








كلمة العدد

إن االهتمام  بالبحث العلمي واالبتكار في قطر اتخذ منحى أكثر أهمية من ذي قبل ، وذلك مع تخصيص 
من  نستطيع  أولى  مرحلة  الرقم  هذا  ويعتبر   ، العلمي  البحث  لدعم  المحلي  ناتجها  من   %  2.8 الدولة  
خاللها تحديد خطواتنا نحو اقتصاد المعرفة من خالل تقليل االعتماد على عوائد الغاز والنفط لنعتمد 

في المستقبل على اقتصاد المعرفة كقاعدة أساسية لالقتصاد القطري.

وتعتبر الرؤية  القطرية في دعم البحث العلمي  قائمة على استحداث قيمة  االبتكار في المجتمع ،  ولكي 
ال تضيع الخطوات التي سنصل من خاللها إلى دولة االقتصاد المعرفي ، فيعمل اآلن جهاز اإلحصاء على 
تنفيذ مسح  خاص لقياس مؤشرات العلم والتكنلوجيا ، واالبتكار يرصد من خالله الطور في هذا المسار ، 

ويعكس حقيقة التقدم المستقبلي التجاه الدولة نحو اقتصاد المعرفة .

ويعتبر هذا  المسح هو األول في قطر ، ونعمل بحرص على أن يكون بشكل سنوي ليكون حلقة وصل 
بين القائمين على عملية االبتكار في المجتمع من الباحثين من جٍة وبين صانعي القرار من جٍة أخرى لكي 

نقيم مدى التقدم في مستقبلنا العلمي والبحثي بصورة تعتمد على أحدث األساليب اإلحصائية.

ومما ال شك فيه أن تنفيذ هذا المسح ألول مرة في قطر  من خالل جهاز اإلحصاء سيكون بمثابة َدفعة 
سيتم  التي  المعلومات  سرية  كامل  بشكل  يضمن  المسح  أن  خاصة  العلمي،  البحث  لمجال  قوية 

الحصول عليها من كافة المؤسسات البحثية في الدولة.

وفي النهاية أود التأكيد على أن رعاية قطر للبحث العلمي واالبتكار في المنطقة ستعيد جزءاً من قدرات 
العالم العربي على اإلسهام العلمي في التاريخ البشري كما قام به أجدادنا العلماء عبر العصور، وذلك 
من خالل تصميمنا على بلوغ ذلك الهدف بخطواٍت مدروسة ، ومتقدمة يشارك فيها المجتمع بكامل 

مكوناته.

االبتكار واقتصاد المعرفة
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وهدفنا   ، اإلحصاء  جهاز  في  تجرى  التي  المتغيرات  تواكب  جديدة  بحلة   2013 عام  اإلحصاء  مجلة  تدخل 
االساسي والجوهري هو القارئ ، فما قيمة المطبوعات ايا ً كانت ، بدون قارئ واع ومهتم .

في هذا العدد .. تم البدء في استخدام الورق المعاد تدوريه لكامل أوراق المجلة ، وذلك احترامًا منا للبيئة ، 
وايمانا بدور المجتمع بكامل مؤسساته في استخدام االساليب الالزمة لحماية البيئة .

وفي هذا العدد .. يتشرف جهاز اإلحصاء ، ممثال ًبهيئة تحرير المجلة ، بإعداد تغطية  خاصة لكلمة سمو 
األمير المفدى في افتتاح الدورة 41 لمجلس الشورى ، وذلك في محاولة لترجمة بعض ما ورد فيها إلى 

مشاريع يمكن تنفيذها فيما يتعلق بالبيانات االحصائية التي تصدر من قبل جهاز اإلحصاء.

وفي هذا العدد ..نقوم بإصدار قسم جديد للمجلة يتمثل في التركيز في كل عدد على موضوع مهم 
يواجه المجتمع ويثير اهتمام القارئ ، وبدأنا بتغطية خاصة عن موضوع مهم وخطير ال توجد عائلة في 
اال ولها خبرة به من بعيد أو من قريب ، اال وهو مرض السرطان ، فقت تناولناه من  ناحية عدد الحاالت في 

المجتمع القطري ، وأكثر انواع السرطان انتشاراً بالدولة ، وكيفية تجنب اإلصابة به.

 ، الذكية عالميًا  المدن  ، وتصنيف أهم  الذكية   المدن  ، تناولت المجلة تحلياًل لمفهوم  العدد  وفي هذا 
وأهم مشاريع المدن الذكية في قطر خالل العشر سنوات المقبلة .

اجتماعية  مواضيع   على  الضوء  تسلط  والتي    ، العدد  هذا  في  المقاالت  بأهم  القارئ  نذكر  أن  ننسى  وال 
هامة  مثل مقال الزميل  رفيق سمور عن االطارات المستعملة وأهمية استغاللها واالستفادة منها ، 
الجوهرية  االدوات  الرسمية كأحد  اإلحصاءات  الحمادي  نظرتـه حول قانون  الزميل  عبداهلل  وقد طرح 
لضمان انتاج رسمي ومهني لإلحصاءات. وال ننسى الزميل النشط الدكتور تراجي ومقاله  في هذا العدد 
حول استخدام نظم المعلومات الجغرافية في األغراض الرياضية ، والتي ستشكل أهمية كبرى خالل 
السنوات المقبلة بالتوازي مع التخطيط لمشاريع كأس العالم 2022 . كما أن للسعادة دور في هذا العدد 
ايضا ً ، فزميلنا القدير مارك جريس ، أحد أبرز المساهمين في مجلتنا بشكل دائم ومستمر ، يتناول في 
مقاله مفهوم السعادة في حياتنا بقطر ، والذي بنى على  إحصاءات واقعية من نتائج المسح العنقودي  

التي صدرت مؤخراً ، وهو االمر الجدير باالهتمام والتأمل حيث بلغت نسبة السعادة في قطر 95 % .

كل ذلك هو مجمل جهد  قام به فريق اعداد المجلة بالتعاون مع كتاب المجلة األعزاء  من داخل الجهاز 
وخارجه ، املين ان يكون اجتهادا ً ينال التوفيق والصواب .

2013 .. ورؤية جديدة

محمد علي المرزوقي
 رئيس التحرير
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من إشراقات كلمة سمو األمير في 
الدورة “41” لمجلس الشورى

األقى ح�رضة �ضاحب ال�ضمو اأمري البالد املفدى كلمته الفتتاحية للدورة احلادية والأربعني لأعمال جمل�س ال�ضورى، التي ت�ضمنت الكثري من املبادئ نورد منها قوله: 

“ تفر�س الظروف التي يت�ضم بها اقت�ضاد بالدنا علينا اإيقاعًا �رضيعًا يف العمل واإبداعًا يف التفكري، “ النظر اإىل امل�ضالح بعيدة املدى “، فقد ا�ضتعر�س �ضموه يف كلمته 
الو�ضع القت�ضادي احلايل للدولة، مقدمًا روؤيته للم�ضتقبل، وما ي�ضتلزمه من الإعداد والعمل، مهتمًا بامل�ضتقبل بعيد املدى للوطن واملواطن، وما ت�ضتلزمه هذه الروؤية 

من ا�ضتثمار جاد يف التعليم ،والبيئة، وال�ضحة، وتنويع م�ضادر الدخل من اأجل دوام النمو القت�ضادي.

وتناول �ضموه بع�س الأرقام الإح�ضائية ذات العالقة بالقت�ضاد الكلي، كالناجت املحلي الإجمايل، ومعدلت الت�ضخم، ومن املعلوم اأن هذه املوؤ�رضات تعترب من اأهم 

اإنتاجات جهاز الإح�ضاء يف قطر.

كما اأ�ضار �ضموه اإىل زيادة عدد ال�ضكان مبعدلت مرتفعة، وتوقع �ضموه انخفا�س هذا املعدل يف ال�ضنوات القادمة، وجديرٌ بالذكر- اأن املوؤ�رضات ال�ضكانية والدميوغرافية 

اخلا�ضة بقطاع الإح�ضاءات الجتماعية يقوم باإنتاجها جهاز الإح�ضاء اأي�ضًا.

كما تناول �ضموه املوؤ�رضات الإح�ضائية ب�ضكل عام، كحقائق ا�ضتند اإليها يف تقدمي روؤيته للواقع القت�ضادي لدولة قطر، وكذلك ت�ضوره مل�ضتقبل البالد، مركزاً على اإزالة 

العوائق التي قد تواجه عمليات النمو املن�ضودة، خا�ضة فيما يتعلق بتحقيق روؤية قطر الوطنية 2030.

ونود الإ�ضارة اإىل اأن ا�ضتناد �ضمو الأمري املفدى على موؤ�رضات واأرقام اإح�ضائية يف خطابه له انعكا�ضاته الإيجابية على كوادر جهاز الإح�ضاء بدولة قطر، ويف نف�س 

الوقت ي�ضع على كواهلهم م�ضوؤولية زيادة اجلهد يف اإنتاج الرقم الإح�ضائي وفق اأجود املعايري الإح�ضائية من خالل العمليات الإح�ضائية الأ�ضا�ضية من جمع وتدقيق 

وتبويب وعر�س للمعلومات الإح�ضائية، وهو ما يقوم به جهاز الإح�ضاء فعليًا.

الأمري ... �الر�ؤية

مجلة اإلحصاء
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وقد قام جهاز الإح�ساء مبحاولة جادة لرتجمة بع�ش املبادئ والأفكار والروؤى التي ت�سمنتها كلمة �سمو الأمري 

اإىل مقرتحات وبرامج واأن�سطة بالإمكان القيام بها يف جهاز الإح�ساء من خلل ا�ستحداث ما هو غري متوفر، 

وتطوير ما هو متوفر.

وعلى الرغم من اأن خطاب �سمو الأمري قد �سمل الكثري من التوّجهات والتطّلعات املهمة، ورغم تنوع وتعدد 

اجلوانب التي تطرق لها اخلطاب، فاإن ما ذكر اأعله ما هو اإل حماولة من جهاز الإح�ساء لتحويل الَتُوجهات 

والتوِجيهات الواردة يف خطاب �سمو الأمري اإىل اأن�سطة وم�ساريع واأعمال ممكنة، تدخل يف نطاق الخت�سا�ش 

املهني والوظيفي املتعلق باملعلومات والإح�ساءات التي يتوىل تنفيذها جهاز الإح�ساء، واإميانًا بدور ال�سلطة 

التنفيذية واأدواتها يف ترجمة الروؤى اخلا�سة بهرم الدولة الناجمة عن فكر م�رشق، وقيادة عظيمة، وروؤية 

طموحة جتلت عنا�رشها يف اخلطاب املهم والتاريخي ل�سمو الأمري املفدى حفظه اهلل ورعاه.

من إشراقات كلمة سمو األمير في 
الدورة “41” لمجلس الشورى

“ احلاجة اإىل اأن يرتافق النمو 
ال�رضيع مع تنمية ب�رضّية تتالءم 

واإيقاعه ”

1

م

5

6

-   تطوير اإح�ضاءات التعليم ،والتدريب، 

والثقافة : هذه الإح�ضاءات تك�ضف عن القدرات 

الب�رضية باملجتمع القطري.

اإ�ضدار اإح�ضاءات البنية التحتية، وتت�ضمن هذه الإح�ضاءات العنا�رض 

التالية:

•   �ضبكات ال�رضف ال�ضحي والت�ضال بها .
•   �ضبكات توزيع املياه ال�ضاحلة لل�رضب والت�ضال بها ، �ضبكات 

اخلدمات الأخرى )الهاتف، الكهرباء .. الخ(

•   �ضبكات الطرق والكباري والأنفاق )اأنواعها، اأطوالها .. الخ(

-  اإمكانية اإ�ضدار موؤ�رضات لقيا�س النمو .

-  اإمكانية اإ�ضدار موؤ�رضات لالإنذار املبكر : مثل هذه املوؤ�رضات متنح 

متخذي القرار القدرة على ا�ضت�رضاف امل�ضتقبل من خالل ر�ضد اأهم 

املتغريات التي قد تطراأ على الواقع القت�ضادي 

-   اإمكانية اإجراء م�ضوح للوقوف على مدى ر�ضى املواطن واملقيم عن 

اخلدمات .

-   تطوير اإح�ضاءات ال�ضحة، والتعليم ،والإ�ضكان وامل�ضاكن، مبا يتوافق 

مع روؤية �ضمو الأمري، ففي نهاية املطاف، الإح�ضاءات اجليدة �ضتوؤدي اإىل 

�ضيا�ضات جيدة.

-   العمل على اإنتاج اإح�ضاءات خا�ضة باجلودة والأمن وال�ضالمة 

البيئية.

-   اإتاحة الفر�ضة للجهات الأخرى لال�ضتفادة من نظام املعلومات 

اجلغرافية املوجود لدى جهاز الإح�ضاء، على �ضبيل املثال: موقع 

الإح�ضاء اجلغرايف.

-   �رضورة اإ�ضدار موؤ�رض جلودة احلياة،والذي يت�ضمن الرقم القيا�ضي 

ل�ضعر املنتج، الرقم القيا�ضي للقوة ال�رضائية، موؤ�رض الأمان، موؤ�رض 

الرعاية ال�ضحية، موؤ�رض �ضعر امل�ضتهلك، موؤ�رض تكلفة امل�ضكن بالن�ضبة 

ملعدل الدخل،اإح�ضاءات احلركة املرورية ) زمن الرحلة (، موؤ�رض التلوث. 

ومن اجلدير بالذكر، اأن مثل هذا املوؤ�رض ل ي�ضمل فقط الرثوة وفر�س 

العمل ،ولكن اأي�ضًا البيئة العمرانية ،وال�ضحة البدنية والعقلية ،

والتعليم والرتفيه وق�ضاء وقت الفراغ والنتماء الجتماعي.

“ كما ندرك �رضورة اأخذ املعايري 
املوؤ�ض�ضية ،واجلودة واجلدوى، 

ومعايري ال�ضالمة البيئية، 

واملوا�ضفات واملقايي�س بالعتبار.

ول بد من تعلم الدر�س من 

الأخطاء، مثل ما وقع يف جممع 

فيالجيو التجاري هذا العام .. ”

“ وتبقى م�ضالح املجتمع 
والإن�ضان القطري يف مقدمة 

اأولوياتنا واهتماماتنا ”

2

“ ال�ضتثمار يف م�ضاريع 
كربى طويلة الأمد ،متعلّقة 

بالبنية التحتّية للبالد مثل 

امليناء،واملطار وغريها”

3

“ النمو القت�ضادي املت�ضارع 
وحاجات تطوير دولة قطر”

4

“ ومع اأنه كان من ال�ضعب 
تطوير اخلدمات بنف�س الإيقاع 

ال�ضتثنائي يف الزيادة ال�ضكانّية 

يف �رضعته، فاإننا اأجنزنا الكثري”

مقتطفات من خطاب �سمو 

الأمري املفدى
امل�ساريع الإح�سائية املمكنة

الأمري ... �الر�ؤية
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رئيس جهاز اإلحصاء يبحث 
فرص التعاون مع وزير البيئة والزراعة 

النمساوي
ا�ستقبل رئي�ش جهاز الإح�ساء قطر �سعادة ال�سيخ حمد 

بن جرب بن جا�سم الثاين مبعايل وزير الزراعة والبيئة 

النم�ساوي معايل ال�سيد نيكول�ش بريلكوڤيت�ش ، 

وبحثا فر�ش التعاون يف جمالت الإح�ساء املتعلقة 

بالبيئة والزراعة.

تاأتي زيارة الوزير بريلكوڤيت�ش لرئي�ش جهاز 

الح�ساء مبنا�سبة م�ساركته يف موؤمتر الأمم املتحدة 

. cop18 للتغري املناخي املنعقد يف الدوحة

وتناول اللقاء اإمكانية التعاون يف جمالت اإح�سائية 

عديدة منها اعداد اح�ساءات البيئة لقيا�ش جودة 

املياه ، وجودة الهواء وانبعاثات الغاز امل�سببة 

للحتبا�ش احلراري والتنوع البيولوجي.

يذكر اأن خرباء من وزارة البيئة والزراعة ووكالة 

البيئة النم�ساويتني يعملن مع وزارات البيئة 

وهيئات الإح�ساء يف دول منظمة التعاون اخلليجي 

)ودول عربية اأخرى( منذ �سنوات عدة. 

كما بحث اجلانبان ال�ستفادة من خربة النم�سا يف 

تنظيم كاأ�ش الأمم الأوربية لعام ٢٠٠8 بامل�ساركة 

مع �سوي�رشا والتي لقيت اإ�سادة عاملية، حيث من 

املمكن ان ت�ستفيد قطر من هذه التجربة خلل 

تنظيمها كاأ�ش العامل عام ٢٠٢٢ خ�سو�سا وان 

قطر تخطط ان تكون فرتة اإقامة البطولة خالية من 

انبعاثات الكربون.

لجنة اإلحصاء االستشارية تعقد 
أولى اجتماعاتها لبحث دعم 
العمليات االحصائية بالدولة

عقدت جلنة الإح�ساء ال�ست�سارية اجتماعها الأول 

برئا�سة �سعادة ال�سيخ حمد بن جرب بن جا�سم اآل 

ثاين رئي�ش جهاز الإح�ساء ، وبح�سور جميع اأع�ساء 

اللجنة من عدد من اجلهات املعنية بالدولة.

ووفقًا لقرار قرار جمل�ش الوزراء رقم )15( ل�سنة 

٢٠1٢ بت�سكيل جلنة الإح�ساء ال�ست�سارية برئا�سة 

رئي�ش جهاز الح�ساء وع�سوية )16( من بينهم 

ممثلني عن 7 وزارات وعدد من جهات الر�سمية 

بالدولة ول يقل درجة ع�سو اللجنة عن وكيل وزارة 

، وذلك ل�سمان �رشعة تنفيذ العمليات الإح�سائية 

مبختلف جوانبها بالدولة.

ويف بداية الجتماع مت انتخاب �سعادة ال�سيخ فهد بن 

في�سل اآل ثاين نائب حمافظ م�رشف قطر املركزي 

م�ساعداً لرئي�ش اللجنة ، وتعيني ال�سيد حممد املرزوقي 

مدير اإدارة اخلدمات امل�سرتكة بجهاز الإح�ساء 

رئي�سًا لأمانة �رش اللجنة وا�ستمع اأع�ساء اللجنة اإىل 

عر�ش قدمه رئي�ش اجلهاز حول اأهمية اللجنة يف 

تنفيذ امل�سوح الإح�سائية بالدولة مع رفع القدرات 

الإح�سائية جلميع اجلهات احلكومية واخلا�سة 

بالدولة.

واأو�سح ال�سيخ حمد بن جرب خلل الجتماع اإىل ان 

اأهم اخت�سا�سات اللجنة – كما حددها القانون رقم 

)٢( ل�سنة ٢٠11 ب�ساأن الإح�ساءات الر�سمية - هي 

اإبداء الراأي وتقدمي امل�سورة ب�ساأن جميع العمليات 

الإح�سائية بالإ�سافة اإىل اقرتاح الأولويات لتلبية 

احتياجات امل�ستخدمني للبيانات الإح�سائية.

كما اأن من الخت�سا�سات املوكلة للجنة ، هي اقرتاح 

اخلطط والربامج الإح�سائية ال�سنوية اللزمة ، وتوفري 

الدعم املطلوب للرتقاء بالعمل الإح�سائي.

وياأتي قرار ت�سكل جلنة ا�ست�سارية متخ�س�سة 

للإح�ساء بدولة قطر مواكبتًا مع الدول املتقدمة التي 

ت�سكل جلان اإح�سائية تكون اأهم اأولوياتها دعم العمل 

الإح�سائي بالدولة ، ورفع القدرات الإح�سائية يف 

جميع الوزارات واملوؤ�س�سات.

وت�سم اللجنة ممثلني من وزارة الداخلية ، وزارة 

القت�ساد واملالية ، وزارة الأعمال والتجارة ، 

وزارة البلدية والتخطيط العمراين ، وزارة العمل ، 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية ، وزارة البيئة ، الأمانة 

العامة ملجل�ش الوزراء ، املجل�ش الأعلى لل�سحة ، 

املجل�ش الأعلى للتعليم ، املجل�ش الأعلى للت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات ، الأمانة العامة للتخطيط 

التنموي ، م�رشف قطر املركزي ، قطر للبرتول ، 

موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ، 

واللجنة الأوملبية القطرية.

 �ص�رة تذكارية لل�فد النم�صاوي مع امل�ص�ؤولني بجهاز الإح�صاء
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حفاًل تراثيًا بمناسبة اليوم 
الوطني لقطر

اقام  جهاز الإح�ساء  حفًل مبنا�سبة  اليوم الوطني 

لدولة قطر الذي ي�سادف 18 من دي�سمرب، وذلك يف مقر 

اجلهاز.

 وت�سمن احلفل الذي ح�رشه عدد من م�سوؤويل اجلهاز 

ودار الإمناء فقرات تراثية ، اأهمها  »العر�سة« التي 

اأداها عدد من طلب اإحدى املدار�ش، اإىل جانب الأكلت 

ال�سعبية املحلية. 

و قال �سعادة ال�سيخ حمد بن جرب بن جا�سم اآل 

ثاين رئي�ش اجلهاز اإن هذه الحتفالت التي تقيمها 

املوؤ�س�سات واجلهات ومنها اجلهاز خري دليل على 

التفاعل املجتمعي مبختلف �رشائحه وموؤ�س�ساته مع هذا 

اليوم العزيز على قلوب اجلميع. 

واأ�سار اإىل اأن اجلهاز حر�ش على تنظيم هذه الفعالية 

الحتفالية التي ت�سارك فيها اإحدى املدار�ش بهدف 

زيادة الوعي والهتمام بال�سباب اجلدد وفتح عيونهم 

على امل�ستقبل، موؤكدا »اأن مثل هذه الحتفالت تعك�ش 

التحام ال�سعب بالقيادة، كما تعزز امل�ساركة املجتمعية 

وتدفع اإىل مزيد من البذل والعطاء لتحقيق التنمية 

امل�ستدامة«. وعن الدور الذي ي�سطلع به اجلهاز لتنمية 

الوعي الوطني من خلل الأرقام والإح�ساءات، اأو�سح 

�سعادته اأن اجلميع يدرك اأهمية الأرقام يف ر�سم م�ستقبل 

البلد من خلل معرفة املا�سي واإدراك احلا�رش 

وتفعيل دور املجتمع يف ال�ستغلل الأمثل لهذه الأرقام 

والبيانات »فالرقم يعك�ش املا�سي واحلا�رش بدقة«.

ولفت اإىل اأن اجلهاز اأطلق العديد من املبادرات لرفع 

الوعي مبا ت�سهده الدولة يف خمتلف املجالت، اأحدثها 

ور�سة عمل للإعلميني لتعزيز دورهم يف حتليل 

وتب�سيط الأرقام وتوظيفها واإي�سالها اإىل القارئ العادي 

بكل �سهولة وي�رش، اإ�سافة اإىل مبادرات اأخرى تعاون 

فيها اجلهاز مع القطاعات التعليمية واملدار�ش ت�سب 

يف الهدف ذاته، م�سيفا: »نحن الآن ب�سدد اإطلق 

ا�سرتاتيجية ثانية جلهاز الإح�ساء ٢٠18/٢٠13 

�ستت�سمن الكثري من هذه املبادرات«.

و لفت �سعادة رئي�ش جهاز الإح�ساء يف الإطار ذاته 

اإىل اأن التعدادات ال�سكانية ال�ساملة يف الدولة تر�سم 

�سورة وا�سحة عن دولة قطر يف املا�سي واحلا�رش، 

كما ت�ستطيع التنبوؤ بامل�ستقبل »قدر الإمكان«، وهذا 

يعزز وعي املجتمع بالتطور املذهل الذي ت�سهده الدولة. 

وتطرق اإىل اجلهود املبذولة خللق تنمية م�ستدامة للدولة 

تنعم فيها الأجيال املقبلة مب�ستوى معي�سي متطور، 

وقال: »هذه اجلهود جت�سدها اليوم روؤية قطر الوطنية 

٢٠3٠ وا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ٢٠11/٢٠16 

وغريها من املبادرات التي تتطلع اإىل الأمام«. ودعا 

�سعادة ال�سيخ حمد بن جرب اآل ثاين ال�سباب وكافة 

ال�رشائح املجتمعية اإىل اإدراك املعاين احلقيقية الوطنية 

والتنموية لهذا اليوم الوطني، واأن ي�سع عينه على 

امل�ستقبل من خلل ال�ستمرار يف التفاعل والبذل 

والعطاء ملا فيه خري قطر وتنميتها وتطورها.

جان إيرك يدرب 
اإلعالميين 

على التعامل 
مع البيانات 

اإلحصائية 
باحترافية

نظم جهاز الإح�ساء  دورة تدريبية حول تعزيز دور 

الإعلميني يف التعامل مع البيانات الإح�سائية، �سارك 

فيها ممثلون عن عدد من و�سائل الإعلم املحلية. 

وركزت الور�سة التي حا�رش فيها ال�سيد جان اإيريك 

اخلبري مبركز الإح�ساء الرنويجي، على كيفية كتابة 

البيانات ال�سحافية وقراءة وحتليل الأرقام الإح�سائية 

واإيجاد العلقات والروابط واملقارنات بينها لت�سهيل 

ا�ستيعابها لدى القارئ العادي.

كما تطرق املحا�رش اإىل طبيعة العلقة بني 

الإح�سائيني وال�سحافيني واأهمية التعاون بني 

الطرفني لتحقيق اأهداف كل طرف، اإ�سافة اإىل عر�ش 

بع�ش امل�سائل الفنية الهامة التي جتب مراعاتها عند 

كتابة البيان ال�سحايف املت�سمن لبيانات واأرقام 

اإح�سائية.

ويف كلمة له خلل الور�سة، اأكد ال�سيد من�سور املالكي 

مدير اإدارة تقنية املعلومات بجهاز الإح�ساء اأهمية 

الور�سة، كونها تتناول كيفية التعامل والتفاعل 

مع الإح�ساءات واملوؤ�رشات واأف�سل طرق اإي�سالها 

للم�ستخدمني عن طريق الو�سائل الإعلمية املكتوبة 

واملرئية وامل�سموعة ب�سكل مب�سط وي�سري.

وقال اإن عر�ش الأرقام بطرق مب�سطة وي�سرية ي�ساعد 

على ا�ستيعابها وال�ستفادة منها يف الأبحاث والأعمال 

اليومية وكذلك يف التخطيط القائم على الأدلة 

واحلقائق على اأر�ش الواقع. 

واأكد ال�سيد املالكي على اأن جهاز الإح�ساء و�سع يف 

اعتباره منذ تاأ�سي�سه املهام الكبرية املوكلة اإليه، والتي 

تتلخ�ش يف جمع ون�رش وحتليل البيانات الإح�سائية 

املتعلقة باجلوانب القت�سادية والجتماعية والبيئية 

التي تعك�ش حقيقة التنمية يف الدولة. 

واأو�سح اأن دور اجلهاز املهم جتلى يف توفري البيانات 

اللزمة ل�سرتاتيجية التنمية الوطنية ٢٠11-٢٠16، 

حيث ترتكز كافة القطاعات ال�سرتاتيجية يف بناء 

خططها و�سياغة الربامج التنموية على البيانات 

واملوؤ�رشات الإح�سائية«.

وقال مدير اإدارة تقنية املعلومات بجهاز الإح�ساء 

اإن الأخري يعمل على توفري ما يلزم من معلومات 

اإح�سائية للم�ساريع الكربى التي �ست�سهدها البلد 

قريبا، من اأهمها ا�ست�سافة كاأ�ش العامل ٢٠٢٢ ل�سمان 

توفري كافة البيانات واملعلومات التي �ستوؤدي اإىل 

جناح هذه الفعالية، وبح�سب الأهداف املن�سودة. . 

كما اأ�سار اإىل حر�ش اجلهاز على ن�رش البيانات بكافة 

ال�سبل التكنولوجية املتاحة للم�ستخدمني.. موؤكداً يف 

هذا الإطار على اأهمية دور و�سائل الإعلم يف نقل هذه 

البيانات بال�سورة املثلى ومن جانبه عر�ش �سعود 

ال�سمري رئي�ش ق�سم الإح�ساءات الجتماعية بجهاز 

الإح�ساء عدد من الأخطاء ال�سحفية التي حدثت خلل 

املرحلة املا�سية ن والتي كان لها اثر كبري يف ان 

ت�سل الر�سالة الإح�سائية التي  ي�سعى اليها  اجلهاز  

موؤكداً يف نف�ش ال�سياق على انها اخطاء قليلة العدد 

ولكنا توؤثر ب�سكل كبري على �سورة اجلهاز .

وقدم ال�سيد جان ايرك عر�سا عمليًا على ال�سحفيني 

يف كيفية قراءة اجلداول والبيانات الإح�سائية ب�سورة 

اأكرث عمقًا واإحرتفية من خلل املقارنات املختلفة بني 

اجلداول والبيانات الإح�سائية .  

كما عر�ش جان اإيرك معلومات حول اأهمية العناوين 

ال�سحافية بالن�سبة للقراء ومنتجي البيانات 

واأمثلة على بع�ش الأخطاء يف البيانات ال�سحافية 

الإح�سائية، كما مت ا�ستعرا�ش الو�سائل الإلكرتونية يف 

ن�رش البيانات الإح�سائية 

 جان اإيرك

 ال�صيخ حمد بن جرب  يتحدث مع  الطالب على م�صاركتهم يف

 الحتفال بالي�م ال�طني

اأخبار
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الجهاز يدعم تعاونه مع 
منسقي الجهات االجتماعية 

واالقتصادية المصدرة للبيانات 
اإلحصائية

عقد جهاز الإح�ساء اجتماعان لكل من من�سقي 

الت�سال مبن�سقي اجلهات الجتماعية وال�سكانية ، 

واجتماع مع من�سقي اجلهات القت�سادية يف الدولة .

ويهدف الجتماعان  ب�سكل اأ�سا�سي اىل تعزيز التعاون 

والتن�سيق بني جهاز الح�ساء واجلهات اىل تقوم 

بتوفري البيانات القت�سادية  والجتماعية علوة 

على تاأكيد اأهمية دقة البيانات وتوفرها يف الوقت 

املنا�سب بالإ�سافة اإىل اأهمية توفري بيانات موحدة  

بدولة قطر للمنظمات الدولية يف الوقت املنا�سب.

وقال �سلطان الكواري مدير اإدارة الإح�ساءات 

ال�سكانية بجهاز الإح�ساء  خلل افتتاح اجتماع 

من�سقي اجلهات الجتماعية اإن ا�سرتاتيجية هذا 

الأخري املنبثقة من ال�سرتاتيجية الوطنية والتي 

�سيتم حتديثها يف الفرتة من ٢٠13-٢٠18 �ست�سمل 

اإح�ساءات وموؤ�رشات جديدة تخدم موا�سيع خمتلفة 

مثل الريا�سة والثقافة والبيئة وغريها.

وجاء ذلك خلل لقاء جمع بني اجلهاز ومن�سقي 

الت�سال باجلهات للبيانات الجتماعية وال�سكانية، 

وهو الجتماع الأول من نوعه والذي من املقرتح اأن 

يكون ن�سف �سنوي.

واأو�سح الكواري يف كلمة األقاها بالنيابة عن ال�سيخ 

حمد بن جرب بن جا�سم اآل ثاين رئي�ش جهاز الإح�ساء، 

اأن هذه التطورات �ستمثل اأعباء واحتياجات جديدة ل 

بد اأن تكون يف اخلطط امل�ستقبلية للجهاز وملنتجي 

البيانات.

واأكد اأن قيمة الإح�ساء تتمثل يف املقام الأول يف 

توفري البيانات الدقيقة وال�ساملة يف الوقت املنا�سب 

بحيث ي�ستفيد منها املخططون ووا�سعو ال�سيا�سات 

يف ر�سم اخلطط وال�سرتاتيجيات.

ومتثلت اأبرز اأهداف الجتماع بني اجلهاز ومن�سقي 

الت�سالت باجلهات للبيانات الجتماعية وال�سكانية 

يف التاأكيد على اأهمية التن�سيق والتعاون بينهم، 

وعلى دقة البيانات وتوفريها يف الوقت املحدد، 

وتو�سيح اآلية معاجلة البيانات يف جهاز الإح�ساء، 

والتاأكيد على اأهمية توفري بيانات موحدة بدولة 

قطر للمنظمات الدولية يف الوقت املنا�سب. كما 

�سمل اللقاء تقدمي عرو�ش حول ا�سرتاتيجية جهاز 

الإح�ساء، وخطة عمل اإدارة الإح�ساءات ال�سكانية 

والجتماعية، وموائمة الإح�ساءات البيئة احتياجات 

ال�سيا�سات، وجتربة الربط الإلكرتوين مع اجلهات 

امل�سدرية للبيانات، واحتياجات املنظمات الدولية 

من البيانات، وجتربة التعاون بني جهاز الإح�ساء 

ووزارة البيئة.

روؤية.

ومن جانب اأخر اأو�سح عبداحلميد اآهن مدير 

الإح�ساءات القت�سادية يف كلمة األقاها بالنيابة 

عن ال�سيخ حمد بن جرب بن جا�سم اآل ثاين، اإىل اأن 

جهاز الإح�ساء يقوم يف ال�سرتاتيجية الوطنية 

لتطوير الإح�ساء ٢٠٠8-٢٠13 بو�سع روؤيا �ساملة 

لتطوير النظام الإح�سائي ومنها ت�سمل وحدات 

اإنتاج البيانات وفيها تطبق معايري اجلودة العاملية 

للنهو�ش بحاجات الإح�ساءات وبناء القدرة املطلوبة 

لتلبية احلاجات على نحو اأكرث تن�سيقا وكفاءة. ومن 

اأجل ال�ستجابة للطلب املتزايد على بيانات احل�سابات 

القومية والتجارة اخلارجية والأرقام القيا�سية 

فاإن جهاز الإح�ساء يعتمد على التعاون والتن�سيق 

مع م�سادر ومزودي البيانات وتطوير برامج عمل 

 خالل ور�صة العمل

 جانب من احل�ص�ر
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م�سرتكة، ولفت اآهن اإىل اأن اإدارة اجلهاز �رشعت يف 

عقد كثري من اللقاءات تناولت حوارا بني م�ستخدمي 

الإح�ساءات ومنتجيها بهدف احل�سول على مدخلت 

ل�سرتاتيجية حت�سني النظام الإح�سائي والرتقاء 

باملعرفة الإح�سائية وت�سجيع ال�ستخدام الأمثل 

للإح�ساءات يف البلد. ودعا عبداحلميد اآهن منتجي 

وم�ستخدمي البيانات واجلهات الأخرى املعنية 

اإىل التعبري عن حاجتها من توفري املعلومات يف 

�سكل موؤ�رشات ومتغريات واإطلع امل�ستخدمني على 

املنتجات من البيانات مع مراعاتها املعايري الدولية.

وحتديد املتطلبات اجلديدة جلمع البيانات من 

حيث حمتوى البحث، وت�سميم ال�ستبيان، ومعاجلة 

البيانات، ومعايري الن�رش وغريها ومراجعة الآليات 

احلالية لن�رش البيانات وو�سائل حت�سينها، وتقدمي 

تو�سيات �ساملة تتعلق باجلوانب املختلفة للتطوير 

الإح�سائي مبا يف ذلك ا�سرتاتيجية وطنية للإح�ساء 

ت�سمل كيفية الو�سول اإىل البيانات، وكفاءة النظام 

الإح�سائي، وبناء القدرات، ون�رش وتعميم املعرفة 

الإح�سائية، واأدوار وم�سوؤوليات املوؤ�س�سات املختلفة 

فيما يتعلق بتوفري البيانات ومنط تو�سيل تلك 

املعلومات يف التوقيت املنا�سب ووفقا لإطار زمني 

حمدد. 

واأكد اأن جناح اأية ا�سرتاتيجية يعتمد على درجة 

كبرية من م�ساركة كافة اجلهات املعنية وقال: 

»نحن يف جهاز الإح�ساء نعمل بكل جهد على 

تعزيز الثقة وتطوير �رشاكات العمل بني املنتجني 

وعلى حتقيق تقدم كبري يف املنتجات الإح�سائية 

يف املنهجية والتقنية واعتماد اآليات جديدة لبناء 

املزيد من العلقات بني املوؤ�س�سات«. اإىل ذلك، اأو�سح 

عبداحلميد اآهن يف كلمة األقاها حول »ا�سرتاتيجية 

اإدارة الإح�ساءات القت�سادية واخلطط امل�ستقبلية« 

اأن الهدف الأ�سا�ش من تنظيم اجتماع بني جهاز 

الإح�ساء واجلهات املزودة للبيانات هو تعزيز 

التوا�سل والتن�سيق واإدراك الحتياجات املختلفة 

لكافة الأطراف. وقال: »من جهة، ي�سعى جهاز 

الإح�ساء اإىل معرفة نوع الن�ساط القت�سادي اأو 

الإنتاج الذي تقوم به كل �رشكة اأو موؤ�س�سة من اأجل 

ت�سنيف وحدات الإنتاج ب�سكل منا�سب، ومن جهة 

اأخرى يرغب مزودو البيانات يف الطلع على نوع 

وكيفية ا�ستخدام هذه البيانات من جهاز الإح�ساء«. 

ولفت اإىل اأن اإدارة الإح�ساءات القت�سادية 

واحل�سابات الوطنية م�سوؤولة عن اإنتاج اإح�ساءات 

القطاعات القت�سادية التف�سيلية وتقديرات الناجت 

املحلي الإجمايل وفقا للن�ساط القت�سادي وكذلك 

ح�سب الإنفاق )�سنويا وربع �سنوي( وموؤ�رشات 

الأ�سعار كالأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلك )�سهريا( 

والرقم القيا�سي لأ�سعار املنتج )ربع �سنوي( من اأجل 

قيا�ش الت�سخم، واإح�ساءات التجارة اخلارجية من 

ال�سادرات والواردات ال�سلعية )�سنويا وربع �سنوي(.

جهاز اإلحصاء  
يستطلع آراء 

الجمهور 
حول ممارسة 

الرياضة في 
قطر

يجري جهاز الإح�ساء ا�ستطلع راأي حول اآراء 

اجلمهور عن املمار�سات الريا�سية املختلفة التي 

يقوم بها جميع اأفراد املجتمع ، والذي يهدف اإىل 

التعرف على حجم امل�ساركني يف ممار�سة الريا�سة 

ح�سب فئات الأعمار ، ومدى النفاق على الريا�سة من 

قبل الأفراد ، والأماكن والأوقات املف�سلة ملمار�سة 

الريا�سة بالإ�سافة اإىل التعرف على حجم امل�ساركة 

يف اليوم الريا�سي الذي اقامته الدولة لأول مره العام 

املا�سي.

ويقي�ش ال�ستطلع توقعات اجلمهور ملا �سيحدث يف 

كاأ�ش العامل ٢٠٢٢ من تطور للبنية التحتية ، وزيادة 

الزدحام املروري ، وارتفاع الأ�سعار ب�سكًل عام 

وارتفاع ا�سعار ال�سكن ب�سكًل خا�ش.

وياأتي هذا ال�ستطلع مبنا�سبة قرب الحتفال  باليوم 

الريا�سي لدولة قطر والذي تقرر اأن يكون يف يوم 

الثلثاء من الأ�سبوع الثاين ل�سهر فرباير من كل عام. 

وي�ستطيع املواطنني واملقيمني امل�ساركة يف 

www. ال�ستطلع عن طريق موقع جهاز  الإح�ساء

qsa.gov.qaو�سيتم عر�ش نتائج ال�ستطلع خلل 
فعاليات الحتفال باليوم الريا�سي لدولة قطر. 

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

رئي�ش جهاز الإح�ساء جميع املهتمني باملجال 

الريا�سي واجلهات والأفراد امل�ساركة يف هذا 

الحتفال وتعبئة ال�ستبيان اخلا�ش للح�سول على 

اأكرب قدر من املعلومات من خلل موقع جهاز 

الإح�ساء. 

 واأكد �سعادته على �رشورة ان  م�ساركة جميع اأفراد 

املجتمع ب�سكل كبري يف الحتفال بهذا اليوم الذي 

ميثل دافعًا كبرياً لكل من يعي�ش على اأر�ش قطر �سواء 

من املواطنني اأو املقيمني على ممار�سة الريا�سة 

لتغري منط حياتهم اليومية  لكونها متثل اأهمية كبرية 

يف تغري �سحة الن�سان اإىل الأف�سل.

 الريا�صة حتظى باأهمية كربى يف قطر

اأخبار
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 حمد بن جرب بن جا�صم اآل ثاين

قياس االبتكار أول خطوة نحو  
االقتصاد المعرفي

مع تنفيذ مسح إحصائي لقياس مدخالت البحث والتطوير  قطر: - 

نظم جهاز الإح�ساء ور�سة العمل حول قيا�ش 

موؤ�رشات العلم والتكنولوجيا والبتكار يف دول 

جمل�ش التعاون اخلليجي ، وذلك بالتعاون مع 

معهد اليون�سكو للإح�ساء ، وبح�سور ممثلي 

الأجهزة والإدارات الإح�سائية بدول جمل�ش 

التعاون. 

وتعترب الور�سة مبثابة خطوة اأولية لقيا�ش مدي 

التقدم يف موؤ�رشات العلم والتكنلوجيا والبتكار ، 

والتي  من خللها ت�ستطيع جميع جهات الدولة 

التعرف على مدى التقدم العلمي والبحثي يف 

قطر. 

واأكد �سعادة ال�سيخ حمد بن جرب اآل ثاين رئي�ش 

جهاز الإح�ساء يف كلمة خلل الور�سة  اأن 

العرتاف بدور العلم والتكنولوجيا والبتكار 

،  يعترب اأحد اأهم حمركات التنمية القت�سادية 

ومدخل لبناء اقت�ساد قائم على املعرفة، حتى 

غدا القت�ساد املعريف يعترب هو �سمة القرن 

احلادي والع�رشين وقال: »تنطبق هذه الروؤية 

على الدول املتقدمة والنامية على حد �سواء 

مبا يف ذلك دولة قطر، التي تخ�س�ش 8%.٢ 

من ناجتها املحلي الإجمايل للبحث والتنمية، 

وباقي دول جمل�ش التعاون. ولعل تزايد اأعداد 

البحوث والدرا�سات يف هذه املجالت بالدول 

النامية خري دليل على قيمة البتكار كمحرك 

للتغيري القت�سادي-الجتماعي والتقدم 

ال�رشيع نحو تنمية م�ستدامة«.

م�ضح التكنولوجيا والبتكار

واأعلن ال�سيخ حمد بن جرب اأن دولة قطر تعمل 

حاليًا  ممثلة يف جهاز الإح�ساء بالتعاون مع 

موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع 

، ومعهد اليون�سكو للإح�ساء على تنفيذ م�سح 

متابعات
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 جانب من احل�ص�ر

اإح�سائي لقيا�ش مدخلت البحث والتطوير 

بداية من العام القادم  ، ويهدف هذا امل�سح اإىل 

توفري بيانات دقيقة ت�سهم يف تلبية متطلبات 

اأهداف ا�سرتاتيجية البحث والتطوير القطرية 

.٢٠1٢

واأ�ساف �سعادته  اأن اخلطة ت�سمن التن�سيق 

التام مع موؤ�س�سة قطر وهناك طموح متكامل 

لل�سرتاتيجية اجليدة من خلل تطبيق اأف�سل 

املمار�سات والأدوات يف هذا املجال وم�سيفًا 

اأن الهدف الثاين يكمن يف تطوير املهارات 

والأ�ساليب من خلل املخت�سني مع اليون�سكو 

يف هذا املجال بدءاً من العام املقبل.

 وعن كيفية قيا�ش عملية املوؤ�رشات يف هذا 

املو�سوع اأكد �سعادة ال�سيخ حمد بن جرب اأن 

الهدف من و�سع مثل هذه الربامج والور�ش هو 

و�سع اأف�سل الأ�ساليب والأدوات يف هذا املجال 

حتى يخرج التقييم ب�سكل دقيق وبنتائج 

حقيقية حيث يتم ا�ستخدام اأحدث الأ�ساليب 

امل�ستخدمة يف اأف�سل الدول املتقدمة يف هذا 

املجال.

نظام وطني لالإبداع

واأ�سار حمد بن جرب اإىل اأن ت�سجيع وتبني 

ق�سايا العلم والتكنولوجيا والبتكار من خلل 

ا�سرتاتيجية وطنية للبحث ، وعرب تقوية الروابط 

واجل�سور بني مكونات هذه املنظومة، يوؤدي 

اإىل اإيجاد نظام وطني للإبداع يزيد من القدرة 

التناف�سية ويحقق التنمية امل�ستدامة اللزمة 

يف هذا القرن. وتابع: “ميكن للدول اأن تلعب 

دوراً هامًا يف ت�سهيل ال�ستخدام الفعال للعلم 

والتكنولوجيا والبتكار عن طريق �سياغة 

�سيا�سات فعالة للتحفيز يف هذا ال�سدد ل�سالح 

التنمية الوطنية”.

واختتم �سعادة ال�سيخ حمد بن جرب كلمته 

اأثناء املوؤمتر وت�رشيحاته عقب الكلمة قائًل: 

“يتطلب ت�سميم وتنفيذ هذه ال�سيا�سات 
الفعالة توافر جمموعة موؤ�رشات عن العلم 

والتكنولوجيا والبتكار لقيا�ش ور�سد وتقييم 

اأداء تلك ال�سيا�سات واإجراء التدخلت اللزمة 

عند ال�رشورة. ويبني هذا اإىل حد كبري اأهمية 

املوؤ�رشات الإح�سائية يف �سياغة �سيا�سات 

قائمة على الأدلة. ويف هذا ال�سدد دعوين 

اأ�ست�سهد مبا قالته منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية OECD فيما يتعلق بعملية ر�سم 

ال�سيا�سة وتنفيذها حني اأ�سارت اإىل اأن النجاح 

يف كلتا العمليتني يعتمد على الو�سول اإىل 

بيانات نوعية موثوقة وا�سحة املفاهيم 

والتعاريف”.

حت�ضني نوعية املوؤ�رضات

وعن التطلعات التي تهدف الور�سة اخلروج بها 

قال  �سعادة ال�سيخ حمد بن جرب   اأن عملية 

حت�سني نوعية املوؤ�رشات الرئي�سية ملدخلت 

وخمرجات البتكار تعترب من اأهم الأهداف التي 

يراد حتقيقها بالإ�سافة اإىل تطوير موؤ�رشات 

جديدة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية 

املت�سارعة وقال اأي�سًا: “ي�ساف اإىل ذلك اأي�سًا 

عملية ت�سنيف اإنتاج البيانات وفقًا  مل�ستويات 

موؤ�س�سية وجغرافية وتقنية وقطاعية،  وتطوير 

الروابط بني البيانات واملوؤ�رشات”.  

وحول الأهداف التي من املتوقع اأن حتققها 

هذه الور�سة اأ�سار �سعادة رئي�ش جهاز الإح�ساء 

اإىل اأن عملية حتليل التجارب الدولية اجلديدة 

والجتاهات العامة ذات ال�سلة بخطط العمل 

الوطنية واحتياجاتها من البيانات اللزمة 

لر�سد تطورات العمل يف هذا املجال من اأبرز 

الأهداف التي ميكن الو�سول اإليها عقب انتهاء 

الور�سة وقال: “اأي�سًا ل بد من تدعيم القدرات 

الوطنية املوؤ�س�سية والفنية يف دول جمل�ش 

التعاون لإنتاج البيانات اللزمة ل�سيا�سات 

العلم والتكنولوجيا والبتكار بالإ�سافة اإىل 

تدريب الفنيني رفيعي امل�ستوى على كيفية 

جمع بيانات العلم والتكنولوجيا والبتكار 

وتوظيفها يف تطوير ال�سيا�سات وخطط العمل 

الوطنية القائمة على الأدلة. كما ميكن من 

خلل الور�سة الطلع على جتارب عاملية 

ومبادرات ناجحة يف جمال بناء قواعد بيانات 

العلم والتكنولوجيا والبتكار.

حمد بن جبر : 
زيادة عدد البحوث 

بقطر  يعكس قيمة 
االبتكار كمحرك 

للتغيير االقتصادي 
و االجتماعي 
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تعترب املدن الذكية هي  مدن امل�ستقبل التي ت�سعى 

دول العامل للو�سول اإليها خلل ال�سنوات القادة بعد 

ان حلقتها عدد من الدول املتقدمة يف هذا املجال.

وتعرف املدن الذكية على انها تلك املدن التي 

ت�ستخدم تكنولوجيا املعلومات والت�سالت بها 

ب�سكل اأكرث كفاءة وذكاء من ا�ستخدام املوارد 

التقليدية يف اإدارة منظومة احلياة ، ويعني ذلك 

اعتماد الفرد واملجتمع على  ا�سلوب حياة قائم على 

خدمات اإلكرتونية بعيداً عن ا�ستهلك املواد الكربونية 

امللوثة للبيئة .

وتعتمد  فكرة املدن الذكية على فكرة ربط الأماكن 

العامة يف املدينة كاملطارات والأ�سواق واحلدائق 

واملتنزهات وامل�ست�سفيات واأماكن التجمع العامة يف 

املدينة عن طرق ا�ستخدام تقنيات ات�سال متطورة 

مثل تقنية واي ماك�ش ونقاط التوزيع ال�ساخنة 

) Hotspots(، بحيث يكون يف ا�ستطاعة �سكان 

املدينة الذكية ا�ستخدام اأجهزتهم املحمولة والكفية 

للو�سول اإىل ال�سبكة العاملية للمعلومات) الإنرتنت ( 

والت�سال بكافة املوؤ�س�سات والهيئات يف مدينتهم 

لإجناز اأعمالهم الكرتونيًا.

واأول  ا�ستخدام مل�سطلح املدينة الرقمية اأو الذكية  

كان يف  املوؤمتر الأوروبي للمدينة الرقمية  عام 

1994، ويف عام 1996 د�سن الأوروبيون م�رشوع 

املدينة الرقمية الأوروبية يف عدد من املدن 

الأوروبية، والتي لقت جناحًا متوا�سعًا ثم تبنت 

ال�سلطات الأوروبية ب�سكل اأ�سا�سي مدينة اأم�سرتدام 

كمدينة رقمية تلتها مدنية هل�سنكي.

ومن املدن التي تبنت هذه الفكرة وطبقتها بنجاح، 

مدينة متبي يف ولية اأريزونا الأمريكية التي قامت 

ببناء �سبكة ل�سلكية تغطي معظم اأنحاء املدينة 

لتوفري الت�سال بالإنرتنت للمنازل وقطاع العمال 

ولتوفري الت�سال ال�سبكي الل�سلكي ملوظفي البلدية 

وال�سلمة العامة ولتقدمي اخلدمات العامة جلامعة 

ولية اريزونا. وللنجاح الذي حققته املدينة بداأت 

التجربة تعمم على املدن املحيطة لتاأ�سي�ش �سبكة 

ل�سلكية للمدن املتجاورة. وتعد ال�سبكة الل�سلكية 

للمدينة اأكرب �سبكة ل�سلكية مفعلة يف العامل تعتمد 

على ثلثة الف عميل و 7٠٠ نقطة ات�سال ل�سلكي 

لعدد  �سكان قدرة  16٠ األف وم�ساحتها تغطي 

4٠ ميل مربع ويوجد بها حوايل 5٠ األف طالب 

ي�ستفيدون من خدمات ال�سبكة الل�سلكية يف التعليم.

  )IBM( ووفقًا لأخر بيانات اأ�سدرتها موؤخراً  �رشكة

المريكية املتخ�س�سة يف جمالت التكنولوجيا 

واملعلومات فاأن  مدينة فينا حتتل املركز الأول 

على املدن الذكية يف العامل ، وتليها مدينة تورونتو 

ثم باري�ش و نيويورك و لندن و طوكيو و برلني و 

كوبنهاجن و هوجن كونك  ثم بر�سلونه .

وعند النظر اإىل النموذج القطري يف املدن الذكية فاأن 

التطور الكبري الذي متر به الدولة يوؤكد ان  الدوحة  

�ستحتل مكانة مميزة كاأحد  مناذج  املدن الذكية 

حول العامل  ، و �ستدفع بطولة كاأ�ش العامل ٢٠٢٢ 

مبحركات الكثري من امل�ساريع التحويلية يف جميع 

القطاعات يف قطر و�سي�ساعد يف حتويل الدوحة اإىل 

منوذج ملدينة اأكرث ذكاءاً .

ويف اإطار ذلك فاأن  املجل�ش العلى للت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات يوؤكد انه بحلول ٢٠15 �سيتم 

زيادة ال�ستثمار يف  جمال تكنولوجيا املعلومات 

واخلدمات اإىل 1.65 مليار دولر، واإقامة �سبكات من 

اللياف عالية ال�رشعة يف املنازل تغطي 95 % من 

قطر يف نف�ش العام بالإ�سافة اإىل اطلق برناجما 

طموحا للأقمار ال�سناعية، وكذلك خدمات حكومية 

الكرتونية .

 

كما اأبرمت  �رشكة ات�سالت قطر ) كيوتل(، اتفاقية 

تعاون مع �رشكة ات�سالت كوريا  وذلك تطوير حلول 

م�سرتكة تخدم اجليل اجلديد من املدن الذكية يف كافة 

اأنحاء قطر .

ووفقًا لتقديرات اقت�سادية فاأن   حجم ال�ستثمار يف 

املدن املحلية الذكية القائمة بقطر ي�سل اإىل 15٠ 

مليار ريال،

اأبرزها مدينة   بروة التي تبلغ تكلفتها 7.3 مليار، 

ومدينة اللوؤلوؤة قطر التي تتجاوز تكلفتها الإجمالية

5٠مليارا، بالإ�سافة ملدينة لو�سيل ومدينة الطاقة 

قطر التي تبلغ تكلفتهما 84 مليار ريال.

كل ذلك �سيجعل قطر خلل الع�رشة �سنوات املقبلة 

رائدة يف املنطقة يف جمال بناء املدن الذكية والتي 

�ستكون جاهزة ب�سكل كامل مع ا�ست�سافة الدوحة 

لكاأ�ش العامل ٢٠٢٢ لكرة القدم .

يف العمق
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النرويج
الآباء يدفعون 18% من النفقات

دفع الآباء يف الرنويج ح�سة اأقل من نفقات ريا�ش 

الأطفال اخلا�سة مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ،  وغطت 

مدفوعات الآباء 5٠% من النفقات الت�سغيلية الكلية 

يف ريا�ش الأطفال اخلا�سة عام ٢٠٠1 و٢5% عام 

٢٠٠6 و 18% عام ٢٠11.

ومثلت الإعانات احلكومية والبلدية 83% من نفقات 

ريا�ش الأطفال اخلا�سة عام ٢٠11. وانخف�ست 

النفقات احلكومية لريا�ش الأطفال اخلا�سة %58 

نقطة مئوية مقارنة بالعام املا�سي اإل اأن الإعانات 

البلدية زادت مبثل عدد النقاط املئوية نف�سها من ٢3 

نقطة مئوية عام ٢٠1٠ اإىل 81% عام ٢٠11.

وزاد متو�سط الكلفة ال�سهرية للمقعد لوقت كامل يف 

رو�سة الأطفال )41 �ساعة اأ�سبوعيا( لكل الفئات 

العمرية عام ٢٠11 باملقارنة مع ال�سنة ال�سابقة. 

اأما يف ريا�ش الأطفال العادية فقد زادت الكلفة 

ال�سهرية للأطفال يف �سن ٠- ٢ �سنة من 15٠6٢ نوك 

عام ٢٠1٠ اإىل 1557٢ عام ٢٠11. وزادت الكلفة 

ال�سهرية للفئة العمرية نف�سها يف الرعاية الأ�رشية 

النهارية من 1٠741 نوك عام ٢٠1٠ اإىل 11355 

نوك عام ٢٠11.

نيوزلندا
معدلت الأجور ال�ضنوية تنمو %1,9

اأعلنت هيئة الإح�ساء يف نيوزلندا ارتفاع موؤ�رش 

تكاليف العمل ملعدلت الرواتب والأجور، الذي ي�سمل 

العمل لوقت اإ�سايف، 1،9% يف ال�سنة حتى الف�سل 

املنتهي يف �سبتمرب ٢٠1٢. وي�سمل ذلك زيادة 5،٠% 

يف الف�سل املنتهي يف �سبتمرب ٢٠1٢.

زادت الرواتب ومعدلت الأجور لوقت اعتيادي يف 

القطاع اخلا�ش ٢،1% يف ال�سنة املنتهية يف �سبتمرب 

٢٠1٢. وارتفعت الأجور يف القطاع العام  1،4% اأي 

اأقل من 1،6% يف ال�سنة يف الف�سل املنتهي يف يونيو 

٢٠1٢. ونتجت الزيادة ال�سنوية الأخرية يف معدل 

الأجور يف القطاع العام من الزيادات يف القطاع 

احلكومي املركزي )بزيادة بلغت 1،3%( واحلكومة 

املحلية )بزيادة 4،٢%(.

بلغ متو�سط الزيادة لكل معدلت الرواتب والأجور 

امل�سمولة بامل�سح الذي ارتفع يف الف�سل املنتهي 

يف �سبتمرب ٢٠1٢ 3،1% باملقارنة مع 3،6% يف 

الف�سل املنتهي يف يونيو ٢٠1٢. اإن معدل الزيادة 

الأخرية هو الأقل منذ الزيادة البالغة 3،1% يف 

الف�سل املنتهي يف اآذار ٢٠11. ومن كل معدلت 

الأجور امل�سمولة بامل�سح اأظهر 56% زيادات �سنوية 

يف ال�سنة املنتهية يف الف�سل املنتهي يف �سبتمرب 

٢٠1٢ وهي الن�سبة نف�سهما يف الربع املنتهي يف 

يونيو ٢٠1٢.

كما اأظهرت نتائج  م�سح الت�سغيل الف�سلي،  التي 

اأعلنت كذلك، اأن معدل الدخل لل�ساعة للوقت 

العتيادي ) اأي با�ستثناء العمل لوقت اإ�سايف( ارتفع 

٢،8% يف ال�سنة حتى الف�سل املنتهي يف �سبتمرب 

٢٠1٢. وقد تل ذلك ارتفاع بلغ ٢،9% يف ال�سنة حتى 

الف�سل املنتهي يف يونيو ٢٠1٢.

كما اأظهرت نتائج م�سح الت�سغيل الف�سلي هدوء الطلب 

على الأيدي العاملة يف الف�سل املنتهي يف �سبتمرب 

٢٠1٢  وبقيت العمالة املعدلة مو�سميا وال�ساعات 

املدفوعة الأجور دون تغيري ن�سبيا. واأ�سهم انخفا�ش 

يف الت�سغيل لوقت كامل )هبوط ٠،3%( يف انخفا�ش 

بلغ ٠،1% يف عدد امل�ستغلني لوقت كامل. ويف 

الوقت نف�سه �ساعدت زيادة يف الت�سغيل لوقت جزئي 

بلغت ٠،4% يف ازدياد عدد الوظائف بن�سبة 3،٠%. 

وانخف�ش جمموع ال�ساعات املدفوعة الأجر املعدلة 

مو�سميا ٠،3% للفرتة نف�سها.

ويتابع موؤ�رش تكاليف العمل نحو 6 اآلف وظيفة 

وميثل التغريات يف الأجور التي يدفعها اأرباب 

العمل عن العمل نف�سه بامل�ستوى نف�سه. وتظهر يف 

موؤ�رش تكاليف العمل الرتفاعات ملواكبة ال�سوق اأو 

الحتفاظ بالعاملني اأو متثيل تكاليف املعي�سة بينما 

ت�سفى الرتفاعات التي متثل الأداء الفردي اأو �سنوات 

اخلدمة.

وتتوىل م�سوح الت�سغيل الف�سلية م�سح 18 األف 

�رشكة ومتثل طلب اأرباب العمل يف نيوزلندا للعمالة 

املدفوعة الأجر. ونقدر من ردود امل�ستويات 

والتغيريات يف الت�سغيل والدخول الإجمالية  و�ساعات 

العمل املدفوعة الأجر يف ال�سناعات امل�سمولة 

بامل�سح. ثم ت�ستخدم هذه التقديرات لحت�ساب 

اإح�سائيات معدل الدخول و�ساعات العمل املدفوعة 

الأجر.

اإح�صاءات عاملية
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البرازيل
املعهد الربازيلي للجغرافيا والإح�ضاء يتوقع 

ارتفاع ح�ضاد احلبوب 5,1% يف التكهن الأول 

لعام 2012

اأجرى املعهد الربازيلي للجغرافيا والإح�ساء 

يف اأكتوبر اأو تقدير حل�ساد ٢٠13 يف املناطق 

اجلنوبية ال�رشقية واجلنوبية والغربية الو�سطى 

ويف وليات روندونيا ومارانهوا وبياوي 

وباهيا. ويقدر يف هذا التكهن الأول اأن اإنتاج 

احلبوب واخل�رشاوات والبذور الزيتية لعام 

٢٠13 �سيبلغ 17٠،9 مليون طن مرتي اأي 

اأعلى 5،1% من الكمية التي ح�سدت عام ٢٠1٢ 

ويعود ال�سبب غالبا اإىل ارتفاع الإنتاج املقدر اأن 

يبلغ يف اجلنوب ٢٠،8%  بف�سل حت�سن الظروف 

اجلوية )على النقي�ش مما حدث عام ٢٠1٢( 

حيث  قد تزداد امل�ساحة التي حت�سد بن�سبة 

٢،5%. ويتوقع اأن تكون الزيادة املنطقة الو�سطى 

– الغربية بالن�سبة نف�سها يف التو�سع )5،٢%( 
بالنظر اإىل الأ�سعار اجليدة للمنتجات ل�سيما 

فول ال�سويا والذرة.

وقد جمعت الأرقام التي قدرت يف املناطق 

البرتغال
ارتفاع النفقات الإ�ضكانية لالأ�رض – 2010 /2011

بلغ معدل الإنفاق ال�ستهلكي الأ�رشي ال�سنوي 

٢٠،391 يورو يف ٢٠11/٢٠1٠، وفقا للنتائج 

النهائية مل�سح النفقات للأ�رش ٢٠1٠/٢٠11. 

وبلغت نفقات الإ�سكان والنقل والطعام 57% من 

معدل الإنفاق ال�ستهلكي الأ�رشي ال�سنوي. وحافظ 

الرتكيز يف هذا الفئات من الإنفاق على النمط نف�سه 

امللحظ يف العقد ال�سابق، على الرغم من الزيادة يف 

اأهمية نفقات الإ�سكان )19،8 عام ٢٠٠٠ و ٢9% يف 

٢٠11/٢٠1٠( وتقليل النفقات مع منتجات الغذاء 

)18،7% عام ٢٠٠٠ و 13،3% يف ٢٠1٠/٢٠11(.

وكان معدل الدخل الكلي ال�سنوي للأ�رشة ٢3،811 

يورو عام ٢٠٠9 ويعادل دخل نقديا يبلغ 19،811 

يورو )8٠،6%( ودخل غري نقدي يبلغ 4،91٠ يورو 

.)%19،4(

هولندا
عدد حالت الإفال�س مرتفع على نحو ا�ضتثنائي

اأعلن يف ت�رشين الأول اأن 7٠3 �رشكات وموؤ�س�سات 

)فيما عدا �رشكات ال�سخ�ش الواحد( يف هولندا قد 

اأعلنت اإفل�سها اأي اأكرث مبائة وخم�سني عن العدد يف 

�سبتمرب. ويف الأ�سهر الع�رشة الأوىل من عام ٢٠1٢ 

اأفل�ست 6٢45 �رشكة وموؤ�س�سة اأي نحو ٢5% اأكرث من 

العدد يف الفرتة نف�سها من عام ٢٠11.

وملا كان عدد ال�رشكات املعلن اإفل�سها يف �سهر معني 

مرتبطا ارتباطا وثيقا بعدد الأيام التي تنعقد فيها 

املحاكم فقد يتباين العدد كثريا من �سهر اإىل اآخر. لذا 

فاإن معدل الثلثة اأ�سهر املتحرك موؤ�رش يعتمد عليه 

على نحو اأكرث.

بلغ موؤ�رش معدل الثلثة اأ�سهر 591 يف اكتوبر مقابل 

597 يف �سبتمرب. اإن �سهر اكتوبر هو ال�سهر الثالث على 

التوايل الذي انخف�ش فيه معدل الثلثة اأ�سهر املتحرك 

قليل. 

والوليات امل�سمولة بامل�سح على اأ�سا�ش املعلومات 

املح�سلة من وحدات الحتاد يف ال�سنوات ال�سابقة. اإل 

اأنه ب�سبب التقومي الزراعي ل توجد تقديرات تخمينات 

اأوىل لوحدات الحتاد حلد الآن. ومتثل معلومات 

احلقول 65،٢% من الإنتاج الوطني بينما متثل 

الدلئل 34،8% من القيمة املقدرة الكلية الراهنة.

ومن بني ع�رشة منتجات جرى حتليلها حل�ساد �سيف 

٢٠13 هناك �ست تغيريات اإيجابية يف الإنتاج: الفول 

واللوبيا والبازلء – احل�ساد الأول )٢٢،7%(، فول 

ال�سويا )٢1،5%(، التبغ )6،8%(، الذرة – احل�ساد 

الأول )4،7%(، املنيهوت اأو الك�سافا )٢،3%(، والرز 

)٠،4%(. و�سجلت اأربعة منتجات تغريات �سلبية: فول 

ال�سويا – احل�ساد الأول )7،8%(، القطن )%7،8(، 

الب�سل )3،6%( والبطاط�ش – احل�ساد الأول (%1،1(.

وفيما يخ�ش املنطقة املقدرة فاإن التغريات الإيجابية 

هي الفول واللوبيا احل�ساد الأول )17،5%(، فول 

ال�سويا )5،7%(، الذرة احل�ساد الأول )3،٠%( والب�سل 

))،٢%(. اأما املنتجات التي قد ت�سجل انخفا�سا 

فهي قطن املرتفعات )9،٠%(، البطاط�ش – احل�ساد 

الأول )3،9%(، املنيهوت )1،5%(، الرز )1،٢%(، التبغ 

)٠ز4%( وفول ال�سويا – احل�ساد الأول )3،٠%(.

اإح�صاءات عاملية
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جهاز اإلحصاء في األيام 
العالمية

وت�سعى دولة قطر اإىل توفري اأرقى خدمات الرعاية 

الجتماعية وال�سحية للمواطنني واملقيمني ، ومن 

املوؤ�س�سات التي تقوم برعاية كبار ال�سن يف دولة 

قطر :املوؤ�س�سة القطرية لرعاية امل�سنني،  وم�ست�سفى 

الرميلة واملدينة الطبية .

18 مايو - اليوم العاملي للمتاحف

بلغ عدد املتاحف 

يف قطر 5 متاحف 

متخ�س�سة 

) متحف الفن 

الإ�سلمي- متحف 

الفن العربي – 

متحف ال�سلح – متحف قلعة الزبارة – متحف اخلور 

الإقليمي (. وبلغ عدد املعار�ش : معر�سان ) معر�ش 

كتارا – معر�ش الرواق (. 

وتبني اأن اإجمايل عدد زوار املتاحف واملعار�ش 

ل�سنة ٢٠11 ربع مليون زائراً تقريبًا واأن ن�سبة زوار 

املتحف الفن الإ�سلمي كان له الن�سيب الأكرب 79.5 

% من عدد الزوار .

ويت�سح لنا اأن عدد زوار املتاحف واملعار�ش يزداد 

مع انخفا�ش درجة احلرارة يف الدولة حيث يرتفع 

عدد الزوار يف بداية �سهر نوفمرب اإيل �سهر اإبريل 

ويكون ن�سبة الزوار يف هذه الفرتة 65.8 % من 

جمموع الزوار. 

11 يوليو - اليوم العاملي لل�ضكان 

ت�سري البيانات 

الإح�سائية اإىل اأن 

دولة قطر �سهدت 

حت�سنًا وا�سحًا يف 

احلالة ال�سحية 

لل�سكان وقد ات�سح 

ذلك من خلل انخفا�ش معدل الوفيات خلل ال�سنوات 

7. اإبريل - اليوم العاملي لل�ضحة 

 مبنا�سبة الحتفال 

باليوم العاملي 

لل�سحة يف ٢٠1٢ 

خ�س�ست منظمة 

ال�سحة العاملية 

احتفالها بت�سليط 

ال�سوء على مو�سوع ال�سيخوخة ، وال�سحة »ال�سحة 

اجليدة ت�سيف حياة اإىل امل�سنني ».

وتعترب ق�سية امل�سنني من الق�سايا احليوية املهمة 

التي ا�ستحوذت على اهتمام كافة امل�سوؤولني 

ال�سحيني على م�ستوى عاملي، ويعود ذلك لزدياد 

اأعداد هذه الفئة من ال�سكان ب�سبب تطور اخلدمات 

ال�سحية الذي �ساعد يف علج الكثري من احلالت 

املر�سية ، واحلد من الأوبئة والتقليل من ن�سبة 

الوفيات ب�سكل عام.

وقد اأولت دولة قطر اهتمامًا كبرياً بكبار ال�سن ، 

واملعمرين من خلل اإن�ساء العيادات، واملوؤ�س�سات 

التي تعمل على تقدمي اخلدمات ال�سحية والجتماعية 

لهم مبختلف اأنواعها .

ومن خلل النتائج النهائية للتعداد العام لل�سكان 

٢٠1٠ جند اأن الفئة العمرية )65 �سنة فاأكرث( التي 

ت�سمل كبار ال�سن، وامل�سنني، واملعمرين، يبلغ عددهم 

13817 ن�سمة مق�سمني على النحو التايل : 

* قطريون وعددهم )7347 ن�سمة، مق�سمني اإىل 

35٠6 ذكور + 3841 اإناث(

* غري قطريني وعددهم )647٠ ن�سمة، مق�سمني اإىل 

4643 ذكور +18٢7 اإناث(

* بلغ عدد املعمرين القطريني الذين جتاوزت 

اأعمارهم املائة عام 33 قطري  ، 

املا�سية ، من 1.88 لكل األف من ال�سكان عام 

٢٠٠1م اىل 1.15 لكل األف من ال�سكان عام ٢٠1٠م .

وتتجاوز ٍن�سبة الولدات التي تتم حتت اإ�رشاف �سحي 

يف دولة قطر 99.9% �سنويًا وذلك نظراً لنت�سار 

اخلدمات ال�سحية املتعلقة باحلمل والولدة يف جميع 

اأنحاء الدولة.

و ت�سري البيانات اإىل انخفا�ش معدل وفيات الأطفال 

الر�سع ، و معدل وفيات حديثي و و معدل وفيات 

الأطفال دون اخلام�سة خلل الأعوام ال�سابقة ويعترب 

هذا النخفا�ش موؤ�رشاً هامًا جداً لقيا�ش مدى تقدم 

الدولة يف كل جوانب احلياة املختلفة اجتماعيًا 

واقت�ساديًا وبيئيًا وقيا�ش الو�سع ال�سحي واخلدمات 

الطبية يف الدولة.

28 يوليو – اليوم العاملي للتهاب الكبد

 

ة 
ّ
ُيحتفل لأّول مر

ر�سميًا، باليوم 

العاملي لداء 

التهاب الكبد يف 

٢8 يوليو ٢٠1٢ 

،من اأجل اإذكاء 

الوعي بالتهاب الكبد الفريو�سي والأمرا�ش التي 

ي�سّببها ، ويهدف هذا اليوم اإىل تعزيز خدمات الوقاية 

من التهاب الكبد الفريو�سي والأمرا�ش املرتبطة 

به وتعزيز خدمات الفح�ش واملكافحة ذات ال�سلة 

بالإ�سافة اإىل زيادة التغطية بخدمات التطعيم �سّد 

هذا املر�ش.

ومن خلل البيانات الإح�سائية املتوفرة يف دولة 

قطر عن هذا الداء ت�سري اإىل اأن ن�سبة التغطية بالتطعيم 

�سد هذا املر�ش خلل العام الأول من العمر يف 

ال�سنوات اخلم�ش املا�سية بلغت اأكرث من %96 . 

واأنخف�ش معدل احلدوث لهذا املر�ش خلل ال�سنوات 

الأخرية من 4.76 لكل 1٠٠٠٠ ن�سمة عام ٢٠٠6 اإىل 
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3.٠1 لكل 1٠٠٠٠ ن�سمة عام ٢٠1٠ ، فيما ل تزيد 

اأعداد الوفيات ب�سبب التهاب الكبد الفريو�سي عن 6 

حالت وفاة خلل ال�سنة.

12 اأغ�ضط�س  - 

اليوم العاملي 

لل�ضباب

بلغت ن�سبة الزواج 

لل�سباب الذكور 

القطريني يف الفئة العمرية )15-٢4( 34% من 

اإجمايل حالت الزواج للذكور القطريني للعام ٢٠11 

و61% للقطريات الإناث من اإجمايل حالت الزواج 

للإناث القطريات. 

بينما بلغت ن�سبة حالت الطلق للذكور القطريني 

لنف�ش الفئة العمرية )15-٢4( 13% من اإجمايل 

حالت الطلق للذكور القطريني، و٢9% للقطريات 

الإناث من اإجمايل حالت الطلق للإناث القطريات. 

بلغ اإجمايل معدل م�ساركة ال�سباب يف �سوق العمل 

لعام ٢٠11 68%، حيث زاد بن�سبة 1.4% عن عام 

٢٠٠7 وي�سكل معدل م�ساركة ال�سباب من الذكور 

8٢% والإناث ٢8%.

بينما بلغ معدل م�ساركة ال�سباب قطري ٢8% لعام 

.٢٠11

وارتفع معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى ال�سباب 

بن�سبه ٢.٢% لعام ٢٠11 عن عام ٢٠٠8 ، حيث بلغ 

الجمايل 97.9%، والذكور 97.6% والإناث %98.7 

وتو�سح بيانات مركز قطر للعمل التطوعي اأن ن�سبة 

ال�سباب يف الفئة العمرية )15-٢4( متثل ٢٠% مٍن 

جمموع املتطوعني واأن ن�سبة الإناث املتطوعات يف 

فئة ال�سباب ت�ساوي تقريبًا ن�سبة الذكور.

8 �ضبتمرب – 

اليوم العاملي 

ملحو المية 

ت�سري موؤ�رشات حمو 

الأمية يف قطر اأن  

حوايل 53 األف اأمي بالغ 15 �سنة فاأكرث. حيث بلغت 

ن�سبة الأمية لدى ال�سكان 3.6%، بواقع 3.4% للذكور 

و4.4% للإناث يف العام ٢٠11، وهذا يعني اأنه من 

بني كل 1٠٠٠ فرد عمره 15 �سنة فاأكرث هناك 36 

فرد اأمي.

وت�سري اإح�ساءات معهد اليوني�سكو للإح�ساء لعام 

٢٠11 اأن عدد الأميني يف دول العامل العربي حوايل 

)6٠( مليونًا ومبعدل الأمية بلغ ٢7.3% للإجمايل و 

36.5% للإناث 18.6% للذكور.

كما بلغ عدد الأميني يف دول العامل )79٢.4( مليونًا 

اأي مبعدل 16.3%، للذكور 11.7% يف حني بلغ 

املعدل بني الإناث 8.٢٠% .

27 �ضبتمرب – اليوم العاملي لل�ضياحة

تو�سح الأرقام ان العام املا�سي قد ارتفع عدد 

الفنادق يف دولة قطر بن�سبة 1٢% عن العام ال�سابق، 

حيث بلغ يف العام احلايل 74 فندًقا، ب�سعة 8،511 

غرفة و 1،465 جناحًا و الذي ي�سم 15،31٢ �رشيراً.

وقد بلغ عدد نزلء الفنادق ٢،9٠5،3٠٠ نزيًل مبعدل 

منو �سنوي عن العام ال�سابق 56% ، وعدد ليايل 

املبيت ٢،684،346 ليلة .

وكان متو�سط مدة اقامة النزيل يف الفنادق قرابة ليلة 

واحدة ومبتو�سط اإ�سغال ال�رشير 48 . اأما توزيع نزلء 

الفنادق ح�سب اجلن�سية فكان توزيعهم 1.7 مليون 

زائراً اجنبًا  و771 األف زائراً خليجيًا و434 األف زائراً  

عربيًا. 

5 اأكتوبر – اليوم العاملي للمعلم

تو�سح اأرقم  جهاز 

الإح�ساء اأن الطفرة 

يف التعليم تت�سح 

ب�سكل كبري يف 

قطر من خلل تلك 

الطفرة قد انعك�ست 

ب�سكل كبري على زيادة اأعداد املعلمني واملعلمات يف 

الدولة.

ففي العام الدرا�سي ٢٠11/٢٠1٠م بلغ عدد 

املعلمني 18الف مدر�سًا ومدر�سة بزيادة قدرها ٢1% 

عن العام الدرا�سي ٢٠٠7/٢٠٠6م . بينما بلغ عدد 

الطلب يف املدار�ش )197 (الف طالبًا وطالبه وكان 

متو�سط الطلب للمدر�ش ملرحلة التعليم الأ�سا�سي 

والثانوي 11 طالبًا للمدر�ش وذلك للعام الدرا�سي 

٢٠11/٢٠1٠م.

ومن امللحظ اأن ن�سبة اإجمايل املعلمات يف املدار�ش 

متثل ثلثة اأرباع من اإجمايل املعلمني يف العام 

الدرا�سي ٢٠11/٢٠1٠م.

وبلغ عدد الهيئة التدري�سية يف التعليم اجلامعي164٠ 

معلمًا ومعلمة للعام الدرا�سي ٢٠11/٢٠1٠ ، بزيادة 

قدرها 34% عن العام الدرا�سي ٢٠٠7/٢٠٠6م ، 

بينما بلغ عدد طلب التعليم اجلامعي 15الف طالبًا 

وطالبه للعام ٢٠11/٢٠1٠م بزيادة قدرها %38 

عن العام الدرا�سي ٢٠٠7/٢٠٠6م .

14 نوفمرب – 

اليوم العاملي 

لل�ضكري

  الحتاد الدويل 

لل�سكري ،  ومنظمة ال�سحة العاملية حددا هذا اليوم 

ليكون ذكرى لإحياء عيد ميلد فريديريك بانتني 

الذي اأ�سهم مع �سارلز بي�ست يف اكت�ساف مادة 

الأن�سولني يف عام 19٢٢، علمًا باأّن تلك املادة باتت 

�رشورية لبقاء مر�سى ال�سكري على قيد احلياة.

واليوم العاملي لل�سكري هو يوم عاملي للتوعية من 

خماطر داء ال�سكري و التوعية بكيفية الوقاية من 

املر�ش يف معظم احلالت. 

 وال�سكري هو مر�ش مزمن ل يختفي مع مرور الزمن، 

يطلب منا املثابرة على اأخذ العلج بانتظام ل�سبطه 

واحلد من م�ساعفاته.

و وفقًا لبيانات امل�سح التدريجي الذي اأجري 

بالتعاون بني جهاز الإح�ساء و املجل�ش الأعلى 

لل�سحة خلل عام ٢٠1٢م، فقد بلغت ن�سبة الإ�سابة 

بداء ال�سكري عند القطريني البالغني 16.7% من عدد 

القطريني ، وبن�سبة 17.6% للذكور و 15.9 % للإناث 

. وت�سري البيانات الإح�سائية ال�سادرة من جهاز 

الإح�ساء اإىل اأن ن�سبة الوفيات ب�سبب هذا الداء عند 

القطريني 1٠.5% من وفيات عام ٢٠1٠م.

22 نوفمرب - اليوم العاملي لذكرى 

حوادث املرور

ت�سري الإح�ساءات 

اإىل اأن عدد 

اإ�سابات احلوادث 

املرورية يف دولة 

قطر خلل العام 

٢٠11م قد بلغ 

اأكرث من 5 الف 

اإ�سابة متنوعة بزيادة قدرها 13% عن العام ٢٠1٠م 

، وكانت ن�سبة الذكور امل�سابني متثل 84% من 

اإجمايل الإ�سابات بينما كانت ن�سبة الناث %16 ، 

وتبني الإح�ساءات اإىل اأن ن�سبة الإ�سابات تركزت يف 

فئة ال�سائقني حيث بلغت 5٠ % من اإجمايل الإ�سابات 

، اأما الإ�سابات ح�سب الفئة العمرية من 18 �سنة 

واأقل من 4٠ �سنة فقد بلغ ما ن�سبته 58% من اإجمايل 

الإ�سابات يف الفئات العمرية.

وت�سري الإح�ساءات اأي�سًا اإىل اأن ن�سبة الإ�سابات 

املوؤدية للوفاة 4% من اإجمايل الإ�سابات ، وبلغ عدد 

القطريني امل�سابني يف احلوادث املرورية 11٢٢ 

م�سابًا ، وكانت ن�سبة اإ�سابات القطريني املوؤدية 

للوفاة 4.3% من اجمايل امل�سابني القطريني وذلك 

للعام ٢٠11م ، وتو�سح الإح�ساءات اأن عدد عمليات 

الإنقاذ والإغاثة التي قدمتها اإدارة الدفاع املدين قد 

بلغ 356 عملية وكانت ن�سبة عمليات الإنقاذ املتعلقة 

بحوادث الطرق 57% من اإجمايل عمليات الإنقاذ 

والإغاثة .
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ان الأهمية الكبرية للبيانات واملعلومات الإح�ساءات 

الر�سمية التي توفرها الهيئات الإح�سائية  يف 

اجلوانب الجتماعية والقت�سادية وال�سكانية 

والبيئية واملناخية والقوى العاملة، وكل ما يتعلق 

باأحوال املجتمع ون�ساطاته، ترتكز حول موؤازرة 

الح�ساءات الر�سمية للعملية التنموية يف الكثري 

من النواحي القت�سادية وال�سكانية والجتماعية 

وال�سحية والتعليمية والبيئية، والعتماد عليها 

لأغرا�ش التخطيط والرقابة، وقيا�ش التقدم يف 

ال�سيا�سات القطاعية، فهي و�سيلة علمية �رشورية 

ملواكبة ومتابعة كافة التطورات التنموية، مما ي�سمح 

ببناء كافة القرارات على اأدلة موثوٌق بها، كما اأنها 

ت�ساعد على تنّبوؤ ودرا�سة التوجهات امل�ستقبلية مما 

ي�سمح بو�سع اخلطط املنا�سبة لها بطريقة فّعالة، 

فالإح�ساءات الر�سمية م�سدر موثوق لكافة البيانات 

التي من �ساأنها اأن توؤّثر على ال�سيا�سات والربامج 

التي �ست�سعها ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية لل�سنوات 

القادمة.

ويعترب الإح�ساء والتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 

واملن�ساآت م�سدراً مهمًا للبيانات واملعلومات اللزمة 

ل�سياغة ال�سرتاتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها، 

وخ�سو�سًا اأن عملية ن�رش بيانات التعداد تتطلب 

اإعداد خمرجات متعددة وتقارير خمتلفة عن ال�سباب 

والطفال واملراأة وتقارير اح�سائية متعلقة بق�سايا 

التعليم والعمل، واإعداد تقارير حتليلية معمقة عن 

التغريات ال�سكانية من حيث اخل�سوبة والوفيات 

والن�ساط القت�سادي والعمل، وال�سعوبات التي 

تواجه الن�سان يف حياته اليومية، و�سوف ت�ستفيد 

الوزارات واملوؤ�س�سات الر�سمية التي �ستعمل على تنفيذ 

ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية يف خمتلف جوانب 

احلياة من هذه التقارير والبيانات الح�سائية، 

و�سيكون لها الأثر الكبري يف قيام امل�سوؤولون 

والباحثون ورجال لأعمال والهيئات احلكومية يف 

اتخاذ القرارات ويف �سياغة ال�سرتاتيجيات الوطنية 

وت�سكيل روؤية ور�سم م�ستقبل دول العامل.

ولكي يثق امل�ستخدمني يف الإح�ساءات الر�سمية، ل بد 

اأن تكون لدى الهيئات الإح�سائية جمموعة من قيم 

ومبادئ اأ�سا�سية حتظى باحرتام امل�ستخدمني، وهذه 

املبادئ ت�سمل ال�ستقلل، واملنا�سبة، وامل�سداقية، 

واحرتام حقوق املجيبني، وبدون هذه املبادئ قد 

يفقد امل�ستخدمون الثقة يف دقة ومو�سوعية بيانات 

الوكالة، ورمبا تقل رغبة مقدمي البيانات يف التعاون 

لتلبية طلبات الوكالة.

ول�سمان دقة ومو�سوعية وجودة البيانات 

الإح�سائية فاأن الوكالت الإح�سائية تعتمد على 

اربع عنا�رش اأ�سا�سية وهي قوة القانون لفر�ش 

المتثال اأو لردع من يفكر يف الع�سيان، وخماطبة 

اإح�سا�ش املجيبني الأخلقي لت�سجيعهم على التعاون، 

وطماأنتهم اإىل اأن املعلومات لن ي�ساء ا�ستعمالها، 

والعمل على تقدمي جمموعة متنوعة من احلوافز.

وحر�سًا و�سمانًا لتحقيق ذلك اأ�سدر ح�رشة �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البلد 

املفدى القانون رقم ) ٢ ( ل�سنة ٢٠11م ب�ساأن 

الإح�ساءات الر�سمية، فقد �رَشع القانون عقوبات 

ت�سمن امتثال املجيبني جلامعي البيانات، وت�سمن 

الردع ملن تفكر نف�سه يف الع�سيان، وقد �رّشع 

القانون اأن يكون لبع�ش موظفي جهاز الإح�ساء 

�سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي لتمكينهم من حتديد 

واإثبات ما يخالف اأحكام هذا القانون ب�سكل مبا�رش 

وب�سفة م�ستعجلة، وذلك ح�سب الإجراءات التي ن�ّش 

عليها القانون.

فالغر�ش الأ�سا�سي الذي �سعى من اأجله القائمني 

على جهاز الإح�ساء اإىل منح بع�ش موظفيهم �سفة 

ماأموري ال�سبط الق�سائي هو رغبتهم يف اإعطاء 

�سمانات حلماية البيانات واملعلومات ال�سخ�سية، 

ومعاقبة املجيبني الذين ل يقدمون املعلومات 

ال�سادقة بالوقت املنا�سب، وذلك وفق اإجراءات 

وقائية متنع وقوع املخالفات، واإجراءات علجية بعد 

وقوعها، مبلحقة مرتكبها وو�سعه مو�سع امل�ساءلة 

اجلنائية، وفر�ش العقوبة يف حقه بعد اإدانته، وبذلك 

ي�سمن جهاز الإح�ساء اأن لديه كًل من الأ�سا�ش 

القانوين ال�سليم وال�سورة الطيبة لدى املجيبني 

وامل�ستخدمني للبيانات الح�سائية الر�سمية.

ان ال�سبطية الق�سائية اأو ال�سابطة العدلية هي �سفة 

متنح للموظفني يف القطاع الوظائف املدنية مبوجبها 

يقع على عاتقهم واجب التحري وجمع املعلومات 

وفق قرار من النائب العام بتخويلهم هذه ال�سفة 

بالتفاق مع رئي�ش اجلهة احلكومية املعنية، وكذلك 

املوظفون الذين تن�ش القوانني اخلا�سة على منحهم 

هذه ال�سفة اأو حتدد اإجراءات اأخرى ملنحها لهم، 

وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم فقط، ومن امثلتهم 

مفت�سي البلدية، ومفت�سي ال�سحة، ومفت�سي اجلمارك، 

ومفت�سي البيئة، وبطبيعة احلال مفت�سي الإح�ساء.

ول ينبغي اخللط بني ماأمور ال�سبط الق�سائي ورجال 

ال�سلطة العامة، وكذلك رجال ال�رشطة، فلي�ش كل رجال 

ال�سلطة العامة ول رجال ال�رشطة بال�رشورة من 

ماأموري ال�سبط الق�سائي.

اأن دقة البيانات واملعلومات الإح�سائية التي ينتجها 

جهاز الإح�ساء �رشوري من اأجل حتقيق روؤيته 

ور�سالته واأهدافه ال�سرتاتيجية، ، الأمر الذي �سي�ساعد 

يف تنفيذ ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، 

ومن ثم حتقيق روؤية قطر الوطنية ٢٠3٠.

وب�سكل عام فاإن على الأفراد والأ�رش وجميع اجلهات 

احلكومية واملن�ساآت اخلا�سة العاملة يف دولة 

قطر ال�سماح للجهاز وال�ستجابة لطلباته اخلا�سة 

واملتعلقة بتزويده بجميع املعلومات والبيانات 

الإح�سائية ال�سحيحة والواقعية.

لذلك، فاإن من اأهم اأهداف منح بع�ش موظفي جهاز 

الإح�ساء �سفة ماأمور ال�سبط الق�سائي هو �سمان 

التزام اجلهات احلكومية بدولة قطر بتزويد جهاز 

الإح�ساء بجميع املعلومات والبيانات الإح�سائية، 

والتزام املن�ساآت اخلا�سة والأ�رش والأفراد بدولة 

قطر بتزويد امل�ساحني والعدادين التابعيني جلهاز 

الإح�ساء بجميع املعلومات والبيانات الإح�سائية 

ال�سحيحة والواقعية، وكذلك التزامهم بعدم اجراء 

الإح�ساءات امليدانية التي تتعلق باملن�ساآت اأو 

الوحدات ال�سكنية اأو الأ�رش اأو الأفراد دون اإذن م�سبق 

من جهاز الإح�ساء، وكذلك التزامهم بتو�سيات 

جهاز الإح�ساء ب�ساأن منهج البحث من حيث الإطار 

الإح�سائي امل�ستخدم، واأ�سلوب العّينات، ومفاهيم 

حمتوى ا�ستمارة امل�سح، والتطبيقات امل�ستخدمة، 

والتزامهم ب�رشية جميع املعلومات والبيانات 

ال�سخ�سية، وا�ستخدام املعلومات والبيانات ال�سخ�سية 

للأغرا�ش الإح�سائية فقط، وعدم ن�رش املعلومات 

والبيانات اخلا�سة مب�سادر املعلومات والبيانات 

الإح�سائية.

عبد اهلل علي الحمادي
 قانوني - جهاز اإلحصاء
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هل أنت سعيد؟

ح�سنا، اإذا كنت تعي�ش يف قطر فهناك احتمال كبري اأنك 

�سعيد اإىل حد بعيد بحياتك واأنك تر�سى عن حياتك اإىل 

حد بعيد هذا هو اأحد نتائج امل�سح العنقودي  متعدد 

املوؤ�رشات 4 الذي اأجنز موؤخرا وميثل فيه الرقم 4 اجلولة 

الأحدث لإجراء امل�سح.

و اأكد حوايل 94% من الأ�سخا�ش الذي جرت مقابلتهم 

اإنهم �سعداء جداً ،  ولكت�ساف مدى �سعادة امل�ساركني 

يف امل�سح عر�ست عليهم �سور لوجوه مبت�سمة ووجوه 

عاب�سة وطلب منهم اختيار اأي منها متثل �سعورهم.

و قال 84% منهم اإنهم را�سون عندما �سئلوا عن حياتهم 

الأ�رشية وال�سداقات واملدر�سة والوظيفة احلالية 

وال�سحة والبيئة املعي�سية وتعامل الآخرين معهم 

ومظهرهم.

»لي�ش حلياتي غر�ش ول اجتاه ول هدف ول معنى 

اإل اأنني �سعيد. ل اأمتكن من فهم ذلك. ما هو ال�سيء 

ال�سحيح الذي اأفعله؟ - ت�سارلز �سولتز

اإن م�سح جمموعة املوؤ�رشات املتعددة هو اأحد امل�سوح 

التي �سارك جهاز الإح�ساء يف قطر مع منظمة 

اليوني�سيف يف تكييفه لقطر.

ويركز امل�سح على تاريخ �سحة الن�ساء والأطفال 

ورفاهيتهم  اإل اأنه يف اجلولة الأحدث من امل�سوح 

اأ�سيفت وحدات قيا�ش للرجال وحماولة لقيا�ش مدى 

�سعادة النا�ش اأو ر�ساهم.

واأجري امل�سح على اأكرث من 45٠٠ اأ�رشة قطرية وغري 

قطرية ،  وتتوافر النتائج الأولية يف موقع جهاز 

www.qsa.gov.qa :الإح�ساء القطري

و�ستكون النتائج النهائية متوافرة قريبا.

وجرى احلديث منذ زمن طويل يف الأو�ساط الإح�سائية 

عن الأ�سلوب الأف�سل لقيا�ش ال�سعادة والرفاهة،  

واأ�ستخدم اإجمايل الناجت املحلي كو�سيلة لتقريب 

ال�سعادة اأو الر�سا بافرتا�ش اأنه كلما كان معدل دخل 

الفرد اأعلى كان النا�ش اأ�سعد  غري اأنه فهم منذ وقت 

طويل اأن “املال ل ميكنه �رشاء ال�سعادة” ، ويلحظ 

يف الفئات الواردة يف وحدة قيا�ش الر�سا يف م�سح 

جمموعة املوؤ�رشات املتعددة اأن امتلك املال اأو عدم 

امتلك ما يكفي منه لي�ش هو معيار ال�سعادة.

“كل من قال اإن النقود ل ميكنها �رشاء ال�سعادة مل  
يعرف اأين يت�سوق.” – غريترود �ستني

يعلمنا امل�سح عن الر�سا وال�سعادة وكذلك عن اأمور 

اأخرى عن اأنف�سن ،  وقد �سمعنا يف قطر عن فريو�ش 

نق�ش املناعة املكت�سب )اليدز( اإل اأننا لنعرف �سوى 

القليل للغاية عن كيفية انتقاله ومدى خطورة اأو �سلمة 

ال�سخ�ش امل�ساب بالإيدز بيننا وتاأثريه على رفاهيتنا.

وبالن�سبة للن�ساء اللتي ينجنب اأطفاًل حت�سل اأكرث من 

85% من الن�ساء على 4 زيارات اأو اأكرث لتقدمي الرعاية 

بعد الإجناب ،  ويولد الأطفال كافة تقريبًا يف موؤ�س�سات 

�سحية وتتوافر رعاية �سحية دائمًا لدى الولدة 

،  ويبني امل�سح اأن الأمهات ل ير�سعن �سوى ٢9% 

على نحو ح�رشي يف الأ�سهر ال�ست الأوىل ،  ويو�سي 

الكثريون من اخلرباء الطبيني باإر�ساع الأطفال من 

حليب الأم طوال الأ�سهر ال�ست الأوىل.

وتوؤكد اإح�سائيات التعليم اأن الكثريين من النا�ش 

يعرفون اأن معدل انخراط الأطفال يف املدر�سة مرتفع 

للغاية واأنه ل يوجد متييز يف النوع الجتماعي.

ويح�سل 44% من الأطفال يف �سن الثانية اإىل الرابعة 

ع�رشة  على العقاب العنيف وي�سمل ا�ستخدام العنف 

النف�سي والعقاب البدين ، وهذه الن�سبة اأقل كثرياً منها 

يف دول عربية كثرية اأخرى ،  ومبقارنة النتائج للبنات 

وال�سبيان تتلقى ن�سبة اأعلى بع�ش ال�سيء من الأولد 

هذا النوع من العقاب.

وتعتقد ن�سبة �سغرية من الذكور والإناث اأنه متر اأوقات 

يكون مربراً فيها اأن ي�رشب الزوج زوجته ، وت�سمل 

هذه الأوقات واحدة يف الأقل من هذه الأوقات: خروج 

الزوجة دون اإبلغ الزوج اأو اإهمال اأطفالها اأو املجادلة 

معه اأو رف�سها املعا�رشة اجلن�سية اأو حرق الطعام ، 

ويتفق 16% من الذكور يف الفئة العمرية 15=49 مع 

ذلك 7% من الإناث مع ذلك.

واإذا كنت قد زرت �سوق واقف موؤخراً قد تده�ش اإزاء 

النتيجة التايل .. حيث  وجدت اإح�سائيات ا�ستعمال 

التبغ يف هذا امل�سح نتائج م�سابهة للم�سح الذي اأجرته 

منظمة ال�سحة العاملية موؤخراً واملجل�ش الأعلى لل�سحة 

، ومل ي�ستعمل �سوى 17% من الذكور و ٢% من الإناث يف 

الفئة العمرية 15-49 اأي منتج تبغ يف ال�سهر الأخري.

“التدخني من الأ�سباب الرئي�سية للإح�ساء.” – فليت�رش  
كنيبل

النا�ش يف قطر �سعداء عموما ورا�سون عن حياتهم. 

ول يعني ذلك اأنه ل توجد �رشورة للتح�سينات ..فهناك 

اهتمام كثري، على �سبيل املثال، يف اإيجاد و�سائل 

لتح�سني ال�سلمة يف الطرق ، ويتفق كل من يقود عجلة 

مع ذلك!

“تزود الأر�ش ما يكفي لإر�ساء حاجات الإن�سان ولكن 
لي�ش ما يكفي جل�سع كل �سخ�ش.”- مهامتا غاندي

يبلغنا امل�سح عن اأنف�سنا كذلك ولذا مينح فر�سة ل�سناع 

القرارات لتح�سني حياة النا�ش. وميكن لل�سكان ذوي 

الطلع اتخاذ قرارات اأف�سل ب�ساأن الجتاه الذي يريدون 

اتباعه. ويتفق هذا مع روؤية قطر ٢٠3٠. زوروا املوقع 

ال�سبكي جلهاز الإح�ساء للح�سول على املزيد من 

املعلومات عن هذا امل�سح وم�سوح اأخرى.

“فيما يتعلق بكل �سيء، هذا مكان لطيف للعي�ش فيه” 

مارك جرايس
خبير إحصائي
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مسح االستثمار المباشر سيحدد حجم 
التنمية االقتصادية لحاضر ومستقبل قطر

الخبير اإلحصائي ستيوارت براون في حوار لمجلة اإلحصاء :-

يحظى ميزان املدفوعات على اأهمية كربى بالن�ضبة للعاملني يف املجال القت�ضادي ب�ضكل عام ، وللعاملني يف جمال الإح�ضاء ب�ضكل خا�س 

..حيث اأنه  يعك�س درجة التقدم القت�ضادي يف اأي دولة، وميكننا من حتديد مركزه املايل بالن�ضبة للعامل اخلارجي.

جملة الإح�ضاء اأجرت حواراً مع �ضتيوارت براون اخلبري يف اإح�ضاءات ميزان املدفوعات ، والذي له خربة كبرية يف هذا املجال ، والذي قام 

بزيارات للعديد من الدول لتقدمي امل�ضورة الإح�ضائية يف هذا املجال الهام للدول.

حوار
مجلة اإلحصاء
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يف البداية هل لك اأن حتدثنا عن نف�ضك وتخ�ض�ضك؟

اأنا مواطن بريطاين واأقيم مبدينة لندن ، لقد ق�سيت معظم حياتي 

العملية يف جمال الإح�ساء مبختلف الدوائر احلكومية باململكة 

املتحدة مثل وزارة ال�سحة ، الدفاع ، امل�سوحات ال�سكانية 

بالإ�سافة للتاأمني الجتماعي. 

ومنذ 1995 انخرطت يف جمال اإح�ساءات ميزان املدفوعات 

وتدرجت فيه حتى اأ�سبحت مديراً لق�سم ميزان املدفوعات التابع 

ملكتب الإح�ساءات الوطنية الربيطاين ، ا�ستمريت يف ذلك املن�سب 

حتى تقاعدت عن العمل قبل ثلث �سنوات.

و كان العمل يف ذلك املجال ممتعًا جداً لدرجة اأنني مل اأفكر اإطلقًا 

يف النتقال منه لوظيفة اأخرى.. فهنالك تطورات هائلة حتدث 

ب�سورة م�ستمرة يف جمال اإح�ساءات ميزان املدفوعات مما يجعل 

العمل فيه غري روتيني.. ومهما بلغت دقة اخلطط املر�سومة لإدارة 

العمل فيه فمن ال�سعب التحكم يف كل �ساردة وواردة فيه وهو ما 

يجعل الأمر اأكرث اإثارًة. 

وخلل الثلث �سنوات املا�سية قمت بتنفيذ عدد من املهام 

ال�ست�سارية ق�سرية الأمد كهذه. فاإنها ملتعة حقًا اأن تلتقي مع 

اأنا�ش يف دول خمتلفة ي�ساركونك الرغبة يف التعامل مع اإح�ساءات 

ميزان املدفوعات  ويحر�سون على حت�سينها.

هل لك اأن حتدثنا عن طبيعة مهمتك بجهاز الإح�ضاء؟

يف هذا الإطار فقد ات�سل جهاز الإح�ساء ب�سندوق النقد الدويل 

طالبني م�ساعدة فنية فيما يتعلق باإجراء م�سح ال�ستثمارات 

الأجنبية ٢٠1٢ املرتقب، وبناء عليه طلب مني ال�سندوق ال�سفر 

اإىل قطر لق�ساء مدة اأ�سبوع مع اجلهاز ملراجعة كل اخلطوات 

واجلوانب املتعلقة باإجراء امل�سح وبخا�سة ال�ستبيان فمن املهم 

جلهاز الإح�ساء اأن تكون البيانات التي يتم جمعها من خلل 

ال�ستبيان عن ال�ستثمار املبا�رش متوافقة مع امل�سح املن�سق 

لل�ستثمار املبا�رش الذي يجريه �سندوق النقد الدويل.

واجلهاز ملزم بالوفاء مبتطلبات �سندوق النقد الدويل ،  وتزويده 

بكل البيانات املتعلقة با�ستثمارات دولة قطر املبا�رشة الداخلية 

واخلارجية حاملا توفرت من خلل هذا امل�سح. 

لقد اأم�سيت معظم وقتي خلل هذه املهمة مع زملئي باإدارة  

ح�سابات الدخل الوطني وعقدت اجتماعًا مع مدير وممثلي اإدارة 

نظم املعلومات. 

كما ح�رشت اجتماعًا مع الأ�سخا�ش امل�سئولني عن اإعداد ميزان 

املدفوعات ببنك قطر املركزي ، وقمنا باإعداد م�سودة جديدة 

لل�ستبيان واقرتاح بع�ش التعديلت الإي�ساحية على املفاهيم 

وامل�سطلحات الواردة بالكتيب.. كما قمت ب�سياغة عدد من 

التو�سيات التي من �ساأنها ت�سهيل عملية اإجراء امل�سح. واأنتهز هذه 

الفر�سة لأ�سكر كل من التقيته خلل هذه املهمة على التعاون 

ال�سادق الذي مل�سته منهم، والرغبة واحلما�ش الذي بدر من اجلميع  

وعلى كٍل فاإن املهمة برمتها كانت جتربة ممتعة ومفيدة بالن�سبة 

يل بالرغم من ق�رش فرتتها.

الور�سة؟

ح�رش الور�سة  تقريبًا  خم�سة وع�رشون �سخ�سًا ميثلون خمتلف 

الوكالت وال�رشكات بقطر ، ومن خلل هذه الور�سة قمنا بتو�سيح 

اأهداف م�سح ال�ستثمارات الأجنبية ٢٠1٢ واملتطلبات الرئي�سة 

للم�سح املن�سق لل�ستثمار املبا�رش ل�سندوق النقد الدويل. 

واأم�سينا معظم الوقت يف �رشح التعاريف وامل�سطلحات املتعلقة 

باإح�ساءات ال�ستثمار املبا�رش كما وردت باأدلة العمل الدولية.

ومما يدعو للتفاوؤل فقد كانت هنالك مداخلت واأ�سئلة وتعليقات 

ومقرتحات بناءة �سادرة عن امل�ساركني اأثرت النقا�ش. 

وهي  يف حد ذاتها اإ�سارات جيدة تبني مدى اهتمام امل�ساركني 

مبو�سوع الور�سة واإدراكهم لأهميتها. واأعتقد باأن وجهة نظر 

امل�ساركني العامة كانت اإيجابية.

ما هو م�ضح ال�ضتثمار املبا�رض ؟ وكيف ميكن لدولة قطر 

اأن ت�ضتفيد منه من خالل امل�ضاركة فيه؟

ل�سنوات كثرية كان هنالك عدم ارتياح من قبل �سندوق النقد 

الدويل ب�ساأن الأرقام التي كانت ترد اليهم من خمتلف دول 

العامل عن ال�ستثمار املبا�رش، حيث اأنها كانت جتمع اأو تعد 

باأ�ساليب ومفاهيم متباينة، ونتيجة لذلك جتد اأن عدم الت�ساق 

بني ال�ستثمارات الداخلية واخلارجية كان �سخمًا، على م�ستوى 

دول العامل ككل وعلى م�ستوى الدول امل�ساركة كل على حدة ، 

ومع زيادة انت�سار ال�رشكات متعددة اجلن�سيات تنامت احلاجة 

اإىل اإح�ساءات اأكرث دقة عن ال�ستثمارات املبا�رشة قابلة للمقارنة 

لذلك د�سن �سندوق النقد الدويل مبادرة امل�سح املذكور يف عام 

.٢٠٠7

ويحدد م�سح ال�ستثمار املبا�رش مفاهيم وم�سطلحات  دقيقة 

لقيا�ش اأو�ساع ال�ستثمارات وبخا�سة الداخلية منها  ب�سورة 

خا�سة يحدد امل�سح املتطلبات اللزمة ل�سمولية تلك الإح�ساءات  

لتقييم حالة ال�ستثمارات امل�سرتكة عرب الدول.

ومت ت�سجيع  جميع الدول الأع�ساء ب�سندوق النقد الدويل وحثهم 

على الن�سمام للم�سح املذكور وتطوير نظام  جلمع املعلومات 

�سنويًا عن ال�ستثمار املبا�رش تفي بحاجة �سندوق النقد الدويل. 

مت حتديد بداية فرتة الإ�سناد الزمني لإر�سال البيانات بنهاية 

٢٠٠9 ، وحتى الآن ا�ستجابت 9٠ دولة ، وهنالك دول اأخرى تعمل 

على ذلك ومنها دولة قطر ، من خلل م�سح ال�ستثمارات الأجنبية 

٢٠1٢ ، وننوه يف هذا ال�سياق اىل اأن امل�سح ال�ستثمار املبا�رش 

يت�سف باملرونة فيما يتعلق بالطريقة التي تتبعها الدولة املعنية 

يف اإجراء امل�سح طاملا اأنها ملتزمة بالتعاريف وامل�سطلحات 

املطلوبة.

وقد ذكرت يف ور�سة العمل باأن هنالك هدف ممتاز معلن للم�سح 

املذكور  وهو«حتديد دور ال�ستثمار املبا�رش يف تنمية القت�ساد 

الوطني يف احلا�رش ويف امل�ستقبل« واأعتقد باأن ذلك هدف م�رشوع 

لأي حكومة، ولكن ل ميكن حتقيقه اإل اإذا كانت الإح�ساءات 

عن ال�ستثمار املبا�رش، التي على �سوئها مت اإجراء التحليلت، 

على درجة من الثقة ودقيقة ومتوفرة يف �سل�سل زمنية وميكن 

مقارنتها مع بيانات دول اأخرى ، وتلك هي الفائدة الأ�سا�سية 

التي ميكن اأن جتنيها قطر من م�ساركتها يف ذلك امل�سح ، و�ستقوم 

دولة قطر بجمع واإعداد اإح�ساءات عن ال�ستثمار املبا�رش بنف�ش 

الأ�سلوب الذي اتبعته معظم الدول الأخري وكل الدول يف حالة 

�سمول ذلك امل�سح بقية دول العامل.

كيف تقيم املهمة التي قمت بها يف قطر؟

الطريقة العملية للإجابة عن ذلك هي حتديد كم من التو�سيات 

واملقرتحات التي تقدمت بها ثم اعتمادها اأو على الأقل   اأخذها 

بعني العتبار وميكن اأن يتم تطبيقها التقييم احلقيقي لهذه املهمة 

هو عندما تتمكن قطر من تقدمي معلومات كاملة ودقيقة ل�سندوق 

النقد الدويل عن طريق امل�سح املن�سق لل�ستثمار املبا�رش والأهم 

من ذلك هو عندما ي�سعرك الذين تعمل معهم باأن اأداءك كان واقعيًا 

ومعقوًل وما اإذا كنت قد تفهمت الظروف ال�سائدة يف البلد املعني 

اأم ل. فردود الفعل الر�سمية وغري الر�سمية هي دائمًا مفيدة وقد 

ت�ساعد كثرياً يف مثل هذه املهام.

وهناك طريقة اأخرى ميكن اأن تقيم بها املهمة التي قمت بها وهي 

اأن تت�ساءل يف داخلك واأنت متجه نحو املطار بعد انتهاء املهمة: 

هل اأنت مرتاح نف�سيًا من اأدائك؟ هل اأنت متعب؟ هل اأنت �سعيد 

لأنك اإلتقيت اأنا�سًا حري�سني على التوا�سل معك للتفكر حول اأي 

تطورات جديدة تطراأ على املو�سوع... وهكذا. عندئذ فاإن املهمة 

تكون ناجحة. واأعتقد باأن تلك امل�ساعر والأحا�سي�ش تراودين الآن 

بكرثة.

ماهي الدول التي قمت فيها بتاأدية مهام مماثلة؟ و 

هل قمت بزيارة منطقة ال�رضق الأو�ضط من قبل؟ ما هي 

اإنطباعاتك عن دولة قطر؟

منذ تقاعدي عن العمل قمت مبهام مماثلة يف عدة دول ل�سالح 

�سندوق النقد الدويل تتعلق مبيزان املدفوعات، حيث ذهبت 

ل�سلوفينيا، الهند، بربيدو�ش، �سنغافورة، اأزربيجان، رواندا، يوغندا، 

ملوي. كما قمت مبهام تتعلق بال�ستثمار املبا�رش ل�سالح 

)الآ�سني( يف اأندوني�سيا، الفلبني، تايلند وميامنار. معظم تلك 

املهام ت�سمنت تدريبًا مكثفًا يف املفاهيم والتعاريف.

هذه هي املرة الأوىل التي اأزور فيها منطقة ال�رشق الأو�سط، واأنا 

الآن من اأكرث املعجبني بدولة قطر فهنالك طفرة عمرانية كربى، 

وكل النا�ش هنا ودودين وعلى خلق يرحبون بك ويقدمون لك كل 

ما تطلبه من م�ساعدة.

 

كما تعلم، �ضت�ضت�ضيف قطر بطولة نهائيات كاأ�س العامل 

ل�ضنة 2022، كيف ميكن اأن ي�ضتفيد املخططني لهذا 

احلدث من خالل الإح�ضاءات؟

اأنا من ع�ساق لعبة كرة القدم  فخيبة الأمل التي اأ�سبت بها جراء 

عدم فوز اإجنلرتا بتنظيم كاأ�ش العامل ٢٠18 خففت عنها ده�ستنا 

بفوز قطر بتنظيم كاأ�ش العامل ٢٠٢٢ لقد ح�رشت اجتماعًا 

مهمًا مع اللجنة العليا املنظمة لكاأ�ش العامل ٢٠٢٢ ،  من الآن 

ف�ساعداً �سيكون هنالك تاأثري �سخم على الإح�ساءات القطرية 

وبخا�سة احل�سابات الوطنية وميزان املدفوعات ، واأمتنى عدم 

�سقوط تلك البيانات من خلل النظام التقليدي جلمع البيانات ، 

واأرى من املهم حتيد �سخ�ش ما اأو جمموعة �سغرية من اللجنة 

العليا املنظمة لكاأ�ش العامل ليكون كحلقة و�سل وتزويدنا بكل 

امل�ستجدات التي من �ساأنها التاأثري على الأرقام. 

يبدو اأن اللجنة العليا املنظمة لكاأ�ش العامل لديها النظرة 

ال�ساملة وملمة بكل ما �سيحدث من اأن�سطةحتى ٢٠٢٢ مبا فيها 

ال�ستثمارات الداخلية القادمة.

من فوائد اإرث كاأ�ش العامل ٢٠٢٢ هو اأن اجلهات التي كانت  

تتعامل مع بع�سها اأثناء فرتة كاأ�ش العامل �ست�ستمر على ذلك النهج 

يف جمال الإح�ساءات الر�سمية ..فعلى �سبيل املثال ميكن لتلك 

اجلهات اأن تتعاون مع جهاز الإح�ساء لإعداد �سجلت لت�سجيل 

البيانات وجتميعها وبالتايل ميكن اأن ت�سد الفجوات، والنواق�ش 

يف اإح�ساءات احل�سابات الوطنية وميزان املدفوعات وميكنها 

كذلك تزويد اجلهاز باخلرباء مل�ساعدتهم يف حتديد اخللل يف 

البيانات اإن وجد.

اأخرياً ما هي الن�ضائح التي ميكنك اأن تقدمها 

لالإح�ضائيني ال�ضباب الذين يعملون على موا�ضلة 

درا�ضاتهم املتقدمة يف جمال ميزان املدفوعات؟

ن�سيحتي لهم باأن يوا�سلوا امل�سرية فاإذا كنت �ستعمل يف 

الإح�ساءات الر�سمية فلن جتد اأف�سل من ميزان املدفوعات لتعمل 

فيه فهو جمال م�سوق ويف تغري م�ستمر وتطور دائم فاإذا رجعنا 

ل�سنة 1995 فاإن حماولة ح�ساب كل املعاملت التجارية التي قام 

بها �سكان اململكة املتحدة مع بقية العامل كان حتديًا ل يقاوم 

واأنا على يقني باأن ذلك ينطبق على قطر اأي�سًا.

ومن خلل جتربتي يف جمال احل�سابات الوطنية فاإنني اأن�سح 

الإح�سائيني العاملني يف ميزان املدفوعات اأن يكونوا على دراية 

تامة بكل مراحل جتميع احل�سابات الوطنية والعك�ش �سحيح. يجب 

اأن يكون قطاع بقية العامل باحل�سابات الوطنية متوافقًا مع ميزان 

املدفوعات لأي فرتة. فالتنقل للعمل يف املجالني �سي�ساعد على 

ت�سجيعه. اأعذرين فاأنا متحيز قليًل

حوار
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مؤشر الحرية االقتصادية 
في دولة قطر عام 2012 

عرفت موؤ�س�سة هاريتاج ووول �سرتيت جورنال احلرية القت�سادية باأنها احلق 

الأ�سا�سي لكل اإن�سان يف اأن يتحكم يف عمله وممتلكاته ، ويف جمتمع حر اقت�ساديًا 

.اذ اأن الأفراد يف دولتهم  اأحرار يف العمل والإنتاج وال�ستهلك وال�ستثمار باأي 

طريقة ي�ساوؤون .ويف تلك املجتمعات احلرة اقت�ساديًا تعمل احلكومة على ال�سماح 

للعمالة وراأ�ش املال وال�سلع للتحرك بحرية ودون اإكراه.

وتقوم احلرية القت�ضادية على املبادئ الثالثة الأ�ضا�ضية التالية :

• متكني الأفراد يف العي�ش والعمل والتملك.
اأو  اأو عرقهم  • عدم التمييز )عدم متييز املوؤ�س�سات بني الأفراد وفقًا  جلن�سهم 

مذهبهم؛ او الرتباطات الأ�رشية( 

• املناف�سة املفتوحة)ل قيود على توجيه املوارد للإنتاج وال�ستهلك(

وتنبثق اأهمية هذا املوؤ�رش من بيانه العلقات الرتباطية بني احلرية القت�سادية 

مثل ن�سيب الفرد والقيم القت�سادية والجتماعية اليجابية 

والتنمية من الدخل؛ ومعدلت النمو القت�سادية 

الفقر ؛وحماية الب�رشية ؛والدميوقراطية ؛والق�ساء على 

فرتة زمنية( البيئة. كما انه يقارن  )خلل عام واحد اأو 

)املوؤ�رشات( بني الدول من جهة ؛وبني تطور املكونات 

الفرعية التي يتاألف منها من جهة اأخرى.

غري ومما يجدر ذكره اأن هناك عدد من املوؤ�س�سات 

احلكومية تقوم بتقييم ون�رش موؤ�رشات حول 

احلرية القت�سادية يف العامل؛ وتتباين وفق 

تعريفاتها وم�ستخدمة عدداً من املقايي�ش 

واملوؤ�رشات الفرعية للحرية .ومن هذه 

املوؤ�س�سات : موؤ�س�سة هاريتاج و وول �سرتيت 

جورنال ؛ ومعهد فريزر الكندي ، وموؤ�س�سة 

فريدر�ش ناومان.

اأما موؤ�رش احلرية القت�سادية ال�سادر عن موؤ�س�سة 

هاريتاج ووول �سرتيت جورنال فانه يغطي ) 184 ( دولة ويتكون 

من  ) 5٠( متغري اقت�سادي جمعت يف )1٠( موؤ�رشات فرعية من احلرية  

هي:

 حرية ممار�سة الأعمال ؛ حرية التجارة؛ احلرية  ال�رشيبية؛ الإنفاق احلكومي: 

واحلرية النقدية؛ حرية ال�ستثمار ؛احلرية املالية؛ حقوق امللكية ،مكافحة الف�ساد؛ 

وحرية العمل.

ويف هذا العام ؛ وملحاولة حت�سني الفهم التحليلي والعر�ش مت جتميع املوؤ�رشات 

الع�رشة للحرية القت�سادية يف اأربع فئات عري�سة ت�سكل ركائز احلرية القت�سادية  

وهي :

• �سيادة القانون )حقوق امللكية والتحرر من الف�ساد(
• احلاكمية املحدودة)احلرية ال�رشيبية ؛ النفاق احلكومي(

• الكفاءة التنظيمية ) حرية الأعمال؛ حرية العمل؛ احلرية النقدية(
• انفتاح الأ�سواق) احلرية التجارية؛ حرية الأ�ستثمار؛ واحلرية املالية(

ويتم ترتيب احلريات داخل هذه الفئات الأربع على مقيا�ش ما بني �سفر اىل 1٠٠ 

، ويتم ح�ساب متو�سط تلك املوؤ�رشات الع�رشة للحرية  لكل دولة للو�سول اإىل موؤ�رش 

حريتها القت�سادية. 

وت�سنف الدول اقت�ساديًا اىل حرة ) 8٠ - 1٠٠( ،حرة يف الغالب )7٠ – 79،9 (؛ 

حرة معتدلة ) 6٠ – 69،9(؛ غري حرة يف الغالب ) 5٠- 59،9(؛ غري حرة )مكبوتة( 

.)49،9 – 4٠(

اأما موؤ�رش احلرية القت�سادية ال�سادر عن معهد فريزر الكندي فاأنه يغطي )141( 

دولة؛ ويعتمد على )4٢( متغري تندرج يف خم�ش فئات من احلرية هي :

حجم احلكومة ) النفقات؛ ال�رشائب؛ املوؤ�س�سات التجارية (؛ البنية الت�رشيعية 

،  و�سمان  حقوق امللكية ؛ احل�سول على الأموال ؛ حرية التجارة دوليًا ؛ تنظيم 

الئتمان ،  والعمل والأعمال التجارية)التدابري التنظيمية(.

وترتاوح درجة كل مكون  من احلرية القت�سادية ما بني ) �سفر ؛ 1٠( ومل يت�سمن 

هذا املوؤ�رش دولة قطرعام ٢٠11.

موؤ�رض احلرية القت�ضادية يف دولة قطر )وفق موؤ�ض�ضة هاريتاج ووول �ضرتيت 

جورنال( :

تندرج دولة قطر لأول مرة يف فئة الدول احلرة اقت�ساديًا يف الغالب ؛ حيث 

بلغت درجة حريتها الق�سادية )71،3(عام ٢٠1٢ ؛ مما رفع ترتيبها 

الدويل اإىل )٢5( من بني )184( دولة يف العامل؛ وترتيبها الثاين من 

بني )17( دولة يف اأقليم ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا؛ عاك�سًا 

بذلك حت�سنًا ملحوظًا ناجمًا عن حت�سن يف مكافحة الف�ساد 

واحلرية النقدية. هذا وقد حت�سنت درجة احلرية القت�سادية 

يف دولة قطر  تدريجيًا خلل ال�سنوات )٢٠٠8 – ٢٠1٢( كما 

هو مو�سح يف ال�سكل رقم )1(.

واإذا ما قورنت دولة قطر دوليًا فاإنها ترتفع عن املتو�سط العاملي )59،5( وعن 

املتو�سط يف اإقليم ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )59،9( ؛ وتقل عن القت�ساديات 

احلرة )84،7( عام ٢٠1٢.

مقال
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د.عيسى ابراهيم
خبير اقتصادي

االمانة العامة للتخطيط التنموي

امل�سدر : موؤ�س�سة هاريتاج ووول �سرتيت جورنال

اجلدول )1( درجات دولة قطر ح�ضب املوؤ�رضات الع�رضة الفرعية خالل 

ال�ضنوات )2012-2008(

ويعزى التح�سن امللحوظ يف الرتتيب الدويل والقليمي لدولة قطر اإىل الإ�سلحات 

امل�ستمرة التي اتبعتها احلكومة ممثلة يف ا�ستمرار تنفيذ امل�ساريع التي تعمل 

على تنويع القاعدة القت�سادية بعيداً عن قطاع الهايدروكاربون؛ مقرونة باإطار 

قانوين يعمل بفاعلية؛ وم�ستوى ف�ساد اأقل بكثري من املتو�سط العاملي ؛ ونظام مرن 

للم�ساريع التجارية؛ وانفتاح جتاري؛ ومنو متزايد ، لكي تكون مركز مايل اإقليمي. 

ويف الوقت الذي اأر�ست فيه قطر  اأ�س�سًا اأقت�سادية م�ستدامة ، ومتنوعة النمو ؛ فاإن  

تقلب اأ�سعار النفط يف ال�سواق الدولية لزال يعمل على زعزعة ا�ستقرار القت�ساد 

الكلي ، والن�ساط التجاري. كما اأن ا�ستمرار القيود على ال�ستثمار الأجنبي وتدخل 

الدولة يف بع�ش الأن�سطة القت�سادية فاإنه يحد من توفري اقت�ساد ديناميكي.

وفيما يلي عر�سًا للفئات الأربع ملوؤ�رش احلرية القت�سادية يف دولة قطر عام 

:٢٠1٢

1- �ضيادة القانون :

اأحرزت دولة قطر الرتتيب )٢5( دوليًا يف  موؤ�رش حقوق امللكية ؛ والرتتيب )19( 

دوليًا  يف موؤ�رش التحرر من الف�ساد.

يتم احرتام �سيادة القانون بقوة يف دولة قطر يف ظل اإطار قانوين  يعمل ب�سورة 

جيدة واإن كان عر�سة للنفوذ ال�سيا�سي ، والبريوقراطية، ويتم تعزيز حقوق امللكية 

الفكرية، وت�سجيل اأعلى درجة من ال�سفافية يف ال�رشق الأو�سط.

2- احلاكمية املحدودة : 

اأحرزت دولة قطر املرتبة )4( دوليا يف موؤ�رش احلرية ال�رشيبية؛ واملرتبة )68( 

دوليا يف موؤ�رش النفاق احلكومي.

ل يوجد �رشيبة دخل اأو �رشيبة ال�رشكات يف دولة قطر ، اإذ تخ�سع ال�رشكات 

الأجنبية اإىل معدل �رشيبة ) 1٠ % (. ول توجد �رشائب اأخرى رئي�سية با�ستثناء 

الر�سوم اجلمركية، وي�سل العبء ال�رشيبي اىل ) 5،6 % ( من الناجت املحلي 

الإجمايل؛ ويعادل  الإنفاق احلكومي حوايل ) ٢9،7 % ( من الناجت املحلي 

الإجمايل. وقد حافظت احلكومة على فائ�ش يف املوازنة العامة خلل ال�سنوات 

املا�سية؛ وبقي الدين العام دون )3٠%( من الناجت املحلي الإجمايل.

3- الكفاءة التنظيمية: 

ح�سلت دولة قطر على الرتتيب )75( دوليًا يف كل من موؤ�رش  حرية الأعمال 

واحلرية النقدية ، واملرتبة )65( دوليًا يف موؤ�رش حرية العمل.

اأ�سبحت  عملية اإطلق م�رشوع جتاري وا�ستكمال متطلبات الرتخي�ش يف دولة 

قطر اأكرث ب�ساطه؛ واأن تباطاأت وترية الإ�سلح التنظيمي؛ وبقيت اإجراءات الإفل�ش 

دون التطوير الكامل ، وقواعد العمل مرنة ن�سبيا  ، ولي�ش هناك حد اأدنى للأجور. 

كما اأ�رشت تقلبات الت�سخم بال�ستقرار النقدي .

4- انفتاح الأ�ضواق:

اأحرزت دولة قطر الرتتيب )58( دوليًا يف موؤ�رش  احلرية التجارية؛ واملرتبة )1٠6( 

دوليًا  يف موؤ�رش حرية ال�ستثمار؛ واملرتبة  )7٢( دوليًا يف موؤ�رش احلرية املالية 

ويعترب  متو�سط  التعريفة مقبوًل يف دولة قطر )8و3%(، كما اأنه ل توجد حواجز 

غري جمركية. ويقت�رش ال�ستثمار الأجنبي على نحو )49%( من معظم الأن�سطة 

القت�سادية  ،مع ال�سماح لنحو )1٠٠%( مبلكية امل�ستثمرين الأجانب يف بع�ش 

الأن�سطة القت�سادية. وقد �سهد القطاع املايل مزيداً من التحديث جاذبًا الكثري من 

ال�رشكات الأجنبية؛ وليزال القطاع العام كبرياً.

خال�ضة التطورات  يف املوؤ�رضات الفرعية للحرية القت�ضادية بني عامي 

2011,2012

➢ هناك حت�سن يف موؤ�رشات التحرر من الف�ساد؛ واحلرية النقدية ، واحلرية 

التجارية ، وحرية العمل. 

➢ ل تغري يف موؤ�رشات حقوق امللكية وحرية ال�ستثمار واحلرية املالية.
➢ هناك لتراجع يف موؤ�رشات احلرية ال�رشيبية والإنفاق احلكومي وحرية 

ممار�سة الأعمال.

٢٠1٢ بتح�سن  71،3 عام  اإىل   ٢٠11 7٠،5 عام  ➢ تقدمت درجة دولة قطر من 
قدره ٠،8 درجة لتحتل املرتبة الثانية على ال�سعيد العربي  ،  وال�رشق الأو�سط 

)17 دولة( بعد دولة البحرين عام ٢٠1٢ .

خل�سة تطور درجات دولة قطر يف املوؤ�رشات الع�رشة الفرعية للحرية القت�سادية 

خلل ال�سنوات )٢٠٠8- ٢٠1٢( :

1. هناك حت�سن ملحوظ يف درجات دولة قطر  خلل ال�سنوات )٢٠٠8-٢٠1٢( ؛ 

حيث ارتفعت من  6٢،٢  درجة عام ٢٠٠8 اإىل 65،8  درجة عام ٢٠٠9 ثم اإىل  

69  درجة عام ٢٠1٠ ثم اإىل  7٠،5   درجة عام ٢٠11 لت�سل اإىل 71،3  درجة 

عام ٢٠1٢؛ واإن كان هذا التح�سن اخذا يف التباطوؤ كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم 

)٢( و اجلدول )1(.

٢. وعلى �سعيد املوؤ�رشات الع�رشة الفرعية ملوؤ�رش احلرية القت�سادية خلل 

ال�سنوات )٢٠٠8 – ٢٠1٢( يلحظ ما يلي: 

؛  a( حت�سنت درجة دولة  قطر يف موؤ�رشات حرية التجارة ؛ وحرية ال�ستثمار 
وحقوق امللكية ومكافحة الف�ساد.

b( تذبذبت درجة دولة قطر يف موؤ�رشات الإنفاق احلكومي؛ واحلرية النقدية ، 
وحرية العمل.

c( هناك ثبات ن�سبي  يف  درجة دولة قطر يف موؤ�رشات احلرية ال�رشيبية ، 
واحلرية املالية.

d( هناك تراجع تدريجي لدولة قطر يف موؤ�رش حرية ممار�سة الأعمال.
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استخدام نظام المعلومات 
الجغرافية ألغراض

الرياضة

ميكن ا�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية ا�ستخدامًا فعاًل يف الأن�سطة الريا�سية اإذ اأن للأن�سطة الريا�سية خ�سائ�ش جغرافية ، و يلعب نظام املعلومات اجلغرافية دوراً مهمًا 

بدءاً من اختيار املوقع الأف�سل مللعب اأو �ساحة األعاب ريا�سية اإىل الإدارة والأمن يف حدث ريا�سي.

وقد بذلت دولة قطر اهتمامًا وا�سعًا بالريا�سة بتطوير بنية حتتية ومن�سئات ريا�سية من الطراز العاملي ، ويف احلقيقة اأنها نظمت اأحداثًا ريا�سية كثرية على امل�ستويات املحلية 

والوطنية والإقليمية والدولية.

وتظهر اخلريطة املن�سئات الريا�سية الكربى القائمة حاليًا يف البلد ، ووفقا ملركز قطر لقاعدة بيانات نظام املعلومات اجلغرافية هناك يف الوقت احلا�رش 1٢7 موقعًا يف قطر 

مقال
مجلة اإلحصاء
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الدكتور آر. سي. اس. تراجي
خبير نظم المعلومات الجغرافية

لها علقة بالريا�سة ومن�سئات ال�سباب.

كما اأن ا�ست�سافة قطر بطولة كاأ�ش العامل ٢٠٢٢ �ستو�سع بنيتها التحتية الريا�سية 

على نحو هائل.

ميكن اإبراز املجالت الكربى ل�ستخدامات نظام املعلومات اجلغرافية يف الأن�سطة 

الريا�سية كما يلي. واإذا نفذ الأ�سلوب ميكنه اإبراز الأن�سطة الريا�سية برمتها من اتخاذ 

القرار باختيار املوقع الريا�سي حتى اإدارته وتنفيذ احلدث.

اختيار اأف�سل املواقع للأن�سطة الريا�سية

اإن قوة نظام املعلومات اجلغرافية يف اجلمع بني الطبقات اجلغرافية للمعلومات عن 

مواقعها ودمج املعلومات الإح�سائية املطلوبة عن املوؤ�رشات ال�سكانية والجتماعية 

– القت�سادية الأخرى توؤمن طريقة علمية ومتقدمة لختيار موقع اأي ملعب اأو �ساحة 
األعاب ريا�سية اأو ناد لل�سباب يف احلي ، وميكن للأ�سلوب امل�ساعدة يف حتديد نوع 

الفعالية الريا�سية وحجمها والهيكل الذي ي�سيد ا�ستناداً على املعلومات املتوافرة.

اإدامة البنية التحتية للمواقع الريا�سية

ميكن با�ستخدام اأ�ساليب نظام املعلومات اجلغرافية حت�سني اإدارة املتطلبات الأ�سا�سية 

كلها للمواقع الريا�سية من مثل �سبكات الطرق اأو ال�سكة احلديد مبا يف ذلك امل�سائل 

املتعلقة مبحلت وقوف ال�سيارات و�سبكات الكهرباء واملياه واملجاري والت�سالت 

وامل�سائل الأمنية.

ال�ستخدام الأمثل للبنية الريا�سية املتوافرة

ميكن للتحليل با�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية كذلك امل�ساعدة يف حتديد 

ال�ستخدام الأف�سل للبنية التحتية املتوافرة بتقييم ا�ستخدامها من اجلمهور وباأخذ 

الأحداث املنظمة بنظر العتبار. وقد ينتج عن التحليل اإبراز الفجوات والنواق�ش يف 

التوزيع وتقدمي تو�سيات للتح�سني.

حتليل اأ�سلوب تاأثري امللعب الريا�سي يف احلي وتغيريات ال�ستخدام

ي�ساعد نظام املعلومات اجلغرافية يف حتليل التغريات يف ا�ستخدام الأرا�سي ومنط 

ال�سكن التي قد حتدث حول امللعب الريا�سي. وقد تكون تلك املناطق يف حاجة اإىل 

تغيريات يف التخطيط لبنية حتتية وخدمات جديدة.

اإدارة اأي حدث ريا�سي

يتوىل نظام املعلومات اجلغرافية اأداء دور حيوي للغاية يف اإدارة الأحداث التي 

نظمت على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية من مثل دورات الألعاب الأوملبية. 

وال�ستخدام الوا�سع لنظام املعلومات اجلغرافية يف دورة لندن الأوملبية ٢٠1٢ هو 

املثال الأف�سل على ذلك. وميكن لأ�ساليب نظام املعلومات اجلغرافية ب�سورة عامة 

امل�ساعدة يف اإدارة الأحداث الريا�سية يف املجالت التالية:

- خرائط املكان يف اأ�سكال رقمية ومطبوعة للأغرا�ش املختلفة، وتزويد معلومات عن 

العناوين مع بيانات �سبكة الطرق الربية.

- اإمكانية الو�سول اإىل موقع احلدث الريا�سي وترتيبات وقوف ال�سيارات. وميكن 

حتليل عدد امل�ساهدين واجتاههم وحركتهم. كما ميكن حت�سني اإدارة ترتيبات حركة 

املرور وخطط اإخلء املوقع يف حالت الطوارئ.

- اأماكن الفرق وامل�سافات والوقت اللزم للنتقال اإىل موقع احلدث الريا�سي. وميكن 

التحقق من طريق النتقال الأف�سل.

- ن�سب �سبكة الت�سالت وحتديد اأماكن وكالت البث الإذاعي والتلفزيوين.

- حتديد الطرق للأحداث الريا�سية من مثل طرق الدراجات اأو اجلري.

- الت�سويق لغر�ش الإعلن وتنظيم مبيعات البطاقات ح�سب املناطق.

الرتتيبات الأمنية وخدمات الطوارئ

- الرتتيبات الأمنية با�ستخدام اخلرائط لكل �سيء �سمن وحول موقع احلدث الريا�سي 

ومتابعة ا�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية لأ�رشطة الفيديو والكامريات.

- الرتتيبات الأمنية با�ستخدام خرائط اأف�سل املواقع لن�سب كامريات الدوائر 

التلفزيونية املغلقة ملتابعة حركات املتفرجني.

- اإدارة الرد يف حالت الطوارئ يف اأق�رش مدة با�ستخدام الربامج واملعلومات املجهزة 

عن العناوين والطرق.

- يف اإدارة خدمات مكافحة احلرائق  من خلل حتديد خرائط معدات اإطفاء احلرائق 

وخدماتها.

هكذا ميكن ا�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية ا�ستخداما فعاًل يف �سوؤون الريا�سة 

ابتداء من اختيار مواقع امللعب اأو ال�ساحات الريا�سية اإىل اإدارة الأمن يف احلدث 

الريا�سي على كل امل�ستويات من امل�ستوى املحلي اإىل العاملي.
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السرطان .. 
يجب أن 

نهاجمه قبل
أن يهاجمنا. 

214 توفوا  بسببه في قطر خالل عام 2012 

إجراء مسوح عن األكل 
المفضل لدى األفراد يمكننا 

من تحديد احتمال اإلصابة 
بالسرطان

رقم �حتليل 
مجلة اإلحصاء
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وفيما يلي اأهّم عوامل  الأخطار التي 

توؤدي اإىل الإ�ضابة بال�رضطان  وفقًا ملنظمة 

ال�ضحة العاملية : 

8،1 مليون  • تعاطي التبغ- يت�سّبب يف حدوث 
من وفيات ال�رشطان كل عام )حتدث 6٠% من 

تلك الوفيات يف البلدان املنخف�سة الدخل والبلدان 

املتو�سطة الدخل(.

اأو اخلمول البدين،   ، اأو ال�سمنة   ، • زيادة الوزن 
- وهي عوامل تت�سّبب ، جمتمعة، يف وقوع 

٢74٠٠٠ من وفيات ال�رشطان كل عام.

• تعاطي الكحول على نحو �سار- وهو يت�سّبب 
يف وقوع 351٠٠٠ من وفيات ال�رشطان كل عام.

• العدوى الناجمة عن فريو�ش الورم 
احلليمي الب�رشي- وهي تت�سّبب يف وقوع 

٢35٠٠٠ من وفيات ال�رشطان كل عام.

اأماكن العمل-  �ش للمواد امل�رشطنة يف 
ّ
• التعر

وهو يت�سّبب يف وقوع ما ل يقل عن 15٢٠٠٠ 

من وفيات ال�رشطان كل عام.

»ال�رشطان من اأهم اأ�سباب الوفاة يف جميع اأنحاء 

العامل ، وامللحظ اأّن العدد الإجمايل حلالت هذا 

املر�ش ي�سهد ارتفاعًا يف �ستى اأنحاء العامل« هذا ما 

ذكرته منظمة ال�سحة العاملية يف �سوؤال ورد اإليها يف 

عام ٢٠٠8 .

ومن املتوقع  وفقًا للمنظمة ، اأن ترتفع وفيات 

ال�رشطان العاملية بن�سبة 45% يف احلقبة بني عامي 

٢٠٠7 - ٢٠3٠ )من 9،7 مليون حالة وفاة اإىل 

5،11 مليون حالة وفاة( وذلك ب�سبب عدد من العوامل 

منها ارتفاع عدد ال�سكان وارتفاع عدد امل�سنني و 

املعمرين على ال�سعيد العاملي. 

ويعترب �رشطان الرئة هو اأكرث اأنواع ال�رشطان فتكًا 

بالنا�ش- والتوقعات ت�سري اإىل اأّن هذا الجتاه 

�سي�ستمر حتى عام ٢٠3٠، اإّل اإذا ُكّثفت جهود مكافحة 

التبغ على ال�سعيد العاملي ب�سدة.

 وقد باتت بع�ش اأنواع ال�رشطان اأكرث �سيوعًا يف 

البلدان املتقدمة، مثل �رشطان الربو�ستاتة ، و�رشطان 

الثدي ، و�رشطان القولون. اأّما �رشطان الكبد ، 

و�رشطان املعدة ، و�رشطان عنق الرحم فهي اأكرث 

�سيوعًا يف البلدان النامية. 

وعند النظر اإىل اأر�ش الواقع يف قطر فاإننا �سنجد 

اأن اأرقام جهاز الإح�ساء ت�سري اإىل اأن ٢14 حالة قد 

توفوا يف عام ٢٠1٠ نتيجة الأورام ال�رشطانية منهم 

1٠3 مواطن قطري.

توجهنا اإىل الدكتورة حما�سن مكاوي من�سقة برامج 

التثقيف ال�سحي باجلمعية القطرية ملكافحة مر�ش 

ال�رشطان ، والتي اأكدت يف بداية حديثها معنا اأن 

معدلت  الإ�سابة مبر�ش ال�رشطان يف قطر موازية 

للمعدلت العاملية ب�سكًل عام.

واأو�سحت الدكتورة حما�سن مكاوي ، اأن �رشطانات 

الثدي ، والقولون ، والربو�ستاتة ، والرئة ، هم الأكرث 

انت�ساراً يف قطر ..حيث اأن كل �سيدة من ع�رش �سيدات 

معر�سات للإ�سابة ب�رشطان الثدي .

وت�سري مكاوي اإىل اأن اأهم �سيء يف علج مر�ش 

ال�رشطان هو �رشعة اكت�سافه تفاديًا لتاأثرياته 

امل�ستقبلية على ج�سم املري�ش ..وتقول :« يجب اأن 

نهاجم مر�ش ال�رشطان قبل اأن يهاجمنا ، من خلل 

الكت�ساف املبكر والعلج ال�سليم ، وقبل كل ذلك 

تناول الأكل ال�سحي ، وممار�سة الريا�سة ب�سكل 

م�ستمر«.

وتقول مكاوي اأن معدلت املوت عامليًا ب�سبب حوادث 

الطرق اأعلى من املعدلت العاملية للموت ب�سبب 

مر�ش ال�رشطان ، م�سرية اإىل اأن الكت�ساف املتاأخر 

للمر�ش هو اأحد اأهم اأ�سباب املوت ملري�ش ال�رشطان.

وت�سري مكاوي اإىل اأن ال�رشطان ين�ساأ نتيجة للتكاثر 

ال�ساذ للخليا ..حيث يتاألف ج�سم الإن�سان البالغ 

من مئات البليني من اخلليا ، ويف كل دقيقة ، 

مَتوت عدة بليني من هذه اخلليا ، وي�ستعا�ش 

عنها بعدة بليني اأخرى من خليا جديدة ، وتن�ساأ 

اخلليا اجلديدة بالنق�سام ، حيث تنق�سم اخللية اإىل 

بح  خليتني متماثلتني ، َتَت�ساعف كل منها وُت�سْ

عندئذ قابلة للنق�سام. وبهذه الطريقة ، فاإن اخلليا 

نة تاأخذ مكان اخلليا امليتة ، وتنق�سم  اجلديدة املَتكوَّ

اخلليا الطبيعية عند و�سول الإ�سارات الكيميائية اإىل 

احلم�ش النووي الريبي منقو�ش الأك�سجني يف النواة 

، وتنتج اخلليا متامًا بنف�ش املعدَّل املطلوب لَتحل 

مكان اخلليا امليتة ، ولي�ش اأبًدا مبعدَّل اأ�رشع.

وتو�سح مكاوي - اأن قطر لديها برامج متميزة على 

�سعيد مكافحة مر�ش ال�رشطان ..حيث مت تخ�سي�ش 

عيادة يف م�ست�سفى الن�ساء  والولدة للفح�ش املبكر 

عن �رشطان الثدي ، ويعمل بها طاقم مدرب من  

الأطباء  واملمر�سات  .

وحول دور جهاز الإح�ساء يف ر�سد مدى انت�سار 

مر�ش ال�رشطان يف قطر  قالت الدكتورة حما�سن : » 

من املمكن اأن يقوم جهاز الإح�ساء باإجراء م�سح حول 

اجتاهات تناول الأكل ال�سحي لدي الأفراد بالدولة 

، ومن خلل امل�سح ن�ستطيع اأن نتعرف على معدلت 

الإ�سابة املتوقعة لبع�ش اأفراد املجتمع«.

وقدمت الدكتورة حما�سن عدداً من الن�سائح لتجنب 

الإ�سابة بال�رشطان منها النوم اجليد ، وقد اأثبتت 

بع�ش الأبحاث اأن النوم يف الظلم خم�سة �ساعات 

من بعد الع�ساء اإىل الفجر يقوى جهاز املناعة لدى 

الإن�سان و يقيه من الأمرا�ش املختلفة خا�سة 

الأمرا�ش اخلبيثة.

 و�سددت الدكتورة حما�سن على اأن الأكل ال�سحي ، 

والإبتعاد عن الوجبات ال�رشيعة التي تقدمها املطاعم 

، والبتعاد عن الوجبات امل�سوية لدرجة الحرتاق قد 

يوؤدى اإىل تخفي�ش ن�سبة الإ�سابة باأمرا�ش ال�رشطان. 

رقم �حتليل 
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قطر 
والشراكة 

العالمية للتنمية
قراءة إحصائية

ي�سكل حتقيق ال�رشاكة العاملية يف التنمية اأحد اأهم الأهداف الإمنائية  الثمانية 

التي جاءت يف اإعلن الأمم املتحدة للألفية يف �سبتمرب عام ٢٠٠٠م ، والذي جاء 

تعبرياً عن ت�سميم القيادات ال�سيا�سية يف 191 دولة من خمتلف اأنحاء العامل على 

جعل احلق يف التنمية حقيقة واقعة ت�ستهدف التح�سني امل�ستمر لرفاهية ال�سكان 

والأفراد جميعهم على اأ�سا�ش م�ساركتهم الفاعلة يف التنمية ويف التوزيع العادل 

لثمارها.

وقد �ساهمت دولة قطر منذ تاأ�سي�سها  يف اجلهود املبذولة على  الأ�سعدة  الدولية ،  

والعربية ، واخلليجية ، بهدف حتقيق ال�رشاكة العاملية يف التنمية وذلك عن طريق 

ان�سمامها اإىل العديد من التفاقيات القت�سادية الدولية التابعة للأمم املتحدة، 

خ�سو�سًا اتفاقية منظمة التجارة العاملية التي ان�سمت اإليها يف عام 1995، 

وكذلك يف التفاقيات العربية ، كاتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

الذي بداأ التنفيذ الفعلي لها يف عام ٢٠٠5 ، والتفاقيات اخلليجية ، ومن اأهمها 

اتفاقية ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة التي بداأ العمل بها يف يناير ٢٠٠8.

كما اأبرمت  دولة قطر اتفاقيات متعددة الأطراف ، خ�سو�سًا مع وكالة �سمان 

ال�ستثمار متعددة الأطراف )ميجا(، وكذلك التفاقيات الدولية لف�ش منازعات 

ال�ستثمار ، حيث ان�سمت قطر ملركز ت�سوية منازعات ال�ستثمار يف عام ٢٠1٠.

كما بلغ عدد التفاقيات الثنائية لل�ستثمار التي عقدتها دولة قطر )45( اتفاقية 

لغاية مايو عام ٢٠11 ، و)37( اتفاقية منع الزدواج ال�رشيبي.

بالإ�سافة اإىل ذلك ،  ت�سارك الدولة يف العديد من اجتماعات املنظمات والهيئات 

الدولية والعربية والإقليمية ذات العلقة بالق�سايا التنموية. وكذلك ا�ست�سافة 

العديد من املوؤمترات واملنتديات وامللتقيات العاملية والعربية املعنية بتحقيق 

ال�رشاكة العاملية يف التنمية كموؤمتر الأمم املتحدة املعني بتمويل التنمية الذي 

عقد يف اكتوبر ٢٠٠8، والدورة الرابعة ع�رش ملوؤمتر الأمم املتحدة للتجارة 

والتنمية )الإنكتاد( الذي عقد يف اإبريل ٢٠1٢م.

وميكن قيا�ش م�ساهمة دولة قطر يف حتقيق ال�رشاكة العاملية يف التنمية من خلل 

املوؤ�رشات التالية :

اأوًل - امل�ضاعدات الإمنائية الر�ضمية :

قدمت دولة قطر منذ اإن�ساءها منح وم�ساعدات اإمنائية للعديد من الدول النامية 

لتمويل م�ساريع اإمنائية ، وخريية ومواجهة اآثار الكوارث واحلروب، وتت�سم 

امل�ساعدات الإمنائية املقدمة من دولة قطر بالعديد من اخل�سائ�ش من اأهمها 

كونها اأكرث ي�رشاً واأقل تكلفة من م�سادر التمويل التجارية والتنموية الأخرى ، 

وكذلك تت�سف بات�ساع القاعدة اجلغرافية للدول امل�ستفيدة منها ، والتي بلغت 

اأكرث من 1٠٠ دولة خمتلف اأنحاء العامل. وتوجد العديد من املوؤ�س�سات التي تعنى 

بتقدمي امل�ساعدات الإمنائية يف دولة قطر من اأهمها �سندوق قطر للتنمية .

 وقد بلغ اإجمايل امل�ساعدات الإمنائية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة 

خلل الفرتة٢٠٠5-٢٠٠9 ملياري دولر اأمريكي.

�ضكل )1( تطور حجم امل�ضاعدات واملعونات الإمنائية القطرية للفرتة 

)2005-2009م( مليون دولر

        Source: Ministry of Foreign Affairs – Dept. of International Technical Cooperation.
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امل�سدر: وزارة اخلارجية- اإدارة التعاون الفني الدويل ، امل�ساعدات واملعونات 

الإمنائية املقدمة من دولة قطر  ٢٠٠5-٢٠٠9، الدوحة، ٢٠1٠.

وبالإ�سافة اإىل امل�ساعدات الإمنائية احلكومية ، تقوم بع�ش املوؤ�س�سات غري 

احلكومية بتقدمي امل�ساعدات للعديد من الدول الفقرية وخلل الأزمات ، ومن هذه 

املوؤ�س�سات قطر اخلريية،  وموؤ�س�سة ال�سيخ عيد بن حممد اخلريية، وموؤ�س�سة ال�سيخ 

ثاين بن عبد اهلل للخدمات الإن�سانية)راف( والهلل الأحمر القطري.

وكذلك ت�ساهم دولة قطر يف متويل التنمية يف العديد من الدول العربية ،  والنامية 

من خلل م�ساهمتها يف روؤو�ش اأموال بع�ش املوؤ�س�سات متعددة الأطراف 

كال�سندوق العربي للإمناء القت�سادي والجتماعي، والبنك الإ�سلمي للتنمية، 

و�سندوق اأوبك للتنمية الدولية، وامل�رشف العربي لتمويل التنمية يف اإفريقيا 

،وبرنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة وغريها من املوؤ�س�سات التي 

ت�ساهم يف متويلها الدولة. 

ثانيًا- حتويالت العمالة الوافدة :

ت�سكل التدفقات املالية املرتبطة بتحويلت العاملني يف قطر اأحد اأهم م�سادر 

التمويل اخلارجية يف الدول املر�سلة للعمالة وخ�سو�سًا الدول الأ�سيوية وتتعدد 

فوائد التحويلت على الدول امل�سدر للعمالة ، حيث توؤدي هذه التحويلت اإىل 

حت�سني هيكل توزيع الدخل يف هذه الدول ب�سكل ل ميكن حتقيقه عن طريق الربامج 

الإمنائية التي تتبناها تلك الدول ، خ�سو�سًا يف حالة هجرة الفقراء والعمال غري 

املهرة . ف�سًل عن ذلك بينت العديد من الأبحاث والدرا�سات املتعلقة با�ستخدامات 

التحويلت اإىل اأن التحويلت تنفق ب�سفة اأ�سا�سية على رفع م�ستويات ال�ستهلك 

وال�سحة والتعليم لأ�رش العمال، وهو ما يقود اإىل حت�سني م�ستويات املعي�سة لأ�رش 

املهاجرين .

�ضكل )2( حتويالت العمالة الوافدة خالل الفرتة 2006-2010م 

مليون دولر.

Source: Qatar Central Bank, Annual Report, August, 2011- P.181.

و�سهدت حتويلت النقدية للعمالة الأجنبية يف قطر ارتفاعًا كبرياً خلل الفرتة 

٢٠٠6-٢٠1٠  ، حيث ارتفعت من حوايل 14.٢ مليار ريال عام ٢٠٠6 اإىل نحو 

٢8.8 مليار ريال عام ٢٠1٠ وهو ما ميثل 6.6% من الناجت املحلي الإجمايل 

للدولة لعام ٢٠1٠ .

امل�سدر: م�رشف قطر املركزي، التقرير ال�سنوي، اأغ�سط�ش، ٢٠11، �ش 181

و�سفوة القول فاإن ا�ستيعاب قطر للأعداد الكبرية من العمالة الوافدة ، وخ�سو�سًا 

من الدول الفقرية يعزز من ال�رشاكة العاملية يف التنمية ، كما ويعد م�ساهمة 

اإيجابية يف اجلهد العاملي الهادف للتخفيف من حدة الفقر، والبطالة يف تلك الدول 

من خلل التحويلت النقدية لهوؤلء العاملني اإىل دولهم ، اإ�سافة اإىل خدمات 

التاأمني ال�سحي املقدمة لهم ومكافئة نهاية اخلدمة والت�سهيلت امل�رشفية 

املمنوحة لهم من قبل امل�سارف.

ثالثا- تدفقات ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رضة:

�سهدت تدفقات ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة الواردة اإىل دولة قطر خلل الفرتة 

)٢٠٠3-٢٠1٠( تطوراً ملحوظًا بو�سوله اإىل م�ستويات غري م�سبوقة، حيث ارتفعت 

من 6٢5 مليون دولر عام ٢٠٠3 اإىل 5.5 مليار دولر عام ٢٠1٠. وكنتيجة 

لذلك ارتفعت ن�سبة ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش اإىل الناجت املحلي الإجمايل من 

1.7% عام٢٠٠1 اإىل 8.٢% يف عام ٢٠٠5.وميكن تف�سري تنامي حجم تدفقات 

ال�ستثمار الأجنبي الوارد خلل الفرتة )٢٠٠3-٢٠1٠( اإىل جملة من الأ�سباب من 

اأهمها مرونة القوانني والت�رشيعات واللوائح ذات العلقة بال�ستثمارات الأجنبية 

املبا�رشة خا�سة يف جمال اخلدمات املالية ، والعقارية ، والت�سالت، واإىل حت�سن 

مناخ ال�ستثمار وارتفاع معدلت النمو القت�سادي التي تخطت 14 % بالأ�سعار 

الثابتة خلل العام ٢٠11، علوة على ارتفاع اأ�سعار البرتول التي اأدت اإىل جذب 

املزيد من ال�ستثمارات اإىل ال�سناعات واخلدمات املرتبطة الهيدروكربون. كما 

و�سهد تدفقات ال�ستثمار الأجنبي ال�سادر من قطر ارتفاعًا مت�سارعًا، اإذ ارتفع من 

88 مليون دولر عام ٢٠٠3 اإىل 11.5 مليار دولر عام ٢٠٠9 ، واجلدول التايل 

يو�سح ذلك.

ومن املتوقع اأن يرتفع حجم ال�ستثمارات املبا�رشة القطرية ال�سادرة خلل الفرتة 

القادمة ، حيث هناك توجه جلهاز قطر لل�ستثمار ال�ستفادة من الفوائ�ش املالية 

املتاأتية من عوائد النفط والغاز يف تنفيذ م�ساريع ا�ستثمارية �ست�سهم يف تنويع 

قاعدة القت�ساد القطري وهذا يتما�سى مع روؤية قطر الوطنية الهادفة اإىل بناء 

اقت�ساد متنوع وم�ستدام .

جدول )1( تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي املبا�رض الوارد وال�ضادر يف قطر 

2003-2010مليون دولر

Source: UNCTAD, World Investment Report 2011, Geneva, 2011

و�سفوة القول : فاإن دولة قطر �ستبقى من الدول الرائدة لتحقيق ال�رشاكة العاملية 

للتنمية عن طريق م�ساعدة الدول النامية يف مواجهة الكوارث التي تواجهها، 

وخلق م�سادر دخل  م�ستدام لل�سكان الفقراء، واإيجاد فر�ش عمل ملئمة ل�رشيحة 

ال�سباب التي تعاين من معدلت بطالة مرتفعة تخطت 3٠ % يف بع�ش الدول، 

ودعم جهودها ملحاربة الفقر ، واجلوع  مبا  ي�ساعد يف حتقيق الأهداف الإمنائية 

للألفية بحلول عام ٢٠15، وذلك من خلل الربامج التي �ستنفذها املوؤ�س�سات 

والأجهزة املعنية بالتنمية الدولية ك�سندوق قطر للتنمية، وموؤ�س�سات �سلتك، 

وموؤ�س�سة التعليم فوق اجلميع، علوة على موؤ�س�سة اأيادي اخلري نحو اآ�سيا وغريها 

،  من املنظمات غري احلكومية املعنية بتقدمي امل�ساعدات الإمنائية للدول النامية 

الفقرية. 

الدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي
 أستاذ اقتصاد واستشاري تعاون دولي

االستثمار األجنبي املباشر 
الصادر

االستثمار األجنبي املباشر 
الوارد

ال�ضنة

886252003

4389992004

35225002005

12735002006

516047002007

602937792008

1158481252009

186355342010
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اإلطارات 
المستعملة 

بين البيئة 
واالستثمار

يف الوقت الذي تعترب فيه اإطارات ال�سيارات  

امل�ستهلكة م�سدراً كبرياً للتلوث البيئي وعبئا على 

املجتمع يف التخل�ش من اآثارها ال�سلبية فاإنها قد 

تكون م�سدراً جيداًَ لإحدى اأهم �سناعات تدوير 

املنتجات امل�ستهلكة.

اإن �سعوبة حتلل الإطارات بيولوجيًا اأو كيميائيًا 

وعدم اإمكانية �سغطها لتقليل احليز الذي ت�سغله 

يف مكبات املخلفات يوؤدي اإىل حتولها اىل مكامن 

للمخلفات الع�سوية وغري الع�سوية التي توؤدي اإىل 

انبعاث الغازات وامللوثات البيئية ال�سارة.

كما  حتتوي مكونات الإطارات على عنا�رش خطرة 

جداً من الناحية البيئية حيث يدخل يف مكوناتها 

عنا�رش مثل الر�سا�ش والكروم والكادميوم وغريها 

من املعادن الثقيلة ال�سديدة التلويث للبيئة عدا عن 

كونها اأماكن مثالية لتكاثر القوار�ش والبعو�ش 

الناقل للأمرا�ش حيث اأن الإطارات عدمية النفاذية 

مما ميكنها من الحتفاظ باملاء ملدة طويلة لت�سكل 

بيئة جيدة لنمو يرقات البعو�ش الناقل للأمرا�ش 

اخلطرة .

واأي�سًا  فاإن الطارات املتكد�سة تكون اأحد اأ�سباب ن�سوب احلرائق التي ي�سعب ال�سيطرة عليها �سواء كانت 

احلرائق بطرق متعمدة اأو ب�سبب العوامل الطبيعية كالربق مثًل.

جميع هذه العوامل ال�سلبية وال�سارة بالبيئة ميكن تلفيها من خلل عمليات �سناعة التدوير )ت�سهد الكثري 

من دول العامل ما ميكن ت�سميته ثورة �سناعة تدوير املنتجات امل�ستهلكة(، بل اأي�سا فاإن هذه العملية )تدوير 

�سناعة الإطارات امل�ستعملة( لها الكثري من العوامل الإيجابية من الناحية البيئية ومن الناحية القت�سادية 

فعملية التدوير يف حد ذاتها عملية �سديقة للبيئة فهي ل تنتج اأي خملفات �سارة وبالتايل فهي ا�ستثمار 

م�سمون العائد املادي للم�ستثمرين وا�ستثمار بيئي جيد للمجتمع حيث ت�سري بع�ش الدرا�سات اإىل اأن البيئة 

النظيفة تزيد من انتاجية الفرد مبعدل ٢٠ – 4٠% من انتاجية الفرد نف�سه يف بيئة غري نظيفة ومن هذا املنظور 

ف�سناعة التدوير هي �سناعة م�ساهمة يف عملية التنمية من خلل املحافظة على البيئة النظيفة، ف�سل عن 

كونها م�سد دخل رخي�ش تكاليف النتاج.

نواجت عملية تدوير الإطارات:

- 75 % حبيبات وبودرة مطاط باأقطار ترتاوح بني ٠.5 ملم  اإىل  3.٠ ملم.

- ٢٠% اأ�سلك حديد  �سلب ممكن اإعادة تدويرها يف �سناعة ال�سلب

- 5% نايلون واألياف اأخرى مثل الكتان

ا�ضتخدامات نواجت عملية تدوير الإطارات امل�ضتعملة:

- مواد مالئة لكثري من اأنواع املطاط
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اإلطارات 
المستعملة 

- اأر�سيات للأبنية خا�سة امللعب الريا�سية واأفنية املدار�ش

- ت�ستخدم مع البيتومني للح�سول على طبقات ر�سف تتمتع مبقاومة عالية للعوامل البيئية واجلوية )مرونة يف حالت التمدد والنكما�ش الذي يوؤدي اإىل ت�سقق الطرق 

وانهيار اأجزاء منها(

الكميات املتاحة من الإطارات امل�ضتعملة يف قطر:

ت�سري البيانات الإح�سائية ملعاملت ت�سجيل املركبات يف دولة قطر خلل عام ٢٠٠9 اإىل التايل:

- ت�سجيل جديد: 71689 مركبة منها 43٠8٢ �سيارة خا�سة والبقية من خمتلف اأنواع املركبات 

- اإعادة ت�سجيل:٢٢٢4 مركبة منها 1٢٢٠ �سيارة خا�سة

- جتديد ت�سجيل: 399394 مركبة منها ٢58511 �سيارة خا�سة

- املجموع: 4733٠7 مركبة منها 3٠٢813 �سيارة خا�سة

هذه الأرقام ت�سري اإىل انتاج حوايل 1893٠٠٠ اإطار م�ستخدم على الأقل كل٢- 4 �سنوات باعتبار اأن العمر الفرتا�سي وال�ستخدام اجليد للإطار ل يتجاوز 3 �سنوات 

بح�سب تو�سيات اجلهات القائمة على ال�سلمة وتوجيهات امل�سنعني اأي�سا، اأي حوايل 19 األف طن تنتجها �سيارات ال�سالون فقط باعتبار اأن وزن اإطار �سيارة ال�سالون 

يرتاوح بني 8 – 1٢ كجم ون�سبة الفاقد من الطار خلل عملية ال�ستخدام يف حدود 15% من وزنه. 

اجلدول التايل يبني معاملت ت�سجيل املركبات يف دولة قطر خلل عام ٢٠٠9 

معامالت ت�ضجيل املركبات 2009

كما ت�سري اإح�ساءات الواردات اإىل اأن دولة قطر ت�ستورد 913٠٠٠ اإطار كمعدل �سنوي اأي مبعدل اإطاران لكل �سيارة م�سجلة �سنويا ، ومن املعلوم اأن كل اإطار جديد يتم 

تركيبه يعني اإطار يتم اإ�سافته اإىل امل�سكلة البيئية تلك امل�سكلة التي ميكن حتويلها بالقليل ن�سبيا من راأ�ش املال والقليل فعليا من الأيدي العاملة اإىل م�سدر جديد من 

م�سادر الدخل ملن ي�ستطيع اأو يرغب يف ال�ستفادة من المكانات املتاحة والتي تكاد تكون جمانية.

واردات دولة قطر من الإطارات 2007 – 2011

ت�سري الأرقام يف اجلدول ال�سابق اأن تطور ال�سترياد من الإطارات يتزايد مبعدلت مت�ساعفة  ففي حني بلغت ن�سبة الزيادة بني عامي ٢٠٠8 و ٢٠٠9 حوايل 4% على 

امل�ستوى الإجمايل فاإنها بلغت حوايل 18% بني عامي ٢٠٠9 و ٢٠1٠ ، وبالإجمال فاإن هناك اجتاه عام نحو تزايد الكميات امل�ستوردة وبا�سطراد ويوؤيد ذلك التطور 

ال�رشيع يف الهيكل القت�سادي القطري من الناحية ال�سناعية والعمرانية بل وجميع مناحي احلياة القت�سادية يف الدولة بالإ�سافة اىل النمو ال�سكاين املواكب للتطور 

القت�سادي ، الأمر الذي يتوجب معه اإعداد الربامج اللزمة لإعادة تدوير النواجت امل�ستهلكة من الإطارات مبا يحقق الفائدة البيئية والقت�سادية على حد �سواء.    

املجموعالغاءجتديداإعادة ت�ضجيلت�ضجيل جديدنوع  املركبة

3,32533512,84214116,643اآليات 

3,36022211,11426414,960مقطورة

64,0521,644374,22117,006456,923�سيارات اأخرى

70,7372,201398,17717,411488,526الجمايل 

نوع الإطار
200820092010

الوزن )كجم(العددالوزن )كجم(العددالوزن )كجم(العدد

644,09822,919,248671,50217,461,588720,36318,153,105اإطارات �سيارات ال�سالون

6,820562,80518,638596,84027,5101,839,199اطارات ال�سيارات الكبرية والآليات

162,4339,539,290138,5737,359,673198,14310,735,528اإطارات للحافلت )با�سات( اأو ال�ساحنات

68,9114,671,83088,5184,615,525140,5015,411,180غريها من الطارات

882,26237,693,174917,23130,033,6251,086,51736,139,011املجموع

رفيق أحمد سمور
 إحصائي – ادارة االحصاءات االقتصادية والحسابات 

الوطنية
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حوار – اأحمد العليمي

يف البداية نود اأن نتعرف على الأهمية التي 

ت�ضكلها الإح�ضاءات البيئية بالن�ضبة للدول عمومًا 

ولقت�ضاداتها ب�ضفة خا�ضة.

توفر الإح�ساءات البيئية معلومات اإ�سرتاتيجية للدول 

عن مدى توفر املوارد الطبيعية ونوعيتها، فهي ت�سور 

العلقة بني ال�سكان والظواهر الطبيعية من ناحية 

والبيئة من ناحية اأخرى. اإىل جانب ذلك فهي اأي�سًا 

مهمة لتف�سري التغريات البيئية ذات العلقة.

تواجه قطر حتديات بيئية فريدة، فقد حباها اهلل 

مبخزون هائل من الطاقة البرتولية املتجددة وغري 

املتجددة اإىل جانب ثروة بحرية مقدرة  هذا من 

ناحية ، ومن ناحية اأخرى فاإنها تواجه �سعوبة 

تاأمني م�سادر م�ستدامة ملياه ال�رشب ل�سكانها 

ولأن�سطتها القت�سادية الأخرى اىل جانب تلوث 

الهواء باملدن واملناطق ال�سناعية.

قطر دولة �سغرية اإل اأنها تتحرك ب�رشعة  لكي تلعب 

دوراً عامليًا  اأكرب من خلل ت�سديها لبع�ش امل�سكلت 

العاملية كتغري املناخ ، واملحافظة على البيئة. لذلك 

فاإن معرفة املعلومات البيئية ال�سرتاتيجية اأمر مهم 

لتحقيق بيئة م�ستدامة لتنمية قطر.

ما هو تقييمك لنظم الإح�ساءات البيئية بدولة قطر؟

تعمل قطر على تطوير عدد من املبادرات تتعلق 

بالإح�ساءات البيئية ، ويف هذا ال�سدد قام جهاز 

الإح�ساء بتحديد عدد من موؤ�رشات التنمية امل�ستدامة 

، واإعداد تقرير عن تقدم م�سرية الدولة نحو حتقيق 

اأهداف الأمم املتحدة للتنمية يف الألفية الثالثة 

..كما يعمل على اإ�سدار تقرير �سنوي عن الإح�ساءات 

البيئية.

كما قامت وزارة البيئة باإ�سدار التقرير الأول عن 

املعلومات البيئية  على م�ستوى الدولة  ، وفقًا 

ملتطلبات اتفاقية تغري املناخ. اإىل جانب و�سف 

قطر 
تلعب دوراً عالميًا في 
التصدي للمشكالت 

البيئية

خبيرة اإلحصاءات البيئية أدريانا للترسي تتحدث لمجلة اإلحصاء :-

اأكدت اأدريانا للرت�ضي اخلبري يف الإح�ضاءات البيئية باملعهد الوطني لالإح�ضاء واجلغرافيا يف املك�ضيك اأن دولة قطر تلعب دوراً عامليًا للت�ضدي 

للم�ضكالت البيئية.

واأ�ضافت اأدريانا - التي ا�ضت�ضافها جهاز الإح�ضاء موؤخراً – اأنه يجب و�ضع اإح�ضائي ي�ضمل كل البيانات  البيئية املطلوبة ، والتحقق من جودة 

ومالئمة املعلومات التي ينتجها ال�رضكاء الأ�ضا�ضيني ،  وذلك لتحقيق  اأهداف ا�ضرتاتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016  ،  و�ضوًل اإىل روؤية قطر 

.2030

واأو�ضحت اأدريانا يف حوار مع جملة )الإح�ضاء( اأن اجلهاز قد  بداأ  مببادرات لتح�ضني وتطوير الإح�ضاءات البيئية ،  موؤكدة على ظهور بع�س النتائج 

املتعلقة و املجالت كاملياه وجودة الهواء والنفايات وتلوث مياه البحر بحلول الربع الثاين من عام 2013 .
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التحديات التي تواجه حماية احلياة  الربية والنظام 

الإيكولوجي ، وقد ت�سمن التقرير كذلك انبعاث 

الغازات من البيوت الزجاجية.  اأ�سف اإىل ذلك فاإن 

موؤ�س�سة قطر للبرتول تعمل على متابعة الأداء يف 

عملياتها الإنتاجية ، ومراقبته لتحقيق ال�ستدامة 

البيئية. وعلى كل فاإن الفر�سة �سانحة لتطوير 

م�سدر موحد للمعرفة البيئية امل�ستدامة، فعلى جهاز 

الإح�ساء التن�سيق مع جميع اجلهات التي تعمل يف 

اإنتاج البيانات البيئية     لتطوير اإح�ساءات بيئية 

مت�سقة و�ساملة ، على درجة من الثقة وحفظها يف 

م�سدر موحد للمعرفة البيئية امل�ستدامة بقطر.         

 

ما املتطلبات الالزمة لتطوير هذه الأنظمة؟

 

للقيام بذلك ل بد من و�سع اإطار اإح�سائي ي�سمل كل 

البيانات املطلوبة ، ويت�سمن امل�ستخدمني الر�سميني 

الأ�سا�سيني ، وكذلك منتجي البيانات. ويف هذا ال�سياق 

قام جهاز الإح�ساء بو�سع عدة �سوابط لتح�سني 

نوعية الإح�ساءات البيئية وتوفريها ، واإن اأهداف 

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية، من قبيل ا�ست�سافة 

املوؤمتر العاملي حول تغري املناخ وا�ست�سافة بطولة 

كاأ�ش العامل ٢٠٢٢ ، حتتم على جهاز الإح�ساء 

مراجعة الحتياجات من البيانات ب�سورة م�ستمرة  ، 

والتحقق من جودة وملئمة املعلومات التي ينتجها 

ال�رشكاء الأ�سا�سيني.

 

نظم جهاز الإح�ضاء ور�ضة عمل عن الإح�ضاءات 

البيئية. فما هي  انعكا�ضات ذلك على اجلهات 

احلكومية؟

لقد كانت ور�سة العمل ناجحة بكل املقايي�ش ،  واأداة 

فعالة وكانت مبثابة خطوة مهمة نحو فهم املبادئ 

واملقايي�ش العاملية ،  اإىل جانب  التعرف على حجم 

ونوعية البيانات املتاحة، والنواق�ش منها، اإىل 

جانب اأوجه الق�سور التي حتد من قدرتها على تلبية 

الحتياجات الوطنية والعاملية من املعلومات. لقد 

ا�ستفاد اجلهاز من اخلربة العلمية والعملية حلوايل 

35 خبرياً من جهات خمتلفة مثل الأمانة العامة 

للتخطيط والتنمية ووزارة البيئة  ، وقطر للبرتول ، 

وموؤ�س�سة قطر وذلك لتطوير اإطار العمل للإح�ساءات 

البيئية. ومبوجب ذلك الإطار مت حتديد الأولويات 

الوطنية ،  كما �سي�ساعد على فهم م�سرتك بني 

املوؤ�س�سات ذات العلقة.

 

داخليًا، كيف ميكننا اأن نطور نظامًا عايل اجلودة 

لالإح�ضاءات البيئية )داخل اجلهاز(؟

 

اإن النظام الإح�سائي الوطني الذي يطلع به جهاز 

الإح�ساء، يجب اأن يكون ذلك هو امل�سدر املوحد 

لبيانات موثوق بها عن الإح�ساءات البيئية يف قطر، 

وذلك لت�سهيل عملية تكامل املعلومات البيئية الواردة 

من خمتلف اجلهات ذات العلقة  ، والتي ميكن 

ا�ستخدامها بوا�سطة العديد من امل�ستخدمني وتوفري 

اأطر اإح�سائية لتح�سني جودة املعلومات ، متهيداً 

لبناء قاعدة بيانات لتخاذ قرارات مبنية على الأدلة 

ورفع درجة الوعي.

 

اإن البيئة هي اإحدى اأهم ركائز روؤية قطر الوطنية 

2030. فما هو الدور الذي يتوقع اأن يلعبه جهاز 

الإح�ضاء حيال تلك الركيزة؟

على اجلهاز تطوير قدرات العاملني به ، وتدريبهم 

لإعداد كفاءات جديدة يف هذا املجال وميكن اأن 

يتم ذلك من خلل اخلرباء الدوليني وور�ش العمل 

لنقل اخلربة ، و ميكن للجهاز كذلك ربط العديد من 

املبادرات، من قبيل ا�ستخدام املعلومات التف�سريية 

وو�سع اآلية وا�سحة ل�سبط اجلودة.

         

هل هنالك مبادرات معينة ميكن اأن يتبناها جهاز 

الإح�ضاء لتح�ضني الإح�ضاءات البيئية وتطويرها؟

 

لقد بداأ اجلهاز بالفعل القيام بدوره القيادي يف هذا 

ال�ساأن واأتوقع ظهور بع�ش النتائج املتعلقة املجالت 

كاملياه وجودة الهواء والنفايات وتلوث مياه البحر 

، وذلك بحلول الربع الثاين من عام ٢٠13 ، وبناءاً 

على اإطار العمل القطري.  هذا عن الإح�ساءات البيئية  

وميكن جلهاز الإح�ساء ت�سميم ح�سابات بيئية 

اقت�سادية كاأداة اأ�سا�سية لتحليل العلقة بني الظواهر 

البيئية وتاأثرياتها القت�سادية ، يتطلع اجلهاز اأي�سًا 

مل�ساركة دولة قطر اهتماماتها ب�ساأن تغري املناخ، 

وذلك با�ست�سافتها لور�سة عاملية )معلومات تغري 

املناخ ودور الأجهزة الإح�سائية الوطنية يف تطوير 

معلومات بيئية ا�سرتاتيجية(.
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