




كلمــة العــــدد

السنوي  الدولي وفقًا  للتقرير  البشرية  التنمية  المرتبة 37 في سلم  إن بلوغ قطر 
للتنمية البشرية 2011  يعكس مدى الجهد الذي تقوم به جهات الدولة من  التنمية 
الحقيقية والمستدامة لدولة قطر  في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو 

الشيخ حمد بن خليفة وسمو الشيخ تميم ولي العهد حفظهما اهلل .

التي عمل بها  الجودة  واالحترافية  التقدم مدى  الناحية اإلحصائية يوضح هذا  ومن 
فريق  مؤشرات التنمية البشرية في دولة قطر من أجل تصدير بيانات إحصائية عالية 
الدولية  المنظمات  إلى  البيئي   أو  االجتماعي  أو  االقتصادي  الجانب  في  سواء  الجودة  

التي تجمع تلك البيانات الهامة.

اإلعالم     فلك  في  تدور  التي   - المؤشرات  تلك  علينا  تفرض  النجاح  هذا  سياق  وفي 
يوميًا - أن ننظر ونحن  في المرتبة 37 من سلم التنمية البشرية الدولي إلى األمام 
لكي نقفز    و نتقدم ونعتلي قمة هذا السلم الذي يصل بنا إلى مصاف الدول التي تريد 

التقدم دون سواه.

وفي إطار ذلك فقد بادر جهاز اإلحصاء العام الماضي بتنظيم ورشة عمل من أجل 
سينظم  كما   ، الخليج   ودول  قطر  في  البشرية  التنمية  مؤشرات  مقايس  تطوير 
الجهاز خالل المرحلة المقبلة ورشة عمل متخصصة  حول  تطوير مقايس مؤشرات 
التعليم في دول الخليج ، والتي من المتوقع ان تخرج  بعدة نتائج إيجابية نتعرف من 

خاللها على مدى التقدم الحقيقي في منظومة التعليم بقطر وبدول الخليج.

وقد كان لهذا التطوير مردوداً إيجابيًا لدى جميع دول مجلس التعاون ، و عملنا في  
المتحدة  ، واألمم  المتقدمة عامة  الدول  الناجحة من  التجارب  قطر على استلهام 
ان  نأمل  ذلك  على  وبناًء   ، البشرية  للتنمية  الصحيحة  القياسات  في  خاص  بشكل 
التقدم  مع  بالتوازي  المقبل  العام  الدولي  البشرية  التنمية  ُسلم  في  قطر  تتقدم 

االقتصادي واالجتماعي بالدولة.

حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني
المشرف العام

قطر..
وُسلم التنمية البشرية 





لعل الطفرة الرياضية التي تمر بها الدولة منذ عدة سنوات قد ظهرت مقوماتها  بشكل جلي 
خالل استضافة قطر لبطولة األلعاب العربية 2011 ، والتي أشادت بها الدول العربية التي شاركت 

فيها ، وانعكس ذلك على األداء المبهر لالعبين من الدول الشقيقة.

وفي الحقيقة ما كانت ان تحدث تلك الطفرة إال برعاية  صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني  وولي عهده األمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  لإلحداث الرياضية التي جعلت قطر 
على خارطة الرياضة العالمية بجدارة ، خاصة بعد ان توجت تلك الجهود بفوز قطر باستضافة  

كأس العالم 2022.

ومن المهم في هذا السياق  ان نحلل الطريق الذي سلكته الدولة لتصل الى كل هذه اإلنجازات 
الدولة قبل انطالق  الرياضي في  التي أعلنها جهاز اإلحصاء حول التطور  وذلك من خالل األرقام 
بطولة األلعاب العربية في شهر ديسمبر ، ومن بين تلك األرقام ان المنشآت والمرافق الرياضية 
المخصصة  لممارسة مختلف األنشطة الرياضية خاصة  لعبة كرة القدم  قد زاد عدد مالعبها 
من 78 ملعبًا للعام 2008/2007 إلى 90 ملعبًا للعام 2011/2010 ، وزاد عدد  االستادات الرياضية من 10 

للعام 2008/2007 إلى 12  ستاداً  رياضيًا للعام 2011/2010.

كما بلغ  عدد البطوالت التي نظمت  في 2010 و 2011  )137( بطولة شكلت نسبة 16.7% ثم الخليجية 
وبلغ عددها 87 شكلت نسبة 16.7%..ثم تآتي البطوالت الخليجية والتي بلغ عددها 87 بطولة ، 
شكلت نسبة 10.6% و 459 بطولة علي المستوى المحلي شكلت حوالي 55.90% يليها البطوالت 

الدولية.

هذه اإلحصاءات واألرقام توضح لنا أن هناك تطور يجري في قطر على قدم وثاق لكي  تصبح دولتنا 
قبلة  لكل الرياضيين على مستوى العالم بفضل قيادة دولتنا األبية التي ال تكل أو تمل من دعم 
النشاط الرياضي في الدولة ، بل وامتد اهتمام قيادتنا بالرياضة  إلى تخصيص يوم رياضي  يصادف 
يوم الثالثاء من  األسبوع الثاني  من شهر فبراير كل عام ، وتكون بذلك قطر أول دولة في العالم 

تقر هذا اليوم إجازة رسمية للتوعية بأهمية الرياضة في حياة الفرد والمجتمع.

وال يخفى على أحد ان تخصيص يوم رياضي للدولة للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة يوميًا قد جاء في 
موعده خاصة بعد أن أوضحت مؤخراً دراسة حديثة نشرتها مجلة أبن سينا - التي تصدرها دار بلومزبري 
– توضح ان أمراض القلب واألوعية الدموية والشريان التاجي في ارتفاع سريع  التابعة لمؤسسة قطر 
بقطر وتعتبر السبب األول للوفيات ، وأشارت الدراسة الى اننا نستطيع تجنب ذلك من خالل ممارسة 
الرياضة واإلقالع عن التدخين ، لذلك يجب أن نجدول يومنا من جديد لكي تكون الرياضة جزء من حياتنا 
ونكون نحن جزء منها ، واال يكون التطور الرياضي في قطر على مستوى المنشآت  التي وفرتها الدولة ، 

وانما يكون على المستوى  البشري أيضًا من خالل ممارسة الرياضة اليومية.

محمد علي المرزوقي
رئيس التحرير

قراءة في
المشهد الرياضي
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اعتماد أكاديمي لبرنامج اإلحصاء 
بجامعة قطر

قطر تشارك باجتماع بكين لرصد 
التنمية الوطنية

قطر   والعلوم يف جامعة  الآداب  بكلية  الإح�صاء  برنامج  ح�صل 

امللكية  الإح�صائية  اجلمعية  من  الأكادميي  العتماد    على 

الربيطانية ملدة 5 اأعوام. 

�صاركت  احتفاًل  املنا�صبة  بهذه  والعلوم  الآداب  كلية  ونظمت 

  ، جامعة قطر  رئي�س  امل�صند  عبداهلل  بنت  �صيخة  الدكتورة  فيه 

الإح�صاء  جهاز  رئي�س  ثاين  اآل  جرب  بن  حمد  ال�صيخ  و�صعادة 

ونواب رئي�س اجلامعة وعميد كلية الآداب والعلوم وعدد كبري من 

منت�صبي الكلية.

التنمية  ر�صد  حول  الدويل  الجتماع  يف  قطر  دولة  �صاركت 

الوطنية  الذي عقد يف بكني عا�صمة جمهورية ال�صني ال�صعبية، 

جا�صم  بن  حمد  ال�صيخ  �صعادة  الجتماع  يف  قطر  وفد  وتراأ�س 

بن جرب اآل ثاين رئي�س جهاز الإح�صاء  بجانب  عددًا من كبار 

املوظفني يف اجلهاز. 

املكتب  من  كل  برعاية  اأقيم  الذي  الدويل   الجتماع  يناق�س 

الوطني للإح�صاءات يف ال�صني والبنك الدويل وق�صم الإح�صاء 

اأ�صكال  بينها  من  املو�صوعات  من  عددًا  املتحدة   للأمم  التابع 

التنمية بالدول وكيفية قيا�صها.

واأكدت الدكتورة �صيخة بنت عبداهلل امل�صند رئي�س اجلامعة اأن 

اعتماد برنامج الإح�صاء دليل على جودته الأكادميية، واأ�صافت 

التزم  اللذان  واملثابرة  العمل  لول  ليتحقق  يكن  مل  النجاح  اأن 

بهما كل اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني على م�صتوى الربامج 

والإدارة والكلية.

 وقالت اإن م�صوؤولية القائمني على الربنامج زادت للحفاظ على 

امل�صتوى العايل من اجلودة.

 وهناأت امل�صند كل القائمني على الربنامج وكلية الآداب والعلوم 

والفيزياء  والإح�صاء  الريا�صيات  ق�صم  و�صكرت  الإجناز  على 

الدعم  تقدم  التي  الإح�صائية  ال�صت�صارات  وحدة  اإن�صاء  على 

وامل�صاعدة لكل من طلبها و طالباتها ، واأع�صاء هيئة التدري�س 

والباحثني على حد �صواء.

 من جهتها اأ�صادت الدكتورة اإميان م�صطفوي عميد كلية الآداب 

والعلوم مبا حققه برنامج الإح�صاء وهناأت القائمني عليه وعلى 

ق�صم الريا�صيات والإح�صاء والفيزياء.

واأكدت �صعي برنامج الإعلم وبرنامج تغذية الإن�صان للح�صول 

على العتماد الأكادميي.

اأكرث  الربنامج  خريجي  يجعل  العتماد  على  »ح�صولنا  وقالت   

قدرة على املناف�صة والوفاء مبتطلبات �صوق العمل، حيث ت�صعى 

الكلية جلعل براجمها مطابقة للمعايري الدولية يف جمال اجلودة 

كما ت�صعى لأن تقدم لطلبها تعليمًا جامعيًا يتما�صى مع اأف�صل 

املوا�صفات التي يتم تطبيقها حاليًا يف اأعرق اجلامعات«.

الريا�صيات  ق�صم  رئي�س  بوتفنو�صات  حممود  الدكتور  وقال   

الثلث  لديه خطة عمل خلل  الق�صم  اإن  والفيزياء  والإح�صاء 

�صنوات املقبلة �صمن ال�صرتاتيجية العامة جلامعة قطر.

يرتتب  العتماد  اإن  امللكية  الإح�صائية  اجلمعية  رئي�صة  وقالت 

الإح�صائية  للمعايري  عليه وجود عدة معايري يف جمال اجلودة 

رئي�س  امل�صند  �صيخة  الدكتورة  ت�صلمت  احلفل  ختام  ويف 

اجلامعة والدكتورة اإميان م�صطفوي عميد الكلية ورئي�س ق�صم 

بوتفنو�صات  والدكتور حممود  والفيزياء  والإح�صاء  الريا�صيات 

الإح�صائية  اجلمعية  رئي�صة  من  الأكادميي  العتماد  �صهادة 

امللكية.

قطر،  دولة  يف  التنمية  ق�صايا  حمد  ال�صيخ  �صعادة  واأ�صتعر�س 

ودور جهاز الإح�صاء يف قيا�س التطورات احلا�صلة ، حيث تعترب 

دولة قطر واحدة من بني عدد قليل من الدول التي مت اختيارها 

لعر�س ا�صرتاتيجيتها يف مواجهة التحديات املنبثقة عن عملية 

ر�صد التنمية الوطنية .

 كما ناق�س الجتماع دور مكاتب الإح�صاء الوطنية، وكيف يتم 

ال�صرت�صاد باأحدث البيانات التي ترد اإليهم على نحو متزايد يف 

�صياغة ور�صد �صيا�صات التنمية الوطنية. 

 وبحث الجتماع كذلك الكيفية التي تك�صب الأنظمة الإح�صائية 

الباحثني  ومطالب  احتياجات  عك�س  على  القدرة  اجلديدة 

مكاتب  من  املرجوة  تلك  خ�صو�صا  ال�صيا�صات،  و�صانعي 

الإح�صاء الوطنية. 

تتبع  على  قادر  اإح�صائي  نظام  و�صع  اإىل  الجتماع  ويهدف 

و�صع  وكذلك    ، والبيئية  والجتماعية  القت�صادية  التطورات 

برنامج عمل لتنمية القدرات يف جمال الإح�صاءات القت�صادية 

الإح�صائية  للتنمية  عمل  خطة  واإعداد    ، والبيئة  والجتماعية 

ت�صلط ال�صوء على املجالت الإح�صائية الهامة التي يتوجب على 

اأي جمتمع متقدم الرتكيز عليها يف ال�صنوات الع�صر املقبلة. 

 خالل حفل اعالن العتماد الأكادميي 
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للتنمية  ال�صنوي  التقرير  الإمنائي  املتحدة  الأمم  مكتب  اأ�صدر 

بالدامنارك  كوبنهاجن  مبدينة  2011م  لعام  الدويل  الب�صرية 

املتحدة  الأمم  برنامج  ومدير  الرنويج  وزراء  رئي�س  بح�صور 

الإمنائي ورئي�س الفريق الفني الذي اأعد تقرير 2011م.

 

وقد اأظهر تقرير هذا العام احتلل دولة قطر مركزًا متميزًا بني 

الدول حيث احتلت دولة قطر الرتتيب 37 بعد اأن كان ترتيبها يف 

العام ال�صابق  38. 

للتحديات  الت�صدي  بالرتكيز على   2011 تقرير عام  وقد متيز 

التدهور  على  التقرير  ركز  كما  والإن�صاف  لل�صتدامة  العاملية 

البيئي والتفاوت الجتماعي وي�صتعر�س التقرير كيفية الو�صول 

اإىل امل�صاوة وال�صتدامة. 

وقد اأظهر التقرير اأهم املوؤ�صرات والإح�صاءات التي تربز ذلك 

من خلل عر�س كامل ملا حققته الدول، وفيما يتعلق بدولة قطر 

فقد اأبرز التقرير التطور الكبري الذي �صهدته دولة قطر يف كافة 

متو�صط  ارتفع  حيث  والقت�صادية  الجتماعية  التنمية  جوانب 

العمر املتوقع عند الولدة من 76.0 عام 2010 اإىل 78.4 لعام 

القومي  الدخل  من  الفرد  ن�صيب  متو�صط  ارتفع  كما   ،2011

الإجمايل لي�صبح 82.978 دولر لعام 2011 مقارنة بـ 79.426 

لعام 2010. 

وبهذه املنا�صبة اأ�صاد �صعادة ال�صيخ حمد بن جرب بن جا�صم اآل 

ثاين – رئي�س جهاز الإح�صاء باملركز املتميز الذي حققته دولة 

قطر يف تقرير التنمية الب�صرية لعام 2011 موؤكدًا اأن ذلك يعك�س 

التنمية الب�صرية التي ت�صهدها دولة قطر يف ظل الرعاية الكرمية 

حل�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن خليفة و�صمو ال�صيخ متيم 

ويل العهد حفظهما اهلل.

اجلهات  تبذلها  التي  باجلهود  حمد  ال�صيخ  �صعادة  اأ�صاد  كما 

التي  وال�صاملة  الدقيقة  الإح�صاءات  لتوفري  الدولة  يف  املعنية 

تعك�س ما حتققه الدول من تنمية. كما اأ�صاد �صعادة ال�صيخ حمد 

بفريق موؤ�صرات التنمية الب�صرية يف دولة قطر والذي مت تاأ�صي�صه 

2008م، والذي ي�صم كافة اجلهات املعنية مبوؤ�صرات  منذ عام 

 – – اقت�صادية  – بيئية  – �صحية  الب�صرية )تعليمية  التنمية 

اجتماعية( 

حيث عمل هذا الفريق وب�صكل متوا�صل ل�صمان و�صول البيانات 

املنظمات  اإىل  قطر  بدولة  اخلا�صة  الإح�صائية  واملوؤ�صرات 

الدولية ويف الوقت املحدد.

وتوقع �صعادة رئي�س جهاز الإح�صاء اأن ت�صهد ال�صنوات القادمة 

التنموية  ال�صرتاتيجية  تنفيذ  يف  البلدان  بني  ملمو�صًا  تقدمًا 

لدولة قطر. 

قطر تتقدم في سلم 
التنمية البشرية إلى المركز 37   

)معهد الحوسبة( وجهاز اإلحصاء 
يتعاونان في إجراء بحوث تحليل البيانات

واختتم �صعادة ال�صيخ حمد باأن الفريق الفني ملوؤ�صرات التنمية 

الب�صرية برئا�صة جهاز الإح�صاء �صيقوم بدرا�صة كافة املوؤ�صرات 

الواردة يف التقرير واإعداد تقرير مف�صل بذلك. 

والعلوم  للرتبية  قطر  مبوؤ�ص�صة  ع�صوًا  احلو�صبة   معهد  اأعلن 

وتنمية املجتمع، وجهاز  الإح�صاء  اأنهما  �صيتعاونان يف الأن�صطة 

البيانات وتعزيز كفاءة عمليات جهاز  البحثية يف جمال حتليل 

الإح�صاء وحت�صني نوعية بياناتها.

جهاز   رئي�س  ثاين،  اآل  جا�صم  بن  جرب  بن  حمد  ال�صيخ  وقال 

ال�صليمة  البيانات  على  ال�صليمة  ال�صيا�صة  »ت�صتند  الإح�صاء: 

لإنتاج  وحتليلها  بياناتها  ت�صذيب  هو  الإح�صاء  جهاز   وهدف 

قطر  تطوير  توجيه  يف  للم�صاعدة  متقنة  بيانات  جمموعات 

الوطني ومتابعته«.

الدميوغرافية  العمليات  من  الوا�صعة  البيانات  قاعدة  ومتثل 

بحثي  ذهب  منجم  ويدميها  الإح�صاء  جهاز   يطورها  التي 

للعلماء يف معهد بحوث احلو�صبة.« وقال الدكتور اأحمد املقرمد، 

مع  العمل  فر�صة  لنا  تتيح  اأن  »ي�صرنا  التنفيذي:  املعهد  مدير  

جهاز الإح�صاء ، و نحن واثقون اأن علماء احلا�صوب يف املعهد 

�صيجدون و�صائل مبتكرة لت�صذيب البيانات الإح�صائية وحتليلها 

التي  واملتقنة  اجلديدة  البيانات  من  جمموعات  اإىل  للتو�صل 

»ي�صرنا  وقال:  ومتابعتها  الوطنية  قطر  تنمية  توجيه  ت�صاعد يف 

اأن ت�صنح لنا فر�صة العمل مع جهاز الإح�صاء، امل�صدر الرئي�صي 

للمعلومات الإح�صائية عن دولة قطر ، ومب�صاطرة البيانات مع 

البيانات  حتليل  جمال  يف  علماءنا  الإح�صاء  جهاز  منح  املعهد 

فر�صة كبرية.

جهاز  بيانات  ا�صتخدام  ن�صتطيع  اأننا  »نعتقد  املقرمد:  واأ�صاف 

يف  ت�صاعد  قيا�صها  ميكن  معرفة  مناذج  لإن�صاء  الإح�صاء 

البيانات  حتليل  اإن  قطر.  م�صتقبل  وتخطيط  القرارات  اتخاذ 

بهدف  البيانات  لتدقيق  واإح�صائية  ريا�صية  اأدوات  ي�صتخدم 

البيانات   هذه  يف  املت�صمنة  املعلومات  عن  ال�صتنتاجات  و�صع 

ل�صياغة  البيانات  حتليل  وال�صناعة  احلكومة  وت�صتخدم 

ال�صيا�صات وحت�صني اتخاذ القرارات«.

 خالل اجتماع م�سوؤولني جهاز الإح�ساء مع امل�سوؤولني مبركز احلو�سبة
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المدير 
السابق إلدارة 

اإلحصاءات 
في صندوق 

النقد الدولي 
يزور الجهاز

النظم  بتطوير  املعنية   )  21 باري�س    ( جمموعة  اختارت 

بن  حمد  ال�صيخ   �صعادة   ، النامية  البلدان  يف  الإح�صائية 

جرب بن جا�صم  ع�صوًا يف جمل�س اإدارتها ممثًل عن املنطقة 

العربية، وذلك تقديرًا للجهود الكبرية التي بذلها يف جمال 

الإح�صاء  جهاز  بناء  يف  واملتمثلة   ، قطر  بدولة  الإح�صاء 

ورعايته والإ�صراف على تطوير وتنفيذ ال�صرتاتيجية الوطنية 

وعلى   ،  )2013  –  2008  ( قطر  بدولة  الإح�صاء  لتطوير 

جهوده امللمو�صة واإ�صهاماته الكبرية يف اإعداد ال�صرتاتيجية 

الإح�صائية لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي . وتقديرًا كذلك 

لرئا�صته جمموعة اخلوارزمي املعنية بالإح�صاء يف املنطقة 

اختيار رئيس 
جهاز اإلحصاء عضواً في 

)باريس 21(

اأجزاء  خمتلف  بني  املتبادل  العتماد  درجة  ازدياد  ب�صبب 

يعد  الذى  املدفوعات  ميزان  ولأهمية   . العاملي  القت�صاد 

تقاريره  البلدان  تقدمي  عند  الدول  به  ت�صرت�صد  دوليًا  مرجعًا 

الح�صاء  جهاز  يقوم  الدويل.  النقد  �صندوق  اىل  الدورية 

بالبدء  املركزي  قطر  م�صرف  مع  بال�صرتاك  قطر  لدولة 

عام  لبيانات  املدفوعات  ميزان  خدمات  م�صح  بعمل  مرة  لأول 

  .2010

  

القت�صادية يف  واملعاملت  التدفقات  على  البحث  هذا  ويركز 

اخلدمات مثل خدمات النقل و التاأمني و ال�صياحة و امللحة 

دولة  يف  املقيمني  بني  جترى  التي  .....اإلخ  املالية  اخلدمات  و 

قطر واملقيمني يف العامل اخلارجي فهو يعرب عما يقدمه اقت�صاد قطر من موارد حقيقية اإىل العامل اخلارجي وما يتلقاه من موارد 

من العامل اخلارجي. 

للمعاملت  املن�صق  املنهجي  الت�صجيل  تكفل  التي  دوليًا  عليها  واملتفق  الأ�صا�صية  والأعراف  املبادئ  وجمموعة  املفاهيم  يطبق  وفيه 

الدولية وبحث الأبعاد املرتبطة بالتجارة الدولية يف جمال اخلدمات والتدفقات والأر�صدة امل�صرفية الدولية .ولعل اأهم ما ت�صتخدم 

الدرا�صات  واأجراء  القت�صادية  ال�صيا�صات  قرارات  اتخاذ  يف  الهام  والدور  والدولية  الوطنية  ال�صيا�صات  ر�صم  البيانات  تلك  فيه 

التحليلية التي تهدف اىل حتديد اأ�صباب اختللت املدفوعات واحلاجة لتخاذ تدابري الت�صحيح القت�صادي . 

الأ�صول  اأر�صدة  التغريات يف  وبني  التنبوؤات  املتبادلة بني هذه  العلقات  املدفوعات وحتديد  ميزان  تنبوؤات  اإعداد  ي�صاعد يف  مما 

بيانات احل�صابات  واإعداد  بيانات ميزان املدفوعات عن�صرًا ل غنى عنه يف عملية جمع  واأخريًا متثل  للدول  واخل�صوم اخلارجية 

القومية مثل بيانات ح�صابات الإنتاج وح�صابات الدخل وما يرتبط بها من قيا�س للرثوة القومية. 

بدء العمل 
في مسح 

خدمات ميزان 
المدفوعات 2010

اإدواردز  املدير ال�صابق لإدارة الح�صاءات  قام  ال�صيد روبرت 

يف �صندوق النقد الدويل  بزيارة جهاز الإح�صاء  بهدف  تقدمي 

بها  القيام  قطر  لدولة  ميكن  التي  اخلطوات  حول  التو�صيات 

ت�صبح  لكي  الدولة  ت�صعى  حيث  الإح�صائي،  نظامها  لتعزيز 

ع�صوًا يف نظام املعيار اخلا�س لن�صر البيانات .SDDS التابع 

ل�صندوق النقد الدويل.  

   

واأن�صاأ �صندوق النقد الدويل هذا النظام كدليل للدول الأع�صاء 

الدولية  الأموال  روؤو�س  و  اأ�صواق  اإىل  الو�صول  اإىل  ت�صعى  التي 

لتوفري بياناتهم  ثم و�صع هذا النظام  بهدف  توفري الح�صاءات 

�صليمة  �صيا�صات  لو�صع  ال�صعي  وبالتايل  و�صامل  دوري  ب�صكل 

 ، املالية  الأ�صواق  اأداء  حت�صني  يف  وامل�صاهمة  الكلي  للقت�صاد 

وت�صارك 68 دولة يف هذا النظام الهام والذي يعرب عن التزامهم 

بتوفري الإح�صاءات ب�صكل متميز. 

ويهدف النظام اجلديد ل�صندوق النقد الويل اإىل جمع البيانات 

العام على  الراأي  بالإ�صافة اىل متكني  بطريقة �صمولية ودورية 

احل�صول على البيانات بالإ�صافة اإىل التاأكد من �صلمة وجودة 

البيانات املن�صورة. 

يذكر اأنه قبل  ان�صمامه اإىل �صندوق النقد الدويل توىل ال�صيد 

اأ�صرتاليا  يف  الح�صاء  جهاز  رئي�س  نائب  يعمل   كان  اإدواردز  

حيث كان م�صوؤوًل عن الإح�صاءات القت�صادية ،  وخلل مهمته 

لل�صيد  كان   ، و2008   2004 عام  بني  الدويل  النقد  �صندوق  يف 

جمل�س  دول  يف  الإح�صائي  العمل  دعم  يف  كبري  دوٌر  اإدواردز 

التعاون اخلليجي.

من  يتخذ  الذي  للإح�صاء   الدويل  للمعهد  التابعة  العربية 

قد عقدت  باأن جمموعة اخلوارزمي  علمًا   . له  مقرًا  هولندا 

اجتماعها الول مبدينة الدوحة يف الفرتة 6-8 دي�صمرب 2010 

بح�صور حوايل 300 م�صارك.

وجمموعة ال�صراكة يف الإح�صاء من اأجل التنمية يف القرن احلادي 

والع�صرين ، هي عبارة عن منظمة دولية تاأ�ص�صت عام 1999 بقرار 

، بطلب من  املتحدة  للأمم  والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  من 

اللجنة الإح�صائية للأمم املتحدة و�صندوق النقد الدويل والبنك 

.)OECD( الدويل ومنظمة التعاون القت�صادي والتنمية
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قطر تحتفل باليوم الوطني لإلحصاء
تحت شعار إحصاء اليوم.. مستقبل الغد :-

قطر  احتفلت    ) الغد  م�صتقبل  اليوم..  )اإح�صاء  �صعار  حتت 

باليوم الوطني للإح�صاء الذي ي�صادف 6 دي�صمرب من كل عام ، 

وبهذه املنا�صبة نظم جهاز الإح�صاء احتفالية  بح�صور �صعادة 

ال�صيخ عبد اهلل بن نا�صر بن خليفة اآل ثاين وزير الدولة لل�صئون 

الداخلية ، و�صعادة ال�صيخ حمد بن جرب بن جا�صم اآل ثاين رئي�س 

جهاز الإح�صاء.

يف  الإح�صاءات  باأهمية  املجتمع  توعية  اإىل  الحتفال  ويهدف 

حياتنا اليومية ب�صكل عام، واأهمية الإح�صاءات جلميع اجلهات 

الأمثل  التنفيذ  يف  امل�صاعدة  اأجل  من  خا�س  ب�صكل  الدولة  يف 

ل�صرتاتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016، ومن ثم الو�صول 

اإىل حتقيق روؤية قطر 2030.

وقال �صعادة ال�صيخ حمد بن جرب بن جا�صم اآل ثاين رئي�س جهاز 

الإح�صاء يف كلمته خلل احلفل: »اإن الحتفال ياأتي هذا العام 

يف ظل اجنازات هامة يف اإطار ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية 

 )2011 / 2016 ( والتي يرفدها الإح�صاء بالبيانات واملوؤ�صرات 

الهامة«.

لبناء  املا�صية  ال�صنوات  التي بذلت طوال  اأن اجلهود  اإىل  ولفت 

على  قادًرا  ليكون  املعايري  اأعلى  وفق  وطني  اإح�صائي  نظام 

اإنتاج البيانات الر�صمية عالية اجلودة، وتوفريها للم�صتخدمني 

جلميع  فائدتها  وتعميم  ون�صرها  املتقدمة،  التقنية  بالو�صائل 

املهتمني بق�صايا التنمية.

باعتباره  الإح�صاء  جهاز  بدور  جرب  بن  حمد  ال�صيخ  واأ�صاد 

منها  ي�صتفيد  والتي  الدولة  يف  الر�صمي  املعلومات  م�صدر 

الطلب، والباحثون والأكادمييون، ورجال الأعمال يف القطاعني 

املالية  املوؤ�ص�صات  يف  العاملون  ومنهم  واخلا�س،  احلكومي 

والتجارية واخلدمية والريا�صية وال�صناعية وغريها.

وبني �صعادة ال�صيخ حمد بن جرب اآل ثاين اأن جهاز الإح�صاء كان 

النظام  لتطوير  وطنية  ا�صرتاتيجية  لو�صع  املبادرين  اأوائل  من 

الإح�صائي وخمرجاته، اعتماًدا على اأحدث الأ�صاليب واملفاهيم 

والتعاريف الإح�صائية املعتمدة وفقًا للمعايري الدولية.

واأ�صار �صعادته اإىل عدد من الإجنازات التي حتققت يف غ�صون 

املدة الق�صرية ن�صبًيا التي م�صت على تاأ�صي�س جهاز الإح�صاء، 

 حمد بن جرب بن جا�سم اآل ثاين

العام  يف  واملن�صاآت  وامل�صاكن  لل�صكان  العام  التعداد  اأهمها 

..2010

و�صدد على اأن العمل ل يزال جارًيا لإ�صدار العديد من التقارير 

الدميوغرافية  البيانات  على  ت�صتمل  التي  املختلفة  والدرا�صات 

وال�صكانية والجتماعية، والن�صاط القت�صادي لل�صكان، وغريها 

من البيانات ذات العلقة.

على  ملمو�س  تقدم  حتقيق  مت  اأنه  الإح�صاء  جهاز  رئي�س  واأكد 

من  العديد  ن�صر  يف  متثلت  القت�صادية،  الإح�صاءات  �صعيد 

البيانات ب�صكل دوري منتظم، منها الأ�صعار والأرقام القيا�صية، 

والناجت  اخلارجية،  والتجارة  املنتج،  لأ�صعار  القيا�صي  والرقم 

الأن�صطة  لكافة  القت�صادي  والتحليل  الإجمايل،  املحلي 

القيمة  وعنا�صر  ومدخلته  الإنتاج  حيث  من  القت�صادية 

امل�صافة، واحل�صابات القومية، ورخ�س البناء واملباين املكتملة، 

واإح�صاءات امللحة البحرية، وغريها.

وقال �صعادته اإن اجلهاز ين�صر وب�صكل دوري العديد من املوؤ�صرات 

والريا�صة  والعمل  وال�صحة  والتعليم  والبيئة  بال�صكان  املتعلقة 

يوم �لإح�صاء
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وال�صياحة والثقافة؛ وموؤ�صرات عن الأمن والق�صاء، وتكنولوجيا 

املعلومات، وغريها من البيانات امل�صتمدة من امل�صادر الر�صمية 

اإ�صافة اإىل اإعداد التقديرات والإ�صقاطات ال�صكانية حتى العام 

الدميوغرايف  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  يف  �صت�صهم  والتي   2030

لقطر.

قال   ،2016-2011 للفرتة  الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية  وب�صاأن 

اللزمة  البيانات  توفري  اإىل  عمد  الإح�صاء  جهاز  اإن  �صعادته 

يف  العمل،  فرق  خلل  من  و�صاهم  ال�صرتاتيجية،  تلك  لإعداد 

�صياغة ال�صرتاتيجيات القطاعية وامل�صاريع التنفيذية املرتبطة 

بكل ا�صرتاتيجية منها.

وك�صف �صعادة ال�صيخ حمد بن جرب اآل ثاين اأن جهاز الإح�صاء 

لل�صحة،  الأعلى  املجل�س  من  كل  مع  بالتعاون  حاليا  يعكف 

واملجل�س الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة واللجنة الأوملبية، يف اإطار تنفيذ 

م�صوح  ع�صر  حوايل  لتنفيذ  وال�صتعداد  ال�صرتاتيجية  م�صاريع 

اأ�صرية يف العام 2012.

املحرك  كان  الإح�صاء  جهاز  اأن  جرب  بن  حمد  ال�صيخ  و�صدد 

الرئي�صي لإعداد ال�صرتاتيجية الإح�صائية لدول جمل�س التعاون 

يف  التميز  جائزة  ذلك  بف�صل  لي�صتحق  العربية،  اخلليج  لدول 

الدعم ال�صرتاتيجي لدول املجل�س ، كما مت اختياره ليكون ع�صوًا 

يف الفريق الفني املخت�س بتاأ�صي�س املركز الإح�صائي اخلليجي.

اجلهاز  التزام  على  الإح�صاء  جهاز  رئي�س  �صعادة  واأكد 

بالتو�صيات الدولية للجنة الإح�صائية للأمم املتحدة واإدماجها 

اإىل  ذاته  الوقت  يف  م�صريًا  القطري..  الإح�صائي  النظام  يف 

جمل�س  يف  كع�صو   - للإح�صاء  اليون�صكو  معهد  مع  م�صاهمته 

اإدارة املعهد -، يف تنفيذ الأن�صطة الإقليمية والوطنية يف جمالت 

عدة، مثل اإح�صاءات التعليم والثقافة والت�صال واملفاهيم 

والت�صانيف ذات العلقة.

العلمي  البحث  اإح�صاءات  تطوير  يف  �صرع  اجلهاز  اأن  وبني 

والتطوير بالتعاون مع معهد اليون�صكو للإح�صاء وموؤ�ص�صة قطر 

للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع.. وقال »اإن هذا الأمر �صيوؤدي اإىل 

تنفيذ م�صح دوري عن البحث والتطوير ون�صر نتائجه وحتليلها«.

الإجنازات  اأن  اإىل  ثاين  اآل  جرب  بن  حمد  ال�صيخ  �صعادة  ولفت 

تخطت عملية جمع البيانات ون�صرها، اإىل جمالت اأخرى منها 

العمل مع الوزارات والإدارات و�صركات الأعمال والت�صاور معها 

وتن�صيق  البيانات،  من  لرباجمهم  اللزمة  الحتياجات  حول 

واإدماج  الإح�صائية،  والت�صانيف  والتعاريف  املفاهيم  وتوحيد 

الوطني،  الإح�صاء  منظومة  يف  القطاعية  الإح�صاءات  منتجي 

وفقا ملا ورد يف ال�صرتاتيجية الوطنية لتطوير الإح�صاء للفرتة 

.)2013 – 2008(

الإح�صائية  البيانات  بتوفري  الإح�صاء  جهاز  قيام  عن  وك�صف 

على  متوفرة  تفاعلية  بيانات  قاعدة  طريق  عن  للم�صتخدمني 

على  احل�صول  خللها  من  ميكن   ،- قلم  موقع   - الإنرتنت 

البيانات املتوافرة ب�صهولة.. معتربا م�صروع »قلم« علمة بارزة 

يف اإجنازات اجلهاز الكبرية.

و�صدد على اأناجلهاز يبذل جهودا ملمو�صة لتطوير و�صائل الن�صر 

اإي�صال  اإىل  الهادفة  الإنرتنت،  على  �صفحته  مقدمتها  ويف 

وفق  الق�صوى،  بال�صرعة  م�صتخدميها  اإىل  الإح�صائية  املعلومة 

ب�صد  التزام اجلهاز  م�صددا على  العاملية..  الن�صر  معايري  اأعلى 

البيانات  مبجموعات  اخلا�صة  الزمنية  ال�صل�صل  يف  الفجوات 

واملوؤ�صرات يف النظام الإح�صائي، وبناء وتطوير نظم ال�صجلت 

تكريم وزارة ”
الداخلية على 

تعاونها مع جهاز 
اإلحصاء 

“                    

”حمد بن جبر: تنفيذ 
عشر  مسوحات أسرية 

في  )2012(  

“                     

 كبار امل�سوؤولني خالل الحتفال باليوم الوطني لالإح�ساء

 ال�سيخ حمد بن جرب ي�سلم ال�سيخ عبداهلل بن نا�سر درعاً تذكارياً

يوم �لإح�صاء
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الوطنية، وتلبية احتياجات امل�صتخدمني من البيانات، وحت�صني 

نوعيتها، ون�صرها بال�صرعة املمكنة.

من جهته اأ�صاد روبرت اإدوارد املدير ال�صابق لإدارة الإح�صاءات 

الإح�صاء  جمال  يف  الدويل  واخلبري  الدويل  النقد  ب�صندوق 

الإح�صائي  النظام  �صعيد  على  وخا�صة  القطرية  بالإجنازات 

ت�صكل   2016 -2011 الوطنية  اأن ا�صرتاتيجية قطر  اإىل  م�صريًا 

للقطاع  واأ�صا�صيًا  مرجعيًا  م�صتندًا 

الإح�صائي القطري، فمن خلل 

هذه ال�صرتاتيجية يتم الرتكيز 

على اتخاذ القرار من خلل 

الأدلة. 

و�صدد اإدوارد على اأهمية التن�صيق بني اجلهات املنتجة للبيانات 

جهة  من  البيانات  هذه  تخرج  لكي  لها،  امل�صدرة  واجلهات 

ل  حتى  مهنية  ب�صورة  البيانات  هذه  معاجلة  تتم  وان  واحدة، 

ا�صتخدام  اأن  اإىل  امل�صافة..م�صريٍا  قيمتها  البيانات  هذه  تفقد 

املعايري الإح�صائية الدولية واللتزام بها وا�صتخدام املنهجيات 

العلمية وعدم النحياز بالإ�صافة اإىل �صرية املعلومات كل ذلك 

�صيعمل على التعامل مع املنتجات الإح�صائية بطريقة حمرتفة. 

كما اأكد اخلبري الدويل على اأهمية اللتزام باملعايري التي اأقرها 

اقت�صادية  بيانات  توفري  اىل  الهادفة  الدويل  النقد  �صندوق 

و�صعت  املعايري  هذه  اأن  اإىل  لفتًا   .. امللئم  الوقت  يف  �صاملة 

القرن  ت�صعينيات  اأواخر  اآ�صيا  �صربت  التي  املالية  الأزمة  عقب 

املا�صي. 

ونوه اىل اأهمية مواكبة الإح�صاء للتطورات التي ت�صهدها قطر 

يف خمتلف املجالت، اإ�صافة اىل مواكبة التطورات على ال�صعيد 

اخلليجية  الإح�صائية  النظم  �صتواجه   « وقال   .. اخلليجي 

�صغوطا كبرية يف حال بدء العمل بالعملة اخلليجية املوحدة.

املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير  املالكي  من�صور  ال�صيد  وقدم 

اللكرتوين  الربط  عملية  فيه  تناول  عر�صًا  الإح�صاء  بجهاز 

بني اجلهاز وبع�س اجلهات احلكومية املعنية باإ�صدار البيانات 

نظم  ومركز  لل�صحة  الأعلى  واملجل�س  الداخلية  وزارة  ومنها 

املعلومات اجلغرافية ووزارة الإعمال والتجارة واملجل�س الأعلى 

للت�صالت. 

ال�صابقة وغريها  مع اجلهات  الربط  اأهمية  على  املالكي  و�صدد 

الربط  عملية  ا�صتكمال  اإىل  اجلهاز  ي�صعى  التي  اجلهات  من 

معها .. لفتًا اإىل اأن الربط اللكرتوين �صيتيح للجهاز ا�صتقبال 

على  ليعمل  اجلهات  هذه  من  املحدثة  والبيانات  املعلومات 

معاجلتها وحتليلها واإتاحتها ل�صناع القرار ومطوري ال�صيا�صات 

يف الدولة وللباحثني وكافة امل�صتخدمني وفقًا للطرق واملنهجيات 

العلمية املتبعة. 

وجهاز  للبيانات  املنتجني  بني  اللكرتوين  الربط  اأن  واأكد 

العام  التعداد  عملية  جناح  يف  كبري  ب�صكل  �صاهم  الإح�صاء 

لل�صكان 2010 ..كما �صي�صاهم يف تطوير م�صروع ال�صجل الوطني 

للإح�صاءات . 

وقال اإن هذا ال�صجل الذي يجري الإعداد له �صي�صاهم يف توفري 

التنمية  اإح�صائية للم�صاريع التي تت�صمنها ا�صرتاتيجية  بيانات 

واأ�صار   ، الدولة  يف  املختلفة  بالقطاعات  ال�صلة  ذات  الوطنية 

املالكي اإىل اأنه �صيتم ا�صتكمال ربط باقي اجلهات احلكومية 

املنتجة للبيانات حيث �صيتم ال�صتفادة من هذه البيانات يف 

تطوير واإن�صاء ال�صجل الوطني الذي يعمل جهاز الإح�صاء 

على درا�صة اأبعاد هذا امل�صروع الهام لتوفري 

البيانات من م�صادرها املختلفة و�صبها يف 

قالب واحد وربطها برقم موحد.

ثاين  اآل  جرب  بن  حمد  ال�صيخ  �صعادة  قام  احلفل  ختام  ويف 

الإعلميني  بتكرمي  قام  كما  الداعمة  اجلهات  كافة  بتكرمي 

امل�صاركني يف الحتفال. 

إدوارد : تطبيق العملة ”
الخليجية الموحدة 

سيزيد من مسؤوليات 
األجهزة اإلحصائية بدول 

التعاون 

“                 

 روبرت اإدواردز

 خالل الحتفال 

يوم �لإح�صاء
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تحديث اإلسقاطات السكان والتوظيف 
حتى عام 2030

في ورشة عمل شارك فيها مسؤولون من جميع جهات الدولة:-

لطبيعة  م�صتقبلية  توقعات  ر�صم  اإىل  الور�صة  وتهدف 

دولة قطر حتى  العاملة يف  القوى  و طبيعة  ال�صكانية  الرتكيبة 

عام2030 ، وذلك من خلل فتح حوار بني منتجي وم�صتخدمي 

الإ�صقاطات  احتياجات  لتحديد  ال�صكانية  الإ�صقاطات 

اإىل  بالإ�صافة  امل�صتخدمني  نظر  وجهة  من  الأولوية  ذات 

ال�صكانية  الإ�صقاطات  من  ر�صمية  جمموعة  ا�صتخدام  دعم 

م�صرتكًا  اإطارًا  توفر  اأنها  باعتبار  التوظيف  وا�صقاطات 

للتخطيط يف القطاعني العام واخلا�س.

رئي�س  ثاين  اآل  بن جا�صم  بن جرب  ال�صيخ حمد  �صعادة  وقال 

جهاز الإح�صاء اأن اجلهاز يعمل بال�صراكة مع الأمانة العامة 

للتخطيط التنموي ، واللجنة الدائمة لل�صكان ، والتن�صيق مع 

للإ�صقاطات  حتديث  على  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  جميع 

ال�صكانية التي مت اإعدادها يف عام2008 والتي متتد حتى عام 

. 2030

اأن روؤية قطر الوطنية التي مت  واأ�صاف ال�صيخ حمد بن جرب 

الأمد  بعيدة  طريق  خارطة  ت�صع   2008 اأكتوبر  يف  اإطلقها 

التنمية  ل�صرتاتيجية  عامًا  اإطارًا  وتوفر  قطر  يف  للتنمية 

دولة  ت�صبح  لكي  عنها  املنبثـقة  التنفيذية  واخلطط  الوطنية 

معريف  اقت�صاد  ذات  متقدمة  دولة   2030 عام  بحلول  قطر 

متنوع قادر على ا�صتدامة التنمية. 

اأحد  ٌتعد  ال�صكانية  الإ�صقاطات  اأن  اجلهاز  رئي�س  واأو�صح 

الأ�صاليب العلمية والتقينه للح�صول على تقديرات م�صتقبلية 

عالية الدقة لل�صكان �صواء من حيث احلجم، اأو اخل�صائ�س 

احتياجات  متثل  اإلخ(التي   ... )النوع..العمر  مثل  املختلفة 

القرارات  ومتخذي  ال�صيا�صات  ووا�صعي  للمخططني  خا�صة 

مبو�صوع  الهتمام  تزايد  ولقد  احلياة  جمالت  خمتلف  يف 

عملية  يف  الأ�صا�صية  الركيزة  باعتباره  ال�صكانية  الإ�صقاطات 

رفع  بهدف  والقت�صادية،  الجتماعية  للتنمية  التخطيط 

م�صتوى املعي�صة وتوفري الرفاهية لكافة اأفراد املجتمع. 

الإ�صقاطات  اأن  اإىل  ثاين  اآل  جرب  بن  حمد  ال�صيخ  واأ�صار 

ال�صكانية  التعدادات  نتائج  على  اأ�صا�صها  يف  تعتمد  ال�صكانية 

من ناحية وعلى درا�صة م�صتويات الوفاة واخل�صوبة والهجرة 

نظم جهاز اإلحصاء  ورشة 
عمل حول ) إسقاطات 
السكان والتوظيف في 
دولة قطر 2010 – 2030 ( 

وذلك بالتعاون مع األمانة 
العامة للتخطيط التنموي 

، واللجنة الدائمة للسكان ، 
وشارك بها مسؤولون من 
جميع الجهات المعنية في 

الدولة.

 خالل اجلل�سة الفتتاحية

متابعات
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ال�صائدة يف فرتات زمنية �صابقة لهذه التعدادات والجتاهات 

الدرا�صة  واقع هذه  املكونات ومن  امل�صتهدفة لهذه  امل�صتقبلية 

تقدير  ثم  ومن  ال�صكاين  للنمو  املختلفة  الفرو�س  و�صع 

كافة  عليها  ليعتمد  امل�صتقبلية  وخ�صائ�صهم  ال�صكان  اأعداد 

املخططني واخلرباء الدار�صني يف هذا املجال.

ومن  العمل  لور�صة  الأهداف  اأهم  عن  �صعادته  وحتدث 

الإ�صقاطات  من  ر�صمية  جمموعة  ا�صتخدام  دعم   : اأهمها 

اإطارًا  توفر  اأنها  باعتبار  التوظيف  واإ�صقاطات  ال�صكانية 

بالإ�صافة  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  للتخطيط  م�صرتكًا 

اىل فتح حوار بني م�صتخدمي ومنتجي الإ�صقاطات ال�صكانية 

لتحديد احتياجات الإ�صقاطات ذات الأولوية من وجهة نظر 

امل�صتخدمني.

فهم  على  امل�صتخدمني  م�صاعدة  اإىل  اأي�صًا  الور�صة  وتهدف 

املنهجية امل�صتخدمة يف �صياغة الفرتا�صات املتعلقة مبكونات 

وتقنيات  الأجنبية  العمالة  على  والطلب  ال�صكانية،  التغريات 

الإ�صقاطات ال�صكانية.

اإدارة  مدير  الكواري  �صلطان  ال�صيد  اأكد  جانبه  ومن 

 ، الإح�صاء  بجهاز  والجتماعية  ال�صكانية  الإح�صاءات 

اأهمية هذه  الإ�صقاطات  باإعداد  املعني  الفني  الفريق  ورئي�س 

والأ�صاليب  باملنهجيات  املعنية  اجلهات  تعريف  يف  الور�صة 

اأنه  اإىل  م�صريًا  الإ�صقاطات  هذه  اإعداد  يف  �صت�صتخدم  التي 

مت اإعداد هذه الإ�صقاطات من قبل فريق من جهاز الإح�صاء 

والأمانة العامة للتخطيط التنموي ، وذلك يف عام 2008 حتى 

عام 2030 متا�صيًا مع روؤية قطر وهى اأول اإ�صقاطات �صكانية 

ر�صمية. 

واأ�صار الكواري اأن الدرا�صة احتوت على و�صف ال�صكان يف �صنة 

الأ�صا�س ، وو�صف الكيفية التي مت بوا�صطتها حتديد اخل�صوبة 

والوفيات والعر�س من قوة العمل القطرية والطلب الكلي على 

العمالة.

منظورًا  توفر  الإ�صقاطات  هذه  اأن  الكواري  �صلطان  واأ�صاف 

الرتكيبة  وحول  قطر  ل�صكان  املحتمل  احلجم  حول  مدرو�صًا 

ال�صكانية املكونة من قطريني وغري قطريني. وقدمت الدرا�صة 

معلومات اإ�صافية عن التوزيع املتوقع للقطريني ح�صب العمر 

تكتفي  الدرا�صة  فاإن  القطريني  لغري  بالن�صبة  اأما  واجلن�س. 

�صنة  يف  العمري  لتوزيعهم  وفقًا  الإجمالية  اأعدادهم  باإيراد 

الأ�صا�س. 

اإىل  والجتماعية  ال�صكانية  الإح�صاءات  اإدارة  مدير  واأ�صار 

للقطريني مّتت عن طريق  بالن�صبة  ال�صكانية  الإ�صقاطات  ان 

والوفيات  الولدات  م�صتويات  حول  الفرتا�صات  �صياغة 

تف�صيلي  حتليل  بعد  الإ�صقاطات  يف  املت�صمنة  امل�صتقبلية 

التغريات  عنا�صر  اأو  مكونات  يف  احلديثة  للجتاهات 

ال�صكانية.

املنهجية  املقارنة  القطريني، فقد اعتمدت  بالن�صبة لغري  اأما 

القوى  اأعداد  يف  املحتملة  الجتاهات  اإ�صقاطات  على  كثريًا 

العتبار  بعني  الأخذ  وبعد  قطر،  اإليها  �صتحتاج  التي  العاملة 

هذا  فاإن  وبالتايل،  القطرية.  العمالة  من  املتوقع  العر�س 

العمل  قوة  اإ�صقاطات  من  جمموعة  اأي�صًا  يعر�س  التقرير 

حتى   2008 املعينة،  الفرتة  خلل  قطر  لدولة  والتوظيف 

.2030

املهمة  املوا�صيع  من  العديد  طرح  الور�صة  هذه  يف  مت  وقد 

قام  حيث  قطر  دولة  يف  ال�صكانية  الإ�صقاطات  تخدم  التي 

للتخطيط  العامة  والأمانة  الإح�صاء  جهاز  يف  املخت�صون 

عمل  يف  امل�صتخدمة  باملنهجيات  بالتعريف  التنموي 

الإ�صقاطات �صواء كانت لل�صكان القطريون اأو غري القطريني 

كما مت التعريف مبنهجية اإعداد اإ�صقاطات التوظيف وحتديد 

البيانات املطلوبة لها. 

بعد ذلك قام ممثلو اللجنة الدائمة لل�صكان بتعريف  احل�صور 

يف  ال�صكانية  الإ�صقاطات  واأهمية  ال�صكانية  ال�صيا�صة  باأبعاد 

دعمها. 

حمد بن جبر :اإلسقاطات ”
السكانية من أهم 
األساليب العلمية 

للحصول على تقديرات 
مستقبلية عالية الدقة 

للسكان

“                       

 خالل ور�سة العمل

 جانب من املناق�سات يف ور�سة العمل

متابعات
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جائزة   املعلومات  وتكنولوجيا  للت�صالت  العلى  املجل�س  منح 

اإىل  احلكومي«  القطاع  يف  الإلكرتوين  للتدريب  تبني  خطة  »اأف�صل 

جهاز الإح�صاء ، وذلك بعد  ان تبني اجلهاز خطة مثمرة لتدريب 

موظفيه من خلل بوابة قطر الوطنية للتدريب الإلكرتوين .

وقد ت�صلم اجلائزة نيابة عن جهاز الإح�صاء ال�صيد خالد اخلليفي 

رئي�س ق�صم املوارد الب�صرية باجلهاز 

لتكرمي  للت�صالت   الأعــلــى  املجل�س  اقــامــه  ــذي  ال احلفل  خــلل 

عدد من املوؤ�ص�صات القطرية التي جنحت يف دمج دورات التدريب 

الإلكرتوين �صمن برامج التطوير املهني ملوظفيها ، وذلك بح�صور 

امل�صرتكة  للخدمات  امل�صاعد  العام  الأمــني  النعيمي  فالح  ال�صيد 

باملجل�س الأعلى للت�صالت وتكنولوجيا املعلومات.

قال ال�صيد فالح النعيمي الأمني العام امل�صاعد للخدمات امل�صرتكة 

قطر  بوابة  اإن  املعلومات  وتكنولوجيا  للت�صالت  الأعلى  باملجل�س 

 2009 عام  يف  اإطلقها  منذ  قدمت  الإلكرتوين  للتدريب  الوطنية 

اأكرث من 37 األف دورة تدريبية ا�صتفاد منها 8 اآلف متدرب.

ــف  ــل ـــي مبــــ�ــــصــــاركــــة خمــت ـــم ـــي ـــع ـــن ـــــــــوه الــــ�ــــصــــيــــد فـــــالـــــح ال ون

ـــة والأعـــــمـــــال يف اإجنـــــاح  الـــقـــطـــاعـــات احلـــكـــومـــيـــة واخلـــا�ـــص

ـــــرتوين. ـــــك ــــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــدريـــب الإل ــــواب ـــروع ب ـــص ـــ�  م

بتقا�صم  تــعــنــى  مــبــتــكــرة  من�صة  تــعــد  ــة  ــواب ــب ال اأن  اإىل  ـــار  واأ�ـــص

الإلــكــرتوين  الــتــدريــب  يعترب  حــيــث  املــواطــنــني  لتثقيف  املــعــرفــة 

و�ــصــائــل  ــة  ذكــي بــطــريــقــة  ــدمــج  ت للتعلم  و�ــصــهــلــة  عملية  طــريــقــة 

ـــدرو�ـــس الــذاتــيــة.  الــتــفــاعــل الــظــاهــريــة جــنــبــا اإىل جــنــب مــع ال

اأهــدافــه   2009 الــعــام  يف  اإطــلقــه  منذ  حقق  املــ�ــصــروع  اإن  وقـــال 

املــتــدربــني  قــــدرات  تنمية  الــتــكــنــولــوجــيــا يف  ا�ــصــتــخــدام  بــتــعــزيــز 

تــدريــبــيــة  دورة  ــــف  األ  37 الــوطــنــيــة  قــطــر  بـــوابـــة  ــت  ــدم ق حــيــث 

مـــتـــدرب. اآلف   8 مــنــهــا  وا�ــصــتــفــاد  مــو�ــصــوع  اآلف   4  غــطــت 

واأكـــــد الــ�ــصــيــد الــنــعــيــمــي اأن الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب املــ�ــصــتــمــر من 

ــز الــتــنــمــيــة الــبــ�ــصــريــة  ــزي ــع ــة وت ــرف ــع ــاد امل اأهــــم دعـــائـــم اقــتــ�ــص

الأعــلــى  املجل�س  واأن   2030 الوطنية  قطر  ـــة  روؤي يف  امل�صتدامة 

وخا�صة  الرقمية  الثقافة  وتنمية  تعزيز  اإىل  ي�صعى  للت�صالت 

املــعــرفــة.  و�ــصــائــل  كــافــة  اإىل  الــنــفــاذ  وت�صهيل  الــعــمــل  مــكــان   يف 

تكنولوجيا  مــهــارات  تنمية  مدير  املن�صوري  رمي  قالت  بــدورهــا 

التدريب  اإن  للت�صالت  الأعلى  باملجل�س  والت�صالت  املعلومات 

الإلكرتوين اأ�صبح جزءا ل يتجزاأ من خطة التطوير املهني للعاملني 

 باملوؤ�ص�صات والهيئات املختلفة الرامية لتعزيز مهاراتهم الوظيفية.

واأ�صادت بتبني املوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية م�صار التدريب 

الإلكرتوين وهو ما يدل على التزامها بال�صتثمار يف موظفيها مما كان 

 له اأكرب الأثر يف حت�صن اأداء العاملني يف هذه املوؤ�ص�صات ب�صكل عام.

املجل�س  من  كًل  احلفل  خلل  للت�صالت  الأعلى  املجل�س  ومنح 

»ت�صيودا  و�صركة  الوطني  وبنك قطر  وجامعة قطر  لل�صحة  الأعلى 

املانع« للهند�صة جوائز التميز ملا اأحرزته هذه املوؤ�ص�صات من تقدم 

ملحوظ يف تبني واعتماد دورات التدريب الإلكرتوين التابعة لبوابة 

قطر الوطنية للتدريب الإلكرتوين باملجل�س الأعلى �صمن براجمها 

موظفيها.  مهارات  لتنمية  اأولوياتها  راأ�س  على  وو�صعها   التطويرية 

تقديرية  جــوائــز  خم�س  لــلتــ�ــصــالت  ــى  الأعــل املجل�س  منح  كما 

التدريب  تبني  يف  متيزها  اأثــبــتــت  الــتــي  القطرية  للموؤ�ص�صات 

وزارة  فــازت  حيث  تطويرها  خطط  �صمن  واعتماده  الإلــكــرتوين 

بينما  الرقمية«  املهارات  »اأف�صل موؤ�ص�صة لتطوير  الداخلية بجائزة 

»اأف�صل  املجتمع جائزة  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  موؤ�ص�صة  نالت 

موؤ�ص�صة لدمج التدريب الإلكرتوين مع التدريب التقليدي«، يف حني 

ح�صدت جمموعة املانع جائزة »امل�صروع التكنولوجي«.

واجلدير بالذكر اأن بوابة قطر الوطنية للتدريب الإلكرتوين توفر اأكرث 

من 4 اآلف دورة تفاعلية عرب الإنرتنت ت�صمل العديد من املجالت 

وغري حكومية. وموؤ�ص�صة حكومية  هيئة   60 من  اأكرث  منها   ت�صتفيد 

ت�صاعد  اأن  �صاأنها  من  معتمدة  دورات  الوطنية  قطر  بوابة  وتوفر 

املوظفني العاملني يف اجلهات احلكومية وغريها على التطور والتقدم 

يف حياتهم املهنية وهي دورات عاملية توؤهل املوظف لدخول الختبارات 

 النهائية يف الدورة املختارة واحل�صول على �صهادة معتمدة دوليا.

وميكن لأخ�صائي املوارد الب�صرية يف اجلهة احلكومية التن�صيق مع 

املوظفني لتحديد الدورات املنا�صبة لهم لتلبية احتياجات تطورهم 

 وو�صع جدول زمني لتحقيقها ور�صد التقدم املحرز لتحقيق الأهداف .

كما تقدم البوابة قائمة جديدة من الدوارات التي تتواكب مع اأحدث 

العديد  وتوفر  املعلومات  وتكنولوجيا  الأعمال  الجتاهات يف جمال 

من �صهادات تقنية املعلومات من جهات معتمدة مثل مايكرو�صوفت 

اإدارة امل�صاريع معتمدة من املعهد  اإىل دورات يف  اإ�صافة  و�صي�صكو، 

الدويل لإدارة امل�صاريع.

)األعلى لالتصاالت( يمنح جهاز اإلحصاء 
جائزة أفضل جهة حكومية تتبنى 

التدريب اإللكتروني

خالل حفل ت�سليم جوائز املجل�س الأعلى لالإت�سالت

متابعات
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اإلحصائيات إلى األبد

�صاهدت قبل وقت غري طويل �مل�صاهد �لفتتاحية لفيلم من �أفالم جيم�س بوند �لقدمية بعنو�ن »�ملا�س �إىل �لأبد« و�أ�صغيت �إىل 

�للحن �لرئي�س وخطر يل �أن يف �لإمكان ��صتبد�ل كلمة »�ملا�س« بكلمة »�لإح�صائيات«. ت�صور �أنك ت�صتمع �إىل �لأغنية �لرئي�صية يف 

�لفليم و��صتبدل كلمة »�ملا�س« بكلمة »�لإح�صائيات« �صتجد �أن كلمة »�لإح�صائيات« تنا�صب �لأغنية متاماً!

اأن  بحيث  للغاية  ثمينة  اأنها  الواقع  ويف  ثمينة.  الإح�صائيات 

الأ�صر  م�صوح  من  نتائج  دائمًا  يريدون  البيانات  م�صتخدمي 

معقول  نحو  على  اإنتاجها  ميكن  حاملا  القت�صادية  امل�صوح  اأو 

اأهمية  تكمن  اإنتاجها.   قبل  حتى  ذلك  يريدون  ما  وكثريا 

ول�صمان  حاليا.  هي  كما  الأمور  متثل  اأنها  يف  البيانات 

احل�صول على نتائج �صريعة، تطبق التكنولوجيا بحيث تكون 

اأ�صرع مما  الدول  متوافرة يف معظم  التعداد  اأو  امل�صح  نتائج 

كان احلال قبل ع�صر �صنوات اأو ع�صرين �صنة م�صت. لقد اأنتج 

جهاز الإح�صاء يف قطر النتائج من تعداد ال�صكان 2010 بعد 

ثلثة اأ�صهر من اإكمال العمليات امليدانية وهو اإجناز بارز حقًا 

يف اأية دولة.

لقد ا�صتخدمت التكنولوجيا يف بع�س الدول لإعداد �صجلت 

فورًا  منها  اإح�صائيات  اإنتاج  ميكن  ممتازة  اأو  جيدة  �صكان 

جتمع  ال�صكان  �صجلت  اإن  ا�صيع.  املو  من  وا�صعة  طائفة  يف 

�صركات  ال�صرائب،  هيئة  التعليم،  نظام  من  بيانات  �صوية 

املرافق العامة، ت�صجيل املقرتعني، معلو مات بطاقة التعريف، 

اإلخ  والطلق،  الزواج  معلومات  والوفيات،  الولدات  ت�صجيل 

لتزويد معلومات مهمة عن الأفراد كافة. اإن اأهمية البيانات 

من امل�صح اأو »امل�صتخرجة« من �صجل، بالن�صبة اإىل الكثريين، 

هي القدرة على قيا�س ما يحدث حاليا يف ال�صكان على نحو 

تقدير  لميكن  ويكاد  للغاية  مهمة  املعلومات  هذه  اإن  دقيق. 

ب�صاأن  يتولون اتخاذ قرارات  الذين  القرارات  قيمتها ل�صناع 

حوادث  ملنع  �صيا�صة  اأو  العامة  ال�صحة  يف  لربنامج  �صيا�صة 

املرور اأو اأماكن بناء املدار�س اأو امل�صت�صفيات.

الربامج  كانت  اإذا  جيدة  قيا�س  و�صيلة  الإح�صائيات  اإن 

نحو  على  تعمل  للنا�س  املعي�صة  ظروف  لتح�صني  امل�صممة 

جيد اأو لها اأي تاأثري. على �صبيل املثال، اإذا كان هنالك قرار 

ال�صكان، ميكن مل�صح عن تعاطي  التدخني بني  بتقليل تعاطي 

التدخني اإنتاج معلومات للم�صاعدة يف حتديد اأي املجموعات 

يجب ا�صتهدافها عن طريق الإعلن ور�صائل ال�صحة العامة 

و�صفوف المتناع عن التدخني والعمليات اأو املنتجات الأخرى 

التي ت�صاعد يف تقليل تعاطي التدخني. وميكن مقارنة النتائج 

اإن  من م�صح لحق بعد عدة �صنوات مع امل�صح الأول لتحديد 

يف  خ�صو�صا  التدخني،  تعاطي  يف  تغيري  اأي  حدث  قد  كان 

الفئات العمرية امل�صتهدفة بربامج ال�صحة العامة.

مع  امل�صوح  اإجراء  الإح�صائية،  الأ�صاليب  با�صتخدام  ميكن، 

عدد قليل ن�صبيًا من الأ�صر لتقدمي نتائج مهمة متثل املجتمع 

كله. ت�صتخدم عدة وزارات هذه امل�صوح والعمليات الإح�صائية 

الوطنية  التنمية  اإ�صرتاتيجية  التي حتدد يف  لتلبية احلاجات 

2011-2016 اإذ مت�صي قطر قدمًا يف حتقيق اأهداف الروؤية 

الوطنية 2030.

اأهمية  لها  كانت  التي  الإح�صائيات  تكت�صب  ال�صنني  مبرور 

املعرفة  وبف�صل  اأكرب،  اأهمية  مرة  اأول  اأجريت  عندما  كبرية 

اإىل  حاجة  هنالك  تزال  ما  احلديث  جمتمعنا  يف  القائمة 

تخزن  املا�صي.  يف  وقعت  التي  الأمور  من  املزيد  معرفة 

وتقيم  وت�صجل  موجودة،  تزال  ما  التي  القدمية  الكتابات 

الروايات ال�صفهية  املنقولة منذ �صنوات كثرية م�صت. وي�صتمر 

مئات  قبل  اأجري  �صكاين  تعداد  من  الإح�صائيات  ا�صتخدام 

ال�صنوات يف حتليل الظروف يف ذلك الوقت وتتبع الأفراد اأو 

الأ�صر عرب ال�صنني.

بعد مائة �صنة من الآن �صيكون رائعًا للطلبة والباحثني الآخرين 

2010 و�صيتمكنون من  من قطر الو�صول اإىل �صجلت تعداد 

اأحد  و�صط  نعي�س  اأننا  واعني  و�صيكونون  نحن.  من  حتديد 

اأ�صرع القت�صادات يف العامل ورمبا اأعلى معدل اإجمايل الناجت 

الرثي   التنوع  و�صيلحظون  العامل.  يف  الواحد  للفرد  املحلي 

للنا�س يف قطر كما �صريون اأ�صرهم ومهنهم وتعليمهم. ولعلهم 

�صيجدون اأقارب مل يكونوا يعرفونهم.

اأهمية  اأكرث  مهمة  املا�س،  �صاأن  �صاأنها  الإح�صائيات،  ت�صبح 

اإىل  »الإح�صائيات  اأغنية  �صماع  ميكنم  هل  الزمن.  مبرور 

الأبد«؟

مارك جريس
خبير - جهاز اإلحصاء
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�لن�صبة2010/2011�لن�صبة2007/2008�ملن�صاآت �لريا�صية

103.6123.9اإ�صتاد ريا�صي
7827.99029.1ملعب كرة قدم

186.4185.8بركة �صباحة
3111.13712.0�صالة مغطاة

82.992.9ملعب كرة �صلة
82.9113.6ملعب كرة طائرة

113.9123.9�صالة بلياردو
207.1206.5قاعة كرة طاولة

238.2237.4ميدان تن�س
217.5237.4ميدان اإ�صكوا�س

5218.65417.5اأخرى
280100.0309100.0�ملجموع 

املن�صاآت  من  العديد  بتوفري  تهتم  قطر  اأن  التقرير  وذكر 

الريا�صية  الأن�صطة  خمتلف  ملمار�صة  الريا�صية  واملرافق 

 78 من  ملعبها  عدد  زاد  والتي  القدم  كرة  لعبة  خا�صة  

ملعب للعام 2008/2007 اإىل 90 ملعب للعام 2011/2010 

، وزاد عدد ال�صتادات الريا�صية من 10 للعام 2008/2007 

اإىل 12  �صتاد ريا�صي للعام 2011/2010 ، وتعزم الدولة يف 

اأخرى مبنا�صبة ا�صت�صافة مونديال  بناء ا�صتادات ريا�صية 

اإثراء  يف  الأثر  اأكرب  له  �صيكون  والذي   2022 العامل  كاأ�س 

املن�صاآت الريا�صية بوجه عام وكرة القدم بوجه خا�س.

الريا�صية  امل�صجلون يف الحتادات  اللعبون  اإجمايل  وبلغ 

2011/2010م  الريا�صي  للمو�صم  لعب  األف   15.414

عدد  بلغ  حني  يف   %92.7 بن�صبة  ذكور   14.300 منهم 

اللعبون  ، وميثل   %7.3 بن�صبة   1.114 الإناث  اللعبات 

يليها   %33.5 القدم  كرة  ن�صاط  يف  امل�صجلون  الذكور 

ال�صباحة  ثم   %12.9 بن�صبة  اليد  كرة  ن�صاط  اللعبون يف 

لعبة  يف  فيتمركزن  للإناث  وبالن�صبة   ،%10.8 بن�صبة 

بن�صبة  املبارزة  يليها   %14.8 بن�صبة  واجلودو  التايكوندو 

.%12.7

وبلغ عدد البطولت التي نظمت على امل�صتوى املحلي  459 

الدولية  البطولت  يليها   %55.90 حوايل  �صكلت  بطولة 

عددها 137 �صكلت ن�صبة 16.7% ثم اخلليجية وبلغ عددها 

87 �صكلت ن�صبة %10.6.

على  كانت  نفذت  التي  البطولت  اأكرث  اأن  ويلحظ  

امل�صتوى املحلي اإذ بلغ عددها 459 بطولة ، وعند التعرف 

فئة  اأن  يت�صح  البطولت  يف  امل�صاركة  ال�صنية  الفئات  على 

امل�صاركة العامة )العمومي( حتتل املرتبة الأوىل من حيث 

بن�صبة  327 بطولة  لها  التي نظمت  البطولت املحلية  عدد 

39.8% يليها فئة النا�صئني 150 بطولة بن�صبة 18.3% اأما 

أصدر جهاز اإلحصاء تقريراً حول التطور الجاري في منظومة الرياضة بقطر وذلك بمناسبة انطالق بطولة 
األلعاب العربية 2011  في الدوحة من 9 الى 23 ديسمبر الجاري . وقد أوضح التقرير ان التطور الجاري في المنشآت 

الرياضية وعدد البطوالت الرياضية التي تقام سنويًا بالدولة   يواكب الطموحات التي تسعى دولة قطر الى 
تحقيقها على المستوى العالمي في المجال الرياضي وصواًل الى األعداد األمثل لبطولة كأس العالم في كرة 

القدم  2022.

تطور  البنية التحتية 
الرياضية يواكب طموحات 

قطر العالمية

بمناسبة انطالق بطولة األلعاب العربية في الدوحة 2011  ..جهاز اإلحصاء:-

�ملن�صاآت �لريا�صية �لتابعة للجنة �لأوملبية �لقطرية ح�صب �لنوع

2011/2010 - 2008/2007

تقرير
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�ملجموعخليجيعربي�آ�صيويدويلحملي

38 2 1 7 9 19 العدد
50.023.718.42.65.3100.0الن�صبة

�لدرجة 

و�جلن�صية

�ملجموع�لثالثة�لثانية�لأوىل�لدولية

قطري
غري 

قطري
قطري

غري 

قطري
قطري

غري 

قطري
قطري

غري 

قطري
قطري

غري 

قطري
�إجمايل

1,042 600 442 299 178 120 64 102 47 79 153 العدد
14.77.64.59.86.111.517.127.842.457.6100.0الن�صبة

�حلكام  �ملعتمدون لدى �لحتاد�ت �لريا�صية ح�صب �لدرجات و�جلن�صية للمو�صم

2011 / 2010

اأقل الفئات فكانت فئة ال�صغار 85 بطولة بن�صبة %10.4.

كما اأن  اأكرث البطولت املحلية ا لتي نظمت كانت يف جمال 

الفرو�صية حيث بلغت 105 بطولة بن�صبة 12.8% يليها كرة 

القدم وال�صباحة 57 بطولة على التوايل بن�صبة 9.1% لكل 

منهما. 

28 قطريون  669 مدربًا منهم  اإجمايل عدد املدربني  وبلغ 

 .%95.8 ن�صبتهم  بلغت  قطري  غري  و641   %4.2 ميثلون 

327 ميثل  الإجمايل  فبلغ  املدربني  م�صاعدو  اأما من حيث 

القطريون منهم 108 م�صاعد مدرب بن�صبة 33.0% و219 

غري قطريني بن�صبة %67.0.

ويف عام 2011/2010 مت تنظيم دورات تدريبية للمدربني 

يف الألعاب الريا�صية املختلفة بغر�س �صقل القدرات لديهم 

نظمت  التي  الدورات  اأغلب  اأن  اإىل  ي�صري  التايل  واجلدول 

دورة   19 بلغت  املحلي حيث  ال�صعيد  على  كانت  للمدربني 

تدريبية بن�صبة %50.

وبلغ عدد احلكام املعتمدون يف الأن�صطة الريا�صية املختلفة 

قطريون   442 منهم   2011/2010 للعام  حكمًا   1.042

بن�صبة 42.4% و600 غري قطري بن�صبة %57.6.

 %22.3 ن�صبة  ي�صكلون  232 حكمًا  اأن  ويت�صح من اجلدول 

يحملون ال�صارة الدولية منهم 153 قطري بن�صبة %65.9 ، 

ومن حيث الدرجات الأخرى فنجد اأن حكام الدرجة الثالثة 

ميثلون 407 حكمًا بينما ميثلون 184 حكمًا للدرجة الثانية 

بن�صبة  و120 غري قطري   %34.8 بن�صبة  64 قطري  منهم 

.%65.2

ذوي  ريا�صة  احتاد  لدى  امل�صجلون  اللعبون  عدد  وبلغ 

الحتياجات اخلا�صة ح�صب الفئة ا ل�صنية والنوع والإعاقة 

 239 منهم   2011/2010 الريا�صي  للمو�صم  لعبًا   336

ذكور بن�صبة 71.1% و97 اإناث بن�صبة 28.9% ، ومن حيث 

هي  ال�صباب  فئة  اأن  اجلدول  من  يت�صح  ال�صنية  الفئات 

الأعلى باإجمايل 88 لعبًا بلغت ن�صبتهم 26.2% يليها فئة 

النا�صئني باإجمايل 82 لعبًا بن�صبة %24.4 . 

اأما من حيث نوع الإعاقة فيرتكز اللعبون يف فئة الإعاقة 

66.0% تليها الإعاقة  222 لعبًا بن�صبة  الذهنية باإجمايل 

احلركية باإجمايل 57 لعب وبن�صبة %17. 

ومن خلل جدول قيمة ا لواردات من ال�صلع الريا�صية جند 

اأن القيمة ارتفعت من 174 مليون ريال لعام 2007 اإىل 218 

مليون ريال لعام 2010.

�لدور�ت �لتدريبية للمدربني ح�صب م�صتوى �لتنفيذ للمو�صم 

2011 / 2010

تقرير
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تقوم  العامل  بدول  وتطورها  املجتمعات  وتقدم  الأمم  نه�صة  اإن 

بالأ�صا�س على التخطيط ال�صليم واملدرو�س والذي حتدد توجهاته 

بح�صب  التنموية  والربامج  ال�صرتاتيجيات  على  بناء  واأولوياته 

لتكون  وتوجهاتها  اأهدافها  ت�صاغ  حيث  والروؤى.  التطلعات 

بهيئة خطط والربامج التنفيذية تعتمد بالأ�صا�س على البيانات 

موؤ�صرات  ب�صكل  لتخرج  واملعتمدة  الدقيقة  واملعلومات  احلديثة 

عليها  تبنى  واأ�ص�س  كركائز  لتكون  وموثوقة  مدرو�صة  ومعطيات 

هذه اخلطط وا�صرتاتيجيات تنمية املجتمعات.

وجاءت املبادئ الأ�صا�صية للإح�صاءات الر�صمية وال�صادرة من 

اأحدث البيانات  اأهمية توفري  منظمة الأمم املتحدة لتوؤكد على 

�صيا�صاتهم  ر�صم  من  القرار  متخذي  لتمكني  الإح�صائية 

من  وال�صادرة  الإح�صائية  البيانات  على  بالعتماد  وبراجمهم 

ارت�صمت  املنطلق،  هذا  ومن  ومعتمدة.  موحدة  بيانات  قاعدة 

ال�صرتاتيجية  اأهداف  �صياغة  ومتت  الإح�صاء  جهاز  توجهات 

التوجه  هذا  نحو  قطر  بدولة  الإح�صاء  نظام  لتطوير  الوطنية 

للعمل على توفري اأحدث البيانات واملوؤ�صرات الإح�صائية بكافة 

باعتبار   ، والقت�صادية  والجتماعية  الدميوغرافية  قطاعاتها 

والإح�صاءات  للبيانات  الر�صمي  امل�صدر  هو  الإح�صاء  جهاز 

بالدولة. وتاأتي هذه البيانات من عدة م�صادر اأهمها التعدادات 

اأحدث  تطبيق  طريق  عن  وذلك  امليدانية،  والدرا�صات  وامل�صوح 

وحتليل  ومعاجلة  جمع  عملية  يف  املتبعة  التكنولوجية  الو�صائل 

احل�صول  بجانب  هذا  الإح�صائية.  واملعلومات  البيانات  ون�صر 

على البيانات من اجلهات الر�صمية امل�صدرة للبيانات عن طريق 

الربط الإلكرتوين مع هذه اجلهات لت�صب هي الأخرى بقواعد 

البيانات الإح�صائية.

ونوعيتها  الإح�صائية  للبيانات  امل�صادر  تعدد  اإىل  وبالنظر 

متكاملة  خطة  لو�صع  الإح�صاء  جهاز  توجه  جاء  وطبيعتها، 

جتميع  على  يعمل  وطني  �صجل  نظام  م�صروع  وتطوير  لبناء 

املختلفة  م�صادرها  من  الإح�صائية  واملعلومات  البيانات 

تعتمد  موحدة  �صياغة  ذات  بيانات  قاعدة  يف  لتكون  واملتعددة 

الت�صنيفات  اأحدث  على  بالعتماد  وقيا�صي  معتمد  منط  على 

هذه  ربط  من  للتمكن  دوليًا،  املعتمدة  الإح�صائية  والتعاريف 

البيانات واملعلومات �صواء تلك املتعلقة بالقطاعات الجتماعية 

يف  للح�صول  البع�س،  بع�صها  مع  القت�صادية  القطاعات  اأو 

نهاية الأمر على بيانات حمدثة ودقيقة ومعتمدة من م�صادرها 

واخلروج مبوؤ�صرات جديدة ومتعددة للتمكن من خللها بر�صد 

خمتلف املظاهر والأحداث احلا�صلة على اأر�س الواقع.

من  يتكون  نظام  عبارة  هو  الوطني  ال�صجل  نظام  م�صروع  اإن 

الربط  طريق  عن  البيانات  حتديث  على  تعتمد  بيانات  قاعدة 

للبيانات  امل�صدرة  اجلهات  بيانات  قواعد  مع  الإلكرتوين 

الإح�صائية حيث �صيكون الدور الأ�صا�صي لهذا النظام هو اإن�صاء 

بالدولة  واملوؤ�ص�صات  بالأفراد  خا�صة  اأ�صا�صية  بيانات  قاعدة 

ويكون املرجع الأ�صا�صي للجهات ذات العلقة بالدولة من حيث 

واملوؤ�ص�صات  الأفراد  من  لكل  التف�صيلية  البيانات  اأحدث  توفري 

مع  الإلكرتوين  الربط  خلل  من  وفوري  اإلكرتوين  وب�صكل 

دوري  ب�صكل  ان�صيابيتها  ي�صمن  للبيانات، مما  املنتجة  اجلهات 

وموحد وا�صتيعابها يف قالب واحد ي�صمى نظام ال�صجل الوطني.

اأما عن اأهداف م�صروع ال�صجل الوطني فاإنها تنق�صم اإىل ثلثة 

هدف  كل  تخدم  فرعية  اأهداف  منها  تنبثق  رئي�صية  اأهداف 

اأ�صا�صي وهي على النحو التايل:

الهدف الرئي�صي الأول: تدعيم العمل بجهاز الإح�صاء: وتتمثل 

اأهدافه يف توفري بيانات دقيقة وحديثة مما �صيمكن من حتديث 

ما  واإتاحة  فوري  وب�صكل  الإح�صائية  واملوؤ�صرات  املعلومات 

ومتكينهم  باجلهاز  القرار  ومتخذي  العلقة  لذوي  ن�صره  ميكن 

هذا  خمرجات  على  بالعتماد  وخططهم  براجمهم  ر�صم  من 

لإجراء عدد  التقليل من احلاجة  بجانب  الوطني. هذا  ال�صجل 

من امل�صوح الدورية والكتفاء بالبيانات املتوفرة من خلل هذا 

وامل�صاريع  للدرا�صات  املطلوبة  املوؤ�صرات  ل�صتخراج  النظام 

يعتمد  اأ�صا�صية  بيانات  قاعدة  تكوين  اإىل  بالإ�صافة  املختلفة، 

عليها كاإطار عمل �صامل وحديث عند و�صع اخلطط اللزمة اإذا 

ا�صتدعت احلاجة لتنفيذ بع�س امل�صوح والتعدادات املتخ�ص�صة 

هذا  يهدف  اأخرى  ناحية  ومن  واجلودة،  الدقة  �صي�صمن  مما 

واملن�صاآت  والأ�صر  الأفراد  مل�صاكن  الو�صول  ت�صهيل  اإىل  امل�صروع 

امليدانية  امل�صوح  م�صاريع  يف  املختارة  العينة  �صمن  الواقعة 

احل�صول  كذلك  املحدثة.  العناوين  اإىل  بال�صتناد  والتعدادات 

على العدد ال�صكاين ب�صكل اآين وفوري وبالتوزيع اجلغرايف مما 

�صي�صهل العمل امليداين وتوزيع الأعمال على الباحثني امليدانيني 

ب�صكل دقيق  ،ومن ناحية اأخرى �صيمكن هذا النظام  اأي�صا قيا�س 

ور�صد اجتاهات النمو ال�صكاين والعمراين يف الدولة.

اإذ �صيتم  الوطني  الثاين فهو على م�صتوى  الرئي�صي  الهدف  اأما 

ال�صرتاتيجيات  كافة  دعم  الوطني،  ال�صجل  نظام  خلل  من 

ل�صرتاتيجية  التابعة  والقت�صادية  الجتماعية  القطاعية 

الدقيقة  الإح�صائية  واملوؤ�صرات  بالبيانات  الوطنية  التنمية 

على  �صي�صاعدها  مما  اجلغرافية  مبواقعها  املربوطة  واحلديثة 

والقائم  الراهن  الو�صع  تقييم  يف  البيانات  هذه  اإىل  ال�صتناد 

بعيدة  اأو  الق�صرية  �صواء  التنفيذية  خططها  بناء  ثم  ومن 

ي�صمن  مما  وتنفيذها  ال�صرتاتيجيات  توجيه  واإعادة  بل  املدى 

على  بناًء  ودقيق  و�صليم  علمي  نهج  على  والتخطيط  التاأ�صي�س 

هذه املوؤ�صرات واملعطيات. ومن ناحية اأخرى �صيتم اإتاحة اأحدث 

من  لتمكينها  املعنية  للجهات  الإح�صائية  واملوؤ�صرات  البيانات 

و�صع اخلطط امل�صاريع احليوية امل�صتقبلية مما �صينعك�س ب�صكل 

توفري اخلدمات والبنى التحتية بناًء على تلك املعطيات لر�صد 

اجتاهات النمو ال�صكاين والعمراين يف الدولة وتوفري ما يتطلبه 

هذا النمو من مرافق وخدمات عامة.

اأما الهدف الرئي�صي الثالث فهو على ال�صعيد الإقليمي والدويل، 

القطري  باملجتمع  املتعلقة  البيانات  اأحدث  توفري  �صيتم  اإذ 

وتقدميها  العامة  اخلدمات  اأو  القت�صادية  اأو  ال�صكانية  �صواء 

الدورية  التقارير  خلل  من  والدولية  الإقليمية  للمنظمات 

خمتلف  يف  تقدمها  لر�صد  للدول  املنظمات  هذه  تر�صلها  التي 

حت�صني  يف  اإيجابًا  �صينعك�س  ما  وهو  والقطاعات،  املجالت 

بدولة  اخلا�صة  الألفية  وموؤ�صرات  الب�صرية  التنمية  موؤ�صرات 

توفر  خلل  من  وميكن  كما  الدولية.  املحافل  خمتلف  يف  قطر 

الأجنبية  الأموال  روؤو�س  جلذب  الفر�س  اإتاحة  النظام،  هذا 

يف  ال�صتثمارية  الفر�س  بح�صب  بالدولة  لل�صتثمار  وت�صجيعها 

خمتلف القطاعات التي ميكن قيا�س منوها من خلل املوؤ�صرات 

الأمثل  ال�صتغلل  ل�صتغللها  النظام  بهذا  املتاحة  واملعطيات 

ل�صمان اجلدوى القت�صادية املن�صودة بناء على هذه املوؤ�صرات 

الت�صجيعية.

السجل الوطني.. 
وانطالقة نحو التطور 

والرقي

مقال
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Health Vital Data

Completed
National
Register

البيانات  اأحدث  توفري  يف  تتمثل  فاإنها  امل�صروع  اأهمية  عن  اأما 

خلل  من  والقت�صادية  الجتماعية  الإح�صائية  واملوؤ�صرات 

قاعدة بيانات موحدة ومعتمدة، اإىل جانب التمكن من التعرف 

م�صتوى  وعلى  بالدولة  والعمرانية  ال�صكانية  التوزيعات  على 

املتعددة،  اجلغرافية  وم�صتوياتها  بتوزيعاتها  واملناطق  البلديات 

ال�صكاين  النمو  معدلت  قيا�س  من  التمكن  اإىل  بالإ�صافة 

لر�صم  الأمثل  الدعم  �صي�صكل  مما  اجتاهاته  ور�صد  والعمراين 

كانت  �صواء  بالدولة  التنموية  وامل�صاريع  التخطيط  �صيا�صات 

واملاء  والكهرباء  الطرق  ك�صبكات  التحتية  بالبنية  متعلقة 

العامة  واخلدمات  املرافق  اأو  ال�صحي  وال�صرف  والت�صالت 

نتائج  خلل  من  اأي�صًا  وميكن  وغريها.  والتعليم  كال�صحة 

امل�صروع توفري البيانات التي ميكن من خللها �صهولة ال�صتدلل 

الدقيقة ذات  العناوين  واملوؤ�ص�صات والعتماد على  الأفراد  على 

اأو ال�صتجابة  املرجع اجلغرايف �صواء لإي�صال اخلدمات العامة 

الطرق  اأق�صر  باتباع  وامل�صتعجلة  الطارئة  للحالت  ال�صريعة 

ما  خلل  ومن  املنا�صب.  الوقت  يف  احلدث  موقع  اإىل  للو�صول 

�صبق ذكره، يربز الدور الأ�صا�صي للموقع اجلغرايف واأهمية ربط 

البيان الإح�صائي با�صتخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية 

)GIS( مما ي�صيف بعدًا يف عملية الر�صد للتوزيعات ال�صكانية 

والعمرانية بح�صب توزيعاتها اجلغرافية وعلى خمتلف امل�صتويات 

الإدارية ابتداًء من البلديات واملناطق وو�صوًل اإىل املبنى ولغاية 

اخلا�صة  البيانات  ربط  على  بالعتماد  وذلك  ال�صكنية  الوحدة 

رقم  خلل  من  واملباين  ال�صخ�صي  الرقم  خلل  من  بالأفراد 

اأو  التجاري  ال�صجل  رقم  خلل  من  التجارية  واملن�صاآت  املبنى 

قيد املن�صاأة، كل ذلك يتم ربطه برقم الكهرباء اخلا�س بالوحدة 

لتحديد  توفره  حال  يف  العنوان  عن  ف�صًل  املن�صاأة  اأو  ال�صكنية 

توجيه  على  �صي�صاعد  مما  البيانات،  لهذه  اجلغرافية  املواقع 

التطوير والتح�صني للخدمات بح�صب هذه التوزيعات اجلغرافية.

إرتباط إلكتروني مع كافة 
الجهات الرسمية والمنتجة 

للبيانات اإلحصائية 
المتعددة وذلك عبر الشبكة 

الحكومية اإللكترونية 

لقد مر جهاز 

الإح�صاء 

بتجربة مت 

من خللها 

ال�صتفادة 

من ال�صجلت 

الإدارية 

واملوجودة 

لدى اجلهات 

املنتجة لها 

كوزارة الداخلية 

بالن�صبة 

لبيانات الأفراد 

ووزارة الأعمال 

بالن�صبة لبيانات املن�صاآت التجارية، يف م�صروع 

وذلك   2010 لعام  واملن�صاآت  وامل�صاكن  لل�صكان  العام  التعداد 

الإح�صاء  جهاز  اإىل  ترد  التي  البيانات  هذه  على  بالعتماد 

قد  اأنه  بحيث  مع هاتني اجلهتني  الإلكرتوين  الربط  من خلل 

وزارة  بيانات  قواعد  من  بالأفراد  اخلا�صة  البيانات  مت حتميل 

ال�صخ�صي،  الرقم  اجلن�صية،  اجلن�س،  ال�صم،  وهي)  الداخلية 

اخلا�صة  الكفي  الكمبيوتر  اأجهزة  على  وو�صعها  امليلد(  تاريخ 

مب�صروع التعداد وذلك للعتماد عليها كبيانات معتمدة ودقيقة 

من امل�صدر بحيث اأن على الباحث امليداين فقط اإدخال الرقم 

ال�صخ�صي اخلا�س بالفرد على اجلهاز و�صيقوم النظام باإدراج 

ال�صم واجلن�س واجلن�صية وتاريخ امليلد ب�صكل اإلكرتوين لتمكني 

مما  الفرد  بهذا  املتعلقة  البيانات  بقية  ا�صتكمال  من  الباحث 

�صاعد كثريًا على توفري الوقت واجلهد املبذول يف هذا امل�صروع 

اأما  امل�صدر،  من  املعتمدة  البيانات  جودة  عن  ف�صًل  ال�صخم 

بالن�صبة للبيانات اخلا�صة باملن�صاآت التجارية وهي )رقم ال�صجل 

التجاري، ا�صم املن�صاأة، ا�صم املالك، رقم الهاتف، رقم �صندوق 

الإلكرتوين  الربط  خلل  من  عليها  احل�صول  مت  فقد  الربيد( 

اأنظمة  على  وحتميلها  والتجارة  الأعمال  وزارة  بيانات  بقواعد 

املتعلقة  البيانات  بقية  ل�صتكمال  الكفي  الكمبيوتر  اأجهزة 

البيانات  جمع  عملية  ت�صريع  يف  اأي�صًا  اأ�صهم  مما  باملن�صاآت، 

التجربة  ومن خلل هذه  التعداد.  م�صروع  للمن�صاآت من خلل 

على  العتماد  خللها  من  مت  التي 

البيانات ال�صادرة من اجلهات املنتجة 

عملية  ت�صريع  يف  ذلك  انعك�س  لها، 

والتقارير  النتائج  وا�صتخراج  معاجلة 

مقارنة  قيا�صية  فرتة  خلل  النهائية 

�صجع  ما  وهو  ال�صابقة،  بالتعدادات 

نظام  اعتماد  يف  التفكري  نحو  اجلهاز 

ال�صجل الوطني وتطبيقه يف اأعماله.

م�صروع  وتنفيذ  تطبيق  عملية  اإن 

خلل  من  �صتكون  الوطني  ال�صجل 

اجلهات  كافة  مع  اإلكرتونيًا  الرتباط 

الر�صمية واملنتجة للبيانات الإح�صائية 

املتعددة وذلك عرب ال�صبكة احلكومية الإلكرتونية )GN( التي 

ي�صرف عليها املجل�س الأعلى للت�صالت وتكنولوجيا املعلومات 

بالإ�صافة  امل�صروع،  لهذا  التحتية  البنية  مبثابة  �صتكون  حيث 

تدفق  �صت�صمن  التي  الإلكرتونية  والربامج  الأنظمة  تطوير  اإىل 

البيانات من قواعد البيانات املختلفة من م�صادرها والعمل على 

و�صبها  وتن�صيقها  توافقها  ت�صمن  ب�صورة  ومعاجلتها  توحيدها 

على  العتماد  و�صيتم  كما  ومت�صقة،  موحدة  بيانات  قاعدة  يف 

الت�صانيف والتعاريف واملفاهيم الدولية اخلا�صة بالإح�صاءات 

وذلك  النظام  بهذا  اخلا�صة  البيانات  قواعد  يف  وتطبيقها 

ل�صمان توافق خمرجاته واإمكانية مقارنتها �صواء على امل�صتوى 

الوطني اأو الدويل. هذا و�صيتم تطبيق كافة املعايري التي ت�صمن 

�صرية تداول البيانات اخلا�صة بالأفراد واملوؤ�ص�صات عمًل بقانون 

الإح�صاءات الر�صمية واملعمول به يف جهاز الإح�صاء مما يكفل 

�صرية البيانات املدرجة بهذا النظام.

عملية  اإثراء  احليوي  امل�صروع  هذا  اأهمية  تت�صح  هنا،  ومن 

التخطيط والتنمية ف�صًل عن توفري اجلهود وامليزانيات اللزمة 

للقيام بتنفيذ العمليات امليدانية جلمع البيانات، وتوفري اأحدث 

وحتديث  اإتاحة  ليتم  موحد  نظام  خلل  من  واأدقها  البيانات 

والتي  )قلم(  بوابة  خلل  من  للن�صر  والقابلة  العامة  البيانات 

تعترب امل�صدر الر�صمي للبيانات واملوؤ�صرات الإح�صائية بالدولة 

الطلع على  امل�صتخدمني من  البوابة يف متكني  ت�صهم هذه  اإذ 

بالإح�صاءات  اخلا�صة  التعريفية  واملعلومات  البيانات  خمتلف 

بال�صورة  ا�صتخراجها  من  ومتكينهم  والقت�صادية  الجتماعية 

واإدراكه  املجتمع  ثقافة  تعزيز  اإىل  �صيوؤدي  ما  وهو  املطلوبة 

والتخطيط  التنمية  عمليات  يف  الإح�صائية  البيانات  لأهمية 

املعريف  املجتمع  اإىل  بالتحول  للدولة  العام  للتوجه  حتقيقًا  وهو 

والقت�صاد القائم على املعرفة وهو  الدور الرئي�صي الذي تلعبه 

التنموية  الربامج  �صياغة  من  للتمكن  واملعلومات  الإح�صائيات 

للدولة  العام  التوجه  يخدم  ومبا  الوطنية  وال�صرتاتيجيات 

وحتقيق الأهداف الرئي�صية لروؤية قطر 2030 مما ي�صمن العي�س 

الرغيد والرفاهية املن�صودة لدولة قطر.

منصور المالكي
مدير إدارة تقنية المعلومات - جهاز اإلحصاء  
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الشباب القطري 
أثبت نجاحًا كبيراً 

في تعلم  فنون 
المناظرات

المدير التنفيذي لمركز مناظرات الدوحة ..الدكتورة حياة معرفي :-

حو�ر – �أحمد �لعليمي 

هي �صخ�صية ديناميكية .. ل تقبل �إل بالنجاح .. عملت علي ن�صر فكر �لنقا�س �لهادئ و�لدميقر�طي بني �ل�صباب 

�لقطري و�لعربي يف وقت نحن يف �أم�س �حلاجة فيه �إىل تعلم ثقافة �حلو�ر و�لتناظر.. جملة )�لإح�صاء( حاورت 

�لدكتور حياة معريف �ملدير �لتنفيذي ملركز مناظر�ت قطر للتعرف على ما يقوم به مركز �ملناظر�ت من فعاليات 

تهدف �إىل زرع �لثقة يف �لنف�س بال�صباب �ملتناظرين لينتج �ملركز كل عام �صباب من قادة �مل�صتقبل.

يف �لبد�ية نود �أن نتعرف  على  فكرة �إن�صاء  مناظر�ت قطر؟

موؤ�ص�صة  ع�صو   - قطر   مناظرات  مركز  اإطلق  فكرة  انبثقت 

قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع - من روؤية �صاحبة ال�صمو 

قطر  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   ، نا�صر  بنت  موزا  ال�صيخة 

الإن�صان  تنمية  على  تقوم  التي  املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية 

اأغلى الرثوات من خلل زرع العلم واملعرفة ، و اإطلق  بو�صفه 

التعبري  على  القدرة  مهارات  تعزيز  عرب  الإبداعية  املواهب 

والتفاعل مع الراأي الآخر .و مركز مناظرات قطر هو املنظمة 

عام  يف  تاأ�ص�س  قد  و  قطر،  يف  للمناظرات  الوحيدة  الوطنية 

اإىل  ال�صعي  يف  قطر  مناظرات  مركز  فل�صفة  تتجلى  و  2007م، 

اإعداد مواطنني عامليني  وقادة امل�صتقبل كما اأنه يهدف اإىل ن�صر 

العربي  الوطن  و  املنطقة  دول  و  قطر  دولة  يف  املناظرة  ثقافة 

ب�صكل عام  ، وويعمل املركز على تعزيز ثقافة احلوار واملناظرات 

وتطوير ودعم م�صتوى املناق�صة املفتوحة بني طلب قطر وال�صرق 

الأو�صط والعامل .وين�صط مركز مناظرات قطر يف جمال تدريب 

الآخر،  واحرتام  احلرة  واملناق�صة  الكلمة  حرية  على  الطلب 

وتعلم الت�صامح والتفهم والعلم واملنطق، والتفاعل مع جمتمعات 

خمتلفة .

و�ل�صباب  �لطلبة  من   �ملتميزة  �لعنا�صر  ت�صتقطبون  كيف 

لالن�صمام �إىل  مناظر�ت قطر؟

خلل  من  املناظرات  فن  يف  املتميزة  العنا�صر  اكت�صاف  يتم 

الور�س التدريبية العامة التي يقدمها مدربينا للطلب و ال�صباب 

التي  املناف�صات  خلل  من  و  املركز  يف  اأو  املدار�س  يف  �صواًء 

ينظمها مركز مناظرات قطر ب�صكل دوري خلل العام الدرا�صي 

ت�صجيل  يتم  بعدها  و  اجلامعات،  و  الثانوية  املدار�س  لطلب 

معلومات التوا�صل مع هوؤلء يف قاعدة البيانات اخلا�صة باملركز 

و التوا�صل معهم ب�صكل م�صتمر للم�صاركة يف املناف�صات املختلفة 

عاملية  بطولت  يف  ي�صارك  الذي  قطر  فريق  اأع�صاء  اختيار  و 

اإ�صراكهم يف املناظرات العامة التي نقيمها  من بينهم و كذلك 

بالتعاون مع �صركائنا املجتمعيني من القطاعات املختلفة. 

فن  على  التدرب  يف  للنخراط  اجلميع  اأمام  مفتوح  واملجال 

التناظر حيث ان الفر�صة متاحة متامًا اأمام ال�صباب للن�صمام 

خلل  با�صتمرار  املركز  يقدمها  التي  التدريبية  الور�س  اإىل 

يف  للم�صاركة  اجلميع  اأمام  مفتوحة  والأبواب  الدرا�صية،  ال�صنة 

امل�صابقات والبطولت اخلا�صة باملناظرات اإذ ان الغاية املن�صودة 

هي ا�صتقطاب خمتلف ال�صرائح من  الطلبة وال�صباب للن�صمام 

اىل مناظرات قطر.

من  �لقطريني  �لطلبة  ��صتفادة  مدي  تقيميون  وكيف 

�ملناظر�ت؟

مل�صنا ا�صتفادة كبرية لدى اأبنائنا الطلب و ال�صباب القطريني و 

تعلُّم ثقافة المناظرات  ” 
يجب أن يبدأ من البيت 

قبل التحاق الطفل 
بالمدرسة

“                        

 الدكتورة  حياة معريف

حو�ر
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غري القطريني الذين ي�صاركون يف اأن�صطة و مناف�صات املناظرات 

املختلفة، فلقد جاء على ل�صانهم اأنهم ي�صعرون بثقة كبرية الآن 

يف  الدخول  و  الآخرين  اأمام  خمتلفة  موا�صيع  عن  التحدث  يف 

نقا�صات مفيدة لهم مع الآخرين بكل احرتام و ثقة، و نحن نثق 

اأن اأثر املناظرات ل يتوقف عند الفائدة اللغوية اأو التفكري الناقد 

اللذين يكت�صبها الطلب و غريها من املهارات احلياتية اجلميلة 

و  احلوار  باأدب  اللتزام  و  احرتامه  و  الآخر  الراأي  تقبل  مثل 

لديه  القيادية  ال�صخ�صية  تكوين  اإىل  تتعدها  بل  الختلف، 

فنحن نهدف من ن�صر ثقافة املناظرات اإىل بناء قادة امل�صتقبل 

مبا يتوافق مع �صعارنا »متناظرو اليوم، قادة امل�صتقبل«.

هل ت�صتقطبون خرب�ء عامليني يف جمال �ملناظر�ت لتدريب 

�لطلبة على فنون �ملناظر�ت؟

عامليني  خرباء  ا�صتقطاب  على  قطر  مناظرات  مركز  داأب 

متمر�صني يف جمال املناظرات من دول خمتلفة، مما ي�صب يف 

�صالح خدمة متناظري امل�صتقبل.

ما هو �لختالف �لذي �صيقدمه مركز مناظر�ت قطر  يف 

�لتي  �ملناظر�ت  عن  قطر  يف  بالعربية  �ملد�ر�س  مناظر�ت  

كانت تعقد باللغة �لجنليزية ؟

قدرات  تعزيز  اإىل  يهدف  العربية  باللغة  املناظرات  اإطلق 

واملناق�صة  احلوار  اإدارة  على  العربي  ال�صباب  ومهارات 

امل�صتقبل  العربية يف  املناظرات  ، و�صتظهر فوائد  الدميقراطية 

امل�صوؤولية على عاتق مركز  . و هنا تقع  على املجتمعات املحلية 

اللغة  متثل  فقد    ، العربية  ال�صعوب  جتاه  قطر  مناظرات 

باللغة  املتحدثني  من  عري�صة  ل�صريحة  حاجزًا  الإجنليزية 

العربية و من ثم فاإن طرح املناظرات باللغة العربية متكنهم من 

الإ�صتفادة كثريًا و خا�صة يف جمال تطوير �صخ�صياتهم .

على  العربية  باللغة  املدار�س  ملناظرات   منوذجًا  املركز  ويقدم 

غرار اأ�صلوب مناظرات املدار�س باللغة الإجنليزية، مع مراعاة 

الختلفات الثقافية و الإجتماعية. فاأ�صلوب املناظرات املعتمد 

باللغتني العربية و الإجنليزية نف�صه، اإذ اأنه يعتمد نف�س الطريقة 

يف توزيع الأدوار والزمن املخ�ص�س خلطاب كل متحدث 

و طريقة التحكيم.

..هل  عامني   من  �أكرث  منذ  �أن�صئ  قطر  مناظر�ت  مركز 

حتققت �لأهد�ف �لتي و�صعت للمركز؟

لقد متكن مركز مناظرات قطر من تطوير ودعم ورفع م�صتوى 

اأنحاء  ويف  قطر  الطلب يف  بني  املفتوحة  واملناظرات  املناق�صة 

من  املركز  متكن  فقد  العري�س،  العربي  املحيط  يف  بل  ال�صرق 

تنظيم العديد من الور�س التدريبية داخل قطر و خارجها كما 

الإقليمية  و  الدولية  البطولت  من  العديد  بتنظيم  املركز   قام 

واملحلية باللغتني العربية والإجنليزية ، ومكنت الأن�صطة املختلفة 

بناء  من  وحيوي  مكثف  ب�صكل  تنظيمها  املركز يف  انخرط  التي 

على  املجتمع  ي�صجع  مبا  الطلب   ملناظرات  م�صتدامة  ثقافة 

تفعيل ا�صرتاتيجية املناظرات كاأداة تعليمية ت�صاعد ال�صاب على 

الثقة بالنف�س و املناق�صة الدميقراطية.

�ملرحلة  من  يكون  و�ملناظر�ت  �حلو�ر  على  �لتدريب  هل 

�لإعد�دية �أف�صل �أم من �ملرحلة �لأويل من تعليم �لأطفال ؟

هذه املهارة و الثقافة يجب اأن تبداأ من البيت حتى قبل اأن يلتحق 

الطفل باملدر�صة فينبغي على الآباء التزام ثقافة احلوار و الإقناع 

مع اأطفالهم و �صرح قراراتهم و توجيهاتهم لهم ل فر�س الراأي 

ق�صايا  حول  نقا�س  كعملية  املناظرة  اأما  حوار،  اأو  مربر  دون 

جمتمعية معينة بالقواعد و الأ�صول التي يتبعها مناظرات قطر 

للبدء  الأدنى  تكون احلد  رمبا  الإعدادية  املرحلة  اأن  نرى  فاإننا 

جمموعة  على  حتتوي  املناظرة  لأن  للطلب  الفن  هذا  بتعليم 

من املهارات اللغوية و الجتماعية و الفكرية التي تبداأ فقط يف 

املرحلةالعمرية املقابلة للمرحلة لإعدادية، فالتفكري يف احلجج 

املنطقية التي تدعم موقف املتناظر من ق�صية معينة قد يكون 

�صعبًا على طلب املرحلة الأوىل من التعليم، لكن مع ذلك نرى 

اأن يكونو على وعي بهذا الفن  اأن مدر�صي املرحلة الأوىل يجب 

من  مبا�صر  غري  ب�صكل  حتى  الأ�صا�صية  اأ�صوله  تنمية  حماولة  و 

خلل ت�صجيع الطلب على التفكري الناقد و احلوار املنطقي و 

احرتام اآراء الآخرين.

ما هو تقييمكم لقدرة �ل�صباب �لقطري يف �ملناظر�ت ؟

ال�صباب القطري اأثبت جناحًا كبريًا و تقبًل ممتازًا لهذا الفن، 

العربية  باللغتني  املناظرات  يف  العالية  وكفاءته  قدرته  بني  كما 

والإجنليزية ،  و نتائج الفريق القطري من خلل م�صاركاته يف 

العديد من البطولت العاملية والإقليمية يدل على ذلك، فقد فاز 

فريق قطر باملركز الأول يف مناف�صات املناظرات التي متت بعد 

اأكادميية املناظرات يف �صلوفينيا يف يونيو 2011، كما فاز اأي�صًا 

يف  اأقميت  التي  الأخرى  العاملية  البطولت  يف  متقدمة  مبراكز 

وا�صنطن، و اأ�صكتلندا، و الدوحة، و فريق قطر امل�صارك يف بطولة 

العامل ملناظرات املدار�س بجنوب اأفريقيا حقق نتائج ممتازة. 

الدورية  املناف�صات  يف  طلبنا  يبديه  الذي  ال�صديد  احلما�س 

للمناظرات يظهر مدى حتم�صهم و حبهم لهذا الفن و قد راأينا 

منوًا و تطورًا م�صتمرين لدى طلبنا خلل الفرتة املا�صية.

كيف ت�صتخدمون �لإح�صاء�ت يف عملكم مبناظر�ت قطر؟

جمع  على  املركز  اعتمد  العربي  بالربنامج  يتعلق  ما  يف 

يف  امل�صاركة  قطر  مدار�س  جميع  باأعداد  اخلا�صة  املعلومات 

 ، للتعليم  الأعلى  املجل�س  بقوائم  بال�صتعانة  ، وذلك  املناظرات 

ومن ثم توا�صلنا مع جميع املدار�س الإعدادية والثانوية للتعريف 

الن�صطة  املدار�س  باإح�صاء  قمنا  ذلك  بعد  و  املركز،  باأن�صطة 

الفعاله يف برامج املناظرات. 

ت�صارك  التي مل  املدار�س  اإح�صائيات جلميع  بعمل  قمنا  واأي�صًا 

هذا املو�صم ومت اإعادة التوا�صل مع هذه املدار�س،  ويف الدوري 

الذي ننظمه ب�صكل �صهري تقريبًا نقوم باإح�صاء عدد املدار�س 

واملتناظرين واحلكام ونتائج الطلب والفرق ونقارن بينها وبني 

امل�صاركات ال�صابقة واأي�صًا لعمل مقارنة بني الربناجمني العربي 

والجنليزي .

 كما نقوم باإح�صائيات خا�صة بعدد املدربني واملحكمني والور�س 

لتوزيع  باإح�صاء  قمنا  واأخريًا  املركز  بها  يقوم  التي  التدريبية 

حمليًا  الكتاب  توزيع  مت  حيث  امل�صتلمني  وعدد  املر�صد  كتاب 

وخارجيًا ملختلف اجلهات.

الثقة بالنفس و ”
المناقشة الديمقراطية 

أهم ما زرعة مركز 
مناظرات قطر في 

الشباب

  “                 

 خالل احدى فعاليات مناظرات قطر

حو�ر
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يف  مهمًا  مركزًا  يحتل  الذي   ، الإجمايل  املحلى  الناجت  تعر�س 

الإح�صائيات القت�صادية، اإىل الهجوم يف ال�صنوات الأخرية من 

قبل علماء اقت�صاد ، اجتماع ، ونف�س ، واخت�صا�صيني  اآخرين. 

وقد جتلي ذلك على نحو وا�صح يف العامل العربي بعد مظاهرات 

الربيع العربي ويف الدول الأع�صاء يف منظمة التعاون القت�صادي 

والتنمية �صد وول �صرتيت. 

لأنهم  املجتمعية  الرفاهية  مبقيا�س  ال�صيا�صات  �صناع  يهتم  لذا 

يدركون اأن  الناجت املحلى الإجمايل  مقيا�س  غري دقيق للأداء 

جمل�س  يف  الأع�صاء  الدول  من  الكثري  وي�صعر   ، القت�صادي 

التعاون اخلليجي  بالقلق من فقد الثقافة والتقاليد لدى التاأكيد 

املحلى  الناجت  با�صتخدام  يقا�س  الذي  القت�صادي  النمو  على  

الإجمايل. 

ال�صني  يف  عقد  الذي  القت�صادية«  التنمية  »قيا�س  منتدى  ويف 

ا�صتخدام   ب�صاأن  خماوفهم  عن  الكثريون  اأعرب  املا�صي  العام 

الناجت املحلى الإجمايل  ب�صفته مقيا�صًا ، واإن العمال الذين ل 

يتقا�صون اأجورًا من مثل ربات البيوت غري م�صمولني يف احت�صاب  

اأو  دولة  تطوير  يف  اأهمية  الأكرث  وهن  الإجمايل  املحلى  الناجت 

جمتمع ، ويدعم الفا�صلون يف املجتمع من مثل ال�صجناء اقت�صاد 

بازدحام  الرتباط  من  الرغم  على  الوقود،  بيع  ويرفع  البلد. 

هل  هو  ال�صوؤال  لذا   . الإجمايل  املحلى  الناجت  اإجمايل  املرور، 

ي�صاهم الوجود يف ال�صجن وتلويث الهواء ب�صبب ازدحام املرور 

يف التنمية القت�صادية للبلد؟

غري اأن بع�س القت�صادات وافقت على اأن اإجمايل الناجت املحلى 

وتعرتف   ، البلد  لرفاهية  الوحيد  املقيا�س  لي�س  الإجمايل  

لل�صكان  كثريًا  اأهم  الرثوة  يف  امل�صاواة  اأن  القت�صادات  هذه 

من الرثوة الكلية التي تقا�س با�صتخدام اإجمايل  الناجت املحلى 

الإجمايل ،  اإن زيادة الرفاهية املادية مل تعد الطريقة الأف�صل 

لتح�صني نوعية احلياة. وتثبت ذلك بع�س الدول التي هي متطورة 

الفروق على  تزيد  املجتمع  �صرائح خمتلفة يف  اأن  اإل  اقت�صاديًا 

مثل  من  متطرفة  اأمثلة  اإيراد  وميكن  الكلي.  النمو  من  الرغم 

ا�صتخراج الهيدروكربونات الذي يعزز النمو القت�صادي اإل اأنه 

يدمر  البيئة اأو يتلف الغابات وغري ذلك.

وقد دعت هيئة من 24 �صخ�صًا جلنة قيا�س الأدجاء القت�صادي 

اإىل تقدمي اقرتاحات متينة من مثل اعتبار دخل الأ�صرة وتوزيع 

الرثوة ولي�س الإنتاج الوطني وجتنب الزدهار املزيف حيث يغذي 

الأمر   ، الإجمايل  املحلى  الناجت  اجمايل  ال�صتهلكي  الإنفاق 

الأكرث اأهمية هو بحث املوؤ�صرات اللينة املرتبطة بالرفاهية من 

التي هي مهمة يف  والرتفيه  وال�صحة  التعليم  اإىل  الو�صول  مثل 

قيا�س منو اإجمال الناجت الداخلي.

ثمة درا�صات تبني اأن زيادة معدل دخل الفرد ومعدل الفرد من 

لها  لي�س  معني  م�صتوى  فوق  الإجمايل   املحلى  الناجت  اإجمايل 

الهيئة  ولده�صة   ، احلياة  عن  الر�صا  يف  بالتاأثري  كبرية  علقة 

الناجت  اإجمايل  حمل  يحل  واحد  اإح�صائي  مقيا�س  يقدم  مل 

التي  الوحيدة  الدولة  هي  بوتان  اأن  ويذكر   . الإجمايل  املحلى 

الناجت  اإجمايل  عن  بديًل  الوطني  ال�صعادة  اإجمايل  ت�صتخدم 

املحلى الإجمايل  ،  كما ا�صتنتجت الهيئة اأنه لداعي لقلق �صناع 

ال�صيا�صات ب�صاأن النمو بل الزيادة يف العلقات الب�صرية. وعلى 

األ  يجب  مهم  القت�صادي  النمو  على  الرتكيز  اأن  من   الرغم 

ي�صبح الرتكيز الرئي�صي يف �صنع القرارات كافة.

وي�صتمر الكفاح لإيجاد بديل عن اإجمايل الناجت املحلى الإجمايل 

طاملا ا�صتمرت الأن�صطة الب�صرية.

الناتج المحلى 
اإلجمالي ليس المقياس 

الوحيد للتنمية االقتصادية

معز  زين الدين 
خبير - جهاز اإلحصاء

مقال
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وتعك�س  النتائج النهائية للتعداد العام لل�صكان 2010  حجم هذا 

التطور يف منظومة رعاية الطفل يف قطر  والتي جعلت  الأطفال 

والتعليمية  ال�صحية  اخلدمات  بف�صل  �صعيدة  حياة  يعي�صون 

امللتحقني  الأطفال  بلغ معدل  ..  حيث  لهم  املقدمة  والريا�صية 

بالتعليم ) من �صن 6 اىل 14 �صنة ( ) 97 % ( ، مق�صمني اإىل 

التحاق  معدل  اأما   )  %  97  ( الذكـور   الأطفال  التحاق  معدل 

الأطفال الإناث فقد بلغ  ) 96 % ( .

قدرها  زيادة  بن�صـبة   ، مدر�صـة   )  453  ( املدار�س  عـدد  وبلغ 

عدد  بلغ  كما   .. املا�صية  �صــنوات  ال�صـت  خلل   )  %  19  (

قدرها  زيادة  بن�صبة   )  100  ( ال�صحية  واملراكز  امل�صت�صفيات 

) 14 % ( خلل ذات الفرتة ، اأما النوادي فبلغ عددها ) 390 ( 

ناديًا حمققة طفرة بن�صبة ) 122 % ( .

كما اأو�صحت بيانات التعداد اأن ن�صبة الأطفال الذين ي�صتخدمون 

 ،  )  %68.6  ( حواىل  بلغت  قد   ) الكمبيوتر   ( الآيل  احلا�صب 

ون�صبة الأطفال الذين ي�صتخدمون �صبكة الإنرتنت ، حواىل 

) 61.4 % ( من جمموعهم. 

تعداد   لأخر  وفقًا    ) �صنة   15 من  اأقل   ( الأطفال   عدد  وبلغ 

..حيث  فئات  ثلثة  اإىل   مق�صمني  طفًل   )  232584  ( حواىل 

�صنوات        4 اإىل  العمرية  من �صفر  الفئة  الأطفال  يف  بلغ عدد  

) 89507 ( طفلً  ، وبلغ العدد  يف الفئة العمرية  من 5 اإىل 9 

العمـرية    الفئـة  العدد يف  بلغ  ..كما  78086( طفًل    ( �صنوات  

من 10 اإىل 14 �صنة  ) 64991 (  طفًل .

يف  الذكــور  ن�صبة  اأن   اإىل  الإح�صاء  جهاز  بيانات  واإ�صارت 

الأطفال ) اأقل من 15 �صنة ( قد بلغت حواىل )51% (  ، ون�صبة 

الإنــاث قد بلغت  حواىل ) 49 % ( من جمموعـهم .

العناية  نحو  كبرية  خطوات  خطت  قد  قطر  دولة  ان  يذكر 

اتفاقـية  على   1995 عام  يف  �صادقت  حيث   باأطفالها  الكاملة 

اتفاقـية منظمة  2000 �صادقت على  حقـوق الطفــل ، وفى عام 

اأ�صكال  اأ�صواأ  على  بالق�صاء  املعنية   182 رقــم  الدوليــة  العمــل 

عمالة الأطفال ، كما اأن�صاأت دولــة قطــر املجلــ�س الأعلى ل�صـئون 

الأ�صــرة عام 1998 ، وفى عــام 2003 اأن�صاأت املوؤ�صــ�صة القطــرية 

حلماية الطفـل واملـراأة ، واملركــز الثقايف للطفــولة ، واملوؤ�صــ�صة 

القطــرية لرعـاية الأيتـام ، بهدف  حتقـيق حياة اأف�صل للأطفال . 

مبنا�صبة اليوم العاملي للطفل  والذي مير يف مرحلة ت�صهد فيها دولة قطر نقلة كبرية يف الهتمام بالطفل من خلل 

اللتزام بجميع املواثيق واملعاهدات املتعـلقة بالطفولة ، واإجناز العديد من  الأمور  املتعـلقة بحقــوق الأطفــال ) وهم 

الأفراد الذين تقل اأعمارهم عن 15 �صنة ( اأ�صدر جهاز الإح�صاء بيانًا �صحفيًا يبني مدي التقدم يف معي�صة الأطفال 

بقطر. 

) 97 % ( من األطفال  يتعلمون .. و) 68.6 % ( يستخدمون الكمبيوتر

أطفال قطر يعيشون 
طفولة سعيدة 

تقرير
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قطر األولى في معدالت زيادة 
الرواتب في دول الخليج

توقعت درا�صة بحثية متخ�ص�صة اأجرتها  �صركة التوظيف ال�صهرية 

بدول  القطاع اخلا�س  العاملني يف  رواتب  اأن  كو  تالنت دوت  جلف 

اخلليج �صرتتفع مبعدل 6.6% هذا العام.

ال�صاد�س ل�صركة جلف  ون�صرت نتائج الدرا�صة يف التقرير ال�صنوي 

عنوان  حتت  العمل،  �صوق  يف  التحّولت  حول  كوم  دوت  تالنت 

»التوظيف وحركة الرواتب يف اخلليج 2010 – 2011«، وا�صتندت 

تلك النتائج اإىل ا�صتبيان لآراء 32000 مهني و1400 �صركة يف دول 

اخلليج ال�صت.

ومن بني دول اخلليج، برزت دولة قطر واململكة العربية ال�صعودية 

على راأ�س قائمة الدول يف معدلت زيادة الرواتب عام 2010 بن�صبة 

6.8% و6.7% على التوايل. وجاءت �صلطنة ُعمان يف املركز الثالث 

بن�صبة 6.4% ودولة الكويت يف املركز الرابع بن�صبة %5.7.

و�صهدت الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين اأقل الزيادات 

يف رواتب القطاع اخلا�س بن�صبة 5.2% و4.9%، على التوايل. 

ثنائية  الزيادات  من  بكثري  اأقل  الزيادات  هذه  اأن  من  وبالرغم 

2008، كان الرتفاع يف الرواتب اأعلى  الأرقام التي �صهدناها عام 

بالن�صبة  املعي�صة  الت�صخم مانتج عنه حت�صني م�صتويات  من معدل 

للكثريين. ولكن حوايل 55% من املهنيني مل يح�صلوا على اأية زيادة 

يف الرواتب على الطلق.

�صهد  ال�صتهلكي،  الإنفاق  ارتفاع  ومع  املنطقة  اأنحاء  كافة  ويف 

بن�صبة  الرواتب  زيادات  يف  معدل  اأعلى  التجزئة  مبيعات  قطاع 

6.4%، بينما ح�صل قطاع التعليم على اأقل زيادة بن�صبة %3.8.

الب�صرية  املوارد  املهنيون يف جمال  الوظيفية، ح�صل  الفئات  وبني 

على اأعلى زيادة يف الرواتب بن�صبة 7.1%. وقال العدد من املوظفني 

التنفيذيني يف ا�صتبيان جلف تالنت دوت كوم اأنه ومع ازدياد تركيز 

ب�صكل  الب�صرية  املوارد  اأق�صام  اأهمية  برزت  الأداء،  �صركاتهم على 

كبري للغاية. اأما اأقل زيادة يف الرواتب فكانت من ن�صيب املحامني 

بن�صبة %4.3.

كبري  حد  واإىل  الرواتب  يف  الزيادات  جاءت  الدرا�صة،  وح�صب 

العاملني  اأف�صل  على  للمحافظة  الأعمال  اأ�صحاب  جلهود  كنتيجة 

املاهرة يف قطر  املهنية  الكوادر  املتزايد على  الطلب  واإىل  لديهم، 

وال�صعودية، اإ�صافة اإىل النمو املتوا�صل يف اآ�صيا التي ت�صكل امل�صدر 

الرئي�صي للمواهب والكوادر املهنية يف اخلليج. 

وقد ح�صل املهنيون الآ�صيويون العاملون يف اخلليج على زيادات يف 

بن�صبة  مقارنة   %6.1 وبلغت  املعهودة  املعدلت  من  اأعلى  الرواتب 

3.2% فقط ح�صل عليها املهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك 

حيث  الآ�صيوية،  الدول  يف  اجلذابة  املهنية  الفر�س  ازدياد  اإىل 

ارتفعت الرواتب بف�صل القت�صاد الهندي املزدهر بن�صبة %11.1 

لزالت  حيث  املتحدة  اململكة  يف   %2.4 بـ  مقارنة   ،2010 عام 

معدلت البطالة مرتفعة ب�صبب تداعيات الأزمة املالية العاملية.

وح�صب نتائج درا�صة جلف تالنت دوت كوم، ي�صهد �صوق العمل 

يف اخلليج »تواجدًا �صينيًا حمدودًا ولكنه ينمو ب�صكل �صريع«، 

القادمة  للعمالة  بدائل  عن  الأعمال  اأ�صحاب  يبحث  حيث 

امل�صدر  متثلن  اللتان  الدولتان  وهما  والفيليبني،  الهند  من 

التقليدي للمهنيني، بينما تفوز �صركات �صينية ويزداد عددها 

با�صتمرار بعقود كبرية يف جمال الت�صييد والطاقة يف املنطقة 

مبا�صرة.  ال�صني  من  املطلوبة  العمالة  معها  ماجتلب  وغالبًا 

ال�صينية  ال�صركات  تنفذها  التي  الكربى  امل�صروعات  ومن 

ال�صريع بني مكة املكرمة  يف منطقة اخلليج، م�صروع الطريق 

واملدينة املنورة يف اململكة العربية ال�صعودية، وامليناء اجلديد 

يف العا�صمة القطرية الدوحة.

مبعدلت  منوه  اخلليج  يف  التوظيف  �صوق  يوا�صل  اأن  ويتوقع 

التعايف  بف�صل  الدرا�صة،  اإليه  مااأ�صارت  ح�صب  معتدلة، 

القت�صادي العاملي وارتفاع اأ�صعار النفط وموا�صلة احلكومات 

من   %61 وتوقعت  التحتية.  البنية  م�صروعات  على  اإنفاقها 

ال�صركات التي مت ا�صتطلعها زيادة عدد العاملني فيها يف عام 

2011 مقارنة بـ 9% منها ترغب يف خف�س عدد العاملني فيها.

لدولة  املتزايدة  الأهمية  كوم  دوت  تالنت  جلف  درا�صة  وتربز 

ملعدلت  نتيجة  النزعة  هذه  وجاءت  للمهنيني.  كمق�صد  قطر 

الرواتب التي ترتفع ب�صرعة وانخفا�س تكاليف املعي�صة وازدياد 

دولة  اكت�صبتها  التي  عامليًا  املرموقة  واملكانة  التوظيف  فر�س 

نهائيات  با�صت�صافة  املتوقع  غري  فوزها  بعد  وخ�صو�صًا  قطر 

كاأ�س العامل 2022.

جلف  يف  عنها  املعلن  العمل  فر�س  وحتليل  درا�صة  على  وبناًء 

منت  التوظيف،  ووكالت  ال�صركات  قبل  من  كوم  دوت  تالنت 

اإجمايل  8% من  ن�صبته  ما  املتوفرة يف قطر من  العمل  فر�س 

فر�س العمل يف دول اخلليج عام 2008 اإىل 16% عام 2010.

نوايا  يخ�س  فيما  كوم  دوت  تالنت  جلف  درا�صة  من  وتبني 

جذبًا  الدول  اأكرث  لزالت  الإمارات  اأن  املوظفني  انتقال 

للمهنيني، حيث يف�صل العمل فيها 49% من املهنيني العاملني 

يف منطقة اخلليج، يف حني تقرتب منها قطر ب�صرعة وبن�صبة 

املق�صد  قطر  ت�صبح  قد  احلالية،  املوؤ�صرات  وح�صب   .%44

الأكرث �صعبية بالن�صبة للوافدين يف منطقة اخلليج.

في دراسة بحثية خليجية لجلف تلنت : 
تقرير
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أوضح  تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية أن  العالم يواجه العالم »تحّديًا خطيراً« يتطّلب 
استحداث 600 مليون وظيفة منتجة خالل العقد القادم سعيًا إلى ضمان استدامة النمو 
والمحافظة على اللحمة االجتماعية.

العالم يحتاج إلى 600 مليون و     ظيفة خالل 
العقد القادم

تقرير لمنظمة العمل الدولية يرصد مستقبل العمالة :-
تقرير
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ووفقًا للتقرير  ال�صنوي الذي جاء بعنوان  »اجتاهات ال�صتخدام 

اأزمة  تزال  ل  الوظائف«،  اأزمة  تفاقم  تليف   :2012 العاملية 

بعد  م�صتمّرة  العاملية  العمل  اأ�صواق  يف  العمل  و�صروط  ظروف 

التوّقعات  خلفية  على  وذلك  بدايتها  على  �صنوات  ثلث  مرور 

املحّذرة من تزايد تدهور احلركة الجتماعية، وبالتايل بلغ عدد 

جانب  اإىل  العامل.  يف  �صخ�س  مليون   200 العمل  عن  العاطلني 

 400 اأكرث من  اإىل ا�صتحداث  اإىل احلاجة  التقرير  ذلك، ي�صري 

منّو  احتواء  بهدف  القادم  العقد  خلل  جديدة  وظيفة  مليون 

القوى العاملة البالغ 40 مليون �صخ�س يف العام الواحد.

العامل  اأّن  اإىل  العاملية  ال�صتخدام  اجتاهات  تقرير  ي�صري  كما 

يواجه حتديات اإ�صافية تكمن يف اإتاحة فر�س العمل اللئق اأمام 

من  اأقّل  على  واأ�صرهم  يعي�صون  الذين  من  عامل  مليون  الـ900 

ًة يف البلدان النامية.  دولرين يف اليوم الواحد خا�صّ

ال�صيد  الدولية،  العمل  اإىل جانب ذلك، قال مدير عام منظمة 

خوان �صومافيا اإّنه »على الرغم من اجلهود امل�صنية التي بذلتها 

عامٌل  يزال  ل  حيث  قائمًة  الوظائف  اأزمة  تزال  ل  احلكومات، 

واحٌد من اأ�صل ثلثة عّمال – اأو ما يقارب الـ1.1 مليار �صخ�س 

تدعو  لذلك  الفقر.  يف  يعي�صون  اأو  البطالة  من  اإّما  يعانون   -

الوظائف يف القت�صاد احلقيقي  ا�صتحداث  اإدراج  اإىل  احلاجة 

�صمن اأولوّياتنا«.

عام  العمل  �صوق  �صهده  الذي  النتعا�س  كان  التقرير،  وبح�صب 

2009 ق�صري الأمد حيث ل يزال عدد العاطلني عن العمل يزيد 

بداية  عند  العمل  عن  العاطلني  عدد  عن  �صخ�س  مليون  بـ27 

فر�س  ت�صتحدث  ل  التي  القت�صادات  و�صع  وينعك�س  الأزمة. 

ال�صكان  لعدد  ال�صتخدام/الت�صغيل  ن�صبة  يف  الكافية  العمل 

�صهدت  التي  العمل(  �صّن  البالغني  ال�صكان  من  العّمال  )ن�صبة 

تراجعًا منقطع النظري بني العام 2007 )61.2 يف املئة( والعام 

2010 )60.2 يف املئة(.

القوى  �صفوف  من  �صخ�س  مليون   29 خرج  ذلك،  موازاة  ويف 

ال�صتخدام  لجتاهات  وفقًا  املتوّقع  العدد  تعّدى  ما  اأي  العاملة 

املثبطي  العّمال  هوؤلء  احت�صاب  مّت  واإذا  الأزمة.  ن�صوب  قبل 

العزمية من بني العاطلني عن العمل، يرتفع عدد العاطلني عن 

العمل عامليًا من 197 مليون اإىل 225 مليون �صخ�س. وبالتايل، 

يرتفع معّدل البطالة من 6 باملئة اإىل 6.9 باملئة.

حمتملة  �صيناريوهات  ثلثة  التقرير  ي�صع  ال�صياق،  هذا  ويف 

الأوّل  ال�صيناريو  امل�صتقبل.  يف  ال�صتخدام/الت�صغيل  لو�صع 

بـ3 مليني  العمل  العاطلني عن  زيادة عدد  احتماًل هو  والأكرث 

العمل عامليًا  العاطلني عن  لي�صل عدد   2012 العام  �صخ�س يف 

معدلت  تراجعت  اإذا  اأما   .2016 العام  بحلول  مليون   206 اإىل 

النمو العاملية اإىل اأقل من 2 يف املئة، عندها ترتفع ن�صبة البطالة 

الأكرث اعتداًل،  ال�صيناريو  اأّما   .2012 العام  204 مليون يف  اإىل 

ل اإىل حّل �صريع لأزمة الديون يف منطقة  ُيفيد عن اإمكانّية التو�صّ

اأوروبا واإىل تراجع عدد العاطلني عن العمل مبليون �صخ�س يف 

العام 2012.

من جهة اأخرى، ل يزال ال�صباب من بني الأفراد الأكرث ت�صّررًا 

من اأزمة الوظائف ويف ظّل امل�صار القائم، من امل�صتبعد اإحداث 

على  ال�صباب  ا�صتخدام/ت�صغيل  اآفاق  م�صتوى  على  حت�ّصن  اأي 

املدى الق�صري.

وي�صري التقرير اإىل اأّن 74.8 مليون �صاب ترتاوح اأعمارهم بني 

2011 ما  العام  والـ24 عامًا، كانوا عاطلني عن العمل يف  الـ15 

�صّجل ارتفاع عدد ال�صباب العاطلني عن العمل بـ4 مليون �صخ�س 

عر�صًة  اأكرث  ال�صباب  اأّن  التقرير  وي�صيف   .2007 العام  منذ 

معّدل  ذلك،  على  ودليل  البالغني،  من  مّرات  بثلث  للبطالة 

اأّي  12.7 يف املئة،  البطالة لدى ال�صباب يف العامل الذي �صّجل 

نقطة مئوية كاملة اأكرث من املعّدل امل�صّجل قبل بداية الأزمة.

ل التقرير اإىل جمموعة من ال�صتنتاجات، منها: وتو�صّ

عدد  خف�س  اإىل  الرامية  اجلهود  وترية  • تراجعت 
العامل  يف  العّمال  من  باملئة  الـ30  يقارب  ما  يزال  ول  الفقراء 

اأّقل  على  واأ�صرهم  يعي�صون   - �صخ�س  مليون   900 من  – اأكرث 
من دولرين اأمريكيني عام 2011، اأّي ازداد عددهم 55 مليون 

باملقارنة مع توّقعات ما قبل الأزمة. ومن بني الـ900 مليون فقري 

كادح، يعي�س ما يقارب الـ450 مليون عامل على اأقّل من 1.25 

دولر اأمريكي، اأي ما دون خّط الفقر املدقع.

اله�ّس  ال�صتخدام  يف  املنخرطني  العّمال  عدد  • بلغ 
 136 ازداد  اأي  �صخ�س  مليار  الـ1.52  يقارب  ما   2011 عام 

مليون منذ العام 2000 و23 مليون منذ العام 2009.

يف  منخرطات  الن�صاء  من  املئة  يف   50.5 هناك   •
ال�صتخدام اله�س وهي ن�صبة اأكرث ارتفاعًا باملقارنة مع الرجال 

.)48.2(

رفع  يف  امل�صّجعة  القت�صادية  الظروف  �صاهمت   •
معّدل  من  اأعلى  م�صتوى  اإىل  العمل  فر�س  ا�صتحداث  معّدلت 

ل  بالدعم  املحلّي  الطلب  حظي  وبالتايل،  العاملة.  القوى  منّو 

�صّيما يف الإقت�صادات النا�صئة الأكرب يف اأمريكا اللتينية و�صرق 

اآ�صيا. 

املتقّدم  العامل  بني  العمل  اإنتاجية  هّوة  انكم�صت   •
الأجور  م�صتويات  اختلف  يقي�س  ملوؤ�ّصر  وفقًا  النامي  والعامل 

بلغت  حيث  قائمة  تزال  ل  الهّوة  ولكّن  البلدان.  خمتلف  بني 

 72.900 املتقّدمة  القت�صادات  يف  الواحد  العامل  اإنتاج  قيمة 

اأمريكي  13.600 دولر  2011 مقابل معّدل  اأمريكي عام  دولر 

يف املناطق النامية

الأخرية  الأرقام  »تعك�س  �صومافيا:  ال�صيد  قال  ال�صياق  ويف هذا 

تفاقم الظلم وال�صتمرار يف اإق�صاء مليني العّمال وعائلتهم. 

لذلك، اإّن النتعا�س من هذه الأزمة مناط بنجاح ال�صيا�صات التي 

تعتمدها حكومات العامل وال�صيا�صات الناجحة هي تلك التي تدّر 

اخلري على حياة ال�صعوب«. 

دعم  اإىل  �صعيًا  هادفة  اإجراءات  اعتماد  اإىل  التقرير  ويدعو 

املزيد  اعتماد  من  وينّبه  احلقيقي  القت�صاد  يف  الوظائف  منّو 

اإجراءات الدعم العام التي لن تكون كافية لوحدها لبلورة  من 

انتعا�س م�صتدام.

اخلطوات  يّتخذوا  اأن  القرار  �صانعي  »على  التقرير  وبح�صب 

اللزمة بالتن�صيق مع اجلهات املعنية للحّد من اخلوف والرتّدد 

حيال ال�صتثمار اخلا�س وذلك لتحفيز القطاع اخلا�س واإعادة 

احلركة اإليه ب�صفته امل�صدر الأّول لفر�س العمل«.

اأوقات تراجع الطلب  اأهمّية التحفيز يف  اإىل  كما ي�صري التقرير 

التقرير  ويدعو  العامة.  الأموال  با�صتدامة  امل�صا�س  دون  من 

الناحية  من  م�صوؤولة  بطريقة  املايل  التدعيم  جهود  بذل  اإىل 

كمبادئ  وال�صتخدام  النمّو  توّقعات  على  ومبنية  الجتماعية 

موّجهة لها.

العالم يحتاج إلى 600 مليون و     ظيفة خالل 
العقد القادم

تقرير
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فيينا

�أكرث من 80% من �حلا�صلني 

على �لبكالوريو�س يو��صلون 

�لدر��صة لنيل �ملاج�صتري

يف  اجلديد  الأكادميية  ال�صهادات  نظام  تطبيق  منذ 

 2008/2007 الأكادميية  ال�صنة  نهاية  وحتى   2001/2000

ماج�صتري.  �صهادة   16,620 النم�صاوية  اجلامعات  منحت 

البكالوريو�س  �صهادة  تاأثري  زاد  الأخرية  ال�صنوات  وخلل 

ال�صهادات  اأكرث من ربع )%26,2(  على نحو كبري حيث كان 

النهائية للدرا�صات اجلامعية الأولية هي �صهادة البكالوريو�س 

2008/2007. اأما يف ال�صنة الأكادميية  يف ال�صنة الأكادميية 

من   %54,3 وكان   .%2,6 الن�صبة  بلغت  فقد   2003/2002

جمموع الطلبة امل�صجلني يف اجلامعات النم�صاوية اأول مرة عام 

2008/2007 م�صجلني للح�صول على �صهادة البكالوريو�س.

من   %80 من  اأكرث  وا�صل  النم�صا  يف  الإح�صاء  لهيئة  ووفقًا 

اأن  اإل  حملة البكالوريو�س الدرا�صة للح�صول على املاج�صتري 

الن�صاء اأقل احتماًل اأن يوا�صلن الدرا�صة لنيل تلك ال�صهادة. 

احلائزين  اجلامعات  خريجي  من  الن�صاء  ن�صبة  بلغت  وقد 

86,6% من  اأن  اإل   2008/2007 76،% عام  على البكلوريو�س 

زملئهن الذكور بداأوا درا�صة املاج�صتري. وخريجو الهند�صة 

والتعدين واملوارد الطبيعية اأكرث احتماًل اأن يتابعوا الدرا�صة 

الإن�صانيات  خريجي  من  املاج�صتري  درجة  على  للح�صول 

الأكادميية  ال�صنة  خريجي  من   %71,4 و�صرع  الآداب.  اأو 

بالدرا�صة  البكالوريو�س  �صهادة  منحوا  الذين   2008/2007

وتبلغ   .2009/2008 ال�صتوي  الف�صل  حتى  املاج�صتري  لنيل 

يوا�صل  الأخرى،  الناحية  ومن   .%70,4 الآداب  طلبة  ن�صبة 

التعدين  خريجي  من  و%97  الهند�صة  خريجي  من   %90,5

�صهادة  لنيل  الدرا�صة  الطبيعية  املوارد  و94,1% من خريجي 

مبا�صرة.  البكالوريو�س  لنيل  الدرا�صة  اإكمال  بعد  املاج�صتري 

وتوجد قيم متو�صطة بني طلبة املوارد الطبيعية )83%( وبني 

طلبة العلوم الجتماعية )%83(.

�نخفا�س �لنخر�ط يف �لدر��صة 

�لبتد�ئية و�ملتو�صطة وزيادة 

يف �لت�صجيل يف �ملعاهد �لفنية 

و�ملهنية

الأخرية  ال�صنوات  يف  واملتو�صطة  البتدائية  املدار�س  �صهدت 

يف  الإح�صاء  لهيئة  ووفقًا  التلميذ.  عدد  يف  انخفا�صًا 

  . النم�صا ا�صتمر هذا الجتاه يف ال�صنة الدرا�صة 2011/2010

 1,189,310(  2001/2000 الدرا�صية  ال�صنة  مع  وباملقارنة 

اأي   1,123,448 اإىل  التلميذ  عدد  انخف�س  تلميذ( 

املدار�س  يف  الت�صجيل  ا�صتمر  كما   .%5,5 بلغ  بانخفا�س 

الأكادميية الثانوية والكليات الفنية واملهنية العليا التي متنح 

درجة ماتورا يف ال�صنة الدرا�صة 2011/2010.

�صتوكهومل

��صتمر�ر �نخفا�س معدل �لنمو 

يف �إقر��س �لأ�صر

يف  املالية  املوؤ�ص�صات  من  للأ�صر  القرو�س  منو  وا�صل 

بانخفا�س  اأي   %5,3 نوفمرب  يف  الن�صبة  وبلغت  النخفا�س. 

يف   %8,4 الن�صبة  وبلغت  اأكتوبر.  �صهر  مع  باملقارنة   %5,5

امل�صارف  املالية  املوؤ�ص�صات  وت�صمل   .  2010 الثاين  ت�صرين 

وموؤ�ص�صات الإقرا�س ال�صكاين و�صركات التمويل.

الثاين  ت�صرين  يف  املالية  املوؤ�ص�صات  من  القرتا�س  بلغ  وقد 

اأي   %80 نحو  الإ�صكان  قرو�س  و�صكلت  كرونًا.  بليون   2,640

2,115 بليون كرونًا. ومتنح قرو�س الإ�صكان اإىل الأ�صر ذات 

امل�صاكن الواحدة وال�صقق التي ت�صتخدم ك�صمانات للقرو�س. 

وبلغ معدل منو قرو�س الإ�صكان 5,6% �صنويا يًف ت�صرين الثاين 

قرو�س  وبني  اأكتوبر.  ب�صهر  باملقارنة   %5,8 بانخفا�س  اأي 

الإ�صكان احلالية منح 51% من القرو�س مبعدل فائدة عائم 

اأي احل�صة نف�صها يف اأكتوبر. وبلغت الن�صبة 63% عام 2010 

قرو�س  الأ�صر  قرو�س  من  الباقي  اجلزء  وي�صم  نوفمرب.  يف 

ال�صتهلك غالبًا بدون �صمان وقرو�س الفلحني حيث ت�صكل 

قرو�س  وبلغت  القرو�س.  لت�صديد  �صمانًا  الزراعية  املن�صئات 

الأ�صر لل�صتهلك 162 بليون كرونا وبلغت ن�صبة منوها %4,3.

بليون   1,825 املالية  املوؤ�ص�صات  من  الإقرا�س  وو�صل جمموع 

يف   %5,5 اإىل  النمو  معدل  وارتفع  الثاين.  ت�صرين  يف  كرونًا 

نوفمرب باملقارنة مع 4,4% يف اأكتوبر. وبلغ معدل النمو %1,1 

يف نوفمرب 2010.

القرو�س اجلديدة  الإتفاقات  الفائدة يف  وكان متو�صط �صعر 

اأكتوبر.  يف   %4,22 بزيادة  اأي  نوفمرب  يف   %4,30 للأ�صر 

و�صكلت القرو�س لفرتات ثابتة تزيد عن �صنة حلد 5 �صنوات 

يف هذا الرتفاع. واأظهر املعدل العائم انخفا�صًا ب�صيطًا من 

النخفا�س  ويعود  نوفمرب.  يف   %4,50 اإىل  اأكتوبر  يف   %4,51

يف املعدل العائم اإىل امل�صارف. وباملقارنة اأظهرت موؤ�ص�صات 

الئتمان الإ�صكاين ارتفاعا من 4,08% يف اأكتوبر اإىل %4,11 

يف نوفمرب.

يف  للأ�صر  اجلديدة  للمدخرات  الفائدة  �صعر  معدل  بلغ 

اأكتوبر.  يف   %1,35 بـ  مقارنة   %1.38 امل�صرفية  احل�صابات 

لعدد  اأو  ثابتة  لفرتات  للح�صابات  الفائدة  معدلت  وارتفعت 

اإىل  اأكتوبر  يف   %2,20 من  احلرة  ال�صحوبات  من  حمدود 

2,26% يف نوفمرب.

وبلغ متو�صط معدلت الفائدة التي تتقا�صاها املوؤ�ص�صات املالية 
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من ال�صركات غري املالية يف نوفمرب للقرو�س اجلديدة %3,83 

ال�صهرية هي  الزيادة  وهذه  اأكتوبر.  3,66% يف  من  باملقارنة 

اأكرب زيادة منذ مار�س عندما زاد املعدل 0,24%. وكان معدل 

�صعر الفائدة 2,78%  يف نوفمرب 2010.

 M1 بلغ معدل النمو ال�صنوي %0,2 للمجموع النقدي ال�صيق

يف نوفغمرب. وكان معدل النمو ناق�س 0,9% يف اأكتوبر. وبلغ 

نوفمرب. كرونًايف  بليون   1,548  M1

يف   %6,3  M3 العري�س  النقدي  املجموع  منو  معدل  وبلغ 

نوفمرب وهو اأقل منه يف اأكتوبر عندما بلغ معدل النمو %7,4. 

وبلغ جمموع M3 2,383 بليون كرونًا يف نوفمرب.

نيوزيلند�

عدد ما�صية �إنتاج �لألبان يتجاوز 

6 ماليني.

التي  املا�صية  عدد  اأن  نيوزيلندا  يف  الإح�صاء  هيئة  اأعلنت 

تنتج الألبان ازداد اإىل 6,2 مليون يف 30 يونيو 2011. وبلغت 

 260,000  2011 لعام  الزراعي  الإنتاج  م�صح  يف  الزيادة 

باملقارنة مع العدد عام 2010. ون�صبت الزيادة اإىل الزيادات 

يف اأعداد املا�صية املنتجة للألبان وال �صتبدال نحو 130,000 

لكل منهما.

اأول  اأن »هذه  الزراعي  و�صرح هامي�س هيل، مدير الإح�صاء 

مرة يتجاوز فيها عدد املا�صية املنتجة للألبان يف نيوزيلندا 6 

مليني راأ�س. ويبلغ العدد حاليا �صعف العدد قبل 30 عاما.«

وقد مثلت الزيادة يف عدد املا�صية املنتجة للألبان عام 2011 

الأبقار  عدد  وبلغ  املنتجة.  الألبان  مقابل  املدفوعات  ارتفاع 

عام  راأ�س  مليون   4,7 مقابل  الوطني  القطيع  يف  مليونًا   4,8

.2010

�صادرات  يف  دولر  بليون   12,1 بـ  الألبان  اإنتاج  قطاع  �صاهم 

27% من  اأي   2011 يونيو   30 املنتهية يف  ال�صنة  نيوزيلندا يف 

املنتجات امل�صدرة الكلية باملقارنة مع 19% قبل 30 عامًا.

وهبط عدد الأغنام يف نيوزلندا عام 2011 اإذ بلغ 31,1 مليونًا 

2010. وكان �صبب النخفا�س  4% باملقارنة  مع عام  اأقل  اأي 

اخل�صائر يف الأغنام ب�صبب رداءة اجلو مبا يف ذلك العوا�صف 

وكانت   .2010 عام  ربيع  يف  اجلنوبية  اجلزيرة  يف  الثلجية 

 2011 يونيو  يف  املنتهية  ال�صنة  116%يف  الأغنام  توليد  ن�صبة 

باملقارنة مع 127% يف ال�صنة ال�صابقة. وقد اأدى انخفا�س عدد 

اأ�صعار  ارتفاع  )ب�صبب  �صنًا  الأكرب  الأغنام  ومعرفة   الأغنام 

الأغنام يف  انخفا�س عدد  اإىل   )2011 عام  اللحم  �صادرات 

نيوزيلندا.

الزراعية  واملحا�صيل  املا�صية  اأعداد  التقرير  هذا  ي�صمل 

الأرقام  و�صتكون  والتخطيط.  واحل�صاد  والغابات  والب�صتنة 

النهائية، مبا فيها الإح�صائيات املف�صلة والإقليمية، متوافرة 

يف 11 مايو 2012.

اإن م�صح الإنتاج الزراعي لعام 2011 م�صح بالعينة للمعلومات 

من املزارعني ومراقبي الغابات كما ي�صمل تطبيقات منتخبة 

من مثل ا�صتخدام الأ�صمدة واملمار�صات الزراعية. وقد اأجري 

امل�صح بامل�صاركة مع وزارة الزراعة والغابات.

�ليونان

�إعالن �لنتائج  �ملبدئية لتعد�د 

2011

اأجرت هيئة الإح�صاء اليونانية تعداد ال�صكان وامل�صاكن 2011 

يف الفرتة من 10 اإىل 24 مايو 2011. واأعلنت الهيئة النتائج 

العدد  بلغ  وقد  البلد.  يف  املقيمني  ال�صكان  لعدد  املبدئية  

و   )%49,2( ذكور   5,303,690 منهم  ن�صمة   10,787,690

5,484,000 )50,8% اإناث(. 

التي  الأولية  القوائم  من  م�صتمدة  املوؤقتة  البيانات  هذه  اإن 

الأربع  التعداد  اأق�صام  من  كل  امل�صجلني يف  النا�س  تبني عدد 

معاجلة  من  ولي�س  البلد  اإليها  ق�صمت  التي  والت�صعني 

املقبلة.  الفرتة  �صيتبع يف  الفردية وهو ما  التعداد  ا�صتمارات 

تختلف عن  وقد  موؤقتة  باأنها  البيانات  ت�صنف  ال�صبب  ولهذا 

البيانات النهائية.

على  املقيمني،  بال�صكان  املتعلقة  النهائية  النتائج  �صتكون 

عام  من  الثاين  الف�صل  يف  متوافرة  ال�صتيطان،  م�صتوى 

اخل�صائ�س  خل�صائ�س  املف�صلة  النتائج  و�صت�صبح   .2012

على  متوافرة  والجتماعية  والقت�صادية  الدميوغرافية 

بعد   2013 عام  وت�صتمر   2012 عام  نهاية  من  بدًء  مراحل 

التي  الفردية )38,000,000 �صفحة(،  ال�صتمارات  معاجلة 

فحو�صات  اأنواع  وكل  والرتميز  الب�صرية  القراءة  �صت�صم 

اجلودة.

فقد  التعداد  يف  جمعت  التي  املعلومات  وجودة  ا�صتكمال  لتقييم 

اأجرت هيئة الإح�صاء م�صح مابعد التعداد. وقد ا�صتخدمت عينة 

كبرية ومتثيلية من 20,000 اأ�صرة من اأنحاء البلد بهدف تقييم 

)البلديات(.   الإداري  امل�صتوى  التعداد مبا يف ذلك على  بيانات 

التعداد بنتائج  2012 مقارنة نتائج م�صح ما بعد  و�صتجرى عام 

التعداد بعد معاجلة كل ا�صتمارات التعداد وامل�صح.

اأ�صدرها  التي   2008 ل�صنة   763 التعليمات  مع  باملقارنة 

على   2011 تعداد  ركز  الأوربي،  واملجل�س  الأوربي  الربملان 

التعدادات  مع  باملقارنة  اليونان  يف  املقيمني  ال�صكان  ت�صجيل 

)اأي  الفعلي  ال�صكان  عدد  لت�صجيل  �صممت  التي  ال�صابقة، 

عام  وبوجه  العد(.  موقع  يف  موجودين  كانوا  الذين  الأفراد 

ال�صابقة  التعدادات  عن  كبريًا  اختلفًا   2011 تعداد  يختلف 

مكان  الأفراد يف  وتعداد  التعداد  مدة  مثل  من  نواح  عدة  يف 

نتائج  مقارنة  لميكن  وهكذا  ذلك.  وغري  العتيادي  ال�صكن 

تعداد 2011 والتعداد التي �صبقته على نحو تام.

�صمريين  ونيا  كاليثيا  بلديات  اأن  يتبني  املوؤقتة  البيانات  ومن 

الأوىل  اخلم�س  البلديات  هي  اأيونيا  ونيا  وثي�صالونيكي  واأثينا 

ذات  الأوىل  اخلم�س  البلديات  اأما  ال�صكان.  كثافة  حيث  من 

وباراني�صتي  وزاغوري  بري�صبي�س  هي  الأقل  ال�صكانية  الكثافة 

و�صفاكيا وني�صتوريو.
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رفيق أحمد سمور 
إحصائي - جهاز اإلحصاء

وال�صوديوم  الكلور  هو معدن �صفاف ه�س يرتكب من عن�صري 

، ا�صمة الكيميائي كلوريد ال�صوديوم ، �صيغته NaCl ، ا�صمة 

املعدين هاليت Halite ، يكون يف الغالب على �صكل مكعبات 

تك�صبه  معدنية  �صوائب  خالطه  اإذا  اإل   ، التكوين  كاملة  �صافية 

األوانها. 

واملياه املاحلة هي م�صدر كل امللح يف الكرة الأر�صية مبا يف ذلك 

تبخر  بفعل  تكونت  التي  الأر�س  �صطح  يف  املوجودة  الرت�صبات 

ماء البحر منذ مليني ال�صنني . ويقدر الإنتاج العاملي من امللح 

للملح هي  اإنتاجًا  الدول  واأكرث  �صنويًا،  210 مليني طن  حوايل 

انتاج  جممل  من   %22.14 حوايل  تنتج  حيث  املتحدة  الوليات 

العامل ثم ال�صني وتنتج 17.76% كذلك الهند وكندا وا�صرتاليا 

يف  امللح  من  تقريبًا   %59 ن�صبته  ما  اخلم�س  الدول  هذه  )تنتج 

بح�صب  العامل  دول  بقية  على  تتوزع  الباقية  والن�صبة  العامل( 

اإح�صاءات عام 2009.

طرق ��صتخر�ج �مللح :

تبخري املاء من اأقدم و�صائل ا�صتخراج امللح وي�صمى امللح ال�صم�صي 

،حيث ميثل امللح ما ن�صبته 2.5% من ماء البحر ، وترتاوح ن�صبة 

 95 كلوريد ال�صوديوم يف امللح امل�صتخرج بهذه الطريقة ما بني 

 . املنتج  من   %98 –

�صطح  حتت  الكثيفة  ال�صلبة  الطبقات  من  امللح  ي�صتخرج  كما 

الأر�س »امللح ال�صخري« اأو ملح املناجم وي�صمى كذلك بكلوريد 

ال�صوديوم املتبلور . 

��صتخد�مات �مللح :

البالغ  الن�صان  فج�صم   ، عنها  ال�صتغناء  ميكن  ل  مادة  امللح   

يحتوي على 100 جرام يف املتو�صط يفقد منها يوميًا من خلل 

 30 –  20 بني  ما  كالتعرق وخلفه   للج�صم  احليوية  الوظائف 

عن  اأو  الإن�صان  يتناوله  الذي   الغذاء  من  تعوي�صها  يتم  جرام 

طريق تناول امللح ب�صكل مبا�صر كما يف �صكان املناطق ال�صتوائية.

اأي�صًا  ي�صتخدم  فاإنه  الطعام  يف  امللح  ا�صتخدام  اإىل  بالإ�صافة 

يف ال�صناعات الكيميائية )امل�صتهلك الأكرب للملح( وهو كذلك 

وي�صتخدم   ، والكلور  ال�صوديوم  من عن�صري  لكل  مهم  م�صدر 

يف �صناعات البل�صتيك ، مبيدات الآفات ،  �صوائل التنظيف ، 

م�صادات التجمد ، �صناعة الورق ،  وي�صتخدم امللح يف �صناعة 

الدرا�صة(  )حتت  توجه  وهنالك   ، والتربيد  النفط  تكرير 

لإمكانية تخزين النفايات امل�صعة يف مناجم امللح املوجودة حتت 

�صطح الأر�س. 

وترتاوح ن�صبة امللح يف مياه اخلليج العربي ما بني 39 يف الألف من 

مناطق ال�صمالية واملتو�صطة و37 يف الألف يف مناطق اجلنوبية . 

وهي ن�صبة تفوق املعدلت املوجودة يف املياه املفتوحة كاملحيطات 

اأو البحار املت�صلة ب�صكل مبا�صر باملحيطات اأو م�صبات الأنهار 

اأو البحار التي تتعر�س ل�صقوط الأمطار. 

�مللح يف قطر:

 587 حوايل  �صنويًا  ت�صتورد  قطر  دولة  اأن  الإح�صاءات  ت�صري 

األف طن يف املتو�صط من امللح املعطل الغري �صالح لل�صتهلك 

قطري،  ريال  مليون   72 مقدارها  متو�صطة  وبقيمة  الب�صري 

بلغت  متو�صطة  بقيمة  الطعام،  ملح  من  طن  اآلف   10 وحوايل 

على  املتو�صطات  ح�صاب  مت   « �صنويًا(  قطري  ريال  مليون   7.5

هنا  الإ�صارة  وجتدر   «  2010  –  2007 الأعوام  بيانات  اأ�صا�س 

اأن معدل  ا�صتهلك الفرد العادي من امللح يوميًا هو 25 غرام 

اأي حوايل 9 كيلو غرامات يف ال�صنة بح�صب الدرا�صات اخلا�صة 

بحاجات الن�صان من امللح .  

الهند  هي  املعطل  امللح  مادة  منها  امل�صتورد  الدول  واأهم 

مقدارها  متو�صطة  وبقيمة  طن،  األف   479 يبلغ  �صنوي  ومبعدل 

56.6مليون ريال قطري، تليها اململكة العربية ال�صعودية مبعدل 

�صنوي يبلغ 11 األف طن وبقيمة متو�صطة تبلغ حوايل3.9 مليون 

ال�صلعة  لهذه  املوردتان  الرئي�صتان  الدولتان  وهما  قطري،  ريال 

اإىل دولة قطر.

ال�صعودية  ب�صكل رئي�صي من كل من  الطعام  وت�صتورد قطر ملح 

طن  األف  و2.1  و2.4   3.4 يبلغ  كمي  مبعدل  والهند  وهولندا 

ومبعدل 1.5 و3.4 و 0.9 مليون ريال على التوايل

وبقراءة �صريعة جلداول توزيع واردات امللح بح�صب دول املن�صاأ 

الكمية يف كل من  نلحظ وجود تفاوت يف معدلت �صعر وحدة 

الدول امل�صار اإليها ويرجع ال�صبب يف تقدير اإىل اختلف م�صتوى 

ونوعية التعبئة والتغليف. 

حتلية ماء �لبحر و�صناعة �مللح : 

تعتمد دولة قطر ب�صكل اأ�صا�صي يف احل�صول على املاء ال�صالح 

لل�صرب وال�صتخدامات املنزلية على حتلية ماء البحر الذي ينتج 

عنه حملول ملحي عايل الرتكيز الذي يعترب من املراحل املهمة 

يف �صناعة امللح من ماء البحر، ول اأدعي العلم بكيفية التخل�س 

من هذا املحلول امللحي املركز ولكن يبقى الت�صاوؤل هل مت عمل 

امللح من نواجت عملية حتلية  درا�صات جدوى متهد ل�صتخل�س 

يف  فعليًا  ي�صتخدم  اأنه  اأم  ال�صناعي  امللح  وخا�صة  البحر  ماء 

ت�صنيع امللح.

نوع �ملنتج / دولة �ملن�صاأ
متو�صط �لقيمة 

)ريال قطري(

متو�صط �لوزن 

)كيلو غر�م(

متو�صط �ل�صعر 

)ريال/كيلوغر�م(

0,78   9,602,776  7,531,601ملح عادي - ملح الطعام
0,41   2,142,112     869,400الهند

0,45   3,440,198  1,547,383ال�صعودية
1,40   2,450,818  3,429,264هولندا

1,09   1,569,648      1,685,554بقية الدول
71,992,937586,971,6590,12ملح معطل غري �صالح لل�صتهلك الب�صري

56,579,707478,835,1060,12الهند
0,35  11,083,190  3,879,369ال�صعودية

0,12  11,533,86197,053,363بقية الدول

متو�صط �مل�صتورد�ت من ملح �لطعام و�مللح �ملعطل لالأعو�م )2007 - 2010(
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يعرف التعداد عمومًا باأنه عد النا�س والإجابة عن العدد. اإن هذا 

امل�صتخدمني  متطلبات  تام  نحو  على  اأحيانًا  ليلبي  اأنه  اإل  مهم 

يهتم  ما  وكثريًا  العدد.  هذا  يوجد  اأين  معرفة  وكذلك  املعنيني 

وتف�صريها  التعداد  معلومات  بربط   التعداد  بيانات  م�صتخدم 

اهتمامه.  جمال  �صياق  يف  املعلومات  من  الأخرى  الطبقات  مع 

ويف تلك الأحوال ي�صبح مهمًا التوزيع اجلغرايف لبيانات التعداد 

ثورة  منحت  لقد  ممكنة.  جتميع  وحدة  اأ�صغر  على  وتوزيعها 

مثل  من  التف�صري  يف  املتقدمة  والأ�صاليب  املعلومات  تكنولوجيا 

من  املزيد  البيانات  م�صتخدمي  اجلغرافية   املعلومات  نظام 

لتطبيقات  علميا  وحتليلها  التعداد  بيانات  تف�صري  يف  القدرات 

كثرية.

و يتلقى جهاز الإح�صاء يف قطر عدد من طلبات احل�صول على 

مناطقهم  ح�صب  للم�صتخدمني  لتزيدها   2010 تعداد  بيانات 

طلبات  من  الأمثلة  بع�س  يلي  وفيما  املحددة.  اجلغرافية 

اجلهاز    من  ال�صكان  تعداد  بيانات  على  احل�صول  امل�صتخدمني 

لبيانات  املوقعي  اجلانب  اأهمية  مدى  هذه  ومتثل  قطر.  يف 

ال�صركات  على  علوة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  تلبية  يف  التعداد 

اخلا�صة وامل�صتخدمني الآخرين داخل البلد وخارجها متطلبات 

البيانات. 

اأربع  يف  البيانات  على  للح�صول  الطلبات  هذه  جتميع  وميكن 

فئات مما يوؤكد على  نحو وا�صح احلاجة اإىل ن�صر اإح�صائيات 

نحو  على  اجلغرافية  املواقع  اإىل  بالإ�صارة  ال�صغرية  املناطق 

منا�صب:

1( �لبيانات ح�صب �ملناطق �ملحددة 

من �ملوؤ�ص�صة

مناطقها  احلكومية  و�صبه  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  للكثري 

مستخدمو بيانات التـــعداد – أهمية 
الموقع

مهام  اأداء  لغر�س  النخطيط  مناطق  اأو  املحددة  اجلغرافية 

املوؤ�ص�صة وتنفيذها . وميكن اأن نورد اأمثلة من مناطق املياه التي 

حتددها كهرماء )موؤ�ص�صة الكهرباء  واملاء( على جتميع بيانات 

التعداد واإعادة �صياغتها لأنها لتنا�صب على نحو ملئم وحدات 

بيانات جهاز الإح�صاء بالبيانات.

مناطق �ملياه )كهرماء(

2( �لبيانات ح�صب مناطق �مل�صاريع

التعداد من مراحل خمتلفة  بيانات  امل�صاريع  الكثري من  يتطلب 

نورد هنا م�صاريع  اأن  تنفيذه. وميكن  اإىل  امل�صروع  من تخطيط 

املطلوبة  التعداد  بيانات  وت�صمل   ، ذلك  على  كاأمثلة  اأ�صغال 

واملزودة بالبيانات عن م�صاريع تو�صيع الطرق  واملجاري.

م�صروع تو�صيع �لطرق )�أ�صغال(

مناطق جتميع مياه �ملجاري
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مستخدمو بيانات التـــعداد – أهمية 
الموقع

3( بيانات �لتحليل �ملكاين

املوؤ�ص�صة  تكون  التعداد حيث  بيانات  على  للح�صول  طلبات  ثمة 

اأو  اأو م�صتعدة لفتح جممع جتاري  معنية بتطوير مرفق ريا�صي 

اخل�صائ�س  مبعرفة  معنية  اإنها  طريق.  تو�صيع  خطة  اأو  فندق 

الدميوغرافية للمنطقة املحيطة اأو نقطة الهتمام. 

موقع من�صاأة ريا�صية

)مركز �لتنمية �لجتماعية(

مثال على خطة تو�صيع طريق

)�أ�صغال(

      

4( بيانات ح�صب �لتمثيل �ملفاهيمي

اإن التمثيل املفاهيمي لبيانات التعداد من خلل درجات الألوان 

اأو الأ�صكال البيانية الإح�صائية من خلل خرائط منطقة وا�صعة 

امل�صتخدمون يف حتليل  بها  القيام  يتوىل  كثريا  �صائعة  ممار�صة 

يت�صلم  ما  وكثريًا  لأغرا�صهم.  تلبية  وتف�صريها  التعداد  بيانات 

العامة  ال�صركات  من  الطلبات  تلك  قطر  يف  الإح�صاء  جهاز  

و�صع  خلل  من  وتلبى  الدولية  واملنظمات  والباحثني  واخلا�صة 

اخلرائط املفاهيمية.

خريطة مفاهيمية – �ل�صكان 2000

خريطة مفاهيمية – 3 �أبعاد

جامعة تك�صا�س �أند �م، قطر(

ت�صري كل الأمثلة التي اأوردناها اإىل  تعداد 2010 وفقا لعلقاتها 

هنالك  قطر.  يف  الإح�صاء  جهاز  يوفرها  وكما  بامل�صتخدمني 

وحدة  ولأ�صغر  للجغرافية  وفقا  التعداد  لبيانات  متزايد  طلب 

بيانات ممكنة من اأجل تويل  املوؤ�ص�صات التف�صري والتحليل على 

نحو اأف�صل.

 الدكتور ر. سي. أس. تاراجي  
خبير  نظم المعلومات الجغرافية - جهاز اإلحصاء
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جمموع �ل�صكان�ل�صكان �لقطريون

�ملجموع�لإناث�لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور�صنة �لتعد�د

199791.381.686.485.383.484.7

200494.587.491.089.790.089.8

201097.993.595.696.695.896.4

معرفة القراءة والكتابة 
والتعليم في قطر

يف  حيويان  موؤ�صران  التعليمي  والتح�صيل  والكتابة  القراءة  تعلم 

اأية دولة. وتبني درا�صات خمتلفة اأن معدل معرفة القراءة والكتابة 

املوؤ�صرات  يف  يوؤثران  مهمان  متغريان  يعدان  التعليمي  والتطور 

الدميوغرافية من مثل اخل�صوبة ومعدل وفيات الأطفال وغريهما. 

وبجانب النمو القت�صادي ي�صاهم تطوير التعليم كذلك يف حت�صني 

التعليم  حتقيق  اأن  هنا  بالذكر  ويجدر  الب�صرية.  احلياة  نوعية 

الأمم  تبنتها  التي  الثالثة  الألفية  اأهداف  من  للجميع  البتدائي 

املتحدة واملقرر حتقيقها بحلول عام 2015.

�لتح�صيل �لتعليمي وتعد�د 

قطر 2010

جمعت البيانات عن املعرفة الأ�صا�صية للقراءة والكتابة، باعتبارها 

ال�صمات  مع   ،2010 واملن�صئات  وامل�صاكن  ال�صكان  تعداد  جزءًا من 

والجتماعي-  الدميوغرايف  الفرد  و�صع  ب�صاأن  للأ�صر  الأخرى 

التا�صعة  اإىل  الثالثة  �صن  ال�صكان يف  من  كما جمعت  القت�صادي. 

اختيارين  )مع  املدار�س«  يف  »الت�صجيل  عن  معلومات  والع�صرين 

هما امل�صجلون حاليًا  و غري امل�صجلني حاليا ( وكذلك عن »م�صتوى 

بالنتائج  تزويد خل�صة  اإىل  املقال  ويهدف هذا  الراهن.«  التعليم 

من  النتائج  بع�س  تدرج  كما  التعليم.  جمال  يف   2010 تعداد  يف 

التعدادات ال�صابقة لأغرا�س املقارنة.

وميكن ملحظة اأن تعريف معرفة القراءة والكتابة يتباين من بلد 

اإىل اآخر. ولغر�س حتليل معرفة القراءة والكتابة، ي�صتثنى ال�صكان 

ال�صكان وجمعت  10 �صنوات من جمموع  اأعمارهم عن  الذين تقل 

البيانات عن معرفة القراءة والكتابة من الأفراد يف �صن العا�صرة 

فما فوق.

من يعرفون �لقر�ءة و�لكتابة و�لأميون

بلغ عدد من يعرفون القراءة والكتابة والأميني بني الأفراد الذين 

لل�صكان يف قطر  الأخري  التعداد  فوق، ح�صب  فما  العا�صرة  يبلغون 

القراءة  يعرفون  من  وميثل  التوايل.  على   54,578 و   1,477,264

 2010 عام   فوق  فما  العا�صرة  يف  ال�صكان  من   %96,4 والكتابة 

الأمية  2004. ويعني ذلك انخفا�س معدل  89.9% عام  بـ  مقارنة 

6,6% منذ تعداد 2004. 

الجتماعي النوع  ح�صب  والأميون  والكتابة  القراءة  يعرفون  من 

فاأكرث  العا�صرة  يبلغون  من  عدد  بلغ   ،2010 تعداد  اإىل  ا�صتنادًا 

1,531,841 منهم 1,198,894 ذكور و332,948 اإناث من جمموع 

القراءة  يعرفون  من  ويبلغ عدد   .1,699,435 البالغ  ال�صكان  عدد 

زيادة  حدثت  وقد   .54,578 الأميني  وعدد   1,477,264 والكتابة 

تبلغ 902,595 �صخ�صا يف عدد الذين يبلغون العا�صرة فاأكرث خلل 

من  عدد  تق�صيم   1 رقم  اجلدول  ويت�صمن   .2010  -2004 الفرتة 

يعرفون القراءة والكتابة وعدد الأميني ح�صب النوع الجتماعي يف 

تعداد 2004 و تعداد 2010:

الكلي  العدد  اأن   2010 تعداد  اإليها  تو�صل  التي  املهمة  املعامل  من 

لعدد الأميني قد انخف�س من 64,346 عام 2004 اإىل 54,578 عام 

البارزة  ال�صمات  ومن  �صخ�صا.   9,768 يبلغ  بانخفا�س  اأي   2010

53138 وعدد الذكور  9,768 اأميا بلغ عدد الإناث  اأنه من جمموع 

.4450

�جتاهات معدل تعلم �لقر�ءة و�لكتابة

قطر  يف  والكتابة  القراءة  معرفة  معدل  يبلغ   ،2010 لتعداد  وفقًا 

وقد   .%95.8 وللإناث   %96.6 للذكور  الن�صبة   وتبلغ   .%96.4

والكتابة  القراءة  معرفة  معدل  يف  التح�صن  م�صرية  قطر  وا�صلت 

بت�صجيل قفزة بلغت 6.6% يف الفرتة 2004-2010. وتبلغ الزيادة 

التوايل.  على  و%5.8   %6.9 والكتابة  القراءة  معرفة  معدلت  يف 

والإناث  القطريني  للذكور  والكتابة  القراءة  معرفة  معدلت  وتبلغ 

القطريني 97.9% و%93.5 .

معدلت   3 اجلدول  ويت�صمن  قطر.  دولة  يف  بلديات  �صبع  توجد 

معرفة القراءة والكتابة يف هذه البلديات:

 

املركز  الظعاين  بلدية  97%. وحتتل  املعدل عن  يزيد  الذكور  حالة 

التوايل.  98.7% و96.4% للذكور والإناث على   الأول مبعدل يبلغ 

98.6% للذكور الذين  وتبلغ الن�صبة يف بلديتي الدوحة واأم �صلل 

والإناث يف  الذكور  الفجوة بني  والكتابة. وترتاوح  القراءة  يعرفون 

معدلت معرفة القراءة والكتابة بني 2.3% )يف بلدية الظعاين( و 

8.2% )يف بلدية اأم �صلل(.

املرتبة  اخلور  بلدية  حتتل  ال�صكان،  عدد  مبجموع  يتعلق  وفيما 

الأوىل يف قطر اإذ يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة 98.3% تليها 

بلدية  الدوحة )96.3%(. وحتتل  وبلدية  الوكرة )%98.2(  بلدية 

بلدية  وحتتل   .%91.4 فيها  املعدل  ويبلغ  الأخري  املركز  ال�صمال 

الدوحة املرتبة الأوىل يف البلد يف معدل معرفة القراءة والكتابة 

للإناث )96.9%(. و�صجلت بلدية ال�صمال املعدل الأقل يف معرفة 

القراءة والكتابة للإناث 91.1% ت�صبقها بلدية الريان )%94.4(. 

البلد فيما  الأوىل يف  املرتبة   %98.5 الوكرة مبعدل  بلدية  وحتتل 

بلدية اخلور  للذكور. وحتتل  والكتابة  القراءة  يتعلق مبعدل معرفة 

املرتبة الثانية مبعدل 98.4%. و�صجلت بلدية ال�صمال معدل معرفة 

الظعاين  بلدية  ت�صبقها  للذكور   )%91.6( الأقل  والكتابة  القراءة 

.)%94.1(

معدل معرفة �لقر�ءة و�لكتابة بني 

�ل�صباب

 – معدل معرفة القراءة والكتابة بني من يبلغون اخلام�صة ع�صرة 

الرابعة والع�صرين اأو معدل معرفة القراءة والكتابة بني ال�صباب هو 

الن�صبة املئوية من عدد ال�صكان يف �صن 15- 24 �صنة الذين يتمكنون 

اإن  اليومية.  احلياة  عن  وق�صرية  ب�صيطة  فقرة  وكتابة  قراءة  من 

اأهمية هذا املوؤ�صر وا�صح من حقيقة اأنه معلن ب�صفته من موؤ�صرات 

 جدول : 1 معدل معرفة القراءة والكتابة يف قطر: 1997 - 2010 
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كل �ل�صكان�ل�صكان �لقطريون 

�لتغري20042010�لتغري20042010�لفئات �لعمرية

14 - 1099.399.90.698.699.91.3

19 - 1598.999.70.898.198.90.8

24 - 2098.399.41.194.396.21.9

29 - 2597.299.22.093.296.73.5

34 - 3096.498.82.492.197.25.1

39 - 3594.098.14.189.497.27.8

44 - 4091.197.26.188.296.78.5

49 - 4586.295.18.986.496.510.1

54 - 5074.491.817.481.895.113.3

59 - 5556.985.528.674.892.818.0

64 - 6045.271.826.666.685.318.7

69 - 6536.361.024.747.874.526.7

74 - 7029.052.923.937.263.726.5

  + 75  23.649.726.132.054.722.7

91.095.64.689.896.46.6�ملجموع 

كل �ل�صكان�ل�صكان �لقطريون

�ملجموع�لإناث�لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور�صنة �لتعد�د

199798.696.697.694.195.894.8

200499.198.298.694.997.595.9

201099.699.599.596.398.396.8

كل �ل�صكان�صكان قطر

�ملجموع�لإناث �لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور�مل�صتوى �لتعليمي

2.16.54.43.44.23.6الأمية
12.913.913.425.119.724.0معرفة القراءة والكتابة

17.914.916.424.815.322.8البتدائية
20.415.117.713.712.713.5الإعدادية واملهنية

29.026.927.921.524.022.0الثانوية وما بعد الثانوية
17.722.820.311.524.014.2اجلامعية فاأعلى

اأهداف التنمية للألفية. 

ال�صباب  بني  والكتابة  القراءة  معرفة  معدل  قطر  �صكان  حقق 

للإناث  واملعدل   %96.3 للذكور  املعدل  ويبلغ   .2010 عام   %96.8

ويبلغ  القطريني.  ال�صكان  اإجناز ممتاز يف حالة  اإن هذا   .%98.3

املعدل الكلي 99.5% ويبلغ املعدل للذكور 99.6% وللإناث %99.5.

معرفة �لقر�ءة و�لكتابة يف �لفئات 

�لعمرية �ملختلفة

الفئات  ح�صب  والكتابة  القراءة  معرفة  معدلت   5 اجلدول  يقدم 

تعدادي  اإىل  ا�صتنادا  ال�صكان  ولكل  القطريني  لل�صكان  العمرية 

ال�صكان 2004 و 2010. ويف حالة ال�صكان القطريني عام 2010 يبلغ 

وعندما  �صنة.  و54  �صنوات   10 بني  للأعمار   %90 اأكرث من  املعدل 

ناأخذ يف العتبار الوافدين اأي�صًا يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة 

يف  ملحوظ  التغري  اإن   .59  -10 العمرية  الفئة  يف   %90 من  اأكرث 

معدلت معرفة القراءة والكتابة للقطريني يف �صن اخلم�صني فاأكرث.

�لتح�صيل �لتعليمي

يف  فاأكرث  العا�صرة  �صن  يف  الأفراد  لكل  التعليمي  التح�صيل  �صجل 

القطريني  لل�صكان  التفا�صيل   6 اجلدول  ويلخ�س   .  2010 تعداد  

فئة  ع�صرة  ثلث  التعداد  ا�صتمارة  ت�صمنت  وقد  ال�صكان.  لكل  و 

متعلقة بالتح�صيل التعليمي )الأمية، معرفة القراءة والكتابة، حمو 

الأمية، التعليم البتدائي، التعليم املتو�صط، التعليم املهني، التعليم 

الثانوي، التعليم ما بعد الثانوي، التعليم اجلامعي، الدبلوم العايل، 

املاج�صتري، الدكتوراه وغريها( لغر�س ت�صجيل التح�صيل التعليمي. 

ولل�صهولة جمعت بع�س الفئات .

ح�صل 27.9% من ال�صكان القطريني على م�صتوى التعليم الثانوي 

– ما بعد الثانوي بينما بلغت الن�صبة املئوية للذكور 29% و %26.9. 
اجلامعي.  التعليم  م�صتوى  على  القطريني  من   %20 نحو  وح�صل 

الدكتوراه  حملة  من  و630  املاج�صتري  حملة  من   1,447 وهنالك 

بني ال�صكان القطريني وبلغ عدد الإناث من هوؤلء 379 و 234 على 

التوايل.

�خلال�صة: 

يف  والكتابة  القراءة  معرفة  يف  هائًل  حت�صنًا  قطر  دولة  حققت 

التي  اجلهود  وبداأت   ، القطريني  ال�صباب  بني  خ�صو�صا  البلد، 

بذلتها قطر يف حمو الأمية وتعليم البالغني يف جني نتائج باهرة. 

ويف حالة التعليم العايل كذلك �صهدت قطر تقدمًا مهمًا. و�صي�صاعد 

ذلك حتمًا البلد يف حتقيق الأهداف املت�صورة يف الروؤية الوطنية 

لقطر 2030.

 جدول : 2 معدلت معرفة القراءة والكتابة بني ال�صباب – 1997, 2004 & 2010 

 جدول : 3 معدلت معرفة القراءة والكتابة ح�صب الفئات العمرية – 2004 & 2010 

جدول : 4 التح�صيل التعليمي لل�صكان القطريني ولكل ال�صكان 2010 

الدكتور راجو نارينا 
خبير - جهاز اإلحصاء
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