






كلمــة العــــدد

مما الشك فيه أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 لم تكن وليدة صدفة، وإنما هي جهد جماعي قامت 
به دولتنا األبية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى، والذي ربحت 
من خالله  قطر احترام العالم،  وذلك لقدرتنا على إدارة مستقبلنا الرياضي وفقًا ألسس نظرية وعلمية 

واضحة ومتميزة.

وال يغفل على أحد ان أهم األولويات في مرحلة ما بعد الفرحة التي غمرت قلوبنا -  لشرف استضافة هذا 
الحدث الرياضي -  هو التفكير بالخطوات التنفيذية لما هو موثق في ملف قطر الستضافة كأس العالم 
الحلم  هذا  لبنة  وضع  في  االنطالق  خالل  من  وذلك  المقبلة،  السنوات  خالل  ملموس  واقع  يصبح  لكي 
بالجودة واالتساع لكل ما هو متوقع وغير متوقع من  التحتية تتميز  البنية  من خالل تنفيذ مشروعات 

الضغوط السكانية المقبلة بسبب إنشاءات المونديال أو الجمهور المتوقع حضوره في 2022.

أن  وهو  له  مبسطًا  تعريفًا  سنجد  فإننا  التحتية  البنية  مصطلح  تعريف  من  بدقة  نقترب  عندما  ولعلنا 
البينية التحتية  عبارة عن جميع المرافق والتسهيالت المستخدمة في توفير الطاقة والمعادن، المياه 
والصرف الصحي، االتصاالت وخدمات النقل ..كما يمتد هذا التعريف إلى ان البنية التحتية عبارة عن جميع 
آثاراً  تترك  والتي  األخرى  واالستثمارات  للمشاريع  الطاقة  توفير  في  المستخدمة  والتسهيالت  المرافق 

مختلفة ومتعددة في تحسين معدالت دخل األسر وتخفيض مستويات الفقر.

ونكتشف من خالل التعريفيين أن البنية التحتية تشتمل على معاني التنمية االقتصادية في صورة مباني 
الناتجة  العائدات  تقدر  ..حيث  والبعيد  القريب  المدى  على   واألجيال  المواطنين  على  بالنفع  تعود  ومرافق 
عن الخدمات خالل بطولة كأس العالم – وفقًا لدراسة قام بها بنك قطر للتنمية - بحوالي 2 إلى 3 مليار 
اإليرادات  وتشمل  ذلك(،  شابه  وما  الفعاليات  وإدارة  والمشروبات  الغذائية  والمواد  التجزئة  )قطاع  دوالر 
المتوقعة من عمليات التشغيل والصيانة لمجموع البنى التحتية الجديدة من  140 إلى 180 مليار دوالر على 

مدى السنوات الـ 25 القادمة. 

هذه األرقام الكبرى هي مكسب لألجيال المقبلة يستطيعون من خاللها توفير فرص للتنمية أكثر تنوعًا 
هذه  وأول  وقوية،  سليمة  أسس  على  التحتية  البنى  تقام  أن  يجب  ولذلك  المعرفة،  اقتصاد  على  قائمة 
العمل  – جاري  التحتية  للبنى  بيانات إحصائية  الموجودات من خالل وضع قاعدة  العلمية تقيم  األسس 
كانت  إن  تُقيم  و  قطر،  في  بدقة  الواقع   أرض  على  موجود  هو  ما  حجم  القرار  لصناع  تكشف  بإعدادها-  
البنية التحتية الحالية قادرة على تحمل الضغوط السكانية في المستقبل القريب والبعيد بمناطق الدولة 
المختلفة أم ال ، وذلك لكي نستطيع أن نبني ما هو غير موجود ) منشآت كأس العالم ( على ما هو موجود 

بالفعل اآلن، وبدون إهدار للوقت والجهد والمال.

البنية التحتية.. 
وكأس العالم 2022

حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني
المشرف العام 





ال يمكن ألي شخص ينوي القيام بأي مشروع دون أن يبني دراساته على معلومات أو بيانات وفي األغلب 
على  االستناد  دون  القرار  اتخاذ  القرار  لمتخذ  كذلك  يمكن  وال  إحصائية،  بيانات  المعلومات  تلك  تكون 
المصدر  تعتبر  دولة  أي  في  اإلحصائية  األجهزة  أن  وبما  بها.   والموثوق  والدقيقة  الصحيحة  المعلومات 
لعمالئه  المجاالت  كافة  في  بيانات  لتوفير  كبيرة  أهمية  اإلحصاء  جهاز  أولى  فقد  للبيانات،  الرسمي 
التي يتم إصداراها بشكل دوري ومنتظم، خصوصًا بعد مرور  البيانات  والمتمثلين في مستخدمي تلك  
1824 يومًا على إعادة تأسيس جهاز اإلحصاء في عام 2007 وحتى 12 يونيه من العام الحالي، وبعدما أصبح 
المعلومة  توفير  على  الفترة  تلك  خالل  سعينا  فقد   واإلحصائيات،  األرقام  أهمية  ويعي  يقدر  المجتمع 
اإلحصائية في مناسبات مختلفة محلية، خليجية، عربية ودولية سواًء كانت ألفراد أو وزارات، مؤسسات أو 

شركات على هيئة مطبوعات، نشرات، كتيبات  تحليلية، بروشورات .. الخ.
  

أدركنا أن المعلومة اإلحصائية أصبحت أمراً ضروريًا في  الحياة اليومية كما هي حتمية في الحياة العملية. 
كما قمنا بتنويع مصادر الحصول على المعلومات سواًء  عبر مواقعنا  اإللكترونية  المتمثلة في الموقع 
الرسمي لجهاز اإلحصاء  وموقع قطر لتبادل المعلومات ) قلم ( ، حيث  زاد عدد الطلبات للحصول على 
بيانات إحصائية بنسبة 104% ما بين عامي 2010 و 2011 ،  وعدد زوار موقع الجهاز وصل في عام 2011 إلى  37773  
زائراً، بينما زاد عدد زوار موقع قطر لتبادل المعلومات “ قلم”  بنسبة 109% ما بين عامي 2010 و 2011 . كما تم 
صحفية  بيانات  إعداد  إلى  باإلضافة  الجوال،  عبر  النصية  والرسائل  االجتماعي،  التواصل  شبكات  استخدام 
اإللكتروني،  الجهاز  موقع  على  وتحمل  الصحافة  إلى  مباشرة  ترسل  جديدة  إحصائيات  أو  نشاط  أي  عن 
بما يسهم في ترسيخ دور اإلحصاء في المجتمع، وزيادة وعي اآلخرين بدور المعلومة وأهميتها لفئات 

المجتمع المختلفة .

إن زيادة الطلب على البيانات اإلحصائية في ظل مجتمع محيط بكم هائل من المعلومات وبتكنولوجيا 
)العميل(  المستخدم  وعي  زيادة  على   عالوة  مكان،  وأي  وقت  أي  في  المعلومة  تتيح  التطور  سريعة 
بأهمية البيانات اإلحصائية، جعلنا في جهاز اإلحصاء حريصين على أن نبذل اهتمامًا  أكبر بضرورة مواكبة 
الوقت  البيانات اإلحصائية في  إتاحة  أو  الحديثة في عملنا  التكنولوجيا  التطور السريع، سواًء بتطبيق  هذا 
وإعالم  لتوصيلها  نسعى  بل  المختلفة،  المجتمع  شرائح  تالئم   وحديثة  متنوعة  بأساليب  المناسب 

المستخدم )العميل( بها قبل أن يبحث عنها.

كما أولينا اهتمامًا كبيراً  آلراء عمالئنا )مستخدمي البيانات اإلحصائية( عن طريق إجراء مسح دوري عن 
التي نقدمها، حيث يمكن المشاركة في هذا  إلى تطوير وتحسين الخدمات  “رضا المستخدمين “ يهدف 

المسح من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني . 

اإلحصاء في قطر  بتقديمه لعمالئها. وجهاز  تقوم  لإلنتاج، ولكل مؤسسة منتج  لكل مؤسسة مجال 
كما  المجتمع،  شرائح  كل  يشكلون  ومختلفين،  متنوعين  وعمالئه  والبيانات،  المعلومات  بإنتاج  يقوم 
أن  إذ  فيه.  والضعف  القوة  عالمات  ويظهر  باستخدامه،  يقوم  عميل  بدون  للمنتج  قيمة  وال  آنفًا.  ذكرنا 
اعترافًا  والجهاز،  الجودة.  لمعايير  وموافقتها  مالئمتها  من  التأكد  يمكن  ال  تستخدم  ال  التي  البيانات 
اآلخر  لحق  واحترامًا  للشفافية  إعالنًا  للجميع،  أبوابه  يفتح  أن  قرر  الدور،  لهذا  وتأكيداً  المسؤولية،  بهذه 
عصر  إنه  األنظمة.  وحسب  القانون  ضوء  في  تسير  التي  المعلومات  تبادل  لعملية  وفقًا  المعرفة،  في 
المعرفة، واإلحصاء وأحد األعمدة األساسية في بناء المعرفة في أي مجتمع، كما أن اإلحصاء يشكل أحد 
دعامات ولبنات الديمقراطية في المجتمع الحديث. لقد انتهى زمن امتالك المعلومات. انتهى زمن إنتاج 

المعلومات والبيانات، لوضعها وحفظها في أدراج المكاتب الضخمة المليئة باألوراق والغبار واألشباح !

المعلومات للجميع ..

محمد علي المرزوقي
 رئيس التحرير



المساهمون

الدكتور راجو نارينا 
خبير  إحصائي

بعض الخصائص 
الديموغرافية لسكان قطر

االأعمار والنوع االجتماعي  يزود توزيع 

لل�سكان املعلومات الأ�سا�سية ال�رضورية 

اخل�سائ�ص  على  الطالع  لغر�ص 

و�سيا�سات  واالقت�سادية  االجتماعية 

التخطيط املتعلقة بهذه اخل�سائ�ص.

محمد الدسوقي   
خبير  إحصائي

مالمح من التعداد العام 2010 

وامل�ساكن  لل�ســكان  العـام  التعـداد 

الإح�سائية  العملية  هـو   ، واملن�ساآت 

الوحــيدة التى جتـرى باحل�ســر ال�سـامل 

الأجهـزة  بوا�سـطة   ، املجتمع  فى 

من   ويعتبــر   ، الوطنيــة  الإح�سائية 

اأكــرب واأ�سخم العمليات الإح�سائية ،

راجيف شرما 
خبير الحسابات الوطنية

إحصاءات البنية التحتية 
ستدعم خطط كأس العالم 

2022

مهم  حمرك  التحتية  البنية  تطوير  اإن 

للنمو ال�سامل يف دولة قطر.

مارك جريس
خبير  إحصائي

هل لإلحصائيات وجود في 
حياتنا اليومية ؟

�سواًء  الإح�ساء،  جمال  يف  العاملون 

كانوا يتولون جمع البيانات اأم حتليلها 

اأو ال�ستفادة من النتائج، يدركون اإدراكًا 

جيداً مدى اأهمية الإح�سائيات يف حياة 

النا�س اليومية.

 الدكتور ر. سي. أس. تاراجي  
خبير  نظم المعلومات الجغرافية

الخرائط تكشف إحصاءات 
تجارة قطر

لأن  لقطر  حيوية  التجارة  اإح�سائيات 

مهمًا يف  توؤدي دوراً  التجارة اخلارجية 

ت�سكيل هيكل اقت�ساد قطر.

مايكل ناجي
خبير في اإلحصائيات البيئية

دور اإلحصاءات في قياس 
التغيرات  البيئية

واملوؤ�رضات  واحل�سابات  الإح�سائيات 

�رضورية لتطوير وتنفيذ ومتابعة اأهداف 

قطر نحو اإدامة البيئة لالأجيال املقبلة.
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البيانات الواردة في مقاالت الكتاب بالمجلة ليست مسئولية جهاز اإلحصاء ، ولكن تعبر  عن رأي كتابها فقط.
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مدير اليونسكو يعين رئيس 
الجهاز عضواً في مجلس 

إدارة معهد اإلحصاء لدورة ثانية

رئيس جهاز اإلحصاء 
يشارك في االجتماع السنوي 

)باريس 21(

ثاين  اآل  جا�سم  بن  جرب  بن  حمد  ال�سيخ  �سعادة  تلقى 

اأرينا  ال�سيدة  �سعادة  من  ر�سالة  الإح�ساء  رئي�ص جهاز 

بوكوفا مدير عام منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم 

اأنه بعد م�ساورات مكثفة   ، والثقافة ) اليون�سكو( تعلمه 

مع عدد من اجلهات الإقليمية والدولية رفيعة امل�ستوى 

اإدارة معهد اليون�سكو  ، قررت تعيينه ع�سواً يف جمل�ص 

 .  2015 دي�سمرب  يف  تنتهي  ثانية  لدورٍة  لالإح�ساء 

التي  الكبرية  اجلهود  خلفية  على  الختيار  هذا  وياأتي 

بذلها �سعادة ال�سيخ حمد بغية الرتقاء باأعمال املعهد  

وذلك وفقا ملا ورد يف ر�سالة  ال�سيدة بوكوفا.

واجلدير بالذكر بان �سعادة ال�سيخ حمد قد �سغل من�سب 

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة املعهد يف الدورة الأوىل .

ويتخذ  معهد اليون�سكو لالإح�ساء  من مدينة مونرتيال 

البيانات  جمع  مبهمة   ي�سطلع   ، له  مقراً  الكندية 

والتكنولوجيا  والثقافة  والعلوم  بالتعليم  املتعلقة 

املتعلقة  التحليلية  التقارير  وي�سدر  العلمي  والبحث 

باملو�سوعات �سالفة الذكر . 

بيانات  قاعدة  اأكرب  يدير  باأنه  كذلك   املعهد  وي�ستهر 

بتطوير  املعهد  وي�سهم  كما   . التعليم  عن  عاملية 

جمع  بعمليات  املتعلقة  الإح�سائية  املنهجيات 

البيانات وحتليلها  ون�رضها وبناء القدرات الإح�سائية  

للبلدان الأع�ساء . ولقد اأعد املعهد موؤخراً اطاراً عامليًا 

البلدان  م�ساعدة  اإىل   يهدف   ، الثقافة  اإح�ساءات  عن 

الأع�ساء على جمع البيانات املتعلقة بالثقافة واإ�سدار 

التقارير الثقافية بغية م�ساعدة متخذي القرار يف تقييم 

منجزاتهم  والوقوف على التقدم يف هذا املجال .

عن  منهجي  تقرير  اإعداد  على  حاليًا  املعهد  ويعمل 

اإح�ساءات البحث العلمي مت�سمنًا املفاهيم والتعاريف 

املتعلقة مبدخالت وخمرجات البحث العلمي والتطوير 

التطبيقية  الأدلة  و�سع  على  يعمل  املعهد  اأن  كما   .

للمراجعة   ) )اأ�سكد  للتعليم  املقنن  الدويل  للت�سنيف 

اجلديدة .

ومنذ اأن �سغل  �سعادة ال�سيخ حمد ع�سوية جمل�ص اإدارة 

ببناء  املتعلقة  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  مت  املعهد 

جمل�ص  ودول  قطر  يف  الوطنية  الإح�سائية  القدرات 

التعاون وباقي البلدان العربية .كما متت ال�ستفادة من 

خدمات املعهد ال�ست�سارية يف العديد من جمالت عمل 

 2012 لعام  املعهد  خطة  ويف    . الذكر  �سالفة  املعهد 

�سيتم  تنظيم عدد من ور�ص العمل يف قطر وعمان ودولة 

المارات العربية املتحدة . واجلدير بالذكر ان دولة قطر 

ت�ست�سيف مكتب اليون�سكو يف الدوحة .      

ثاين  اآل  جا�سم  بن  جرب  بن  حمد  ال�سيخ  �سعادة  �سارك 

رئي�ص جهاز الإح�ساء يف الجتماع ال�سنوي ملجموعة 

ال�رضاكة يف الإح�ساء من اأجل التنمية يف القرن احلادي 

النظم  بتطوير  واملعنية   )21 )باري�ص  والع�رضين    

الإح�سائية يف البلدان النامية .

ممثاُل  الإح�ساء  جهاز  رئي�ص  الجتماع  يف  و�سارك 

جمموعة  قبل  من  اختري  ان  بعد  العربية  املنطقة  عن 

اأكتوبر  يف  اإدارتها  جمل�ص  يف  ع�سواً   )21 باري�ص   (

بذلها  التي  الكبرية  للجهود  وذلك   ، املا�سي  العام  من 

يف  واملتمثلة  قطر  بدولة  الإح�ساء  جمال  يف  �سعادته 

تطوير  على  والإ�رضاف  ورعايته  الإح�ساء  جهاز  بناء 

وتنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية لتطوير الإح�ساء )2008 

2013( ، وعلى جهوده امللمو�سة واإ�سهاماته الكبرية يف 

التعاون  اإعداد ال�سرتاتيجية الإح�سائية لبلدان جمل�ص 

اخلليجي .

اأهم  مناق�سة  ومت   ، يومني   مدار  على  الجتماع  وعقد 

والتي   ،  )21 ل)باري�ص  امل�ستقبلة  واخلطط  املقرتحات 

تقدم بها اأع�ساء املجموعة.

يذكر اأن ) باري�ص 21 ( عبارة عن منظمة دولية تاأ�س�ست 

عام 1999 بقرار من املجل�ص القت�سادي والجتماعي 

لالأمم  الإح�سائية  اللجنة  من  بطلب   ، املتحدة  لالأمم 

النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة  املتحدة و�سندوق 

 .)OECD( التعاون القت�سادي والتنمية

العا�سمة  من  تتخذ  التي  املنظمة  هذه  وتهدف 

الفرن�سية مقراً لها اىل ن�رض الوعي حول اأهمية ا�ستخدام 

الأدلة  ال�سيا�سات املبنية على  الإح�ساءات يف �سياغة 

البيانات  وم�ستخدمي  منتجي  بني  احلوار  وتعزيز 

املوؤ�رضات  من  الحتياجات  حتديد  بغية  الإح�سائية 

الالزمة لقيا�ص التقدم الذي حترزه البلدان.

الإح�ساءات  متكني  اإىل   ”21 “باري�ص  ت�سعى  كما 

الوطنية من ر�سد وتنفيذ اهداف م�ساريع ا�سرتاتيجيات 

للبلدان  الإح�سائية  القدرات  وبناء  الوطنية  التنمية 

الإح�سائية  املوؤ�رضات  اإنتاج  من  ومتكينهم  النامية 

ملراقبة ور�سد مراحل تنفيذ الأهداف الإمنائية لالألفية 

بني  اخلربات  تبادل  ت�سهيل  جانب  اإىل  الفقر  ومكافحة 

الأ�ساليب  اأحدث  ا�ستخدام  يف  وم�ساعدتهم  البلدان 

البيانات  ون�رض  وحتليل  جمع  جمال  يف  الإح�سائية 

الإح�سائية وتوفريها للم�ستخدمني ب�سهولة وي�رض.

  حمد بن جرب بن جا�سم �آل ثاين

  �أرينا بوكوفا
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زيادة الطلب 
على البيانات 

اإلحصائية 
لدولة قطر  
 بنسبة 104 %

جهاز  عن  ال�سادرة  الر�سمية  الإح�ساءات  اظهرت 

الإح�ساء  زيادة يف عدد الطلبات املقدمة لال�ستفادة 

من البيانات الإح�سائية لدولة قطر ، حيث ت�ساعف 

بن�سبة  الإح�سائية  البيانات  على  الطلبات  عدد 

ال�سابقة  بالأعوام  مقارنة   2011 لعام   %104

.2010/2009

وكان لتد�سني اخلدمة الإلكرتونية على موقع جهاز 

الطلبات  عدد  زيادة  يف  الفعال  الدور  الإح�ساء 

طلبًا   445 اإىل  الطلبات  عدد  جمموع  و�سل  ..حيث 

 ، حكومية  جهات  من  طلبًا   211 اإىل  مق�سمني 

والقطاع اخلا�ص 47 طلبًا ، واملنظمات الدولية 51 

طلبًا ، وامل�ستخدمني من الأفراد 136 طلبًا.

كما ت�ساعف عدد زوار موقع قطر لتبادل املعلومات 

يف عام 2011 ب�سكل ملحوظ، حيث يعد هذا املوقع 

ال�سادرة  والن�رضات  الإح�سائية  للبيانات  م�ستودع 

عن جهاز الإح�ساء بجانب موقع جهاز الإح�ساء.

وبناًء على القبال ال�سديد على البيانات الإح�سائية 

الإح�ساء  جهاز  ملوقع  الكرتوين  ح�ساب  اإن�ساء  مت 

بوك  الفي�ص  مثل:  الجتماعية  املواقع  بع�ص  على 

وتوتري يف �سهر يوليو 2011، والذي كان من �ساأنه 

جهاز  ينتجها  التي  بالإح�ساءات  الوعي  زيادة 

من  متميزاً  اقباًل  احل�ساب  هذا  لقي  وقد  الإح�ساء. 

خمتلف فئات املجتمع.

طالبات من جامعة قطر يتدربن في 
جهاز اإلحصاء على مدار أسبوعين

63.8% نسبة الطلبة 
في الجامعات الحكومية 

ا�ست�ساف  جهاز الإح�ساء طالبات من ق�سم  الريا�سيات 

والإح�ساء والفيزياء يف كلية الآداب والعلوم  بجامعة 

طبيعة  على  للتعرف  وذلك   ، اأ�سبوعني  مدار  على  قطر 

الر�سمية    املرجعية  البيانات  توفري  يف  اجلهاز   عمل 

الجتماعية والدميوغرافية والقت�سادية والبيئية.

الرتقاء  على  اجلهاز  عمل  اإطار  يف  الزيارة  وتاأتي 

الدار�سني  اجلامعة  طالب  من  الب�رضي  الكادر  بقدرات 

اإىل  الطالبات  زيارة  تهدف  و   ، الإح�ساء  لتخ�س�ص 

الإح�سائية  للعمليات  العملي  التطبيق  على  التعرف 

ق�سم  يف  النظرية  درا�ستهم  بجانب  وذلك   ، املتعددة 

يك�سبهن  مما   ، قطر  بجامعة  والإح�ساء  الريا�سيات 

مهارات تعود بالنفع عليهن عقب تخرجهن من جامعة 

قطر.

معاي�سة  على   الأ�سبوعني  خالل  الطالبات  وعملت 

الإح�ساءات  اإدارة  خالل  من  الإح�ساء  جهاز  موظفي  

 ، للتدريب  الول  الأ�سبوع  يف  والجتماعية  ال�سكانية 

واأجرت الطالبات تدريبات عملية على  تعبئة اجلداول 

املخ�س�سة  ال�ستمارات  وت�سميم   ، الإح�سائية 

اطلعت  كما  اجلهاز.    يجريها  التي  املختلفة  للم�سوح 

الطالبات على كيفية اإعداد  التقديرات الر�سمية لل�سكان 

والإح�ساءات واملوؤ�رضات والدرا�سات املرجعية املتعلقة 

باأو�ساع الدولة الدميوغرافية والجتماعية والبيئية .

و انتقلت الطالبات بعد ذلك اإيل التدريب العملي باإدارة 

بناًء  الوطنية  واحل�سابات  القت�سادية  الإح�ساءات 

من  متميز  ب�سكل  ا�ستفادوا  اأن  بعد  وذلك  طلبهن  على 

 ، ال�سكانية  الإح�ساءات  اإدارة  يف  العملية  التدريبات 

وتعرفت الطالبات على طبيعة عمل   الإدارة القت�سادية 

الرقم  اإعداد  و   ، الإجمايل   املحلي  الناجت  اإعداد  يف  

القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك ، و اإعداد اإح�ساءات الواردات 

املوؤ�رضات  واإعداد   ، الت�سدير  واإعادة  وال�سادرات 

القت�سادية ق�سرية املدى و تلبية الحتياجات الوطنية 

والإقليمية والدولية من البيانات.

ويف نهاية التدريب قدم �سعادة ال�سيخ حمد بن جرب بن 

جا�سم اآل ثاين رئي�ص جهاز الإح�ساء �سهادات تقديرية 

الدوؤوب واملتميز  التدريب  للطالبات على جهودهن يف 

املرحلة  خالل  اجلهاز  و�سيعمل   ، اجلهاز  اإدارات  داخل 

العملية  امل�ساريع  يف  الطالبات   اإ�رضاك  على  املقبلة 

الإح�سائية التي �سينفذها.

الح�سائية  املجموعة  ف�سل  الإح�ساء  جهاز  اأ�سدر 

الدرا�سي  للف�سل  بالتعليم  اخلا�ص  ال�سنوية 

2011/2010 والذي يعترب اأحد اأهم الإح�ساءات الذي 

يتم من خالله درا�سة خ�سائ�ص اللتحاق بالتعليم يف 

خمتلف املراحل التعليمية اجلامعية وما قبل اجلامعية. 

يحتوي هذا الف�سل بيانات عن عدد الطالب واملدار�ص 

احلكومية  الدرا�سية  املراحل  خمتلف  يف  وال�ُسعب 

واخلا�سة، كما يعك�ص بيانات عن املدرا�ص التخ�س�سية 

واملبتعثني  الليلية  واملدار�ص  الأمية  حمو  ومراكز 

القطريني للدرا�سة بالداخل واخلارج. 

ويبني ف�سل التعليم اأن اأعداد الطلبة يف جميع املدار�ص 

احلكومية واخلا�سة و�سل اإىل 197.255 طالب وطالبة 

للعام الدرا�سي 2011/2010 وت�سكل ن�سبة الطلبة يف 

املدار�ص اخلا�سة 54% مقابل 46% للمدار�ص احلكومية. 

يف  الطلبة  اإجمايل  من  الإناث  الطالبات  ن�سبة  وبلغت 

بلغ  كما  طالبة.   %48.8 واخلا�ص  احلكومي  التعليم 

�سكلت   25.325 والتدري�سية  الإدارية  الهيئة  اجمايل 

ن�سبة الناث منها  %77.9.

 وعلى م�ستوى اجلامعات احلكومية واخلا�سة و�سل عدد 

الطلبة يف اجلامعات احلكومية واخلا�سة اإىل 15.352 

اجلامعات  يف  املقيدون  الطلبة  وي�سكل  وطالبه  طالب 

63.8% من اإجمايل الطلبة الذكور  احلكومية ما ن�سبته 

والناث .

 وبلغت ن�سبة الإناث 64.2% من اإجمايل طلبة اجلامعات 

احلكومية واخلا�سة، اما اإجمايل اأع�ساء الهيئة الدارية 

والتدري�سية 2.630 % وت�سكل ن�سبة الناث  53.8 %.
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نظام إلكتروني 
جديد إلحصاءات 
التجارة الخارجية
الإلكرتوين  النظام  بتد�سني  الإح�ساء  جهاز  قام 

يوفر  الذي  اخلارجية  التجارة  لإح�ساءات  اجلديد 

لإح�ساءات  التف�سيلية  البيانات  من  كبرياً  عدداً 

التجارة اخلارجية من عام 1998 ولغاية 2010.

لالإح�ساء  الوطنية  ال�سرتاتيجية  لأهداف  وتنفيذاً 

املتعددة  الحتياجات  بتلبية  تق�سي  والتي 

للم�ستخدمني من الإح�ساءات والبيانات التف�سيلية، 

فقد  و�سهلة،  دقيقة  تكنولوجية  باأ�ساليب  واإتاحتها 

باللغتني  املتاح  الإلكرتوين  النظام  هذا  تطوير  مت 

العربي والإجنليزي.

الباحثني  من  للم�ستخدمني  اجلديد  النظام  يتيح 

التجارية  البيانات  يف  واملتخ�س�سني  واملحللني 

على  احل�سول  من  القرار  ومتخذي  الأعمال  ورجال 

التف�سيلية  الإح�سائية  البيانات  من  مبتغاهم 

وال�سادرات  للواردات  اخلارجية  بالتجارة  اخلا�سة 

هذه  من  يتوفر  ما  خالل  من  الت�سدير،  واإعادة 

و�سيمثل  الإح�ساء.  جهاز  بيانات  بقواعد  البيانات 

هذا النظام فر�سة �سانحة لرجال الأعمال لالطالع 

على تفا�سيل الواردات وال�سادرات ل�ستغاللها يف 

الرتويج ب�سورة اأف�سل لأعمالهم من حيث ال�سترياد 

والت�سدير.

من  امل�ستخدمني  �سيتمكن  النظام،  هذا  خالل  ومن 

احلاجة  دون  من  �سهلة  ب�سورة  احتياجاتهم  تلبية 

مبا�رض  ب�سكل  الإح�ساء  جهاز  مع  التوا�سل  اإىل 

من  �سيتمكنون  حيث  الإح�ساءات،  على  للح�سول 

وبح�سب  بال�سلع  اخلا�سة  البيانات  اإىل  الولوج 

لل�سادرات  الت�سدير  جهة  اأو  للواردات  املن�ساأ  دولة 

وبح�سب ال�سنة واملنفذ، وميكن حتميل النتائج على 

�سكل ملف اإك�سل مما ميكن امل�ستخدمني من ترتيب 

تقارير  ب�سكل  وا�ستخراجها  البيانات  وت�سنيف 

تخدم الغر�ص املطلوب وبح�سب املراد.

برنامج تدريبي على  نظام 
الحسابات الوطنية 

و إحصاءات مالية الحكومة
الب�رضية  املوارد  ق�سم  التدريب يف  بالتن�سيق مع وحدة 

بجهاز الإح�ساء يف قطر ٌنظم برنامج تدريبي   ملوظفي 

وزارة  يف  موؤخراً  ا�ستحدثت  التي  الإح�ساء  اإدارة 

نوعه  من  الأول  الربنامج  وكان   ، واملالية  القت�ساد 

الذي ينظم لأية  جهة خارج اجلهاز .

 

وركزت الدورة التدريبية على املفاهيم الأ�سا�سية لنظام 

احل�سابات الوطنية واإح�سائيات مالية احلكومة ، 

الن�سخة  ا�ستخدامات  لعر�ص  خا�سة  جل�سات  وعقدت 

للعلوم  الإح�سائية  احلزمة  من  الأحدث  الع�رضون 

يف حتليل  اجلغرافية  املعلومات  ونظام    ، الجتماعية 

�سل�سلة البيانات القت�سادية الكلية.

جهاز  من  بالتدريب  القائمني  املوظفني  بني  من  كان 

اأمل  ال�سيخة  الوطنية  احل�سابات  ق�سم  رئي�ص  الإح�ساء 

يو�سف اآل ثاين ، والدكتور راجو بيالي والدكتور 

ديفي  و  لين�ص  وبيدرو  �سارما  راجيف  و   ، تاراجي  ر. 

مانراج و بينار اوكار.

فنية  مو�سوعات  تناولت  عرو�سًا  الدورة  وت�سمنت 

مالية  واإح�سائيات  الوطنية  احل�سابات  يف  متنوعة 

احلكومة.. كما ت�سمنت الدورة ب�سع ور�ص عمل لتمكني 

املتدربني من احل�سول على اخلربة يف ا�ستخدام اأوراق 

يف  خ�سي�سًا  امل�سممة  واأك�س�ص  اأك�سل  برناجمي  عمل 

املالية  اإح�سائيات  دليل  اإطار  ح�سب  امليزانية  اإعداد 

احلكومية 2001 ال�سادر عن �سندوق النقد الدويل.

احلزمة  ا�ستخدام  عن  عمل  ور�سة  الربنامج  وت�سمن 

ال�سيدة  فيها  حتدثت  الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية 

وعر�سها  وحتليلها  املعلومات  تنظيم  عن  اأوكار  بينار 

كما  املهنيني..  الإح�سائيني  من  املتوقع  النحو  على 

عر�ص خبري نظام املعلومات اجلغرافية الدكتور تراكي 

يف  اجلغرافية  املعلومات  نظام  برامج  امل�ساركني 

اجلغرافية  البيانات  ودمج  الكلي  القت�سادي  التحليل 

املكانية والبيانات الإح�سائية. وعر�ص الدكتور تراكي 

عر�ص  يف  اجلغريافية  املعلومات  نظام  اإمكانيات 

املوؤ�رضات الجتماعية- القت�سادية يف عر�ص ب�رضي 

جذاب.  ويذكر اأن اإح�سائيات قطر قد اأدجمت يف البنية 

التحتية اجلغرافية املكانية على نطاق الدولة.

خربة  زيادة  اإىل  التدريبي  الربنامج  هذا  ويهدف 

من  ليتمكنوا  البيانات  جمع  اأ�ساليب  يف  امل�ساركني 

لوا�سعي  و�ساملة  متما�سكة  معرفة  و  معلومات  اإنتاج 

الأولويات  والقرارات مل�ساعدتهم يف حتديد  ال�سيا�سات 

الأداء  وقيا�ص  املختلفة  املجالت  يف  التقدم  وتتبع 

على  امل�ستند  التاأثري  وتقييم  الأقران  مع  باملقارنة 

الأدلة با�ستخدام الإح�سائيات.

اآل  جا�سم  بن  جرب  بن  حمد  ال�سيخ  �سعادة  ووزع 

على  امل�ساركة  �سهادات  الإح�ساء  جهاز  رئي�ص  ثاين  

امل�ساركني يف نهاية الدورة ، وكانت هذه الدورة بداية 

الإح�ساء  جهاز  عمل  اإىل  جديداً  ف�ساًل  اأ�سافت  جديدة 

الذي   ، اجلهاز  رئي�ص  �سعادة  برعاية  بالفعالية  املت�سم 

اإىل  ال�سباب  الإح�سائيني  اخلتامي  خطابه  يف  دعا 

امل�ساركة الن�سيطة يف اإنتاج الإح�سائيات ذات النوعية 

العالية.

  �سورة جماعية  للمتدربني و�مل�سوؤولني مع رئي�س �جلهاز
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< امل�صدر: هيئة الإح�صاء يف نيوزيلندا

< امل�صدر: هيئة الإح�صاء يف هولندا

�أرقام �إح�صائية متعلقة بالأم 

2010 يف نيوزيلند�

لالحتفال بيوم الأم يف 9 مايو تطلق هيئة الإح�ساء يف 

نيوزيالند احلقائق ال�سيقة التالية:

اأمًا   137 لـ  طفاًل   139 ولد    2009 الأم  يوم  يف   •
منهن 76 اأ�سبحن اأمهات اأول مرة.

اأن   2009 لعام  الولدات  ت�سجيل  بيانات  اأظهرت   •

اأما اأجننب 62،930 مولودا )32،310 �سبيًا   62،020

من  قلياًل  اأكرث  �سبيان  عادة  هنالك  بنتًا(.  و30،620 

البنات.

• اأ�سبحت 32،310 امراأة اأمهات اأول مرة عام 2009 
اأجننب 32،310 مولوداً.

عام  يف  اأجننب  اللالتي  الأمهات  عمر  متو�سط  بلغ   •
عام  يف  عامًا   26 مع  باملقارنة  عاما  ثالثني   2009

.1979

• بلغ متو�سط عمر الأمهات الالتي اأجننب اأول مرة عام 
2009 ثمانية وع�رضين عامًا.

 2009 عام  توائم  ثالثة  اأو  تواأمني  اأمًا   887 • اأجنبت 
لـ  تواأمان  ولد   1979 عام   اأمًا   523 مع  باملقارنة 

ثالثة  جديدة  اأما   11 واأجنبت  الأوىل  للمرة  اأمًا   430

توائم.

عام  توائم  ثالثة  اأو  تواأمني  اأجننب  اأما   161 لـ  • كان 
2009 طفالن يف الأقل.

اأكرب  يكن  اأن  اإىل  توائم  اأجننب  التي  الأمهات  متيل   •

 )%49( الأمهات  ن�سف  من  اأقل  كان  حني  ويف  �سنًا 

الثالثني  يف   2009 عام  واحداً  مولوداً  اأجننب  اللالتي 

اأو اأكرب �سنًا فقد

• ارتفعت هذه الن�سبة للولدات املتعددة اإىل نحو ثالثة 
اأخما�ص )%58(.

• كانت الأ�سماء اخلم�سة الأكرث �سيوعًا للمولودات عام 
اأما  اإي�سابيال واإيال.  اأوليفيا،  2009 هي �سويف، روبي، 

 2009 عام  للملودين  �سيوعا  الأكرث  اخلم�سة  الأ�سماء 

وتتوافر  وويليم.  جو�سوا  جيم�ص،  اوليفر،  جاك،  فكانت 

اإدارة  موقع  لدى  �سيوعًا  الأكرث  املائة  املواليد  اأ�سماء 

ال�سوؤون الداخلية.

اأرطال   7 ال�سابق  العقد  يف  املواليد  وزن  معدل  بلغ   •
و11 اأون�سة )3،5 كغم(.

اأطفاًل 641،529 يف  ت�سم  التي  الأ�رض  • بلغ جمموع 
وقت اإجراء اإح�ساء 2006.

قيمت  نيوزيلندا  يف  العام  الجتماعي  للم�سح  وفقًا   •
اأو جيدة  باأنها جيدة  الن�ساء �سحتهن  87 من جمموع 

جداً اأو ممتازة.

غري �ملتزوجني يتخرجون 

�أ�صرع يف �جلامعات �لهولندية

درجة  ينالون  الذين  اجلامعني  الطلبة  ن�سبة  ارتفعت 

اأربع �سنوات من الدرا�سة يف الأعوام  البكالوريو�ص بعد 

الرجال.  من  اأ�رضع  الن�ساء  وتتخرج  املا�سية.  القليلة 

وترتفع معدلت التخرج يف الفروع العلمية خ�سو�سًا.

ن�سف الطلبة ينالون البكالوريو�س بعد درا�سة 4 �صنوات

الأول  ال�سف  طلبة  من  ال)%49(  ن�سف  نحو  ح�سل 

على   2008/2007 الدرا�سة  ال�سنة  يف  اجلامعيني 

�سهادة البكالوريو�ص بعد 4 �سنوات. وهذا يعني 9 نقاط 

اأكرث من الطلبة الذين انخرطوا يف الدرا�سة اجلامعية يف 

هو  التح�سن  هذا  يف  الوحيد  ال�ستثناء   .2005/2004

تطبيق م�سورة الدرا�سة امللزمة يف اجلامعات الهولندية. 

البكالوريو�ص  عالوة على ذلك، رمبا يكون لقاعدة نيل 

قبل املاج�ستري تاأثري يف هذا ال�سدد.

الفتيات يتخرجن اأ�رسع

درجة  على  ح�سلن  اللالتي  الن�ساء  ن�سبة  ارتفعت 

الدرا�سة اجلامعية  4 �سنوات من بدء  البكالوريو�ص بعد 

من   %20 اأعلى  وهي   %58 اإىل   2008/2007 يف 

فرق  وجود  من  الرغم  وعلى  للرجال.  املئوية  الن�سبة 

 %3 الن�سبة  الرجال والن�ساء منذ زمن طويل كانت  بني 

اجلامعية  بالدرا�سة  �رضعوا  الذين  للطلبة  بالن�سبة  اأقل 

بالدرا�سة  �رضعوا  الذين  اولئك  من   2008/2007 يف 

اجلامعية يف 2007/2006.

اأداء طلبة الفروع العلمية اأف�سل

بالدرا�سة  �رضعوا  الذين  الطلبة  تخرج  معدلت  بلغت 

والتكنولوجيا  الهند�سة  اأق�سام  يف   2008/2007 عام 

خ�سو�سًا  واملعلومات  الطبيعية  والعلوم  والإن�ساءات 

اأعلى كثرياً من املعدلت يف ال�سنوات ال�سابقة.

الرعاية  فروع  يف  كثرياً  املئوية  الن�سبة  وارتفعت 

الذي  الطلبة  من   %36 من  العامة:  واخلدمات  ال�سحية 

من   %54 اإىل   2005/2004 يف  الدرا�سة  يف  انخرطوا 

الطلبة الذين �رضعوا بالدرا�سة يف 2008/2007. 

البكالوريو�ص-  برنامج  تطبيق  نتيجة  هي  وهذه 

ويف  اجلامعية.  الطب  كليات  يف  موؤخراً  املاج�ستري 

يف  امل�سجلني  الطب  طلبة  من  الكثريون  �رضع  حني 

�سنوات  الأربع  ذو  »الدكتوراه«  برنامج   2005/2004

برنامج  الأول يف  ال�سف  متزايد من طلبة  انخرط عدد 

البكالوريو�ص اجلديد ذو الثالث �سنوات الذي يكمل على 

نحو اأ�سهل يف 4 �سنوات.
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الدوحة  تستضيف اجتماع اللجنة 
العربية الدائمة لإلحصاء 

قطر ترأست االجتماع..واقترحت خطة لتطوير االستراتيجية العربية لإلحصاء

ا�ست�ساف جهاز الإح�ساء الجتماع ال�ساد�ص والثالثني 

تراأ�سته  الذي  لالإح�ساء،  الدائمة  العربية  الفنية  للجنة 

20 مار�ص اجلاري،   - 18 الفرتة من  دولة قطر خالل 

و�ساركت به 13 دولة ومنظمة عربية. 

وافتتح الجتماع �سعادة ال�سيخ حمد بن جرب بن جا�سم 

اآل ثاين رئي�ص جهاز الإح�ساء  بح�سور ممثلي جامعة 

الإح�سائية  واملراكز  الأجهزة  وممثلي   ، العربية  الدول 

من جميع الدول العربية.

واأكد �سعادته اأن الدول العربية حتتاج يومًا بعد يوم اإىل 

وباأ�سلوب  �سحيحة  اأ�س�ص  على  التنموية  خططها  بناء 

خالل  من  اإل  يتحقق  ل  البناء  وهذا   ، تطوراً  اأكرث 

باجلودة  تتميز  اإح�سائية  بيانات  وقواعد  معلومات 

وامل�سداقية لدى �سناع القرار يف دولنا.

العربية  الدول  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  اأنه  مو�سحًا 

بني  م�سرتكة  اإح�سائية  ثقافة  خلق  من  لبّد  التنموية 

يف  الإح�ساء  وخرباء  واملحللني  ال�سيا�سات  وا�سعي 

الدول العربية من اأجل احل�سول على بيانات اإح�سائية 

بني  مثمر  تفاعل  خلق  على  عالوة  ودقيقة،  موحدة 

منتجي الإح�ساءات وم�ستخدميها، �سواًء حمليًا اأو على 

م�ستوى الدول العربية.

وقال �سعادته اإنه يف اإطار جهود دولة قطر الرامية اإىل 

التنمية  وحتقيق  عام،  ب�سكل  العربي  التعاون  حتقيق 

والبيانات  املعلومات  من  �سحيحة  اأ�ُس�ص  على  املبنية 

الإح�سائية ب�سكل خا�ص، فقد بادرت قطر با�ست�سافة

  حمد بن جرب خالل �فتتاحه �الجتماع

  جانب من ممثلي �لدول �لعربية يف �الجتماع
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الدائمة  الفنية  للجنة  والثالثني  ال�ساد�ص  الجتماع 

منظومة  تطوير  خطط  بيننا  فيما  لنبحث  لالإح�ساء 

العمل  طرق  اأحدث  مع  يتواكب  مبا  العربية  الإح�ساء 

الإح�سائي على امل�ستوى العاملي، ويتوافق مع طبيعة 

الدول العربية.

قطر  دولة  اأن  الإح�ساء  جهاز  رئي�ص  �سعادة  واأعلن 

قدمت مقرتحا لتطوير ا�سرتاتيجية اإح�ساء عربية خالل 

اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لالإح�ساء التابعة جلامعة 

الدول العربية..

هام�ص  على  لل�سحفيني  ت�رضيح  يف  �سعادته  واأو�سح 

ا�سرتاتيجية  تطوير  اقرتحت  “اأن قطر  الجتماع  اأعمال 

الإح�سائية  لال�سرتاتيجية  مماثلة  عربية  اإح�سائية 

اخلليجية بهدف ربط املبادرات وامل�ساريع الإح�سائية 

العربية بهذه ال�سرتاتيجية”.

دول  من  عمل  فريق  ت�سكيل  على  التفاق  مت  اإنه  وقال 

ال�سرتاتيجية  مقرتح  لبحث  دولية  ومنظمات  عربية 

“التي تعد مبادرة مهمة على امل�ستوى العربي”، وتوقع 
اأن يتم اعتماد املقرتح يف الجتماع الأول الذي �سيتم 

عقب ت�سكيل فريق العمل.

الدائمة  الفنية  اللجنة  لجتماع  قطر  ا�ست�سافة  وحول 

التن�سيق مع الأمانة  اأنه مت  اإىل  لالإح�ساء لفت �سعادته 

التي  قطر  يف  لعقده  العربية  الدول  جلامعة  العامة 

اأن  اإىل  م�سرياً  احلالية،  دورته  يف  الجتماع  ترتاأ�ص 

جدول الأعمال حافل بالكثري من املوا�سيع والق�سايا 

والجتماعية  القت�سادية  بالإح�ساءات  املرتبطة 

القدرات  بناء  مو�سوع  اإىل  اإ�سافة  والفنية،  والبيئية 

الإح�سائية للدول العربية..

الفنية  للجنة  والثالثون  ال�ساد�ص  الجتماع  وناق�ص 

واملقرتحات  البنود  من  جمموعة  لالإح�ساء  الدائمة 

التي من �ساأنها دعم التعاون العربي الإح�سائي، ومنها 

الإح�سائي،  العمل  يف  احلديثة  التكنولوجيا  ا�ستخدام 

نظم  با�ستخدام  لالأجهزة  الإح�سائية  الأدوات  وتطوير 

امل�ستخدمة  املنهجيات  وتوحيد  اجلغرافية،  املعلومات 

يف امل�سوح الإح�سائية، وتنفيذ بع�ص امل�سوح املوحدة 

والبحوث امليدانية امل�سرتكة، والعمل على و�سع معايري 

موحدة جلودة البيانات، وتبادل اخلربات بني الأجهزة 

الإح�سائية العربية.

اإن�ساء  بحث  كذلك  الجتماع  اأعمال  جدول  وت�سمن 

قواعد بيانات اقت�سادية واجتماعية و�سكانية �ساملة ، 

اإعداد دورية  اإىل  الأن�سطة، بالإ�سافة  ومت�سقة ملختلف 

الإح�سائية  الأبحاث  لن�رض  علمية 

وال�سكانية تفعياًل لتبادل اخلربات 

العربية وال�ستفادة منها.

اإىل  اأي�سًا  اللجنة  وتطرقت 

اقرتحتها  التي  املو�سوعات 

من  العربية  الإح�سائية  الأجهزة 

الإح�سائية  القدرات  رفع  اأجل 

درا�سة  مثل  العربية  للدول 

جمتمع  لقيا�ص  ومعيارية  موحدة 

وامل�ساركة  العربية،  املعلومات 

الإح�ساء  ملعهد   59 املوؤمتر  يف 

مقرتحي  اإىل  اإ�سافة  الدويل، 

من  اجلديدة  التنقيحات  “تطبيق 

الت�سنيفات واأثرها على ال�سال�سل الزمنية” و“ا�ستخدام 

ال�سجالت الإدارية بالدول العربية”.

برنامج  لالإح�ساء  العربية  الفنية  اللجنة  تبحث  كما 

اإدارة الإح�ساء وقواعد املعلومات بجامعة الدول  عمل 

البيئية  احل�سابات  وتركيب   ،2012 لعام  العربية 

لل�سياحة  التابعة  واحل�سابات  املتكاملة،  القت�سادية 

وال�سحة والتعليم.

اإدارة  مديرة  الليل  اأبو  هدى  ال�سيدة  قالت  جهتها  ومن 

اإن  العربية  الدول  جامعة  يف  واملعلومات  الإح�ساء 

تقليدية  تكون  تكاد  الجتماع  بهذا  املو�سوعات  كل 

ماعدا بند تطوير العمل الإح�سائي العربي الذي يف هذا 

املو�سوع ،  بناًء على تو�سية من اللجنة الفنية الدائمة 

يف اجتماعها القادم، م�سرياً اإىل اأنه اأخذ اهتمام اللجنة، 

كما مت ت�سكيل فريق عمل من الدول العربية و�سيتم بحثه 

لتطوير منظومة العمل الإح�سائي العربي امل�سرتك يف 

الدول العربية.

الكرمية  ا�ست�سافتها  على  قطر  دولة  “ن�سكر  ووا�سلت: 

جميع 
ً
واأي�سا  والثالثني،  ال�ساد�ص  الجتماع  لأعمال 

هذا  يعقد  مرة  ولأول  بامل�ساركة  �سعداء  امل�ساركني 

يف  ي�سب  كله  هذا  اأن  مو�سحة  الدوحة،  يف  الجتماع 

خانة تبادل التجارب واخلربات والأفكار والطالع على 

الإح�سائية  الأجهزة  فيما بني  الدول لحتكاك  جتارب 

العربية مبا يقوي ويدعم التعاون العربي امل�سرتك”.

واأ�سافت اأبو الليل : اأنه مت اإدراج بند على جدول اأعمال 

الجتماع ال�ساد�ص والثالثني من اأجل متابعة تو�سيات 

اأن  اإىل  م�سرية  والثالثني،  اخلام�ص  الجتماع  اأعمال 

بع�ص التو�سيات نفذت والبع�ص مل ميكن تنفيذه، ولكن 

يف املجمل هناك تو�سيات عديدة نفذت.

يعقد  اأن  متنيها  عن  الليل  اأبو  عربت  النهاية  ويف 

ال�ستفادة  لتحدث  عربية  دولة  يف  عام  كل  الجتماع 

من اخلربات والأفكار املختلفة مثل التي حدثت يف هذا 

الدول  بني  التعاون  مبداأ  �سيتحقق  اأنه  كما  الجتماع، 

العربية ب�سكل اأف�سل.

حمد بن جبر:
يجب خلق ثقافة إحصائية 

مشتركة بين واضعي 
السياسات وخبراء اإلحصاء 

في الدول العربية

هدى أبو الليل: تطوير 
منظومة العمل اإلحصائي 

العربي المشترك أهم 
أولوياتنا

  رئي�س وفد دولة �المار�ت
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مسؤولون عرب يشيدون 
باستضافة قطر الجتماع اللجنة 

الفنية الدائمة لإلحصاء
أشادت هدى أبو الليل 

مدير إدارة اإلحصاء 
وقواعد المعلومات 

بالجامعة العربية  
،   باستضافة قطر 

االجتماع ال36 للجنة 
الفنية الدائمة لإلحصاء ، 
والذي تضمن مناقشات 
متميزة ومثمرة لصالح 

القضايا اإلحصائية في 
الدول العربية.

وقالت هدى اأبو الليل اإن معظم الدول العربية ت�ستجيب  

لكن بع�ص الدول قدراتها �سعيفة ،  وبالن�سبة لكل العمل 

الإح�سائي لبد من دعم الإح�ساء يف هذه الدول التي 

اإىل   م�سرية  الدولية   الت�سنيفات  ح�سب  منواً  اأقل  تعترب 

الأ�سا�ص  يف  ناجت  الأحيان  بع�ص  يف  اللتزام  عدم  اأن 

هذه  يف  انه  وجند    ، الإح�سائية  القدرات  �سعف  عن 

العربية  الدول  قبل  من  ودعم  تعاون  الجتماعات 

لبع�سها حيث قامت قطر مثاًل بالتكفل بنفقات م�ساركة 

وفدي ال�سومال وموريتانيا .

الذي  القومية  احل�سابات  نظام  حول   �سوؤال  على  ورداً 

الليل  اأبو  نقا�سات املقرتح تقول هدى  اأخذ وقتًا مقدراً 

القطاعات  بجميع  يرتبط  القومية  احل�سابات  نظام  اأن 

،  و بالتايل له  القت�سادية والجتماعية ويوؤثر عليها 

اللتزام  اإىل  التو�سيات  يف  دعينا  لذا    ، خا�سة  اأهمية 

بهذا البند .

تطوير  املرحلة  هذه  يف  املهم  من  اأنه  هدى  واأ�سافت 

والتن�سيق  اجلهود  بذل  عرب  امل�سرتك  الإح�سائي  العمل 

بني اجلامعة العربية واملنظمات املتخ�س�سة والأجهزة 

الإح�سائية العربية ، ونوهت اإىل اأن الواقع يعك�ص اأهمية 

امل�ستقبل  تت�سح يف  اأن  النتيجة ميكن  وهذه  الإح�ساء 

ب�سكل اأو�سح  ، واختتمت الأ�ستاذة هدى حديثها للوطن  

انها تاأمل يف هذه النه�سة الإح�سائية ملا ت�ست�سعره من 

الهتمام بدور الإح�ساء لدى الدول الأع�ساء يف الفرتة 

الأخرية .

ممثل  عبدالرحمن  مني  ال�سيدة  اأ�سادت   جهتها   ومن 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، وع�سو اللجنة الفنية 

الإح�ساء  تطوير  يف  دورهم  حول  لالإح�ساء  الدائمة 

والذي   ، لالجتماع  قطر  دولة  با�ست�سافة    ، امل�سرتك  

النتائج  و  املناق�سات  خالل  من  متميزة  ب�سورة  خرج 

والتو�سيات .

وت�سيف مني عبد الرحمن  اأن املنظمة العربية للتنمية 

الزراعية  تقدم اح�ساءات عن القمح و الأرز وغريها من 

معرفة  القرار  ملتخذي  يت�سنى  لكي  وذلك   ، املحا�سيل 

، واأ�سارت  الوقت املنا�سب  الدقيقة يف  كافية للمعلومة 

كل  العرب  امل�سوؤولني  يدى  بني  ت�سع  املنظمة  اأن  اإىل 

التجارة  حيث  من  تفيد  التي  والبيانات  الإح�ساءات 

اخلارجية والتكامل .

دائرة  عام  مدير  الن�سور  فتحي  اأ�ساد  جهته  من 

الح�ساءات الأردنية مبقررات وتو�سيات الجتماع

هدى ابو الليل:
اهتمام الدول العربية بدور 
اإلحصاء  يبشر بنهضة  في 

المنطقة 

  خالل �الجتماع
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ال�ساد�ص والثالثون الذي ا�ست�سافته الدوحة  ، وقال ان 

هناك عالقات ثنائية بني بع�ص الدول العربية   م�سرياً 

التي  امل�ساورات  هذه  معظم  يف  ي�سارك  الأردن  اأن  اىل 

واملعايري  الت�سانيف  ا�ستخدام  م�سلحة  يف  ت�سب 

الدول  بع�ص  اىل  وينقل خربته    ، الدولية  واملنهجيات 

العربية التي حتتاجها .

يقول  امل�سرتك   العربي  الإح�ساء  تطوير  كيفية  وعن   

من  مزيد  اإىل  ونحتاج  طويلة  اأمامنا  الطريق   ”: ن�سور 

احلاجة  اإىل  بالإ�سافة   ، العربي  والتكامل  التفاعل 

مبا  امل�سرتكة  العربية  الن�سطة  لتنفيذ  املاىل  الدعم 

يف  انهم  اإىل  م�سرياً   ، العمل  وا�ساليب  منهجيات  يوحد 

الأردن لديهم تبادل خربات مع مكتب التعداد الأمريكي 

مع  كبرية  ون�ساطات  الأوروبي  الإح�ساء  ومكتب    ،

اهتمامه  �سنور  واأبدى    ، الدولية  الإح�سائية  الأجهزة 

بالدور الذي يقدمه املعهد العربي للتدريب الإح�سائي 

الإح�سائية  الأجهزة  يف  العاملني  قدرات  تطوير  يف 

املنظمات  مع  وات�سالته  تعاونه  خالل  من  العربية 

العاملية والإقليمية املتخ�س�سة يف هذا املجال .

 وحول  تكامل اجلهد الإح�سائي العربي يقول   الن�سور  

التعداد  يف  خربات  لديهم  الردنية    اململكة   ان 

ال�سكاين واحل�سابات القومية والإح�ساءات القت�سادية 

وين�رض  امل�سوحات  هذه  يجري  والأردن   ، والعمالية 

بن�رض  اخلا�ص  العاملي  الن�رض  ملعيار  وفقا  نتائجها 

البيانات .

 واأ�ساف ن�سور ان هناك دول عربية مثل م�رض والأردن 

لديها مركز للتدريب الإح�سائي يدرب الكوادر املحلية 

العمل  يخدم  مبا  العربية  الدول  من  طلب  اأي  ويلبي 

الأردنية  اململكة  اأن  اإىل   م�سرياً  امل�سرتك   الإح�سائي 

لديها الن اتفاق مع ال�سقيقة ليبيا للم�ساهمة الفنية يف 

اإعادة قواعد الإح�ساء الليبي بعد الثورة .

ممثل  لبد  اإ�سماعيل  الدكتور  اأبدى  اأخرى  جهة  ومن 

اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا “الإ�سكوا” 

ال�ساأن  يف  امل�سرتك  العربي  احلراك  يثمر  اأن  يف  اأمله 

اأن  اإىل  م�سرياً    ، �ساملة  تنموية  بنه�سة  الإح�سائي 

على  تعمل  املتحدة  الأمم  ملنظمة  تتبع  التي  الأي�سكوا 

تطوير النواحي القت�سادية والجتماعية لبلدان غربي 

اآ�سيا بالإ�سافة اإىل دولتي م�رض وال�سودان .

اأنه  القول  البديهي  من   “ لبد  اإ�سماعيل  الدكتور  وقال 

لتوجد تنمية اقت�سادية واجتماعية دون اإح�ساء ،  لهذا 

بداأ الهتمام بجمع ون�رض الإح�ساءات يف الدول العربية 

يزداد  علمًا باأن هناك دول عربية لها تاريخ يف املجال 

الإح�سائي مثل م�رض ،  وبالطبع الدول العربية لميكن 

ت�سنيفها يف ذات ال�سل�سلة فهناك من قطع �سوطًا كبريا 

ًيف جمال تطوير الإح�ساءات ومنهم من بداأ منذ عقد اأو 

عقدين ، لذا لتزال هناك فجوات يف بع�ص الدول التي 

حتتاج اإىل دعم ماىل وفني كبري لكي تلحق بركب الدول 

العربية الأخرى مثل جيبوتي”.

مدير  احلم�سي  اأحمد  اأيهم  الدكتور  قال  جانبه  ومن 

العربي لدرا�سات  اإدارة القت�ساد والتخطيط يف املركز 

اأن  )اأك�ساد(  القاحلة   والأرا�سي  اجلافة  املناطق 

من  املرحلة  تلك  يف  و�رضورة  متميزاً  جاء  الجتماع 

اأجل تن�سيق اأكرث بني الدول العربية واملنظمات املعنية   

املتخ�س�سة  العربية  املنظمات  اأن  اإىل  هنا   ون�سري   ،

تعمل  مراقب    ب�سفة  الجتماعات  يف  ت�سارك  التي 

على لتوحيد اجلهود فيما بينها  ناحية جمع البيانات 

يف  واملخت�سني  للمعنيني   موحدة  بطريقة  واخراجها 

هذا املجال على امل�ستوى العربي والدويل.

)اك�ساد(  العربي  املركز  اأن   احلم�سي   اأيهم  واأ�ساف 

اأن املركز  ي�سارك لأول مره يف الجتماعات  مو�سحًا 

بالتن�سيق الهام  الجتماع  يف   تواجده  من  �سي�ستفيد 

مع جميع 

الأطراف 

العربية من 

اأجل  تطوير 

منظومة 

)اك�ساد(  وذلك

للم�ساهمة  

يف امل�ستقبل 

باإعداد قاعدة 

بيانات �ساملة 

ومتكاملة 

لو�سعها يف 

جامعة الدول 

العربية.

وقال :اأحمد 

بابا ال�سيخ 

مدير ال�سوؤون 

االإدارية 

باملكتب 

الوطني املوريتاين لالإح�ساء اأهمية

الجتماع هو تبادل اخلربات بني الدول العربية ، ودعم 

الإح�سائي   عملها  منظومة  تطوير  يف  الفقرية  الدول 

 ، املتقدمة  العربية  الدول  يف  املنظومة  مع  لتواكب 

متميزاً يف  كان  قطر  دولة  ادارة  اأن  اإىل  اأ�سري  ان  واأودا 

ونحن   ، متميزة  لنتائج  خل�ست  التي  الجتماعات 

قطر  دعوة  من  كثرياً  ا�ستفدنا  موريتانيا  عن  كممثلني 

لنا يف الجتماع ، وحتملها نفقات ح�سورنا اىل الدوحة 

الأمر الذي اأ�سعدنا كثرياً .

ومن ناحيته قال  عبد الرحمن اأحمد مقري   مدير اإدارة 

الإح�ساء  باإدارة  التقارير   وكتابة  املعلومات  تقنية 

اإىل  ت�سل  دولته  اأن  جيبوتي   بدولة  املالية  وزارة  يف 

خا�سة   ، الإح�سائي  العمل  يف  الأخرى  الدول  مرتبة 

وطلبنا   ، القومية  باحل�سابات  اخلا�سة  البيانات  يف 

لنا خرباء لال�ستفادة من  ير�سلوا  اأن  العربية  الدول  من 

خرباتهم الإح�سائية .

واأ�ساد با�ست�سافة قطر لالجتماع ، ودعمها حل�سورهم 

اإىل الدوحة  م�سرياً اإىل اأن املناق�سات ا التي جرت على 

مدار اليومني كان لها عظيم الأثر يف تكوين روؤية جيدة 

ر�سم  وذلك   ، بجيبوتي  الإح�ساءات  اإدارة  اإىل  �سينقلها 

خريطة للم�ستقبل الإح�سائي يف الدولة.

د. إسماعيل لّبد : هناك 
تفاوت كبير بين الدول 

العربية في القدرات 
اإلحصائية 

منى عبدالرحمن: 
اإلحصاءات الزراعية في 

طريقها للتكامل والترابط 
بين الدول العربية

فتحي النسور : زيادة 
الدعم المادي محوري في 
رفع قدرات الدول األضعف 

اقتصاديًا

  هدى �أبو �لليل  مني عبد �لرحمن

  عبد �لرحمن �أحمد مقري  �أحمد بابا �ل�سيخ  �لدكتور �أيهم �أحمد �حلم�سي
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تعترب املعلومات والبيانات الإح�سائية البيئية اأهم ماي�سغل بال املتخ�س�سني يف درا�سة �سوؤون البيئة القطرية ،  والذين يواجهون  �سح يف تلك املعلومات 

وفقًا حلديث الدكتور �سيف احلجري- رئي�س جمل�س اإدارة مركز اأ�سدقاء البيئة - الذي اأجرته جملة الإح�ساء للتعرف على روؤيته حول ق�سايا البيئة املختلفة 

يف دولة قطر خا�سة واإن ق�سايا البيئة من اأهم الق�سايا التي تنال اهتمام امل�سوؤولني يف الدولة ، والذي يعك�س ذلك ، هو وجود  ركيزة من الركائز الأربعه 

بروؤية قطر 2030 تهتم بالبيئة من كل جوانبها.

استخدام المياه 
المعالجة في الزراعة سيحول قطر إلى 

بقعة               خضراء

الدكتور سيف الحجري  في حوار مع مجلة اإلحصاء :-

يف البداية نود اأن نتعرف على اأهمية املعلومات 

والإح�ساءات البيئية بالن�سبة للمهتمني بالبيئة ؟

اخلطط  لبناء  الأ�سا�ص  هى  املعلومات  ق�سية 

دقيقة  املعلومات  كانت  ما  وكل   ، وال�سرتاتيجيات 

ن�سل اإىل حتقيق الأهداف ب�سكل اأ�رضع ، وق�سايا البيئة 

حتتاج اإىل جهد كبري جداً يف جمعها ، ويف قطر ليوجد 

مرجعية معلوماتية اأو قاعدة بيانات حقيقية عن البيئة 

الكائنات  اأو  واأعدادها  الطيور  اأنواع  مثل  كامل  ب�سكل 

البحرية وغريها من النماذج الأخرى .

يف  النباتات  حماية  نقرر  عندما   : ذلك  على  ومثال 

اإح�سائية دقيقة  بيانات ومعلومات  فاإننا لمنلك  قطر 

ولذلك   ، وحجمها  واأنواعها  النباتات  هى  اأين  تو�سح 

كانت امل�سوح البيئية املتخ�س�سة هى التى تعك�ص لنا 

تلك املعلومات الهامة.

ومعرفية  اإح�سائية  معلومات  قاعدة  بناء  فاإن  ولذلك 

اأن يكون  ، ويجب  اأمر �رضوري  البيئة يف قطر هو  عن 

ذلك مبني على ال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا احلديثة 

من اأجل ت�سنيفها ب�سكل جذاب ، و�سيكون لتلك القاعدة 

مردود كبري لدى الباحثني يف قطر لكي ينتفعوا بها يف 

البيانات ب�سورة كبرية  اأبحاثهم من خالل حتليل تلك 

جداً.

كيف تبنى قاعدة البيانات ؟ ومن �سيكون م�سوؤوًل 

عنها ؟

دولة قطر يجب اأن يكون لها اأر�سيف للبيانات البيئية ، 

ولكن يجب اأن نحدد جهة تعمل على و�سع تلك البيانات 

بال�سكل  البيئية  القرارات  اتخاذ  على  ت�ساعدنا  ب�سورة 

ا�ست�رضاف  اأجل  من  املنا�سب  الوقت  وفى  املنا�سب 

على  مبنية  الدولة  خطط  كانت  وكلما   ، امل�ستقبل 

املعلومات الدقيقة والوا�سحة فاإن ذلك  �سي�ساعدنا على 

التميز يف عمل كل اجلهات.

واأنا اأميل اإىل التخ�س�ص الدقيق فى حتديد جهة معينة

حوار – اأحمد العليمي
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 ، دقيقة  بيئية  معلومات  قاعدة  بناء  مبهمة  بالقيام 

البيئة قمنا وبجهود  اأ�سدقاء  اأننا يف مركز  واأذكر هنا 

من  واكت�سفنا   ، كلها  قطر  بتوثيق ح�رضات  جداً  ب�سيطة 

تعرف  مره  اأول  جديدة  ح�رضة   16 التوثيق  هذا  خالل 

على م�ستوى العامل ووثقت يف دوائر املعارف العاملية 

با�سم قطر.

ولذلك كيف اأ�ستطيع كم�سوؤول يف الدولة اأن اأقوم بعملية 

املثال  �سبيل  على  نفطي  تلوث  حدث  اإن  �رضيع  تدخل 

تعي�ص  التى  احلية  الكائنات  عن  معلومات  لاأملك  واأنا 

يف منطقة التلوث ، واملعلومات ت�ساعدنا اأن نتخذ القرار 

يف الوقت املنا�سب  بدًل من الدرا�سة قبل اتخاذ القرار.

من اأين نبداأ يف بناء قاعدة معلومات بيئية دقيقة ؟

البيانات  كل  لتوفري  عام  بيئي  مب�سح  نقوم  اأن  يجب 

اأن  ن�ستطيع  البيانات  تلك  خالل  ومن  واملعلومات 

نبثها على كافة امل�سوؤولني يف الدولة ، وتكون متاحة 

اأعمال  اأي رجل  منها  ي�ستفيد  اأن  وي�ستطيع   ، للباحثني 

اأماكن  معرفة  اأو   ، للبناء  �ساحلة  الأرا�سي  اأى  ملعرفة 

واملواين  امل�سانع  مثل  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  بناء 

وغريها من امل�ساريع الكربى.

ولكن البيئة ركيزة من ركائز روؤية قطر 2030 

فيكيف لنا اأن نحقق اأهداف تلك الركيزه الهامة؟

كما قلت من قبل يجب اأن نحدد اجلهة التى تعمل على 

بناء  قاعدة البيانات واملعلومات البيئية الطبيعية بكل 

دقيق  ب�سكل  املعلومات  هذه  ت�سبح  واأن   ، عنا�رضها 

معرفة  الباحثني  لكل  تتاح  واأن  حديثة  وبتكنولوجيا 

ن�سبة التلوث يف كل منطقة ، واجتاهات الرياح من اأجل 

ن�سبة  ونعلم  ،و  اجلوي  التلوث  حتركات  خريطة  معرفة 

الغبار يف الف�ساء ومدى تاأثريه على �سحة الإن�سان.

وهناك بع�ص املعلومات موجودة بالفعل ولكن م�ستتة 

وغري دقيقة ولي�ست بالكافية لتخاذ قرار بيئي �سليم.

البيئية  للبيانات  مظلة  اإىل  بالفعل  حاجة  يف  ونحن 

�سواء تكون يف وزارة اأو هيئة متخ�س�سة ولكن لنحتاج 

معلومات  قاعدة  و�سح  كيفية  يف  وا�سحة  لروؤية  اإل 

بيئية �ساملة يف الدولة.

هل الهتمام بالبيئة يف دول اخلليج والدول 

العربية قليل عن الهتمام الغربي بها؟

الدول  يف  البيئة  بق�سايا  ع�سوائي  الهتمام  لزال 

 ، اجلادة  الدرا�سات  على  ولتبنى  واخلليجية  العربية 

وندخل يف اأخطاء كثرية جداً نتيجة تلك الدرا�سات غري 

الدقيقة ، وحدثت ب�سبب تلك املعلومات ال�سعيفة وغري 

الدقيقة م�ساكل يف امل�ساريع واخلطط التنموية العربية 

كلفتنا كثرياً .

ماذا ينق�س قطر لكي تكون دولة خ�رضاء مثل دول 

العامل الأخرى؟

يف  خ�رضاء  مناطق  باإن�ساء  اهتمامنا  اأن  لحظنا  لو 

املدن اخلليجية اأو يف قطر على وجه اخل�سو�ص �سنجده 

�سعيف جداً ، وليوجد م�ساحات خ�رضاء داخل املدن ، 

وبجانب الطرقات ب�سكل وا�سح .

زراعة  ل�سالح  قطر  يف  املعاجلة  املياه  ا�ستخدمت  ولو 

باأكملها  الطرقات  زراعة  اأو  كربي  خ�رضاء  م�ساحات 

لتحولت قطر اإىل دولة خ�رضاء متكاملة .

ماهى اجلهود التي يقوم بها مركز اأ�سدقاء البيئة 

بجانب جهود وزارة البيئة ؟

متثل  التى  الوحيدة  اجلهة  هو  البيئة  اأ�سدقاء  مركز 

ب�سورة  ونعمل   ، بالبيئة  الهتمام  يف  املدين  املجتمع 

متكاملة مع وزارة البيئة التى ت�سع الت�رضيعات واخلطط 

املحافل  يف  قطر  دولة  ومتثل   ، ال�سرتاتيجيات  وتنفذ 

املركز  ميثل  املقابل  ويف   ، بالبيئة  اخلا�سة  الدولية 

قطر يف اجتماعات منظمات املجتمع املدنى التى تهتم 

بالبيئة ، واملركز ع�سواً يف 12 جمعية وموؤ�س�سة بيئية 

عاملية.

واملركز   ، البيئة  وزارة  ا�سرتاتيجية  حتت  نعمل  ونحن 

يهتم باجلانب ال�سلوكي يف حياة اأفراد املجتمع خا�سة 

داعمة  ل�سلوكيات  وفقًا  الطفل  ين�ساأ  لكي  الأطفال  من 

للمنظومة البيئية يف الدولة .

وهل ا�ستطاع املركز بالفعل تغيري عادات اأفراد 

املجتمع نحو ال�سلوك البيئي ال�سحيح؟

جهود  يلم�ص  اأن  ي�ستطيع  القطري  املجتمع  ،اأن  ل�سك 

املركز يف تغيري وتعديل نظرة املجتمع للبيئة القطرية 

وجود  ،ولول  للمركز   الب�سيطة  الإمكانات  من  بالرغم 

العمل  يف  ا�ستمرارية  هناك  كانت  ملا  جيدة  نتائج 

املجتمعي من اأجل حماية البيئة.

وما هى اأهم امل�ساريع املقبلة بعد جناح التعريف 

بزهرة ال�سعريان خالل ربيع هذا العام؟

احتفلنا هذا العام بنبات “ال�سعريان” اأحد نباتات البيئة 

البحرية الأ�سلية التي تزخر بها الطبيعة القطرية وينمو 

اجلفاف،  احتمال  على  بقدرته  ويتميز  �سواحلنا  على 

ويرتاوح ارتفاعه ما بني 20 — 30 �سم، وجذوره وتدية، 

اأوراقه فهي متقابلة ع�سارية طرية مل�ساء خ�رضاء  اأما 

باهتة مائلة للبيا�ص، واأزهاره �سغرية تخرج من اآباط 

الأوراق، وترتاوح األوانها بني الأ�سفر والأرجواين.

و�سنحتفل العام املقبل مب�سيئة اهلل بزهرة جديدة تدخل اإىل 

البيئة القطرية ، واختيارها �سيكون من قبل �ساحبة ال�سمو 

ال�سيخة موزا بنت نا�رضامل�سند  خالل املرحلة املقبلة.

ونقوم الآن بالتح�سري لنطالق برنامج  جديد بعنوان 

طري بالدي ليتعرف املجتمع القطري بالطيور القطرية 

من اأجل حمايتها .

اخليمة اخل�رضاء من اأهم امللتقيات الفكرية القطرية 

خالل �سهر رم�سان ..ماهو اجلديد هذا العام يف 

ليايل اخليمة؟

�سنناق�ص هذا العام موا�سيع متنوعة مثل حلقات حول 

اجلوانب الدينية يف البيئة ، لأن ديننا اأعطى البيئة حقها 

الكبري من اأجل رعايتها وتنميتها ، و�سنناق�ص موا�سيع 

اإىل  بالإ�سافة  اجتماعية خمتلقة مثل حقوق املعاقني 

يف  حدث  الذي  بعد  وال�سالمة  الأمن  ق�سايا  مناق�سة 

حريق مول فيالجيو .

وناأمل اأن ن�سارك جهاز الإح�ساء اهتمامه باملعلومات 

ليلة  خالل  من  البيئية  الإح�سائية  والبيانات 

معلوماتية  قاعدة  اإن�ساء  اأهيمة  ملناق�سة  �سنخ�س�سها 

التنفيذية  اأجل خدمة اخلطط  البيئة من  واإح�سائية عن 

بدولة قطر.

خطط التنمية تأثرت 
بضعف االهتمام بالبيئة في 
الدول العربية والخليجية. 

يجب بناء قاعدة معلومات 
وبيانات إحصائية شاملة 

لدولة قطر.

  خالل فعاليات لكل ربيع زهرة
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دور اإلحصاءات في قياس 
التغيرات البيئية

اإلحصائيات البيئية الرسمية لدولة قطر
لتطوير  �رضورية  واملوؤ�رضات  واحل�سابات  الإح�ساءات 

وتنفيذ ومتابعة اأهداف قطر نحو اإدامة البيئة لالأجيال 

على  تعتمد  الب�رض  رفاهية  اأن  الإقرار  اأدى  لقد  املقبلة. 

اتخاذ  يجب  التي  البيئية  بامل�سائل  قائمة  اإىل  البيئة 

قرار ب�ساأنها  مثل جودة املياه وجودة الهواء وكميتها 

واإدارة الف�سالت واملوارد الطبيعية والتنوع البيئي. لذا 

حتدد اأهداف ال�سيا�سات والأهداف القابلة للقيا�ص لهذه 

يف  الوطنية  التنمية  ا�سرتاتيجية  يف  البيئية  امل�سائل 

قطر 2016-2011.

تزويد  هو  لقطر  البيئية  لالإح�سائيات  العام  الهدف  اإن 

القاعدة لو�سع ال�سيا�سات واتخاذ القرارات عالوة على 

زيادة الوعي املتعلق بامل�سائل البيئية. ويجب اأن تكون 

نظام  من  جزءاً  لقطر  الر�سمية  البيئية  الإح�سائيات 

الدولية كما يجب  الوطني وفقا للمعايري  الإح�سائيات 

اأن تنتج وتوزع على اأ�سا�ص منتظم. وينبغي اأن تتناول 

املعلومات  اإىل  احلاجة  الر�سمية  البيئية  الإح�سائيات 

 2016-2011 قطر  يف  الوطنية  التنمية  ل�سرتاتيجية 

متعلقة  اأخرى  ودولية  وطنية  اأغرا�ص  على  عالوة 

باملعلومات البيئية على نحو متما�سك.

احلياتية  اجلوانب  البيئية  الإح�سائيات  نطاق  ي�سمل 

التي  الب�رضي  الفرعي  النظام  يف  اجلوانب  وتلك  للبيئة 

وي�سمل   ، البيئة  مع  مبا�رضاً  تفاعاًل  وتتفاعل  فيه  توؤثر 

النطاق البيئة الطبيعية والبيئات الب�رضية.

الدولة  النطاق  هذا  �سمن  البيئية  الإح�سائيات  ت�سف 

البيئية  املوارد  وجودة  البيئية  الظروف  يف  والتغريات 

وتنوعها والأن�سطة الب�رضية والأحداث الطبيعية التي لها 

تاأثري مبا�رض يف البيئة وتاأثري الظروف البيئية املتغرية 

التي  والقت�سادية  الجتماعية  الإجراءات  على  عالوة 

تخفيفها  اأو  التاأثريات  هذه  لتجنب  اجلمعيات  تتخذها 

اخلدمات  تزويد  يف  البيئة  قدرة  واإدامة  وا�سرتجاع 

الأمم  تقرير  )اأنظر:  ورفاهيتهم.  الب�رض  حياة  اجلوهرية 

الأمم املتحدة 2012(.

تنظم م�سودة الإطار املنقح لتطوير الإح�سائيات البيئية 

االإح�سائيات   2012 عام  املتحدة  الأمم  عن  ال�سادر 

البيئية اإىل مكونات اأ�سا�سية ومكونات فرعية وموا�سيع 

اإح�سائية.

معًا  الأ�سا�سية  ال�ستة  اجلوهرية  املكونات  جتمع 

البيئية،  الظروف   )1( يلي:  مبا  املتعلقة  الإح�سائيات 

حالة البيئة والتغريات التي حتدث فيها ب�سبب الأن�سطة 

الب�رضة  والأحداث الطبيعية، ال�سغوط على البيئة التي 

املوارد  ا�ستغالل   )2( ب�سبب  الب�رضية  الأن�سطة  ت�سببها 

البيئية اأو )3( ا�ستخدام البيئة لبقايا الإنتاج وعمليات 

والب�رضية  )الطبيعية  املتطرفة  الأحداث   )4( ال�ستهالك 

امل�ستوطنات  يف  للحياة  البيئية  النوعية   )5( البيئية( 

والقت�سادية  الجتماعية  الإجراءات   )6( و  الب�رضية 

الهادفة اإىل حماية البيئة واإدارة املوارد البيئية.

يبني ال�سكل 1 فيما يلي املكونات ال�ستة لالإح�سائيات 

بني  تف�سل  التي  املنقطة  اخلطوط  وت�سري  البيئية. 

املكونات التفاعل امل�ستمر  بينها.

ال�سكل1: مكونات الإح�سائيات البيئية 

)امل�سدر: FDES اإطار تطوير الإح�سائيات البيئية(

اإن هذا الهيكل مل�سودة اإطار تطوير الإح�سائيات البيئية 

ال�سيا�سات على نحو منتظم  اأهداف  لتحليل  اأداة مفيدة 

 2016-2011 قطر  يف  الوطنية  التنمية  ل�سرتاتيجية 

حمددة  اأهدافًا  تتناول  التي  املوؤ�رضات  على  طلب  اإىل 

اأنه  كما  الكامنة.  والإح�سائيات  ال�سيا�سات  وم�سائل 

الر�سمية  البيئية  الإح�سائيات  نطاق  ي�ساعد يف حتديد 

يف قطر وحتديد دور هيئة الإح�ساء يف قطر فيما يخ�ص 

منتجي البيانات وم�ستخدمي الإح�سائيات.

على  البيئية  الإح�سائيات  تطوير  اإطار  هيكل  بتطبيق 

اأهداف ال�سيا�سات ل�سرتاتيجية القطاع البيئي يف

مايكل ناجي
خبير في اإلحصائيات البيئية
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املعلومات  على  احل�سول  وطلبها   2016-2011 قطر 

لالإح�سائيات  احلالية  الأولويات  حتديد  ميكن  البيئية 

البيئية الر�سمية يف قطر وتنظيمها كما يلي:

جودة  الهواء،  جودة  البيئية:  واجلودة  الظروف   .1

املياه اجلوفية، جودة املياه البحرية.

املياه  موارد  وا�ستخدامها:  البيئية  املوارد   .2

ومعاجلتها  الف�سالت   ، مياه  توليد  اجلوفية، 

والتخل�ص منها، توليد الف�سالت ال�سلبة والتخل�ص 

منها.

النبعاثات  والف�سالت:  والرت�سبات  النبعاثات   .3

ومعاجلتها  الف�سالت   ، مياه   توليد  اجلو،  اإىل 

والتخل�ص منها، توليد الف�سالت ال�سلبة واإدارتها.

4. الكوارث والأحداث املتطرفة: لتوجد اأولوية حلد 

الآن.

املياه  البيئية:  وال�سحة  الب�رضية  البيئة   .5

وال�سحة، التعر�ص اإىل امللوثات املحيطة.

6. حماية البيئة واإدارتها واإ�رضاكها: حماية البيئة 

ونفقات الإدارة.

ممكن  وقت  باأ�رضع  املعلومات  على  الطلب  ملعاجلة 

لتح�سني  اإجراءات  عدة  قطر  يف  الإح�ساء  هيئة  اأتخذت 

ل�سناع  الر�سمية  الببيئية  الإح�سائيات  وجودة  توافر 

تعيني  الإجراءات  هذه  وت�سمل  واجلمهور.  القرارات 

ال�سيد مايكل ناجي  البيئية هو  الإح�سائيات  خبري يف 

اإطار لالإح�سائيات  بدء تطوير  1 مايو،  النم�سا يف  من 

اأ�سا�ص اإطار تطوير الإح�سائيات  البيئية يف قطر )على 

اإح�سائيات  لتنفيذ  املتحدة( وخطة عمل  لالأمم  البيئية 

الأولوية يف 2012 و 2013.

نظام  من  جزءاً  البيئية  الإح�سائيات  ت�سبح  اأن  يجب 

املعنية  اجلهات  اإ�رضاك  يجب  كما  الوطني  الإح�ساء 

كافة )منتجي البيانات وم�ستخدمي البيانات(.

اإن روؤية هيئة الإح�ساء ب�ساأن الإح�سائيات البيئية هي 

التالية:

ال�سيا�سات  ل�سنع  الأ�سا�ص  البيئية  الإح�سائيات  تزود 

الوعي  لزيادة  وكذلك  الأدلة  على  امل�ستندة  والقرارات 

املتعلق بامل�سائل البيئية. ويقدم  جهاز الإح�ساء يف قطر 

الإح�سائيات  الذي يزود نظام  الوطني  الإح�ساء  نظام 

للت�سنيفات  ووفقًا  منتظم  اأ�سا�ص  على  البيئية   

عدة  الإح�سائيات   وتخدم  اجلودة.  ومعايري  الدولية 

نظام  اإن  متما�سك.  نحو  على  ودولية  وطنية  اأغرا�ص 

الوطنيني  ذوي  الوطني ي�رضك كل املنتجني  الإح�ساء 

املعلومات  حاجات  ويراجع  البيئية  للبيانات  العالقة 

مل�ستخدمي البيانات على نحو م�ستمر.

الإح�سائيات  اإنتاج  ميكن   كيف  اأدناه   2 ال�سكل  يبني 

والنظم  بالإطارات  ذلك  يتعلق  وكيف  الر�سمية  البيئية 

للح�سول  املختلفة  والطلبات  املوؤ�رضات  وجمموعات 

على املعلومات يف دولة قطر. و�سيزود الإطار القطري 

املفاهيمية  القاعدة  البيئية  لالإح�سائيات  الوطني 

وفقًا   متنوعة  م�سادر  من  البيئية  البيانات  لتنظيم 

هي  البيئية  البيانات  م�سادر  اإن  الدولية.  للمعايري 

وكذلك  لالإح�ساء  قطر  هيئة  جتريها  التي  امل�سوح 

من  اخلارجية  املعنية  اجلهات  تقدمها  التي  البيانات 

مثل وزارة البيئة و�رضكة قطر للبرتول واملوؤ�س�سة العامة 

للكهرباء واملاء )كهرماء( وجهات كثرية اأخرى. وميكن 

بعد ذلك ا�ستخدام الإح�سائيات البيئية الر�سمية الناجتة 

حلاجات  وفقًا  خمتلفة  بطرائق  متما�سك  نحو  على 

املثال  �سبيل  على  ذلك  وي�سمل  املختلفة.  امل�ستخدمني 

 )1(   DPSIR اإطار  لـ  وفقًا  البيئية  امل�سائل  عر�ص 

 UNEP املتحدة  لالأمم  البيئي  الربنامج  عن  ال�سادر 

وفقا  القت�سادية  بالبيانات  البيئية  البيانات  دمج  اأو 

.)2(  SEEA لـ

وطني  اإطار  لتطوير  موؤخراً  اأطلقت  التي  الأن�سطة  اإن 

لالإح�سائيات البيئية ولتنفيذه بو�سفه جزءا من نظام 

الإح�سائيات الوطنية خطوات مهمة نحو الأمام لقيا�ص 

يف  املجتمع  وعي  وزيادة  م�ستدامة  تنمية  نحو  التقدم 

قطر ب�ساأن امل�سائل البيئية.

اإنه لتحٍد كبري عر�ص تعقيد امل�سائل البيئية وعالقاتها 

والتنمية  الب�رضية،  ال�سحة  جوانب  مع  املت�سابكة 

القت�سادية ورفاهية املجتمع يف قطر على نحو �سهل 

الفهم. غري اأن الأدوات واملوؤ�رضات الإح�سائية وو�سائل 

التفاعلية  ال�سبكية  الن�رض احلديثة )مبا يف ذلك الربامج 

والأجهزة النقالة وغريها( لن ي�ساعد يف اإبالغ املجتمع 

ال�سكل 2: عالقة الإح�سائيات البيئية بالإطارات والنظم وجمموعات املوؤ�رضات الأخرى والطلب على املعلومات يف 

دولة قطر )امل�سدر: FDES اإطار تطوير الإح�سائيات البيئية ال�سادر عن الأمم املتحدة، وتوىل الكاتب تعديله(

“جمال  عر�ص  كذلك  بل  فح�سب  البيئية  امل�ساغل  عن 

االإح�سائيات” )اأنظر هان�ص بو�سلينغ، 2006(.

يخطط ن�رضالبيانات اأوًل مبوجب الإطار اجلديد للف�سل 

القاين من عام 2013.

املراجع:

التنموي  للتخطيط  العامة  والأمانة  البيئة  وزارة 

)2010(: ا�سرتاتيجية القطاع البيئي 2016-2011

الأمانة العامة للتخطيط التنموي )2011(: ا�سرتاتيجية 

التنمية الوطنية يف قطر 2016-2011

لتطوير  املنقح  الإطار  م�سودة   :)2012( املتحدة  الأمم 

الإح�سائيات البيئية

http://UNSTATS.UN.ORG/UNSD/STAT-

..COM/DOC12/BG-FDES.PDF

______________________________

التعاون  منظمة  ت�ستخدمة  اإطار    DPSIR  )1(

املتحدة  الأمم  وبرنامج  والتتنمية  القت�سادي 

املعلومات  لعر�ص  الأوربية  البيئة  ووكالة  للبيئة 

 DPSIR  : Driving forces، ويعني  البيئية. 

Pressures، States، Impacts، Responses
البيئية-القت�سادية  احل�سابات  نظام   SEEA  )2(

لالأمم املتحدة   

(http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.

asp)
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خطة متكاملة لبناء مشروع         نظام 
السجل الوطني

ألقى محاضرة في جامعة كارنجي ميلون قطر ..حمد بن جبر:-

األقى �سعادة ال�سيخ حمد بن جرب بن جا�سم اآل ثاين رئي�ص 

ميلون  كارجني  جامعة  يف  حما�رضة   الإح�ساء  جهاز 

قطر حول دور البيانات واملعلومات التي ينتجها  جهاز 

الإح�ساء يف خطط التنمية بالدولة. 

هناك   اأن  ثاين  اآل  جرب  بن  حمد  ال�سيخ  �سعادة  واأو�سح  

خطة متكاملة لبناء وتطوير م�رضوع نظام ال�سجل الوطني 

واملعلومات  البيانات  جتميع  على  خالله  من  يعمل 

الإح�سائية من م�سادرها املختلفة واملتعددة لتكون يف 

قاعدة بيانات ذات �سياغة موحدة تعتمد على منط معتمد 

وقيا�سي.

ولفت �سعادته اإىل اأنه �سيتم العتماد على اأحدث الت�سنيفات 

ربط  من  للتمكن  دوليًا،  املعتمدة  الإح�سائية  والتعاريف 

هذه البيانات واملعلومات �سواء تلك املتعلقة بالقطاعات 

الجتماعية اأو القطاعات القت�سادية مع بع�سها البع�ص.

التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون  الندوة  واأكد خالل 

به  يقوم  الذي  الدور  اأهمية  على  الأربعاء  اأم�ص  قطر  يف 

وربطها  واملعلومات  للبيانات  بالن�سبة  الإح�ساء  جهاز 

بخطط التنمية.

القرارات  بناء  يف  يوؤثر  عام  ب�سكل  الإح�ساء  اإن  وقال 

خطط  اإىل  نتائجه  ترجمة  خالل  من  العامة  وال�سيا�سات 

والتعليمية  ال�سحية  املجالت  يف  وا�سرتاتيجيات 

التنمية  با�سرتاتيجية  كله  ذلك  وربط  والعمرانية 

الوطنية.

الدور املهم  اأهمية هذا  اأن املحا�رضة ت�رضح  اإىل  ولفت 

جلهاز الإح�ساء وكيفية ال�ستفادة منه وربطه بجميع 

مراحل التنمية. 

ال�سرتاتيجية  اإ�سهار  بداية  منذ  اإنه  �سعادته  وقال 

جهاز  بني  الفعالة  امل�ساركة  بالفعل  مت  التنموية 

الإح�ساء والتخطيط التنموي يف كيفية الإعداد امل�سبق 

والبيانات  للمعلومات  بالن�سبة  العامة  لالحتياجات 

وال�ستفادة منها يف امل�ساريع واخلطط التنموية، وكيفية 

لتلبية الحتياجات  اإح�سائي ريا�سي وا�سح  اإطار  و�سع 

امل�ستقبلية وال�ستفادة منها والإعداد اجليد لها.

وقدم �سعادته �رضحًا للخطط التي و�سعها جهاز الإح�ساء 

الإح�ساء  اأن جهاز  الأخرى، موؤكداً  بالتعاون مع اجلهات 

هذه  ا�ست�سارة  تتم  ولكن  البيانات  تنتج  فقط  جهة  لي�ص 

اجلهات للتعرف على احتياجاتهم من البيانات وبالتايل 

يتم اإجراء امل�سوحات امليدانية مبا يتوافق مع احتياجات 

املجتمع القطري ب�سكل عام.

اإلحصاءات تؤثر بشكل 
عام في بناء القرارات 

والسياسات العامة

  حمد بن جرب بن جا�سم �آل ثاين
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خطة متكاملة لبناء مشروع         نظام 
السجل الوطني

ألقى محاضرة في جامعة كارنجي ميلون قطر ..حمد بن جبر:-

خطة  بو�سع  �سيقوم  اجلهاز  اأن  اإىل  �سعادته  نوه  كما 

متكاملة لبناء وتطوير م�رضوع نظام ال�سجل الوطني يعمل 

الإح�سائية  البيانات واملعلومات  من خالله على جتميع 

قاعدة  يف  لتكون  واملتعددة  املختلفة  م�سادرها  من 

معتمد  منط  على  تعتمد  موحدة  �سياغٍة  ذات  بيانات 

والتعاريف  الت�سنيفات  اأحدث  على  بالعتماد  وقيا�سي 

الإح�سائية املعتمدة دوليًا، للتمكن من ربط هذه البيانات 

واملعلومات �سواء تلك املتعلقة بالقطاعات الجتماعية اأو 

القطاعات القت�سادية مع بع�سها البع�ص.

يهدف  “قلم”  املعلومات  لتبادل  قطر  م�رضوع  اأن  وبني 

اإىل  م�سرياً  البيانات،  م�ستخدمي  بني  التوا�سل  زيادة  اإىل 

اأن الربنامج و�سع لتحقيق التفاعل والرتابط بني اجلهات 

املعلوماتية.

ميكن  وكيف  التعليم  اأهمية  على  جرب  بن  حمد  واأكد 

التعليم العايل ح�سب  جلهاز الإح�ساء توجيه ا�سرتاتيجية 

الو�سع  على  التعرف  حيث  من  العمل  �سوق  متطلبات 

احلايل، والتن�سيق ل�سمان اأن تكون خمرجات التعليم مبا 

يتوافق مع احتياجات �سوق العمل.

يف  العايل  التعليم  مع  ال�رضاكة  اإمكانية  عن  وحتدث 

مع  ال�رضاكة  اإىل  م�سرياً  الوطنية،  التنمية  ا�سرتاتيجية 

خالل  من  الطالب  وا�ستفادة  ميلون  كارينجي  جامعة 

بع�ص  اإجراء  خالل  من  الإح�ساء  جهاز  مع  التعاون 

البحوث واملبادرات.

بني  تفاهم  مذكرة  هناك  �سيكون  اأنه  �سعادته  واأعلن 

اآلية  �سياغة  متت  اأنه  موؤكداً  الإح�ساء،  وجهاز  اجلامعة 

العمل  يف  ودجمهم  الطالب  م�ساركة  خالل  من  ال�رضاكة 

الإح�سائي و امل�سوحات وتنفيذ بع�ص الربامج وال�ستفادة 

اإيل  دعوتهم  اإىل  بالإ�سافة  البيانات،  بع�ص  حتليل  من 

الإح�ساء،  جهاز  يعقدها  التي  العمل  وور�ص  املوؤمترات 

اخلطط  يف  الإح�ساء  دور  باأهمية  واعيًا  جيال  يخرج  مما 

امل�ستقبلية.

�رضيعًا،  منواً  ي�سهد  القطري  القت�ساد  اإن  �سعادته:  وقال 

من  النمو  هذا  مواكبة  هو  الإح�ساء  جهاز  دور  وبالتايل 

متخذي  ومتكني  اأ�رضع  ب�سكل  البيانات  ا�ستخراج  خالل 

التطور  نتيجة  حتدث  التي  الظواهر  على  بالتعرف  القرار 

من  متوا�سل  ب�سكل  البيانات  هذه  اإتاحة  اأهمية  موؤكداً 

خالل اآليات التحديث التي يعمل اجلهاز عليها.

حتديات  هناك  اأن  اإىل  الإح�ساء  جهاز  رئي�ص  واأ�سار 

تواجه اجلهاز منها قلة الكوادر ولذلك قام اجلهاز بو�سع 

اخلطة التنفيذية التي تتعلق بال�سرتاتيجية العامة والتي 

ت�ستلزم الزيادة يف الكادر الوظيفي مبا يتوافق مع تلبية 

اإىل  تهدف  التي  املو�سوعة  اخلطة  ح�سب  الحتياجات 

العمل  �سوق  يف  وانخراطهم  القطري  ال�سباب  ا�ستقطاب 

من  الالزمة  اخلربات  واكت�ساب  اجلديدة  امل�ساريع  لتنفيذ 

الكوادر املتواجدة بجهاز الإح�ساء حاليًا، مما ي�ساهم يف 

اإعداد كادر قطري متميز ي�ساهم يف بناء املجتمع. 

اللجنة  اإدارة  جمل�ص  يف  ع�سو  من�سب  �سعادته  وي�سغل 

�رضيكًا  الإح�ساء  جهاز  يعترب  كما   ،2022 لقطر  العليا 

له دور مهم يف  و�سيكون  العامل  كاأ�ص  تنظيم  اأ�سا�سيًا يف 

توفري البيانات و�سيقوم اجلهاز بر�سد اأي تغريات ت�سهدها 

التحتية وال�سكان  القطاعات القت�سادية بالدولة والبنية 

القرار  �سانعي  ومد  لال�ست�سافة  التح�سريات  ظل  يف 

بالدولة بالبيانات واملعلومات اأوًل باأول لتخاذ ما يلزم 

جتاه اأي تغريات.

هذا وقد جاءت الندوة يف اإطار “�سل�سلة حما�رضات العميد” 

اإبراهيم،  د.اإبراهيم  بارزين مثل  والتي ت�سمنت متحدثني 

وامل�ست�سار  التنموي  للتخطيط  العامة  الأمانة  عام  اأمني 

القت�سادي ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين 

اأمري دولة قطر املفّدى، وح�سن الذوادي الأمني العام للجنة 

العليا لقطر 2022.

ومن جهته قال اإيلكر بايرب�ص، عميد كارنيجي ميلون يف 

املنتدى  مبثابة  العميد  حما�رضات  �سل�سلة  “تعترب  قطر: 

امل�ستوى  رفيعو  القادة  خالله  من  ياأتي  الذي  الرئي�سي 

باأفكارهم  املجالت،  خمتلف  يف  امل�سوؤولني  وكبار 

الطالب  مدارك  ويو�سعون  ميلون  كارنيجي  اإىل  وروؤاهم 

الإح�ساء  جهاز  اأن  يذكر  املهمة”.  للق�سايا  وفهمهم 

يف  البحوث  مل�ساندة  الالزمة  البيانات  توفري  على  يعمل 

البيانات التي يجري  قطر ومنها، على �سبيل املثال، تلك 

هيئة  ع�سوا  يجريه  الذي  البحث  يف  حاليًا  ا�ستخدامها 

التدري�ص بجامعة كارنيجي ميلون، كما اأن لل�سيخ حمد بن 

جرب اآل ثاين دور حموري يف تاأ�سي�ص جهاز الإح�ساء يف 

يونيو 2007، كما اأ�رضف على اإعداد ال�سرتاتيجية الوطنية 

ال�سكان  تعداد  برامج  يف  رائداً  ويعترب  الإح�ساء،  لتطوير 

الوطنية  ال�سيا�سات  بو�سع  وقام  واملن�ساآت،  وامل�ساكن 

ال�سيخ  ظل  وقد  املعلومات،  تبادل  مركز  واأ�س�ص  لل�سكان، 

حمد حتى نوفمرب 2011 ي�سغل من�سب مدير عام الأمانة 

الأهمية  بالغ  دوراً  لعب  حيث  التنموي،  للتخطيط  العامة 

وا�سرتاتيجية   2030 لعام  الوطنية  قطر  روؤية  و�سع  يف 

التنمية الوطنية 2011-2016. كما اأنه ع�سو يف جمل�ص 

اإدارة اللجنة العليا لقطر 2022.

واجلدير بالذكر اأن جامعة كارنيجي ميلون ظلت لأكرث من 

وت�سم  العامل.  غريت  لبتكارات  اإلهام  م�سدر  عام،  مائة 

اأكرث  القمة،  جامعات  �سمن  دومًا  ُت�سّنف  التي  اجلامعة، 

األف خريج و5 اآلف ع�سو هيئة  األف طالب و90  من 11 

تدري�ص وموظف على م�ستوى العامل.

كارنيجي  جامعة  قطر  موؤ�س�سة  دعت   ،2004 عام  ويف 

املركز  ذلك  التعليمية،  املدينة  اإىل  الن�سمام  اإىل  ميلون 

بلداً   39 من  الطالب  ويلتحق  والبحوث.  للمعرفة  الفريد 

خمتلفًا مبرافقنا التعليمية املقامة على اأرقى امل�ستويات 

كارنيجي  جامعة  وتقدم  التعليمية.  املدينة  يف  العاملية 

العلوم  جمالت  يف  جامعية  برامج  قطر  يف  ميلون 

البيولوجية واإدارة الأعمال والبيولوجيا احلا�سوبية وعلوم 

ميلون  كارنيجي  وتلتزم  املعلومات.  ونظم  الكمبيوتر 

التزامًا تامًا بالروؤية الوطنية لدولة قطر لعام 2030 من 

خالل تطوير الب�رض واملجتمع والقت�ساد والبيئة

  �إيلكر بايرب�س
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هل 
لإلحصائيات 

وجود في حياتنا 
اليومية

؟
يتولون  كانوا  �سواًء  الإح�ساء،  جمال  يف  العاملون 

النتائج،  من  ال�ستفادة  اأو  حتليلها  اأم  البيانات  جمع 

يدركون اإدراكًا جيداً مدى اأهمية الإح�سائيات يف حياة 

يف  امل�ساعدة  ال�ستخدامات  وت�سمل  اليومية.  النا�ص 

حتديد مواقع املدار�ص وامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 

وخدمات الطواريء والطرق. وكثرياً ما ي�ستخدم جمتمع 

البيع  منافذ  اأماكن  لتقرير  الإح�سائيات  الأعمال 

الإح�سائيات  ا�ستخدامات  اإن  اخلدمات.  اأو  باملفرد 

كثرية واأكرث تنوعًا مما و�سفنا اأعاله.

اأعمال موؤمتر  اجتماعًا ملناق�سة جدول  ح�رضت موؤخراً 

اأن  املفيد  من  اأن  الجتماع  يف  �سديق  وذكر  مقبل. 

التاأثري  لالإح�سائيات  ميكن  كيف  للنا�ص  املوؤمتر  يبني 

يف حياتهم. ده�ست قلياًل لهذا التعليق لأنني اأ�ساهد اأن 

الإح�سائيات ت�ستخدم يف كل �سيء حولنا اإل اأن معظم 

يق�سون  ول  نف�سها  بالطريقة  الأ�سياء  يرون  ل  النا�ص 

وقتًا يف التفكري يف اأن الإح�سائيات حولنا جميعًا.

ل  قد  ال�سغرية  املجتمعات  يف  اأنه  �سحيحًا  يكون  قد 

ازدياد  مع  اأنه  غري  للغاية.  مهمة  الإح�سائيات  تكون 

اأهمية. ويف  الإح�سائيات  ا�ستخدام  يزداد  ال�سكان  عدد 

مدر�سة  توجد  رمبا  النا�ص  اآلف  ب�سعة  يقطنها  قرية 

واحدة ومركز �سحي واحد اأو عيادة طبيب واحدة وتكون 

لتحديد  الإح�سائية  البيانات  ا�ستخدام  اإىل  احلاجة 

مهمة  لي�ست  �سحيح  نحو  على  اخلدمات  هذه  مكان 

جداً. اإل اأنه مع ازدياد عدد �سكان القرية من املهم فتح 

مدار�ص ل�سم التالميذ يف �سن الدرا�سة. ومن املهم تزويد 

متقدمني  �سكان  وجود  حالة  يف  ال�سن  لكبار  اخلدمات 

يف ال�سن والأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة قريبًا 

من اأماكن �سكنهم. كما اأن خدمات الأمن يجب اأن تكون 

تلقي  كافة  ال�سكان  ي�ستطيع  لكي  الأماكن  يف  منت�رضة 

الرد ال�رضيع يف حالة الطوارئ. لذا اإذا وجدت عدادا من 

التعاون  يرجى  بابك  يطرق  قطر  يف  الإح�ساء  جهاز 

لأغرا�ص  ت�ستخدم  له  تقدمها  التي  املعلومات  اإن  معه. 

لإنقاذ  يوم  ذات  ا�ستخدامها  وميكن  خمتلفة  و  كثرية 

حياتك اأو حياة اأحد اأفراد اأ�رضتك.

هل تعرف احلكومة كل �سيء عنك لأن لديك رخ�سة قيادة 

�سخ�سية  هوية  ولديك  الدرا�سة  يف  وانخرطت  �سيارة 

ر�سمية اأو لديك بطاقة �سحية؟  اإن هذه املعلومات يف 

تزود  جمتمعة  اأخرى  اإدارية  بيانات  مع  البلدان  بع�ص 

الدول  وت�ستخدم  النا�ص.  عن  املعلومات  من  الكثري 

ال�سكان.  تعدادات  اإجراء  لعدم  النهج  هذا  الإ�سكندنافية 

تعداد  يكون  قطر  مثل  من  الدول  معظم  يف  اأنه  غري 

ويف  النا�ص.  عن  للبيانات  الرئي�سي  امل�سدر  ال�سكان 

لتحديث  بالعينة  التعدادات جترى م�سوح  ال�سنوات بني 

ي�ستمر  الإ�سكندنافية  الدول  يف  وحتى  التعداد.  اأرقام 

عن  املعلومات  كل  لتوجد  اإذ  بالعينة  امل�سوح  اإجراء 

بالعينة  امل�سوح  وتطبق  الإدارية.  ال�سجالت  يف  النا�ص 

الطرق الإح�سائية لختيار عدد �سغري ن�سبيًا من الأ�رض 

امل�ستقاة من  البيانات  الأ�رض. ويجري وزن  لتمثيل كل 

الأ�رض املختارة ا�ستناداً على احتمالية الختيار ويجري 

“تكبري” البيانات لتمثل الأ�رض كافة. اإن هذا ال�ستخدام 
لبع�ص  الإرباك  ي�سبب  والإح�سائيات  لالحتمالت 

اأو  املت�سمنة  احل�سابات  يفهمون  ل  قد  اأنهم  اإذ  النا�ص 

اأنهم يف�سلون عدم ت�سديق اأن ذلك الختيار بالعينات 

يقدم بيانات معقولة لأغرا�ص اتخاذ القرارات.

كان  الإح�ساء  يف  اأ�ستاذ  عن  ق�سة  مرة  ذات  �سمعت 

وكان  لطالبه  بالعينات  الختيار  يف  نظرية  ي�سف 

ي�رضح كيف ميكن درا�سة عينة وا�ستخدامها يف تعميم 

يده  الطلبة  اأحد  ورفع  جميعًا.  لل�سكان  املعلومات 

وقال: “ل اأ�سدق ذلك. ملاذا ل ندر�ص ال�سكان كافة يف 

اأحيانًا م�سح  اأنه مهم  التف�سري  البداية؟” حاول الأ�ستاذ 

ال�سكان كافة غري اأن النفقات واللوج�ستيات املت�سمنة 

التعداد عمليًا لكل م�سح  ال�سكان ل يجعل  يف م�سح كل 

يحتاج اإىل الإجراء ولنت�سور عبء الرد على الأ�رض كافة 

الأ�ستاذ  وم�سى  م�سح.  كل  يف  �سخ�ص  كل  اأدخل  اإذا 

وبقي  والتمثيلية.  الع�سوائية  العينات  فكرة  ي�رضح 

الطالب يهز راأ�سه. وحتدث الأ�ستاذ عن عينات الت�سنيف 

واخلطاأ  الع�سوائية  العنقودية  العينات  واختيار  الن�سبي 

الطالب  بقي  املركزي.  احلد  ونظرية  للو�سط  املعياري 

ينبغي  اأكرث مما  ثمة  اأفهم ذلك.  “ل   : قائاًل  غري مقتنع 

ول  كثرياً  باملخاطر  حمفوف  والأمر  النظرية  من 

الأرقام كافة.”  اأرقام قليلة بدًل من  الثقة يف  اأ�ستطيع 

جرب الأ�ستاذ مثاًل اأكرث عملية مف�رضاً ال�رضامة العلمية 

الإقبال  ترتيب  حتديد  يف  امل�ستخدم  نف�سه  والختيار 

حيث  املتحدة  الوليات  يف  التلفزيونية  الربامج  على 

اأي  لتحديد  الأ�رض  اآلف  ب�سعة  من  الردود  ت�ستخدم 

املعلومات  هذه  وت�ستخدم  النا�ص  ي�ساهدها  الربامج 

يوقف  واأيها  العر�ص  يف  ت�ستمر  الربامج  اأي  لتحديد 

الناجحة على ماليني  العرو�ص  البث حيث حت�سل  عن 

الدولرات من الإعالنات. بقي الطالب غري مقتنع وقال: 

“تق�سد اأن ب�سعة اآلف ميكنهم اإبالغنا ما ي�ساهده اأكرث 
اأجاب  اأخرياً  التلفزيون؟”   يف  اأ�رضة  مليون   100 من 

الأ�ستاذ �ساخطا اإزاء �سك الطالب: “ح�سنًا، عندما تذهب 

اإجراء فح�ص  اإىل الطبيب يف املرة التالية ويطلب منك 

باأخذ  اإنك ل تثق  له  لي�ص كافيًا. قل  اإن ذلك  له  دم قل 

العينات ويجب اأن ياأخذوا كل دمك !”

الأ�رض  م�سوح  يف  واملال  الوقت  ليوفر  العينات  اأخذ 

الوحيدة  الطريقة  اأنه  بل  فح�سب  الأخرى  وامل�سوح 

اأخذ العينات ي�ستخدم على  اإن  لدرا�سة موا�سيع معينة. 

على  مثاًل  خذ  كثرية.  منتجات  �سنع  يف  وا�سع  نطاق 

اجلوهرة  م�سنع  هو  التحويلية  لل�سناعة  م�سنعًا  ذلك 

كهربائية  م�سابيح  ينتج  اأنه  يدعي  الذي  للم�سابيح 

ينتجها  التي   امل�سابيح   اأن  وي�سمن  اجلودة  عالية 

5 اآلف �ساعة. ميكن للم�سنع فح�ص  ميكن ا�ستخدامها 

 5 البالغ  الأدنى  احلد  من  للتاأكد  ينتجه  م�سباح  كل 

تبقى  لن  الفح�ص  يكمل  عندما  اأنه  غري  �ساعة  اآلف 

بال�سيء  القيام  امل�سنع  ! يختار  يبيعها  لديه م�سابيح 

وني�سان ومر�سيد�ص  تويوتا  الذي تطبقه �رضكات  نف�سه 

وفورد و�رضكات اأخرى معنية ب�سمان جودة منتجاتها. 

ي�ستخدم م�سنع اجلوهرة عينة متثيلية �سغرية ل�سمان 

جودة نوعية امل�سابيح التي ينتجها وعدم ارتكاب خطاأ 

يف عملية الإنتاج.

ت�ساهم الإح�سائيات يف اأمور كثرية ت�ساهد يف احلياة 

اإن  يدركونها.  ل  اأم  النا�ص  يدركها  �سواًء  اليومية، 

القرارات  �سناع  ي�ساعد  لالإح�ساء  ال�سحيح  ال�ستخدام 

حياة  جعل  بهدف  للم�ستقبل  التخطيط  حت�سني  يف 

ت�سيء  وعندما  الإمكان.  قدر  ومريحة  اآمنة  اجلميع 

ال�رضكة  ا�ستخدام  يف  فكر  القادمة  املرة  يف  م�سباحًا 

تركب  عندما  اجلودة.  ل�سمان  لالإح�سائيات  املنتجة 

التي  الإح�سائيات  يف  فكر  القادمة  املرة  يف  �سيارة 

ا�ستخدمت ل�سمان ح�سن �سنعها ومتانتها.

اإن لالإح�سائيات وجود يف حياتنا اليومية حتمًا.

مارك جريس
خبير إحصائي
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) اإلحصاء( 
يستكشف 

الكوادر 
القطرية 

المتميزة 
في معرض 

قطر 
المهني 

2012

اهتمام كبير من قبل الجهاز 
الستقطاب الشباب القطري 

 2012 الإح�ساء يف معر�ص قطر املهني  �سارك جهاز 

الذي اأقيم يف مركز قطر الوطني للموؤمترات  على مدار 

الأمريي  الديوان  من  كل  بتنظيمه   وقام  ايام  خم�سة 

وقطر  املجتمع  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  وموؤ�س�سة 

للبرتول وجامعة قطر ووزارة العمل .

متميزة  جتربة  املعر�ص  خالل  الإح�ساء  جهاز  وقدم 

اآلية  على  التعرف  يف  القطري  ال�سباب  من  لزائرية 

العمل داخل اجلهاز ، واأهم الكوادر والتخ�س�سات التي 

، ويف املقابل  يحتاجها اجلهاز خالل املرحلة املقبلة 

اطلعوا  التي  والن�رضات  التقارير  مب�ستوى  الزوار  اأ�ساد 

على  خاللها  من  تعرفوا  والتي   ، اجلناح  يف  عليها 

معلومات وحقائق عن قطر ب�سكل وا�سح وب�سيط.

من  كبرية  جمموعة  الإح�ساء  جهاز  جناح  قدم  كما 

التقارير والبيانات الإح�سائية لزواره بينت ما ينتجه
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تعرف  اإيل  بالإ�سافة  دورية  ب�سفة  الإح�ساء   جهاز 

ال�سباب على اأهم امل�ساريع التي يقوم بها اجلهاز �سواًء 

كانت م�سوح دورية اأو اإ�سدار ن�رضات اإح�سائية حديثة. 

للمواطنني  الذاتية  ال�سري  من  الع�رضات  ا�ستقبال  وعقب 

جهاز  يف  امل�سوؤولني  قام   املعر�ص  خالل  القطريني 

الإح�ساء  با�ستك�ساف الكوادر املتميزة للعمل باجلهاز.

املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير  املالكي  من�سور  وقال 

بجهاز الإح�ساء اإن اجلهاز لديه اهتمام كبري ل�ستقطاب 

ال�سباب القطري والعمل على تدريبهم وتاأهيلهم لتمكنهم 

من تويل املنا�سب العليا يف خمتلف القطاعات.

توفري  يف  لالإ�سهام  تاأتي  اجلهاز  م�ساركة  اإن   : وقال   

للم�ساركة  القطريني،  لل�سباب  وتدريب  توظيف  فر�ص 

تهدف  التي  العهد  ويل  �سمو  اأطلقها  التي  املبادرة  يف 

اإىل تاأهيل وتوظيف املواطنني مما ي�ساهم ب�سكل مبا�رض 

يف عملية التنمية. واأ�ساف: “ي�سعى جهاز الإح�ساء من 

ال�سباب  اأمام  الفر�سة  لإتاحة  املهني  املعر�ص  خالل 

لالنت�ساب  اخلريجات  اأو  اخلريجني  من  �سواًء  القطري 

اإليه كون )الإح�ساء( قد مر خالل الفرتة املا�سية باإعداد 

�سنوات، و�سع من  ا�سرتاتيجية عامة ملدة خم�ص  خطة 

من  العديد  خلق  مما  لتنفيذها،  العملية  الأ�س�ص  خاللها 

يف  ا�ستحداثها  مت  التي  اجلديدة  وامل�ساريع  املتطلبات 

العديد من القطاعات”.

اخلطة  بو�سع  قام  اجلهاز  اأن  اإىل  املالكي  واأ�سار   

التي  العامة  بال�سرتاتيجية  تتعلق  التي  التنفيذية 

ت�ستلزم الزيادة يف الكادر الوظيفي مبا يوافق مع تلبية 

اإىل  تهدف  التي  املو�سوعة  اخلطة  ح�سب  الحتياجات 

العمل  �سوق  يف  وانخراطهم  القطري  ال�سباب  ا�ستقطاب 

لتنفيذ امل�ساريع اجلديدة واكت�ساب اخلربات الالزمة من 

ي�ساهم  الإح�ساء حاليًا، مما  الكوادر املتواجدة بجهاز 

يف اإعداد كادر قطري متميز ي�ساهم يف بناء املجتمع. 

اخلام�سة  الن�سخة  خالل  يوفر  “االإح�ساء”  اأن  واأو�سح 

خمتلف  يف  للقطريني  عمل  فر�سة   32 املعر�ص  من 

ومتطلبات  احتياجات  مع  يتوافق  مبا  التخ�س�سات 

اجلهاز، �سواًء يف الإح�ساء القت�سادي اأو الجتماعي اأو 

تكنولوجيا املعلومات.

 

يقوم  اجلهاز  اأن  املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير  وبني 

با�ستقبال طلبات التوظيف بجناحه، من خالل فرق عمل 

الن�سمام  يف  للراغبني  املعلومات  كافة  بتقدمي  يقوم 

التخ�س�سات  مع  يتوافق  مبا  وذلك  “لالإح�ساء”، 
ال�سنوات  اأنه خالل  اإىل  املالكي  ولفت   يحتاجها.  التي 

ال�سباب القطري يف  املا�سية مت توظيف عدد كبري من 

خمتلف التخ�س�سات بجهاز الإح�ساء، كما مت تدريبهم 

املهام  لتنفيذ  وذلك  م�ستوى،  اأعلى  على  وتاأهيلهم 

املوكلة اإليهم على اأكمل وجه.

وعن احلوافز املقدمة من قبل اجلهاز ل�ستقطاب ال�سباب 

التدريبية  الربامج  اأن هناك حزمة من  اأو�سح  القطري، 

والتاأهيلية التي يقدمها “االإح�ساء” بهدف اإعداد جيل 

متميز ي�ستطيع اأن يواكب التطور يف خمتلف املجالت.

يذكر اأن  معر�ص قطر املهني يفتح الباب  منذ انطالقه 

مع  مبا�رضة  لاللتقاء  ال�سباب  اأمام  الفر�سة   2007 يف 

والقطاع  احلكومية  و�سبه  احلكومية  القطاعات  ممثلي 

والعرو�ص  الفر�ص  حول  معهم  والتحدث  اخلا�ص 

املتاحة يف جمالت التدريب املهني والتوظيف وتقدمي 

املنح الدرا�سية اجلامعية او الدرا�سات العليا ف�ساًل عن 

عرو�ص الإر�ساد الوظيفي.

و40  30 جهة حكومية  العام  هذا  و�سارك يف معر�ص 

جهة متثل قطاع الطاقة وال�سناعة و27 جهة من قطاع 

التعليم وال�سحة والريا�سة و34 جهة متثل قطاع املال 

والأعمال.

ووزعت اجلهات امل�ساركة يف املعر�ص على اأربع قرى 

و)التعليم  والأعمال(  و)املال  وال�سناعة(  )الطاقة  هي 

هذه  ت�سنيف  مع  و)احلكومية(  والريا�سة(  وال�سحة 

القرى اإىل خم�ص فئات هي املا�سية واللوؤلوؤية والذهبية 

والف�سية والربونزية.

هي  اأهداف  اأربعة  على  املهني  قطر  معر�ص  ويرتكز 

توفري فر�ص التعليم والتوظيف والتدريب والتطوير اإىل 

جانب الإر�ساد الوظيفي وا�ستقطاب الكوادر القطرية من 

اخلريجني واخلريجات خلو�ص �سوق العمل وال�ستفادة 

من طاقاتهم يف دفع عجلة التنمية داخل الدولة.

تقام  خمتلفة  واأن�سطة  فعاليات  املعر�ص  وت�سمن 

املخت�سة  واملوؤ�س�سات  املراكز  والتن�سيق مع  بالتعاون 

املهني  بالإر�ساد  التوعوية  الندوات  من  عدداً  �سملت 

الأزمات  واإدارة  الإدارة  ودبلوما�سية  التغيري  واإدارة 

وحما�رضة عن تهيئة ظروف العمل لذوي الحتياجات 

اخلا�سة.

   �قبال كبري على �سا�سة �لبيانات �الح�سائية يف �ملعر�س

   جناح جهاز �الإح�ساء خالل �ملعر�س
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خمسة أسباب أدت إلى 
عزوف الطالب القطريين 

عن التعليم العالي 

في ورشة عمل ناقشت اسباب الظاهرة خالل يوميين 

ثاين  اآل  جا�سم  بن  جرب  بن  حمد  ال�سيخ  �سعادة  وقال 

العمل  لور�سة  افتتاحه  خالل  الإح�ساء  جهاز  رئي�ص 

الذكور  خا�سة  العايل  بالتعليم  القطريني  التحاق  اأن  

للذكور   %28 نحو  اإىل  الن�سبة  ت�سل  حيث  منخف�ص، 

و54% لالإناث. 

الدافعية  �سعف  اإىل  النخفا�ص  ذلك   �سعادته  واأرجع 

يف  الدرا�سة  بني  التوافق  وعدم  العام،  التعليم  نحو 

خا�سة  العايل  التعليم  دخول  ومتطلبات  العام  التعليم 

وتوفر  املعريف،  القت�ساد  يتطلبها  تخ�س�سات  يف 

تاأهياًل  تتطلب  ل  القطاعات  بع�ص  يف  جذابة  وظائف 

بعد الثانوية، و�سعف حما�ص العائالت القطرية لإكمال 

اأولدهم الدرا�سة اجلامعية. 

عن  العزوف  لظاهرة  الجتماعية  التبعات  اإىل  واأ�سار 

الأ�رضي  ال�سعيد  على  اخللل  اإىل  م�سرياً  العايل،  التعليم 

بني  والثقايف  التعليمي  التقارب  عدم  عن  ينجم  الذي 

اإىل  احلاجة  عن  الناجت  الدميوغرايف  واخللل  الزوجني، 

والوطني  الأمني  احل�ص  جانب  اإىل  الأجنبية،  العمالة 

الذي يتمتع به ال�سعب املوؤهل علميًا. 

الظاهرة  ا�ستمرار  القت�سادية حال  التبعات  وحذر من 

الوظائف،  تقطري  ا�سرتاتيجيات  حتقيق  �سعوبة  ومنها 

ف�ساًل عن تبعات ذلك على توجه الدولة نحو القت�ساد 

املعريف الذي يتطلب كوادر موؤهلة تاأهياًل علميًا ومهنيًا 

عايل امل�ستوى. 

التنمية  ا�سرتاتيجية  اأن  الإح�ساء  واأو�سح رئي�ص جهاز 

يف  اأدرجتها  بل  الظاهرة  هذه  تغفل  مل  الوطنية 

ال�سرتاتيجية القطاعية لقطاع التعليم والتدريب، وقال 

اإن ال�سرتاتيجية ت�سمنت العديد من التو�سيات ملعاجلة 

الظاهرة وحددت الربامج واخلطط وامل�ساريع العالجية 

والإ�سافة  التو�سيات  تلك  اإثراء  على  امل�ساركني  وحث 

النوعية عليها. 

وم�ساريع  برامج  تنفيذ  اأن  على  اجلهاز  رئي�ص  و�سدد  

التعليم  “قطاع  ا�سرتاتيجية 

تندرج  التي  والتدريب” 

الوطنية  ال�سرتاتيجية  �سمن 

تغيري  اإىل  �سيوؤدي   2011/2016

نظام  مراحل  كل  يف  اإيجابي 

قطر،  دولة  يف  والتدريب  التعليم 

ت�رضب  معاجلة  من  يت�سمنه  مبا 

الذكور القطريني من التعليم العايل 

درا�ستهم  ا�ستكمال  عن  وعزوفهم 

يف موؤ�س�ساته.

اإىل  الور�سة  يف  امل�ساركني  ودعا   

البيانات  قاعدة  مالمح  حتديد 

ينبغي  التي  ال�ساملة  الوطنية 

تتيح  والتي  ب�رضعة  اإن�ساوؤها 

واملهني  التعليمي  امل�سار  تتبع 

اجلهات  دور  وحتديد  للمواطنني، 

جهاز  وبالأخ�ص  العالقة،  ذات 

االإح�ساء.

 

واأكد اأن امل�سكلة لي�ست ق�سية قطاع التعليم وحده، واإمنا 

هي ق�سية وطنية على نطاق الدولة، وعالجها لي�ص يف 

تعا�سد  يتطلب  بل  لوحده،  والتدريب  التعليم  قطاع  يد 

كافة القطاعات يف الدولة، ومنها على وجه اخل�سو�ص 

والأ�رضة.  العمل،  و�سوق  والتدريب،  التعليم  موؤ�س�سات 

وكانت ور�سة عمل حول “اأ�سباب عزوف الطلبة الذكور 

اأم�ص  القطريني عن اللتحاق بالتعليم العايل” انطلقت 

بح�سور ممثلني عن عدد من اجلهات احلكومية املعنية 

وذوي  الباحثني  من  ونخبة  العمل  و�سوق  بالتعليم 

الخت�سا�ص يف املجال التعليمي.

  

ومن جانها قالت  الدكتورة �سيخة امل�سند رئي�سة جامعة 

التعليم  عن  القطريني  الطالب  عزوف  ق�سية  اإن  قطر 

اجلامعي من اأهم واأخطر التحديات التي تواجه املجتمع 

القطري، وقالت: “امل�سكلة تهدد خطة التنمية الطموحة 

التي  الوطنية  وروؤيتها  مل�ستقبلها  قطر  ر�سمتها  التي 

ن�سرت�سد بها جميعا”.

 

امل�سكلة  اأن  للور�سة  الفتتاحية  كلمتها  يف  واأ�سافت 

اللتحاق  وفر�ص  القت�سادي  اجلانب  باأبعادها  تفوق 

اجتماعية  جوانب  على  بظاللها  لتلقي  العمل،  ب�سوق 

اأي�سًا كالتكافوؤ يف الزواج على �سبيل املثال”.

 

جمتمع  بناء  “كيفية  عن  امل�سند  الدكتورة  وت�ساءلت 

القت�سادية  التطورات  وقيادة  ومواكبة  املعرفة 

والعمرانية والتقنية التي ت�سهدها البالد، بينما هناك

حمد بن  جبر : عدم 
اإلقبال على التعليم العالي 
مشكلة المجتمع وليس 

قطاع التعليم فقط  

اللتحاق  عن  القطريني  الذكور  الطلبة  عزوف  “اأ�سباب  بعنوان  عمل  ور�سة   قطر  وجامعة  الإح�ساء  جهاز  نظم 

بالتعليم العايل” والتي ت�سعي اإىل و�سع ت�سور عام عن مكونات الدرا�سة التف�سيلية التي �سيتم رفعها للجهات 

العليا، حول ظاهرة عزوف الطالب القطريني عن التعليم العايل، مبا تت�سمنه من خارطة طريق وا�سحة للتنفيذ، 

تت�سمن اإجراءات التن�سيق بني اجلهات املعنية، واقرتاح اآلية للمتابعة، بالإ�سافة اإىل ال�سرت�ساد ب�سكل اأ�سا�سي 

بروؤية قطر الوطنية 2030 وبا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 يف هذا الإطار.  

   رئي�س جهاز �الإح�ساء ورئي�سة جامعة قطر خالل �فتتاح ور�سة �لعمل
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تنتفع مبزايا  ل  القطري  املجتمع  �رضيحة جوهرية يف 

التعليم العايل يف بناء املهارات املهنية واحلياتية”. 

اأن الطريق الأمثل للبدء مبعاجلة امل�سكلة  و�سددت على 

اأي  اإغفال  دون  لها  واملعمق  املو�سوعي  التحليل  هو 

كالتن�سئة  منوها،  يف  امل�ساهمة  العنا�رض  من  عن�رض 

الثقافية  والعوامل  التعليمية  والعملية  الجتماعية 

وغريها. 

ونبهت اإىل اأن الهدف من ور�سة العمل لي�ص اإلقاء اللوم 

واإمنا  عاطفية  عبارات  اإطالق  اأو  معينة  جهة  على 

على  املرتتبة  الأدوار  و�سفافية  مبو�سوعية  التدار�ص 

الأ�رضة،  من  بدءاً  والجتماعية  الوطنية  املوؤ�س�سات 

لهذه  اخلطرية  الآثار  من  تنقذنا  بحلول  “اخلروج  بغية 

الظاهرة”.

 

وقالت “اأثق اأن نتائج الور�سة ومداولتها �ستكون حمط 

اهتمام جهات عديدة يف الدولة من منطلق الغرية على 

م�ستقبل الوطن واحلر�ص على م�سرية �سبابه”.

 

ثاين  اآل  جا�سم  بن  جرب  بن  حمد  ال�سيخ  �سعادة  وقال 

رئي�ص جهاز الإح�ساء – يف ت�رضيحات �سحفية-  اإن 

اأمناء  جمل�ص  اجتماع  من  تنبع  الور�سة  عقد  مبادرة 

حمد  بن  متيم  ال�سيخ  �سمو  اأو�سى  حيث  قطر،  جامعة 

الظاهرة  لدرا�سة  باإن�ساء فريق عمل  العهد  اآل ثاين ويل 

وو�سع احللول املنا�سبة لها.

زمني  جدول  و�سع  على  �ستعمل  الور�سة  اأن  واأ�ساف 

التنموية،  بال�سرتاتيجية  وربطها  عملية  وتو�سيات 

ودعا اإىل تعاون اجلهات امل�ساركة لإن�ساء اآلية للتعاون 

لتنفيذ التو�سيات.

الأمانة  التي قدمتها  الورقة  ذاته، طرحت  ال�سياق  ويف 

التي تقف وراء  الأ�سباب  الوزراء بع�ص  العامة ملجل�ص 

ظاهرة عزوف الطالب القطريني “الذكور” عن اللتحاق 

بالتعليم العايل واحللول املقرتحة ملواجهة الظاهرة.

وراء  تقف  التي  الأ�سباب  من  اأن  العمل  ورقة  وراأت 

عليها  يح�سل  التي  املواد  بني  التوافق  عدم  الظاهرة 

مما  العايل  والتعليم  العام  التعليمي  النظام  يف  الطلبة 

درا�ستهم  ل�ستكمال  موؤهلني  غري  خريجون  عنه  ينتج 

العليا، وحمدودية الفر�ص املتاحة لاللتحاق بالدرا�سة 

معدلت  ذوي  العامة  الثانوية  خريجي  اأمام  اجلامعية 

التخرج املنخف�سة وعدم وجود برنامج حت�سريي لهم 

لاللتحاق باجلامعة.

ت�ساوي  العمل  ورقة  اإليها  اأ�سارت  التي  الأ�سباب  ومن 

خريج  املوظف  عليها  يح�سل  التي  “تقريبًا”  املزايا 

م�سبق  تن�سيق  وجود  وعدم  اجلامعة،  وخريج  الثانوية 

بني اجلامعة الوطنية وموؤ�س�سات الدولة لتعيني طالبها 

التخرج  بعد  بالوظيفة  والتحاقهم  الدرا�سة  فرتة  خالل 

مبا�رضة.

واقرتحت ورقة العمل ا�ستحداث فروع للجامعة الوطنية 

للدرا�سات  بعد  عن  التعليم  واعتماد  جغرافيا،  تتوزع 

العليا، وفتح الدرا�سات امل�سائية واعتماد نظام الرعاية 

املوؤ�س�سات  كافة  يف  اجلامعية  درا�ستهم  اأثناء  للطلبة 

احلكومية.

الوظيفية  املزايا  يف  الفروقات  تعزيز  اإىل  دعت  كما 

بحملة  مقارنة  اجلامعية  ال�سهادات  حلملة  واملالية 

العامة  الثانوية  خريجي  وت�سجيع  الثانوية،  ال�سهادة 

على ا�ستكمال درا�ساتهم العليا.

بدوره اأكد ال�سيد حممد �سعد املريخي مدير اإدارة تنمية 

متنع  التي  الأ�سباب  بع�ص  اإىل  الوطنية  العاملة  القوى 

وفقًا  العليا  درا�ساتهم  ا�ستكمال  من  القطريني  الطلبة 

املدار�ص  طلبة  من  عدد  على  توزيعه  مت  ل�ستبيان 

اأن اللتحاق باملجال الع�سكري )الذي  الثانوية، ومنها 

اجلامعية،  الدرا�سة  و�سعوبة  عليا(،  �سهادة  يتطلب  ل 

املعتمدة  الإجنليزية  واللغة  املختلطة،  واجلامعات 

املادية  والظروف  اجلامعة،  يف  الدرا�سة  مواد  ملعظم 

لبع�ص الطلبة وغريها.

 

واأو�سى ال�سيد املريخي يف ورقة العمل بعقد مزيد من 

اللقاءات التعريفية للطالب عن �سوق العمل وعن املهن 

لدرا�سة  باجلامعة  اللتحاق  كيفية  وبيان  املطلوبة 

ذكر  مع  وخارجيًا  داخليًا  املطلوبة  التخ�س�سات 

تفا�سيل عن البتعاث والتدريب.

متغريات  لبيان  دوريات  اأو  كتيبات  بعمل  اأو�سى  كما 

القطاع  �سواء  اجلهات  واإلزام  القطري  العمل  �سوق 

الطالب  من  معني  عدد  بابتعاث  اخلا�ص  اأو  احلكومي 

يف التخ�س�سات املطلوبة لديهم و�رضف حوافز خا�سة 

وتو�سيع  والتقنية  العلمية  التخ�س�سات  يف  للطالب 

املراحل  جميع  يف  للطالب  والإر�ساد  التوجيه  عملية 

بعد  الدرا�سة  ا�ستكمال  باأهمية  والتعريف  الدرا�سية 

املرحلة الثانوية.

للمقرتحات  م�ستفي�سة  مناق�سات  الور�سة  و�سهدت 

الطلبة  عزوف  م�سكلة  مبواجهة  اخلا�سة  والتو�سيات 

اليوم  الور�سة  تركز  فيما  العايل.  التعليم  عن  القطريني 

على و�سع خارطة طريق تت�سمن اإجراءات التن�سيق بني 

اجلهات املعنية يف الأمور امل�سرتكة حلل هذه الظاهرة 

وو�سع اآلية ملتابعة تلك اخلارطة.

د. شيخة المسند : 
عزوف الطالب القطريين 
عن التعليم الجامعي من 

أخطر التحديات التي تواجه 
المجتمع

   خالل ور�سة �لعمل
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المسح العنقودي 
يكشف عن 20 مؤشر جديد 

للتنمية البشرية 

إلعداد  قاعدة حديثة من البيانات والمعلومات  

القوى  مل�سح  امليدانية  الأعمال  الإح�ساء   جهاز  بداأ 

متعدد  العنقودي  وامل�سح   ،   2012 بالعينة  العاملة 

املتحدة  الأمم  منظمة  مع  بالتعاون  املوؤ�رضات 

جميع  من  النتهاء  بعد  وذلك   ، »اليوني�سيف«  للطفولة 

والتعاريف  ال�ستمارات  اإعداد  من  التح�سريية  الأعمال 

اخلا�سة  الكفية  لالأجهزة  الآلية  والربامج  والتعليمات 

بجمع البيانات والربامج التدريبية للعاملني امليدانيني 

يف امل�سحني والتي ا�ستمرت ملدة اأ�سبوعني.

وقوة  الب�رضية  القوة  حجم  تقدير  اإىل  امل�سح  ويهدف 

العمل يف املجتمع، وتوزيع قوة العمل ح�سب اخل�سائ�ص 

باملجتمع  والبطالة  الت�سغيل  حجم  وقيا�ص  املختلفة، 

والتعرف على خ�سائ�ص واجتاهات العاطلني، ودرا�سة 

والوقوف  التعليمي،  والتخ�س�ص  املهنة  بني  العالقة 

القطاع  يف  العمل  عن  ال�سباب  عزوف  اأ�سباب  على 

بيانات حديثة  اليدوية، وبناء قاعدة  اخلا�ص واحلرف 

وتوفري كافة املعلومات املطلوبة يف هذا املجال.

اخلا�سة  املوؤ�رضات  اأحدث  توفري  على   امل�سح  ويعمل 

ر�سم  يف  اإليها  ال�ستناد  �سيتم  والتي  العاملة  بالقوى 

العمل  بقوة  املتعلقة  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 

التنموية  الربامج  �سيعزز  مما  القطري  املجتمع  يف 

والتخطيطية وربطها باحتياجات �سوق العمل مبختلف 

القطاعات الجتماعية والقت�سادية.

املوؤ�رضات  متعدد  العنقودي  امل�سح  عينة  حجم  وتقدر 

واألفني  قطرية  اأ�رضة  وثالثمائة  األفني  من  تتكون 

العاملة  القوة  م�سح  اأما  قطرية  غري  اأ�رضة  وثالثمائة 

غري  اأ�رضة  و2541  قطرية  اأ�رضة  من2520  فيتكون 

القوة  مل�سح  عمالية  جتمعات  اإىل  بالإ�سافة  قطرية، 

العاملة بحدود األف ومائتني.

قاعدة  اإعداد  يتم  �سوف  امل�سحني  هذين  خالل  من  و 

واملوؤ�رضات  واملعلومات  البيانات  من  حديثة 

ال�سرتاتيجية  تواكب  �سوف  التي  الأخرية  والتوجهات 

�سوف  التي  البيانات  خالل  من  وتطلعاتها  التنموية 

امل�سحني،  هذين  خالل  من  الإح�ساء  جهاز  ي�سدرها 

كيفية  عليها  يبنى  التي  الرتاكمية  اخلربة  اإىل  لفتًا 

توظيف نتائج امل�سوح وربطها بامل�ساريع واخلطط التي 

تتبناها الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين.

ويوفر امل�سح العنقودي  حوايل 20 موؤ�رضاً من موؤ�رضات 

نتائجه  واإعالن  منه  النتهاء  و�سيتم  الب�رضية  التنمية 

القوة  مب�سح  العمل  �سينتهي  كما  اأغ�سط�ص  �سهر  خالل 

العاملة يف �سهر يوليو.

وقام جهاز الإح�ساء  بتدريب العدادين  على  فن اإجراء 

، وكيفية  الأ�سئلة على اجلمهور  واأ�سلوب طرح  املقابلة 

اخلرائط و�رضح  ا�ستخدام  الأ�رض من خالل  اإىل  الو�سول 

و�رضح  امل�سح  يف  امل�ستخدمة  والتعاريف  املفاهيم 

وربط  ال�ستمارة  ا�ستيفاء  وكيفية  ال�ستمارة  مفاهيم 

اإىل طريقة ا�ستخدام الأجهزة  اإ�سافة  حقول ال�ستمارة، 

الإلكرتونية  ال�ستمارة  مع  التعامل  وطريقة  الكفية 

وا�ستيفاء البيانات املطلوبة من الأ�رض ب�سكل اإلكرتوين. 

يف  الأول  املوؤ�رضات  متعدد  العنقودي  امل�سح  ويعترب  

املنطقة ، و قطر �ستكون رائدة يف هذا املجال و�ستقدم 

جتربتها لدول جمل�ص التعاون اخلليجي التي من املقرر 

اأن تنفذه بعد النتهاء منه يف دولة قطر.

الذي  املوؤ�رضات  املتعدد  العنقودي  امل�سح  ويهدف  

ومنظمة  الإح�ساء  جهاز  بني  بالتعاون  تنفيذه  �سيتم 

اليوني�سيف الدولية، واإىل ر�سد ومتابعة عينات امل�سح 

توزيعات  جمعهتا  �سلة   ذات  جمموعات  ت�سمل  التي 

جغرافية ون�ساطات اقت�سادية وعادات وتقاليد م�سرتكة 

ال�سحة  جمالت  يف  اأحرز  الذي  التقدم  ر�سد  بهدف 

وتغذيتهم  و�سحتهم  الأطفال  وحماية  والتعليم  العامة 

 ، الولدة  حديثي  الأطفال  ورعاية  الأمهات  و�سحة 

و�سوًل اإىل تكنولوجيا املعلومات والت�سالت وو�سائل 

الإعالم املتعددة، والو�سائل والأماكن الرتفيهية.

وي�ستق�سي  امل�سح العنقودي  اأي�سًا الر�سا عن اجلوانب 

وغايات  اأهداف  لتحقيق  وذلك  املختلفة،  احلياتية 

متعدد  العنقودي  بامل�سح  اخلا�ص  العمل  برنامج 

املوؤ�رضات على امل�ستوى املحلي الوطني وعلى امل�ستوى 

العاملي الذي تهدف اإليه املنظمات العاملية املتمثلة يف 

منظمة الأمم املتحدة للطفولة )UNICEF( ، مما يعزز 

ون�رض  الإح�سائية من خالل جمع وحتليل  قدراتنا  من 

اجلن�ص  مثل  املتبعة  والأ�س�ص  املعايري  ح�سب  البيانات 

والعمر والنوع بالإ�سافة اإىل جمع بع�ص البيانات التي 

ل يتم ا�ستيفاوؤها من خالل امل�سوح الأخرى مما يوؤدي 

اإىل اإيجاد نتائج ي�ستفيد منها جهاز الإح�ساء يف املقام 

الأول يف عملية التحديث والتقدم للم�ساهمة يف تطوير 

قواعد البيانات.

الأنظمة  ا�ستخدام  على  امل�سح   تنفيذ  و�سيعتمد 

العمل  �سري  اآلية  تطويرها ملتابعة  التي مت  الإلكرتونية 

على  اإيجابي  ب�سكل  و�سينعك�ص  يومي  ب�سكل  امليداين 

�سمان  اإىل  بالإ�سافة  امليداين  العمل  فرتة  اخت�سار 

ب�سكل  مراجعتها  تتم  والتي  املدخلة  البيانات  جودة 

متت  والتي  البيانات  تنقيح  قواعد  خالل  من  اإلكرتوين 

برجمتها وتخزينها يف الأجهزة الكفية .

مبجرد  الأخطاء  اكت�ساف  على  الأنظمة  تلك  ي�ساعد  و 

ببع�سها  مربوطة  الأ�سئلة  كافة  اأن  اإذ  بيان  اأي  اإدخال 

اإىل  البع�ص وبح�سب الإجابة على كل �سوؤال مما يوؤدي 

املدخلة وبالتايل  البيانات  الدقة واملنطقية يف  زيادة 

النتائج، مما ي�سهم يف �سياغة برامج  ا�ستخراج  �رضعة 

تنموية وخطط م�ستقبلية ومبا يتنا�سب مع اأر�ص الواقع 

القطاعات  خمتلف  يف  الدولة  توجهات  مع  ويتوافق 

لروؤية قطر  التابعة  التنموية  بال�سرتاتيجيات  املتعلقة 

وموؤ�رضات  باأ�س�ص  الأربع  ركائزها  يعزز  مما   2030

توجهاتها  وبرجمة  عليها  العتماد  بالإمكان  موثوقة 

جودة  ذات  اأ�س�ص  على  مبنية  تنفيذية  خطط  ب�سكل 

ونوعية معتمدة .
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معدل النمو الأ�سايمعدل التغري ال�سكاين %

الفئة 

العمرية
1986-19971997-20042004-20101986-19971997-20042004-2010

0-418.719.952.91.62.67.0

5-939.016.738.93.02.25.4

10-1452.729.823.03.83.73.4

15-1941.232.043.53.14.05.9

20-2418.354.6222.21.56.219.2

25-294.251.7232.20.46.019.7

30-3421.344.1185.01.85.217.2

35-3966.528.3174.74.63.616.6

40-44107.246.0135.06.65.414.0

45-4993.285.997.86.08.911.2

50-5480.8103.584.55.410.110.1

55-5995.993.888.16.19.410.4

60-6486.652.764.05.76.08.1

65-69102.834.449.86.44.26.6

70-7472.742.843.05.05.15.9

75-7986.425.082.75.73.29.9

7.67.3-41.456.37.8-80134.7 فاكرث
41.442.5128.43.25.113.6الجمايل 

الجدول 1: التغير السكاني ومعدل النمو السنوي حسب الفئة 
العمرية. قطر 2010-1986

الجدول 2: نسبة النوع االجتماعي والتغيرات في النسبة المئوية في عدد 
السكان الذكور واإلناث حسب الفئات العمرية: قطر 2004 و 2010

 تعداد عام 2004 تعداد عام 2010
معدل التغري يف 

ال�سكان

اإناثذكورن�سبة اجلن�ساإناثذكورن�سبة اجلن�ساإناثذكورالفئات العمرية

0-445,83843,669105.030,05928,489105.552.553.3

5-1473,30269,775105.155,10753,963102.133.029.3

15-24187,79964,698290.362,08339,675156.5202.563.1

25-34435,853113,577383.8126,45352,409241.3244.7116.7

35-44343,21269,689492.5118,24143,033274.8190.361.9

45-54150,43935,421424.776,22620,246376.597.475.0

55-6440,14712,199329.122,5396,463348.778.188.8

65-746,1833,908158.24,4242,429182.139.860.9

75-791,193901132.4676470143.876.591.7

8077385990.0574470122.134.782.8 فاكرث
1,284,739414,696309.8496,382247,647200.4158.867.5الجمايل 

بعض الخصائص 
الديموغرافية لسكان قطر

املتعلقة  التخطيط  و�سيا�سات  والقت�سادية  الجتماعية  الطالع على اخل�سائ�ص  لغر�ص  ال�رضورية  الأ�سا�سية  املعلومات  لل�سكان  الجتماعي  والنوع  الأعمار  توزيع  يزود 

بهذه اخل�سائ�ص. ويك�سف توزيع الأعمار عن حجم ال�سكان عرب املجموعات 

للتالميذ  العمرية  املجموعات  مثل  من  متعددة  لعوامل  وفقًا  العمرية 

واملجموعات العمرية يف املكاتب واملجاميع العمرية للمواطنني امل�سنني 

الجتماعية  اخل�سائ�ص  الجتماعي  النوع  توزيع  ويك�سف  ذلك.   وغري 

والجتاهات يف هيكل املجتمع واإمكانيات ال�سكان القت�سادية.

القائم  الو�سع  ك�سف  على  القادرة  املهمة  الإجراءات  بع�ص  ا�ستمدت  وقد 

ون�سبة  الب�رضي  النوع  ن�سبة  ول�سيما  البالد،  ل�سكان  وامليول  والجتاهات 

الإعالة ومعدل النمو بني كل تعدادين ومقيا�ص الهرم ومعدل متو�سط العمر،  

من بيانات الأعمار والنوع الب�رضي التي جمعت يف التعدادات الأربعة يف 

قطر التي اأجريت يف مار�ص 1986 ومار�س 1997 ومار�س 2004 واأبريل 

2010 ونتوىل حتليلها يف هذا املقال.

التغري ال�سكاين والنمو بني كل تعدادين

يبني اجلدول 1 التغري ال�سكاين ومعدلت النمو ال�سنوي بني كل تعدادين يف 

التعدادات الأربعة ال�سابقة يف البالد. وقد احت�سبت معدلت النمو بافرتا�ص 

ال�سنوي بني كل تعدادين بني 3،2 يف  النمو  اأ�سي. وتراوح معدل  منط منو 

الفرتة 1986-1997 و13،6 يف الفرتة 3004-2010. وتتباين معدلت 

الفئات العمرية املختلفة كذلك. ويعد �سبب  ال�سنوي تباينًا كبرياً يف  النمو 

العمرية  الفئات  يف  ال�سكان  عدد  يف  عادي  غري  نحو  على  العالية  الزيادة 

العامل  اأرجاء  من  البالد  اإىل  الوافدة  الأجنبية  العاملة  الأيدي  اإىل  العاملة 

املختلفة.

ن�سبة النوع الب�رضي ون�سبة الذكور

التوازن بني الذكور والإناث مهم يف ال�سكان. وتعرب ن�سبة 

النوع الجتماعي عن عدد الذكور لكل 100 من الإناث. 

لالإناث  الكلي  العدد  اأن  تعني   100 عن  تقل  ن�سبة  واأية 

توزيع  يف  ال�سكان  ون�سبة  للذكور.  الكلي  العدد  فاق 

الأكرث  الجتماعي  النوع  تكوين  مقيا�ص  هو  ال�سكان 

ن�سبة  اإنها  الفنية.  املناق�سات غري  امل�ستخدم يف  �سيوعًا 

الذكور يف عدد ال�سكان الكلي. اإن ن�سبة النوع الجتماعي 

الكلي لقطر يف تعداد 2010 تبلغ 310. ومن نافلة القول 

البالد  اإىل  الذكور  من  الأعلى  العاملة  القوى  و�سول  اأن 

عامل مهم يف هذه الن�سبة املرتفعة.

وفقًا لتعداد 2010 فقد جرى تعداد 1،699،435 ن�سمة 

بلغ بينما  ذكور  منهم  كان 1،248،739  قطر  دولة  يف 

 عدد الإناث 414،696 ن�سمة. وي�سكل الذكور 75،6% من
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Young, old and total dependency ratios - 1986-2010
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Median age by sex - 1986-2010

Male

Female

Total 27 29.3 30.5 31.1

1986

28.9

19.7

2004

32.6

24.8

2010

32.2

26.9

1997

31.3

22.5

الجدول 3: نسبة النوع االجتماعي للسكان الذكور حسب الفئات العمرية: 
قطر 2001-1986

ن�سبة الذكورن�سبة النوع الجتماعي

الفئات 

العمرية
19861997200420101986199720042010

0-4103.8104.8105.5105.050.951.251.351.2

5-9105.4106.9102.2105.151.351.750.551.2

10-14108.5104.6102.1105.052.051.150.551.2

15-19119.8111.2110.9127.054.552.752.655.9

20-24211.7201.3202.8404.867.966.867.080.2

25-29361.4292.4242.0368.378.374.570.878.6

30-34309.5237.4240.6400.875.670.470.680.0

35-39306.9248.6259.2482.675.471.372.282.8

40-44329.1301.6294.0506.076.775.174.683.5

45-49342.4328.0368.0450.377.476.678.681.8

50-54312.9326.8390.5386.475.876.679.679.4

55-59277.2280.8384.3364.373.573.779.478.5

60-64212.4236.9286.9260.868.070.374.272.3

65-69173.8184.6186.5171.363.564.965.163.1

70-74121.0176.3175.0137.954.763.863.658.0

75-79131.0162.0143.8132.456.761.859.057.0

80120.6170.3122.190.054.763.055.047.4 فاكرث
204.5190.7200.4309.867.265.666.775.6الجمايل 

نسب إعالة األطفال والمسنين والكلية 2010-1986

جمموع ال�سكان باملقارنة مع 66،7% عام 2004.

مبعدل   2010-2004 الفرتة  يف  والإناث  الذكور  ال�سكان  عدد  منا 

67.5%. وزاد الفرق بني عدد الذكور اإىل عدد الإناث اإىل 870،043 

ن�سمة عام 2010 باملقارنة مع 248،735 ن�سمة عام 2004. واأدى 

ذلك اإىل ازدياد الن�سبة بني النوع الجتماعي من 200،4 عام 2004 

اإىل 309،8 عام 2010.

بلغت الن�سبة بني اجلن�سني 105 عام 2010 يف الفئة العمرية 4-0 

مما ميثل حقيقة ولدة الأولد اأكرث من البنات واأن عدد الأولد يبقى 

يفوق عدد البنات يف الفئة العمرية 5-14 كذلك. وت�ساعدت الن�سبة 

يف الفئات العمرية العاملة وبلغت 492،5 يف الفئة العمرية 44-35 

�سنة.

ن�سبة الإعالة ومقيا�س الهرم

اإن ن�سبة الإعالة موؤ�رض مهم يعك�ص ن�سبة الأطفال املعالني وكبار ال�سن 

وتبلغ  ال�سكان.  يف  العمرية  الفئات  اإىل  املعالني  وجمموع  املعالني 

ن�سبة الإعالة الكلية )اأو ن�سبة الإعالة( هي الن�سبة بني جمموع ال�سكان 

اأقل من 15 �سنة وبني من هم يف �سن 65 عامًا فاأكرث )الفئات العمرية 

التابعة( وبني ال�سكان يف �سن 15 اإىل 64 �سنة )الفئة العاملة(. كما 

ت�سنف ن�سبة الإعالة يف اأحيان كثرية اإىل اإعالة امل�سنني )ن�سبة من 

�سنة(   64  -  15 العمر  من  يبلغون  من  اإىل  واأكرث  �سنة   65 يبلغون 

واإعالة الفتوة )ن�سبة من يبلغون اأقل من 15 �سنة اإىل من يبلغون من 

العمر 15 – 64 �سنة(. كانت ن�سبة الإعالة يف قطر عام 1986 نحو 

41 )اأي اأنه مقابل كل 100 �سخ�ص يف �سن العمل هناك 11 �سخ�سًا يعتمدون عليهم يف احل�سول 

 .2010 17 عام  24% وتبلغ  الإعالة نحو  الطعام واملالب�ص وغري ذلك(. وانخف�ست ن�سبة   على 

ويبني هذا النخفا�ص زيادة ن�سبية يف عدد الأيدي العاملة يف ال�سكان. وتبلغ ن�سبة اإعالة الفتوة 

16 ون�سبة اإعالة امل�سنني 1 عام 2010.

اإن موؤ�رض الهرم هو عدد الأ�سخا�ص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا واأكرث لكل 100 �سخ�ص من 

ال�سكان دون 15 �سنة. وخالفًا لن�سبة الإعالة يقارن هذا املوؤ�رض ن�سبة عدد ال�سكان يف �سن 65 

�سنة فاأكرث اإىل الأ�سخا�ص يف �سن 0-14. وتظهر قطر زيادة متدرجة يف مقيا�ص الهرم. وكان 

هناك 6 اأ�سخا�ص يف �سن 65 �سنة فاأكرث لكل 100 �سخ�ص يف �سن تقل عن 15 �سنة، بينما كان 

هذا املقيا�ص نحو 4 لكل 100 يف تعداد 1986.

متو�سط العمر

متو�سط العمر هو املقيا�ص الذي يق�سم ال�سكان اإىل ق�سمني مت�ساويني )ال�سن الذي يكون فيه ن�سف ال�سكان اأكرب �سنًا والن�سف الثاين اأ�سغر �سنًا(. وي�سري التغري يف متو�سط العمر 

اإن متو�سط العمر مفيد خ�سو�سًا يف  اأكرث فتوة.  اأنه ي�سبح  اأو  ال�سكان  اإىل ازدياد هرم  لل�سكان 

مقارنة توزيع الأعمار مبرور الزمن. ويف الفرتة 1986-2010 ازداد متو�سط عمر الذكور من 

28،9 ‘ىل 32،2 بينما ارتفع متو�سط عمر الإناث من 19،7 اإىل 26،9.

مالحظات ختامية

التحليل  تزويد  الرغم من  ل�سكان قطر. وعلى  املهمة  املقال بع�ص اخل�سائ�ص  نوق�ست يف هذا 

بع�ص الب�سرية يف املوؤ�رضات ال�سكانية الرئي�سية فاإن من عيوبه ا�ستناده على جمموع ال�سكان 

مبن فيهم الأجانب.

الدكتور راجو نارينا 
خبير إحصائي

العمر الوسيط حسب الجنس 1986 - 2010

ذكور

الأطفال

امل�سنون

اناث

الإجمايل

الإجمايل
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مالمح 
من التعداد العام 2010  

التعـداد العـام لل�ســكان وامل�ساكن واملن�ساآت ، هـو العملية الإح�سائية الوحــيدة التى جتـرى باحل�ســر ال�سـامل فى املجتمع ، بوا�سـطة الأجهـزة الإح�سائية الوطنيــة ، ويعتبــر 

من  اأكــرب واأ�سخم العمليات الإح�سائية ، واأكرثها تكلفـة على الإطــالق ، لــذا يجرى غالباآ مــرة واحــدة كل ع�سـر �سـنوات ، اأو كل خمـ�س �سـنوات فى الدول التى ت�سهد تغيـريات 

�سـريعة ومتالحقــة . والتعـــداد ميــدنا بكافــة املعلومات ال�ســاملة احلديثــة والدقيقـة  ، عن �ســـكان املجتمــع وخ�سائ�سهم املختلفة كهــدف اأ�سا�سى ، وملعظمــة التكلفــة و 

اجلهـد والوقـــت ، يتم التخطيـط للح�سول على البيانات التف�سيلية عن اأعـداد وخ�سائ�س املبانى ومكوناتها من وحــدات �سكنية وغيـر �سـكنية ، وكــذا املن�ســاآت الإقت�سادية ، 

واأن�سطتها املختلفة وعــدد العاملني فيها ، وفقــاآ للوحـدات الإداريــة املعمــول بها فى الدولـــة .

وجدير بالذكر اأن ) دولة قطـر( هى اأول دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجى ، التى تنفـذ تعـداد 2010 فى موعـده املحدد ، واإعالن النتائـج النهائية فى اأكتوبر من نفـ�س العام ، 

اأى بعـد ثالثـة �سـهور فقط من انتهاء العمل امليدانى ، با�سـتخدام اأحدث التقنـيات احلديثة ، ) والأجهـزة الكفية ( فى جمع وادخال البيانات، حمققة بذلك رقماآ قيا�سياآ على امل�ستوى 

الدوىل ، والإقليمى . و�سنحاول فيما يلى ، اأن نقتطف بع�سًا من ثمار تعـداد 2010 ذات الفائــدة والقيمـة العالية 

اأيها القاريء الكرمي ، هل تعلـم ....؟

1 –  اأن عـدد �سـكان قطـر ) 1،699،435 ( ن�سمة ، مق�سمني اإىل :

اأ – ذكـــــور ، وعددهم ) 1،284،739 ( بن�سبة ) 75.6 % ( من جمموع ال�سكان .

ب- اإنـــاث ، وعددهن ) 414،696 ( بن�سبة ) 24.4 % ( من جمموع عدد ال�سكان .

2 – اأكرب عدد لل�سكان فى بلدية الدوحة ، وعددهم ) 796،947 ( ن�سمة ، بن�سبة ) 

46.9 % (. واأقـل عـدد لل�سكان فى بلدية ال�سمال ، وعددهـم ) 7،975 ( ن�سمة ، بن�سبة 

) 0.5 % ( فقط .

3 – امل�ساحة اجلغرافية ، والكثـافة ال�ســكانية :

اأ – اأكرب م�ساحة فى بلـدية الريـان ، وتبلغ ) 5820 ( كيلومرت مربع ، بن�سبة ) 50.1 % ( 

من م�ساحة الدولــة ، والكثافـة ال�سكانية بها ) 78 ( ن�سمة فقط فى الكيلومرت مربع .
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ب – اأقـل م�ساحة فى بلـدية الدوحــة ، وتبلغ ) 235 ( كيلو مرت مربع ، بن�سبة ) %2 ( 

فقط من م�ساحة الدولـة ، حمققـة اأكـرب كثـافة �سـكانية وقـدرها ) 3394 ( ن�سـمة / 

كم 2 .

4 – يبلغ عــدد الأ�ســر املعي�سـية فى قطـر ) 146،707 ( اأ�ســرة ، مق�ســمة اإىل :

اأ – اأ�سـر قطـرية ، وعددها ) 36،168 ( اأ�رضة ، حيث جنـد الآتى :

) 1 ( اأكرب عدد منها فى بلدية الريــان ، ويبلغ ) 15،979 ( اأ�رضة ، بن�سبة ) 44.2 % (. 

) 2 ( ياأتى ثانياآ ، عددها فى بلدية الدوحة، ويبلغ ) 11،506 ( اأ�رضة، بن�سبة ) 31.8 %(. 

) 3 ( اأقــل عـدد منها فى بلدية ال�سمال ، ويبلغ ) 371 ( اأ�رضة  ، بن�ســبة ) 1 % ( فقط .

ب – اأ�ســر غري قطــرية ، وعــددها ) 110،539 ( اأ�رضة ، حيث جنـد الآتى : 

) 1 ( اأكرب عدد منها فى بلدية الدوحـة ، ويبلغ ) 67،917 ( اأ�رضة ، بن�سبة ) 61.4 % (.

) 2 ( ياأتى ثانياآ ، عددها فى بلدية الريان، ويبلغ ) 28،771 ( اأ�رضة، بن�سبة )26.0 % (. 

) 3 ( اأقــل عدد منها فى بلدية مدينة ال�سمال ، ويبلغ ) 324 ( اأ�رضة ، بن�سبة )0.3 % ( .

5 – احلالة التعليمية لالأفراد القطريني ) 10 �سنوات فاأكرث ( وعددهم ) 174،279 ( 

فــرداآ ، مق�سمـــون اإىل مايلى :

اأ – اأميـــني ، وعددهـــم ) 7،583 ( فرداآ فى الدولة ، بن�ســبة ) 4.3 % ( .

ب – يقراأ ويكتب / وحمو اأمية / واأخرى، وعددهم ) 23،341 ( فرداآ، بن�سبة ) 13.4 %(. 

ج – ابتدائية / اعدادية / مهنى ، وعددهــم ) 59،356 ( فــرداآ ، بن�سبة ) 34.1 % ( .

د – ثانويـة/ دبلوم فـوق ثانوى ، وعددهـم ) 48،646 ( فرداآ ، بن�سبة ) 27.9 % ( .

د – جامعى ) موؤهل عال ( ، وعددهــم ) 32،217 ( فـرداآ ، بن�سبة ) 18.5 % ( .

هـ - دبلوم عال / ماج�ستري/ دكتوراه ، وعددهم ) 3،136 ( فرداآ ، بن�سبة ) 1.8 % ( .

5 – عدد الأميني من الأفراد القطريني ) 10 �سنوات فاأكرث ( يبلغ ) 7،583 ( اأمياآ ، 

مبعدل قدره ) 4.3 % ( ، موزعني ح�سب اجلن�س اإىل:

اأ – ذكــور ، وعددهــم ) 1،810 ( مبعدل قدره ) 2.1 % ( .

ب – اإناث ، وعددهــن ) 5،773 ( مبعدل قدره ) 6.5 % ( .

اأما توزيع اأعداد الأميني ح�سب البلديات ، فالبيانات تو�سح مايلى :

اأ – اأكبـرعــدد من الأميـني فى بلـدية الريـان ، وعددهم ) 4،154 ( بن�سبة ) 54.8 % ( .

ب – ياأتى ثانياآ عدد الأميني فى بلدية الدوحة ، وعددهم ) 2،094 ( بن�سبة ) 27.7 % ( .

ج – واأقـل عدد من الأميني فى بلدية ال�سمال ، وعددهم ) 109 ( فقط بن�سبة ) 1.4 % ( . 

والبيانات حتدد البو�سلة اإىل البلديات التى يجب تكري�س جهود حمو الأمية اإليها .

6 – تق�ســم احلالــة الزواجيــة لالأفـراد القطــريني ) 15 �ســنة فاأكثـــر ( وعددهـــم 

) 146،262 ( فــرداآ  اإىل احلالت الآتية  :

اأ – مل يتزوجوا اأبداآ ، وعددهم )57،079 ( فرداآ ، بن�سبة ) 39.0 % ( .

ب – متـــزوجـون ، وعددهم ) 80،893 ( فرداآ ، بن�سبة ) 55.3 % ( .

ج – مطـــلـقــون ، وعددهــــم ) 3،363 ( فــرداآ ، بن�سبة ) 2.3 % ( . 

د – اأرا مـــل ، وعــددهـــم ) 4،927 ( فـــرداآ ، بن�ســـبة ) 3.4 % ( .

7 – بع�س امل�سكالت الإجتماعية ، املتعلقة باحلالة الزواجية للقطريني :

اأ – الطالق ) وعدد احلالت 3،363 ( حالـة طالق :

) 1 ( بلغ عدد الذكــور املطلقني ) 848 ( بن�ســبة ) 25.2 % ( .

) 2 ( بلغ عدد الإناث املطلقات ) 2،515 ( بن�سبة ) 74.8 % ( .

اأى اأن عـدد القطريات املطلقات يبلغ حواىل ) ثالثة ( اأمثال عـدد الذكور القطريني 

املطلقني . 

ب – الرتمل ) وعدد احلالت 4،927 ( حالـة:

) 1 ( بلغ عدد الذكــور املرتملني ) 330 ( بن�ســــبة ) 6.7 % ( من املجموع .

) 2 ( بلغ عدد الإناث املرتمالت ) 4577 ( بن�سبة ) 93.3 % ( من املجموع .

اأى اأن عـدد ال�سيدات املرتمالت ي�سل اإىل حواىل ) 14 ( �سعف عـدد الذكـور املرتملني .

8 –  اخل�سوبة ، للن�ساء القطريات ) 15 �سنة فاأكرث ( :

اأ – اأظهرت النتائج اأن خ�سوبة املراأة العاملة ) اأقل ( من املراأة املتفرغة للمنزل، 

كما يلى: 

) 1 ( متو�سـط عـدد مواليــد الأمهـات الن�ســطات اقت�سادياآ ، يبلغ ) 3.2 ( مولوداآ لكل اأم .

) 2 ( متو�سط عدد مواليد الأمهات غري الن�سطات اقت�سادياآ ، يبلغ ) 4.5 ( مولوداآ لكل اأم.

 ، لالأمهات  التعليمية  امل�ستويات  بزيادة   ) انخف�س   ( املواليد  عدد  ومتو�سط   – ب 

كما يلى :

) 1 ( متو�سط عدد املواليد لالأمهات الأميات واحلا�سالت على �سهادة اأقل من املتو�سط ، 

يبلغ ) من 4.3 اإىل 6.0 ( مولود لكل اأم فى املتو�سط 

) 2 ( متو�سط عـدد املواليد لالأمهات احلا�سالت على �سهادة متو�سطة ، اأو جامعيــة 

فاأعال      يبلغ ) من 2.9 اإىل 3.5 ( مولود لكل اأم فى املتو�سط .  

9 – بلغ عدد املبانى املكتملة ) 128،074 ( مبنى ، وعدد املبانى ال�سكنية املكتملة 

منها ) 112،096 ( مبنى ، بن�سبة ) 87.5 % ( .

10 – بلغ جمموع عـدد الوحدات ال�سـكنية ) 259،066 ( وحدة ، مق�ســمة اإىل :

اأ -  وحـدات �سـكنية م�سـغولة ، وعددهـا ) 210،955 ( وحدة ، بن�سبة ) 81.4 % ( . 

ب – وحـدات �سـكنية مغلقـة ، وعددهـا ) 18،690 ( وحـــدة ، بن�سبة ) 7.2 % ( : 

) 1 ( توجد فى الدوحة ) 10،106 ( وحدة مغلقة ، بن�سبة ) 54.1 % ( من جمموعها.

) 2 ( توجد فى الريــان ) 5،637 ( وحدة مغلقة ، بن�سـبة ) 30.2 % ( من جمموعها .

ج – وحـدات �سـكنية خاليـة ، وعددهــا ) 29،421 ( وحــدة ، بن�سبة ) 11.4 % ( :

) 1 ( توجد فى الدوحة ) 17،756 ( وحدة خالية ، بن�سبة ) 60.4 % ( من جمموعها .

) 2 ( توجد فى الريان ) 8،088 ( وحدة خالية ، بن�سبة ) 27.5 % ( من جمموعها .

محمد عبد الجليل الدسوقي 
خبير إحصائى  
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في  التحتية  البنية  سيعزز  استراتيجي  حدث   2022 العالم  كأس  استضافة  بشرف  الفوز  إن 
قطر في السنوات المقبلة. وستؤدي اإلحصائيات الشاملة والتي يمكن االعتماد عليها عن 
قطاعات البنية التحتية التي يتقدمها جهاز  اإلحصاء في قطر دوراً مهمًا لصناع السياسات 
في تحديد أولويات البنية التحتية.  وسيتولى الجهاز  دوراً متسمًا بتحد أكبر في تعزيز جودة 

تلك اإلحصائيات ومحتواها مما يدعم ما سيحققه كأس العالم عام 2022.

اإن تطوير البنية التحتية حمرك مهم للنمو ال�سامل يف دولة 

وي�ساهم   ، القت�سادي  النمو  يف  حيوي  عامل  وهو  قطر. 

كثرياً يف التنمية الب�رضية وحتقيق اأهداف الألفية للتنمية. 

النقل  خ�سو�سًا  القت�سادية  التحتية  البنية  حددت  وقد 

والطاقة واملعلومات وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

الألفية  اأهداف  يف  التحديد  وجه  على  والري  واملياه 

للتنمية خ�سو�سا املياه والت�سحاح والهواتف واحلوا�سيب 

يف  ال�ستثمارات  اأن  اإل  الإنرتنت.  وم�ستخدمي  ال�سخ�سية 

البنية التحتية تدعم فعليًا كل اأهداف التنمية لالألفية.

لتقييم  الكلي  القت�ساد  م�ستوى  على  كبري  جهد  كر�ص 

والإنتاجية  والنمو  الإنتاج  يف  التحتية  البنية  تاأثريات 

التجريبية  واملنهجيات  متنوعة  بيانات  با�ستخدام 

واإجراءات البنية التحتية. وقد دعمت املن�سورات التجريبية 

دور البنية التحتية يف تعزيز النمو القت�سادي. واأبرز عدد 

للنمو  حمدد  كعامل  التحتية  البنية  اأهمية  الدرا�سات  من 

القت�سادي. وتبني هذه الدرا�سات اأن منو الإنتاجية كان 

خلدمات  والكفء  املنا�سب  العر�ص  ذات  الدول  يف  اأعلى 

البنية التحتية. ونلخ�ص اأدناه النتائج الوا�سحة للدرا�سات 

التجريبية املختلفة:

• يرتبط منو الدولة على نحٍو وثيٍق بقوة البنية 
التجارة  تو�سيع  على  وقدرتها  فيها  التحتية 

ومواجهة النمو ال�سكاين وتقليل الفقر، اإلخ.

التي  اخلدمات  ب�سبب  مهمة  التحتية  البنية   •
تقدمها للنا�ص ويحتاجونها ويريدونها.

وتزيد  الإنتاج  يف  مدخل  التحتية  البنية   •
اإنتاجية العوامل الأخرى.

• تربط البنية التحتية ال�سلع بالأ�سواق والعمال 
يف  والفقراء  باخلدمات  والنا�ص  بال�سناعة 

املناطق الريفية مبراكز النمو يف املدن.

وتو�سع  التكاليف  التحتية  البنية  تخف�ص   •
الأ�سواق وت�سهل التجارة.

• تزود البنية التحتية اخلدمات التي تدعم النمو 
العاملة  القوى  اإنتاجية  بزيادة  القت�سادي 

الإنتاج  تكاليف  تقليل  وبالتايل  املال  وراأ�ص 

وزيادة الربحية والإنتاج والدخل والتوظيف.

اأجرتها  امل�ستثمرون اخلا�سون يف م�سوح كثرية  لقد ذكر 

التي  التحتية  البنية  خدمات  الدويل  البنك  جمموعة 

املتعلقة  قراراتهم  يف  مهما  عاماًل  ب�سفتها  عليها  يعتمد 

بال�ستثمار. كما تبني الدرا�سات اأن “قدرة البنية التحتية 

على النمو خطوة فخطوة مع الإنتاج القت�سادي – ترتبط 

زيادة 1% يف البينة التحتية بزيادة 1% يف اإجمايل الناجت 

الوطني عرب الدول”.

اإدراكًا يكون توافر البنية التحتية  ويف العامل الذي يزداد 

الأجنبية.  ال�ستثمارات  اجتذاب  اجليدة عاماًل حا�سمًا يف 

اإليها  الو�سول  واإمكانية  املنا�سبة  التحتية  البنية  وتوافر 

يف دولة تقف على قدم امل�ساواة مع املجتمع الدويل موؤ�رض 

على وجود نوعية عالية من احلياة. وتقدمي خدمات البنية 

وامل�ستخدمني  والأ�رض  الأعمال  مطالب  لتلبية  التحتية 

الآخرين من التحديات الكربى يف التنمية القت�سادية.

معنى  من  متزايد،  نحو  على  التحتية،  البنية  معنى  تغري 

يركز على الأ�سول املادية الثابتة مثل الطرق واملطارات 

توزيع  ونظم  البعيدة  الت�سالت  ونظم  البحرية  واملوانئ 

العامة”(.  “املرافق  ت�سميته  )ماميكن  والت�سحاح  املياه 

ويج�سد املعنى حاليًا اأفكار اأنواع اأخرى من البنية التحتية   

مثل نظم املعلومات وقواعد املعرفة. ومييز القت�ساديون 

التحتية  البنية  من  نوعني  بني  احل�رضيون  واملخططون 

وتعرف  الجتماعية.  التحتية  والبنية  القت�سادية 

التي  التحتية  البنية  باأنها  القت�سادية  التحتية  البنية 

ال�رضيعة  والطرق  الطرق  مثل  القت�سادي   الن�ساط  تدعم 

والكهرباء  البحرية  واملوانئ  واملطارات  احلديد  وال�سكك 

وتعرف  والت�سحاح.  املياه  وجتهيز  البعيدة  والت�سالت 

املكتبات،  املدار�ص،  )مثل  الجتماعية  التحتية  البنية 

املحاكم،  امل�ست�سفيات،  الطبية،  املراكز  اجلامعات، 

النافورات  املتنزهات،  املالعب،  امل�سارح،  املتاحف، 

والتماثيل( باأنها البنية التحتية التي تدعم �سحة ال�سكان 

تاأثري  لها  ن�ساطات  وهي  الثقافية  واملعايري  والتعليم 

امل�سطلحات  وترد  فاهية.  الر  على  مبا�رض  وغري  مبا�رض 

التالية يف الأدبيات املن�سورة كذلك:

عادة:  اأذهاننا  يف  ما  هي  ال�سلبة  التحتية  البنية   -

الطرق،  اأعمال  مثل  العامة  املادية/الأ�سغال  الأ�سول 

املطارات، نظم النقل اجلماعي، املالعب، الت�سالت، نظم 

الأقمار الف�سائية، نظام املواقع اجلغرافية، اإلخ.

واملوؤ�س�سات  النظم  تعني  اللينة  التحتية  البنية   -

الثقافية  واملعايري  القت�سادية  ال�سحة  لإدامة  الالزمة 

والجتماعية يف البالد، وت�سمل طائفة من النظم والقواعد 

والتعليمات املتعلقة بالنظام املايل ونظام التعليم ونظام 

الرعاية ال�سحية والنظام احلكومي.

قطاعات  عن  عليها  يعتمد  التي  الإح�سائيات  بدون 

ال�سيا�سات حتديد  ال�سعب على �سناع  التحتية من  البنية 

البنية  تطوير  يف  التقدم  وتتبع  التحتية  البنية  اأولويات 

التحتية وقيا�ص الأداء باملقارنة مع الأقران وتقييم تاأثري 

ال�ستثمارات ال�سابقة. ويقر على نطاق وا�سع باحلاجة اإىل 

معلومات �ساملة وقابلة للمقارنة وميكن العتماد عليها 

البنية  اإح�سائيات  اإىل  حاجة  وثمة  التحتية.  البنية  عن 

التحتية لالأغرا�ص التالية:

• تقييم حالة الأ�سول الراهنة.

• تقييم مدى تلبية البنية التحتية الطلب الراهن.

التحتية  البنية  اإمكان  يف  كانت  اإن  تقييم   •
تلبية الطلب يف امل�ستقبل.

• القيا�ص: مقارنة توافر البنية التحتية مع دول 
اأخرى.

التحتية  البنية  اإح�سائيات  اأن  من  الرغم  على 

متوافرة على نحو م�ستت هنالك حاجة اإىل جمع 

و�سامل  متما�سك  نحو  على  الإح�سائيات  هذه 

والباحثني.  ال�سيا�سات  ل�سناع  مفيدة  لتكون 

وملا كان م�سطلح البنية التحتية وا�سعًا هنالك 

دومًا جدال عما هو مت�سمن وما هو م�ستثنى يف 

البنية التحتية.

ذات  معلومات  واإنتاج  احلالية  الأ�سول  لتقييم 

التحتية  البنية  اإح�سائيات  مغزى منها، ت�سنف 

اإىل خم�ص فئات:

البنية  توافر  تقي�ص   الو�سول:  موؤ�رضات   •
التحتية يف املناطق اجلغرافية ون�سبة ال�سكان.

كانت  اإن  اأي  اجلودة  تقي�ص  اجلودة:  • موؤ�رضات 
البنية التحتية املتي�رضة مفيدة اأم غري مفيدة.

تقي�ص  والإيرادات:  املالية  التكاليف  • موؤ�رضات 
والإ�رضادات  وال�ستثمارات  امليزانية  نفقات 

املولدة.

البنية  كانت  اإن  تقي�ص  ال�ستغالل:  موؤ�رضات   •
التحتية ت�ستثمر بكامل طاقتها اأم ل.

النا�ص  اإن كانت لدى  توؤ�رض  • موؤ�رضات املالءة: 
القدرة على دفع تكاليف البنية التحتية.

يتوافر املزيد من التفا�سيل عن هذا املو�سوع يف تقرير 

هيئة الإح�ساء يف قطر بعنوان “الإح�سائيات القت�سادية 

قي قطر – عر�س عام” الذي ي�سعى اإىل الرد على امل�سائل 

لدى  متوافرة  جيدة  اإح�سائيات  ويزود  اأعاله  املذكورة 

جهاز الإح�ساء.

راجيف شرما 
خبير الحسابات الوطنية
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“أحلم 
بتطبيق  

)VIVIFI( في 
مشاريع 

مونديال 
قطر

“2022
حوار – اأحمد العليمي

 ، الد�سوقي  هيثم  فهو  املخرتع  اأما    VIVIFI ال�سم 

طريق  عن  بحياتنا  �سيء  اأي  يف  التحكم  هي  والفكرة 

الأعلى  من  ُله  حُتوِّ و  �سطح  اأي  حتت  ُتَثبَّت  مل�سقات 

ماء  يف  التحكم  خاللها   من  ت�ستطيع  مل�ص  �سا�سة  اإىل 

عن  وجبتك  وتطلب  املطعم  تدخل  اأن  اأو  مثاُل  ال�سنبور 

على  باللم�ص  وذلك  بالخرتاع  املجهزة  القائمة  طريق 

ال�سباي�سي  اأو  امللح  اختيار كمية  وجباتك املف�سلة مع 

اأو حجم الوجبة. 

هيثم الذي تخرج بتقدير جيد من كلية الهند�سة جامعة 

�سنوات  منذ  البتكار  يف  حياته  بداأ  قد  كان  الأزهر 

الو�سام  ، وح�سل على  الثانوية  عندما كان يف مرحلة 

الذهبي من املعهد الياباين لالبتكار والخرتاع  بعد اأن 

اخرتع يف الثامنة ع�رض من عمره جهاز لقراءة الهتزاز 

املوجود على الأج�سام عن بعد با�ستخدام الليزر .

رحب  الذي  الد�سوقي  هيثم  التقت   الإح�ساء  جملة 

باحلوار الذي �سيطل من خالله على ال�سباب العربي من 

اآلف   7 الأول على  باملركز  فاز  اأن  بعد  املجلة  نافذة  

خمرتع  يف برنامج جنوم العلوم الذي تنظمه موؤ�س�سة 

على  وح�سل   ، املجتمع  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر 

300 األف دولر لتمويل م�رضوعه.

يف البداية نريد اأن حتدثنا عن  ابتكارك ؟

يحيط  ما  كل  يف  كثرية  اأ�سياء  ون�ستخدم   نرى  نحن 

اأ�سياء  واجلدران،  ال�رضير  املالب�ص،  املكتب،  مثل  بنا، 

  VIVIFI ي�ستعملها الإن�سان من اآلف ال�سنني، واخرتاع

ي�سنع عامًلا خلَف عاملنا ي�سهل علينا حياَتنا اليومية .

وVIVIFI  هو عبارة عن مل�سقات مل�ص ُتَثبَّت حتت اأي 
ُله من الأعلى اإىل �سا�سة مل�ص ، والفكرة اأن كل   �سطح حُتوِّ

الن�سان ناقل  ناقلية معينة وج�سم  ن�سبة  لها  الأ�سطح  

لل�سحنات الكهربية، فهذه احل�سا�سات تتاأثر بال�سحنات 

اإثر  وتقوم  باللم�ص  الإن�سان  ينتجها  التي  الكهربية 

ذلك بوظيفة معني مثل فتح ماء ال�سنبور والتحكم يف 

م�ستواه.

التابع  العلوم  جنوم  برنامج  يف  الفكرة  تقييم  ومت 

ملوؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ، ومتت  

امل�سادقة عليها على اأنها  تقنية مل�ص جديدة يف العامل  

نفذها اأحد �سباب العرب ، ليكون ذلك موؤ�رضاً على قدرتنا 

توافرت  اإذا  واحلديثة  اجلديدة  امل�ساريع  تنفيذ  على 

الإرادة والتمويل.

وماذا بعد اأن تو�سلت لالخرتاع  ؟

اإىل منتج حقيقي ويدر  اأن يتحول امل�رضوع  اأحاول  اأنا 

   هيثم �لد�سوقي يف �حللقة �لنهائية للربنامج

   �ملت�سابقون يف برنامج جنوم �لعلوم

في حوار أجرته )اإلحصاء( مع  بطل نجوم العلوم هيثم الدسوقي  :-
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علي عائد مادي اأ�ستطيع من خالله 

م�ساريع  واخرتاع  بتنفيذ  القيام 

جديدة.

هل هناك عر�س حقيقي لتمويل 

اخرتاعك؟

 ،  ! وهمية  العرو�ص  كل  لالأ�سف 

وحتى الآن مل اأوقع اأي عقد حقيقي 

مع اأي جهة.

احلالية  العرو�س   عن  وماذا 

اأعلنت  الذي  لتمويل امل�رضوع  

عنها موؤخراً ؟

طريق  عن  �سفويه  العرو�ص  معظم 

اجتماع  يعقد  ومل   ، فقط  الت�سال 

ومعظم   ، ممول  اأي  مع  حقيقي 

الردود من ال�رضكات تكون يف اإطار 

 ، فائدته  ومدى  للم�رضوع  الدرا�سة 

ولكن يف املجمل مل يوؤكد اأي ممول 

حتمله لتكلفة امل�رضوع.

لتبني  قطرية  عرو�س  من  هل 

ا�ست�سافتك  اأن  بعد  امل�رضوع  

اأ�سهر يف   4 مدار  الدوحة على 

موؤ�س�سة قطر؟

هناك ات�سالت جارية بني موؤ�س�سة 

قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع واأكادميية النيل 

التي اأعمل بها معيداً يف كلية الهند�سة من اأجل  التعاون  

للتنفيذ الفعلي للم�رضوع ، ولكن مل تت�سح ال�سورة حتى 

الآن .

بها  قطر  لأن  قطر  اإىل  اأخرى   مره  اأعود  اأن  اأريد  واأنا 

القادمة على  ال�سنوات  و�ستعمل   ، معمار جديد وحديث 

بناء من�ساآت و �ستادات  ا�ستعداداً ملونديال 2022، ومن 

التطبيقات  �سمن  من  امل�رضوع  هذا  يكون  اأن  املمكن 

الهامة لأي من�ساأة جديدة �ستقام يف الدوحة.

ال�ستفادة من م�رضوعي  تريد  دولة عربية  اأي  واأنا مع 

جاهز  فاأنا   ، فقط  م�رض  على  م�رضوعي  يقت�رض  ولن 

للدخول يف اأي م�ساريع ل�سالح اأي دولة عربية.

هل يوجد  تطبيق  لخرتاعك  يف م�رض ؟

فمن  ال�ستخدامات  متعدد  اخرتاع  هو   )VIVIFY(
اأن يطبق يف كل دولة  املمكن 

من  فمثاًل  لطبيعتها  وفقًا 

امل�رضوع  يطبق  اأن  املمكن 

اأو  يف م�رض مبحالت املالب�ص 

اخلليج  دول  اأما يف  املطاعم.. 

فمن  عمرانية  طفره  بها  التي 

الأبراج  يف  يطبق  اأن  املمكن 

ومعظم   ، عام  كل  ت�سيد   التي 

�ست�ساهد  العامل  جن�سيات 

التطبيقات  اخلليج  دول  يف 

املختلفة لالخرتاع.

هل �سجلت براءة اخرتاع مل�رضوعك ؟

 

البحث  اأكادميية  اأعمل الآن على ت�سجيله من خالل  اأنا 

العلمي ، ولكن الت�سجيل متوقف الآن  نظراً للمظاهرات 

العيني  الق�رض  �سارع  يف  جترى  التي  والعت�سامات 

والذي يقع فيه  مقر الأكادميية.

ال�رضكات  على  م�رضوعك  ملاذا مل حتاول عر�س 

الكربى مثل ميكرو�سوفت اأو اأبل  لكي تتبناه اأي 

�رضكة منهما؟

 ! ميكرو�سوفت  اأو  لأبل   )VIVIFY( اخرتاعي   اأبيع  لن 

اأنا   .. لديهم  موظف  اأكون  اأن  اأريد  ل  بب�ساطة  لأنني   ..

ينتجوا  اأن  العرب  والعلماء  املخرتعني  على  باأن  اأوؤمن 

اخرتاعاتهم داخل الدول العربية .. فم�سكلتنا يف التمويل 

فقط اأما الكفاءات متواجدة يف كل دولة ، والذي اأحاول   

اأن اأقوم به الآن ان اأجد مموًل ، وبعد ذلك نبيع منتجاتنا 

الكربى  ال�رضكات  يف  يفعلون  كما  الأوربية  الدول  اإىل 

العاملية.

اأن بيع اخرتاعي لتلك ال�رضكات مهما كانت  ويف راأيي 

وعقلياتنا  لعروبتنا  احرتام  عدم  هو  كربى  �رضكات 

املنتجة والبناءة ، والغر�ص الذي تهدف اإليه معظم تلك 

دول  ففي  النا�سئة  العقول  على  ت�ستحوذ  اأن  ال�رضكات 

بها  تغزو  م�ساريع  لتنتج  الإمكانيات  لها  توفر  العامل 

العامل ، واأنا اأحاول اأن اأغزو العامل مب�رضوعي من الدول 

العربية

ولكن ال�رضكات الكربى �ستوفر لك البيئة العلمية 

املتقدمة لتحقيق طموحاتك ؟

طموحي لي�ص يف التعيني باي 

اأو  الكربى  ال�رضكات  تلك  من 

الدكتوراه  اأو  املاج�ستري  نيل 

حتقيق  اإىل  الو�سول  واإمنا 

بطريقة  واخرتاعاتي  اأفكاري 

العربي  الإطار  داخل  علمية 

اأي  نيل  اأ�ستطيع  ذلك  وبعد   ،

�سهادة علمية ، وانا الآن معيد 

يف  واأ�سري  النيل  جامعة  يف 

والتنفيذي   العلمي  امل�سارين 

العي�ص  طريق  عن  العلم  لنيل  حاجة  يف  ل�ست  اأنا  لذلك 

يف رعاية اأي �رضكة من اأجل ان اأكون موظفًا بها فقط.

الفوز  قبل  عليها  ح�سلت  التي  اجلوائز  وماهي 

ببطل جنوم العلوم؟

من  الذهبي  والو�سام  المتياز  �سهادة  علي  ح�سلت 

املعهد الياباين لالبتكار والخرتاع من خالل امل�ساركة 

يف  املقام  املخرتعني  ل�سغار  العاملي  املعر�ص  يف 

املعهد  على  عام  مائة  مرور  2004مبنا�سبة  طوكيو 

الياباين لالبتكار والخرتاع. 

معر�ص  يف  الأول  املركز  علي  اأي�سَا  ح�سلت  و 

املعر�ص  بدرع  وفزت   2007 بالكويت  الخرتاعات 

بجانب ثالث ميداليات 2 ذهب و1 ف�سية بالإ�سافة اإيل 

لالإبداع  العلمي  املعر�ص  يف  ال�سودان  دعوة  ح�سوري 

درع  على  فيه  ح�سلت  وقد   ،  2007 يف   والخرتاع 

كرمني  كما  تقدير  و�سهادة  ذهبية  وميدالية  املعر�ص 

 20 العلم  عيد  يوم  يف  مبارك   ح�سني  ال�سابق  الرئي�ص 

يناير 2008 .

يف النهاية ماهي ن�سيحتك لل�سباب العربي؟

اأجل  اأهداف غري تقليدية من  العمل والجتهاد لتحقيق 

رفع �ساأن اأمتنا العربية والإ�سالمية .

عروض تمويل  
مشروعي  وهمية 

وغير جادة 
حتى اآلن
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املرتبةاملرتبة عام 2009املرتبة عام 2005املرتبة عام 2000

1الوليات املتحدةالياباناليابان

2ال�سنيالوليات املتحدةالوليات املتحدة

3اأملانيااأملانيااأملانيا

4اإيطاليااإيطاليااململكة املتحدة

5اليابانالإمارت العربية املتحدةالإمارات العربية املتحدة

6الإمارات العربية املتحدةاململكة املتحدةاإيطاليا

7ال�سعوديةال�سعوديةال�سعودية

8فرن�ساال�سنيفرن�سا

9اململكة املتحدةكوريا اجلنوبيةكوريا اجلنوبية

10الهندفرن�ساال�سني

م�ستوردات قطر – الدول الع�رض الأوىل
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الخرائط 
تكشف إحصاءات 

تجارة قطر
اإح�سائيات التجارة حيوية لقطر لأن التجارة اخلارجية توؤدي دوراً مهمًا يف ت�سكيل 

هيكل اقت�ساد قطر. وتتعامل قطر مع اأكرث من 160 دولة يف �سادراتها وم�ستورداتها 

من الب�سائع املختلفة. وت�سدر قطر ما قيمته ثالثة اأ�سعاف م�ستورداتها من الدول 

املختلفة. والنتيجة هي ميزان جتاري يف م�سلحة البالد دائمًا.

اإن اإدامة قاعدة بيانات اإح�سائية وحتليلها وتف�سريها مهمة حيوية ملنتجي البيانات 

احلكومة  فيها  مبا  اجلهات  خمتلف  اإىل  املنتمني  البيانات  م�ستخدمي  على  عالوة 

واملوؤ�س�سات �سبه احلكومية وال�رضكات الوطنية والأجنبية ورجال الأعمال يف اأرجاء 

العامل املختلفة. وللتعامل التجاري مع اأكرث من ثالثة اأرباع الدول يف العامل بالكثري 

العتبار يف  نظر  يوؤخذ يف  اأن  يجب  مهم  وامل�سدرة مكون  امل�ستوردة  الب�سائع  من 

اإدامة قاعدة البيانات وحتليلها. وميكن لأ�ساليب نظام املعلومات اجلغرافية م�ساعدة 

الإح�سائيات  وتف�سري  ت�سوير  يف  كبري  حد  اإىل  البيانات  وم�ستخدمي  الإح�سائيني 

التجارية.

التف�سري اجلغرايف لإح�سائيات جتارة  الأمثلة على  التالية بع�ص  املناق�سة  نربز يف 

للدول  فريد  موؤ�رض  خالل  من  اجلغرافية  البيانات  من  العاملية  الطبقة  وترتبط  قطر. 

بالبيانات اجلدولية للم�ستوردات  وال�سادرات. وتطبق اأ�ساليب ر�سم اخلرائط با�ستعمال 

البيانات  عر�ص  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظام  برامج  خالل  من  التدفق  خطوط 

الإح�سائية التجارية واإبراز ال�رضكاء الع�رض الأوائل يف م�ستوردات قطر و�سادراتها.

م�ستوردات قطر:

يبني اجلدول التايل قائمة الدول الأوىل عام 2000 و 2005 و 2009 على اأ�سا�ص قيمة 

الب�سائع امل�ستوردة اإىل قطر. وت�ستعمل األوان خمتلفة لإبراز ا�سم الدولة وامل�ساعدة يف 

حتديد تغري مرتبتها من عام 2000 اإىل عام 2009. �سغلت الوليات املتحدة املرتبة 

الأوىل فيما يتعلق بقيمة الب�سائع امل�ستوردة عام 2009 تليها ال�سني ثم اأملانيا.

متثل اخلريطة التالية م�ستوردات  قطر عام 2009. وي�سار اإىل قيم الب�سائع امل�ستوردة 

نظام  يف  املتوافرة  اخلطوط  ر�سم  اأ�ساليب  با�ستعمال  اجلغرايف  التمثيل  خالل  من 

قيمة   / للدولة  الداكنة  الظالل  وتبني  امللونة.  اخلريطة  لر�سم  اجلغرافية  املعلومات 

ال�ستريادات ح�سب املقيا�ص املبني يف اخلريطة. وت�سري الظالل الداكنة اأي�سًا للدولة / 

قيمة اأعلى للب�سائع امل�ستوردة والعك�ص بالعك�ص.

اأ�سا�ص قيمة الب�سائع التي ا�ستوردتها  اأدناه الدول الع�رض الأوىل على  تربز اخلريطة 

قطر عام 2009.

م�ستوردات قطر 1998 - 2009
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�سادرات قطر – الدول الع�رض الأوىل

املرتبةاملرتبة عام 2009املرتبة عام 2005املرتبة عام 2000

1اليابانالياباناليابان

2كوريا اجلنوبيةكوريا اجلنوبيةكوريا اجلنوبية

�سنغافورة�سنغافورة
3الهند

الإمارات العربية املتحدةالإمارات العربية املتحدة
4�سنغافورة

الهندالوليات املتحدة
5الإمارات العربية املتحدة

6اإ�سبانياتايوانال�سني

7تايالندتايالندتايالند

8بلجيكاال�سنيالهند

9اململكة املتحدةالوليات املتحدةال�سعودية

10ال�سنيالفلبني  اإ�سرتاليا
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تجارة قطر

�سادرات قطر:

كما هو احلال مع متثيل م�ستوردات قطر ميثل اجلدول التايل ال�سادرات من قطر اإىل 

ومتيز   ، ال�سادرات  قيمة  ح�سب  الأوىل  الع�رض  الدول  اجلدول  ويبني  املختلفة.  الدول 

بالألوان املختلفة لإبراز املراتب املتغرية من عام 2000 اإىل عام 2009.

ال�سادرات من قطر تليها  الأوىل يف  اليابان  املرتبة  كما نالحظ يف اجلدول ت�سغل 

كوريا اجلنوبية ثم الهند عام 2009.

ا�ستعملت  الدول املختلفة. وقد  اإىل  ال�سادرات من قطر  التالية قيمة  ومتثل اخلريطة 

اإىل  اأعلى لل�سادرات  هنا الأ�ساليب نف�سها. ويبني �سمك اخلطوط وكثافة اللون قيمة 

الدولة املعنية.

تبني اخلريطة اأدناه الدول الع�رض الأوىل من حيث قيمة ال�سادرات عام 2009. وي�ساهد 

على نحو وا�سح اأن معظم �سادرات قطر كانت مع دول اآ�سيوية واأوربية عام 2009.

تبني هذه اخلرائط ا�ستخدام اأ�ساليب نظام املعلومات اجلغرافية التي جتعل البيانات 

على  وتوزيعها  البيانات  حتليل  حت�سني  يف  التجارة  اإح�سائيات  عن  الوا�سعة 

باإ�سافة  اخلارجية  التجارة  حتليل  ميكن  كما  �سيغة.  واأ�سهل  باأب�سط  امل�ستخدمني 

التجارة  منط  لتف�سري  التجارة  اإح�سائيات  اإىل  الدولة  عن  املعلومات  من  طبقات 

واجتاهاتها واإجراء حتليل  العالقة بني الكلفة  وقيمة املنفعة الناجتة.

 الدكتور ر. سي. أس. تاراجي  
خبير  نظم المعلومات الجغرافية

�سادرات قطر 1998 - 2009
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جهاز اإلحصاء يحتفل بالذكرى  
الخامسة لتأسيسه

بحضور الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني :-

على  �سنوات  خم�سة  مبرور  الإح�ساء  جهاز  اأحتفل 

التخطيط    يتبع  ملجل�ص  اأن كان اجلهاز   بعد  تاأ�سي�سه 

للقرار رقم  واأنف�سل وفقًا   ، الإح�ساء   اإدارة  ممثاًل يف 

م�ستقلة عن  ليكون جهة  ذلك  بعد  2007م   ل�سنة   25

جمل�ص التخطيط والذي تغري م�سماه اإىل  الأمانة العامة 

التخطيط التنموي .

واأقام بهذه املنا�سبة جهاز الإح�ساء   احتفال بح�سور 

رئي�ص  ثاين  اآل  بن جا�سم  ال�سيخ حمد بن جرب  �سعادة 

اجلهاز ، ومدراء الإدارات واملوظفني العاملني باجلهاز.

ثاين  اآل  جا�سم  بن  جرب  بن  حمد  ال�سيخ  �سعادة  وقال 

يف كلمته الفتتاحية  باحلفل ان اجلهاز ميلك تاريخًا 

�سنوات  تاأ�سي�سه منذ خم�سة  قبل  دولة قطر   كبرياً يف 

امل�سوحات  من  بالعديد   1980 عام  منذ  قام  حيث 

 2010 بتعداد  توجت  والتي  الهامة  والتعدادات  

التكنولوجيا يف جمع  انواع  اأحدث  فيه  ا�ستخدم  الذي 

البيانات.

واأ�ساف �سعادته ان اجلهاز خطى خطوات كبرية خالل 

ال�سنوات املا�سي نحو حتقيق التميز يف انتاج البيانات 

من  امل�ستفيدين  ان  اإىل  م�سرياً  الإح�سائية  والتقارير 

هذا  خالل  عددهم  ت�ساعف  قد  والتقارير  البيانات 

اخلارجية  اجلهات  ثقة  على  ينعم  كبري  ب�سكل  العام 

والداخلية يف بيانات اجلهاز.

من  العديد  لديه   اجلهاز  ان  حمد   ال�سيخ  واأ�ساف 

املهام خالل املرحلة املقبلة مثل امل�ساهمة يف ر�سد 

معلومات وبيانات تفيد يف العداد خلطط  امل�ستهدفة 

يف كاأ�ص العامل   الذي �سيقام يف الدوحة عام 2022 

بالإ�سافة اإىل امل�ساركة الوثيقة يف تنفيذ خطة التنمية 

روؤية  حتقيق  اإىل  و�سوًل     2016  -  2011 الوطنية 

قطر 2030.

واو�سح ال�سيخ حمد بن جرب ان جهاز الإح�ساء يدخل 

اىل  ي�سعى  كربى  باأهداف  لتاأ�سي�سه  اجلديد  العام 

بن�رض  اخلا�ص  املعيار  بنظام  العمل  ومنها  حتقيقها  

من   1996 عام  ا�ستحدث  الذي   )SDDS( البيانات 

نطاق  حت�سني  يف  وجنح   ، الدويل  النقد  �سندوق  قبل 

العام  لالطالع  املتاحة  الإح�سائية  البيانات  تغطية 

اإىل حت�سني  ، بالإ�سافة  ومدى جودة ودرجة حداثتها 

املعلومات التي ترتكز عليها عمليات الأ�سواق املالية 

وتقييمات ال�سيا�سات القت�سادية عمومًا.

واأ�سار �سعادته اإىل ان اجلهاز يقوم  بلعب دور هام يف 

عملية التنمية الوطنية للدولة ، وذلك بتوفري املعلومات 

الإح�سائية املطلوبة ل�سياغة ال�سيا�سات املعتمدة على 

احلقائق ويقوم بتن�سيق التكامل والتناغم لالإح�ساءات 

وين�سق   ، اأخرى  حكومية  جهات  بوا�سطة  املنتجة 

يتعلق  فيما  والإقليمية  الدولية  املنظمات  مع  اأعماله 

باملفاهيم والتعاريف الإح�سائية.

اإدارة  مدير  املالكي  من�سور  ال�سيد  قدم  جهته  ومن 

اجنازات  اأهم  حول  عر�سًا  باجلهاز  املعلومات  تقنية 

التنمية  موؤ�رضات  اعداد  ومنها    ، العام  خالل  اجلهاز 

امل�ستدامة يف دولة قطر ، و امللخ�ص التحليلي نتائج 

بالإ�سافة  اجتماعية  اجتاهات   ، العاملة  القوى  م�سح 

اإىل تنفيذ امل�سح القت�سادي ال�سنوي لعام 2011 .

بتنفيذ  قام  اجلهاز  ان  املالكي  من�سور  واو�سح 

م�سح  وهو    2011 لعام  الربعي  القت�سادي  امل�سح 

ي�ساهم يف تركيب  القت�سادية  الأن�سطة  ربعي لبع�ص 

الناجت  لتقديرات  القت�سادية  املوؤ�رضات  ح�سابات 

املحلي الإجمايل ح�سب الن�ساط القت�سادي.

وا�سار املالكي اإىل انه مت  تطوير وتد�سني نظام البحث 

اخلا�ص ببيانات التجارة اخلارجية ، وتطوير وحت�سني 

نظام قلم واإ�سافة بع�ص الأبواب اجلديدة من البيانات 

، النتهاء من م�رضوع الربط الآيل وتطوير نظام تبادل 

اإىل  بالإ�سافة  للق�ساء  الأعلى  املجل�ص  مع  البيانات 

بالعينة   2012 العاملة  القوى  م�سح  تطبيق  تطوير 

امل�سح  تطبيق  وحتديث    ، الكفية  الأجهزة  با�ستخدام 

العنقودي متعدد املوؤ�رضات على الجهزة الكفية اأي�سًا.
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