وبلدية 

�خلور.

قد  �لقدمية  �ل�صكنية  �لبنايات  معظم  �أن  �لجتاه  ويك�صف 

هدمت قبل �إعادة ت�صييد بنايات و�أبر�ج متعددة �لطو�بق. 

وز�د عدد �ل�صقق زيادة كبرية �أثناء هذه �لفرتة. وبلغ عدد 

عام  �ألفا   38 �إىل  �رتفع  �لذي   1997 عام  �ألفا   24 �ل�صقق 

2004 و�أكرث من 93 �ألفا عام 2010 �أي حدوث زيادة ثلثة 

يف  �مل�صيدة  �ل�صقق  �أغلب  ويوجد  �أعو�م.   7-6 يف  �أ�صعاف 

بلدية �لدوحة )74 �ألفا( وبلدية �لريان )12 �ألفا(.

�ل�صقق يف  �أ�صعاف يف عدد  �أربعة  �أكرث من  �لزيادة  وبلغت 

قطر �أ�إثناء �لعقدين �ملا�صيني. وتو��صل قطر �لت�صييد ومع 

م�صاريع بنية حتتية جديدة وبناء �ملزيد من �مل�صاريع �صكنية 

يف  كبرية  زيادة  حدوث  �ملوؤكد  من  و�ل�صناعية  و�لتجارية 

�لعدد عام 2020.

الدكتور رز �سيز ا�س تاراجي

من�صق نظام �ملعلومات �جلغر�فية  

جهاز �لإح�صاء

التعداد يكشف 
أن نصف مباني قطر ُشيدت 

في العقد األخير
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INCREASE IN NO. OF FLATS & APARTMENTS IN 25 YEARS IN QATAR

THOUSANDS

ذيادة يف عدد ال�سقق والعمارات

اآلف

قطر 1995قطر 2010
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في النشرة السنوية لإلحصاءات الحيوية »الزواج والطالق 2010« :-

الزوجات الالتي لم ينجبن أكثر 
عرضة للطالق  

انخفاض في معدل حاالت الطالق 
بين القطريين

تقرير
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�صهدت ن�صبة  �لطلق بني �ملو�طنني �لقطريني �نخفا�صًا قدرة  

2010 مقارنة بعام 2009 ، وو�صل ن�صبة  �إ�صهاد�ت  1% يف عام 

�إىل   �لدخول   قبل  �ملا�صي  �لعام  يف  للإناث  بالن�صبة  �لطلق  

30.5% للمجموع ، وبلغت ن�صبة �إ�صهاد�ت �لطلق قبل �لدخول 

بالن�صبة للقطريات ن�صبة 31% ، وغري �لقطريات %29.8.

يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  من  للزوجة  �لإجنابية  �حلالة  وتعترب  

مل  �للتي  �لزوجات  �أن  يف  ذلك  ،ويت�صح   �لطلق   �إ�صهاد�ت 

�للتي  �لزوجات  من  للطلق  عر�صة  �أكرث  ي�صبحن  ينجنب 

�للتي  �لدولة   �ملطلقات يف  �لزوجات  ن�صبة  ينجنب حيث متثل 

مل ينجنب �أبناء 56.1% من �إجمايل �ملطلقات بينما جند ن�صبة 

ميثلن  فاأكرث  �أطفال  �صتة  �أجننب  �للتي  �ملطلقات  �لزوجات 

3.8% من �إجمايل �ملطلقات. 

للإح�صاء�ت �حليوية  �ل�صنوية  �لن�صرة  �لبيانات يف  تلك  جاءت 

�لتي ي�صدرها جهاز �لإح�صاء بعنو�ن  )�لزو�ج و�لطلق 2010( 

و�لتي تعترب �إحدى �أهم �لإح�صاء�ت �حليوية و�لتي من خللها 

يتم در��صة خ�صائ�س ظاهرتي �لزو�ج و�لطلق �للتان حتدد�ن 

خ�صائ�س �لأ�صرة يف دولة قطر وم�صار�ت �ملجتمع حول �لق�صايا 

خلل  من  �لن�صرة  هذه  �إعد�د  ويتم  �ل�صكان  بنمو  �ملرتبطة 

�لبيانات �ل�صهرية للمجل�س �لأعلى للق�صاء.  

وياأتي �إ�صد�ر هذه �لن�صرة  بهدف �لتعرف على تطور ظاهرتي 

�لزو�ج و�لطلق بدولة قطر لعام 2010  ..حيث يتناول  �لق�صم 

وموؤ�صر�ت  بيانات  تت�صمن  و�لتي  �لزو�ج،  مو�صوع  منها  �لأول 

�أول زو�ج، وبيان خ�صائ�س �لزو�ج يف  مثل متو�صط �لعمر عند 

�ملجتمع �لقطري من خلل موؤ�صر�ت �لزو�ج �لأول، وعقود �إعادة 

�لزو�ج.

يف  �لطلق  مو�صوع  على  �لن�صرة  من  �لثاين  �لق�صم  ويركز 

�ملجتمع �لقطري، وي�صتمل على حتليل �لبيانات �خلا�صة به منها 

�إ�صهاد�ت �لطلق بح�صب نوع �لطلق )رجعي، بينونة �صغرى، 

وكذلك  و�لزوجة،  �لزوج  عمر  فئة  ووفق  كربى(  بينونة  خلع، 

ح�صب مدة �حلياة �لزو�جية و�صلة �لقر�بة، ف�صًل عن �إ�صهاد�ت 

�لطلق ح�صب فئات �لعمر.

ومن بني �أهم �ملوؤ�صر�ت �لتي �أو�صحتها �لن�صرة �أن عقود �لزو�ج 

بلغت  58.9% يف حني  بن�صبة  1752 عقدً�  بلغت  قد   للقطريني 

 ،%41.1 بن�صبة  عقدً�   1225 �لقطريني  لغري  �لزو�ج  عقود 

بن�صبة   820 للقطريني  فكانت  �لطلق  لإ�صهاد�ت  وبالن�صبة 

ومقارنة   ،   %30.0 بن�صبة  �لقطريني  لغري   352 و   ،   %70.0

 %1 بن�صبة  �نخفا�س  حدوث  جند   2009 �ل�صابق  �لعام  ببيانات 

لإ�صهاد�ت �لطلق للقطريني ي�صاحبها �رتفاعًا لغري �لقطريني 

بنف�س �لن�صبة. وكذلك بالن�صبة لعقود �لزو�ج للقطريني نلحظ 

لغري  �لن�صبة  بنف�س  �رتفاعًا  يقابلها   %2 بن�صبة  �نخفا�صًا 

�لقطريني.

بينما  �صنة   26.5 �لقطريني  للذكور  �لأول  �لعمر  متو�صط  وبلغ 

للذكور  �لعمر  متو�صط  بلغ   حني  يف  �صنة،.   23.8 �لإناث  بلغت 

هذ�  ويعترب  �صنة.   26.5 و�لإناث  �صنة   29.6 �لقطريني  لغري 

وغري  للقطريني  �لأخرية  �صنو�ت  للع�صر  بالن�صبة  ثابت  �ملعدل 

�لقطريني. 

 1358 مرة  لأول  �لقطريني  للذكور  �لزو�ج  عقود  عدد  بلغ  كما 

للذكور  �لزو�ج  �إعادة  عقود  بلغت  بينما   %77.5 بن�صبة  عقدً� 

عقود  عدد  بلغ  حني  يف   .%22.5 بن�صبة  عقدً�   394 �لقطريني 

1031 عقدً�  �لزو�ج للذكور غري �لقطريني �ملتزوجني لأول مرة 

عقدً�   194 �لزو�ج  �إعادة  عقود  بلغت  بينما   %84.2 بن�صبة 

بن�صبة 15.8%، وبالن�صبة للإناث بلغ عدد عقود �لزو�ج للإناث 

�لقطريات لأول مرة 1511 عقدً� بن�صبة 85.1% بينما بلغ عقود 

14.9%، يف  264 عقدً� بن�صبة  �إعادة �لزو�ج للإناث �لقطريات 

عقد�   1062 �لقطريات  لغري  �لأول  �لزو�ج  عقود  عدد  بلغ  حني 

غري  للإناث  �لزو�ج  �إعادة  عقود  كانت  88.4%.بينما  بن�صبة 

�لقطريات 140 عقدً� بن�صبة %11.6. 

عمر  فئة  ح�صب  �لدولة  يف  للمطلقات  �لأبناء  عدد  حيث  ومن 

�لأكرب  �لن�صبة  متثل   )39-35( �لعمرية  �لفئة  �أن  جند  �لزوجة 

�لفئة  متثل  بينما  �لأبناء  عدد  �إجمايل  من   %18.5 متثل  حيث 

�لعمرية )30-34( 17.2% و�صجلت ن�صبة 17.0% للفئة �لعمرية 

 .)44-40(

 %66.7 ي�صكلون  �بنًا   875 �لقطريات  �ملطلقات  �أبناء  وبلغ عدد 

غري  لآباء  منهم    %6.3 وميثل  �ملطلقات،  �أبناء  �إجمايل  من 

 436 �لقطريات  غري  �ملطلقات  �أبناء  عدد  بلغ  بينما  قطريني. 

�بنًا ي�صكلون 33.3% من �إجمايل �أبناء �ملطلقات، وميثل %27.1 

منهم لآباء قطريون.

تقرير
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بد�أ جهاز �لإح�صاء  يف عقد �جتماعات مع كافة جهات �لدولة  

و�ملن�صاآت  و�مل�صاكن  لل�صكان  �لعام  �لتعد�د  نتائج  تعميم  بهدف  

كيفية  �صرح  خلل   من  وذلك   ، �جلهات  جميع  على   2010

�ل�صتفادة  من �لكم �لهائل من بيانات و�ملوؤ�صر�ت �لتي خرجت 

من �لتعد�د مبا يتنا�صب مع خطط كل جهة.

عرو�صًا  جهة  كل  مع  �لجتماع  خلل  �لإح�صاء  جهاز  ويقدم 

مبختلف  �لإح�صائية  و�لعمليات  �مل�صوح  من  �مل�صتقبلة  للخطط 

وياأتي   ، �ملقبلة  �ملرحلة  خلل  تنفيذها  �صيتم  و�لتي   ، �أمناطها 

ذلك يف �إطار م�صاركة �جلهاز جلميع جهات �لدولة لإجر�ء تلك 

�جلهاز  بني  �إح�صائي  تر�بط   وجود  �صمان  �أجل  من  �لعمليات 

وجهات �لدولة �ملختلفة .

�لإح�صاء  بجهاز  �لإد�ر�ت  مديري  �لعرو�س  تقدمي  يف  و�صارك 

�لإح�صائية  �لبيانات  من  �جلهات  متطلبات  لتحديد  وذلك 

��صتخد�م  على  �ملرتتبة  �ل�صتفادة  مدي  تو�صيح  �ىل  بالإ�صافة 

�لبيانات �لإح�صائية يف تطوير �خلطط �مل�صتقبلية لكل جهة.

وبد�أ   جهاز �لإح�صاء   لقاء�ته بعقد حما�صرة  لإد�رة �لتخطيط 

حول  �لعمر�ين    و�لتخطيط  �لبلدية  لوز�رة  �لتابعة  �لعمر�ين 

�إد�رة �لتخطيط  نتائج �لتعد�د و�ل�صتفادة منها يف �صوء تنفيذ 

�لعمر�ين مل�صاريها �مل�صتقبلية على �ملدى �لقريب و�لبعيد.

هي  �ملحا�صرة  خلل  �جلهاز  عر�صها  �لتي  �لنقاط  �أهم  ومن 

حجم  على  �لتعرف  من  �لعمر�ين(  )�لتخطيط  ��صتفادة  كيفية 

�أماكن  تخطيط  �أجل  من  منطقة  كل  يف  �ل�صكانية   �لكثافة  

حمطات �ملرتو �ملزمع �أن�صائها عند �إقامة �مل�صروع.

وعر�س  م�صوؤويل جهاز �لإح�صاء �أي�صًا  خلل �ملحا�صرة عددً� 

من �حلقائق �لتي عك�صها �لتعد�د  مثل نقاط �لرتكيز �ل�صكاين  

وكيفية �ل�صتفادة من معرفتها للتخطيط  لإقامة وتنفيذ  �ملر�فق 

�لعامة بالدولة مبا يتنا�صب مع �لرتكيز �ل�صكاين يف كل منطقة.

و�أو�صح م�صوؤويل �جلهاز يف �ملحا�صرة عددً� من �خلدمات �لتي 

تنفيذ  مثل  �لعمر�ين  �لتخطيط  �إد�رة  منها  ت�صتفيد  �أن  ميكن 

،وتوفري  ��صتمار�تها  و�صياغة  �ملتخ�ص�صة  �مليد�نية  �مل�صوح 

�لتخطيط  مب�صاريع  ل�صتخد�مها  �لكفي  �لكمبيوتر  �أجهزة 

لإ�صتطلعات  �لإلكرتونية  �لأ�صتمار�ت  وت�صميم   ، �لعمر�ين 

�لر�أي وبع�س �مل�صوح �ملتخ�ص�صة.

الأعلى  لالإت�سالت

كما  قدم �جلهاز حما�صرة يف �ملجل�س �لأعلى للإت�صالت  حول 

�خلطط  تنفيذ  يف  �لإح�صائية  �لبيانات  من  �ل�صتفادة  �صبل 

و�مل�صاريع �مل�صتقبلية للجهتني.

وتناول �لعر�س عددً� من �ملعلومات �لهامة �لتي ت�صاعد �مل�صوؤولني 

على   بناًء  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على  للت�صالت  �لعلى  �ملجل�س  يف 

شراكة بين الجهاز   وجهات الدولة لالستفادة من البيانات اإلحصائية

)اإلحصاء( يدفع 
بنتائج  تعداد 2010 

إلى جميع جهات الدولة

 خالل الإجتماع مع امل�صئولني واخلرباء باملجل�ش الأعلى لالإت�صالت 

متابعات
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يف  �جلو�ل  م�صتخدمني  عدد  مثل  دقيقة   �إح�صائية  معلومات 

�لدولة ، وعدد �لهو�تف ، وعدد م�صتخدمي �لربود باند ، وت�صتند 

و�لبيانات   ، �لإح�صاء  نتائج م�صوح جهاز  �ملعلومات   على  تلك 

�لتي خرجت من �لتعد�د �لعام لل�صكان و�مل�صاكن و�ملن�صاآت �لذي 

ُنفذ �لعام �ملا�صي.

كما �أو�صح �لعر�س �أن با�صتطاعة �مل�صوؤولني معرفة عدد �ل�صكان 

، و�لكثافة �ل�صكانية ، و�لنمو �ملتوقع لعدد �ل�صكان يف كل بلدية ، 

وذلك للتخطيط �لأمثل للم�صاريع �مل�صتقبلة للمجل�س مثل  حتديد 

�أماكن �قامة م�صروع )) I Park يف �ملناطق �جلديدة بالدولة 

ح�صب �لنمو �ل�صكاين.

و�أتفق �مل�صوؤولني يف جهاز �لإح�صاء و�ملجل�س �لأعلى للت�صالت  

خلل  من  �أكرب  ب�صورة  �لتو��صل  على  �ملحا�صرة  نهائية  يف 

تقدمي  �ىل  بالإ�صافة  �جلانبني   بني  م�صرتكة  م�صوح  تنفيذ 

ما  تف�صيلية حول  �إح�صائية  وبيانات  �لإح�صاء معلومات  جهاز 

يحتاجه م�صوؤولني �ملجل�س �لأعلى للت�صالت لإعد�د خططتهم 

�مل�صتقبلة.

خروج  �أجل  من  بينهم  فيما  �لتعاون  على  �جلانبان  �أتفق  كما 

�لأرقام و�لإح�صاء�ت �لتي حتتاجها �ملنظمات �لدولية و�لإقليمية 

��صاليب  �أحدث  على  �إ�صتنادً�  قطر  يف  �لتكنولوجيا  �لبنية  عن 

�لقيا�س �لعاملية و�لتي يتبعها جهاز �لإح�صاء يف عملة.   

اأ�سغال و تطوير البنية التحتية

هيئة  من  وخرب�ء  مل�صوؤولني  حما�صرة  �أي�صًا   �جلهاز  قدم   و 

�لبيانات  من  �لإ�صتفادة  �صبل  حول  )�أ�صغال(  �لعامة  �لأ�صغال 

�لإح�صائية يف تنفيذ �خلطط و�مل�صاريع �مل�صتقبلية للهيئة.

وتناولت �ملحا�صرة عددً� من �ملحاور �لهامة �ملتمثلة يف �لتعرف 

�لدولة  يف  للطرق  �لتخطيط  يف  ودورها  �ل�صكانية  �لكثافة  على 

�إىل و�صع ت�صور�ت  بالإ�صافة  �ل�صكانية  �لزيادة  ح�صب معدلت 

خلل  من  �ملرور  حركة  �ن�صيابية  يف  ت�صاعد  للطرق  وخطط 

حتى  بيوتهم  من  �ملوظفون  ي�صلكها   �لتي  �لطرق  على  �لتعرف 

مع  تتنا�صب  ت�صميم طرق  ثم  ومن   ، بها  يعملون  �لتي  �جلهات 

عدد �ل�صيار�ت �لتي يقودها �ملوظفون.

على  �لتعرف  من  �ل�صتفادة  �صبل  �ملحا�صرة  تناولت  كما 

�مل�صتقبلة  ��صغال  خطط  و�صع  يف  عامة  ب�صورة  �لتعد�د  بيانات 

�لدولة  يف  �ل�صن  كبار  تو�جد  �أماكن  معرفة  من  �ل�صتفادة  مثل 

بو��صطة  �إقامتها  و�ملزمع   ، �ل�صن  كبار  مقاهي  �إقامة  �أجل  من 

)��صغال( خلل �ملرحلة �ملقبلة. 

و�أو�صح �لعر�س �ملقدم للجهاز �أن باإمكان هيئة �أ�صغال �ل�صتفادة 

من �لبيانات �لإح�صائية يف حتديد �أكرث دقة للمناطق �لتي تقام 

بها �ملد�ر�س من خلل معرفة �ملر�حل �لعمرية ل�صكان كل منطقة 

، ومن ثم حتديد  �ملرحلة �لتعليمية  للمد�ر�س �لتي تن�صاأ يف �أي 

و�لبيانات  �ملعلومات  على  مبني  وبتخطيط   ، ب�صهولة  منطقة 

�لدقيقة.

بيانات  �ن  �جلهاز  م�صوؤويل  قبل  من  �ملقدم  �لعر�س  و�أ�صار 

ت�صتطيع  خا�صة  ب�صورة   2010 وتعد�د  عامة  ب�صورة  �لإح�صاء 

من خللها )�أ�صغال( �ن تر�صم خمططاتها يف تنفيذ �أي م�صاريع 

مرتبطة بكاأ�س �لعامل 2022  بالإ�صافة �إىل حتديد �أماكن �إقامة 

حمطات �ملرتو )�لريل( و�لذي �صيبد�أ �لعمل به 2013.

تقديرهم  �لعر�س  بعد  )�أ�صغال(  وخرب�ء  م�صوؤولون  و�أبدى 

�إح�صائية  �إليه من معلومات  وموؤ�صر�ت  ��صتمعو�  و�صعادتهم ملا 

نهاية  يف  �جلانبان  و�أتفق   ، بالدولة  �مل�صاريع  تنفيذ  يف  تفيد 

�ملحا�صرة على �لتو��صل �مل�صتمر بني �جلهتني من �أجل �ل�صتفادة 

من �لبيانات و�مل�صوح �لإح�صائية يف تنفيذ م�صارع )�أ�صغال(.

التعليم واإح�ساءات امل�ستقبل

ومن جهة �أخري قدم  �مل�صوؤولني يف جهاز �لإح�صاء  حما�صرة  

من  �ل�صتفادة  �صبل  حول  �لعايل  و�لتعليم  �لتعليم   وز�رة  يف 

�مل�صتقبلية  و�مل�صاريع  �خلطط  تنفيذ  يف  �لإح�صائية  �لبيانات 

للوز�رة خا�صة �لبيانات �لتي نتجت من تعد�د 2010.

وح�صر �لعر�س �لذي قدمه م�صوؤولني جهاز �لإح�صاء  �لفا�صلة 

�صباح �لهيدو�س  مديرة هيئة �لتعليم ، و�ل�صيد خالد �حلرقان 

م�صاعد مدير هيئة �لتعليم  ، وعددً� من �مل�صوؤولني و�خلرب�ء يف 

�جلهاز   قبل  من  �لجتماع  يف  و�صارك   ، للتعليم  �لأعلى  �ملجل�س 

�ل�صكانية  �لإح�صاء�ت  �إد�رة  مدير  �لكو�ري  �صلطان  �ل�صيد 

�إد�رة  مديرة  �ملهدي   �صالح  نا�صر  و�ل�صيد   ، و�لجتماعية  

�لتعد�د�ت و �مل�صوحات �لأ�صرية ، و�ل�صيد من�صور �ملالكي مدير 

�إد�رة تقنية �ملعلومات بالإ�صافة �إىل عددً� من م�صوؤويل �جلهاز.

وتناول �لعر�س �لذي  بد�أ يف تقدمية �صلطان �لكو�ري عددً� من 

�ملحاور �لهامة �ملتمثلة يف �لتعرف على �لكثافة �ل�صكانية ودورها 

للتعليم  �لأعلى  للمجل�س  �مل�صتقبلة  لل�صيا�صات  �لتخطيط   يف 

�لعمرية  �لفئة  ح�صب  �ملد�ر  لإقامة  و�لتخطيط   ، عامة  ب�صورة 

�مل�صتهدفة لكل منطقة يف �لدولة .

�ل�صكانية  �إد�رة �لإح�صاء�ت  �لعر�س �لذي قدمه مدير  و�أو�صح 

حول  �لإح�صائية  و�لبيانات  �ملعلومات  من  عددً�  و�لجتماعية  

ن�صبة �لأمية يف �لدولة ب�صكل عام وفى كل منطقة مما ي�صهل على 

�ملجل�س �لأعلى للتعليم و�صع ت�صور للو�صول �إىل �ملناطق �لبعيدة 

و�لتي بها ن�صبة �أمية  قد تكون مرتفعة.

وقال �لكو�ري �ن  �جلهاز على �أمت �إ�صتعد�د لتوفري �لبيانات 

�لعايل  و�لتعليم  �لتعليم  وز�رة  حتتاجها  �لتي  �لإح�صائية 

www. للجهاز  �لإلكرتوين  �ملوقع  خلل  من  وذلك    ،

www.qix. )قلم(  موقع   �أو    qsa.gov.qa
gov.qa  ، �و من خلل �لت�صال �ملبا�صر مع �مل�صوؤولني 
يف �جلهاز لتوفري �أي �ح�صاء�ت م�صتقبلة حتتاجها �لوز�رة 

و��صتطلعات  �مل�صوح  باإجر�ء  �جلهاز  قيام  �ىل  بالإ�صافة 

�لر�أي بالتعاون مع �لوز�رة.

�لإح�صاء  �ن جهاز  �ملالكي  �ل�صيد من�صور  قال  ومن جهته 

من  حدي  على  منطقة  لكل  �لعمرية  �لفئة  حتديد  ي�صتطيع 

�لدولة  يف  مدر�صة  �أي  لإقامة  �ملنا�صب  �ملكان  تو�صيح  �أجل 

�أو  قطريني  �صو�ء  �لطلبة  خ�صائ�س  معرفة  �ىل  بالإ�صافة 

ب�صورة  �لتعليمية  �خلدمات  تقدمي  �أجل  من  قطريني  غري 

تعتمد على �ملعلومات و�لبيانات �لإح�صائية.

و�أ�صاف مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات  �إن جهاز �لإح�صاء من 

�أين مدر�صتي«   « معلومات حمدثة خلدمة  يقدم  �أن  �ملمكن 

�ملتو�جدة  على موقع �ملجل�س �لأعلى للتعليم ، و�لذي يهدف 

من خلله �ملجل�س �ىل ت�صجيل �لطلب وفقًا لأقرب مدر�صة 

ملنزل �لطلب.

و�أ�صار من�صور �ملالكي �ىل �ن بيانات جهاز �لإح�صاء حتدث 

�ملوؤ�ص�صة  مع  �لتعاون  خلل  من  وذلك   ، م�صتمرة  ب�صورة 

باأن  وذلك   ، )كهرماء(  و�ملاء  للكهرباء  �لقطرية  �لعامة 

لكي  �أو مقيم  �لدليل لأى مو�طن  �لكهرباء  هو  يكون  رقم 

ي�صتطيع �جلهاز معرفة �أماكن تو�جد �ل�صكان بالإ�صافة �إىل 

حتليل خ�صائ�صهم وفقًا للمنطقة �لتي يقطنون بها موؤكدً� 

�لعام  �لتعد�د  عملية  جناح  عن  �أثمر  �لتعاون  هذ�  �ن  على 

�لذي نفذ �لعام �ملا�صي.

�لتعليم  لوز�رة  تقديره  �ملهدى  نا�صر  �أبدى  ناحيته  ومن 

تعد�د  خلل  قدمته  �لذي  �جلهد  على  �لعايل  و�لتعليم 

نفذ  �لذى  �ملد�ر�س  تعد�د  م�صروع  �أن  على  موؤكد�   2010

�لعام �ملا�صي من �أجل توعية �لطلب باأهمية �لتعد�د ، كان 

خلله  من  ��صتطاع  �لذي  و�ملتميز  �لناجح  للم�صروع  مثال 

�جلهاز �لو�صول �ىل فئه �لطلب و�إ�صر�كهم نظرً� يف عملية 

�لتعد�د.

تقديرها   �لهيدو�س  �صباح  �لفا�صلة  �أبدت  جهتها  ومن 

للجهد �لذي يقوم به جهاز �لإح�صاء يف دعم وز�رة �لتعليم 

�أثنت  كما   .. �لإح�صائية  �لبيانات  باأحدث  �لعايل  و�لتعليم 

عك�س  و�لذى   ، �جلهاز  م�صوؤولني  قدمة  �لذي  �لعر�س  على 

بها  ت�صتفيد  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �ملعلومات  ونوعية  حجم 

�مل�صتقبلية  �لعايل يف و�صع �خلطط  و�لتعليم  �لتعليم  وز�رة 

مل�صاريعها.

و�أكدت �صباح �لهيدو�س يف نهاية �لجتماع على �ن �ملجل�س 

�لإح�صاء  جهاز  مع  للتو��صل  ��صتعد�د  على  للتعليم  �لأعلى 

لتوحيد  وذلك   ، مثمرة  ر�أي  و��صتطلعات  م�صوح  لتنفيذ 

�ملبا�صرة  �ل�صتفادة  �ىل  بالإ�صافة  �جلانبني  بني  �جلهود 

مثل  م�صتمرة  ب�صورة  �جلهاز  يجريها  �لتي  �مل�صوح  بنتائج 

م�صح �لقوى �لعاملة �لذي يوفر  �أحدث �ملوؤ�صر�ت �خلا�صة 

ر�صم  يف  �إليها  �ل�صتناد  �صيتم  و�لتي   ، �لعاملة  بالقوى 

�ل�صيا�صات و�لإ�صرت�تيجيات �ملتعلقة بقوة �لعمل يف �ملجتمع 

�لقطري.

البلديات وال�ستفادة من التعداد

وقدم �جلهاز �أي�صا حما�صرة يف وز�رة �لبلدية و�لتخطيط 

�لعمر�ين ، وح�صرها مديرين �لبلديات ، عددً� من �ملحاور 

�لهامة �ملتمثلة يف �لتعرف على �لكثافة �ل�صكانية ودورها يف 

�لتخطيط للطرق يف �لدولة ح�صب معدلت �لزيادة �ل�صكانية 

يف  ت�صاعد  للطرق  وخطط  ت�صور�ت  و�صع  �إىل  بالإ�صافة 

�ن�صيابية حركة �ملرور من خلل �لتعرف على �لطرق �لتي 

ي�صلكها  �ملوظفون من بيوتهم حتى �جلهات �لتي يعملون بها 

�لتى  �ل�صيار�ت  عدد  مع  تتنا�صب  طرق  ت�صميم  ثم  ومن   ،

يقودها �ملوظفون.

على  �لتعرف  من  �ل�صتفادة  �صبل  �ملحا�صرة  تناولت  كما 

بيانات �لتعد�د ب�صورة عامة يف و�صع �لتخطيط �مل�صتقبلي 

�لأف�صل  �لأماكن  على  و�لتعرف  �لدولة  �لعامة يف  للحد�ئق 

ب�صورة  �لعائلت  مناطق  تخدم  �لتي  �حلد�ئق  لإقامة 

خا�صة.
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موظفيه  �أد�ء  لتطوير  �لإح�صاء  جهاز  �صيا�صة  �إطار  يف 

جمال  يف  �إليها  يحتاجون  �لتي  باملهار�ت  وت�صليحهم  

�صر�كة  �لإح�صاء  جهاز  عقد   ، و�لأعمال  �لتكنولوجيا 

�ملعلومات  وتكنولوجيا  للت�صالت  �لأعلى  �ملجل�س  مع 

يقدمهم  تدريبي  برنامج  �آلف   3 من  �ل�صتفادة  بهدف 

�ملجل�س من خلل بو�بة قطر �لوطنية للتدريب �لإلكرتوين

.E-learning

�للكرتوين  �ملحتوى  توفري  �إىل  �ل�صر�كة  تلك  وتهدف 

�لعديد  يف  �لعلم  �ليه  تو�صل  ما  باأحدث  �ملوظفني  لتدريب 

�لب�صرية   �ملو�رد  بر�مج  مثل  �ملختلفة   �لعمل  من  جمالت 

�لكمبيوتر  ، وبر�مج  و�لتخطيط �ل�صرت�تيجي   ، و�لإد�رة   ،

�لرب�مج  من  �لعديد  �إىل  بالإ�صافة  و�ملحا�صبة    ، �ملتنوعة 

�لأخرى.

�أول جمموعة من  مع  �جتماع  �لإح�صاء     وعقد يف جهاز 

�لإد�ر�ت  ح�صب  خمتلفة  بر�مج  �صيتلقون  �لذين  �ملوظفني 

�ىل  �ملوظف  دخول  كيفية  �صرح  مت  حيث   .. �إليها  �لتابعني 

بو�بة قطر �لوطنية للتدريب �لإلكرتوين ، و�أختيار �لرب�مج 

ذلك  يكون  �ن  على  بها  يلتحق  �أن  يريد  �لتي  �لتدريبية 

بالتن�صيق مع �مل�صوؤولني عن �ملو�رد �لب�صرية يف �جلهاز.

وو�صع ق�صم �ملو�رد �لب�صرية يف �جلهاز خطة تدريبية  لكل 

موظف ت�صمل �لتدريب على 3 بر�مج كحد �دين  خلل 12 

�صهر  من خلل  بو�بة قطر �لوطنية للتدريب �لإلكرتوين.

قائمة   �لإلكرتوين   للتدريب  �لوطنية  قطر  بو�بة  وتقدم 

يف  �لجتاهات  �أحدث  مع  تتو�كب  �لتي  �لدور�ت  باأحدث 

�لبو�بة  ،وتوفر  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لأعمال  جمال 

معتمدة  جهات  من  �ملعلومات  تقنية  �صهاد�ت  من  �لعديد 

�إد�رة  يف  دور�ت  �إىل  �إ�صافة  و�صي�صكو،  مايكرو�صوفت  مثل 

 ، �مل�صاريع  لإد�رة  �لدويل  �ملعهد  من  معتمدة  �مل�صاريع 

جتربة  بالبو�بة  �لإلكرتونية  �لتدريبية  �لدور�ت  وتعر�س 

�لتطبيقات  با�صتخد�م  للم�صتخدمني  تفاعلية  تعليمية 

متعددة �لو�صائط لإ�صر�ك وت�صويق �ملتدرب.

ويحقق جهاز �لإح�صاء �لعديد من �لفو�ئد من �ل�صر�كة مع 

م�صروع  E-learning  مثل زيادة  �لأد�ء يف �لأعمال 

 ، �جلهاز  و��صرت�تيجية  �لأفر�د  بني  �لتو��صل  حتقيق  عرب 

وتخفي�س �لتكلفة �لإجمالية للتدريب ب�صكل كبري ، و�ملرونة 

��صتمر�ر  بعرقلة  �لت�صبب  دون  وزمان  مكان  باأى  �لتعلم  يف 

�لعمل ، وتقليل �لتوتر وزيادة �لثقة بالنف�س لدي �ملوظفني 

عرب حتديد �صاعات �لتعليم �لذ�تية.

�أن  كما  �أكادميية،  ك�صهادة  �لدور�ت  هذه  من  عدد  ويقبل 

�لعديد من �ملوؤ�ص�صات �ملهنية تقبل  �لدور�ت �أي�صًا ك�صهادة 

للمحرتفني  �مل�صاريع  )�إد�رة  �صهادة  مثل  م�صتمر  تعليم 

�ملوؤ�ص�صة   ،  )PMI( �مل�صاريع  �إد�رة  معهد  )PMP( من 
معهد  �صهادة   ، �ملحا�صبة  ملهنة  �لوليات  ملجال�س  �لوطنية 

جمعية   ، �لأعمال  لتحليل  �لدويل  �ملعهد  �لب�صرية،  �ملو�رد 

�إد�رة �لعمليات .

بالتعاون مع المجلس األعلى لالتصاالت

) اإلحصاء( يوفر أكثر من 
3 آالف برنامج تدريبي 

لموظفيه

متابعات
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ناجحة  �صركة  �أخري ومن  �إىل  �لإد�رة من جهة  �أ�صلوب  يختلف 

�لإد�رة  على  �لقائمون  يبحث  �لغالب  وفى   ، فا�صلة  �صركة  �إىل 

�لعمل  فريق  بالرتقاء مبنظومة  من خلله  يعملون  �أ�صلوب  عن 

باأي جهة ، ولذلك نقرتب ب�صورة �أكرب من خلل تلك �لدر��صة 

�ملوجزة من مفهوم �لإد�رة �لناجحة وكيفية تعاملها مع �لأزمات.

وفى �لبد�ية نقول �ن �لإد�رة �لناجحة لها �لعديد من �لتعريفات 

ذهني  ن�صاط  �أنها    على  نعرفها  �أن  ن�صتطيع  بب�صاطة  ولكن   

للمدير ، يرتبط بتحقيق �أهد�ف �لوحدة �لتنظيمية باأعلى قدر 

من �لكفاءة ، �عتماد� على جهد �لآخرين .

�لعنا�صر  ت�صمل عددً� من  �لناجحة  �لإد�رية  �لعملية  و  عنا�صر 

ومن �أهمها:-

و�لفكر   ، �خل�صب  �خليال  على  �لقدرة  هو   ، �لتخطيط   –1

�لبتكاري ، لتحديد �مل�صار للهدف .

2– �لتنظيم ، هو �لقدرة على فهم �حلقائق ، وحتليل �لو�قع ، 

لتحقيق �أهد�ف �لوحدة بنجاح .

3– �لتن�صيق ، هو قــدرة �ملديــر �لكفء على �لتاأثــري يف �صـلوك 

�لآخرين  ، وعلى �لتعامل مع 

�مل�صاكل و�ملعوقات ، و�ملبادرة بالعديد من �لقر�ر�ت �لتي يتخذها  

عند تطبيق �خلطة .

�لأد�ء  معــدلت  عن  �لنحر�ف  حتـديد  وتعنى   ، �لرقابة   –4

�ملحددة يف �خلـطة ، وحتليــل هذه 

�ملنا�صبة  �لقر�ر�ت  و�إتخاذ   ، �أ�صبابها   ومعرفة    ، �لنحر�فات 

و�أكت�صاف   ، �ملنا�صـب  �لوقت  يف   �لنحر�فات  هذه  لت�صحيح 

ومن        ، فيه  �ملت�صــبب  وحما�صــبة   ، و�لق�صور  �ل�صعف  نو�حي 

 ، �لعمل  يف  و�لتقدم  �لقوة  نو�حي  يف  �أي�صا  �لبحث  �أخرى  جهة 

�لأد�ء  ، وحفزه على  �ملجد  �لعامل       ينبغي معه مكافاة  مما 

�أي تفعيـل       �جليد ، مبختلف و�صائل �لتحفيـز �ملادية و�ملعنوية ) 

دور �لثو�ب و�لعقاب ( يف �لإد�رة .                     

بل   ، فقط   ) )علجية  �أنها  على  �لرقابة  دور  يقت�صر  ل  كما 

يت�صـمن �أي�صا ) دورهـا �لوقائي ( لذ� ، فقد تاأتى �لرقابة �أثناء 

�لتنفيذ ، �أو قبل �لتنفيذ ) وقائية ( �أو بعد �لتنفيذ ) علجية ( .

ومن هنا يظهر دور ) �ملدير �لفعال ( وقدرته على كيفية ك�صب 

ثقة �ملروؤو�صني ، و�لتعامل معهم باأ�صـلوب ير�صـون عنه ، وحثـهم 

على �لتـعاون للو�صول �إىل �لأهــد�ف �ملو�صوعة 

بنجاح ، وي�صتلزم ذلك ، ما يلى :

   

�أ – حتديد و�صرح و�جبات وم�صئوليات �ملروؤو�صني ، وحتديد دور 

 ، �لتي يقودها  ، وكذ� حتديد دور �ملدير يف �جلماعة  كل منهم 

لإجناز �ملهام �لتي تخت�س بها �لوحدة �لتنظيمية.

بني  و�لتعاون   ، و�لحرت�م  �لوئام  ي�صوده  عمل  مناخ  – خلق  ب 

�جلميع .

و�لقيود   ، �لروؤ�صاء  من  عليه  �لو�قع  �لإ�صر�ف  مع  – �لتكيف  ج 

�لو�قع حتتها .

الأزمــــــات الإدارية

قبل �حلديث عن �لأزمات �لإد�رية ، نود �لتنويه �إىل �أنه ي�صتخدم 

بني  �خللط  يجرى  وقد   ، مو�صعه  غري  يف  كثري�  �لأزمة  مفهوم 

مفهوم �لأزمـة وغريها من �ملفاهيم ، مثل �ل�صر�ع .

�لهيـكل  تعــر�س  عليـه  يـرتتب  �صيء  حـــدوث  فهو   ، فال�صـر�ع 

�إىل  ت�صل  بدرجــة  لي�س  ولكن   ، ��صطر�ب  �أو  خلـلل  �لتنظيمي 

تهديــد �لفرت��صات �لأ�صـا�صـية �لتي يقوم عليها �لنظام .

 �أما �لأزمــــة ، فهي عبارة عن خلل يوؤثـر تاأثريً� كبريً� على �لنظام 

كله ، �إىل �حلـد �لذى تختل معه �لوحدة بالكامل ، كما �أنه يهدد 

�لفرت��صات �لرئي�صية �لتي يقوم عليها هذ� �لنظام .

اإلدارة الناجحة و التعامل 
مع األزمات اإلدارية

مقال
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فيما يلى نتعرف على مفهوم �إد�رة �لأزمات ، و�لفرق مع مفهوم 

�لإد�رة بالأزمات :

1 – مفهوم �لإد�رة بالأزمات :

�لأزمات  ل�صل�صلة من  �أ�صريً�  �ملدير  يكون   ، بالأزمات  �لإد�رة  يف 

 ، بالتوقع  �لعناية  وعدم   ، �لتخطيط  �صــوء  ب�صبب   ، و�مل�صكلت 

و�أي�صًا �نخفا�س فعالية �ملو�جهة .

ما  عليه  يفر�س  و�إمنا   ، يفعـله  ما  �ملدير  يختار  ل  بالتايل  و 

يفعله ، وبالتايل فبدل من �أن يديــر هو �لأزمات ، ي�صبح مد�رً� 

بالأزمات.

2 – مفهوم �إد�رة �لأزمات :

هي �إد�رة علميـة ر�صـيدة ، تتطلب تقديـر �لأمر �ملفاجئ م�صبقا 

�ل�صيناريوهات  وت�صور   ، �لبديلة  �حلركة  �جتاهات  وتقديـر   ،

و�مل�صـار�ت  �لقــر�ر�ت  �تخـاذ  ثم   ، �لأحــد�ث  لتــطور  �ملمكنة 

عند  للتغيري  �ل�صتعد�د  مع   ، �ملوقف  على  بال�صيطرة  �لكفيلة 

�حلاجة ) �أي و�صع �خلطط �لبديلة (. لذ� ، فاإن �إد�رة �لأزمات 

، هي �لتعامل مع �لأزمـــة ذ�تها و�إد�رتها ، للتحــكم يف �صغطها 

وفى م�صارها و�جتاهاتها ، مع �حل�صول على �ملعلومات �ملنا�صبة 

و�ملعرفة كاأ�صا�س للقر�ر �ملنا�صب. .

خ�سائ�س الأزمـات الإداريــة

 

ومن �أهم خ�صائ�س �لأزمات �لإد�رية باخت�صار :-

1 – �لفجائيــــة ، �أي عدم �لتوقع .

2 – تد�خل �لأ�صباب بالنتائج ، وغياب �لتحليل و�لت�صخي�س.

3 – �صرعة تلحق �لأحد�ث ، مما يزيد من درجة �لغمو�س يف 

مو�جهة �لأزمة .

4 – �صغط �لوقت ، وعدم وجود وقت كايف للتفكري يف مو�جهة �لأزمة .

5 – زيادة �ل�صغوط �لنف�صية ، وتوقف �لتفكري �ملنهجي ملو�جهة 

�لأزمة .

�لبد�ئل  وغياب   ، �لأمور  جمريات  على  �ل�صيطرة  فقد   –  6

�ملدرو�صة و�ملرتبة.

7 – نق�س �ملعلومات ، �لتي حتول بالتايل �إىل �تخاذ �لقر�ر�ت 

�ل�صليمة.

ويتبادر �إىل �لأذهان ، �ل�صوؤ�ل �لتايل : ماهي �ملقومات �لأ�صا�صية 

للتعامل مع �لأزمات ؟

وميكن تلخي�س �لإجابة على �لنحو �لتايل :

1 – ��صتخد�م �لأ�صلوب �لعلمي يف �لتعامل مع �لأزمات .

2 – خلق روح �لفريق .

3 – تفوي�س بع�س �ل�صلطات ، مع وجود قيادة فعالة.

4 – حتديد �لعلقات �لتنظيمية بدقة .

5 – خلق وتنمية �لعلقات �لتبادلية د�خليا وخارجيا .

معلومات  نظم  وجود  مع   ، فعالة  �ت�صالت  نظم  حتقيق   –  6

دقيقة.

7 – قيادة فعالة ، و�أفر�د مدربون للتعامل مع �لأزمات.

8 –تب�صيط �لإجر�ء�ت ، ويدخل فيها وجود بد�ئل مدرو�صة .

هو  ..ما  مفاده  �صوؤ�ل  �لأحيان  من  كثري  �لذهن يف  �ىل  ويتبادر 

�ل�صلوك �لإد�ري لكل من �ملدير �لنمطي ، و�ملدير �لفعال ؟

وجنيب على ذلك باأن  �ل�صلوك �لإد�ري للمدير �لنمطي  ي�صمل 

على عدة حماور وهي :-

. �أزمات  حلدوث  م�صر�عيه  على  �لباب  • يفتح 
. �أزمــات  ظــهور  �حتمالت  من  • يزيـــد 
. �أزمـات  حـــدوث  تعجيـــل  �إىل  • يــوؤدى 

. �صلبيًا حيالها  ويقف   ، �لأزمات  وتهويل  ت�صخيم  • ي�صاهم يف 
. �لأزمات  ملو�جهة  ع�صو�ئي  �أ�صلوب  على  • يعتمد 

. �لأزمــــة  حـــدوث  بعـــد  �إل  ينتــبه  • ل 

�أما  �ل�صلوك �لإد�ري للمدير �لفعال في�صمل على حماور �أخري 

وهي  :-

. �أزمات  حدوث  �أمام  �لباب  • يغلق 
. �لأزمات  حدوث  فر�س  من  • يقلل 

. �لأزمات  بحدوث  تنبيه  موؤ�صر�ت  • لديه 
. �لأزمات  حدوث  تبا�صري  وير�صد  • يتوقع 

. �إيجابياآ حيالها  ويت�صرف   ، �لأزمات  �صلبيات  ويقلل  • يو�جه 

• ميكنه �أن يح�صل على منافع و�إيجابيات من حدوث �لأزمات .

ت�سريحات مرفو�سة

هناك �لعديد من �لت�صريحات �ملرفو�صة عند مو�جهة �لأزمات 

�لإد�رية  مثل :-

!... �أحد  ، و ل يوجد تق�صري من  • لقد قام �جلميع بو�جبهم 

!... عندنا  حدث  مما  و�أكرب  �أكرث  �لآخرين  عند  • يحدث 
ما  على  �لآن  تعليق  يوجد  ل  و   ، بعد  يت�صح  مل  �ملوقف   •

حدث  ...!

وترفع   ، �لإد�رية  �لأزمات  لتجنب  �لذهبية  �لقو�عد  �أهم  ومن 

كفاءة �ملديـر �لفعال معها عند حدوثها ، وبعد حدوثها – ل قدر 

�هلل – ما يلى :

1 – لكى تكون مديــرً� ناجحا ، لبد �أن تر�صد �لأفـر�د �ملتمـيزين 

يف �لأد�ء و�ل�صــلوك ، و�أن تعمل على تنمية مهار�تهم .

2 – يتعذر �إجناح �أي عمل ب�صكل متميــــز ، بدون برنامج زمنى 

 ، تخطيط  بدون  تنفيذه  يتعذر  عمل  برنـامج  وبدون   ، حمدد 

وعليك بو�صع بد�ئل لتجنب حدوث �أزمات.

3 – من �خلطاأ �أن تعمل على حل جميع �مل�صكلت فى وقت و�حد 

، فلبد من حتديد �لأولويات.

4 –يجب �أن تعلم �أهم �صيء عن كل �صيء ، وتعلم كل �صيء عن 

�أهم �صيء يف جمال عملك .

5 – تلقى �مللحظات  هى جزء من مهنة �ملدير، ومن �لكفاءة 

�أن ت�صتعد لها ، وتتعامل معها ، بل وت�صجعها ، ولكن من �خلطاأ 

�أن تقبل �نتقادً� �أو ر�أيًا بدون تعليق ، وكاأنها ق�صية م�صــلم بها .

 ، رئي�صــك  لك  مينحها  �لتي  �ل�صــلطة  يف  قوتك  تتمثل  ل   –  6

و�إمنا يكمن  نفــوذك وتاأثــريك فيما  ت�صتطيع �أن حتظى عليه من 

�لقبول لدى زملئك ومروؤو�صيك .

�لوقت  يف  �ل�صحيح  �لر�أي   ، �لآخـر  من  �أ�صو�أ  كلهما   –  7

......وكذلك  �ل�صحيح  �لوقت  فى  �خلاطئ  و�لر�أى   ، �خلاطئ 

�لقر�ر�ت .

�ملديــر  وعلى   ، �لعمل  يف  �صغوط  حدوث  توقع  من  لبد   –  8

�لناجــح �أن يقلل من تاأثــريها فى حدوث �لأزمات ) بالتعاون مع 

�لفريق ، و�لن�صباط يف �لعمل ، و �لبتكار ، و�لد�فعية �ملرتفعة 

للإجناز ، و�لتغلب على عدم كفاية �لوقت ( .

�أو تتعر�س ل�صعوبات   ، �أن تو�جه م�صــاكل  – لي�صت �لق�صـية   9

على  تنت�صر  �أو  �أرباحا  حتقق  �أن  �لغــاية  ولي�صــت   ، خ�صــائر  �أو 

فى  هل   : �لنهائي  �لر�صيد  ب�صايف  �لعربة  و�إمنا   ، �ملناف�صني 

�صاحلك �أم ل ؟ 

وهل ت�صب هذه �لنتيجة فى �صالح جهة �لعمل �أم ل ؟

10 – �صدق �أو ل ت�صدق ..مل تعد �مل�صـكلة فى �لتعامل مع �لأزمـة 

، ولكن فى كيفـية �لت�صرف بعد �نتهائها ، و ماهي �لإجر�ء�ت 

�لوقائـية �للزمـة ؟ وحتديد و�صائل وبد�ئــل ��صتئناف �لن�صاط ؟

حممد عبد اجلليل الد�سوقي 

خبري �إح�صائي 

مقال
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ن�صف  نحو  �إن  �لفل�صطيني  للإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أعلن 

�صكان �لأر��صي �لفل�صطينية من �للجئني، و�إن �إ�صر�ئيل هجرت 

»فل�صطني  يف  يقيمون  كانو�  �لذى  �لفل�صطينيني  ثلثي  ق�صرً� 

�لتاريخية« عام 1948، م�صري� �أن 29.7% من �ل�صكان يف �ل�صفة 

�أفر�د لجئون،   3 هناك  �أفر�د   10 كل  بني  من  �أنه  �أي  لجئون، 

يف حني بلغت ن�صبتهم يف �لقطاع 67.3% �أي �أنه من بني كل 10 

�أفر�د هناك 7 �أفر�د لجئون

بيان  يف  �لفل�صطيني   للإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  و�أو�صح 

�أن   ، للجئني  �لعاملي  �ليوم  ملنا�صبة  �للجئني  و�قع  ��صتعر�س 

 %43.4 بلغت  �لفل�صطينية  �لأر�س  يف  �للجئني  �ل�صكان  ن�صبة 

 ،2010 عام  بيانات  بح�صب  �لفل�صطينيني،  �ل�صكان  جممل  من 

م�صيفا �أن حو�ىل 957  �ألف عربي فل�صطيني، نزحو� وهجرو� من 

د�خل مدنهم وقر�هم عام 1948، مبا ميثل 66.0% من �إجمايل 

�لتاريخية«،  »فل�صطني  يف  يقيمون  كانو�  �لذين  �لفل�صطينيني 

بح�صب تقدير�ت �لأمم �ملتحدة عام 1950. 

لأمناط  وفقا  �للجئني  �لأفر�د  بني  �لفقر  ن�صبة  موؤ�صر  و�أظهر 

�لأفر�د  �أن و�صع   %  28.2 �ل�صهري �حلقيقي  �لأ�صرة  ��صتهلك 

�للجئني �أ�صو�أ حاًل مقارنة بالأفر�د غري �للجئني .23.9%

و�أ�صار  �جلهاز �إىل �أن �حلد �لأدنى لعدد �للجئني �لفل�صطينيني 

�مل�صجلني يف �صجلت وكالة غوث وت�صغيل �للجئني »�لأونرو�« بلغ 

منت�صف عام 2010 نحو 4.8 مليون لجئ، م�صيفا �أن �للجئني 

�لغوث  وكالة  لدى  و�مل�صجلني  �ل�صفة  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني 

�إجمايل  من   %16.4 ن�صبته  ما  ي�صكلون   2010 عام  منت�صف 

لفتا  غزة،  يف   %23.3 مقابل  �لوكالة  لدى  �مل�صجلني  �للجئني 

�أن ن�صبة �للجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى وكالة �لغوث يف 

�لفل�صطينيني،  �إجمايل �للجئني  41.6% من  �لأردن بلغت نحو 

يف حني بلغت �لن�صبة يف لبنان 8.9%، وفى �صوريا %9.9.

�للجئني  ن�صبة  �إن  �لفل�صطيني  �لإح�صاء  جهاز  بيان  و�أو�صح 

�لأر�س  يف  �صنة   15 عن  �أعمارهم  تقل  �لذين  �لفل�صطينيني 

41.3%، يف حني بلغت هذه �لن�صبة للجئني  �لفل�صطينية بلغت 

�رتفاع  يلحظ  كما  �للجئني،  لغري   %40.9 مقابل   %41.8

�للجئني،  غري  مع  مقارنة  �للجئني،  لدى  �ل�صن  كبار  ن�صبة 

�للجئني  لغري  وبلغت  �للجئني،  جمموع  من   %3.4 بلغت  �إذ 

2.3%، م�صيفا �أن معدل �خل�صوبة �لكلى لعام 2010 يف �لأر�س 

�لفل�صطينية بلغ 4.2 مو�ليد، وبلغ معدل عدد �لأبناء �لذين �صبق 

�إجنابهم 4.3 مو�ليد.

و�أ�صار �لبيان �لإح�صائي، �إىل �أن خميمات �للجئني يف �لأر�س 

�لفل�صطينية هي �لأكرث فقًر� مقارنة مع �صكان �لريف و�حل�صر، 

و�أن 32.1% من �لأفر�د يف �ملخيمات يعانون من �لفقر، مقابل 

 ، �حل�صرية  �ملناطق  يف  و%25.8  �لريفية،  �ملناطق  يف   %21.9

م�صري� �ىل �رتفاع معدلت �لفقر يف خميمات �للجئني يعود �إىل 

�ملخيمات  �أ�صر  �لأ�صرة بني  �لبطالة وكرب حجم  �رتفاع معدلت 

و�لريفية،  �حل�صرية  �ملناطق  يف  �لأ�صر  من  غريها  مع  مقارنة 

علوة على �رتفاع ن�صبة �لفقر يف غزة و�لتي بلغت 38.0% مقابل 

m.18.3% يف �ل�صفة

وت�صري �لبيانات �خلا�صة بتوفر �ل�صلع �ملعمرة لدى �لأ�صرة للعام 

2010  ، �أن ن�صب توفر تلك �ل�صلع لدى �لأ�صر غري �للجئة تفوق 

�لن�صب �خلا�صة بالأ�صر �للجئة ملعظم تلك �ل�صلع، خا�صة تلك 

�ل�صلع �لتي ل تعترب �أ�صا�صية بدرجة �أوىل، ففي حني بلغت ن�صب 

�لأ�صر �للجئة �لتي يتوفر لديها �صيارة خا�صة 15.9 %، وبلغت 

لتوفر  بالن�صبة  �حلال  وكذلك   ،%  25.6 �للجئة  غري  للأ�صر 

خا�صة  مكتبة  لديها  يتوفر  �لتي  �لأ�صر  ن�صبة  بلغت  �إذ  �ملكتبة 

19.7 % لدى �لأ�صر غري �للجئة يف حني بلغت للأ�صر �للجئة 

12.8 % فقط.

وبلغت ن�صبة توفر خط �لهاتف للأ�صر غري �للجئة   44.9  % يف 

42.6 % للأ�صر �للجئة ون�صبة توفر جهاز حا�صوب  حني بلغت 

لدى �لأ�صر غري �للجئة 47.8 % يف حني بلغت للأ�صر �للجئة 

45.6 %، وعن توفر �مليكرويف  فقد بلغت ن�صبة �ل�صر �للجئة 

23.0 % مقابل 30.8 % للأ�صر غري �للجئة..

في دراسة للجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء:-

66٪ من الفلسطينييــن    تم  تهجيرهم 
منذ عام 1948  

تقرير
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في دراسة للجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء:-

66٪ من الفلسطينييــن    تم  تهجيرهم 
منذ عام 1948  

تقرير
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ينطبق هذ� بخا�صة �إذ� كان �صخ�س ما معنيا باتخاذ �لقر�ر�ت 

�تخاذ  يف  �لنا�س  ت�صاعد  �حلقائق  �إن  �حلقائق.  على  �مل�صتندة 

�لقر�ر�ت �جليدة. كمثال على ذلك، �إذ� كان �ل�صخ�س يعرف �أن 

�لإ�صار�ت �ل�صوئية تتوقف ميد�ن د�ئري يف م�صاره فاإنه ي�صتطيع 

�لتوجه �إىل طريق �آخر و�لو�صول �إىل �ملكان �لذي يق�صده على 

نحو �أ�صرع مما لو توجه �إىل �مليد�ن �لد�ئري �لذي �أوقف عربه 

�ملرور. �إن من رغبات �ملرء �حل�صول على �ملعلومات �لتي يحتاج 

�إليها لدى �حلاجة �إليها.

وحتى  غالبا.  �صهل  لي�س  �جليدة  �ملعلومات  على  �حل�صول  �إن 

قطر  يف  �لإح�صاء  قلم/هيئة  مو�قع  على  �ملعلومات  كل  مع 

و�مل�صادر   2010 تعد�د  من   )www.qsa.gov.qa(
�لأخرى ثمة معلومات �أخرى يحتاج �إليها �صناع �لقر�ر. وجتري 

هيئة �لإح�صاء مناق�صات مع عدة وز�ر�ت معنية بجمع �ملعلومات 

للم�صاعدة يف حتديد �لرب�مج و�ل�صيا�صات �لتي ت�صاعد �لأ�صر يف 

قطر. و�إذ� مل ت�صارك يف �أي م�صح �إح�صائي من قبل ثمة فر�صة 

�صديق  �أو  �أ�صرتك  �أفر�د  �أحد  �أو  �أنت  ت�صارك  �أن  للغاية  جيدة 

مقرب يف م�صح يف �مل�صتقبل �لقريب.

�صحة  عن  �ملزيد  ملعرفة  �مل�صوح  باإجر�ء  كبري  �هتمام  ثمة 

�لأ�صخا�س. ومن نتائج جمع هذه �ملعلومات بر�مج لتوعية �لنا�س 

�ل�صحية  غري  �لختيار�ت  ب�صاأن  خا�س  نحو  على  �مل�صتهدفني 

�إعلمنا  �مل�صوح  من  للإح�صائيات  وميكن  يتخذونها.  قد  �لتي 

عن �أي �أنو�ع �لنا�س )على �أ�صا�س �لعمر و�جلن�س و�أ�صلوب �حلياة 

وغري ذلك( �لذين مييلون �أن ي�صبحو� بدينني ومو�جهة م�صاكل 

�إىل  �أكرب  �لتعر�س على نحو  �أو �حتمال  �ل�صكري  �لد�ء  من مثل 

�أو �ملوت. على �صبيل �ملثال،  �إ�صابات خطرية  حو�دث توؤدي �إىل 

ت�صري �لأرقام �لإح�صائية يف �لتعد�د �أن عدد �لإناث �لقطريات 

بد�أ يتجاوز عدد �لذكور �لقطريني بعد �صن �خلام�صة و�لع�صرين. 

�أعلى  �صن  كذلك يف  يحدث هذ�  �ملتقدمة  �لدول  �لكثري من  يف 

ملاذ�  ترى  �أعلى.  �صن  �أو  �ل�صتني  �أو  و�خلم�صني  �خلام�صة  رمبا 

يحدث هذ� يف هذه �ل�صن �لفتية غي قطر؟

يخطط لإجر�ء م�صوح �أخرى ت�صمل جمع معلومات عن مد ن�صاط 

و�مل�صت�صفيات  �لأطباء  زيارة  على  تنفق  �لتي  و�ملبالغ  �ل�صكان 

عليها  �لتي يح�صلون  �ل�صحية  �لرعاية  �لنا�س عن  ر�صا  ومدى 

وكم من �لوقت يق�صون يف �لو�صول �إىل �أماكن �لعمل/�ملد�ر�س 

وكيف ينفق �لنا�س ما يك�صبونه ومدى ر�صا �لنا�س عن خدمات 

هنالك  تكون  �أن  يجب  وهل  �جلو�ل  �لهاتف  وخدمة  �لنرتنت 

مناف�صة �أكرث لتقدمي هذه �خلدمات، �إلخ.

�صيكون لكل من هذه �مل�صوه نتائج �صتوؤثر يف حياة �لنا�س يف قطر. 

ويجب �أن يتوقع �لنا�س رعاية �صحية �أف�صل وتخ�صي�س خدمات 

ومو�رد �صحية خدمات �أكرث كفاءة لتلبية حاجات �ملجتمع �لأهم.

�أ�صرع ويعتمد عليها �أكرث  وقد تكون قادر� على خدمات �نرتنت 

�أدق وقد تتمكن  �أقل. �صتقا�س تكاليف �ملعي�صة على نحو  وبكلفة 

بو�صفك فرد� من �ملطالبة بر�تب �أعلى لأن تكاليف �ملعي�صة قد 

�زد�دت. ومن �لطبيعي �أنك قد ل حت�صل على زيادة يف ر�تبك 

�إىل  �للوم  توجه  ل  �لأقل.  يف  حجتك  عر�س  من  تتمكن  ولكنك 

�لإح�صائيات �إذ� مل تتمكن من �حل�صول على زيادة يف ر�تبك. 

رمبا هنالك عو�مل �أخرى ذ�ت علقة من مثل عدم جودة عملك 

�أو �أن �ل�صركة �لتي تعمل فيها ل تك�صب ما يكفي من �ملال �أو �أن 

يف  �لخت�صا�صيون  يوجه  كبرية.  ترقية  ملنحك  يخطط  رئي�صك 

�لإح�صاء بعبارة �ملوؤلف �لأمريكي مارك توين �أن هنالك �أكاذيب 

بل  �أكاذيب  لي�صت  �لإح�صائيات  �أن  وطبيعي  مفرطة.  و�أكاذيب 

ت�صتخدم �أحيانا بو�صائل غري منا�صبة لتعزيز موقف �مروؤ ما. 

اإلحصائيات – ما فوائدها؟
كل شيء !

جزء  توقيتا  و�أح�صن  �أف�صل  مبعلومات  �ملطالبة  قطر  حالة  يف 

تدعم  �لتي   2016-2011 �لوطنية  �لتنمية  �إ�صرت�تيجية  من 

�إىل �حل�صول على  �ل�صيا�صات  2030. ويحتاج �صناع  روؤية قطر 

تغيري�ت مرغوبة  كانت قد حدثت  �إن  ملعرفة  �أ�صا�صية  معلومات 

نتيجة بر�مج نفذت. ول ميكن قيا�س بر�مج تقليل �لد�ء �ل�صكري 

من �لنوع �لثاين �إل �إذ� كانت هنالك معلومات تبني �نت�صار هذ� 

�ملر�س قبل �ل�صروع بالربنامج.

يتوقع تطبيق بر�مج جديدة وتغيري�ت يف �ل�صيا�صات �إذ� دعمت 

�ملجتمع.  يف  �لنا�س  معي�صة  ظروف  لتح�صني  تغيري�  �لبيانات 

فتية  �صن  �لقطريات يف  �لإناث  م�صالة جتاوز عدد  �إىل  بالعودة 

عدد �لذكور �لقطريني قد تفلح �صيا�صات وبر�مج جديدة يف قلب 

�أ�صر كثرية يف قطر  و�إذ� حدث ذلك رمبا هنالك  هذ� �لجتاه. 

ترى �أن �لإح�صائيات هي كل �صيء!

مارك جري�س

 خبري  �إح�صائي باإد�رة �لتعد�د�ت

و�مل�صوح �ل�صرية

مقال
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�أكد تقرير �أعده جهاز �لإح�صاء �أن �لت�صميم �لفني و�لهند�صي 

�صهد  قد  �ل�صكنية(   و�ل�صقق  )�لفلل  �حلديث  �ملعماري  للطر�ز 

زيادة كبرية وتقدم مت�صارع  يف دولة قطر.

و�أو�صح  �لتقرير �أن هناك نه�صة عمر�نية �صريعة حتققت ، من 

و�لت�صاميم �خلا�صة  و�لتخطيط �ملدين  و�لتعمري  �لإن�صاء  حيث 

�لذي يحدد زيادة  �لكمي  �لبعد  �ل�صكنية من منظور  بالوحد�ت 

جودة  يحدد  �لذي  �لكيفي  و�لبعد  �ل�صكنية،  �لوحد�ت  عدد 

�لفرتة  خلل  مت  �لذي  �ل�صكنية  للوحدة  �لعمر�ين  �لت�صميم 

�لزمنية ما بني �لتعد�د �ل�صكاين للعام 2004، و�لتعد�د �ل�صكاين 

للعام 2010.

و�أ�صاف �لتقرير �لذي جاء بعنو�ن »تطور �لوحد�ت �ل�صكنية يف 

�صر �لتي ت�صكن يف �لفلل قد بلغ  49.402 
ُ
دولة قطر » �ن عدد �لأ

�صرة يف 
ُ
�صرة يف تعد�د �لعام 2010 مقابل 24.982  �ألف �أ

ُ
�ألف  �أ

�صرة ون�صبة زيادة 
ُ
�أ  24.420 2004 مبقد�ر زيادة  تعد�د �لعام  

.%97.75

 53.807 �ل�صكنية  �ل�صقق  يف  ت�صكن  �لتي  �صر 
ُ
�لأ عدد  بلغ  كما 

 2004 تعد�د  يف  �أ�صرة   29.833 مقابل   2010 تعد�د  يف  �صرة 
ُ
�أ

�صرة وبن�صبة زيادة %80.36.  
ُ
بزيادة قدرها 23.974 �أ

تراجع الطراز املعماري القدمي

�صعبي /بيت  بيت  �لقدمي )بيت عربي /  �ملعماري  �لطر�ز  وفى 

باملقابل  �صهد  فقد  وحدة(  يف  /غرفة  م�صتقلة  /حجرة  عجزة 

تنا�صبًا  يتنا�صب  �لذي  �لكمي  �ملنظور  ناحية  من  كبريً�  نق�صًا 

�لتى  �صر 
ُ
�لأ �أعـد�د  قلت  وبالتايل  �لكيفي  �ملنظور  مع  عك�صيًا 

ت�صكن يف �لوحد�ت �ل�صكنية  من هذ� �لطر�ز.

ت�صكن يف )بيت عربي  �لتي  �صر 
ُ
�لأ �أن عدد  �لدر��صة  و�أو�صحت 

�صرة يف تعد�د �لعام 
ُ
/ بيت �صعبي / عجزة(  قد بلغ  22.645 �أ

تعد�د  يف  �صرة 
ُ
�أ  26.870 مقابل   2010

 4.225  – نق�س  مبقد�ر   2004 �لعام 

�صرة و بن�صبة نق�س - %15.72.
ُ
�أ

يف  ت�صكن  �لتي  �صر 
ُ
�لأ عدد  بلغ  كما 

وحدة(  يف  م�صتقلة/غرفة  )حجرة 

 2010 �لعام  تعد�د  يف  �صرة 
ُ
�أ  5،544

�لعام  تعد�د  يف  �صرة 
ُ
�أ  10.963 مقابل 

�صرة وبن�صبة نق�س - %49.43.
ُ
2004 مبقد�ر نق�س - 5،419  �أ

يف  كبري  تغري  وجود  فيلحظ  ذكرت   �لتي  للأرقام  ووفقًا 

�صر 
ُ
�لرتكيب �لأ�صري وتطور هائل يف �أمناط �حلياة �ملعي�صية للأ

�لأ�صرة  ��صتطاعة  من  ز�د  مما  للأ�صرة  �ملالية  �ملقدر�ت  وتغري 

عن  للبحث  �لأ�صرة  يدفع  ما  �أو  �ل�صكن  ت�صييد  يف  �لإنفاق  على 

�لزيادة  �إىل  �أدي  مما  �جليدة  �ملادية  لظروفها  منا�صب  �صكن 

و�لنق�صان لنوع �لوحد�ت �ل�صكنية من ناحية �لتطور �لهند�صي 

�لفلل  و�لت�صميم �لفني للطر�ز �ملعماري �حلديث حيث �صهدت 

�ل�صكنية بن�صبة  �ل�صقق  تلتها   .%97.75 �أعلى ن�صبة زيادة بلغت 

زيادة %80.36.  

و�صهد �لطر�ز �ملعماري �لقدمي تدين ونق�صان يف عدد �لوحد�ت 

�ل�صكنية �ملتمثلة يف �لبيت �لعربي و�لبيت �ل�صعبي وبيت �لعجزة، 

�ل�صكنية  �لوحد�ت  و�صهدت   .%15.72- بلغت  نق�س  ن�صبة 

�حلجرة �مل�صتقلة وغرفة يف وحدة، ن�صبة نق�س بلغت -%49.43.

الوحدات ال�سكنية بالدوحة

وعند �لتطرق مللمح توزيع �لوحد�ت �ل�صكنية بالدولة فاأننا جند 

�أن عدد �لوحد�ت �ل�صكنية يف بلدية  �لدوحة  بلغ  157503 وحدة 

�صكنية بن�صبة  60،8  % من �جمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لدولة 

ح�صب نتائج تعد�د 2010 ..حيث بلغ عدد  �ل�صقق 74370  �صقة  

و�لتي متثل ن�صبة 79،6 % من �إجمايل  �ل�صقق يف �لدولة ون�صبة 

47 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لبلدية. 

وبلغ عدد �لغرف 30130  غرفة ممثلة ن�صبة 81،2 % من �جمايل 

�ل�صكنية  �لوحد�ت  �إجمايل  من   %  19 و  بالدولة  �لغرف  عدد 

بالبلدية.. بينما بلغ عدد �لفلل  23185  فيل و�لتي متثل ن�صبة 

�إجمايل  من   %15 ون�صبة  �لدولة  يف  �لفلل  �إجمايل  من   %  37،1

�لوحد�ت �ل�صكنية يف �لبلدية. 

  10935 �أما  عدد �لبيوت �لعربية ، �ل�صعبية ، �لعجزة فقد بلغ  

بيت و�لذي  ميثلو� 37،7 %  من �جمايل �لبيوت �لعربية ، �ل�صعبية 

،  �لعجزة   بالدولة و7 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية بالبلدية. 

ن�صمة   796947 �لدوحة  بلدية  �صكان  عدد  �إىل   �لإ�صارة  جتدر 

وتبلغ م�صاحة  �ل�صكان،  ن�صبة 46،9 % من �جمايل عدد  وميثلو� 

�لبلدية  234،8 كيلو مرت مربع بن�صبة 2 % 

من �جمايل �مل�صاحة �لكلية للدولة.

فلل الريان

عدد  �أكرب  على  �لريان  بلدية  �أ�صتحوذت 

عربية   ، �ل�صعبية  »�لبيوت  و  »�لفلل«  من 

عدد  بلغ  حيث   .. �لدولة  فى  عجزة   ،

�لوحد�ت �ل�صكنية يف بلدية  �لريان 76011 وحدة �صكنية بن�صبة  

نتائج  �لدولة ح�صب  �ل�صكنية يف  �لوحد�ت  �إجمايل  25،9 % من 

تعد�د 2010 .

من   %  42،1 ن�صبة  متثل  و�لتي  فيل    26325 �لفلل   عدد  بلغ  و 

�لوحد�ت  �إجمايل  من   %  39 ون�صبة  �لدولة  يف  �لفلل  �إجمايل 

�ل�صكنية يف �لبلدية .. كما بلغ عدد  �ل�صقق 12295  �صقة  و�لتي 

متثل ن�صبة 13،2  % من �إجمايل  �ل�صقق يف �لدولة ون�صبة 18 % 

من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لبلدية. 

بينما بلغ عدد �لبيوت �لعربية/�ل�صعبية/ �لعجزة   11899  بيت 

�لعربية/�ل�صعبية/  �لبيوت  �جمايل  من    %  41 ميثلو�  و�لذي  

�لعجزة   بالدولة و 18 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية بالبلدية. 

 %  12،8 بن�صبة  ممثلة  غرفة   4737 عددها  فبلغ  �لغرف  �أما 

�لوحد�ت  �إجمايل  من   %  7 و  بالدولة  �لغرف  عدد  �إجمايل  من 

�ل�صكنية بالبلدية.

 

ن�صمة    455623 �لدوحة  بلدية  �صكان  �إىل  عدد  �لإ�صارة  جتدر 

وميثلو� ن�صبة 26،8  % من �إجمايل عدد �ل�صكان، وتبلغ م�صاحة 

�جمايل  من   %  50،1 بن�صبة  مربع  مرت  كيلو   5819،5 �لبلدية  

�مل�صاحة �لكلية للدولة. 

في تقرير عن  الوحدات السكنية في الدولة :-

قطر تتجه إلى العمارة الحديثة 

)97.75٪( نسبة 
الزيادة في عدد 

األسر التي تسكن 
في الفلل 

تقرير
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ال�سقق = الفلل يف الوكرة

وعند �لنظر يف �لطبيعة �ملعمارية ببلدية �لوكرة ف�صنجد �ن عدد 

»�ل�صقق » يقرتب من عدد »�لفلل«  .. حيث  بلغ عدد �لوحد�ت 

بن�صبة  5،4  �صكنية  وحدة    14113 �لوكرة   بلدية   �ل�صكنية يف 

% من �جمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لدولة ح�صب نتائج تعد�د 

. 2010

وبلغ عدد �لفلل  4614   فيل و�لتي متثل ن�صبة 7،4 % من �إجمايل 

�لفلل يف �لدولة ون�صبة 33 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف 

ن�صبة  و�لتي متثل  �صقة     4203 �ل�صقق  بلغ عدد   كما  �لبلدية.. 

4،5 % من �إجمايل  �ل�صقق يف �لدولة ون�صبة 30 % من �إجمايل 

�لوحد�ت �ل�صكنية يف �لبلدية. 

بينما بلغ عدد �لبيوت �لعربية ، �ل�صعبية ،  �لعجزة   2192  بيت 

و�لذي  ميثلو� 7،6 %  من �إجمايل  تلك �لبيوت    بالدولة و15  % 

�لغرف    بلغ عدد  ، وقد  بالبلدية  �ل�صكنية  �لوحد�ت  �إجمايل  من 

908  غرفة ممثلة بن�صبة 2،4 % من �إجمايل عدد �لغرف بالدولة 

و 6 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية بالبلدية. 

ن�صمة    141222 �لوكرة  بلدية  �صكان  عدد  �إىل   �لإ�صارة  جتدر 

م�صاحة  وتبلغ  �ل�صكان،  عدد  �جمايل  من   %  8،3 ن�صبة  وميثلو� 

�إجمايل  من   %   21،8 بن�صبة  مربع  مرت  كيلو   2535،8 �لبلدية 

�مل�صاحة �لكلية للدولة. 

غرف اأم �سالل

�لوحد�ت  �إ�صغال  �ن  جند  فاأننا  �لأرقام  �حدث  خلل  ومن 

�ل�صكنية »كغرف« �أعلى من » �ل�صقق« يف بلدية �أم �صلل .. حيث 

7156  وحدة  �م �صلل    بلدية  �ل�صكنية يف  �لوحد�ت  بلغ عدد 

�صكنية بن�صبة  2،8 % من �جمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لدولة 

ح�صب نتائج تعد�د 2010 .

وبلغ عدد �لفلل   3419 فيل و�لتي متثل ن�صبة 5،5 % من �إجمايل 

�لفلل يف �لدولة ون�صبة 48 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف 

�لبلدية .. وبلغ عدد �لبيوت �لعربية/�ل�صعبية/ �لعجزة   1164   

بيت و�لذي  ميثلو� 4 %  من �إجمايل �لبيوت �لعربية ، �ل�صعبية ،  

�لعجزة   بالدولة و 16 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية بالبلدية. 

من   %1،7 بن�صبة  ممثلة  غرفة    630 عددها  فبلغ  �لغرف  �أما 

�جمايل عدد �لغرف بالدولة و 9 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية 

بالبلدية ، وبلغ عدد  �ل�صقق      443  �صقة  و�لتي متثل ن�صبة 0،5 

% من �إجمايل  �ل�صقق يف �لدولة ون�صبة 6 % من �إجمايل �لوحد�ت 

�ل�صكنية يف �لبلدية. 

وجتدر �لإ�صارة �إىل  عدد �صكان بلدية �أم �صلل   60509   ن�صمة 

م�صاحة  وتبلغ  �ل�صكان،  عدد  �إجمايل  من   %  3،6 ن�صبة  وميثلو� 

�لبلدية 317،9 كيلو مرت مربع بن�صبة 3  % من �جمايل �مل�صاحة 

�لكلية للدولة. 

ويف  بلدية �خلور �لبالغ عدد �صكانها   193983 �ألف  ن�صمة  فاأننا 

جند �أن عدد �لوحد�ت �ل�صكنية  بها بلغ   8594  وحدة �صكنية 

بن�صبة  3.3 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لدولة ح�صب 

نتائج تعد�د 2010 .

5 % من �إجمايل  3124  فيل و�لتي متثل ن�صبة  وبلغ عدد �لفلل 

�لفلل يف �لدولة ون�صبة 36 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف 

ن�صبة  و�لتي متثل  �صقة     2014 �ل�صقق  بلغ عدد   ..كما  �لبلدية 

2،2 % من �إجمايل  �ل�صقق يف �لدولة ون�صبة 24 % من �إجمايل 

�لوحد�ت �ل�صكنية يف �لبلدية. 

بينما بلغ عدد �لبيوت �لعربية ، �ل�صعبية ، �لعجزة   1292  بيت 

و�لذي  ميثلو� 4،5 %  من �جمايل  تلك �لبيوت  بالدولة و 15 % 

من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية بالبلدية ، �أما �لغرف فبلغ عددها 

420 غرفة ممثلة بن�صبة 1،1% من �جمايل عدد �لغرف بالدولة 

و 5 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية بالبلدية.

ال�سعاين تخلو من ال�سقق

و�أو�صحت �رقام �لتقرير �أن �أكرث من ن�صف �لوحد�ت  �ل�صكنية 

بلغ عدد  »�ل�صقق« حيث  تخلو من  وتكاد  »فلل«  �ل�صعاين  ببلدية 

من   %  1،3 بن�صبة   �صكنية  وحدة    3251 �ل�صكنية    �لوحد�ت 

�إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لدولة ح�صب نتائج تعد�د 2010 .

و بلغ عدد �لفلل 1696 فيل و�لتي متثل ن�صبة 2،7 % من �إجمايل 

�لفلل يف �لدولة ون�صبة 52 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف 

�لبلدية .. كما بلغ عدد �لبيوت �لعربية ، �ل�صعبية ،  �لعجزة  850  

بيت  و�لتي متثل ن�صبة 2،9 % من �إجمايل  نف�س �لبيوت ل�صعبية   

يف �لدولة ون�صبة 26 % من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لبلدية. 

بينما بلغ عدد �لغرف 179 غرفة و�لتي متثل 0،5 %  من �جمايل 

�إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية بالبلدية ،  6% من  �لغرف بالدولة و 

وبلغ عدد �ل�صقق 10 �صقق فقط .

البيوت ال�سعبية  يف ال�سمال

وفى بلدية �ل�صمال فاأنه يلحظ �أن �أغلبية �لوحد�ت �ل�صكنية بها 

�لوحد�ت  بلغ عدد  .. حيث  من  »بيوت �صعبية/عربية/عجزة«  

�ل�صكنية يف بلدية �ل�صمال 1438 وحدة �صكنية بن�صبة  0،6% من 

�جمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لدولة ح�صب نتائج تعد�د 2010 .

وبلغ عدد �لبيوت �لعربية ، �ل�صعبية ، �لعجزة 674 وحدة و�لتي 

  ، �ل�صعبية    ، �لعربية  �لبيوت  �إجمايل  من   %2،3 ن�صبة  متثل 

�لعجزة يف �لدولة ون�صبة 47% من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف 

�لبلدية. 

وبلغ عدد �لفلل  133  فيل  و�لتي متثل ن�صبة 0،2% من �إجمايل  

يف  �ل�صكنية  �لوحد�ت  �إجمايل  من   %  9 ون�صبة  �لدولة  يف  �لفلل 

�لبلدية ، بينما بلغ عدد �لغرف 80 غرفة و�لتي متثل 0،2%  من 

�جمايل �لغرف بالدولة ، و بلغ عدد  �ل�صقق 41 �صقة ممثله ن�صبة 

3% من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية يف �لبلدية. 

تقرير
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هولندا

معدل النمو ال�سكاين يف املدن 

الهولندية الكربى اأعلى من 

املتو�سط

كبري  نحو  على  �لهولندية  �ملدن  يف  �ل�صكان  منو  معدل  �رتفع 

�ل�صكاين مرتفع بخا�صة  �لنمو  �لأخرية. ومعدل  �ل�صنو�ت  يف 

�لنمو يف �ملدن  يف ثلث مدن كبرية يف هولند�. ويبلغ معدل 

نحو  ولهاي  وروترد�م  �أم�صرتد�م  �لكربى  �لثلث  �لهولندية 

باملقارنة   2011 يناير   1 ز   2009 يناير   1 بني  مر�ت  ثلث 

�صكان  عد  و�أزد�د  برمتها.  هولند�  يف  �لنمو  معدل   %1 مع 

�زد�د عدد  بينما  �لفرتة  �ألفا خلل هذه   25 نحو  �أم�صرتد�م 

�صكان �أم�صرتد�م يف وقت مبكر يف �لعقد �ملا�صي مبعدل �أقل 

من �ألف ن�صمة �صنويا.

على  �ألفا   23 و  �ألفا   13 وروترد�م  �صكان لهاي  عدد  و�زد�د 

�لنمو  وكان   .2011 يناير   1 و   2009 يناير   1 بني  �لتو�يل 

عام  �عتيادي  غري  نحو  على  مرتفعا  روترد�م  يف  �ل�صكاين 

2010 ب�صبب دمج بلدية روزنبورغ �ل�صابقة.

�إىل  ولهاي  وروترد�م  �أم�صرتد�م  يف  �ل�صكاين  �لنمو  ويعزى 

�لأجنبية  �لهجرة  �صايف  وكان  �ملرتفع.  �لهجرة  معدل  �صايف 

روترد�م  ويف   2007 عام  منذ  �إيجابيا  ولهاي  �أم�صرتد�م  يف 

منذ عام 2008. ولعبت �لهجرة �لوطنية �ملرتفعة ن�صبيًا عامي 

2009 و 2010 دور� يف هذ� �ل�صدد. كما �أن �ملزيد من �لنا�س 

ولهاي  وروترد�م  �أم�صرتد�م  يف  ��صتقرو�  �أخرى  بلديات  من 

وغادرها عدد �أقل. وقد �أ�صهمت �ملناطق �ل�صكنية �لتي �صيدت 

حديثا من مثل ليد�صينفني يف لهاي و�إيجبورغ يف �أم�صرتد�م 

�ملدن.  هذه  يف  �ل�صكاين  �لنمو  يف  روترد�م  مركز  وحول  زيف 

كما �أن �لنمو �ل�صكاين �لطبيعي كان �أعلى كذلك ولكنه عامل 

�أقل �أهمية.

�لإحدى  )�لبلديات  هولند�  يف  �لأخرى  �لكبرية  �ملدن  ويف 

و�لثلثني �لكربى ناق�صا �ملدن �لثلثة �لكربى( �أرتفع معدل 

�لنمو �ل�صكاين كذلك. وجتاوزت ن�صبة �لنمو با�صتمر�ر معدل 

عامي  �ل�صكان  عدد  و�نخف�س  �ملا�صي.  للعقد  �لوطني  �لنمو 

2009 و 2010 يف 4 فقط من �ملدن �لإحدى و�لثلثني �لكبرية 

)منطقة  وهينغيلو  وهريلني  �ميني  ويف  حمدود.  حد  �إىل  ولو 

�ل�صكاين  �لنمو  كان  و�صيرت�د-غيلني  �وفرجي�صل(  �إىل  تابعة 

�لنمو  فكان  �لأخرى  و�لع�صرين  �ل�صبع  �ملدن  يف  �أما  �صلبيا 

�ل�صكاين �لكلي 124 �ألفا �أو �أكرث من 70% من �لنمو �ل�صكاين 

�لوطني يف هولند�.

امل�سدر : هيئة الإح�ساء يف هولندا

الربازيل 

اأكرث من 90% من ال�سكان ل 

يتناولون الفواكه واخل�سراوات 

ب�سورة كافية

�لرب�زيلي  �ل�صعب  يتناوله  �لذي  �لطعام  ��صتهلك  يجمع 

و�لفا�صوليا  و�للوبيا  �لرز  على  �مل�صتند  �لتقليدي  �لطعام  بني 

و�لفول وبني مغذيات قليلة و�لكثري من �ل�صعر�ت. ويقل �ملعدل 

�ليومي من �لفو�كه و�خل�صر�و�ت عن �مل�صتويات �لتي تو�صي 

بها وز�رة �ل�صحة )400 غر�م( لأكرث من 90% من �ل�صكان. 

وم�صروبات  )�لع�صائر  �ل�صكر  مع  �مل�صروبات  من  وي�صتهلك 

�لفو�كه و�ملرطبات( معدل �ل�صعف خ�صو�صا لدى �ملر�هقني 

�لبالغون  يتناولها  �لتى  �لكمية  �صعف  يتناولون  �لذين 

و�ملرتديل  و�ملقانق  �ملعجنات  يتناولون  ما  وغالبا  و�مل�صنون 

من  �أقل  كمية  ويتناول  �خلفيفة  و�لوجبات  و�ل�صندويت�صات 

�للوبيا و�لفا�صوليا و�لفول و�ل�صلطة و�خل�صر�و�ت.

ويتناق�س تناول بع�س مكونات �لغذ�ء �ل�صحي من مثل �لرز 

و�لفا�صوليا و�للوبيا و�لفول و�ل�صمك �لطازج ودقيق �لكا�صافا 

يرتفع  ذلك  مقابل  ويف  �لأ�صرة.  دخل  معدل  �زدياد  مع 

و�ملرطبات.  و�حللويات  �ملقلية  و�لوجبات  �لبيتز�  ��صتهلك 

كما يزد�د ��صتهلك �لفو�كه و�خل�صر�و�ت ومنتجات �لألبان 

�خلفيفة كذلك يف هذ� �لفئة من �لدخل.

�أعلى من  ويف �ملناطق �لريفية يكون ��صتهلك �لفرد �ليومي 

�لرز و�للوبيا و�لفا�صوليا و�لفول و�ل�صمك �لطازج و�لبطاط�س 

�حللوة وديق �لكا�صافا و�ملانغو وغريها. ومن �لناحية �لأخرى 

و�خلبز  �ملرطبات  ��صتهلك  �حل�صرية  �ملناطق  يف  يزد�د 

�ل�صعر�ت  ��صتهلك  معدل  ويبلغ  و�ملعجنات.  و�لبيز�  و�لبرية 

يتناولها  �لتي  �ل�صعر�ت  جمموع  من   %16 نحو  �لبيت  خارج 

�ملنطقة  ويف  �حل�صرية  �ملناطق  يف  �لن�صبة  وتزد�د  �لفرد 

�جلنوبية �ل�صرقية وبني �لرجال وبني �أفر�د �لأ�صر ذ�ت �خلل 

�لأعلى.

دون  مب�صتوى  �لأغذية  ��صتهلك  �لعتبار  يف  ناأخذ  وعندما 

��صتهلك  يربز  به  �ملو�صى  �حلد  فوق  �أو  �ليومية  �حلاجة 

على  �ل�صكان  من  و%61   %82( و�ل�صكر  �مل�صبعة  �لدهون 

�ل�صكان(.تتو�فر  من   %68( �لكافية  غري  و�لألياف  �لتو�يل( 

هذه �ملعلومات وغريها يف �لدر��صة �لتي حتمل عنو�ن » حتليل 

مع  بامل�صاركة  �أجري  �لذي  �ل�صخ�صي«  �لطعام  ��صتهلك 

وز�رة �ل�صحة وهو من من�صور�ت م�صح �لنفقات �ل�صتهلكية 

عن  معلومات  جمعت  �لدر��صة  ولإجر�ء   .2009-2008

��صتهلك �لأفر�د �لطعام من �ل�صكان يف �صن �لعا�صرة فاأعلى 

�لأ�صلية يف  �لعينة  �أ�صرة �ختريت من   13.569 ووزعت على 

م�صح 2008-2009 �لتي �صمن 55.970 �أ�صرة. وقد ت�صمنت 

خارج  �لطعام  ��صتهلك  عن  معلومات  مرة  �أول  �لبيانات 

�ملنزل. 

م�صح  على  ��صتناد�  ن�صرتان  ت�صدر  �لنتائج  هذه  على  علوة 

�ملبلغ  �لإجر�ء�ت  »جدول  ن�صرة«  هم  �ل�صتهلكية  �لنفقات 

وتعر�س  �لرب�زيل«  يف  �لطعام  با�صتهلك  �ملتعلقة  عنها 

�مل�صح عن  ��صتمار�ت  على  �ملجيبون  يوردها  �لتي  �لإجر�ء�ت 

�لثانية  و�لن�صرة  بالغر�مات  يتناولونه وكمياتها  �لذي  �لطعام 

:«جد�ول �لرتكيب �لتغذوي للطعام �مل�صتهلك يف �لرب�زيل«.
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امل�سدر : املعهد الربازيلي للجغرافية والإح�ساء

اإيطاليا 

حوادث الطرق يف اإيطاليا: 

تقديرات اأولية لعام 2010

بلغ عدد حو�دث �لطرق عام 2010 ،فيما يتعلق بالقيم �ملقدرة، 

�لتي ت�صفر عن وفيات �أو �إ�صابات يف �إيطاليا 207.000 مقتل 

�ملعدل  وبلغ  �صخ�س.   296.000 و�أ�صيب  �صخ�صا   3.998

�ليومي حلو�دث �لطرق يف �إيطاليا 567 عام 2010 نتج عنها 

11 وفاة و811 �إ�صابة. ومبقارنة هذه �لأرقام مع �صنة 2009 

جند �أن �ملعدل �نخف�س 3.9% للحو�دث و 3.7% للإ�صابات 

و 5.6% لعدد �لأ�صخا�س �لقتلى. و�نخف�صت �لن�صبة �لأخرية 

عام  �ملوؤ�صر  وكان   .2008 بعام  مقارنة   2009 عام   %10.3

وعدد  �لوفيات  بني  �لن�صبة  طريق  عن  �حت�صب  �لذي   ،2010

حو�دث �لطرق لكل 100 �صخ�س، معادل لـ 1.9 )كان معدل 

�لوفيات 2 عام 2009(.

�لطرق  حو�دث  يف  �لقتلى  عدد  بلغ  �لأوربي  �لحتاد  ويف 

11% من �ل�صنة �ل�صابقة )�مل�صدر: جمل�س  �أقل  �أي   30.926

�صلمة �لطرق �لأوربي، �لتقرير �ل�صنوي. عام 2011(.

املعهد الإيطايل الوطني لالإح�ساء

�سوي�سرا 

انخفا�س قليل يف امل�ساريع 

اجلديدة يف �سوي�سرا عام 2009

�أ�ص�س يف �صوي�صر� 11.470 م�صروعا عام 2009 �أي �أقل %1.1 

من �ل�صنة �لتي قبلها. وبقي عدد �لوظائف �مل�صتحدثة م�صتقر� 

معدل  ن�صوء  �إىل  �جلديدة  �مل�صاريع  و�أدت   .21.800 نحو 

نتائج  هي  هذه  �خلدمات.  قطاع  يف  ومعظمها  وظيفة   1.9

�لإح�صائيات �لأخرية �ملتعلقة بامل�صاريع �جلديدة عام 2009 

�ل�صادرة عن مكتب �لإح�صائيات �لحتادي.

وت�صمل �مل�صروعات �ملوؤ�ص�صة حديثا �مل�صروعات �جلديدة متاما 

مع ت�صجيل �أو بدون ت�صجيل يف �ل�صجل �لتجاري. ول تدخل يف 

�لإح�صائيات تلك �مل�صروعات �لتي �أ�ص�صت على ��صا�س �أ�صكال 

قانونية جديدة �أو عمليات دمج �أو �ملنتجات �جلانبية �أو �لنقل 

�أو �لتي مل ت�صرع بن�صاطها بعد. وهكذ� يختلف ذلك �ختلفا 

كبري� عن عمليات �لت�صجيل �جلديدة يف �ل�صجل �لتجاري.

الو�سع البيئي يف �سوي�سرا: 

جناحات وحتديات

�أجنز تقدم كبري يف �ملجال �لبيئي يف �صوي�صر� قبل عام 2000.

ومنذ ذلك �حلني �أجريت بع�س �لتح�صينات �إل �أن �لأهد�ف مل 

تتحقق يف جمالت رئي�صية من مثل تغري �ملناخ و�ملحافظة على 

من  �لرغم  على  �لبيئة  على  �ل�صغط  وي�صتمر  �لبيئي.  �لتنوع 

معدل �أبطاأ يف بع�س �ملناطق يف �ل�صنو�ت �لأخرية. �إن �لآثار 

يف �خلارج يف تزد�د �أهمية نتيجة �زدياد ��صتري�د �ملو�د. هذه 

هي نتائج تقرير »�صوي�صر� لبيئية 2011« �لذي �أعده على نحو 

م�صرتك �ملكتب �لحتادي للبيئة و�إد�رة �لإح�صاء �لحتادية.

لقد حتقق قدر كبري من �لتقدم يف �لبيئة يف �لعقود �لأخرية: 

�ملياه  ونوعية  �جلوية  �مللوثات  �نبعاث  حدود  حاليا  تلبى 

عموما  و�نخف�س  عموما.  جيدة  �جلوفية  و�ملياه  �ل�صطحية 

�لأع�صاب  ومبيد�ت  �ل�صلبة  �ملعادن  ب�صبب  �لبيئي  �لتلوث 

و�ملركبات �لعطرية �ملكلورة  و�مللوثات �لع�صوية ويتقدم �إ�صلح 

متمثل  �لأكرب  �لتقدم  �أن  �لتقرير  يبني  كما  �مللوثة.  �ملو�قع 

و�نخفا�س  �لكربيت  �أك�صيد  ثاين  غاز  �نبعاث  �نخفا�س  يف 

�ملحتوى �لف�صفوري يف �ملياه �ل�صطحية حدث قبل عام 2000. 

ومنذ ذلك �حلني مل يتح�صن �لو�صع كثري� يف عدد �ملجالت. 

على �صبيل �ملثال ي�صتمر على نحو منتظم جتاوز حدود �نبعاث 

بع�س  ويف  �لنرتوجني  �أك�صيد  وثاين  و�لأوزون  �لدقيقة  �ملادة 

�حلالت جتاوز� كبري�. ويف �لأج�صام �ملائية ي�صتمر ملحظة 

و�لأدوية  �لأع�صاب  مبيد�ت  بقايا  مثل  من  �لدقيقة  �مللوثات 

ومو�د �لتنظيف.

مل يتم �لتو�صل �إىل �لأهد�ف يف جمالت رئي�صية من مثل تغري 

�ملناخ وحماية �لتنوع �لبيئي. ومل تتمكن �صوي�صر�، �لتي تعهدت 

�لحتبا�س  غاز�ت  �نبعاث  بتقليل  كيوتو  بروتوكول  مبوجب 

�إن   .2012 و   2008 عامي  بني  �لأقل  8% يف  بن�صبة  �حلر�ري 

هو  �حلر�ري  �لحتبا�س  غاز�ت  لنبعاث  �لرئي�صي  �ل�صبب 

حرق �أنو�ع �لوقود �لأحفوري. و�نخف�س ��صتهلك �أنو�ع وقود 

�لتدفئة بني عامي 1999 و 2009 بن�صبة 23%ز �إل �أن ��صتهلك 

نحو  �لطبيعي  و�لغاز   %16 حو�يل  ز�د  �لعجلت  وقود  �أنو�ع 

68% �أثناء �لفرتة نف�صها.

وقف  ممكنا  يكن  مل  �لبيئي  �لنوع  على  �ملحافظة  جمال  يف 

�لطبيعية.  بيئاتها  وتدهور  و�لنباتات   �حليو�نات  �أنو�ع  فقد 

ويعزى ذلك بخا�صة �إىل تو�صع �ملدن وزيادة مدى �صد �لرتبة 

وت�صتيت �ملناطق �لطبيعية علوة على �لزر�عة �لكثيفة. وقد 

فتحت موؤخر� ثلث منتزهات طبيعية �إقليمية يف �لأقل ومنتزه 

طبيعي متخ�ص�س.

�ملناطق  بع�س  يف  �لبيئي  �ل�صغط  �أن  �حلديثة  �لأرقام  تبني 

ذلك  وينطبق  �صنو�ت.  ب�صع  قبل  منه  �أبطاأ  نحو  على  يزد�د 

بخا�صة على �لمتد�د �حل�صري. غري �أن �لزيادة يف ��صتهلك 

�لطاقة ويف مقد�ر �لف�صلت �لبلدية �لتي حترق قد تناق�صت 

�لف�صلت  �إىل جمموع  بالن�صبة  كذلك )لي�س هذ� هو �حلال 

�لبلدية(.  غري �أن للإنتاج و�ل�صتهلك تاأثري يف �خلارج. على 

�صبيل �ملثال، يف ��صتخر�ج �ملو�د �خلام وت�صنيع �ملنتجات ويف 

�لنقل. �إن هذ� �ل�صغط »غري �ملبا�صر« �أو »�خلفي« على �لبيئة 

يزد�د �أهمية نتيجة �زدياد �ل�صتري�د. ويف �ل�صنو�ت �لأخرية 

 – �خلارج  من  �ل�صوي�صرية  �ملادية  �حلاجات  من   %70 نقل 

وهذ� �لجتاه م�صتمر يف �لت�صاعد.
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في المراجعة النهائية للناتج المحلي االجمالي للسنوات 2009-2005 

نمو الفت لالقتصاد 
القطري خالل السنوات 

الماضية

�أكمل جهاز �لإح�صاء  �ملر�جعة �لنهائية لتقدير�ت �لناجت �ملحلي 

�صل�صلة  باإ�صد�ر  قام  و   2009 حتى   2005 لل�صنو�ت  �لإجمايل 

منقحة حول �لقيمة �مل�صافة و �لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�صعار 

�جلارية و�لثابتة  ، وبذلك   �أ�صبحت تقدير�ت �ل�صنو�ت 2005 

حتى 2009  نهائية ب�صكل ر�صمي. 

 2008 ل�صنه  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  م�صتوى  مر�جعة  مت  وقد 

حيث و�صل �إىل 419.58 مليار ر.ق.    ، وبلغت �لزيادة بالقيمة 

�لإ�صمية مقارنه بال�صنة �ل�صابقة 44.6% �أما بالقيمة �حلقيقية 

�ملحلي  �لناجت  تر�جع   2009 �صنه  يف   .%17.7 �إىل  و�صلت  فقد 

منو�  حتقق  �أنه  �إل  �لإ�صمية  بالقيمة   %11.4 بن�صبة  �لإجمايل 

�ل�صل�صلة  وُتبنُي   .%12.0 بن�صبة  �حلقيقية  بالقيمة  �إيجابيا 

�ملنقحة �أنه  من عام 2005  حتى عام  2009 �أرتفع �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل بالقيمة �لإ�صمية بن�صبة 25.2% �أما بالقيمة �حلقيقية 

فقد �زد�د بن�صبة %16.2. 

�لناجت  م�صتوى  على  �لب�صيطة  �لختلفات  بع�س  ولوحظ    

�لتي  �لتقلبات  من  بالرغم  �جلارية  بالأ�صعار  �لإجمايل  �ملحلي 

طر�أت على م�صتوى جمموعات �ل�صناعات. وُتعزى �أ�صباب هذه 

بع�س  ت�صنيف  �إعادة  �إىل  �ل�صناعات  م�صتوى  على  �لتغري�ت 

تقييم  يف  و�لتن�صيق  �لبيانات  م�صادر  ومر�جعة  �ل�صناعات 

��صتخد�مها  مت  �لتي  �جلديدة  �لتجميع  ومنهجية  �ملخرجات 

بهدف تقدير �هتلك ر�أ�س �ملال  �لثابت يف قطاع �حلكومة.

وملر�جعة �ل�صل�صلة بالأ�صعار �لثابتة ) �أ�صعار 2004 ( فقد جرى 

�لرقام  من  �ل�صتفادة  على  علوة  مطورة  مبنهجية  �لعمل 

�لقيا�صية �لكمية و�لأرقام �لقيا�صية لأ�صعار �ملنتج �ملعدلة و�لتي 

��صدرها جهاز �لح�صاء يف �بريل 2011 . 

يف  �لتنوع  عمليه  �ملنقحة  �ل�صل�صلة  تعك�س  ذلك،  �إىل  بالإ�صافة 

جمموعات  يف  و�لتطور  �لظهور  يف  �لأخذة  �لقطري  �لقت�صاد 

�ل�صناعات غري �لتعدينية وخ�صو�صًا �ل�صناعة �لتحويلية. 

)�أ�صعار   2008 ل�صنه  �لثابتة  بالأ�صعار  �لبيانات  حتليل  يربُز 

�حلقيقية  بالقيمة  و�لغاز(  )�لنفط  �لتعدين  قطاع  منو   )2004

بن�صبة  �لأخرى  �لقت�صادية  �لقطاعات  ومنو   %13.0 بن�صبة 

.%21.4

يف عام 2009 حقق �قت�صاد �لدولة منوً� بن�صبة 12.0% بالرغم 

�ملطرد  �لنمو  �إىل زخم  بذلك  �لف�صل  ويعود  �لعاملي  �لركود  من 

�لذي بلغت ن�صبته 17.5% يف �لقطاعات غري �لهيدروكربونية يف 

حني �صجل قطاع �لتعدين منو� بن�صبة %4.5. 

بعد �إعادة ت�صنيف بع�س �ل�صناعات �لتحويلية من �أجل �صمان 

�ت�صاق و�صمولية وت�صانيف �ملنتجات �لهيدروكربونية �لتي ت�صمل 

�صجلت  �لبرتوكيماويات،  من  وغريها  �صو�ئل  �إىل  �لغاز  حتويل 

�ل�صناعات �لتحويلية معدل منو بالقيمة �حلقيقية ن�صبة %18.9 

�لتي  �ملجموعات  وت�صمل   .2009 خلل  و%13.7   2008 خلل 

�لنقل  قطاع  و2009   2008 عامي  يف  مرتفع  منو  على  حافظت 

و�لقطاع  �لعقاري  و�لقطاع  �لإت�صالت  وقطاع  و�جلوي  �لبحري 

�ملايل و�ن�صطه خدمات �لعمال �لخرى. 

بيانات  �ملنقحة م�صتخدمًا  �ل�صل�صلة  �لإح�صاء  �أ�صدر جهاز  وقد 

�ل�صاملة  �لقت�صادية  �مل�صوح  خلل  من  جمعها  مت  تف�صيلية 

ومتنوعة  كبريه  جمموعة  على  علوة  و2009   2008 لل�صنو�ت 

من �لح�صاء�ت �لقت�صادية و�لجتماعية �لتي مت توفريها من 

م�صادر خمتلفة.

ومتا�صيًا مع �لت�صنيف �لدويل للأن�صطة �لقت�صادية )ت�صنيف 

جهاز  �أ�صدر   ،)3.1 مر�جعة  �لدويل  �لقت�صادي  �لن�صاط 

وفقًا  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  حول  �إ�صافيًا  جدوًل  �لإح�صاء 

للن�صاط �لقت�صادي وعلى م�صتوى �أكرث تف�صيًل للأن�صطة.

2009 2008 2007 2006 2005

 الناجت املحلي

 الإجمايل بالأ�سعار

اجلارية

357،860 402،993 293،933 220،208 156،666  مر�جعة �أولية

355،986 419،583 290،152 221،610 162،091  مر�جعة نهائية

( مباليني الريالت القطرية )  
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يعد جهاز �لإح�صاء  حاليا لإ�صد�ر �لطبعة �لثالثة من �أطل�س 

A2 ون�صخة رقمية على دي يف دي. وقد  قطر بحجم ورقي 

و�صيغة  �لورق  على  منهما  وكل  �ل�صابقتان  �لطبعتان  حققت 

رقمية جناحا كبري� ويف �صكل ي�صري ملختلف �مل�صتخدمني.

�ملتخ�ص�صة  �خلر�ئط  من  جمموعة  يتميز   قطر  و�أطل�س 

�ملرتبة ترتيبا نظاميا و�ملدعمة مبلحظات تف�صريية ويت�صمن 

وي�صتخدم  بيانية.  و�أ�صكال  وخمططات  �إح�صائية  جد�ول 

و�صناع  و�ملخططون  �لإد�ريون  �ملتخ�ص�صة  �خلر�ئط  هذه 

�لقر�ر�ت و�لعلماء و�لباحثون و�لطلبة غالبا يف عدة طر�ئق.

�جلغر�يف  للو�قع  �ملتخ�ص�صة  باخلر�ئط  �لتمثيل  ويهدف   

بو�صائل  �لنا�س  خمتلف  وحاجات  �هتمامات  تلبية  �إىل 

�أ�صا�صية  مرجعية  وثيقة  بو�صفه  �لأطل�س  ويخدم  كثرية. 

للتعليم وو�صيلة م�صاعدة يف  و�أد�ة  �إطار� لكت�صاف �ملعلومات 

�لبحث علوة على كونه م�صدر� دقيقًا وموثوقًا به للمعلومات 

�حلكومية عن �ل�صكان و�مل�صائل �لجتماعية �لقت�صادية.

�لعقدين  و��صعًا يف جمالت كثرية يف  �صهدت قطر منوً�  لقد 

مناطق  وطورت  كثريً�.  �حل�صري  �مل�صهد  وتعري  �ملا�صيني. 

عمر�نية جديدة وبنية حتتية متنوعة. ون�صاأت مناطق �صناعية 

ومناطق نقل جديدة وحدثت تغري�ت كبرية يف �لريف.و�صهد 

تو�صع وجتديد �ملدن و�لبلد�ت �لقدمية من مثل �لدوحة و�لريان 

وت�صاعف  كبرية.  تغري�ت  حدوث  ودخان  وم�صيعيد  و�خلور 

وقد  �ملا�صيني.  �لعقدين  يف  تقريبا  مر�ت  �أربع  �ل�صكان  عدد 

يف  تاأثري�  كثرية  جمالت  يف  �مل�صبوق  غري  �لنمو  هذ�  �أحدث 

�لظروف �لبيئية للبلد ول بد �أن يوؤثر يف م�صتقبل تطور �لبلد 

�ل�صامل وجودة �حلياة.

وميكن �حل�صول على �لكثري من �لبيانات يف مو��صيع متنوعة 

جترى  �لتي  �لإح�صائية  و�مل�صوح  �لوطني  �لتعد�د  خلل  من 

على نحو منتظم يف �لبلد.

حيث  من  علميا  وحتلل  تف�صر  ثم  جتمع  �لتي  للبيانات  �إن   

��صتخد�ماتها  �ملتبادلة  و�لعلقات  و�لنمو  �جلغر�يف  توزيعها 

�ملتنوعة يف �جلامعات و�لبحوث و�لتخطيط و�لإد�رة وحتديد 

�لأهد�ف وحتقيق �أهد�ف روؤية قطر. 

وبالن�صبة للخر�ئط جتعل �لبيانات �لإح�صائية تتكلم ومتكننا 

من »روؤية« تلك �لأرقام يف وكيف تقارن وتكون لها علقاتها 

مع �ملناطق �ملجاورة ومع �لبلد ككل. �إن �إعد�د وثيقة �لأطل�س 

�لدول يف  معظم  �صائع يف  �أمر  �لتعد�د  نتائج  لعر�س وحتليل 

�أرجاء �لعامل. 

وتعامل هذه �لوثيقة، �لتي تعدها عمومًا �إد�ر�ت �لإح�صاء يف 

�لبلد  ل�صعب  مف�صلة  �صورة  تبني  مطبوعة  بو�صفها  �لبلد، 

�صورة  هو  �لوطني  �لأطل�س  �إن  وبيئتها  و�قت�صادها  وثقافتها 

معرو�صة  للبلد  و�لبيئية  �لقت�صادية  �لجتماعية  �لظروف 

و�ملخططات  �خلر�ئط  خلل  من  �لفهم  �صهل  نحو  على 

و�صروحها ملحاور مهمة.

�لعام  نهاية  يف  قطر  �أطل�س  من  �لثالثة  �لطبعة  �إعد�د  وبد�أ 

على  وتي�صريها   2010 تعد�د  نتائج  �إكمال  بعد  �ملا�صي 

م�صتويات �أدنى موؤ�صرة جغر�فيا للوحد�ت �لإد�رية/�لبيانات. 

وعلوة على �لتعد�د �جلديد ت�صتند �ملحاور كذلك على ثروة 

من �ملعلومات �ملتي�صرة من تعد�د 1986 وتعد�د 1997 وتعد�د 

�لجتماعية  �مل�صوح  �إجر�ء  من  جتمع  �لتي  و�لبيانات   2004

�لقت�صادية �ل�صنوية وبيانات �لوكالت �لأخرى �لتي يجمعها  

جغر�فية  معلومة  وثمة  �آخر.  �إىل  وقت  من  �لإح�صاء  جهاز  

معلومات  نظام  �صكل  يف  �لبلد  يف  متو�فرة  كذلك  مهمة 

فيما  وحتلل  كذلك  تف�صر  نائي  ��صت�صعار  وبيانات  جغر�فية 

يخ�س �لتطور �لجتماعي �لقت�صادي و�لبيئي للبلد.

�لإح�صاء  �ملمنوحة  جلهاز  �لتفوي�صات  �أحد  �لأطل�س  ويوؤدي 

�مل�صتخدمني  على  و�مل�صوح  �لتعد�د�ت  نتائج  ون�صر  حتليل  يف 

على نحو �صهل �لفهم. �إنه جمموعة من �خلر�ئط �ملتخ�ص�صة 

�لتف�صريية  بامللحظات  وت�صند  منتظم  نحو  على  �ملرتبة 

و�لر�صوم  و�لأ�صكال  �لإح�صائية  و�جلد�ول  �ملمثلة  للمحاور 

تقنية  �أن  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظام  �أثبت  وقد  �لبيانية. 

للغاية  متقن  نحو  على  متخ�ص�صة  �أطال�س  لإنتاج  ممتازة 

با�صتخد�م �أحدث �لو�صائل �لعلمية.

�أدناه،  �لبينة  �لأق�صام  يف  حمور�   125 نحو  �لأطل�س  �صي�صم 

�لرقمية  �لن�صخة  و�صتكون  �صفحة.   350 �لأطل�س  و�صي�صم 

من هذ� �لأطل�س يف هيئة دي يف دي منظمة لغر�س �لطلع 

على  �مل�صتخدم  وح�صول  و�لأجوبة  و�لأ�صئلة  �لتفاعلي 

�ملخرجات. و�صين�صر �لأطل�س �لرقمي على �ل�صبكة �لعاملية من 

خلل موقع جهاز �لإح�صاء.

الق�سم الرئي�سي

عدد 

املحاور 

بالق�سم

عدد 

اخلرائط 

يف الق�سم

1714. �لتنظيم �لإد�ري

2816. �لتاريخ وطبيعة �لبلد

31020. �جلغر�فية �لطبيعية

41938. �مل�صتوطنات

51530. �خلدمات و�ملر�فق

61938. �مل�صاكن و�لأ�صر

74692. �ل�صكان

8. �لبيئة، �لزر�عة، �ل�صناعة، 

�لتجارة

1734
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في حوار مع الدكتور أيمن بكليزي منسق  برنامج  اإلحصاء بجامعة قطر:-

نتائج تعــداد 2010 خرجــت بصـــورة    دقيقة نتيجة 
االستخدام الفعال للتكنولوجيا

يف بداية احلوار نود اأن نتعرف على مهام برنامج 

الإح�ساء بكلية الآداب والعلوم؟ 

للح�صول  �للزمة  �ملقرر�ت  بتدري�س  �لح�صاء  برنامج  يقوم 

على درجة �لبكالوريو�س يف �لح�صاء و يقدم �أي�صا �لتخ�ص�س 

مقرر�ت  �إىل  بالإ�صافة  �جلامعة  لطلبة   �لح�صاء  يف  �لفرعي 

حاليًا  �لنية  وتتجه  �لأخرى  �لتخ�ص�صات  من  للعديد  م�صاعدة 

..بالإ�صافة  �لح�صاء  يف  �لعليا  للدر��صات  برنامج  �فتتاح  �إىل 

و  �لتدريبية  �لور�صات  بتقدمي  �لربنامج  �أع�صاء  يقوم  ذلك  �إىل 

�ل�صت�صار�ت �لإح�صائية للباحثني   د�خل و خارج جامعة قطر.

كيف ن�ساأ  علم  الإح�ساء ؟ وما هو الختالف بني 

املا�سي واحلا�سر يف تطبيق هذا املجال الهام من 

العلوم؟

ن�صاأ علم �لح�صاء نتيجة حلاجة �لن�صان و�ملجتمعات للح�صول 

على معلومات دقيقة و و��صحة من �لبيانات �ملتو�فرة لديها حول 

ب�صكل  �لعتماد  وكان   ، و�لقت�صاد  بال�صكان  �ملتعلقة  �لظو�هر 

رئي�صي على �جلد�ول و�لر�صومات �لبيانية �لتو�صيحية.  

يف  ليدخل  له  �لنظرية  �ل�ص�س  �ر�صاء  بعد  �لعلم  هذ�  تطور  و 

�أدو�ت  و�أ�صبحت  �لخرى  �لعلوم  يف  �لتطبيقات  من  �لعديد 

�لتحليل �لح�صائي �صهلة �ملتناول وخ�صو�صا مع �لتطور �حلا�صل 

�لتحليلت  �جر�ء  من  �لباحث  ميكن  مما  �لكمبيوتر  علوم  يف 

�لطويلة و�ملعقدة ب�صهولة وي�صر.   

هل يوجد اهتمام الأن بتطوير  علم الإح�ساء ب�سكل 

متخ�س�س مثل الهتمام بتطوير العلوم الأخرى؟

على �لعك�س متاما فعلم �لح�صاء يربهن دوما على �نه ل غنى 

يف  تدخل  فتطبيقاته    ، �لعلوم  �نو�ع  �صتى  يف  باحث  لأي  عنه 

علوم �لطب و�لهند�صة و�ل�صيدلة و�لد�رة و�لقت�صاد بالإ�صافة 

�حلياتية  و�لعلوم  و�لكيمياء  كالفيزياء  �ل�صا�صية  �لعلوم  �إىل 

�لرتبوية  �لعلوم  و�جلينية وكذلك متتد تطبيقات �لح�صاء �ىل 

و�لجتماعية و�للغويات.

م�صتمر�  تطوير�  ي�صتلزم  �لح�صاء  تطبيق  يف  �لتو�صع  وهذ�   

لأ�صاليب �لتحليل �لح�صائي ليتنا�صب مع �لحتياجات �حلديثة 

للعلوم �لخرى ، وهذ� ما هو حا�صل بالفعل.

كيف تقيمون �قبال �لطلبة �لقطريني  للدر��صة  بق�صم �لإح�صاء؟

نتوقع �أن يزد�د �لقبال ب�صكل ملحوظ وذلك بعد ح�صول برنامج 

�لح�صائية  �جلمعية  من  �لكادميي  �لعتماد  على  �لح�صاء 

�لدر��صية  �خلطة  �صهدت  �أن   بعد  وذلك  بريطانيا  يف  �مللكية 

تطوير� �صامل وكان من نتائج هذ� �لتطوير زيادة �لرتكيز على 

�لخرى  �لعلوم  مع  �لح�صاء  وربط  �لتطبيقي �حلديث  �جلانب 

كالإد�رة و�لقت�صاد و�لعلوم �لجتماعية وعلوم �حلا�صوب.

على  �لإقبال  �لعامة يف  �لثانوية  رغبة طلبة  �أ�صباب عدم  ماهي 

تعلم �لعلوم �لريا�صية ب�صكل عام ، وعلم �لإح�صاء ب�صكل خا�س؟

كانت  �لتي  و�لنظرية  �لتجريدية  �لطبيعة  �ىل  ذلك  يعود  قد 

ت�صاحب هذه �لعلوم، ولكن مع �لرتكيز على �جلانب �لتطبيقي 

لهذه �لعلوم و�بر�ز ��صتخد�مات هذه �لعلوم لكافة �لقطاعات يف 

�لعلوم  يف  �لعامة  �لثانوية  طلبة  نظرة  ت�صبح  �أن  نتوقع  �ملجتمع 

�لريا�صية وعلم �لإح�صاء ب�صكل خا�س �أكرث �يجابية. 

هل هناك م�ساريع م�سرتكة بينكم وبني معاهد او 

جامعات عاملية لال�ستفادة من خرباتهم يف جمال 

اأكد الأ�ستاذ الدكتور اأمين بكليزي من�سق  برنامج  الإح�ساء بكلية الآداب والعلوم يف جامعة قطر ان نتائج 

التعداد العام ل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت 2010 التي خرجت عن  جهاز الإح�ساء جاءت ب�سورة دقيقة نتيجة  

ال�ستخدام الفعال للتكنولوجيا  خالل مراحل تنفيذ التعداد.

وقال الدكتور  اأمين بكليزي يف حوار خا�س  مع (جملة الإح�ساء) ان املرحلة املقبلة �ست�سهد تزايد الأقبال 

على درا�سة تخ�س�س الإح�ساء يف كلية الآداب والعلوم  بجامعة قطر وذلك بعد ان ح�سلت الكلية على العتماد 

الكادميي من اجلمعية الح�سائية امللكية يف بريطانيا.

واأ�ساف ان اخلطة الدرا�سية بالربنامج قد �سهدت تطويرا �سامال وكان من نتائج هذا التطوير زيادة الرتكيز 

على اجلانب التطبيقي احلديث وربط الح�ساء مع العلوم الخرى كالإدارة والقت�ساد والعلوم الجتماعية 

وعلوم احلا�سوب.

 حوار -  اأحمد العليمي
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في حوار مع الدكتور أيمن بكليزي منسق  برنامج  اإلحصاء بجامعة قطر:-

نتائج تعــداد 2010 خرجــت بصـــورة    دقيقة نتيجة 
االستخدام الفعال للتكنولوجيا

الإح�ساء وتطوير عمل الق�سم؟

بالتاأكيد فهنالك �جلمعية �لإح�صائية 

بريطانيا حيث كان هناك  �مللكية يف 

خم�س  من  �أكرث  منذ  م�صرتك  عمل 

�صنو�ت لتطوير برنامج �لح�صاء يف 

و  بالنجاح  تكلل  �لذي  و  جامعة قطر 

�حل�صول على �لعتماد �لأكادميي. 

�أع�صاء �لربنامج  �لعديد من  وهناك 

�ملعهد  مثل  �لعامل  يف  �لعلمية  �جلمعيات  كربيات  يف  م�صرتكون 

و�جلمعية  �مللكية  �لح�صائية  �جلمعية  و  للإح�صاء  �لعاملي 

�لريا�صية �لمريكية بالإ�صافة �إىل �جلمعية �لح�صائية �لكندية.

ماهي اأهم املواد الإح�سائية التي تدر�س يف برنامج 

الح�ساء؟

لعلم �لح�صاء  �لنظرية  �لأ�ص�س  تبني  �لتي  �ملو�د  �إىل  بالإ�صافة 

و   ، و�لدميوغر�فيا  �ل�صكان  كعلوم  تطبيقية  مقرر�ت  هنالك  

�لعلوم  يف  خ�صو�صا  و  بكرثة  ي�صتخدم  �لذي  �لنحد�ر  حتليل 

ي�صتخدم  �لذي  و  �ملتغري�ت  �ملتعدد  �لتحليل  هنالك   ، �لطبيعية 

بكرثة يف �لعلوم �لن�صانية و �لرتبوية ،  �لإح�صاء �حليوي و �لذي 

�لذي  و  �لإكتو�ري  �لإح�صاء  ،و  �لطبية  �ملجالت  يف  ي�صتخدم 

�لتي  و  �جلودة  و�صبط  �ملوثوقية   ، �لتاأمني  جمالت  يف  يطبق 

�لرجوع �ىل  و ميكن  �لهند�صية  و  �ل�صناعية  �ملجالت  تطبق يف 

تو�صيفات هذه �ملو�د و غريها من خلل موقع برنامج �لإح�صاء 

على �لنرتنت.

هل تقوم الكلية بتنفيذ م�سوح متخ�س�سة يف قطر ؟

�ل�صتعد�د  �أمت  على  د�ئمًا  قطر  جامعة  يف  �لح�صاء  برنامج 

�صو�ء  بامل�صوحات  بالقيام  �ملخولة  للجهات  �مل�صاعدة  لتقدمي 

د�خل �جلامعة �أو خارجها.

نود ان نتعرف على اأهم الأحداث التاريخية التي 

ارتبطت بعلم الإح�ساء؟

�حلقيقية  �لبد�يات  ولكن  بعيد  زمن  منذ  ن�صاأ  �لإح�صاء  علم 

�لأبحاث  خلل  من  �لع�صرين  �لقرن  بد�يات  مع  كانت  �لفعالة 

�لتي قام بها كارل بري�صون، �صتيودنت،  يوجني بري�صون، ونيمان 

و في�صر.

و هذه �لبحاث كانت مبثابة �لإنطلقة لعلم �لإح�صاء �حلديث 

�لعلوم �لخرى  �إنت�صار و��صع لتطبيق �لح�صاء يف  تبع ذلك  ثم 

و�لهند�صية  �لطبية  �لعلوم  مثل 

ذلك  �إىل  ي�صاف  و�لجتماعية، 

يف  و�نت�صاره  �لكمبيوتر  �خرت�ع  �أن 

�ملا�صي  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف 

جمال  تو�صيع  يف  بالغ  �أثر  له  كان 

�لتطبيقات �لح�صائية.     

يف دولنا العربية ، هل ن�ستفيد 

من امل�سوح  الإح�سائية ب�سكل �سحيح اأم اأنها م�سوح 

وظيفية فقط؟

�لتخطيط  يف  �مل�صوحات  هذه  من  �ل�صتفادة  يتم  تاأكيد  بكل 

يف  �ل�صرورية  �لتحتية  �لبنية  توفري  و  �لقت�صادي  و  �لعمر�ين 

مقد�ر  لزيادة  د�ئما  �لمكانية  هناك  و  �ملجالت  من  �لعديد 

هذه �ل�صتفادة و �لقرت�ب من �حلد �لمثل ل�صتغلل �ملعلومات 

�ملتو�فرة من هذه �مل�صوح.

ما هو تقيمكم الأكادميي  للتعداد العام لل�سكان 

وامل�ساكن واملن�ساآت 2010 الذي قام بتنفيذه 

جهاز الإح�ساء؟

كان جناحًا كبريً� بكل تاأكيد.. فاأتباع �لأ�صاليب 

للتكنولوجيا  �لفعال  و�ل�صتخد�م  �حلديثة 

�جلهود  و  �لدوؤوب  �لعمل  مع  حاليًا  �ملتو�فرة 

�لإح�صاء  جهاز  كو�در  بذلها  �لتي  �حلثيثة 

�أدت �إىل �لنتائج �لدقيقة �لتي ر�أيناها.

ماهي اخلطط امل�ستقبلية  لتطوير 

ق�سم الإح�ساء بكلية الآداب 

والعلوم؟

�لدر��صات  برنامج  لأفتتاح  تخطيط  هنالك 

�لعليا يف �لإح�صاء يف �قرب وقت ممكن كما �نه 

�ل�صت�صار�ت �لح�صائية  �ن�صاء وحدة  مت حديثا 

�ملجالت  يف  للباحثني  خدماتها  تقدم  �لتي  و 

�لكادميية و �لتطبيقية للموؤ�ص�صات و �لأفر�د د�خل 

جامعة قطر و خارجها. كما يخطط �لربنامج لربط 

فرعية  تخ�ص�صات  مع  بالإح�صاء  �لرئي�صي  �لتخ�ص�س 

�خرى لدمج �ملعرفة �لح�صائية بالعلوم �لخرى و بالتايل زيادة 

�ملختلفة يف  �لقطاعات  مدى فاعلية خريج �لح�صاء يف خدمة 

دولة قطر.

هل يوجد تعاون بينكم وبني جهاز الإح�ساء القطري 

، و ما هو اأهم ما حتتاجونه من اجلهاز ؟

جمالت  يف  خ�صو�صًا  و  �لتعاون  �أوجه  من  �لعديد  هنالك  نعم 

�ملوؤمتر�ت �لعلمية و �مل�صاركة �ملتبادلة يف �لن�صاطات كما هنالك 

�جتماعات م�صتمرة بني ممثلي جهاز �لإح�صاء و �أع�صاء هيئة 

لزيادة  ذلك  و  قطر  جامعة  يف  �لإح�صاء  بربنامج  �لتدري�س 

وتعزيز �وجه �لتعاون بني �جلانبني.

لطلبة  �لدعم  زيادة  هو  �لإح�صاء  جهاز  من  نحتاجه  ما  �أهم 

�لطلبة  بع�س  �بتعاث  خلل  من  ذلك  يكون  وقد  �لربنامج 

�لعمل  فر�س  توفري  �أي�صا  و  �لدر��صة  خلل  ودعمهم  �ملتميزين 

�ملنا�صبة خلريجي برنامج �لإح�صاء.

 إفتتاح برنامج 
للدراسات العليا 
بقسم اإلحصاء 
المرحلة المقبلة
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تجارة قطر 
البينية مع 

الدول العربية 
في ظل مشروع 
منطقة التجارة 

العربية الحرة 
الكبرى

يهدف م�صروع منطقة �لتجارة �لعربية �حلرة �لكربى �إىل تكوين 

حلف �قت�صادي بني �لدول �لعربية بغر�س �لتكامل �لقت�صادي 

وحترير �لتبادل �لتجاري بني �لدول �لعربية من �لر�صوم و�لقيود 

�لتي تفر�س على �مل�صتورد�ت .

�لتوقيع  مت   1981 �صنة  فرب�ير  �صهر  من  و�لع�صرين  �ل�صابع  ويف 

على �تفاقية تي�صري وتنمية �لتبادل �لتجاري بني �لدول �لعربية، 

�لدول  جلامعة  �لقت�صادي  �ملجل�س  قر�ر  �إىل  ��صتنادً�  وذلك 

�لعربية رقم 712 �ل�صادر يف �لثاين و�لع�صرين من فرب�ير �صنة 

.1978

�لعربية يف عمان  �لقمة  �لتفاقية يف  �لتوقيع  على   ومت جتديد 

عام 1997، وذلك ��صتنادً� �إىل نف�س  �لقر�ر رقم  712 �ل�صادر 

يف �لثاين و�لع�صرين من فرب�ير �صنة 1978. 

�لدول  بني  �لتجاري  �لتبادل  حترير  �لتفاقية  هذه  وت�صتهدف 

�لعربية من �لر�صوم و�لقيود �ملختلفة �لتي تفر�س على �لو�رد�ت 

��صتيفاء  حال  يف  وذلك  �ل�صناعية،  �أو  �لزر�عية  �ملنتجات  من 

تقل  ل  باأن  تق�صي  و�لتي  �ملن�صاأ  قو�عد  ل�صروط  �ملنتجات  هذه 

قو�عد  �إىل  بالإ�صافة   %40 عن  �ملحلية  �مل�صافة  �لقيمة  ن�صبة 

�لدول  بني  عليها  �ملتفق  �ل�صلع  بع�س  على  �لتف�صيلية  �ملن�صاأ 

 %10 خ�صم  فيتم  �لتدريجي  �لتحرير  ملبد�أ  ووفقًا  �لأع�صاء، 

�ملنتجات  على  �ملفرو�صة  �جلمركية  �لر�صوم  قيمة  من  �صنويًا 

 2004 20% خلل عامي  �إىل  ترفع  ثم   1998/1/1 �عتبارً� من 

، 2005  لت�صل ن�صبة �لتخفي�س يف �لر�صوم �جلمركية 100% مع 

بد�ية عام 2005، ول ت�صري �أحكام هذ� �لربنامج على �ملنتجات 

من  �أي  يف  ��صتخد�مها  �أو  وتد�ولها  ��صتري�دها  �ملحظور  و�ملو�د 

�خلا�صعة  �أو  بيئية  �أو  �أمنية  �أو  �صحية  �أو  دينية  لأ�صباب  �لدول 

لقو�عد �حلجر �ل�صحي، وكذلك ل ت�صري �أحكام هذ� �لربنامج 

على منتجات �مل�صروعات �ملقامة د�خل �ملناطق �حلرة.

مقال
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الدول العربيةجهة املن�ساأ ال�سنة
بقية دول 

العامل
الإجمايل

2،087،419،50410،317،817،75812،405،237،262�لقيمة 1998

%16.883.2100

1،802،160،8137،290،245،3909،092،406،203�لقيمة 1999

%19.880.2100

1،976،872،4309،861،152،05111،838،024،481�لقيمة 2000

%16.783.3100

1،891،673،56211،786،642،69713،678،316،259�لقيمة 2001

%13.886.2100

2،590،118،58112،159،257،97614،749،376،557�لقيمة 2002

%17.682.4100

2،983،710،66114،842،630،10217،826،340،763�لقيمة 2003

%16.783.3100

4،386،930،04917،469،314،09721،856،244،147�لقيمة 2004

%20.179.9100

5،708،702،92130،912،296،31536،620،999،236�لقيمة 2005

%15.684.4100

8،822،927،75451،022،970،86059،845،898،614�لقيمة 2006

%14.785.3100

13،295،395،08771،988،077،90385،283،472،991�لقيمة 2007

%15.684.4100

16،246،236،56185،310،050،060101،556،286،621�لقيمة 2008

%16.084.0100

16،183،770،60174،532،120،05890،715،890،659�لقيمة 2009

%17.882.2100

15،554،180،18369،038،848،17184،593،028،354�لقيمة 2010

%18.481.6100

2010 20052006200720082009اأق�سام الت�سنيف الدويل املوحد 
املتو�سط 

العام

38.037.234.131.334.936.735.4�لغذية و�حليو�نات �حلية

43.243.341.743.140.339.241.8�مل�صروبات و�لتبغ

35.140.856.166.259.852.151.7مو�د خام غري معدة للأكل با�صتثناء �ملحروقات

85.885.384.787.962.064.478.3�لوقود �ملعدين ومو�د �لت�صحيم و�ملو�د �مل�صابهة 

76.079.181.884.177.585.180.6�لزيوت و�ل�صحوم و�ل�صموع �حليو�نية و�لنباتية �ملن�صاأ

28.532.434.430.433.826.331.0�ملو�د �لكيماوية و�ملنتجات �ملرتبطة بها

20.717.820.418.625.628.021.8�لب�صائع �مل�صنوعة م�صنفة يف معظم �لأحيان ح�صب �ملادة

5.66.66.47.89.07.37.1�ملاكينات و�للت ومعد�ت �ملقل

19.415.417.115.212.512.915.4م�صنوعات متنوعة

�أ�صناف ومعاملت غري م�صنفة يف 

مكان �آخر 

46.181.886.029.315.332.648.5

15.614.715.616.017.818.416.4�ملجموع �لكلي 

هذه  على  �ملوقعة  ع�صر  �ل�صبعة  �لدول  �إحدى  هي  قطر  دولة 

�لتفاقية ، وحيث لبد من �لأخذ يف �لعتبار �أن �ملنتجات ذ�ت 

�ملن�صاأ �خلليجي متمتعة بالإعفاء�ت �جلمركية مبوجب �تفاقات 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

�لتفاقات  هذه  تاأثري  مدى  ما  نف�صه  يطرح  �لذي  و�ل�صوؤ�ل 

غياب  ويف  �لعربية،  �لدول  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  على 

ي�صتطع  مل  �لأقل  )على  للتد�ول  �ملتاحة  �ملقارنة  �لإح�صاء�ت 

كاتب �ملو�صوع �لو�صول �إىل مثل هذه �لإح�صاء�ت(، فمن �ملفيد 

در��صة و�رد�ت دولة قطر من �لدول �لعربية كنموذج.

ميكن  �لعربية  �لدول  من  قطر  دولة  و�رد�ت  م�صفوفة  بقر�ءة 

تلخي�س �لبيانات �لتالية:

مر�حل،  ثلث  �إىل  �لعربية  �لدول  من  �لو�رد�ت  تق�صيم  ميكن 

2 مليار ريال  1998-2000 )معدل قيمة �لو�رد�ت هو  من عام 

ريال  مليار   4 هو   2005-2001 �لأعو�م   ويف  �صنويًا(  تقريًبا 

تقريًبا، و�لفرتة �لثالثة من 2006-2010 هو 14 مليار ريال.

قيمة  منو  يف  �صاعد  عام  �جتاه  هناك  �أنه  �إىل  ت�صري  �لأرقام 

�مل�صتورد�ت �لقطرية من �لدول �لعربية، وعلى �لرغم �أن �لقيمة 

خلل  �لعربية  �لدول  من  قطر  لو�رد�ت  �ملتو�صطة  �لن�صبية 

حو�يل  متثل   2010 �إىل   2006 من  �لأخرية  �خلم�صة  �ل�صنو�ت 

16.4% من �لو�رد�ت من جميع �لدول.

من  لكل  و�لأ�صا�س  �لرئي�صي  �ملن�صاأ  تعترب  �لعربية  �لدول  �أن  �إل 

�ل�صحوم و�لزيوت �حليو�نية �أو �لنباتية �ملن�صاأ 81% من و�رد�ت 

قطر من من�صاأ عربي و�لزيوت و�ل�صحوم �ملعدنية 78% من من�صاأ 

عربي، �ملو�د �خلام 52% من من�صاأ عربي، �لأغذية و�حليو�نات 

من  و�لتبغ  �مل�صروبات  من  و%41  عربي،  من�صاأ  من   %35 �حلية 

�لأ�صا�صية  �لدول  من  تعترب  ل  �لعربية  �لدول   ( عربي  من�صاأ 

�ملنتجة للتبغ ومنتجاته (.

�إل �أن و�رد�ت دولة قطر من �لآلت ومعد�ت �لنقل مل تتجاوز %7 

)و�رد�ت دولة قطر من هذ� �لف�صل تتجاوز 51.5% يف �ملتو�صط 

من �إجمايل قيمة �مل�صتورد�ت(.

لرتكيز  و�جتاه  ميل  هناك  �أنه  �لذكر  �ل�صالفة  �لبيانات  ت�صري 

ت�صتطيع  �لدول  هذه  طاملا  �لعربية  �لدول  مع  قطر  دولة  جتارة 

�لناحية  من  �للزمة  �ل�صلع  من  قطر  دولة  �حتياجات  تلبية 

�لإ�صتهلكية �ملبا�صرة �أو �ل�صلع �لر�أ�صمالية، وميكن �إجمال بع�س 

�لعو�مل ذ�ت �لأثر �لإيجابي يف منو �لتجارة �لبينية �لعربية فيما 

يلي :

ول  متجاورة  دول  �لعربية  �لدول   ، �لب�صائع  �نتقال  �صهولة   •
�ملنطقة  ت�صاري�س  فمعظم  طبيعية،  حو�جز  �أي  بينها  يف�صل 

�صهلية.

�لنقل. تكاليف  • �نخفا�س 
�خلام  �ملو�د  )توفر  �لإنتاج  لتكاليف  �لن�صبي  �لنخفا�س   •
على  و�ل�صر�ئب  �لر�صوم  �نخفا�س  �لعاملة،  �لأيدي  رخ�س 

�لإنتاج ب�صكل عام(.

حمدودية  هو  �لتجاري  �لتبادل  حجم  زيادة  معوقات  و�أهم 

�لهيكل �ل�صلعي للإنتاج يف �لدول �لعربية فمعظم �لإنتاج يرتكز 

يف �لإنتاج �لزر�عي و�ملو�د �خلام و�ل�صلع �لغري معمرة و�لغياب 

�صبه �لكامل لل�صلع �لر�أ�صمالية و�لآلت و�ملعد�ت و�لتي ت�صكل كما 

�أ�صلفت غالبية قيمة �لو�رد�ت.

 التوزيع الن�سبي لواردات دولة قطر من الدول العربية ح�سب اأبواب

الت�سنيف الدويل

�مل�صدر : �ح�صاء�ت �لتجارة �خلارجية – جهاز �لح�صاء 

�مل�صدر : �ح�صاء�ت �لتجارة �خلارجية – جهاز �لح�صاء 

 توزيع الواردات القطرية ح�سب املن�ساأ

 اإعداد : رفيق اأحمد �سمور

�إح�صائي – �إد�رة �لإح�صاء�ت �لقت�صادية 

و�حل�صابات �لوطنية

مقال
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�لدوحة – جهاز �لإح�صاء

�أعلن جهاز �لإح�صاء  �لنتائج �لنهائية مل�صح �لقوى �لعاملة 

�لن�صيطني  عدد  �ن  �أظهر  و�لذي    2011 لعام  بالعينة 

 ،  2009 عام  عن   %1 بن�صبة  �رتفع   2011 لعام  �قت�صاديا 

و�ن معدل �مل�صاركة لإجمايل �ل�صكان بلغ 86.7% حيث بلغ 

للذكور 95.7% وللإناث 52.1% .. كما �أنه من بني كل 10 

�أفر�د يوجد حو�يل 9 منهم ي�صاركون يف �لقوى �لعاملة.

و يعترب  م�صح �لقوى �لعاملة من �أهم   �مل�صوح   �لتي يجريها 

حجم  عن  يوفرها  �لتي  �لبيانات  لأهمية  نظرً�  �جلهاز 

هذ�  خمرجات  �أن  كما  �لدولة  يف  �لعاملة  �لقوى  وتركيبة 

�مل�صح تلعب دور هام يف و�صع و�صياغة �صيا�صات �صوق �لعمل 

بدولة قطر.

ن�صبة  �أعلى  متثل  �صنة(   34-25( �لعمرية  �لفئة  ومتثل   

م�صاركة من �لن�صطني �قت�صاديا  بـ 93 % ،بينما بلغت ن�صبة 

م�صاركة فئة �ل�صباب )19-24 �صنة( %67،9. 

و�أ�صار �لبيان �أن متو�صط �صاعات �لعمل �ل�صهرية لإجمايل 

 51 للذكور  بلغ  فيما  �صاعة   51 بلغ   2011 لعام  �مل�صتغلني 

�صاعة مقابل 53 �صاعة للإناث، و�ن �أعلى متو�صط ل�صاعات 

�لعمل �ل�صهرية للم�صتغلني بلغ 59 �صاعة .

هذ�  خلل    %34.7 بلغ  �لقت�صادية  �لإعالة  معدل  وبلغ  

�لعام  مقارنة بـ 31.9% عن عام 2009 ، وذلك يعني  �أن 

لكل 10 �أفر�د يعملون يعولون 3 �أفر�د.

وفيما يتعلق بالعمالة �لوطنية  فاأ�صار �لبيان �ىل �ن  �إجمايل 

م�صاركة �لقطريون يف �لن�صاط �لقت�صادي مل يتجاوز %50 

متوسط ساعات العمل لإلناث  أكثر من الرجال بساعتين شهريًا

جهاز اإلحصــاء يعلــن نتائج   مسح القوى
العاملة بالعينة 2011

تقرير
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متوسط ساعات العمل لإلناث  أكثر من الرجال بساعتين شهريًا

جهاز اإلحصــاء يعلــن نتائج   مسح القوى
العاملة بالعينة 2011
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لهذ� �لعام وقد بلغ للذكور 63.6% وللإناث %34.1.

و على م�صتوى �لبلديات بلغ �أعلى معدل للم�صاركة يف بلديتي 

�خلور و �لوكرة 96.3% و 92.1% على �لتو�يل لعام 2011، 

97.8% وبلدية  2009 كانت بلدية �خلور  على خلف عام 

�لدوحة 89.2% ،و�أن معدل �ل�صتخد�م بلغ قر�بة 100% يف 

بلدية �خلور. 

بينما  باأجر  يعملون  �أن %99،5  �ل�صحفي   �لبيان  �أو�صحت 

ل متثل كل من �لذين يعملون حل�صابهم �خلا�س و�أ�صحاب 

�لعمل 0،5% من قوة لعمل.

باملهن  �ملتعلقة  �لإح�صاء�ت  وت�صري 

�لن�صيطني  �ل�صكان  من   %471. باأن 

�حلرفية  �ملهن  يف  يعملون  �قت�صاديا 

و�لعادية وت�صغيل �لآلت. 

�لعمالة  من   %279. يرتكز  بينما 

و�لفنية.وجتدر  و�لخت�صا�صية  �لكتبة  �ملهن  يف  �لقطرية 

10 من �مل�صتغلني �لقطرين ثلثة  �لإ�صارة بان من بني كل 

منهم يعملون يف مهنة �لكتبة.

يعملون  تقريبا  �قت�صاديا  �لن�صيطني  �ل�صكان  ن�صف  و�ن 

 ، �لتجارة   و  بالت�صييد  �ملخت�صة  �لقت�صادية  �لن�صطة  يف 

ويعترب ن�صاط »�لت�صييد« �لكرب ��صتيعابا للعمالة حيث بلغت 

غالبيتهم من  ،و�ن  �لعاملني  �جمايل  39.2% من  ن�صبتهم 

�لتقرير  و��صار   .  %99.4 بن�صبة  �لقطريني   غري  �لذكور 

بن�صبة  �لت�صييد  ن�صاط  يف  �لعمالة  �جمايل  �نخفا�س  �ىل 

يعملون  �لقطريني  من   %76.6 و�ن   .2009 عام  عن   %11

و�خلدمة  و�ل�صحة  �لتعليم  و  �لعامة  )�لد�رة  �ن�صطة  يف 

�ملجتمعية( وميثل �لذكور 63.2% و�لناث %36.8 . 

�لقطاع �خلا�س  باأن  �لوطنية  �لعاملة  �لقوى  م�صح  و�أو�صح 

�لقوى  �جمايل  من  �لكرب  �لن�صيب  على  ي�صتحوذ  ماز�ل  

من  معظمهم  و�ن  �لعمالة  �أرباع  ثلثة  بحو�يل  �لعاملة 

من  �لرغم  على   ،  %99.3 بن�صبة  قطرية  �لغري  �لعمالة 

�نخفا�س ن�صبتهم عن عام 2009 بـ 3.9 %.  

بن�صبة  �حلكومي  �لقطاع  يف  �لقطرية  �لعمالة  ترتكز  كما 

�صوى  �خلا�س  �لقطاع  يف  ن�صبتهم  لت�صكل  بينما   %85.9

8.4% من �جمايل �لقطريني �لعاملني رغم �رتفاع ن�صبتهم 

 %4.7 كانت  حيث   2009 عام  عن 

�لذكور  من  كل  ن�صبة  ت�صكل  ،كما 

على   %37.1  ،  %62.8 و�لناث 

�لتو�يل يف �لقطاع �خلا�س.

معدل  �أن  �لإح�صاء�ت  وبينت 

�لبطالة 

لل�صكان 

  %0.6 بلغ 

بـ  مقارنة 

للذكور  بلغ  ،حيث   2009 عام   %0.3

بالن�صبة  �أما   ،%4.6 وللإناث   %0.5

ملعدل �لبطالة للقطريني بلغت %3.9 

مقارنة بــ 2.3% عام 2009.

�لقطريون  �لذكور  من  �لعديد  هناك  �ن  �مل�صح  و�أو�صح 

79.2٪ من 
القطريين يعملون 
في المهن الكتابية 

واالختصاصية 
والفنية

85.9٪من العاملين 
بالحكومة قطريين 

.. و 99.3٪ من 
العاملين بالقطاع 

الخاص غير 
القطريين

بن�صبة  �خلا�س  بالقطاع  �لعمل  يف  يرغبون  �ملتعطلون 

72.6% وبن�صبه �قل لدى �لإناث �لقطريات 36.1% ،و �أكرث 

من ن�صف �لقطريون �ملتعطلون هم حا�صلون على �ل�صهادة 

ودبلوم  و�لثانوية  �لإعد�دية 

�لقطريات  �لإناث  لدى  وخ�صو�صا 

�ملتعطلت حيث بلغت %66.6 .

�ن  �لعاملة  �لقوى  م�صح  و�أ�صار 

لإجمايل  �ل�صهري  �لأجر  متو�صط 

ريال  �آلف   7.4 باأجر  �مل�صتغلون 

متو�صط  �أعلى  بلغ  فيما   ، قطري 

 19 باجر  للم�صتغلني  �صهري  �أجر 

وتكييف  و�لبخار  و�لغاز  �لكهرباء  �إمد�د�ت  ن�صاط  �ألف يف 

للم�صتغلت  �صهري  �أجر  متو�صط  �أعلى  بلغ  بينما  �لهو�ء 

باجر 19.5 �ألف ريال قطري يف ن�صاط �ملنظمات و�لهيئات 

غري �لوطنية.

ال�سكان الن�سيطون اقت�ساديا (باللف)

تقرير
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تنافسية االقتصاد القطري: قراءة تحليلية

من واقع مؤشر التنافسية    العالمية 
للعام 2010-2011م

�حلادي  �لقرن  من  �لوىل  �لع�صرية  خلل  �لهتمام  ت�صاعد 

�لدول  لقت�صاد�ت  رئي�صة  كاأد�ة  �لتناف�صية  مبو�صوع  و�لع�صرين 

مناخ  ظل  يف  �لتعاي�س  على  �صو�ء  حدى  على  و�لنامية  �ملتقدمة 

دويل يت�صف بالعوملة و�نفتاح �لقت�صاد�ت وحترير �لأ�صو�ق من 

�لقيود كافة.

عن  �لعامل  يف  �لتناف�صية  حول  تقارير  �صدرت  �لإطار  هذ�  ويف 

World Economic Fo-  �ملنتدى �لقت�صادي �لعاملي

 Internationalاإلدارية للتنمية  �لدويل  و�ملعهد   rum
Institute for Management Develop-
�لدويل  كالبنك  �أخرى  موؤ�ص�صات  ��صدرت  وكذلك   ،ment
ب�صورة  ترتبط  كمية  موؤ�صر�ت   Heritage هريتيج  ومعهد 

من  �لعديد  قامت  كما  �لعامل،  �قت�صاد�ت  بتناف�صية  مبا�صرة 

دول �لعامل ومنها دولة قطر باإ�صد�ر تقارير قطرية عن تناف�صية 

�قت�صادتها.

عن  ي�صدر  �لذي  �لعاملية  �لتناف�صية  تقرير  فاإن  بالذكر  وجدير 

�ملنتدى �لقت�صادي �لعاملي  بد�فو�س منذ عام 1979م ُيعد من 

�أهم �لتقارير �لعاملية �لتي تقي�س �لقدرة �لتناف�صية للقت�صاد�ت، 

تطورً�  �ملن�صرمة  عامًا  �لثلثني  خلل  �لتقرير  هذ�  �صهد  وقد 

�ل�صيا�صات  حول  �صائبة  ت�صور�ت  لتقدميه  وذلك  ملحوظًا، 

و�لتي  �لإنتاج،  �لتحفيز  وعو�مل  و�ملوؤ�ص�صات  �لكلية  �لقت�صادية 

تقود كلها يف �ملح�صلة �إىل ��صتد�مة �لنمو �لقت�صادي.

�كادميني  مع  بني  للتعاون  خل�صة  يعترب  �لذي  �لتقرير  ويقدم 

بارزين ومعاهد بحوث عاملية، جملة من �لبيانات �ملتكاملة عن 

طريق عدد كبري من موؤ�صر�ت �لتناف�صية تغطي �لعديد من �لدول 

�ملتقدمة و�لنامية. ويعتمد �لتقرير يف قيا�س �لتناف�صية وحتليلها 

على نوعني من �لبيانات هما:

بالأد�ء  �خلا�صة  بالبيانات  وتتمثل  الكمية:  البيانات   -

عن  عليها  �حل�صول  ويتم  �لتكنولوجية،  و�لقدرة  �لقت�صادي 

طريق �لن�صر�ت �لإح�صائية �لدولية و�ملحلية �ملن�صورة.

- البيانات النوعية: وتتمثل �لبيانات �مل�صتقاة من خلل 

�مل�صح �مليد�ين �لذي ي�صتند على ىر�ء وملحظات رجال �لأعمال 

و�صناع �لقر�ر يف �لدول �مل�صاركة، وقد و�صل عددهم يف تقرير 

2010-2011م �إىل )12297( �صخ�س، ويجري �ختيارهم طبقًا 

ملعايري معينة حتدد من �ملنتدى.

الأعمدة  على  التناف�سية  قيا�س  يف  ويعتمد 

التالية:

اأول- املتطلبات الأ�سا�سية:

1- �ملوؤ�ص�صات.

2- �لبنية �لتحتية.

3- ��صتقر�رية �لقت�صاد �لكلي.

4- �ل�صحة و�لتعليم و�لأ�صا�صي.

ثانياً- الكفاءة:

5- �لتعليم �لعايل و�لتدريب.

6- كفاءة �أ�صو�ق �ل�صلع.

7- كفاءة �أ�صو�ق �لعمل.

8- تطور �ل�صوق �ملايل.

9- �ل�صتعد�د �لتقني.

10-حجم �ل�صوق.

ثالثاً- عوامل الإبداع والتطوير :

11-تطور �لأعمال.

12- �لبتكار.

�إىل  �أعله  للعو�مل  وفقًا  تق�صيمها  يتم  �لدول  باأن  �لقول  وميكن 

ثلثة مر�حل من �لتنمية هي:

عنا�صر  قيادة  مبرحلة  �لقت�صاد  فيها  يكون  الأوىل:  املرحلة 

�لإنتاج، وتتناف�س فيها �لدول ��صتنادً� على تو�فر �ملو�رد �لب�صرية 

وتبيع  �لإ�صعار  يف  فتتناف�س  �ل�صركات  �لطبيعية،�أما  و�ملو�رد 

منتجات و�صلع �أ�صا�صية تت�صم بانخفا�س �إنتاجيتها و�لتي تنعك�س 

على  �لعتماد  يتم  �ملرحلة  هذ�  ويف   ، �لأجور  �نخفا�س  على 
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تنافسية االقتصاد القطري: قراءة تحليلية

من واقع مؤشر التنافسية    العالمية 
للعام 2010-2011م

جدول (1) النتائج التف�سيلية ملوؤ�سر التناف�سية الإجمايل لدولة قطر يف تقرير التناف�سية العاملي

للعام (2010-2011م)

Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011, Geneva, 2010, p. 282.

املوؤ�سر
الرتتيب(بني 139 

دولة)

الرتتيب عربياً 

(بني 14 دولة)

النقاط من 

(7-1)

1715.1موؤ�سر التناف�سية العاملي

1325.7املتطلبات الأ�سا�سية

1015.6�لعمود �لأول: �ملوؤ�ص�صات

2525.2�لعمود �لثاين:�لبنية �لتحتية

835.7�لعمود �لثالث: ��صتقر�ر �لقت�صاد �لكلي

1516.4�لعمود �لر�بع: �ل�صحة و�لتعليم �لبتد�ئي

2624.7تعزيز الكفاءة

3224.8�لعمود �خلام�س: �لتعليم و�لعايل و�لتدريب

1245.1�لعمود �ل�صاد�س: كفاءة �صوق �ل�صلع

1415.1�لعمود �ل�صابع: كفاءة �صوق �لعمل

1914.9�لعمود �لثامن: تطور �ل�صوق �ملايل

3634.4�لعمود �لتا�صع: �جلاهزية �لتكنولوجية

6673.7�لعمود�لعا�صر حجم �ل�صوق

2314.5الإبتكار وعوامل التطور

2124.8�لعمود �حلادي ع�صر: تطور �لأعمال

2314.1�لعمود �لثاين ع�صر: �لإبتكار

�لتحتية،  �لبنية  باملوؤ�ص�صات،  و�ملتمثلة  �لأوىل  �لأربعة  �لأعمدة 

��صتقر�رية �لقت�صاد �لكلي.

املرحلة الثانية: وت�صمى مبرحلة قيادة �لكفاءة، حيث تبد�أ 

�ملنتجات  و�رتفاع جودة  �أكرث كفاءة  �لإنتاج  �لدول بجعل عملية 

، وترتفع �لتناف�صية يف هذه �ملرحلة بالعتماد على �لأعمدة من 

، كفاءة �صوق  �ل�صلع  ، كفاءة  و�لتدريب،  �لعايل  5-10 )�لتعليم 

�لأجنبية،  �أو  �ملحلية  �ل�صوق  تو�صع  �ملايل،  �ل�صوق  تطور  �لعمل، 

و�لقدرة على �ل�صتفادة من �لتقدم �لتكنولوجي(.

قيادة  مرحلة  �إىل  �لدول  تتحرك  وفيها  الثالثة:  املرحلة 

�لإبتكار، حيث تكون قادرة على ��صتد�مة تطور م�صتوى �ملعي�صة 

باملنتجات  �لتناف�س  على  قادرة  من�صاتها  كانت  �إذ�  فقط، 

�جلديدة، وفيها تتناف�س �ملن�صاآت من خلل �لبتكار لإنتاج �صلع 

جديدة وخمتلفة عن طريق ��صتخد�م عمليات �إنتاج متقدمة.

ويتكون موؤ�صر �لتناف�صية �لعاملية من موؤ�صرين رئي�صني هما:

�لقت�صاد�ت  قدرة  ويقي�س  النمو:  تناف�سية  موؤ�سر   -

�لعاملية على حتقيق معدلت د�ئمة من �لنمو �لقت�صادي و�د�ئها 

ثلثة  من  �ملوؤ�صر  ويتكون  و�لبعيد،  �ملتو�صط  �ملديني  على  �لكلي 

موؤ�صر�ت فرعية هي، موؤ�صر �ملتطلبات �لأ�صا�صية وموؤ�صر تعزيز 

�لكفاءة وموؤ�صر عو�مل �لإبتكار و�لدقة، وترت�وح قيمة �ملوؤ�صر بني 

)1-7(، فمتى ما �قرتبت �لدولة من رقم )7( �رتفعت قدرتها 

�لتناف�صية، ومتى ما �قرتبت �لدولة من )1( �نخف�صت قدرتها 

�لتناف�صية.

�لوحد�ت  قدرة  ويقي�س  الأعمال:  تناف�سية  موؤ�سر   -

ويتكون   ، �لتناف�صية  �ملن�صاأة يف حتقيق  �لقت�صادية على �صعيد 

هذ� �ملوؤ�صر من موؤ�صر مدى �لتعقيد يف عمليات و��صرت�تيجيات 

�ل�صركات  وموؤ�صر بيئة �لأعمال �ملحلية.

عن  �ل�صادر  �لعاملية  �لتناف�صية  تقرير  در��صة  من  ويلحظ 

�ملنتدى �لقت�صادي �لعاملي للعام 2010-2011م باأن دولة قطر 

�أن حتقق قفزة يف ترتيبها وذلك من خلل تقدمها  ��صتطاعت 

مع  باملقارنة  عامليًا   )17( �ملرتبة  �حتلت  �إذ�  مر�تب،  خم�صة 

�ملرتبة )22( يف تقرير �لتناف�صية �لعاملية للعام 2009-2010م.

وجدير بالذكر فاإن دولة قطر قد تقدمت على �لعديد من �لدول 

�لأ�صيوية �ملتقدمة �صناعيًا ككوريا �جلنوبية �لتي �حتلت �ملرتبة 

)22( ، وماليزيا �لتي جاءت باملرتبة )26( ، و�ل�صني  باملرتبة 

�لتف�صيلية  �لنتائج  على  �لعاملي.وللتعرف  �ل�صعيد  على   )27(

�لتي �حتلتها دولة قطر يف موؤ�صر �لتناف�صية �لعاملي للعام 2010-

2011م ، نرجع �إىل �جلدول �لتايل:

�لقدرة  يف  قوة  نقاط  هناك  باأن  �أعله  �جلدول  من  ويلحظ 

حيث   ، �لعاملي  �ل�صعيد  على  �لقطري  للقت�صاد  �لتناف�صية 

 ، �لكلي  �لقت�صادي  ��صتقر�ر  موؤ�صر  يف  �لثامن  �ملركز  �أحتلت 

يف  ع�صر  �لثاين  و�ملركز  �ملوؤ�ص�صات،  موؤ�صر  يف  �لعا�صر  و�ملركز 

موؤ�صر كفاءة �صوق �ل�صلع، و�ملركز �لر�بع ع�صر يف موؤ�صر كفاءة 

و�لتعليم  �ل�صحة  موؤ�صر  ع�صر يف  �خلام�س  و�ملركز  �لعمل  �صوق 

�لبتد�ئي، و�ملركز �لتا�صع ع�صر يف موؤ�صر تطور �ل�صوق �ملايل.

للقت�صاد  �لتناف�صية  �لقدرة  يف  �ل�صعف  جو�نب  �أهم  �أما 

�لقطري ، فيتمثل يف موؤ�صر حجم �ل�صوق حيث جاءت دولة قطر 

باملرتبة )66( عامليًا، �لأمر �لذي ي�صتدعي تطوير هذه �لنقطة 

�لأعو�م  يف  �لعاملية  �لتناف�صية  يف  قطر  مبوقع  للرتقاء  وذلك 

ذلك  �إىل  �أ�صارت  حيث   ، حتقيقه  على  تعمل  ما  وهو  �لقادمة، 

ومتنوع  تناف�صي  �قت�صاد  حتقيق  2030،�إىل  �لوطنية  قطر  روؤية 

قادر على تلبية �لحتياجات وتاأمني م�صتوى معي�صي مرتفع لكافة 

�صكان دولة قطر يف �حلا�صر و�مل�صتقبل.

الدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي

��صتاذ �قت�صاد وخبري تعاون دويل
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