


اإلستراتيجية الوطنية .. ودور المعلومات
�إن تد�شني �الإ�شرت�تيجية �لوطنية للتنمية هو مبثابة �لبد�ية �لعملية و�لعلمية يف طريق تنفيذ روؤية قطر 2030 . وال �شك �أن من متطلبات 

�لتنفيذ �لناجح للإ�شرت�تيجية ت�شافر �جلهود �لوطنية و�ن�شجام �لروؤى و�الأفكار حول �آليات �لتنفيذ ، مما يتطلب وجود تن�شيق قوي 

�إليها يف  �مل�شار  �لرئي�شية  يتو�فق و�الأهد�ف  و�أن�شطتها مبا  يتعلق بو�شع ور�شم خططها وبر�جمها  وفعال ما بني جميع �جلهات فيما 

�الإ�شرت�تيجية .

ويف هذ� �ل�شدد ، ال بد من �الإ�شارة �إىل �حد �أهم �أركان �لتنفيذ �لناجح للإ�شرت�تيجية �لوطنية �أال وهو �جلانب �ملعلوماتي ، و�ملتمثل 

يف دور جهاز �الإح�شاء �ملتوقع يف هذه �لعملية .. �إذ �أنه من �جل جناح �لرب�مج و�خلطط �لتي �شتقوم عليها �جلهات �ملختلفة ال بد من 

�أن تكون م�شتندة وموؤ�ش�شة على �أ�شا�س من �لبيانات و�ملعلومات دقيق ، وحديث ، وباالإمكان �العتماد  �لعملي عليه . �إن جهاز �الإح�شاء 

 ، وي�شهل   ، و�لبيانات مبا يخدم  للمعلومات  �الإ�شرت�تيجية من حيث وجوده كم�شدر مزود ومورد  تنفيذ  ��شرت�تيجيًا يف  يعترب د�عمًا 

ويدعم قدره �لقطاعات �الأخرى يف حتقيق دورها �ملطلوب يف عملية �لتنفيذ . 

�لوطني  �ليوم  فعاليات  يف  �لفرعية  �ال�شرت�تيجيات  عن  �مل�شئولة  �لفنية  �لعمل  فرق  جلميع  �جلهاز  دعوة  جاءت   ، �ل�شياق  هذ�  ويف 

للإح�شاء يف دي�شمرب �ملا�شي ، خللق حو�ر عملي وو�قعي حول �حتياجات هذه �لفرق من �ملعلومات و�لبيانات ، وكيفية توفريها من قبل 

جهاز �الإح�شاء ، على �أن تو�شع يف عني �العتبار جميع �ملتطلبات �لفنية و�لب�شرية �للزمة ، وكيفية �لتغلب على �أي عو�ئق حتول دون 

قيام �جلهاز ، �إىل جانب �جلهات �الأخرى ، بالدور �ملطلوب.
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َيْسُهل نطقه .. ويصعب تطبيقه 
ا تكمن يف قابليتها للتطبيق و�لتنفيذ ، وملئمتها للقدر�ت  ال تكمن جمالية �الأفكار يف طرحها ، وعر�شها بطريقة جميلة وجذ�به ، و�إنمّ

و�الإمكانيات �ملوجودة  لنقلها من غرفة �الأحلم �لهادئة �إىل �شارع �حلقيقة �ملكتظ باملتغري�ت ، و�لتناق�شات ، و�ملفاجاآت �أي�شًا . 

ل وفقًا لتو�فق  ما ال ميكن تطبيقه ، يدخل يف د�ئرة �لريح �خلالية من �ملعنى ، وما هو قابل للتنفيذ ، يدخل يف د�ئرة �لو�قع �لقابل للت�شكمّ

وتو�فر �لعن�شرين �جلوهريني : �الإر�دة و�الإد�رة . 

َكرث يف �الآونة �الأخرية �حلديث حول رتابة �ملخرجات �الإح�شائية �ملتمثلة يف �جلد�ول ، و�حلاجة �إىل عملية حتليل وتف�شري هذ� �حل�شد 

�لكبري من �الأرقام من خلل ربطه بالو�قع �أكرث ، و�إي�شاله �إىل �لنا�س ب�شكل �آخر ي�شمن �لفائدة و�ملتعة يف �آن و�حد. 

ورغم �مياننا �لتام باأهمية و�شرورة �جلد�ول �الإح�شائية ، وكافه �الأناط �ملتبعة يف عملية �لن�شر يف �لوقت �حلايل و�لتي ت�شتهلك 

�لوقت و�جلهد من قبل �الأخ�شائيني �لذين نكن لهم كل �حرت�م وتقدير  �إىل �أن رجل �ل�شارع �ليوم ينا�شدنا ببذل جهد �آخر نحو �إ�شاءة 

�لبيانات و�ملعلومات و�الأرقام ، وفتح نافذة على ما يوجد ور�ء �لرقم . وما ور�ء �لرقم ��شياء عديدة مثرية للده�شة �أحيانًا ، و�لقلق 

�أحيانًا ، و�حلزن �أحيانًا �خرى ! 

فهذ� �لرقم  ، �لبيان ،�ملعلومة  ال يعدو �شوى �حلاجز �ل�شامت �ل�شفاف ومن ور�ءه �حلقيقة بكل ظو�هرها وملحمها . 

ومن هذ� �ملنطلق ، بادر جهاز �الإح�شاء بالعمل على �إن�شاء خدمة جديدة �شيتم تد�شينها يف �لوقت �لقريب ، وتتمثل يف ن�شر موؤ�شر�ت 

يومية تت�شمن حتليًل �إح�شائيًا مبدئيًا ، �شمن مو��شيع خمتلفة ومتنوعة ،  من خلل �العتماد على �آلية جديدة يف عملية �الختيار 

و�ل�شرد ؛ �ختيار �ملوؤ�شر وطريقة �ل�شرد . و�ل�شوؤ�ل �مللح �الآن : هل �شيكتب لهذه �لفكرة �لنجاح من خلل قدرتنا على حتويلها �إىل و�قع 

ملمو�س ، �أو �أنها �شتحمل نف�س م�شري �الأفكار �الأخرى و�لكثرية ، �لتي ولدت ب�شرعة ، وماتت ب�شرعة!

محمد علي المرزوقي 
رئيس التحرير 
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نتطلع  الى خلق 
شراكات مباشرة 

مع  الجهاز  
في مجال  التحليل 

اإلحصائي

هل لمستم تعاون وثيق من 
وزارات وأجهزة الدول وشركات 

القطاع الخاص وشركات القطاع 
المختلط في إنجاح تجربة معرض 

قطر المهني؟

لالأمانة نحن نلم�ض اجتهادًا من اجلميع لبذل كل ما 

من �صاأنه خدمة املعر�ض واأهدافه. ولكن تبقى نقطة 

اأن اجلميع لي�ض على نف�ض القدر من الفهم لفل�صفة 

عمل املعر�ض، وبالتايل تكون م�صاركتهم وتفاعلهم 

لي�ض على القدر املطلوب. واإدراكًا منا بذلك فقد 

حر�صنا ومنذ اإنطالقة املعر�ض على تنظيم حملة 

توعية جلميع الفئات امل�صاركة لبيان الدور احلقيقي 

الذي ميكن اأن يقدمه املعر�ض لهم من خالل عقد 

ور�ض عمل ولقاءات وزيارات مبا�صرة للجهات. واأي�صًا 

نقوم مبتابعة اأداء هذه اجلهات �صنة بعد �صنة، وهذا 

التعاون يف ازدياد وهلل احلمد. 

 إلى أي حد ساهم تنظيم معرض 
قطر المهني في تحقيق برامج 

تقطير الوظائف في دولة قطر؟

يقوم املعر�ض بدور مهم يف هذا ال�صاأن حيث اأن قرابة 70% من زوار املعر�ض هم من فئة ال�صباب 

القطري والذي من املتوقع اإن�صمامهم ل�صوق العمل يف الفرتة من �صنة اإىل اخلم�ض �صنوات يف 

الغالب. وبالتايل فاإن اجلهات امل�صاركة جتد فر�صة كبرية للتوا�صل والختيار الأن�صب من ال�صباب 

القطري مبا يتوافق مع خطط وبرامج التقطري يف الأجل الق�صري من خالل فر�ض التوظيف التي 

تعر�صها اأو يف الأجل الطويل من خالل فر�ض التعليم والتدريب والتطوير املقدمة.

كيف تقيمون استجابة الباحثين عن عمل من القطريين من 
مختلف االختصاصات من خالل تجارب السنين السابقة؟

ي�صتطيع الباحث عن عمل التعرف على نوعية وطبيعة فر�ض العمل 

املتوفرة بالدولة اأو يف قطاع معني من خالل زيارة اأجنحة اجلهات 

العار�صة وال�صوؤال عن فر�ض التوظيف والتطوير املطروحة من 

قبلهم واأهم املتطلبات وال�صروط املطلوبة ل�صغالها، وبالتايل 

يت�صنى له ال�صتعداد اجليد املعتمد على معلومات وا�صحة قبل 

التقدمي عليها. ل �صيك اأن هذا يزيد من فر�صة ح�صوله على 

الوظيفة التي تنا�صبه ويرغب بالتقدمي عليها.

ما هو حجم المشاركة التي كانت  في 
معرض قطرالمهني لعام 2011م ؟

بلغ عدد اجلهات امل�صاركة حوايل 126 جهة من خمتلف القطاعات 

يف الدولة هذا بالإ�صافة اإىل اأجنحة وبرامج التوعية  الذي ي�صل 

اجلهات امل�صاركة بها حوايل الع�صرين جهة، واأود ان اقول هنا ان جناح معر�ض قطر املهني 2011   

ل يقا�ض بعدد اجلهات امل�صاركة فقط بل يعتمد يف الأ�صا�ض على حتقق الغر�ض من اإقامته من 

خالل امل�صاركة الآيجابية للجهات العار�صة مبا تقدمه من فر�ض تعليم وتوظيف وتدريب وتطوير 

ل�صبابنا وبناتنا مبا يتوافق مع خططها للموارد الب�صرية واملعدة م�صبًا، ومن الناحية الأخرى اأن 

ي�صاعد املعر�ض ال�صباب يف التخطيط ال�صليم واملدرو�ض مل�صتقبلهم املهنية و الوظيفي مبا يتنا�صب 

مع مهاراتهم وقدراتهم وميولهم توافقًا مع متطلبات �صوق العمل.

ماهي تطلعاتكم المستقبلية فيما يخص تنظيم معرض 
قطر المهني ؟

مزيد من الوعي بر�صالة املعر�ض واأهدافه، ليت�صنى حتقيق ال�صتفادة الق�صوى منه.

ما مدى استفادتكم من البيانات اإلحصائية التي تصدر عن 
جهاز اإلحصاء عند القيام باالستعداد معرض قطر المهني ؟

يف مراحل الإعداد ملعر�ض قطر املهني ت�صاعد البيانات الإح�صائية اخلا�صة بالدولة على بناء 

قواعد معلوماتية عن �صوق العمل �صواء اأ�صماء اجلهات العاملة بالدولة اأو القطاعات وغريها من 

الت�صانيف، وتلك البيانات نح�صل عليها من املوقع الإلكرتوين جلهاز الإح�صاء  ،واأي�صًا الن�صرات 

التي ي�صدرها اجلهاز وما حتويه من حتليالت اأو نتائج 

م�صتخل�صة خا�صة بالدرا�صات القومية التي يجريها اجلهاز اأو 

اللجان العاملة معه كاللجنة الدائمة لل�صكان، هي حمل اهتمام 

ومتابعة حيث اأن لها اأثر مبا�صر يف اإعداد الربامج والفعاليات 

وغريها من اأن�صطة للمعر�ض.

هل لديكم مقترحات بشأن التعاون 
مع جهاز اإلحصاء في اإلعداد ألنشطة 

معرض قطر المهني ؟ 

ناأمل يف خلق �صراكات مبا�صرة مع اجلهاز فيما يخ�ض 

امل�صاعدة يف التحليل الإح�صائي وا�صتخال�ض اأهم النتائج من 

البيانات التي جنمعها �صواء من ا�صتمارة الدخول للزوار اأو ا�صتمارة قيا�ض مدى الر�صى للجهات 

العار�صة اأو حتى البيانات التي تطلبها جلنة املتابعة للمعر�ض. وكما ميكن التعاون مع اجلهاز 

املوقر على م�صتوى ا�صرتاتيجي فيما يخ�ض عمل درا�صة تقييمية �صاملة للمعر�ض، خ�صو�صًا واأنه 

م�صى قرابة اخلم�صة اأعوام منذ اإنطالقته وهي فرتة جيدة لعمل مثل هذه الدرا�صة.

 خالل معر�ض قطر املهني 2011

19مجلة اإلحـصــــاء

حوار 

فى بداية الحوار نريد أن نتعرف 
على فكره انشاء معرض قطر 

المهنة  ؟

لقد نبعة فكرة معر�ض قطر املهني من �صاحبة 

ال�صمو ال�صيخة موزا بنت نا�صر وتبناها برعايته 

�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل العهد الأمني، وقام بتنفيذ امل�صروع كل من موؤ�ص�صة قطر 

للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع وقطر للبرتول وجامعة قطر يف بداية الأمر وان�صم اإليهم بعد ذلك 

وزراة العمل والديوان الأمريي، وقد �صهد املعر�ض تطورًا م�صطردًا عامًا بعد اآخر نظرًا للدعم 

الكبري الذي يح�صى به.

وهل تمت االستفادة من تجارب دولية وعربية وخليجية في 
تنظيم معرض قطر المهني؟

اإن فكرة امللتقيات واملعار�ض املهنية هي فكرة حديثة نوعًا ما على امل�صتوى الدويل، وما من �صك 

باأنه متت ال�صتفادة من التجارب العاملية املوجودة؛ ولكن اأوؤكد اأن معر�ض قطر املهني هو م�صروع 

رائد له فل�صفته النابعة من قطر والتي ترتكز على طرح فر�ض التعليم والتوظيف والتدريب 

والتطوير احلالية وامل�صتقبلية يف ال�صوق القطري مما ي�صهم يف و�صع وتنفيذ خطط التنمية 

الب�صرية بناًء على معلومات وقراءات واقعية �صواء للموؤ�ص�صات من ناحية اأو الأفراد )ال�صباب( 

من الناحية الأخرى وبالتايل حتقيق اأف�صل النتائج على القت�صاد القومي للدولة، وكما يعمل 

املعر�ض من خالل طرح جمموعة من الفعاليات والربامج على خلق ثقافة التخطيط املهني وهي 

ثقافة جديدة على املجتمع عمومًا. لذلك فاإنا مل جند جتربة مماثلة له يف املنطقة العربية، حيث 

اأن معظم النماذج املوجودة ترتكز على عر�ض الفر�ض الوظيفية فقط.

هل تقتصر المشاركة في معرض قطر المهني على الوزارات 
واألجهزة الحكومية، بل تمتد لتشمل القطاع المختلط 

والقطاع الخاص؟

باب الت�صجيل مفتوح جلميع القطاعات احلكومية واخلا�صة واملختلطة، بدليل اأنه مت توزيع 

اجلهات امل�صاركة على اأربعة قرى، هي: القرية احلكومية – قرية الطاقة وال�صناعة – قرية املال 

والأعمال – قرية التعليم وال�صحة والريا�صة. ويندرج حتت كل فئة جمموعة من املوؤ�ص�صات الغري 

اأو ال�صبه حكومية.

ما هي المعوقات والصعوبات التي قد تواجه تنظيم معرض 
قطر المهني؟

اأوًل؛ اأنا ل اأوؤمن باملعوقات وال�صعوبات، واإمنا اأعتربها حتديات حتتاج عناية اأكرث حتى يتم 

جتاوزها.

وبخ�صو�ض ما يواجهه املعر�ض من حتديات؛ فاأكرب حتدي هو الفكرة التي يقوم عليها املعر�ض 

وهي خلق ثقافة التخطيط املهني )امل�صتقبلي( وهي فكرة جديدة على املجتمع القطري من 

موؤ�ص�صات اأو اأفراد وبالتايل قد ل تكون م�صاركتهم اأو زيارتهم على امل�صتوى الذي يحقق الغر�ض 

من اإقامته. ل�صك اأن هذا يبطئ من تنفيذ خطط وبرامج التطوير للمعر�ض.

اأكد ال�صيد عبداهلل اأحمد املن�صوري املدير 

التنفيذي معر�ض قطر املهني  التابع  ملوؤ�ص�صة 

قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتع ان البيانات 

التى ي�صدرها جهاز الإح�صاء كان لها اثر 

مبا�صر فى   اإعداد الربامج والفعاليات وغريها 

من اأن�صطة  املعر�ض املهنى 2011.

وقال عبداهلل املن�صورى فى حوار  اأجرته جملة 

)الإح�صاء(  :« يف مراحل الإعداد ملعر�ض 

قطر املهني ت�صاعد البيانات الإح�صائية 

اخلا�صة بالدولة على بناء قواعد معلوماتية 

عن �صوق العمل �صواء اأ�صماء اجلهات العاملة 

بالدولة اأو القطاعات وغريها من الت�صانيف، 

وتلك البيانات نح�صل عليها من املوقع 

الإلكرتوين جلهاز الإح�صاء«.

واأ�صاف املدير التنفيذى ملعر�ض قطر املهنى 

اأن  الن�صرات التي ي�صدرها اجلهاز وما حتويه 

من حتليالت اأو نتائج م�صتخل�صة خا�صة 

بالدرا�صات القومية التي يجريها اجلهاز اأو 

اللجان العاملة معه كاللجنة الدائمة لل�صكان، 

هي حمل اهتمام ومتابعة حيث اأن لها اأثر 

مبا�صر يف اإعداد الربامج والفعاليات وغريها 

من اأن�صطة للمعر�ض.

وفيما يلى ن�ض احلوار.....

حوار -  دانا املا�س 

في حوار مع المدير التنفيذى لمعرض قطر المهنى ..عبداهلل  المنصوري :-

بيانات )اإلحصاء( ساعدتنا في  
اإلعداد لمعرض قطر المهني 

 عبداهلل اأحمد املن�صوري
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حوار 

كما ميكن اأن يتلف ال�شتخدام املتكرر للهواتف اجلوالة النظام 

الب�شري وي�شبب ورم العني. وميكن اأن يوؤدي التعر�س الطويل 

اإىل اإ�شعاع طويل الأمد ي�شبه الإ�شعاع امل�شتخدم يف الهواتف 

اخللوية اإىل تلف يف العد�شة ي�شاهد بالعني املجردة وتلف ل 

ي�شاهد بالعني املجردة ول ميكن �شفاوؤه.

و ك�شفت درا�شات وجود انخفا�س يف كثافة العظم احلرقفي يف 

اجلانب حيث يحمل الأ�شخا�س الهواتف اخللوية.

ووجدت درا�شة علمية اأن حاملي جهاز الهاتف اجلوال م�شندا 

اإىل اأحد جانبي الراأ�س عدة �شاعات يف اليوم يواجهون خطرا 

يزيد 50% بتكون ورم يف الغدة النكفية  بعد 5-10 �شنوات.

و الإ�شعاع الكهرومغناطي�شي من الهاتف اخللوي واأبراج البث 

الهاتفي اخللوي يف الطيور واحليوانات والنباتات والبيئة. 

ويف الوليات املتحدة لوحظ الختفاء املفاجئ للنحل قبل 

عدة اأعوام وربط ذلك بارتفاع التلوث الكهرومغناطي�شي. 

واحلال نف�شه يف اأملانيا و�شوي�شرا واإ�شبانيا والربتغال واإيطاليا 

واليونان وا�شكتلندا وويلز و�شمال غربي اإجنلرتا. ولوحظ اأن 

عدد النحل يف اإجنلرتا قد انخف�س 54% بني عام 1985 وعام 

2005 باملقارنة مع 20% يف اأوربا. ويحذر العلماء اأن النخفا�س 

امل�شتمر يف عدد النحل وامللحقات الأخرى ميكن اأن تثري اأزمات 

اأكرب ومبا�شرة اأكرث من 

ارتاع درجة حرارة 

الكرة الأر�شية.

كما  تبني 

درا�شات 

خمتلفة اأن 

التعر�س 

اإىل 

الإ�شعاع 

الكهرومغناطي�شي 

يقلل م�شتويات 

هرمون امليالتونني يف 

احليوانات، وي�شبب ذلك 

طائفة من ال�شطرابات 

مبا فيها ا�شطرابات 

النوم والإرهاق 

املزمن والكاآبة 

والأمرا�س 

القلبية 

والتكاثرية والع�شبية. كما يرتبط تناق�س هرمون امليالتونني 

زيادة تلف احلم�س النووي وزيادة خطر ال�شرطان والتهاب 

املفا�شل وال�شطراب املو�شمي وال�شيزوفرينيا وزيادة اإرهاق 

العينني وتلف الكليتني ومر�س الزهامير ومر�س باركن�شن 

والإجها�س ومتالزمة وفاة الر�شيع املفاجئ وزيادة خطر 

�شرطان الدم يف الأطفال.

و اأظهرت الدرا�شات اأن ا�شتخدام الهواتف اجلوالة ي�شبب 

ا�شطراب النوم من املرحلة 

الرابعة وهي املرحلة املهمة 

يف ال�شرتجاع الكامل للدماغ 

والبدن. ويوؤخر ا�شتخدام 

هواتف ال�شتقبال والإر�شال 

قبل اخللود اإىل النوم يوؤخر 

ويقلل النوم وي�شبب ال�شداع 

والت�شوي�س والكاآبة. اإن النتائج مثرية للقلق ال�شديد بالن�شبة 

لالأطفال واملراهقني اإذ اأنهم ي�شتخدمون الهواتف اخللوية ليال 

وي�شعون الهاتف ملت�شقا بالراأ�س وقد يوؤدي ذلك اإىل تغيريات 

يف املزاج وال�شخ�شية والكاآبة والفتقار اإىل الرتكيز ورداءة 

الأداء الأكادميي.

واو�شحت الدرا�شة انه ميكن اأن ي�شبب ال�شتخدام الوا�شع 

للهواتف اجلوالة ال�شرطان. وي�شبب ا�شتخدام الهواتف 

اجلوالة اأكرث من 10 اأعوام منطا م�شتمرا لزيادة 

خطر الإ�شابة ب�شرطان الدماغ. وتبلغ ن�شبة 

احتمال اإ�شابة الأطفال واملراهقني 

ب�شرطان الدماغ خم�شة اأ�شعاف لأن 

اأدمغتهم لي�شت متطورة على نحو تام 

وتغلغل الإ�شعاع اأعمق كثريا.

و ي�شيع عدد كبري من الطيور من 

مثل احلمام والع�شافري والإوز 

ب�شبب الت�شوي�س من �شاريات 

الهواتف اجلوالة. وميوت 

عدة ماليني من الطيور من 

230 نوعا كل عام ب�شبب 

ال�شطدام ب�شاريات الت�شالت 

البعيدة يف الوليات املتحدة اأثناء 

الهجرة.

واأظهرت درا�شة يف اأملانيا اأن الأبقار 

التي ترعى بالقرب من اأبراج 

البث الهاتفي اأكرث احتمال 

اأن تواجه اإجناب اأجنة ميتة 

وحالت الإجها�س الذاتي 

والت�شوهات اخللقية 

يف املواليد وامل�شاكل 

ال�شلوكية والتدهور العام 

يف ال�شحة العامة. 

وميكن لتعر�س الأبقار احللوب كذلك يف كمية اإدرار احلليب 

وتغري تكوين احلليب وم�شاكل يف اخل�شوبة. كما اأن التلوث 

الكهرومغناطي�شي �شبب حمتمل للت�شوهات وانخفا�س عدد 

بع�س احليوانات الربمائية. ووجدت يف احليوانات الربمائية 

حالت ال�شذوذ يف التكوين واحل�شا�شية والتغريات يف تعداد 

الدم )عدد الكريات احلمراء والبي�شاء يف الدم( وزيادة 

�شرعة النب�س وازدياد حالت املوت يف احليوانات الربمائية.

كما ان  الإ�شعاع 

الكهرومغناطي�شي ال�شادر عن 

اأبراج البث اخللوي ميكن اأن 

توؤثر كذلك يف اخل�شراوات 

واملحا�شيل والنباتات املجاورة.

ون�شتطيع ان ن�شري هنا اىل بع�س 

الإجراءات الحرتازية الب�شيطة التى ميكن ان يقوم بها اي 

فرد مثل :-

1. اإبعاد كل الهواتف اخللوية بعيدا عن متناول   

الأطفال.

2. جتنب ا�شتخدام الهواتف اخللوية اأثناء فرتة   

احلمل.

3. عدم تقريب الهواتف اخللوية من الأع�شاء   

التكاثرية.

4. ين�شح الرجال الذي يخططون لإجناب الأطفال   

بالتوقف عن ا�شتخدام الأجهزة الال�شلكية قبل   

فرتة طويلة من التلقيح.

5. تقييد ا�شتخدام الهاتف اخللوي يف املناطق   

الطبية من مثل �شالت العمليات ووحدات العناية   

الفائقة.

6. ين�شح م�شتخدمو اأجهزة تنظيم �شربات القلب   

با�شتخدام الهواتف اخللوية بالأذن اليمنى اإذا   

كان اجلهاز يف اجلانب الأي�شر من ال�شدر   

والعك�س بالعك�س.

7. جتنب ا�شتخدام الهواتف اخللوية قبل اخللود اإىل   

النوم.

8. يجب على احلكومة اتخاذ اإجراءات لت�شديد   

معايري الإ�شعاع.

9. يجب تنظيم �شفوف التوعية لتثقيف النا�س ب�شاأن   

اآثار الإ�شعاع ال�شارة.

يتقدم جهاز الإح�ساء يف قطر  بال�سكر  اإىل الربوف�سور 

غريي�ش كومار بق�سم الهند�سة الكهربائية ، �سركة اأي اأي تي 

بومبي، الهند ل�سماحه بن�سر هذا امللخ�ش لدرا�سته  بعنوان 

» خماطر الإ�سعاع ب�سبب الهواتف اخللوية / اأبراج البث 

الهاتفي اخللوي«   مبجلة الإح�ساء

ترددات الجوال تزيد 
من الشعور باأللم 

والحالة العصبية 
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اشعاع الجوال ..السم البطيء 
الذى النشعر به 

ل يدرك امل�شتخدمون �شخامة الأخطار التي تقع ب�شبب الإ�شعاع 

من الهواتف اخللوية واأبراج البث الهاتفي اخللوي ، ومن 

ناحية اأخرى يوا�شل م�شغلو البث الهاتفي الدعاء بعدم وجود 

اأي م�شاكل �شحية، وعلى �شعيد املنظمات  مل ت�شع  منظمة 

ال�شحة العاملية ، واللجنة الدولية للحماية من الإ�شعاع غري 

املوؤين  اأي مبادئ توجيهية اأكرث �شرامة تتعلق بالإ�شعاع الآمن 

اأو تو�شي بها. 

وقد تبنت عدة دول معايري اإ�شعاع ت�شتند على درا�شات معينة 

اأجريت فيها ،و لذا اأ�شبحت �شناعة الهواتف اخللوية   مثل 

�شناعة  التدخني التى  توا�شل الدعاء اأن التدخني غري م�شر 

وفى املقابل هنالك حاليا ماليني النا�س يف اأرجاء العامل  

يعانون  من التدخني.

ويف احلقيقة اأن اإ�شعاع الهواتف و الأبراج اخللوية اأ�شواأ من 

التدخني لأن املرء ل يتمكن من �شم هذا الإ�شعاع اأو تذوقه اأو 

الإح�شا�س به اأو روؤيته ويالحظ تاأثريه يف ال�شحة بعد التعر�س 

اإليه مدة طويلة..لذا مييل الكثري من الأ�شخا�س اإىل تبني 

نهج غري منتظم نحو احلماية ال�شخ�شية فيما يتعلق بالإ�شعاع 

ال�شادر عن الهواتف اخللوية.

 ولتعقيد امل�شكلة ي�شاف اجلهل والفتقار اإىل الوعي وينتهي 

الأمر بنا جميعا اإىل ا�شتيعاب هذا ال�شم البطيء دون اأن ن�شعر 

، وحتى لو كان النا�س على وعي بخطر الإ�شعاع فلي�س لديهم 

اختيار البتعاد عنه اإذا كان الربج مقاما بالقرب من مكاتبهم 

اأو بنايتهم ال�شكنية ول توجد حاليا اأي اإجراءات وقاية اأو �شيادة 

القانون ملنع اإقامة تلك املن�شاآت بالقرب على نحو خطري من 

الن�شاط الب�شري. 

اإن جمموع الإ�شعاع الذي يتعر�س له اأي �شخ�س يف اأي يوم 

عادي ب�شمل الإ�شعاع من اأبراج البث الهاتفي اخللوي والهواتف 

اخللوية والهواتف الال�شلكية واحلوا�شيب واأجهزة الالبتوب 

واأبراج التلفزيون واأبراج AM/FM واأفران املايكروويف 

وغريها ،ونحن نتعر�س اإىل كل هذه الأنواع من الإ�شعاع ذات 

طبيعة جمعية. لذا من ال�شروري فر�س �شانعي ال�شيا�شات 

معايري اإ�شعاع اأكرث �شرامة.

ل يعني هذا اأننا يجب المتناع عن ال�شكن بالقرب من هذه 

الأبراج والمتناع عن ا�شتخدام الهواتف اخللوية. �شحيح 

اأن للتقنية اخللوية عدة مزايا. ويجب اأن يوا�شل الباحثون و 

اخلرباء التقنيون و املدراء امل�شاريع اإجراء البحوث وتقدمي 

حلول ممكنة ل تعر�س للخطر الب�شر والطيور واحليوانات 

والبيئة.

وعندما ننظر اىل خال�شة بالنتائج الرئي�شية مل�شروعات 

البحوث املختلفة ف�شنجد عدد من النقاط الهامة مثل  اأنه 

عندما يتعر�س اجل�شم الب�شري اإىل اإ�شعاع كهرومغناطي�شي 

فمن املعروف  فاإنه ميت�س الإ�شعاع لأن اجل�شم الب�شري يتكون 

من 70% من ال�شوائل. اإن تاأثري امت�شا�س امليكروويف اأكرث 

كثريا يف اأق�شام من مثل الدماغ حيث املحتوى ال�شائل يبلغ 

 .%50

كما اأن التاأثري اأ�شد حيثما تكون حركة ال�شائل اأقل مما هي 

يف الدماغ والعينني واملفا�شل والقلب والبطن ،وتك�شف درا�شة 

على اجلرذان اأن الرتدد الال�شلكي من الهواتف اجلوالة ت�شبب 

ت�شرب الألبومني من الأوعية الدموية يف مواقع غري منا�شبة 

يف الدماغ. ووجود الألبومني يف اأن�شجة الدماغ موؤ�شر على اأن 

الأوعية الدموية قد اأ�شيبت باأ�شرار واأن الدماغ قد فقد بع�س 

حمايتها.

كما اأن الأطفال والن�شاء احلوامل 

واجلنني اأكرث عر�شة لالإ�شعاع 

الهاتفي اخللوي ، وقد لوحظ يف 

بع�س الدرا�شات اأن هنالك �شلة 

بني ا�شتخدام الأم للهاتف اخللوي 

اأثناء احلمل وبني ازدياد احتمال 

الإجها�س التلقائي والت�شوهات 

اخللقية وامل�شاكل ال�شلوكية يف 

اأطفالهن ،والأرجح اأن يعاين 

الأطفال الذين يتحدثون يف هواتف ال�شتقبال والإر�شال 

من ا�شطراب الذاكرة وتناق�س الهتمام وتناق�س التعلم 

والقدرات الإدراكية وزيادة �شرعة الغ�شب يف املدى الق�شري..

اأما املخاطر يف املدى البعيد فت�شمل متالزمة الكاآبة.

و توؤكد الدرا�شات اأن الإ�شعاع من الهواتف اخللوية ميكن اأن 

يوؤثر تاأثريا كبريا يف خ�شوبة الرجل ، ويرتبط ا�شتخدام الرجل 

الهواتف اخللوية يف نوعية احليوانات املنوية وعددها وحركتها 

وقابليتها للحياة والبنية العادية لل�شكل والبنية وتتعلق بفرتة 

ا�شتخدام الهاتف اخللوي. كما وجد اأن الإبقاء على الهواتف 

وهي يف حالة عاملة يف اجليب يكفي لإحداث ال�شرر اإذ اأن 

الهواتف اجلوالة تبث بانتظام معلومات اإىل اأبراج البث اخللوي 

لتثبيت الت�شال.

كما   اأظهرت درا�شات اأن احلقول الكهرومغناطي�شية ال�شعيفة 

تزيل اأيونات الكال�شيوم املرتبطة باأغ�شية اخلاليا احلية مما 

يجعلها اأكرث احتمال اأن تتمزق وحتدث فيها ثقوبا وت�شربا على 

نحو موؤقت. ويولد ت�شرب اأيونات الكال�شيوم نب�شات ع�شبية 

زائفة تف�شر ال�شعور بالأمل والأعرا�س الع�شبية الأخرى يف 

الأفراد احل�شا�شني للكهرباء. .كما اأنها تخف�س الإ�شارة اإىل 

معدل �شو�شاء مما يقلل احتمال ال�شتجابة اإىل املحفزات 

ال�شعيفة.

و ميكن اأن توؤدي ذبذبات الهواتف اخللوية اإىل اأ�شرار باحلم�س 

النووي..كما ميكن اأن ي�شبب الت�شوي�س الكهرومغناطي�شي 

من الهواتف اخللوية تعطل عمل معدات اإنقاذ احلياة 

الكهربائية يف امل�شت�شفيات وتعري�س حياة املر�شى للخطر. 

كما قد يوؤثر التعر�س اإىل الذبذبات الال�شلكية من الهواتف 

اجلوالة وهوائيات الهواتف اخللوية يف املر�شى الذين زرعت 

يف �شدورهم اأجهزة تنظيم نب�شات القلب واأجهزة اإيقاف 

الرجفان القلبي واأجهزة توليد 

النب�س. وت�شبب الإ�شارات التي 

تولدها الهواتف اجلوالة ت�شوي�شا 

كهرومغناطي�شي يف اجلهاز 

وتتدخل يف عمله.

و لوحظ اأن التعر�س اإىل النظام 

العاملي لالت�شالت اجلوالة 

)GSM( ميكن اأن ين�شط 

رد الإجهاد اخللوي يف اخلاليا الب�شرية واحليوانية وجتعل 

اخلاليا تنتج بروتينات الإجهاد اخللوي )بروتينات ال�شدمة 

احلرارية(.

و يوؤثر الإ�شعاع من اأبراج البث اخللوي والهواتف اجلوالة يف 

اجللد الب�شري. وميكن لالإ�شعاع العايل ال�شادر عن الأبراج 

اإىل زيادة يف خاليا ال�شاريات مما يف�شر الأعرا�س ال�شريرية 

املتمثلة يف احلكة والأمل وتورم الأن�شجة والطفح الوردي.

و ميكن اأن ي�شر الإ�شعاع ال�شادر عن الهواتف اجلوالة عمل 

الأذن الداخلية وي�شبب ال�شتخدام الطويل الأمد واملكثف 

للهواتف فقد حا�شة ال�شمع بحيث ل ميكن اأن تعاد.

األطفال والنساء 
الحوامل واألجنة 

األكثر عرضة 
لمخاطر  الجوال 
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امل�شرف العام

ال�شيخ / حمد بن جرب اآل ثاين
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أكره قراءة 
الروايات منذ 

صغري  

العمالة المنزلية  
أخطر أنواع العمالة 

في الخليج 

 د. ح�سن املهندي  اآق�سى ي�سار ال�سورة يف مرحلة الطفولة

�لدولة ، و�نا �أعرف �أن هذ� �لإنفتاح و�لتطور  قد ل ي�شمح 

بالحتفاظ بكل ما نتمناه  و�لأهم هو ��شتمر�ر �لتطور مع 

�حلفاظ على عاد�تنا وتقاليدنا.

و�أمتنى �أي�شًا �ن تكون قطر دولة ر�ئدة فى �ملنطقة �لعربية ، 

وهذ� ما ن�شعر به �لآن من خالل �لتطور �جلاري فى �لدولة.

كيف تنظرون   اإىل  واقع العمل بعد اأن ق�سيتم �سنوات 

كثرية فى الدرا�سة من اجلامعة اىل نيل �سهادة الدكتوراه؟

بد�أت حياتي �لعملية فى عام 1990  بوز�رة �ملالية ، وفى عام 

1993 عملت فى �جلامعة بالتدري�ض فى �لفرتة �مل�شائية ، ومنذ 

عام 1993 حتى 1994 �أ�شبحت معيدً�  فى �جلامعة ولكن بدون 

عمل  ثم �أبعُتثت للدر��شة يف �خلارج حتى عام 2002 ، وبعد 

ذلك �لتحقت بالعمل فى جامعة قطر.

و�أ�شري هنا �إىل  �أن در��شتي جاءت كلها 

بال�شدفة �لبحتة  ، فعندما �لتحقت باجلامعة 

در�شت �لتخطيط �لعمر�ين  ، وكان لدى فر�شة 

عمل بالتخطيط �لعمر�ين ، ولكن طموحي 

�أن �أ�شل لدر��شة  �ملاج�شتري و�خرتت جمال 

�لدر��شات �لبيئية ..حيث �أن قطر كانت مقبلة 

على مرحلة �أهتمام كبري بالبيئة.

وفى مرحلة در��شة �لدكتور�ه ركزت على در��شة 

مو�شوع �ملياه ، و�لذي يعد من �أهم �ملو�شوعات 

حمل �لنقا�ض لي�ض فى قطر فقط ، و�إمنا  فى كل 

�ملناطق �جلافة.

وبعد �إنهاء در��شة �لدكتور�ه فى �لبيئة تغري بى 

�حلال وتخ�ش�شت فى �لدر��شات �ملجتمعية ، 

و�أتذكر جيدً� �أن �مل�شرف على ر�شالة �لدكتور�ه �خلا�شة بى 

كان يردد على عبارة ل �أن�شاها  ، وهى �ن �شهادة �لدكتور�ه 

هى رخ�شة مثل رخ�شة �لقيادة ، فاأى فرد ميلك رخ�شة قيادة 

ي�شتطيع يقود �أى �شيارة ، فاأي مكان جتد نف�شك فيه وتنجز 

من خالله �أهد�فك فعليك �ن تو��شل �لعمل به ، وهذ� ماحدث 

معى.

هل ترى من ال�سروري  ان تكون خمرجات التعليم  

متوائمة مع متطلبات �سوق العمل اأم اأن لكل �سخ�ص 

احلرية فى اختيار ما ينا�سب تطلعاته ومهاراته دون 

الربط بني الدرا�سة وم�ستقبلة الوظيفي ؟

�لطالب �لذى يفكر �أن �لدر��شة هى جمرد �أربع �شنو�ت يق�شيها 

فى �لكلية ليتخرج ويجد عمل فاأنه �شيكون م�شريه �شمن 

قو�ئم �لبطالة ، فالطالب �ملبدع �لذى يثقل مهارته بالدر��شة 

�شيجد عمل فور تخرجه ، ومثال على ذلك �لر�غبني فى �لعمل 

مبجال �لإعالم عليهم �ن يكونو مبدعني و�ن يثقلو �بد�عتاهم 

بالدر��شة للحاق ب�شوق  �لعمل �لإعالمي ب�شهولة.

و�ناأ مع �أن نفتح �ملجال للمبدعني من �أبنائنا للدر��شة فيما هم 

يف�شلوه ، وذلك عن طريق �ختبار�ت قبل دخول تلك �لكليات 

ملعرفة مدى �لقدر�ت �لإبد�عية لدى �لطالب ، و�نا �أي�شًا  مع 

تقدمي حو�فز ملن يرغب فى �لدر��شة باإحدى �لتخ�ش�شات 

�لكربى �ملطلوبة فى �شوق �لعمل مثل �لطب و�لهند�شة.

 

 كيف كانت حياتكم بعد النتقال من الذخرية اإىل  

الدرا�سة فى الوليات املتحدة الأمريكية؟

كانت بالن�شبة يل �شدمة كبرية جدً� ب�شبب 

�نتقايل من �ملجتمع �لقطري ومن �لذخرية 

حتديدً� مبجتمعها �لقطري �إىل ولية �أريزونا 

�لأمريكية للدر��شة هناك ، و�شعرت من �أول 

يوم بالرغبة فى �لعودة و��شتكمال �لدر��شة فى 

�لقاهرة ، ونقلت تلك �لرغبة �إىل رئي�ض ق�شمي 

يف �جلامعة ورف�ض ذلك .

ومع تلك �ل�شدمة كنت �أنام كثريً� للتغلب على تلك �ل�شدمة 

�لثقافية ، ولكن بتوفيق من �هلل وجدت م�شجد فى �ملدينة 

وتعرفت من خالله على مو�طنني �شعوديني وم�شريني ، ومن 

خمتلف �لدول  لذلك 

�شعرت ب�شعادة وتغري 

فى �حلياة مع �إح�شا�شي 

�ننى بني �أهلي �لآخرين 

فى �أمريكا ، ولكن 

��شتطعت �أن �نقل 

حياتي �لقروية من 

�لذخرية �إىل �أريزونا 

من خالل �نتهاج نف�ض منهج �حلياة �لتي تربيت عليها.

حتدثتم عن  امل�سلمني والعرب واأنهم من املمكن اأن 

ي�سبحوا  اأف�سل حاًل من ما هو عليه الأن  ب�سبب اأرثهم 

در اإىل  العلم لكل اأنحاء العامل ،  وفى  احل�ساري الذى �سُ

املقابل جند احل�سارة اليابانية تقدمت فى الع�سر 

احلديث لدرجة مذهلة ..ماهى اأ�سباب تاأخرنا وتقدم 

الآخرين عننا ؟

د�ئمًا �أقول �أننا منلك مبادئ وقيم تربينا عليها من 15 قرن 

تقريبًا ولكن لالأ�شف �بتعدنا عنها فى �ل�شنو�ت �ملا�شية ، 

ولالأ�شف �أخذ �لغرب منا تلك �ملبادئ  و�لقيم .. فمثاًل جند 

�أنه فى كل �لدول �ملتقدمة يقومون باإماطة �لأذى عن �لطريق 

، وهذ� مايحث علية ديننا �لإ�شالمي ول يقوم به �لكثريين من 

�مل�شلمني.

ومثال �أخر �أن ديننا �لإ�شالمي حرم قطع �ل�شجر ولكن ل نلتفت 

�ىل ذلك ، وفى �ملقابل جترم  �لدول 

�لغربية  قطع �ل�شجر قى قو�نينهم 

، وذلك جندهم ينهلون من قيمنا 

ومبادئنا �لإ�شالمية ويطبقوها 

بدولهم.

كيف  ترى الرتكيبة ال�سكانية  لدولة 

قطر فى عام  2030 ؟

دعنا نعرتف �أن �لأمر لي�ض بال�شهولة  �أن 

نغري من  �لرتكيبة �ل�شكانية مبا يتو�ءم  

مع �أهد�فنا ..فقطر لديها خطط طموحة 

للتنمية ، و�ل�شكان ل ي�شتطيعون �أن يتخلو� 

على �لرفاهية و�ملمثلة فى عدد من �لأ�شياء 

�لتي ل غنى عنها بالن�شبة لهم مثل �لعمالة 

�ملنزلية و�لتى تعترب من �أخطر �أنو�ع 

�لعمالة فى �خلليج.

ولذلك يجب �أن نو�زن بني خططنا 

�لطموحة وهو�ج�شنا �لأمنية و�ملجتمعية 

، وعلى �ملدى �لبعيد نعمل على جلب �لعمالة �ملفيدة للمجتمع 

�لقطري مع توجيه �لطلبة لدر��شة تخ�ش�شات يحتاجها �شوق 

�لعمل �لقطري .

و ما هى ر�سالتك اإىل كل مواطن 

قطري يرغب يف امل�ساعدة على تنمية 

دولته احلبيبة ؟

ثالث ر�شائل وهى �لعمل باإخال�ض ثم 

�لعمل باإخال�ض ثم �لعمل باإخال�ض.

 خالل درا�سة الدكتور ح�سن يف لندن
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حوار

من الذخيرة إلى 
أريزونا .. تجربتي 

كانت مثيرة !

فى البداية حدثنا عن الدكتور ح�سن املهندي 

اأبن منطقة الذخرية ..كيف كانت ن�ساأته 

وعالقته بالبيئة القطرية التي اأنطلق منها 

للدرا�سة بالوليات املتحدة الأمريكية؟

�أ�شكركم  يف �لبد�ية على �ملقابلة   ، و�أنا بالفعل   

تربيت فى �لذخرية ، ومعظم �شكانها من �أبناء 

�لقبيلة �لتى �نتمى �إليها لذلك كانت عالقتي بكل 

�أبناء �لذخرية عالقة  �شد�قة و�أخوة   ، ومن 

�أ�شدقاء �لطفولة �مل�شهورين هو �لدكتور ح�شن 

بن حلد�ن �ملهندي ، وعبد� هلل �شقر �ملهندى .. 

فالعديد منهم كانو� �أ�شدقائي منذ �ل�شغر حتى 

عملنا فى خدمة قطر كاًل فى موقعه.

و�أنا �أذكر �أن منطقة �لذخرية كنت �أمتنى �ن �أجد كتاب فلم 

تكن فى �ملنطقة كتاب �أو مكتبة �أو �ملجالت ، وكنا ن�شرتك فى 

�ملجالت �لتي كانت ت�شلنا من �لدوحة بعد يومني من �إ�شد�رها 

عن طريق مكتب �لربيد �لذي كنا ن�شتقبل من خالله �ملجالت 

و�ل�شحف.

وعندما كان  ي�شقط فى يدي كتاب كنت �أقر�أه فورً� ، وكنت 

�أف�شل كتب �ملفكرين و�أكره �لرو�يات منذ �شغرى.

وماذا عن توجهكم الفكري فى تلك املرحلة؟

توجهي  �لفكري تغري كثريً� خالل فرتة �شبابي ..فقد قر�أت 

كتب عن �ملارك�شية و�ل�شيوعية و�لإ�شالم، وكتب �لأخو�ن 

�مل�شلمني ، وكنت �أتاأثر بالكتاب �لذى  �أجده �أمامي لأنه مل تكن 

هناك بد�ئل �أخرى فاأذكر �أنني فى  فرتة من  �لفرت�ت تاأثرت 

جدً� باملارك�شية وبعد ذلك تغري هذ� �لتاأثر بعد �ن تو�فرت لدى 

�لعديد من �لكتب �لتي ��شتطعت من خاللها �أن �أن�شج فكريًا.

و�نا �أو�شى د�ئمًا �لأطفال و�ل�شباب على �لقر�ءة ب�شورة كبرية 

و��شتغالل �لفر�شة �ملتاحة �أمامهم بوجود �لعديد من �لكتب 

�شو�ء �لورقية �أو �لإلكرتونيه  من �أجل تنمية مهار�تهم وتو�شعة 

مد�ركهم ..حيث �ن تلك �لفرتة هي �لأهم فى حياة �لإن�شان 

ومن بعدها �شت�شغله �حلياة عن تلك �لهو�ية �جلميلة.

من هو اأكرث  كاتب  اأثر يف فكر الدكتور ح�سن املهندي؟

�إنا �أقر�أ لكل �لكتاب ، و�أقر�أ �أي كتاب يقع فى يدي ، ول �أتاأثر  

باأي كاتب ، ولكنى �أحب �أن �أقر�أ منذ �شغرى ما يكتبه �لكاتب 

�لكبري حممد ح�شنني هيكل  و��شتمع حللقاته فى قناة �جلزيرة 

، وميزة   هيكل �نه ل ي�شغط عليك فى كتاباته لكي تقتنع 

باأفكاره ، وبالرغم من �أنني �شد كل �جتاهاته  �أنني �أقر�أه 

با�شتمر�ر فقط للمعلومات و�ملعرفة.

وبالرغم من �نتقاد�ته �مل�شتمر لالإ�شالميني فى م�شر فاأننى مل 

�أتاأثر بتلك �لنتقاد�ت ، وهيكل �لوحيد �لذى قر�أت كل كتبه ، 

و�أد�وم على �ل�شتماع لرب�جمه فى قناة �جلزيرة.

وكيف كانت احلياة فى الذخرية فى ال�سغر؟

�حلياة كانت ب�شيطة جدً� وجميلة جدً� وكل من يحيط بك هم 

�أهلك و�أ�شدقائك ، ومل تكن هناك م�شاكل �حلياة �حلالية ، 

و�لأخبار �لتي ن�شمعها يوميًا من خالل �لقنو�ت �لف�شائية ، 

و�أمتنى بعد �لتقاعد - �إن�شاء �هلل -  �أن �أعود �إىل �حلياة 

�جلميلة فى  �لذخرية. 

كيف  تنظر اإىل املدنية واختالفها   مع مرور  

ال�سنني؟

�ملدنية �شر لبد منه !، وهى �لجتاه فى كل دول 

�لعامل �لأن ..فهناك �إيجابيات لها مثل �لحتكاك 

بـطبقات �جتماعيه وفكرية متنوعة ، وروؤية 

متميزة ، خمتلفة لالأمور مع خدمات 

ولكن تظل �حلياة �لريفية 

لها متعة خا�شة فى 

�لهدوء و�لبعد عن �شغوطات 

�حلياة ، و�أنا �أح�شد �لذين 

يعي�شون فى تلك �ملناطق ..حيث 

�ن معظم �للذين يعي�شون بتلك 

�ملناطق ن�شبة �لأمر��ض �حلديثة 

لديهم خمتفية ب�شبب �لر�حة �لتى ينعمون بها.

حتدثت عن الذخرية منذ ال�سغر ..كيف اأ�سبحت الآن  

من  وجهة نظرك بعد التطور الكبري الذي حدث فى 

قطر؟

عندما عدت من �أول رحلة در��شية فى �أمريكا عام 1995 بدت  

ىل تغري�ت كبرية قد حدثت بعد �أن دخلت عمالة كثيفة فى 

ر�أ�ض لفان فى �ملنطقة وزيادة �لزدحام ، وتنوع �لنا�ض �أمامي ، 

وحتدثت �إىل �لعديد من  كبار �ملو�طنني �لقطريني عن �شرورة 

تقليل تاأثري �لعمالة �لكبرية عن �ملنطقة ولالأ�شف مل يحدث 

ذلك.

و�لآن �أ�شبحت منطقة �خلور و�لذخرية مناطق مدنية مليئة 

بال�شكان وبها �لعديد من �مل�شاكل مثل ظهور بع�ض �لعاد�ت �لتي 

تختلف كثريً� عن عاد�ت �ملو�طنني فى تلك �ملنطقة ، ولذلك 

قد جتد نف�شك ت�شحى من �أجل �لتنمية �لتي �رتفعت هناك 

باأ�شياء �أخرى. 

الطموح عادة هو الذى ير�سم حياة كل 

اإن�سان ، وهو احلاكم فى م�سرية اى ناجح ، 

فمن خرباتكم فى اجلامعة  واإدارة ال�سوؤون 

الجتماعية بالتخطيط التنموي والآن فى 

اللجنة الدائمة لل�سكان ..ما هو طموحكم 

كمواطن قطرى فى الدولة؟

كنت �أملك طموحًا كبريً� مل يتغري ..ففي بد�ية 

�شبابي كنت �أريد �أن �أغري �لعامل ، و�أغري فى 

منطقتنا ، ونحاول �لآن �أن نغري من و�قعنا .

و�أنا �شعيد باخلطو�ت �لتنموية �لتى 

جترى �لآن فى قطر ، وما �أمتناه �ن 

نحافظ على هويتنا �لإ�شالمية 

و�لعربية و�ملحلية على 

�ملدى �لبعيد وذلك 

مع هذ� �لتطور 

�ل�شريع  فى 

 الدكتور ح�سن املهندي

كل �لجتاهات �شتوؤدي بك �إىل قطر عندما 

تتحدث معه ، وقطر هي قلبه وهمه �لأول 

يف كل موؤمتر  يتو�جد به .. يغو�ض بك �إىل 

هموم �ل�شارع �لقطري وي�شورها لك بدقة 

متناهية   ليقدم لك �لعالج يف كب�شولت علمية 

و�إ�شرت�تيجية..ي�شت�شرف م�شتقبل قطر يف 

عبار�ت ل تخلو  من �ل�شجون و�لأمل ، ويطمئنك  

يف نهاية كل حديث على ما هو قادم.

جملة �لإح�شاء �أجرت حو�رً� مع �لدكتور ح�شن 

�ملهندى نائب رئي�ض �للجنة �لد�ئمة لل�شكان 

حول �لبعد �لآخر يف حياته منذ �ن كان طفاًل يف 

منطقة �لذخرية  مرورً� بدر��شته يف �لدوحة ثم 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
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تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر  آل ثانى :- 

قطر تحتفل  باليوم الوطنى 
األول لإلحصاء  

حمد بن جبر : لجنة الخوارزمي ستعمل على رفع القدرات اإلبداعية 
لإلحصائيين العرب

 �ل�شيخ حمد بن جرب �آل ثاين 
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اإلحصاءات  عملية 
مهمة  لصياغة 

سياسات تفضي  
لمستقبل زاهر 

للشعوب

حتت رعاية معاىل ال�شيخ 

حمد بن جا�شم بن جرب ال 

ثانى رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير اخلارجية احتفلت دولة 

قطر باليوم الوطنى الأول 

للإح�شاء حتت �شعار » 

الح�شاء من اأجل �شيا�شات 

مبنية على الأدلة »، ُونظمة 

خلل هذا الحتفال املوؤمتر 

الأول للجنة اخلوارزمي 

املنبثقة عن املعهد الدوىلي 

للإح�شاء   واملعنية 

بالح�شاء يف املنطقة 

العربية.

واأفتتح املوؤمتر �شعادة ال�شيخ 

حمد بن جرب بن جا�شم اآل 

ثانى رئي�س جهاز الح�شاء 

رئي�س جلنة اخلوارزمي  

..حيث عقد  املوؤمتر على 

مدار ثلثة اأيام بح�شور  

25 منظمة دولية واقليمية 

بال�شافة اىل اأجهزة 

الإح�شاء العربية  ، وناق�س 

اأهم الق�شايا التى ت�شغل 

املتخ�ش�شني وامل�شوؤولني 

عن الإح�شاءات فى الدول 

العربية بالإ�شافة اإىل رفع 

كفاءة الأجهزة الإح�شائية 

العربية.

واأكد �شعادة ال�شيخ حمد بن جرب بن جا�شم اآل ثانى 

رئي�س جهاز الإح�شاء رئي�س جلنة اخلوارزمي فى 

كلمته خلل اجلل�شة الفتتاحية على اأهمية الح�شاءات 

فى عملية اتخاذ القرارات ل�شياغة �شيا�شات مف�شية 

مل�شتقبل زاهر لل�شعوب.

 

واأ�شار اإىل اأن انعقاد هذا املوؤمتر ياأتى وقطر حتتفل 

بالفوز بتنظيم كاأ�س العامل 2022 ،واطلق ا�شرتاتيجية 

التنمية الوطنية 2016/2011 واملنبثقة من روؤية قطر 

2030 التى ت�شع قطر احلديثة فى م�شاف الدول 

الطاحمة لل�شلم والأمن والتنمية امل�شتدامة.

كما اأكد �شعادة ال�شيخ على اأهمية الدور الذى يقوم       

به الح�شائيون املتمثل فى جمع الإح�شاءات عن 

الظواهر القت�شادية والجتماعية والبيئية ون�شرها 

وحتليلها واي�شالها اإىل امل�شتخدمني باأ�شكال متعددة 

وبنوعية عالية اجلودة فى زمن قيا�شى ومتكني اجلهات 

ذات ال�شلة من ا�شتخدام 

هذه املعلومات فى البحاث 

والدرا�شات وامل�شاريع 

واخلطط فى العديد من 

املجالت كالتعلم والتدريب 

وال�شحة والعمل والقت�شاد 

والتخطيط وغريها من 

املجالت التنموية.

واأعرب �شعادته عن 

فخر دولة قطر با�شت�شافة هذا احل�شد من خرية 

الح�شائيني املنتمني اإىل العديد من الأجهزة 

الح�شائية واجلامعات ومنظمات الأمم املتحدة 

واملنظمات القليمية والدولية وال�شلمية..م�شريًا فى 

الوقت نف�شه اىل الجنازات التى حققها جهاز الح�شاء 

على كافة الأ�شعدة.

 

ولفت اإىل ع�شوية �شعادته مبجل�س اإدارة معهد اليون�شكو 

للح�شاء والدور الفاعل فى اللجنة الح�شائية 

للأمم املتحدة وباقى املنظمات املعنية اإىل جانب جلنة 

اخلوارزمي التى تعقد موؤمترها الأول بالدوحة.. موؤكدًا 

على اأن الهدف الرئي�شى من جلنة اخلوارزمى هو خلق 

اإطار معا�شر يعمل الإح�شائيون العرب من خلله على 

خلق املعرفة وتطوير املنهجيات والأ�شاليب الإح�شائية 

ورفع قدرات وامكانات الح�شائيني وتدريبهم على 

العمل املنتج واملبدع وتوظيف التكنولوجيا املعا�شرة فى 

العمل الإح�شائي.

واأ�شار اإىل اأن ت�شمية اللجنة با�شم »اخلوارزمى ياأتى 

تيمنًا بالعامل العربى الذى كان له ا�شهامات جليلة فى 

املعرفة الن�شانية.. موؤكدًا فى الوقت نف�شه اأن اأهمية 

اللجنة ينبع من الر�شالة التى حتملها وهى ت�شجيع 

التعاون بني العاملني فى 

جمال الح�شاء باملنطقة 

العربية واملعهد الدوىل 

للح�شاء.

 وذكر �شعادة ال�شيخ 

حمد بن جرب  اأن تعزيز 

دور الح�شاء فى خلق 

القاعدة املعرفية لتنمية 

الفرد فى الدول العربية 

واإ�شراك الإح�شائيني العرب فى اأن�شطة املعهد الدوىل 

للح�شاء )ISI(، وت�شجيع التعاون بني املوؤ�ش�شات 

الح�شائية واملجتمع الأكادميى واملنظمات الأخرى 

ذات العلقة باجلوانب الإح�شائية فى الدول العربية 

هى من اهم الأهداف التى ت�شعى اللجنة لتحقيقها فى 

املنطقة ،واأعترب �شعادته املوؤمتر فر�شة لتبادل اخلربات 

والأفكار.. منوهًا بالجنازات الح�شائية التى حققها 

جهاز الح�شاء لدولة قطر بقيادة ح�شرة �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثانى اأمري البلد 

املفدى.

وتوجه �شعادة رئي�س جهاز الإح�شاء بال�شكر اإىل 

معاىل ال�شيخ حمد بن جا�شم بن جرب اآل ثانى رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير اخلارجية على رعايته الحتفال 

باليوم الوطنى وموؤمتر اخلوارزمي..متمنيا اأن يخرج 

املوؤمتر بقرارات وتو�شيات ت�شهم فى تنمية القدرات 

الإح�شائية العربية.
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سمو األمير يصدر قانون 
اإلحصاءات الرسمية

�أ�شدر ح�شرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري 

�لبلد �ملفدى  �لقانون رقم )2( ل�شنة 2011 ب�شاأن �الإح�شاء�ت 

�لر�شمية ، ومما ورد فيه هو �إجر�ء �لتعد�د �لعام لل�شكان 

و�مل�شاكن و�ملن�شاآت مره كل ع�شرة �شنو�ت ، وي�شدر باإجر�ئه قر�ر 

من رئي�س جمل�س �لوزر�ء ، وميكن ��شتثناًء وعند وجود حاجة 

ملحة �إجر�ء �لتعد�د يف �أقل من تلك �لفرتة.

ووفقًا للقانون  فان جهاز �الإح�شاء هو �مل�شدر �لر�شمي جلمع 

�لبيانات و�ملعلومات �الإح�شائية يف دولة قطر ، و ال بد من 

�حل�شول على مو�فقة جهاز �الإح�شاء عند �لقيام �أو �لرغبة يف 

تنفيذ عملية �إح�شائية ميد�نية من قبل �جلهات �الأخرى �شو�ء 

كانت من �لقطاع �لعام �أو �خلا�س �أو �الأفر�د و�شو�ًء كانو� باحثني 

�أو خرب�ء �أو �أخ�شائيني، ويق�شد بالعملية �الإح�شائية �لعملية �لتي 

تتطلب �خلروج �إىل �جلمهور جلمع �لبيانات و�ملعلومات.

وين�س �لقانون على حماية  �أي معلومات �شخ�شية �أو معلومات عن 

�ملن�شاآت وفقًا للمبادئ �الإح�شائية �لدولية �لتي يعمل يف �إطارها 

جهاز �الإح�شاء  ، ويقوم جهاز �الإح�شاء بالتن�شيق �مل�شتمر مع 

كافة �جلهات فيما يتعلق بتزويدها بالبيانات و�ملعلومات �ملطلوبة.

قطر تشارك في اجتماعات 
اللجنة اإلحصائية لألمم 

المتحدة 

�شارك جهاز �الإح�شاء باجتماعات �لدورة �لثانية و�الأربعني 

للجنة �الإح�شائية للأمم �ملتحدة  يف فرب�ير �ملا�شي ملناق�شة 

�أحدث �لتطور�ت على �شعيد �لنظم �الإح�شائية و�لتحديات 

و�لتي يو�جهها يف عامل متغري ي�شهد مزيدً� من �الأزمات 

�القت�شادية.

وتر�أ�س وفد دولة قطر يف �الجتماعات �شعادة �ل�شيخ حمد بن 

جرب بن جا�شم �آل ثاين رئي�س جهاز �الإح�شاء �لقطري نائب 

رئي�س معهد �ليون�شكو للإح�شاء  ..حيث  �لتقى عددً� من   

روؤ�شاء �الأجهزة �الإح�شائية من دول �لعامل ، وتباحث معهم 

حول �أهم �مل�شتجد�ت �لعاملية يف جمال �الإح�شاء.

جهاز اإلحصاء يحصل على 
شهادة انجاز من )اإلسكوا(

ح�شل جهاز �الإح�شاء   على �شهادة �جناز من �للجنة 

�القت�شادية و�الجتماعية لغربي �آ�شيا )�الإ�شكو�(  وذلك ملا قام 

به �جلهاز من م�شاهمة فعالة يف �شياغة  �الإ�شرت�تيجية �لوطنية 

لتطوير �الإح�شاء ودعم �لعمل للإ�شرت�تيجية �ملوحدة لتطوير 

�الإح�شاء بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي خلل �حتفال �ال�شكو� 

باليوم �لعاملي للإح�شاء.

وجاء ت�شليم �ل�شهادة على هام�س �جتماعات  �لدورة �لتا�شعة 

الجتماع  �للجنة �الإح�شائية �لتي عقدت يف �أكتوبر �ملا�شي  ، 

و�لتي تنظمها )�الإ�شكو�( ب�شورة دورية ..حيث مت ��شتعر��س 

�لرب�مج و�الأن�شطة �لتي تتوالها �شعبة �الإح�شاء و�لق�شايا 

�الإ�شرت�تيجية �ملت�شلة باالإح�شاء�ت �لر�شمية، كما تناولت 

مو�شوعات  ذ�ت �أهمية للمنطقة منها �الأهد�ف �الإنائية 

للألفية، وبناء �لقدر�ت �الإح�شائية بهدف و�شع �ل�شيا�شات 

�ملرتكزة على �الأدلة، وتقريًر� عن �أن�شطة فريق �لعمل �ملعني 

بتعد�د�ت �ل�شكان و�مل�شاكن يف منطقة �الإ�شكو�. 

وت�شمن جدول �الأعمال �أي�شًا  مناق�شة  بنوًد� تتعلق مبتابعة 

تنفيذ تو�شيات �لدورة �لثامنة للجنة �الإح�شائية، وعر�س 

�لتقدم �ملحرز يف تنفيذ �الأن�شطة �الإح�شائية بني �لدورتني 

�لثامنة و �لتا�شعة للجنة �الإح�شائية. 

)الدائمة للسكان( تحتفي 
بالجهات الداعمة لها 

�أقامت �للجنة �لد�ئمة لل�شكان �حتفااًل �شنويًا مبنا�شبة مرور 

عامًا على �إطلق �ل�شيا�شات �ل�شكانية لدولة قطر وذلك 

بح�شور �شعادة  �لدكتور حمد بن عبد �لعزيز �لكو�ري  وزير 

�لثقافة و�لفنون و�لرت�ث  ، ووكلء بع�س �لوز�ر�ت وكبار 

�مل�شئولني فى �لدولة . 

و�ألقى  �شعادة  �لدكتور حمد بن عبد �لعزيز �لكو�ري  وزير 

�لثقافة و�لفنون و�لرت�ث �شيف �شرف �حلفل كلمة مبنا�شبة 

�الحتفال  �أكد من خللها �شرورة حل جميع م�شاكل �لرتكيبة 

�ل�شكانية فى دول قطر باالإ�شافة �إىل  �الهتمام مبعاجلة �خللل 

�للغوي �لناجت عن خلل �لرتكيبية �ل�شكانية وذلك من خلل 

تدعيم تعليم �للغة �لعربية  فى كل �ملر�حل �لدر��شية يف قطر.

كما  �ألقى �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب بن جا�شم �آل ثاين  رئي�س 

�أخبار
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�للجنة كلمة �الفتتاح و�لتي نوه من خللها باإجناز�ت �للجنة 

�لد�ئمة لل�شكان خلل �ل�شنة �الأوىل من �إطلق �ل�شيا�شيات 

�ل�شكانية ، و�لتى دخلت حيز �لتنفيذ فى �لعديد من جهات 

�لدولة .

 و بعد ذلك قام �لدكتور ح�شن �ملهندي نائب رئي�س �للجنة  

بعر�س عن �الجناز�ت �لتي حققتها �للجنة خلل �لعام 2010 

وخططتها  �مل�شتقبلية للعام 2011.

يف نهاية �حلفل  مت توزيع  �لتقرير �ل�شنوي للجنة على �ل�شادة 

�حل�شور وتكرمي �جلهات �لد�عمة للجنة ومن بينها جهاز 

�الإح�شاء ، حيث قام �ل�شيد  حممد �ملرزوقي با�شتلم �لهدية 

�لتذكارية نيابة عن �شعادة رئي�س �جلهاز.

�أكد �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب بن جا�شم �آل ثاين رئي�س 

جهاز �الإح�شاء �أن �لتعد�د ميثل ركيزة مهمة لو�شع �ل�شيا�شات 

و�تخاذ �لقر�ر�ت  حيث يقي�س مدى تطور �ملجتمع يف جميع 

نو�حيه ، و�أي�شا يعطى دقة للمعلومات مع �شرعتها م�شري� �إىل 

�أن �إعد�د �إ�شرت�تيجية �لتنمية �لوطنية تخلق نوع من �حلاجة 

�إىل وجود بنية معلوماتية قوية  الإعد�د تلك �الإ�شرت�تيجية.

و�أ�شاف �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب �آل ثاين �أن قطر قادرة 

على ��شتيعاب �أي �أحد�ث كربى م�شتقبًل مثل ��شت�شافة قطر 

لكاأ�س �لعامل 2022  ، وذلك وفقًا للأرقام �لتي �أو�شحها 

�لتعد�د �لعام  2010.

جاء ذلك خلل حلقة من برنامج ) لكم �لقر�ر( �لذي 

��شت�شاف �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب بن جا�شم �آل ثاين ، 

ود�رت �حللقة حول �أهمية �لتعد�د 

�لعام للجهات �حلكومية و�خلا�شة 

يف �لدولة ، وما تعك�شه بيانات و�أرقام 

جهاز �الإح�شاء من �أهمية للقياد�ت 

و�شانعي �لقر�ر يف �لدولة.

و�أعلن �شعادته توفري �جلهاز على 

لكل �لبيانات و�الأرقام �خلا�شة 

بالقطريني، وكذ� �لو�فدين 

وخ�شائ�شهم �أي�شا، ولكنه قال: 

»�الأ�شر )�أعطتنا( معلومات ح�شا�شة 

ذ�ت �أهمية كبرية لها خ�شو�شياتها، 

وكان ال بد من �لتعامل معها ب�شكل 

ح�شا�س«.

وقال �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب بن 

جا�شم �آل ثاين رئي�س جهاز �الإح�شاء 

�إن �لتعد�د ميثل ركيزة مهمة يف 

و�شع �ل�شيا�شات و�تخاذ �لقر�ر�ت، 

فهو يقي�س وير�شد مدى تطور �ملجتمع يف جميع نو�حيه.. 

69% من جمهور 
)لكم القرار( 

يؤكدون استفادة 
المؤسسات من 

بيانات التعداد 

في لقاء خاص مع الشيخ حمد بن جبر  آل ثاني:-

و)ي�شمن( دقة �ملعلومات و�شرعتها.

و�أ�شاف �شعادة �ل�شيخ �أن �لدولة و�لقيادة لها خطط �قت�شادية 

كبرية، وهناك تركيز على عملية �لتنمية �ل�شاملة وتطوير �لبنية 

�لتحتية، وكذ� �لرتكيز على �لقطاعات �حل�شا�شة �لتي نتطمح 

�إىل �لرقي وتفعيل م�شاركة �لعن�شر �لقطري فيها ب�شكل كبري.

وبخ�شو�س كرب حجم �لعمالة �لو�فدة باملقارنة مع عدد 

�ملو�طنني �أكد رئي�س جهاز �الإح�شاء �أنها عمالة تخت�س بالبنية 

�لتحتية و�الإن�شاء�ت، وهي عمالة مو�شمية وتعهدية تاأتي لفرت�ت 

معينة، ثم تنتقل �إىل م�شاريع �أخرى �أو ترجع �إىل حيث كانت.

ولفت �شعادته يف �ل�شياق �إىل �أن قطر مقبلة على مرحلة 

�نتقالية نحو �قت�شاد �ملعرفة وهو ما يتطلب جلب عمالة ذ�ت 

مهارة عالية، مع �لرتكيز على �لعن�شر �لقطري

و�شدد �شعادته على �أنه يف ظل ما ت�شهده قطر من كثافة �شكانية 

تتما�شى مع ما تطمح له �لبلد من حتقيق تنمية �شاملة، فاإنه من 

�ل�شروري تاأهيل �لعن�شر �لقطري من خلل تطوير مهار�ته 

و�إعد�ده لي�شغل مر�كز ذ�ت قيمة م�شافة.

وحول ما �إذ� كان �لعدد �لهائل للعمالة �لو�فدة �شيوؤثر على 

هوية �لقطريني، �أ�شار �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب �إىل �أنه يف 

بد�ية �ل�شبعينيات ولغر�س حتقيق �لتنمية كان ال بد من جلب 

يد عاملة لت�شارك يف عملية �لنمو، لكنه نبه �إىل �أن �لزيادة 

�ملتتالية لعدد �ل�شكان، ويف �رتباط بتوجهات �لدولة �مل�شتقبلية، 

باتت تفر�س على قطر �لرتكيز على در��شة �لرتكيبة �ل�شكانية 

وو�شع �ل�شيا�شات �مللئمة لها.

و طرح يف نهاية �حللقة �شوؤ�ل  حول مدى �عتماد �ملوؤ�ش�شات 

على نتائج �لتعد�د ف�شوت %69 بنعم مقابل %31 بل.

 ال�شيخ حمد بن جرب اآل ثاين خالل اللقاء

�أخبار
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تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر  آل ثانى :- 

قطر تحتفل  باليوم الوطنى 
األول لإلحصاء  

حمد بن جبر : لجنة الخوارزمي ستعمل على رفع القدرات اإلبداعية 
لإلحصائيين العرب

 ال�شيخ حمد بن جرب اآل ثاين 
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اإلحصاءات  عملية 
مهمة  لصياغة 

سياسات تفضي  
لمستقبل زاهر 

للشعوب

حتت رعاية معاىل �ل�شيخ 

حمد بن جا�شم بن جرب �ل 

ثانى رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

وزير �خلارجية �حتفلت دولة 

قطر باليوم �لوطنى �الأول 

للإح�شاء حتت �شعار » 

�الح�شاء من �أجل �شيا�شات 

مبنية على �الأدلة »، ُونظمة 

خلل هذ� �الحتفال �ملوؤمتر 

�الأول للجنة �خلو�رزمي 

�ملنبثقة عن �ملعهد �لدوىلي 

للإح�شاء   و�ملعنية 

باالح�شاء يف �ملنطقة 

�لعربية.

و�أفتتح �ملوؤمتر �شعادة �ل�شيخ 

حمد بن جرب بن جا�شم �آل 

ثانى رئي�س جهاز �الح�شاء 

رئي�س جلنة �خلو�رزمي  

..حيث عقد  �ملوؤمتر على 

مد�ر ثلثة �أيام بح�شور  

25 منظمة دولية و�قليمية 

باال�شافة �ىل �أجهزة 

�الإح�شاء �لعربية  ، وناق�س 

�أهم �لق�شايا �لتى ت�شغل 

�ملتخ�ش�شني و�مل�شوؤولني 

عن �الإح�شاء�ت فى �لدول 

�لعربية باالإ�شافة �إىل رفع 

كفاءة �الأجهزة �الإح�شائية 

�لعربية.

و�أكد �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب بن جا�شم �آل ثانى 

رئي�س جهاز �الإح�شاء رئي�س جلنة �خلو�رزمي فى 

كلمته خلل �جلل�شة �الفتتاحية على �أهمية �الح�شاء�ت 

فى عملية �تخاذ �لقر�ر�ت ل�شياغة �شيا�شات مف�شية 

مل�شتقبل ز�هر لل�شعوب.

 

و�أ�شار �إىل �أن �نعقاد هذ� �ملوؤمتر ياأتى وقطر حتتفل 

بالفوز بتنظيم كاأ�س �لعامل 2022 ،و�طلق ��شرت�تيجية 

�لتنمية �لوطنية 2016/2011 و�ملنبثقة من روؤية قطر 

2030 �لتى ت�شع قطر �حلديثة فى م�شاف �لدول 

�لطاحمة لل�شلم و�الأمن و�لتنمية �مل�شتد�مة.

كما �أكد �شعادة �ل�شيخ على �أهمية �لدور �لذى يقوم       

به �الح�شائيون �ملتمثل فى جمع �الإح�شاء�ت عن 

�لظو�هر �القت�شادية و�الجتماعية و�لبيئية ون�شرها 

وحتليلها و�ي�شالها �إىل �مل�شتخدمني باأ�شكال متعددة 

وبنوعية عالية �جلودة فى زمن قيا�شى ومتكني �جلهات 

ذ�ت �ل�شلة من ��شتخد�م 

هذه �ملعلومات فى �البحاث 

و�لدر��شات و�مل�شاريع 

و�خلطط فى �لعديد من 

�ملجاالت كالتعلم و�لتدريب 

و�ل�شحة و�لعمل و�القت�شاد 

و�لتخطيط وغريها من 

�ملجاالت �لتنموية.

و�أعرب �شعادته عن 

فخر دولة قطر با�شت�شافة هذ� �حل�شد من خرية 

�الح�شائيني �ملنتمني �إىل �لعديد من �الأجهزة 

�الح�شائية و�جلامعات ومنظمات �الأمم �ملتحدة 

و�ملنظمات �القليمية و�لدولية و�ال�شلمية..م�شريً� فى 

�لوقت نف�شه �ىل �الجناز�ت �لتى حققها جهاز �الح�شاء 

على كافة �الأ�شعدة.

 

ولفت �إىل ع�شوية �شعادته مبجل�س �إد�رة معهد �ليون�شكو 

للح�شاء و�لدور �لفاعل فى �للجنة �الح�شائية 

للأمم �ملتحدة وباقى �ملنظمات �ملعنية �إىل جانب جلنة 

�خلو�رزمي �لتى تعقد موؤمترها �الأول بالدوحة.. موؤكدً� 

على �أن �لهدف �لرئي�شى من جلنة �خلو�رزمى هو خلق 

�إطار معا�شر يعمل �الإح�شائيون �لعرب من خلله على 

خلق �ملعرفة وتطوير �ملنهجيات و�الأ�شاليب �الإح�شائية 

ورفع قدر�ت و�مكانات �الح�شائيني وتدريبهم على 

�لعمل �ملنتج و�ملبدع وتوظيف �لتكنولوجيا �ملعا�شرة فى 

�لعمل �الإح�شائي.

و�أ�شار �إىل �أن ت�شمية �للجنة با�شم »�خلو�رزمى ياأتى 

تيمنًا بالعامل �لعربى �لذى كان له ��شهامات جليلة فى 

�ملعرفة �الن�شانية.. موؤكدً� فى �لوقت نف�شه �أن �أهمية 

�للجنة ينبع من �لر�شالة �لتى حتملها وهى ت�شجيع 

�لتعاون بني �لعاملني فى 

جمال �الح�شاء باملنطقة 

�لعربية و�ملعهد �لدوىل 

للح�شاء.

 وذكر �شعادة �ل�شيخ 

حمد بن جرب  �أن تعزيز 

دور �الح�شاء فى خلق 

�لقاعدة �ملعرفية لتنمية 

�لفرد فى �لدول �لعربية 

و�إ�شر�ك �الإح�شائيني �لعرب فى �أن�شطة �ملعهد �لدوىل 

للح�شاء )ISI(، وت�شجيع �لتعاون بني �ملوؤ�ش�شات 

�الح�شائية و�ملجتمع �الأكادميى و�ملنظمات �الأخرى 

ذ�ت �لعلقة باجلو�نب �الإح�شائية فى �لدول �لعربية 

هى من �هم �الأهد�ف �لتى ت�شعى �للجنة لتحقيقها فى 

�ملنطقة ،و�أعترب �شعادته �ملوؤمتر فر�شة لتبادل �خلرب�ت 

و�الأفكار.. منوهًا باالجناز�ت �الح�شائية �لتى حققها 

جهاز �الح�شاء لدولة قطر بقيادة ح�شرة �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حمد بن خليفة �آل ثانى �أمري �لبلد 

�ملفدى.

وتوجه �شعادة رئي�س جهاز �الإح�شاء بال�شكر �إىل 

معاىل �ل�شيخ حمد بن جا�شم بن جرب �آل ثانى رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير �خلارجية على رعايته �الحتفال 

باليوم �لوطنى وموؤمتر �خلو�رزمي..متمنيا �أن يخرج 

�ملوؤمتر بقر�ر�ت وتو�شيات ت�شهم فى تنمية �لقدر�ت 

�الإح�شائية �لعربية.
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شيخة المسند تطالب 
المراكز البحثية 

باإلستفادة من مشروع  
)قلم(

طالبت  �شعادة �لدكتورة �شيخة بنت عبد�هلل �مل�شند رئي�س 

جامعة قطر �ملر�كز �لبحثية باالإ�شتفادة من  م�شروع قطر 

لتبادل �ملعلومات )قلم( ، وذلك  من خلل ��شتخد�م �لكم 

�لكبري من �ملعلومات �لتى ينتجها جهاز �الح�شاء وحتليلها 

بهدف �مل�شاهمة فى تطبيق �شيا�شات ت�شتند �إىل �الأدلة.

و�أثنت �شعادتها فى كلمتها  خلل �الإحتفال باليوم 

�لوطني للإح�شاء على م�شروع قطر لتبادل 

�ملعلومات )قلم(   موؤكده علي �أنه من خلل 

هذ� �مل�شروع ميكن ل�شانعى �ل�شيا�شات 

و�جلمهور من �الطلع على كم وفري من 

�ملعلومات و�لبيانات �ملفيدة.

                    

و�أ�شارت رئي�س جامعة قطر  

�إىل �شرعة وحجم �لتطور�ت 

�القت�شادية و�لتكنولوجية 

و�الجتماعية و�ل�شيا�شية �لتى 

تعي�شها دولة قطر وهى ت�شري 

بخطى ثابتة نحو 

روؤية م�شتقبلية 

متكاملة 

للتنمية �مل�شتد�مة  و�لتي تتتمثل يف  روؤية  قطر 2030 .

وقالت« �أن هذه �لتطور�ت �ملحلية تتفاعل �إىل حد كبري مع 

�لتغري�ت و�الأحد�ث على �ل�شاحتني �الأقليمية و�لدولية«..

موؤكدة على �همية �لدور �لذى  يقوم به �الأكادمييون فى 

توثيق هذه �لتغري�ت وحتليل نتائجها و��شت�شر�ف �ل�شيا�شات 

�مللئمة للتعامل معها وتطرقت �إىل �لدور �لذى 

تقوم به جامعة قطر فى �طار ��شتجابتها 

الحتياجات 

�ملجتمع.

و�أ�شارت �إىل �ن �جلامعة �أتخذت خطوة مهمة باإن�شاء معهد 

�لبحوث �الجتماعية و�القت�شادية �مل�شحية وهو معهد 

متخ�ش�س تقوم عليه جمموعة من �لكفاء�ت �لعلمية ذ�ت 

�خلربة �لطويلة فى جمال �لبحوث �مل�شحية.

و�أو�شحت �أن �ملعهد عقد �شر�كة �إ�شرت�تيجية مع معهد �لبحوث 

�الجتماعية فى جامعة مت�شيغن �لذى يعد من �أقدم �ملعاهد 

�ملتخ�ش�شة فى �لبحوث �الجتماعية ومن �أكرثها كفاءة 

ومتيز� فى �لعامل بغية �ال�شتفادة من خرب�ته وكفاءته فى 

تاأ�شي�س �ملعهد. ونوهت بالعلقة بني �أجهزة �الح�شاء و�ملجتمع 

�الأكادميى ب�شكل عام �و �ملر�كز �لبحثية ب�شكل خا�س..معتربة 

هذه �لعلقة تكاملية حيث ال ميكن �أن يزدهر حقل �لبحوث 

�الجتماعية و�القت�شادية فى �أى بلد بغياب �لتن�شيق و�لتعاون 

بني هذه �الأطر�ف م�شيدة باالأد�ء �ملتميز جلهاز �الح�شاء 

�لقطرى �لذى توج �جناز�ته بالتعد�د �لعام لل�شكان و�مل�شاكن 

و�ملن�شاآت 2010  معتربة �لتعد�د نوذجا للعمل �ملهنى �جلاد 

و�لكفاءة �لوطنية �لعالية.

كما نوهت �شعادة �لدكتورة �شيخة �مل�شند  على  �حلملة 

�الإعلمية �لكبرية �لتى نظمها �جلهاز خلل و�أثناء �لتعد�د 

وقالت �ن هذه �حلملة �ملدرو�شة عرفت �ملو�طن مباهية �لتعد�د 

و�نعكا�شاته �لعملية على 

�لقطاعات �ملختلفة 

�لتعليمية و�لتكنولوجية 

و�القت�شادية وغريها.

ونبهت �لدكتورة �شيخة 

�مل�شند ��إىل  �أن هذ� 

�لهدف يحتاج ��إىل  

بناء �لقدر�ت �لب�شرية 

فى مناهج �لبحث و�أ�شاليب �لتحليل �الإح�شائي..الفتة فى 

هذ� �الطار �إىل  �لدور �ملهم �لذى يقوم به معهد �لبحوث 

�الجتماعية و�القت�شادية �مل�شحية فى توفري دور�ت تدريبية 

عالية �مل�شتوى �شو�ء للطلب �أو �ع�شاء هيئة �لتدري�س 

�و �لعاملني فى جمال �لبيانات د�خل �ملوؤ�ش�شات 

�ملختلفة.

و�أ�شارت �ىل حاجة �ملر�كز �لبحثية �ىل 

�ال�شتعانة بالبيانات �شو�ء �ملن�شورة 

منها �و �خلام فى تطوير فر�شيات 

علمية للبحوث �الأكادميية  �لتي 

حتتاج �ىل م�شوحات 

متخ�ش�شة جتريها هذه 

�ملر�كز ب�شكل يكمل وال 

يناف�س جهاز �الح�شاء.

تعداد 2010  نموذجًا 
للعمل المهنى 
الجاد والكفاءة 
الوطنية العالية

 الدكتورة �شخية عبداهلل امل�شند 
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ًعقد فى �لدوحة خلل �حتفال قطر باليوم �لوطنى �الأول 

للإح�شاء   �ملوؤمتر �الأول للجنة �خلو�رزمي للإح�شاء يف 

�ملنطقة �لعربية ، و�لذى ت�شمن عددً� من جل�شات �لعمل .

وتر�أ�س �جلل�شة  �الأوىل   �ملوؤمتر �لدكتور �شالح �لنابت مدير 

�إد�رة �شوؤون �جلهات �حلكومية باالأمانة �لعامة للتخطيط 

�لتنموي  وقدم �لدكتور عبد �حلميد �ل�شعر�وي من �ملعهد 

�لدويل للإح�شاء  خللها ورقة �لعمل  حول  جهود �ملعهد يف 

�الإرتقاء بالعمليات �الإح�شائية على �مل�شتوى �لعاملي .

و�أ�شار �إىل  �أن  �ملعهد �لدويل للإح�شاء يعد من �أقدم 

�ملوؤ�ش�شات �لعلمية بل هو �أقدمها على �الإطلق حيث �أنه مت 

�لبدء يف بع�س �الجتماعات غري �لدورية 

ملعهد �الإح�شاء �لدويل عام 1803 ، �إىل 

�أن مت تاأ�شي�شه عام 1885 . 

و�أو�شح د. �ل�شعر�وي �أن �ملعهد يغطي 

جميع �الأن�شطة �الإح�شائية حول �لعامل 

، م�شريً� �إىل �أن �ملعهد ي�شم �شبع 

موؤ�ش�شات خمتلفة تهتم باالإح�شاء على 

م�شتوى �لعامل ، كما ي�شم �ملعهد �أي�شًا 

ثلثة جلان منها جلنة �خلو�رزمي 

�لتي متثل �لعامل �لعربي، وكذلك جلنة 

جلنوب �شرق �آ�شيا، باالإ�شافة �إىل جلنة 

تهتم ب�شوؤون �أمريكا �للتينية. 

و�أ�شار �إىل �أن معهد �الإح�شاء يقوم بتنظيم �الجتماعات ،ومنها 

�الجتماع �لذي عقد موؤخرً� بجنوب �أفريقيا ومت خلله �ختيار 

�شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب �آل ثانى  لرئا�شة جلنة �خلو�رزمي 

..كما �ن هناك موؤمترً� �شوف يعقد قريبًا بدبلن �يرلند�.

و�أ�شار �إىل �إن �ملعهد يقوم بن�شر ومر�جعة �لبحوث �ملتعلقة 

باالإح�شاء�ت خا�شة �الإح�شاء�ت �لبيئية وتطبيقاتها ، و�أو�شح 

�أن �ملعهد يهتم �أي�شا بعمليات �لتدريب حيث يقوم �ملعهد بعقد 

دور�ت تدريبية غري مكلفة حيث �أن جميع �ملدربني متطوعون.

 ومن جانبها عر�شت �لدكتورة هدى �أبو �لليل من جامعة �لدول 

�لعربية ورقة عمل بعنو�ن دور جامعة �لدول �لعربية فى تطوير 

�لعمل �الإح�شائي �لعربي حيث �أكدت �إن �لعمل �الإح�شائي 

�لعربي �مل�شرتك يف جامعة �لدول �لعربية يحظى باأهمية توفري 

�لبيانات و�ملوؤ�شر�ت �الإح�شائية �لدقيقة لدعم �لعمل �لعربي 

�مل�شرتك يف جميع �ملجاالت باالإ�شافة �إىل معاونة �الأجهزة �لتي 

تعمل يف نطاق �جلامعة على �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة وفى 

�لتخطيط ور�شم �ل�شيا�شات.

و�أو�شحت �لدكتورة هدى �أبو �لليل �أن �أن�شطة �إد�رة �الإح�شاء 

وقو�عد �ملعلومات فى جمملها تقود  �إىل �إنتاج ون�شر �إح�شاء�ت 

عن �لدول �لعربية من م�شادرها �لوطنية �ملعتمدة و�ملوثقة 

و�إتاحتها جلميع م�شتخدمي �لبيانات �لعربية ، كما تهدف �إىل 

تطوير وحت�شني �الإنتاج �الإح�شائي �لعربي.

و�أ�شارت �لدكتورة هدى �أبو �لليل �نه يجرى �لرتتيب لعقد 

�أن�شطة تخ�س �الإح�شاء �الإح�شائي بالتعاون مع �الأمانة �لعامة 

للمجل�س �لوز�ري �ل�شياحي �لعربي ، ومنظمة �ل�شياحة �لعاملية 

ومنظمة �ل�شياحة �لعربية  ، و��شتجابه  لقر�ر�ملجل�س �لوز�ري 

�لعربي �شيتم عقد �مللتقى �الأول حول �الإح�شاء �ل�شياحي ، 

و�لذي يعقد يف مملكة �لبحرين.

 و�أكدت على �أن هذه �الأن�شطة تهدف �إىل �جلمع بني �جلهات 

�ملنتجة للبيانات �الإح�شائية �لوطنية و�لتن�شيق بينها ، وكذلك 

�لتعرف على متطلبات �مل�شتخدمني للبيانات مبا يوؤدى يف 

�لنهاية �إىل �إنتاج ون�شر رقم جديد موحد عن �لدولة وكذلك 

�إنتاج �أرقام عربية تتبع نف�س �ملنهجيات تكون قابلة للتحليل 

و�ملقارنة و�إ�شد�ر جد�ول موحدة عن �لدول �لعربية لتلبى 

متطلبات �مل�شتخدمني على جميع �أنو�عها.

ومن �شمن �أور�ق �لعمل �لتى قدمت فى �ملوؤمتر ورقة للدكتورة 

�شارة �حمد من �ليوني�شيف ، و�لتى �شرحت  برنامج  

) devinfo ( وهو برنامج قاعدة بيانات تكنولوجية ملر�قبة 

تطور �لب�شرية ي�شاعد على جمع من�شة لبيانات م�شرتكة 

و��شتقطاب �لتكنولوجيا �حلديثة حتت رعاية �المم �ملتحدة، 

وهو برنامج من �ل�شهل تبنيه للم�شتخدمني فهو برنامج جماين 

له دعم فني كبري ، �شمم يف �ليوني�شيف ومت تطويره منذ �لبدء 

يف عام 1995 بفريق �لعمل باليوني�شكو ، ومت تعزيزه وحت�شينه 

عام 2005 و�أ�شبحت هناك �لن�شخة �ل�شاد�شة من �لربنامج 

و�لتي مت تطويرها عام 2008 .

 وقدمت �لدكتورة �شارة �شرحا للتحديات �لتي و�جهت �لربنامج 

و�لقائمني عليه كمنتجي بيانات ومنها تنوع وتعدد م�شادر 

ونوعية �لبيانات، ووجود �أكرث من قيمة للموؤ�شر ح�شب ر�أي 

�خلرب�ء �ملختلفني بجانب م�شكلة �لتعقيد يف �الإجر�ء�ت ، ولكنه 

مت معاجلة جميع �لتحديات يف �لن�شخة �الخرية للربنامج مبا 

جعله يقدم �حلقائق و�ملعلومات للم�شتخدمني يف �شكل يتو�فق 

مع خمتلف �ملعايري �لدولية ، ويوجد به 53 موؤ�شر بد�خلها 

وحد�ت فرعية مثل �جلن�س و�ملناطق ، 

وهوموجود عرب �النرتنت ، و�لربنامج 

موجود يف �شت لغات منها �لعربية ، 

حيث يتيح �ملوقع �اللكرتوين له �إنتاج 

تقارير و��شد�ر�ت خا�شة بجانب 

��شتخد�م كافة �لرب�مج و�خلر�ئط معه 

و�لتدرب على ��شتخد�مه متاح عرب 

�النرتنت، و�أ�شارت للبدء ب233 موؤ�شر 

و�شلت ملا يفوق 540 جماال خمتلفًا �الأن.

ومن جانب �أخر  قدم �ل�شيد �أمادو بويل 

ورقة حول حتويل �لبيانات �إىل معرفة 

من خلل منظمة �الأمم �ملتحدة للتنمية �ل�شناعية )�ليونيدو(، 

�لذي �أ�شبح ي�شم181 دولة  وقد �نطلق عام 1963 وينظر 

الإنتاجية �لدول حيث توجد قاعدة بيانات للإنتاج �لعاملي 

، و�النتاجية تتعلق مبقد�ر �ملخرجات مقارنة باملدخلت ، 

وحتاول تف�شري �شر تقدم بع�س �لدول وتاأخر �لبع�س ، وووجود 

�شركات تناف�شية دون �لبع�س �الخر، حيث توجد علقة طردية 

بني �الإنتاجية و�الزدهار و�لرفاهية .

وقدم �مادو بويل  �شرحًا  لكيفية قيا�س �الأنتاج �ملحلي على 

�مل�شتوى �ملحلي ، بو�شع نوذج كمقيا�س للمخرجات بجانب 

عن�شر �لتقدم �لتكنولوجي، حيث ينبغي �أن حتر�س كل دولة 

على زيادة �إنتاجية كل عامل فيها بجانب �شرورة �ل�شعي للتقدم 

و�لتطور �لتكنولوجي.

المسؤولون والخبراء العرب بحثوا 
تطوير اإلحصاءات خالل مؤتمر 

الخوارزمي

 خالل اجلل�شة الأوىل ملوؤمتر اخلوارزمي
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�ختتم �ملوؤمتر �الأول 

للجنة �خلو�رزمي 

�لتابعة للمعهد 

�لدويل للإح�شاء 

يف �ملنطقة �لعربية 

باإطلق )�إعلن 

�لدوحة( و�لذى 

ير�شم خارطة طريق 

لتطوير منظومة 

�لعمل �الإح�شائي 

فى �لدول �لعربية 

عن طريق جلنة 

�خلو�رزمي �لتى 

ت�شت�شيف مقرها 

دولة قطر.

و�أعلن �ل�شيخ حمد 

بن جرب بن جا�شم 

�آل ثاين رئي�س جهاز 

�الإح�شاء �لقطري 

يف كلمته يف ختام �ملوؤمتر �أن قطر  باعتبارها دولة مقر جلنة 

�خلو�رزمي للإح�شاء�ت باملنطقة �لعربية، لن تدخر جهدً� 

يف �شبيل �لرقي بالعمل �الإح�شائي �لعربي، و�لعمل على 

تعظيم ح�شوره على �ل�شاحة �الإقليمية و�لدولية.

وك�شف �شعادته عن تاأ�شي�س جلنة 

ت�شيريية وفرق عمل متجان�شة 

تنه�س مبهمة متابعة تنفيذ 

مقت�شيات »�إعلن �لدوحة« 

�لذي �شدد على �شرورة وجود 

نظام �إح�شائي فاعل كاأحد �أهم 

عنا�شر �حلكم �لر�شيد يف جميع 

�لدول. 

وقال �أن موؤمتر �خلو�رزمى �لذى �شيعقد كل عامني لي�شب 

فى �جتاه م�شاعدة �لدول �لعربية على تطوير �نظمتها 

�الإح�شائية وبناء قدر�تها وحت�شني ترتيبها �لدوىل فى هذ� 

�ملجال.

و�أكد )�إعلن �لدوحة ( على �شرورة وجود نظام �إح�شائي 

فاعل كاأحد �أهم عنا�شر �حلكم �لر�شيد يف جميع �لدول، 

و�أو�شح �الإعلن  �أن �الإح�شاء�ت �جليدة تعد �الأ�شا�س 

لتحديد �ل�شيا�شات �ملبنية على �الأدلة ولهذ� ينبغي على 

�حلكومات �تخاذ �خلطو�ت �لفاعلة لتعزيز �لقدر�ت 

�الإح�شائية للدول يف 

�ملنطقة �لعربية.

د �مل�شاركون  من  و�شدمّ

خلل �إعلن �لدوحة 

على �شرورة �أن تعتمد 

�لنظم �الإح�شائية 

يف �ملنطقة �لعربية 

�ملبادئ �الأ�شا�شية للإح�شاء�ت �لر�شمية �ل�شادرة عن �الأمم 

�ملتحدة، وذلك من خلل ��شتخد�م �الأ�شاليب �الإح�شائية 

�ملنا�شبة ومن ناحية �أخرى يجب �أن تهدف هذه �الأنظمة �إىل 

تبني �ملعايري و�لتو�شيات �لدولية وتنفيذها يف كافة �ملجاالت 

�الإح�شائية.

وطالب �مل�شاركون يف �ملوؤمتر  �أن تعمل دول �ملنطقة على 

�ال�شتفادة من �ملنظمات �الإقليمية �لقائمة ب�شكل قوي ل�شمان 

�أن يتم متثيل �ملنطقة �لعربية ب�شكل منا�شب يف �ملنتديات 

�الإح�شائية �لدولية، ال�شيما يف �ملنتديات �لتي تناق�س 

�ملعايري �لدولية وتتبناها باالإ�شافة �إىل �شرورة بذل كافة 

�جلهود �لتي من �شاأنها تعزيز �لتعاون بني هيئات و�أجهزة 

�الإح�شاء يف �ملنطقة �لعربية.

د �مل�شاركون على �شرورة �أن ت�شعى �لنظم �الإح�شائية  و�شدمّ

�لعربية �إىل دعم وتعزيز �حلو�ر بني �لقائمني على �إ�شد�ر 

�الإح�شاء�ت �لر�شمية و�مل�شتفيدين منها باالإ�شافة �إىل 

�شرورة �أن يبذل �الإح�شائيون كل �جلهد لتفعيل ودعم 

��شتخد�م �الإح�شاء�ت على كافة �مل�شتويات، و�أو�شى 

�ملوؤمترون على �شرورة تعزيز �أن�شطة جلنة �خلو�رزمي لدعم 

تنفيذ �إعلن �لدوحة من خلل تنظيم موؤمتر�ت ملتابعة 

�لتو�شيات �لتي �شيخرج بها �ملوؤمتر مرة كل عامني، ويجب �أن 

لجنة  تسييرية وفرق عمل متجانسة  لمتابعة التنفيذ:- 

لــجنة الـخـوارزمي 
تـــخـــتتــم أعــــمـــالهـــا ب )إعــــالن الد وحة(

دعوة  الحكومات 
العربية بإتخاذ  خطوات 
فاعلة لتعزيز قدراتها 

اإلحصائية

 د. اإبراهيم اإبراهيم  و ال�شيخ حمد بن جرب  اآل ثاين  ومدير معهد اليون�شكو لالإح�شاء  و رئي�س الإح�شاء الكويتي  خالل  اجلل�شة الإفتتاحية  
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ت�شعى جلنة �خلو�رزمي جاهدة 

لتح�شني تبادل �خلرب�ت ونقل 

�ملعرفة و�لتقنية �الإح�شائية 

بني �ملجتمع �لدويل و�ملنطقة 

�لعربية من خلل �ملعهد �لدويل 

للإح�شاء. 

كما يجب �إتخاذ �خلطو�ت 

�ملنا�شبة لزيادة �إن�شمام 

�الإح�شائيني �لعاملني يف 

�ملنطقة للمعهد �لدويل للإح�شاء وجلنة �خلو�رزمي.

وكخطوة �أوىل، يجب �إن�شاء موقع �إلكرتوين على �شبكة 

�الأترنت لن�شر ما تقوم به جلنة �خلو�رزمي ومتابعة �لتقدم 

نحو �أهد�ف �إعلن �لدوحة باالإ�شافة �إىل �عتماد �جلو�نب 

�الإح�شائية �ملت�شمنة يف �إعلن �لدوحة �ل�شادر عن موؤمتر 

�ل�شكان و�لتنمية يف �لبلد�ن �لعربية.

و�أ�شار �مل�شاركون يف �ملوؤمتر خلل يومه �الأخري �إىل 

�أن حتقيق هذ� �لهدف يتطلب تنفيذ عدد من �لنقاط 

�ملهمة، ك�شرورة �أن حتدد �لدول �أولوياتها وفقًا للأهد�ف 

�لوطنية، وذلك لتطوير �الإح�شاء من خلل �إعد�د وتنفيذ 

�الإ�شرت�تيجيات �لوطنية لتطوير 

�الإح�شاء.

كما ر�أى �مل�شاركون �شرورة �أن 

تعمل �الأنظمة �الإح�شائية على 

توفري �الإح�شاء�ت �ملطلوبة 

لدعم �لتنمية �لوطنية يف كافة 

�ملجاالت و�لتي من بينها تعزيز 

ومتكني دور �ملر�أة ودعم فر�س 

�حل�شول على عمل الئق ومنتج، 

باالإ�شافة �إىل �شمان �لتنمية 

�مل�شتد�مة و�إد�رة �الأثر �لناجم 

عن �لعوملة، بدون تاأثري�ت �شارة 

على �لبيئة.

د �مل�شاركون على �شرورة  و�شدمّ

تفعيل وتعزيز �لتعاون بني 

�لعاملني يف �لبحث �الأكادميي 

لجنة  تسييرية وفرق عمل متجانسة  لمتابعة التنفيذ:- 

لــجنة الـخـوارزمي 
تـــخـــتتــم أعــــمـــالهـــا ب )إعــــالن الد وحة(

و�لتطبيقي بهدف �شد �لفجوة بني �لنظرية و�ملمار�شة يف 

جمال �الإح�شاء 

باالإ�شافة �إىل ت�شجيع 

�لدول يف �ملنطقة 

�لعربية على �مل�شاركة 

ب�شورة فاعلة يف 

�ملبادر�ت �الإح�شائية 

�لدولية و�ال�شتفادة 

من �لدعم �لفني 

و�لتو�شيات �ملتوفرة.

وطالب  �مل�شاركون  من �لدول �لعربية �حلد من �العتماد 

على �لدعم �لفني �خلارجي عن طريق دعم بناء �لقدر�ت 

�لوطنية و�ال�شتفادة من �خلرب�ت 

و�لتجارب �ملتوفرة يف �ملنطقة، باالإ�شافة 

�إىل �شرورة �أن تعمل �لدول �لعربية 

على �إ�شافة قيمة للبيانات �خلا�شة بها 

وزيادة م�شتوى �لتحليل وذلك من خلل 

توفري �لبيانات �خلام على �أن يخ�شع 

ذلك للو�شائل �ملنا�شبة حلماية �شرية 

�لبيانات �لفردية �إىل جانب �ال�شتفادة 

من �لتقنية �حلديثة و�لدعم �لدويل 

لتحقيق �لتقدم يف هذ� �ملجال.

عقد المؤتمر  كل 
عامين لتطوير 

النظم اإلحصائية 
بالدول العربية

 خالل جل�شات املوؤمتر 

 جانب من امل�شوؤلني العرب خالل املوؤمتر 
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�أكد �ل�شيد 

فتحي حممد 

�لن�شور مدير 

عام �ملعهد 

�لعربي 

للتدريب 

و�لبحوث �الإح�شائية �أن تر�أ�س �شعادة  �ل�شيخ 

حمد بن جرب بن جا�شم �آل ثاين رئي�س جهاز 

�الإح�شاء  للجنة �خلو�رزمي �شريفع من  �شاأن 

�الإح�شاء و�الإح�شائيني يف �ملنطقة �لعربية .

وقال  فتحي حممد �لن�شور ملجلة )�الإح�شاء(  

�أن  جلنة  �خلو�رزمي تهدف �إىل زيادة عدد 

�الإح�شائيني �لعرب كاأع�شاء يف �ملعهد، 

وم�شاعدتهم الأن يكونو� �أكرث ن�شاطًا يف �لدور 

�لذي يلعبه �ملعهد، وكذلك دعم �لنظام 

�الإح�شائي يف �ملنطقة �لعربية مع �لرتكيز 

ب�شكل خا�س على ت�شكيل هيئات و��شحة 

لتح�شني فهم �الأوليات �الإح�شائية عند 

تطويرها وتنفيذها يف �ملنطقة �لعربية، 

باالإ�شافة �إىل زيادة �هتمام �ل�شباب 

�الإح�شائيني �لعرب باالإح�شاء�ت �لدولية.

و�أ�شاد مدير عام �ملعهد �لعربي للتدريب 

و�لبحوث �الإح�شائية بجهد جهاز �الإح�شاء  

يف قطر يف �لفرتة �ملا�شية  مدلًل على ذلك  

مسئولون عرب  
يشيدون  بتجربة 

جهاز  اإلحصاء 
القطري 

باالأجناز �الأكرب �لذي قام به  من خلل تنفيذ �لتعد�د 

�لعام لل�شكان و�مل�شاكن و�ملن�شاآت لعام 2010 بنجاح ، وعمل 

�جلهاز على بناء قدر�ت �لكو�در �لب�شرية فيه من خلل 

توظيف �خلرب�ت يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�لدعم 

�لفني.

ونوه �لن�شور بروؤية   جهاز �الإح�شاء   يف قطر و��شفًا روؤيته  

باأنها   متطورة ومو�كبة �لتطور�ت �لعلمية و�لتكنولوجية 

يف جمال �الإح�شاء و�أهم دليل على ذلك ح�شول جهاز 

�الإح�شاء على جائزة �الجناز �خلا�س يف نظام �ملعلومات 

�الإح�شائية يف �ملوؤمتر �ل�شنوي �لدويل �لثلثني ل�شركة 

. �ملا�شي  �لعام  �أمريكا  يف  عقد  �لذي    ESRI
و�أ�شار �لن�شور �إىل  �أن و�شول قطر �إىل �لدولة �الأوىل على 

م�شتوى �لعامل يف �إنتاج �لغاز �شيوؤدى �إىل   رفع كفاءة جميع 

�لقطاعات �القت�شادية فيه وخا�شة �لتعليمية و�ل�شحية، 

كما �أن ذلك يعود وب�شكل مبا�شر كما هو ملحظ على رفع 

قدر�ت �الإح�شاء و�الإح�شائيني يف هذ� �لبلد.

 جل�شات املوؤمتر �شهدت نقا�شاً متميزاً لتطوير منظومة الإح�شاء العربي 
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خليفة بن الفقيه:
دعم اعضاء لجنة  الخوارزمي سيطور 

من عملها مستقباًلً   
�أ�شاد �ل�شيد خليفة بن 

�لفقيه  مدير عام �ملعهد 

�لوطني للإح�شاء  

باجلمهورية �لتون�شية مبا 

يقوم به جهاز �الإح�شاء 

�لقطري وخ�شو�شا جهود 

�شعادة �ل�شيخ حمد بن 

جرب بن جا�شم �آل ثاين يف تدعيم و تفعيل �أعمال جلنة 

�خلو�رزمي. موؤكدً� على �ن  جهود �شعادتة �شيكون لها �الأثر 

�الإيجابي على تطوير �الإح�شاء بقطر وباملنطقة �لعربية 

عموما.

رة   وقال  خليفة بن �لفقيه   �أنه من خلل �ملعلومات �ملتوفمّ

يتبني   على �مل�شتوى �ملوؤ�ش�شاتي �أنمّ جهاز �الإح�شاء �لقطري 

يحظى مبكانة مركزية يف �لتنظيم �الإد�ري للدولة ويف 

جمال �خت�شا�شه ،وقد توفق هذ� �جلهاز يف �إعد�د روؤى 

و�إ�شرت�تيجيات �إح�شائية ح�شب منهجية علمية متعارف 

عليها دوليا.

و�أ�شاف مدير عام �ملعهد �لوطني  جلنة �خلو�رزمي تعترب 

حديثة �لعهد وتو�جدها �شمن �ملعهد �لدويل للإح�شاء 

يجعلها ملزمة باإتباع توجهات وقو�عد عمل هذه �ملوؤ�ش�شة 

�لدولية غري �حلكومية ،وتخت�س هذه �للجنة بالبعد 

�جلغر�يف �لذي يغطي �ملنطقة �لعربية على خلف 

�لتنظيمات �الأخرى �ملنبثقة عن �ملعهد �لدويل. وميكن 

تطوير حمتوى �أعمال هذه �للجنة م�شتقبل مب�شاعدة 

�أع�شائها وبالدعم �لذي ميكن �أن تتلقاه من قبل جهات 

�أخرى.

وطالب �لفقيه  ب�شرورة �أن ت�شمل  �الجتماعات �ملقبلة 

للجنة �خلو�رزمي حتديد مو�شوع حموري للجتماع 

و�إ�شافة مو��شيع �إح�شائية �أخرى يف �إطار ور�شات عمل 

د فئات �مل�شاركني  مو�زية م�شريً� �إىل �نه بالنظر �إىل تعدمّ

يف هذه �للمّجنة من �إح�شائيني وباحثني وجامعيني، ميكن 

�شمن �قرت�ح  در��شة مو�شوع  �لنفاذ �إىل �لبيانات �لفردية 

نة ب�شجلت �مل�شوحات  )Microdata( �مل�شممّ

�الإح�شائية مع �شمان مبد�أ �شرية �لبيانات �الإح�شائية 

عة وذلك بالنظر �إىل ��شرت�ك �هتمامات خمتلف  �ملجممّ

�أ�شناف �مل�شاركني يف �للمّجنة حول هذ� �ملو�شوع.

مدير عام تحالف باريس:-
تعاون مستمر 

بين )باريس 21( 
وجهاز اإلحصاء 

القطري

�أكد �ل�شيد حممد �لهيبة 

مدير عام حتالف ) باري�س 21( �أن  �لتعاون بني جهاز 

�الإح�شاء �لقطري  وحتالف ) باري�س 21( م�شتمر من �أجل 

تبادل �خلرب�ت بني �جلانبني من �أجل �لو�شول �إىل �أف�شل 

�ل�شيغ و�الآليات �لتي تدعم �الرتقاء بالنظم �الإح�شائية يف 

قطر وفى �لدول �لعربية.

وقال �لهيبة �ن �لتعاون بني �جلانبني �أثمر عن ح�شور 

حتالف باري�س 21 عدد من �ملوؤمتر�ت وور�س �لعمل ، وعلى 

ر�أ�شها  موؤمتر �خلو�رزمي  يف �لدوحة  و�ألقى ممثلها 

خطابا رئي�شيا بعنو�ن »�لتحديات �لتي تو�جه تطوير 

�لقدر�ت �الإح�شائية يف �ملنطقة �لعربية« وتر�أ�س جل�شة عن 

�لتعد�د�ت. 

 و�أو�شح �لهيبة �أن  باري�س 21  نظم عددً� من �لفعاليات  

قد نظمت مبالتعاون مع جهاز �الإح�شاء   خلل �ملرحلة 

�ملرحلة �ملا�شية ..حيث  قدم يف عام 2008  �لتحالف  

تدريبًا  جلهاز �الإح�شاء   عن ��شتخد�م حزمة بر�مج �إد�رة 

�مل�شاهمات �ملهمة  �لتي تهدف �إىل تعزيز تبني �ملعايري 

�لدولية  . 

و�أ�شار مدير عام �لتحالف �إىل �أنه  من �ملكونات �ملهمة 

لفريق باري�س 21 �ختبار وتقييم �لن�شخة �لعربية من 

�حلزمة وتعزيز �ل�شر�كات �الإقليمية مع �ملوؤ�ش�شات �لتي 

ميكن �أن ت�شاعد يف دعم �ملعايري و�لتطبيقات �جليدة يف 

حفظ �لبيانات. ويف عام 2009 �شاركت باري�س 21 يف 

�الجتماع �لرفيع �مل�شتوى عن تن�شيق �لنظم �الإح�شائية 

�لقطاعية يف �الإ�شرت�تيجية �لوطنية لتطوير �الإح�شاء 

وعر�شت �أف�شل �لتطبيقات يف دمج �لقطاعات يف �لنظام 

�الإح�شائي �لوطني. 

رئيسة  اإلحصاء الفلسطيني :-  
المؤتمر سيعزز 

من  دور وتمثيل 
الدول العربية في 

معهد اإلحصاء 
الدولي

�أكدت �ل�شيدة عل عو�س 

رئي�س �الإح�شاء �لفل�شطيني  �أن  جهاز �الإح�شاء �لقطري  

يعترب من �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة على �ل�شعيد �لوطني 

و�الإقليمي و�لدويل، ويتميز يف �لكثري من �جلو�نب �أهمها 

��شتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات يف �حل�شول على بيانات 

�ل�شجلت �الإد�رية من م�شادرها وذلك من خلل قاعدة 

بيانات مرتبطة �لكرتونيًا بني �جلهاز وباقي �ملوؤ�ش�شات  

باالإ�شافة �إىل ��شتخد�مه نظام معلومات جغر�فية متطور.

و�أو�شحت عل  عو�س �أن جلنة �خلو�رزمي حتتل  �أهمية 

خا�شة كونها �للجنة �لتي متثل �ملنطقة �لعربية يف معهد 

�الإح�شاء �لدويل م�شري� �إىل �أنه يتوقع �أن ت�شاهم هذه 

�للجنة يف تعزيز دور ومتثيل �لدول �لعربية يف معهد 

�الإح�شاء �لدويل ، وياأتي تنظيم جهاز �الإح�شاء يف قطر 

للموؤمتر �الأول للجنة �خلو�رزمي بعد ت�شلمه رئا�شة �للجنة 

كمبادرة نوعية ور�ئدة يف جمال تعزيز وحت�شني وتطوير 

�لعمل �الإح�شائي �لعربي.

وحول  �جلهاز �ملركزي للإح�شاء �لفل�شطيني ون�شاأته  قالت  

عل عو�س  �ن �جلهاز �ن�شئ  يف عام 1993، وذلك مبوجب 

مر�شوم �شادر عن منظمة �لتحرير �لفل�شطينية ويهدف 

�جلهاز �إىل تطوير نظام �إح�شائي كفء وفعال، يكون مبثابة 

�أد�ة حتت ت�شرف �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �لفل�شطينية، 

ي�شرت�شد به لت�شخي�س �مل�شاكل وتقييم �لتقدم �حلا�شل 

وتقدمي �إح�شاء�ت ر�شمية، �شحيحة وغري منحازة، 

حول �الأو�شاع و�الجتاهات �لدميغر�فية و�الجتماعية 

و�القت�شادية و�لبيئية خلدمة �ملو�طنني �لفل�شطينيني.
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)اإلحصاء( يبحث  إحتياجات 
اسـتـراتـيجـيـات التـنمـيـة 

الـوطنـية مـن الـبـيـانـات 
اإلحـصـائـيـة  

فى إجتماع تشاورى عقد خالل اإلحتفال باليوم الوطنى األول لإلحصاء:-

 احدي فرق العمل يف الإجتماع 

عقد جهاز �الإح�شاء  �الجـتـمـاع �لـتـ�شـاوري  رفـيـع �لـم�شـتـوى 

للتعرف على  �حـتيـاجـات ��شـتـر�تـيجـيـات �لتـنمـيـة �لـوطنـية  

2011 – 2016 م   مـن �لـبـيـانـات �الإحـ�شـائـيـة  ، وذلك خلل 

�الإحتفال باليوم �لوطنى �الول للإح�شاء بدولة قطر.

وناق�س �الإجتماع   �إحتياجات �ال�شرت�تيجيات �لقطاعية 

من �لبيانات �الإح�شائية ، وتطوير موؤ�شر�ت قيا�س �الأد�ء 

و�ملقارنات �لقيا�شية �للزمة وذلك لتوفري �لبيانات �الإح�شائية 

و�ملوؤ�شر�ت �للزمة ملتابعة م�شار تنفيذ �إ�شرت�تيجية �لتنمية 

�لوطنية 2011 – 2016 م  .

و�أفتتح �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب بن جا�شم �آل ثانى رئي�س 

جهاز �الإح�شاء �الإجتماع  بح�شور �مل�شوؤولني عن تنفيذ  

��شرت�تيجيات �لتنمية �لوطنية  ، ومنتجي �لبيانات من 

�لوز�ر�ت و�الإد�ر�ت �ملختلفة ومديرى وخرب�ء جهاز �الإح�شاء.

و�أكد �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب بن جا�شم �آل ثاين فى 

كلمته �الإفتتاحية على  �أن �لهدف من �الجتماع �لت�شاوري هو  

�لتعرف على �حتياجات �ال�شرت�تيجيات �لقطاعية من �لبيانات 

�الإح�شائية و�ملوؤ�شر�ت �للزمة لقيا�س �لتقدم �لذي حترزه تلك 

�ال�شرت�تيجيات نحو حتقيق �أهد�فها، وم�شاعدة �لفرق �ملعنية 

على تطوير موؤ�شر�ت قيا�س �الأد�ء و�ملقارنات �لقيا�شية �للزمة  

باال�شافة حتديد �لثغر�ت �و �لنو�ق�س يف �لبيانات �الإح�شائية 

و�لوقوف على كيفية �شد هذه �لثغر�ت. 

و�أ�شار �شعادته �ىل �ن هذ� �الجتماع �لت�شاوي ي�شهم يف �إعطاء 

�لفر�شة جلهاز �الإح�شاء لل�شتعد�د لو�شع �لرب�مج �للزمة 

للفرتة )2008 – 2013( بهدف توفري �لبيانات �الإح�شائية 

�للزمة ملتابعة م�شار �إ�شرت�تيجية �لتنمية �لوطنية )2011 – 

.)2016

ونوه �شعادة �ل�شيخ حمد بن جرب �إىل �أن جهود جهاز �الح�شاء 

جاءت ترجمة للإ�شرت�تيجية �لوطنية لتطوير �الإح�شاء )2011 

يف  �لقطاعية  �الإح�شاء�ت  �إدماج  �إىل  �لهادفة   )2013 –
�ملنظومة �الإح�شائية �لوطنية ومتكينها من �إنتاج �الإح�شاء�ت 

�الإد�رية وفقا للمعايري �الإح�شائية �لدولية �ملتفق عليها.

و�أكد �شعادة رئي�س جهاز �الح�شاء �أن تعاون �جلميع يف هذ� 

�ملجال قد حقق بع�س �لنجاحات �لتي نفتخر بها، م�شريً� �إىل 

�ن هذ� �لتعاون �شي�شهم دون �شك يف توفري �لبيانات �للزمة 

الإ�شرت�تيجية �لتنمية �لوطنية.

و�أ�شار �ىل �أن جميع �مل�شاركني يف هذ� �الجتماع �لت�شاوري 

يتطلعون �إىل �ملزيد من �لتقدم و�لنجاح يف هذ� �لعمل بهدف 

متكني كل وز�رة و�إد�رة معنية من �إنتاج �الإح�شاء�ت �لتي تعرب 

عن عملها وعن �الأن�شطة �لتي تقوم بها، كالتعليم و�ل�شحة 

و�لعمل وغريه.

و��شاف �شعادته :«�ننا  نتطلع قدمًا �إىل جناح عملكم يف �إطار 

هذ� �الجتماع �لت�شاوري ومن خلل جمموعات �لعمل، �لتو�شل 

�إىل خمرجات حمددة ت�شاعدنا يف و�شع بر�مج ميكن تنفيذها 

وتعود بالفائدة على م�شتخدمي �لبيانات من �شائر قطاعات 

�لدولة«.

و�أعرب �شعادته عن �شكره للم�شاركني حل�شورهم هذ� �الجتماع 

�ألت�شاوري �لهام حول �حتياجات �إ�شرت�تيجية �لتنمية �لوطنية 

من �لبيانات �الإح�شائية و�لذي يعد ��شتكماال ملا مت �جنازه من 

عمل يف �إطار �إ�شرت�تيجية �لتنمية �لوطنية ،وكذلك �الجتماع 

حول �إدماج �الإح�شاء�ت �لقطاعية يف �لنظام �الإح�شائي 

�لوطني �لذي �أنعقد يف �شهر �أكتوبر 2009. وقدم 

�شعادته بنهاية �لكلمة �لتهنئة للجميع مبنا�شبة 

فوز قطر ب�شرف ��شت�شافة مونديال 2022.

وبعد ذلك  قدم �ل�شيد من�شور �ملالكي مدير 

�إد�رة تقنية �ملعلومات بجهاز �الح�شاء 

عر�س  تناول دور جهاز �الح�شاء يف توفري 

�لبيانات و�ملوؤ�شر�ت �الح�شائية لقطاعات 

�ال�شرت�تيجية �لتنموية،م�شريً� �ىل �أن جهاز 

�الح�شاء يهدف �ىل تلبية حجات �مل�شتخدمني 

�إىل �ملعلومات �القت�شادية ،و�لتاكيد على 

تطبيق �ملعايري �ملنهجية و�جلودة �الح�شائية، 

باال�شافة �ىل دعم �ملوؤ�ش�شات وبناء �لقدر�ت 

�الح�شائية وحت�شني �لتن�شيق بني منتجي 

�لبيانات ، وم�شتخدميها. وبني �ل�شيد �ملالكي 

�ن هناك �لكثري من �الح�شاء�ت �لتي يوفر 

جهاز �الح�شاء منها �الإح�شاء�ت �الجتمعاية 

مثل: �ل�شكان و�الح�شاء�ت �حليوية ) �ملو�ليد 

و�لوفيات و�لزو�ج و�لطلق(، باالإ�شافة �إىل 

�لقوى �لعاملة و�لتعليم و�ل�شحة و�المن و�لعد�لة 

وغريها.

 

ثم �أو�شح كيفية �حل�شول على نتائج �لتعد�د و�لبيانات 

�الأخرى، و�أ�شار �إىل  �مل�شاريع �مل�شتقبلية للجهاز فيما يتعلق 

بامل�شوح �الجتماعية و�مل�شوح �القت�شادية، كما تناول �الآليات 

�جلديدة �لتي �شيتم تطبيقها من خلل �لدرو�س �مل�شتفادة من 

تعد�د 2010 �شو�ء �الأجهزة �لكفية �أم �ال�شتمار�ت �الإلكرتونية 

�أم �ل�شجلت �الإد�رية ، وكذلك كيفية �ال�شتفادة من �ل�شجلت 

�الإد�رية �شو�ء فيما يتعلق ببيانات �الأفر�د �أم ببيانات �ملن�شاآت 

�لتجارية ، وقدم �شرحًا خلطة جهاز �الإح�شاء لتطوير نظام 

 )GN( ل�شجلت �الإد�رية با�شتغلل �ل�شبكة �حلكومية�

للربط مع �جلهات �ملنتجة للبيانات .

و�أ�شار �ملالكى �إىل �أن مقايي�س �لنجاح �لتي يجب �أن تو�شع يف 

�العتبار عند �لربط �الإلكرتوين الإيجاد �شجل �إد�ري موحد 
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 خالل مناق�شات فرق العمل 

 جانب من جل�شات الإجتماع 

و�لنتائج �ملرجوة من هذ� �لربط �الإلكرتوين فيما يتعلق 

بالتحديث �مل�شتمر لكافة �لبيانات �الإح�شائية، وطرق ��شتفادة  

�لقطاعات �الإ�شرت�تيجية �لتنموية من هذه �الآلية، وبني �ملطلوب 

من فرق عمل �ال�شرت�تيجيات �لقطاعية �لتنموية يف �لوقت 

�لر�هن و�لتحديات �لتي قد يتم مو�جهتها يف هذ� �ل�شدد.

ومن جانبها  قدمت  فاطمة ر��شد �خلاطر مدير �إد�رة 

�لتخطيط و�ل�شيا�شات �حلكومية باالأمانة �لعامة ملجل�س 

�لوزر�ء �حتياجات ��شرت�تيجيات �لتنمية �لوطنية من �لبيانات 

�الإح�شائية / حمور  �لتحديث و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي، حيث حددت 

جماالت �لرتكيز ، وطبيعة �لبيانات و�ملعلومات �الإح�شائية 

�ملطلوبة فيها.

و قدمت فاطمة �خلاطر م�شروع مقرتح  لبناء مر�كز معلومات 

يف �لوز�ر�ت و�الأجهزة �حلكومية ، وطرحت �حتياجات �إد�رة 

�لتخطيط و�ل�شيا�شات �حلكومية �إىل بيانات �إح�شائية لكل 

وز�رة ثم �حتياجها لبيانات تف�شيلية لبناء موؤ�شر�ت �لتقييم يف 

خمتلف �لوز�ر�ت .

كما �أقرتحت فاطمة �خلاطر تبني جهاز �الإح�شاء بالتن�شيق 

مع �لوحد�ت �ملقرتحة ما يعرف بالبث �لفوري للمعلومات 

�إعلن  قبل  يومًا   80 يوفر  مما     NOW CASTING
�لبيانات �لر�شمية لبع�س �لبيانات �القت�شادية �لهامة �لتي قد 

ت�شتدعي حتواًل يف �ل�شيا�شة.

ومن جانبها قدمت قدمت �ل�شيدة نوف �لر�كب من �للجنة 

�الأوليمبية عر�شًا حول �حتياجات ��شرت�تيجية قطاع �لريا�شة 

من �لبيانات �الإح�شائية، و�شملت �الحتياجات تنفيذ م�شوح 

�ملن�شاآت �لريا�شية و�لرتفيهية بالدولة ملعرفة نوع �ملن�شاأة 

وموقعها وقدرتها �ال�شتيعابية و�إمكانية �لو�شول �إليها 

وملءمتها لفئات معينة.

وتطرقت ورقة  ��شرت�تيجية قطاع �لتما�شك �الأ�شري ومتكني 

�ملر�أة »2011 – 2012« �إىل تناول   �لنتائج ذ�ت �الأولوية 

تعزيز �لتما�شك �الأ�شري وخف�س حاالت �لعنف �ملنزيل وتوفري 

�حلماية و�لدعم للأ�شرة �ملتاأثرة به، وكذلك زيادة دعم 

�لعائلت ذ�ت �لظروف �خلا�شة، باالإ�شافة �إىل حت�شني م�شتوى 

�لتمكني �القت�شادي و�الجتماعي للأ�شرة �لقطرية، وحتقيق 

تو�زن �أف�شل بني �لعمل.

�أما بالن�شبة �إىل �مل�شاريع ذ�ت �الأولية فياأتي على ر�أ�شها، تطوير 

�الإجر�ء�ت �حلالية لتقوية 

�لزو�ج و�لرو�بط �لعائلية، 

وتطوير �الإجر�ء�ت �لتي 

ت�شهم يف خف�س حاالت 

�لطلق و�آثاره على 

�الأ�شرة، وتنفيذ �إجر�ء�ت 

للحد من �العتماد على عاملت �ملنازل و�إيجاد و�شائل رعاية، 

باالإ�شافة �إىل و�شع �إجر�ء�ت لتح�شني عملية ��شتقد�م و�إد�رة 

�لعمالة �ملنزلية، وكذلك تطوير نظام �شامل للوقاية و�حلماية 

من �لعنف �ملنزيل ، وكذلك وتطوير �آلية ك�شف مبكر 

يف �ملد�ر�س حلماية �الأطفال من �لعنف، باالإ�شافة �إىل 

تطوير �الإجر�ء�ت لدعم �الأ�شر ذ�ت �لظروف �خلا�شة.

ا �شرح فيه  وقدم وفد وز�رة �الأعمال و�لتجارة عر�شً

�لتنويع �القت�شادي وتنمية �لقطاع �خلا�س و�حتياجات 

��شرت�تيجيات �لتنمية �لوطنية من �لبيانات �الإح�شائية، 

وذلك من خلل �لتعرف علي �مل�شهد �القت�شادي، 

و�لوفرة �لنفطية، و�أهمية �لتنويع، �لعقبات �لتي تعرت�س 

�شبيل �لتنويع �القت�شادي وتنمية �لقطاع �خلا�س، 

خل�شة حتليل �لو�شع �لر�هن، وكذلك �لتعرف 

علي جتارب كل من: �لرنويغ، و�أيرلند�، و�شنغافورة، 

ونيوزيلند�، و�لبحرين، و�أبوظبي، و�ل�شعودية، باالإ�شافة 

�إىل �الإطار �لعام، و�مل�شاريع �لقائمة، و�ال�شرت�تيجية 

�لقطاعية »2011-2016«: من �الأهد�ف �إىل �لتدخلت، 

ومتطلبات �لتنفيذ.

و�أ�شار �لعر�س �إىل �أن حتليل �لو�شع �لر�هن يتطلب 

�حل�شول على �لبيانات �القت�شادية من م�شادر 

خمتلفة، ومن هذه �لبيانات و�ملوؤ�شر�ت �ملطلوبة، 

�ال�شمية �لناجت �ملحلي �الإجمايل بالقيمة �جلاري ، 

وكذلك �حل�شاب �جلاري و�لفائ�س �حلكومي، باالإ�شافة 

�إىل عر�س �لنقود و�الئتمان �ملمنوح يف دوله قطر.

كما �أو�شح �لعر�س بع�س �العتبار�ت يف ما يتعلق بالبيانات 

�ملن�شورة عرب �ملوقع �الإليكرتوين جلهاز �الإح�شاء  مر�عاة 

حتديث �لبيانات ب�شفة م�شتمرة، وكذلك �ملنهجية �مل�شتخدمة 

يف �إعد�د �لبيانات 

�الإح�شائية، على �شبيل 

�ملثال �أ�شاليب �ملعاينة 

�مل�شتخدمة يف �إجر�ء 

�ال�شتبيانات و�إح�شاء�ت 

مف�شلة عن �مل�شروعات 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة 

و�جتاهات �لنمو �خلا�س بها و�ل�شل�شل �لزمنية للمتغري�ت 

�القت�شادية �ملختلفة مما ي�شاعد �لباحثني يف �إجر�ء �لدر��شات 

و�ملقارنات.

مقترح  بقيام جهاز اإلحصاء 
بالبث الفوري للمعلومات 

على جهات الدولة
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فى بداية الحوار نريد أن نتعرف 
على فكره انشاء معرض قطر 

المهني  ؟

لقد نبعت  فكرة معر�س قطر �ملهني من �شاحبة 

�ل�شمو �ل�شيخة موز� بنت نا�شر وتبناها برعايته 

�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل �لعهد �الأمني، وقام بتنفيذ �مل�شروع كل من موؤ�ش�شة قطر 

للرتبية و�لعلوم وتنمية �ملجتمع وقطر للبرتول وجامعة قطر يف بد�ية �الأمر و�ن�شم �إليهم بعد ذلك 

وزر�ة �لعمل و�لديو�ن �الأمريي، وقد �شهد �ملعر�س تطورً� م�شطردً� عامًا بعد �آخر نظرً� للدعم 

�لكبري �لذي يحظى به.

وهل تمت االستفادة من تجارب دولية وعربية وخليجية في 
تنظيم معرض قطر المهني؟

�إن فكرة �مللتقيات و�ملعار�س �ملهنية هي فكرة حديثة نوعًا ما على �مل�شتوى �لدويل، وما من �شك 

باأنه متت �ال�شتفادة من �لتجارب �لعاملية �ملوجودة؛ ولكن �أوؤكد �أن معر�س قطر �ملهني هو م�شروع 

ر�ئد له فل�شفته �لنابعة من قطر و�لتي ترتكز على طرح فر�س �لتعليم و�لتوظيف و�لتدريب 

و�لتطوير �حلالية و�مل�شتقبلية يف �ل�شوق �لقطري مما ي�شهم يف و�شع وتنفيذ خطط �لتنمية 

�لب�شرية بناًء على معلومات وقر�ء�ت و�قعية �شو�ء للموؤ�ش�شات من ناحية �أو �الأفر�د )�ل�شباب( 

من �لناحية �الأخرى وبالتايل حتقيق �أف�شل �لنتائج على �القت�شاد �لقومي للدولة، وكما يعمل 

�ملعر�س من خلل طرح جمموعة من �لفعاليات و�لرب�مج على خلق ثقافة �لتخطيط �ملهني وهي 

ثقافة جديدة على �ملجتمع عمومًا. لذلك فاإننا مل جند جتربة مماثلة له يف �ملنطقة �لعربية، حيث 

�أن معظم �لنماذج �ملوجودة ترتكز على عر�س �لفر�س �لوظيفية فقط.

هل تقتصر المشاركة في معرض قطر المهني على الوزارات 
واألجهزة الحكومية، بل تمتد لتشمل القطاع المختلط 

والقطاع الخاص؟

باب �لت�شجيل مفتوح جلميع �لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة و�ملختلطة، بدليل �أنه مت توزيع 

�جلهات �مل�شاركة على �أربعة قرى، هي: �لقرية �حلكومية – قرية �لطاقة و�ل�شناعة – قرية �ملال 

و�الأعمال – قرية �لتعليم و�ل�شحة و�لريا�شة. ويندرج حتت كل فئة جمموعة من �ملوؤ�ش�شات �لغري 

�أو �ل�شبه حكومية.

ما هي المعوقات والصعوبات التي قد تواجه تنظيم معرض 
قطر المهني؟

�أواًل؛ �أنا ال �أوؤمن باملعوقات و�ل�شعوبات، و�إنا �أعتربها حتديات حتتاج عناية �أكرث حتى يتم 

جتاوزها.

وبخ�شو�س ما يو�جهه �ملعر�س من حتديات؛ فاأكرب حتدي هو �لفكرة �لتي يقوم عليها �ملعر�س 

وهي خلق ثقافة �لتخطيط �ملهني )�مل�شتقبلي( وهي فكرة جديدة على �ملجتمع �لقطري من 

موؤ�ش�شات �أو �أفر�د وبالتايل قد ال تكون م�شاركتهم �أو زيارتهم على �مل�شتوى �لذي يحقق �لغر�س 

من �إقامته. ال�شك �أن هذ� يبطئ من تنفيذ خطط وبر�مج �لتطوير للمعر�س.

�أكد �ل�شيد عبد�هلل �أحمد �ملن�شوري �ملدير 

�لتنفيذي معر�س قطر �ملهني  �لتابع  ملوؤ�ش�شة 

قطر للرتبية و�لعلوم وتنمية �ملجتع �ن �لبيانات 

�لتى ي�شدرها جهاز �الإح�شاء كان لها �ثر 

مبا�شر فى   �إعد�د �لرب�مج و�لفعاليات وغريها 

من �أن�شطة  �ملعر�س �ملهنى 2011.

وقال عبد�هلل �ملن�شوري فى حو�ر  �أجرته جملة 

)�الإح�شاء(  :« يف مر�حل �الإعد�د ملعر�س 

قطر �ملهني ت�شاعد �لبيانات �الإح�شائية 

�خلا�شة بالدولة على بناء قو�عد معلوماتية 

عن �شوق �لعمل �شو�ء �أ�شماء �جلهات �لعاملة 

بالدولة �أو �لقطاعات وغريها من �لت�شانيف، 

وتلك �لبيانات نح�شل عليها من �ملوقع 

�الإلكرتوين جلهاز �الإح�شاء«.

و�أ�شاف �ملدير �لتنفيذى ملعر�س قطر �ملهنى 

�أن  �لن�شر�ت �لتي ي�شدرها �جلهاز وما حتويه 

من حتليلت �أو نتائج م�شتخل�شة خا�شة 

بالدر��شات �لقومية �لتي يجريها �جلهاز �أو 

�للجان �لعاملة معه كاللجنة �لد�ئمة لل�شكان، 

هي حمل �هتمام ومتابعة حيث �أن لها �أثر 

مبا�شر يف �إعد�د �لرب�مج و�لفعاليات وغريها 

من �أن�شطة للمعر�س.

وفيما يلى ن�س �حلو�ر

حوار -  دانة املا�س 

في حوار مع المدير التنفيذى لمعرض قطر المهنى ..عبداهلل  المنصوري :-

بيانات )اإلحصاء( ساعدتنا في  
اإلعداد لمعرض قطر المهني 

 عبداهلل اأحمد املن�شوري

مجلة اإلحـصــــاء 18

حو�ر 



نتطلع  الى خلق 
شراكات مباشرة 

مع  الجهاز  
في مجال  التحليل 

اإلحصائي

هل لمستم تعاون وثيق من 
وزارات وأجهزة الدول وشركات 

القطاع الخاص وشركات القطاع 
المختلط في إنجاح تجربة معرض 

قطر المهني؟

للأمانة نحن نلم�س �جتهادً� من �جلميع لبذل كل ما 

من �شاأنه خدمة �ملعر�س و�أهد�فه. ولكن تبقى نقطة 

�أن �جلميع لي�س على نف�س �لقدر من �لفهم لفل�شفة 

عمل �ملعر�س، وبالتايل تكون م�شاركتهم وتفاعلهم 

لي�س على �لقدر �ملطلوب. و�إدر�كًا منا بذلك فقد 

حر�شنا ومنذ �إنطلقة �ملعر�س على تنظيم حملة 

توعية جلميع �لفئات �مل�شاركة لبيان �لدور �حلقيقي 

�لذي ميكن �أن يقدمه �ملعر�س لهم من خلل عقد 

ور�س عمل ولقاء�ت وزيار�ت مبا�شرة للجهات. و�أي�شًا 

نقوم مبتابعة �أد�ء هذه �جلهات �شنة بعد �شنة، وهذ� 

�لتعاون يف �زدياد وهلل �حلمد. 

 إلى أي حد ساهم تنظيم معرض 
قطر المهني في تحقيق برامج 

تقطير الوظائف في دولة قطر؟

يقوم �ملعر�س بدور مهم يف هذ� �ل�شاأن حيث �أن قر�بة 70% من زو�ر �ملعر�س هم من فئة �ل�شباب 

�لقطري و�لذي من �ملتوقع �إن�شمامهم ل�شوق �لعمل يف �لفرتة من �شنة �إىل �خلم�س �شنو�ت يف 

�لغالب. وبالتايل فاإن �جلهات �مل�شاركة جتد فر�شة كبرية للتو��شل و�الختيار �الأن�شب من �ل�شباب 

�لقطري مبا يتو�فق مع خطط وبر�مج �لتقطري يف �الأجل �لق�شري من خلل فر�س �لتوظيف �لتي 

تعر�شها �أو يف �الأجل �لطويل من خلل فر�س �لتعليم و�لتدريب و�لتطوير �ملقدمة.

كيف تقيمون استجابة الباحثين عن عمل من القطريين من 
مختلف االختصاصات من خالل تجارب السنين السابقة؟

ي�شتطيع �لباحث عن عمل �لتعرف على نوعية وطبيعة فر�س �لعمل 

�ملتوفرة بالدولة �أو يف قطاع معني من خلل زيارة �أجنحة �جلهات 

�لعار�شة و�ل�شوؤ�ل عن فر�س �لتوظيف و�لتطوير �ملطروحة من 

قبلهم و�أهم �ملتطلبات و�ل�شروط �ملطلوبة ال�شغالها، وبالتايل 

يت�شنى له �ال�شتعد�د �جليد �ملعتمد على معلومات و��شحة قبل 

�لتقدمي عليها. ال �شك �أن هذ� يزيد من فر�شة ح�شوله على 

�لوظيفة �لتي تنا�شبه ويرغب بالتقدمي عليها.

ما هو حجم المشاركة التي كانت  في 
معرض قطرالمهني لعام 2011م ؟

بلغ عدد �جلهات �مل�شاركة حو�يل 126 جهة من خمتلف �لقطاعات 

يف �لدولة هذ� باالإ�شافة �إىل �أجنحة وبر�مج �لتوعية  �لذي ي�شل �جلهات �مل�شاركة بها حو�يل 

�لع�شرين جهة، و�أود �ن �قول هنا �ن جناح معر�س قطر �ملهني 2011   ال يقا�س بعدد �جلهات 

�مل�شاركة فقط بل يعتمد يف �الأ�شا�س على حتقق �لغر�س من �إقامته من خلل �مل�شاركة �الآيجابية 

للجهات �لعار�شة مبا تقدمه من فر�س تعليم وتوظيف وتدريب وتطوير ل�شبابنا وبناتنا مبا يتو�فق 

مع خططها للمو�رد �لب�شرية و�ملعدة م�شبًا، ومن �لناحية �الأخرى �أن ي�شاعد �ملعر�س �ل�شباب يف 

�لتخطيط �ل�شليم و�ملدرو�س مل�شتقبلهم �ملهنية و �لوظيفي مبا يتنا�شب مع مهار�تهم وقدر�تهم 

وميولهم تو�فقًا مع متطلبات �شوق �لعمل.

ماهي تطلعاتكم المستقبلية فيما يخص تنظيم معرض 
قطر المهني ؟

مزيد من �لوعي بر�شالة �ملعر�س و�أهد�فه، ليت�شنى حتقيق �ال�شتفادة �لق�شوى منه.

ما مدى استفادتكم من البيانات اإلحصائية التي تصدر عن 
جهاز اإلحصاء عند القيام باالستعداد معرض قطر المهني ؟

يف مر�حل �الإعد�د ملعر�س قطر �ملهني ت�شاعد �لبيانات �الإح�شائية �خلا�شة بالدولة على بناء 

قو�عد معلوماتية عن �شوق �لعمل �شو�ء �أ�شماء �جلهات �لعاملة 

بالدولة �أو �لقطاعات وغريها من �لت�شانيف، وتلك �لبيانات 

نح�شل عليها من �ملوقع �الإلكرتوين جلهاز �الإح�شاء  ،و�أي�شًا 

�لن�شر�ت �لتي ي�شدرها �جلهاز وما حتويه من حتليلت �أو 

نتائج م�شتخل�شة خا�شة بالدر��شات �لقومية �لتي يجريها 

�جلهاز �أو �للجان �لعاملة معه كاللجنة �لد�ئمة لل�شكان، 

هي حمل �هتمام ومتابعة حيث �أن لها �أثر مبا�شر يف �إعد�د 

�لرب�مج و�لفعاليات وغريها من �أن�شطة للمعر�س.

هل لديكم مقترحات بشأن التعاون 
مع جهاز اإلحصاء في اإلعداد ألنشطة 

معرض قطر المهني ؟ 

ناأمل يف خلق �شر�كات مبا�شرة مع �جلهاز فيما يخ�س �مل�شاعدة يف �لتحليل �الإح�شائي 

و��شتخل�س �أهم �لنتائج من �لبيانات �لتي جنمعها �شو�ء من ��شتمارة �لدخول للزو�ر �أو ��شتمارة 

قيا�س مدى �لر�شى للجهات �لعار�شة �أو حتى �لبيانات �لتي تطلبها جلنة �ملتابعة للمعر�س. وكما 

ميكن �لتعاون مع �جلهاز �ملوقر على م�شتوى ��شرت�تيجي فيما يخ�س عمل در��شة تقييمية �شاملة 

للمعر�س، خ�شو�شًا و�أنه م�شى قر�بة �خلم�شة �أعو�م منذ �إنطلقته وهي فرتة جيدة لعمل مثل 

هذه �لدر��شة.

 خالل معر�س قطر املهني 2011
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�شارك جهاز �الإح�شاء  فى معر�س قطر �ملهني �لر�بع �لذي 

�أقيم يف مركز �لدوحة للمعار�س ، و�أفتتحه  �شمو �ل�شيخ متيم 

بن حمد بن خليفة �آل ثاين  ويل �لعهد �الأمني   10 �أبريل 

�ملا�شى ، و�لذى �أ�شتمر على مد�ر خم�شة �أيام.

وعمل  جهاز �الإح�شاء من 

خلل م�شاركته يف �ملعر�س 

�ملهني  على   زيادة �لوعي 

بالعمل �الإح�شائي بو�شفه 

م�شار� عمل لل�شباب �لقطري 

، وجمع بيانات �ل�شري  �لذ�تية 

للر�غبني يف �لعمل يف  جهاز  

�الإح�شاء ، و ت�شلم �جلهاز 

) 418(  طلبًا من �لزو�ر �أثناء 

�إقامة �ملعر�س ،وكان 195 طلبا من مو�طنني من قطر يبحثون 

عن فر �س توظيف لدى �جلهاز.

ومثل  جهاز  �الإح�شاء فى �ملعر�س  مديري �إد�ر�ت �جلهاز 

..وكان جهاز �الإح�شاء قد قام بعقد عدد من �الجتماعات  

لكي يكون  جناح �لهيئة جاهزً� ال�شتقبال �جلمهور مع عر�س 

�لعديد من �لوظائف �مللئمة للجمهور.

وقام جهاز �الإح�شاء  بتوزيع عدد من  �ملطبوعات  �لتى 

تو�شح دور �جلهاز و�لوظائف �ملتاحة 

به  وهي ح�شيلة �أ�شهر من عمل جامعي 

�لبيانات وموظفي مكاتب �لهيئة �لذين 

يتولون معاجلة �لبيانات

وقد كان �ملعر�س فر�شة كبرية الإطلع 

�لطلبة �لر�غبني فى در��شة   �لريا�شيات 

و�القت�شاد و�لدر��شات �الجتماعية 

وذلك من �أجل �لربط   بني  در��شتهم  

�لثانوية و�جلامعة ، و�لتوظيف يف ميد�ن �الإح�شاء  بقطر يف 

نهاية �الأمر.

ويعترب �لتحدي �لذي ينتظرنا يف �مل�شتقبل هو �شمان تخرج 

جهاز اإلحصاء يشارك فى معرض 
قطر المهنى 2011

عدد كاف من ق�شم �الإح�شاء يف جامعة قطر ويبد�أ ذلك 

بتوعية طلبة �ملد�ر�س �لثانوية باهمية دور �الإح�شائيني فى 

�مل�شاركة ببناء م�شتقبل قطر.

وقدم  �ملعر�س فر�شًا لل�شباب �لقطري خللق �شبكة من 

ف على �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س  �لعلقات و�لتعرمّ

و�ملختلط و�كت�شاب �لوعي مل�شتقبلهم �لوظيفي و�مل�شاركة يف 

ور�س �لعمل �لتي تهدف �إىل تطوير مهار�تهم لدخول �شوق 

�لعمل. وي�شاهم �ملعر�س يف دعم �جلهات بالدولة لتنفيذ 

خططها للمو�رد �لب�شرية حتقيقًا لركيزة �لتنمية �لب�شرية 

�شمن روؤية قطر �لوطنية 2030 و�إ�شرت�تيجية �لتنمية �لوطنية 

.2016 — 2011

ويوفر �ملعر�س �لتوجيه و�لتوعية �ملهنية يف ظل �لنه�شة 

�ل�شاملة �لتي ت�شهدها دولة قطر يف كافة �لقطاعات �لتعليمية 

و�لريا�شية و�القت�شادية و�ل�شناعية وغريها، �إ�شافة �إىل 

�لفر�س �لتعليمية و�لتوظيفية و�لتدريبية و�لتطويرية للطلبة 

مه �جلهات  و�خلريجني ل�شقل مهار�تهم من خلل ما تقدمّ

�مل�شاركة من فر�س خمتلفة وعرب ور�س �لعمل و�لرب�مج 

و�الأن�شطة �الأخرى �مل�شاحبة للمعر�س.

)418( طلب 
توظيف قدموا 

الى جهاز اإلحصاء 
خالل المعرض 

المهني 2011
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�أكد �ل�شيد هندريك فان دير بول مدير معهد �ليون�شكو 

للإح�شاء  �أن دولة قطر و�شلت �يل ن�شبة  98% فى �لتعليم 

�الإبتد�ئي مع نهاية عام 2008  م�شريً� �إىل �أن ذلك يتما�شى 

مع �لهدف �لثاين من �أهد�ف �الألفية و�خلا�س باأن يكون 

�لتعليم �البتد�ئي للجميع فى عام 2015.

جاء ذلك خلل حما�شرة �ألقاها هندريك فان دير بول 

بجامعة قطر �لتى �أ�شت�شافته خلل م�شاركته فى �ملوؤمتر 

�الأول للجنة �خلو�رزمى �ملنبثقة عن �ملعهد �لدوىل للح�شاء   

و�لذى نظمة جهاز �الإح�شاء �لقطرى.

و�أو�شح  هندريك فان دير بول  �أنه وفقًا  للنمو �لبطيء �لذى 

حدث موؤخرً� فاأنة ال يتوقع �أن ت�شل  �ملنطقة   �لعربية  �ىل 

حتقيق �لهدف �لثانى من  �أهد�ف �الألفية و�خلا�س باإتاحة 

�لتعليم �البتد�ئي للجميع.. موؤكدً� فى نف�س �ل�شياق على  �أنه 

ما يز�ل 6 مليني طفل عربى خارج �ملد�ر�س و58% منهم 

بنات.

و�أ�شار مدير معهد �ليون�شكو للإح�شاء  �إىل �أن  �إتاحة 

�لفر�شة للجميع للح�شول على �لتعليم �الإبتد�ئي  تتباين  

و��شع يف دول �ملنطقة على نحو 

وترت�وح �لن�شبة 

�ملعدلة من %48 

يف جيبوتي وبني 

100% يف تون�س.

وقدم  هندريك  

خلل �ملحا�شرة 

ملخ�س 

للأهد�ف 

�الإنائية للتنمية 

و�لتى تنق�شم  

ثمانية �أهد�ف 

حدد لها �أن 

تتحقق بحلول عام 

2015 و�ال�شتجابة 

لتحديات �لتنمية 

�لرئي�شية للعامل 

م�شريً� �إىل �أن 

�الأهد�ف �الإنائية 

للتنمية م�شتمدة 

من �الأعمال 

و�الأهد�ف 

�ملت�شمنة يف 

�إعلن �الألفية 

�لذي تبنته 189 

دولة ووقعه 147 رئي�س دولة وحكومة �أثناء قمة �الألفية للأمم 

�ملتحدة يف �شبتمرب 2000.

و�أو�شح مدير  معهد �ليون�شكو للإح�شاء   �أن   م�شئولون من 

155 دولة  و ممثلي نحو 150 منظمة  قد و�فقو� يف �ملوؤمتر 

�لعاملي للتعليم للجميع �لذى عقد  يف جومتني )تايلند( يف 

مار�س 1990 على تعميم �لتعليم وتقليل �الأمية على نطاق 

و��شه قبل �نتهاء �لعقد ..كما �أعاد منتدى �لتعليم �لعاملي 

يف د�كار بال�شنغال يف �أبريل 2000 تاأكيد �أهد�ف �لتعليم 

للجميع كما حددها �ملوؤمتر �لعاملي للجميع.

وحول مهام معهد �ليون�شكو للإح�شاء قال هندريك 

�إن �ملعهد �أ�ش�س يف باري�س عام 1999 ، ونقل 

�ملعهد �إىل مونرتيال يف 2001 ، ويقع 

�ملقر يف جامعة مونرتيال  ، وكلف باإد�رة 

قو�عد �لبيانات �لدولية فى تخ�ش�شات 

�لتعليم ، و�لعلوم ، و�لتقنية ، و�لثقافة ، 

هندريك :التعليم اإلبتدائى 
فى قطر يتماشى مع 

أهداف األلفية

و�الإت�شاالت و�ملعلومات.فى محاضرة لمدير معهد اليونسكو لإلحصاء بجامعة قطر:-

و�أ�شار هندريك �إىل �أن  معهد �ليون�شكو للإح�شاء  فو�س 

بجمع ون�شر �لبيانات �ملقارنة عرب �لبلد ،وحتليل �لبيانات 

�ملقارنة ،وتطوير �لت�شنيفات �لدولية 

،وبناء �لقدرة �لفنية د�خل �لبلد�ن ،ودعم �الإح�شائيات فيما 

يخ�س جماالت �هتمام �ليون�شكو.

و�أو�شح فان دير بول  �إىل �أن �إح�شائيات �لتعليم  جتمع عرب 

ثلثة م�شوح خمتلفة ، و�أهمها �مل�شح �مل�شرتك �ل�شنوي بني 

معهد �ليون�شكو للإح�شاء  و منظمة �لتعاون �القت�شادي 

و�لتنمية باالإ�شرت�ك مع )46 دولة( باالإ�شافة �إىل �إجر�ء 

م�شح �لتعليم �ل�شنوي ملعهد �ليون�شكو للإح�شاء باالإ�شرت�ك 

مع )140 دولة(

 

6 ماليين طفل عربى 
خارج المدارس  %58 

منهم إناث 

 هندريك فان دير بول
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تعرف اأمريكا الالتينية بالدول الواقعة جنوب الواليات 

املتحدة االأمريكية يف كل من اأمريكا الو�شطى واأمريكا 

اجلنونية والكاريبي ، وتعرف كذلك بالدول الناطقة 

باللغات الرومان�شية وامل�شتقة من اللغات  الالتينية                  

)اال�شبانية ، والربتغال والفرن�شية( وت�شمل 20 دولة ، تبلغ 

م�شاحتها االإجمالية 21،07 مليون كم2  ، اأي حوايل %14،15 

من جمموع م�شاحة دول العامل ، وبقدر عدد �شكانها 548 

مليون ن�شمة بح�شب تقديرات عام 2008 .

وتعد �لرب�زيل �كرب دول �أمريكيا �للتينية )حو�يل 8،5 مليون 

كم2( وتاأتي  يف �لرتتيب �خلام�س من حيث �مل�شاحة على 

م�شتوى دول �لعامل، يليها �الأرجنتني )حو�يل 2،8 مليون كم2( 

وتاأتي يف �لرتتيب �لثامن من حيث �مل�شاحة على م�شتوى �لعامل. 

وبالرغم من �الإمكانيات �القت�شادية �لكبرية لدول �أمريكيا 

�للتينية )�لرب�زيل يف �ملركز �لثامن من حيث �لناجت �ملحلي 

�الإجمايل و�الأرجنتني يف �ملركز �لثاين ع�شر على م�شتوى دول 

�لعامل( يف عام 2009 ح�شب تقدير�ت �لبنك �لدويل.

�إال �نه من �مللحظ �أن جتارة دول قطر �خلارجية 

)�مل�شتورد�ت( مع هذه �ملنطقة من �لعامل مل يتجاوز 1،6 % 

كمتو�شط عام لل�شنو�ت 2005 – 2009 حيث بلغت �لقيمة 

�ملتو�شطة للم�شتورد�ت من �أمريكا �للتينية لهذه �ل�شنو�ت 

مبلغ 1189 مليون ريال يف حني بلغت �لقيمة �ملتو�شطة الإجمايل 

�مل�شتورد�ت �لقطرية لهذه �لفرتة من جميع دول �لعامل مبلغ 

74805 مليون ريال .

وتاأتي �لرب�زيل يف مقدمة �لدول �مل�شتوردة منها من �أمريكيا 

�للتينية حيث �شكلت ن�شبة �مل�شتورد�ت من �لرب�زيل %62،2 

يف �ملتو�شط ، تليها �ملك�شيك بن�شبة 19،4% ثم �الأرجنتني بن�شبة 

9،8% مقارنه باإجمايل �مل�شتورد�ت من �أمريكا �للتينية. 

و�هم �ل�شلع �مل�شتوردة من �لرب�زيل هي �لدو�جن �ملجمدة 

وقطع وحلوم �لدو�جن �ملجمدة �لتي �شكلت ما ن�شبة 31% من 

�إجمايل �مل�شتورد�ت من �لرب�زيل حيث تعترب �لرب�زيل �أهم 

�لدول �مل�شتوردة منها لهذ� �لنوع من �ل�شلع حيث بلغت قيمة 

�مل�شتورد�ت من هذه �ل�شلعة من �لرب�زيل ما ن�شبته 80،5% من 

�إجمايل قيمة هذه �ل�شلع . 

وتعترب �ل�شيار�ت و�أجهزة �لهو�تف و�الأ�شكال �خلا�شة �ملجوفة 

من �حلديد من �أهم �ل�شلع �مل�شتوردة من �ملك�شيك. وكذلك 

تعترب �ملو��شري و�الأنابيب �حلديدية هي �أهم �ل�شلع �مل�شتوردة 

من �الأرجنتني . وعليه فاإنه بالرغم من �شعف �لقيمة �الإجمالية 

للم�شتورد�ت من دول �أمريكا �للتينية ، �إال �أن �لرتكيبة �ل�شلعية 

للم�شتورد�ت من هذه �لدول �لثلثة تعترب من �ل�شلع ذ�ت 

�الأهمية �الإ�شرت�تيجية �شو�ء من �لناحية �لغذ�ئية �أو �ل�شناعية.

 رفيق �شمور - اإح�شائي 
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ثمة عدة �أدو�ت ي�شتخدمها �الإح�شائيون لتاأكيد دقة 

�لبيانات �لكلية عن �ل�شكان. و�إحدى و�شائل تدقيق نتائج 

�لتعد�د هي حتديث �الأعد�د من �لتعد�د �الأخري باأرقام 

�لوالد�ت و�لوفيات و�لهجرة �لد�خلية /�خلارجية. 

ثمة و�شيلة �أخرى هي مقارنة نتائج �لتعد�د بال�شجلت 

�الإد�رية. �إن هذه �لو�شيلة فعالة للغاية يف �لدول �لتي 

متتلك نظام ت�شجيل دقيق. �لطريقة �لثالثة هي �إجر�ء 

م�شح بعد �لتعد�د وهو بال�شبط مثل �لتعد�د )ولكن مع 

عينة �أ�شغر للأ�شر( وتقارن نتائج هذ� �مل�شح مع نتائج 

�مل�شح للأ�شر نف�شها. وتعترب كل �أعد�د �لذين يوجدون 

يف هذ� �مل�شح ولكن لي�س يف �لتعد�د ناق�شة وهذه 

�لن�شبة �ملئوية تقدم تقدير� للعدد �لناق�س.

�إذ� كانت هنالك م�شادر جيدة كثرية للبيانات 

متو�فرة ملاذ� يجرى �لتعد�د؟ على �لرغم من تو�فر 

م�شادر ممتازة عن �ل�شكان، قد ال حتتوي �ل�شجلت 

معلومات كافية تنا�شب حاجات م�شتخدمي �لبيانات. 

على �شبيل �ملثال، قد تعرف �لدولة �لتي متتلك 

نظام ت�شجيل ممتاز 

عدد �لنا�س يف �لبلد �إال �أنها قد ال تعرف �أين يعي�س 

هوؤالء �لنا�س. ومن �الأمور �لتي جتعل بيانات �لتعد�د 

ثمينة �لقدرة على ت�شخي�س خ�شائ�س بيانات �ل�شكان 

يف �ملناطق �ل�شغرية. �إن هذه �لبيانات هي �لتي ت�شاعد 

�ملخططني و�شانعي �لقر�ر�ت يف تقرير �أين يجب ت�شييد 

�ملد�ر�س و�مل�شت�شفيات و�أين �شتكون هنالك حاجة �إىل 

رعاية �مل�شنني.

ميكن مل�شادر �ل�شجلت �الإد�رية �مل�شاعدة يف �شمان 

�جلودة يف �أعد�د �ل�شكان �لكلية ولكن ماذ� ب�شاأن بع�س 

�ملعلومات �ملف�شلة؟ كما ميكن لل�شجلت 

�الإد�رية للإد�ر�ت �حلكومية �الأخرى �أو م�شادر 

�لبيانات �ملعتمدة �أن ت�شتخدم �أحيانا يف مقارنة �لنتائج 

من بيانات �لتعد�د �ملف�شلة �أو �ملعلومات �لفرعية لعدد 

�ل�شكان �لكلي. على �شبيل �ملثال، �إذ� تو�فرت بيانات 

دقيقة عن عدد �لطلبة يف �ملد�ر�س ميكن مقارنتها 

بنتائج �لتعد�د ملعرفة �إن كان �لتعد�د قد �شمل �لطلبة 

كافة.

بعد كل عمليات �لتدقيق هذه هل ميكننا �عتبار �لنتائج 

دقيقة 100%؟ �جلو�ب طبعا هو �أن �الأعد�د لي�شت 

كاملة. وميكن �أن حتدث �أخطاء من م�شادر كثرية. وقد 

ال ت�شمن �أ�شرة ما كل �أفر�دها يف ��شتمارة �لتعد�د. �إذ� 

�أجاب رب �الأ�شرة على �أ�شئلة �لتعد�د كافة عن كل �أفر�د 

�الأ�شرة قد تكون هنالك �أمور ال يعرفها رب �الأ�شرة �أو 

�أن �الإجابات مل تكن �شحيحة. و�إذ� ��شتخدم عد�د 

لت�شجيل �لردود رمبا �رتكب �لعد�د خطاأ 

ومل ي�شجل �لرد على نحو دقيق.

ي�شتخدم �الإح�شائيون  

عدة �أدو�ت �إما ملنع 

�الأخطاء �أو تقليلها 

�إىل حد كبري. حترر 

بيانات �لتعد�د لتحديد 

�لردود �ملتناق�شة �أو 

غري �ل�شحيحة. على 

�شبيل �ملثال، �الأرجح �أن 

�لفتى �لبالغ من �لعمر 13 

�شنة غري حا�شل على �شهادة 

تعليمية متقدمة. وحتتاج �لبيانات 

�ملتناق�شة �إىل �لت�شحيح وميكن حتقيق ذلك باإجر�ء 

�ت�شال �آخر باالأ�شرة لتو�شيح �لبيانات ويف بع�س �لدول 

ميكن ت�شحيح هذه �لبيانات �ملتناق�شة من خلل ن�شبة 

�ملعلومات.

على �لرغم من كل عمليات �لتدقيق لبيانات �لتعد�د 

يرتدد هذ� �ل�شوؤ�ل يف دول كثرية عندما تكتمل �أعمال �لتعد�د وت�شبح �لنتائج متو�فرة. كيف ميكن 

مل�شتخدم �لبيانات �ل�شعور بالثقة ب�شاأن �الأرقام؟

هل بيانات التعداد صحـيـحـة؟
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ال ميكن الأحد �شمان �أن �لنتائج �ملجدولة �شحيحة 

متاما. هل يعني ذلك �أن نتائج �لتعد�د غري مفيدة؟ 

على �لرغم من �أن نتائج �لتعد�د قد ال تكون دقيقة 

100% ، فاإنها مفيدة وتقدم �شورة لل�شكان يف وقت 

معني. وعندما تلتقط �شورة باآلة ت�شوير رقمية قد تكون 

ب�شعة بك�شلت من جمموع �آالف غري كاملة �إال �أنك ال 

تلحظها. تخدم �آلة �لت�شوير و�ل�شورة غر�شك على 

نحو جيد ويوؤدي �لتعد�د �الأمر نف�شه. �أنه م�شدر ممتاز 

للمعلومات له ��شتخد�مات متنوعة كثرية. �إن �جلميع 

يحثون على مر�جعة �لبيانات وتعلم �شيء عن �ملكان 

و�لنا�س �لذين نهي�س فيه.

هل بيانات التعداد صحـيـحـة؟

مارك جري�س ، خبري  اإح�شائي
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من الذخيرة إلى 
أريزونا .. تجربتي 

كانت مثيرة !

فى البداية حدثنا عن الدكتور ح�شن املهندي 

اأبن منطقة الذخرية ..كيف كانت ن�شاأته 

وعالقته بالبيئة القطرية التي اأنطلق منها 

للدرا�شة بالواليات املتحدة االأمريكية؟

�أ�شكركم  يف �لبد�ية على �ملقابلة   ، و�أنا بالفعل   

تربيت فى �لذخرية ، ومعظم �شكانها من �أبناء 

�لقبيلة �لتى �نتمى �إليها لذلك كانت علقتي بكل 

�أبناء �لذخرية علقة  �شد�قة و�أخوة   ، ومن 

�أ�شدقاء �لطفولة �مل�شهورين هو �لدكتور ح�شن 

بن حلد�ن �ملهندي ، وعبد� هلل �شقر �ملهندى .. 

فالعديد منهم كانو� �أ�شدقائي منذ �ل�شغر حتى 

عملنا فى خدمة قطر كًل فى موقعه.

و�أنا �أذكر �أن منطقة �لذخرية كنت �أمتنى �ن �أجد كتاب فلم 

تكن فى �ملنطقة كتاب �أو مكتبة �أو �ملجلت ، وكنا ن�شرتك فى 

�ملجلت �لتي كانت ت�شلنا من �لدوحة بعد يومني من �إ�شد�رها 

عن طريق مكتب �لربيد �لذي كنا ن�شتقبل من خلله �ملجلت 

و�ل�شحف.

وعندما كان  ي�شقط فى يدي كتاب كنت �أقر�أه فورً� ، وكنت 

�أف�شل كتب �ملفكرين و�أكره �لرو�يات منذ �شغرى.

وماذا عن توجهكم الفكري فى تلك املرحلة؟

توجهي  �لفكري تغري كثريً� خلل فرتة �شبابي ..فقد قر�أت 

كتب عن �ملارك�شية و�ل�شيوعية و�الإ�شلم، وكتب �الأخو�ن 

�مل�شلمني ، وكنت �أتاأثر بالكتاب �لذى  �أجده �أمامي الأنه مل تكن 

هناك بد�ئل �أخرى فاأذكر �أنني فى  فرتة من  �لفرت�ت تاأثرت 

جدً� باملارك�شية وبعد ذلك تغري هذ� �لتاأثر بعد �ن تو�فرت لدى 

�لعديد من �لكتب �لتي ��شتطعت من خللها �أن �أن�شج فكريًا.

و�نا �أو�شى د�ئمًا �الأطفال و�ل�شباب على �لقر�ءة ب�شورة كبرية 

و��شتغلل �لفر�شة �ملتاحة �أمامهم بوجود �لعديد من �لكتب 

�شو�ء �لورقية �أو �الإلكرتونيه  من �أجل تنمية مهار�تهم وتو�شعة 

مد�ركهم ..حيث �ن تلك �لفرتة هي �الأهم فى حياة �الإن�شان 

ومن بعدها �شت�شغله �حلياة عن تلك �لهو�ية �جلميلة.

من هو اأكرث  كاتب  اأثر يف فكر الدكتور ح�شن املهندي؟

�إنا �أقر�أ لكل �لكتاب ، و�أقر�أ �أي كتاب يقع فى يدي ، وال �أتاأثر  

باأي كاتب ، ولكنى �أحب �أن �أقر�أ منذ �شغرى ما يكتبه �لكاتب 

�لكبري حممد ح�شنني هيكل  و��شتمع حللقاته فى قناة �جلزيرة 

، وميزة   هيكل �نه ال ي�شغط عليك فى كتاباته لكي تقتنع 

باأفكاره ، وبالرغم من �أنني �شد كل �جتاهاته  �أنني �أقر�أه 

با�شتمر�ر فقط للمعلومات و�ملعرفة.

وبالرغم من �نتقاد�ته �مل�شتمر للإ�شلميني فى م�شر فاأننى مل 

�أتاأثر بتلك �النتقاد�ت ، وهيكل �لوحيد �لذى قر�أت كل كتبه ، 

و�أد�وم على �ال�شتماع لرب�جمه فى قناة �جلزيرة.

وكيف كانت احلياة فى الذخرية فى ال�شغر؟

�حلياة كانت ب�شيطة جدً� وجميلة جدً� وكل من يحيط بك هم 

�أهلك و�أ�شدقائك ، ومل تكن هناك م�شاكل �حلياة �حلالية ، 

و�الأخبار �لتي ن�شمعها يوميًا من خلل �لقنو�ت �لف�شائية ، 

و�أمتنى بعد �لتقاعد - �إن�شاء �هلل -  �أن �أعود �إىل �حلياة 

�جلميلة فى  �لذخرية. 

كيف  تنظر اإىل املدنية واختالفها   مع مرور  

ال�شنني؟

�ملدنية �شر البد منه !، وهى �الجتاه فى كل دول 

�لعامل �الأن ..فهناك �إيجابيات لها مثل �الحتكاك 

بـطبقات �جتماعيه وفكرية متنوعة ، وروؤية 

متميزة ، خمتلفة للأمور مع خدمات 

ولكن تظل �حلياة �لريفية 

لها متعة خا�شة فى 

�لهدوء و�لبعد عن �شغوطات 

�حلياة ، و�أنا �أح�شد �لذين 

يعي�شون فى تلك �ملناطق ..حيث 

�ن معظم �للذين يعي�شون بتلك 

�ملناطق ن�شبة �الأمر��س �حلديثة 

لديهم خمتفية ب�شبب �لر�حة �لتى ينعمون بها.

حتدثت عن الذخرية منذ ال�شغر ..كيف اأ�شبحت االآن  

من  وجهة نظرك بعد التطور الكبري الذي حدث فى 

قطر؟

عندما عدت من �أول رحلة در��شية فى �أمريكا عام 1995 بدت  

ىل تغري�ت كبرية قد حدثت بعد �أن دخلت عمالة كثيفة فى 

ر�أ�س لفان فى �ملنطقة وزيادة �الزدحام ، وتنوع �لنا�س �أمامي ، 

وحتدثت �إىل �لعديد من  كبار �ملو�طنني �لقطريني عن �شرورة 

تقليل تاأثري �لعمالة �لكبرية عن �ملنطقة وللأ�شف مل يحدث 

ذلك.

و�الآن �أ�شبحت منطقة �خلور و�لذخرية مناطق مدنية مليئة 

بال�شكان وبها �لعديد من �مل�شاكل مثل ظهور بع�س �لعاد�ت �لتي 

تختلف كثريً� عن عاد�ت �ملو�طنني فى تلك �ملنطقة ، ولذلك 

قد جتد نف�شك ت�شحى من �أجل �لتنمية �لتي �رتفعت هناك 

باأ�شياء �أخرى. 

الطموح عادة هو الذى ير�شم حياة كل 

اإن�شان ، وهو احلاكم فى م�شرية اى ناجح ، 

فمن خرباتكم فى اجلامعة  واإدارة ال�شوؤون 

االجتماعية بالتخطيط التنموي واالآن فى 

اللجنة الدائمة لل�شكان ..ما هو طموحكم 

كمواطن قطرى فى الدولة؟

كنت �أملك طموحًا كبريً� مل يتغري ..ففي بد�ية 

�شبابي كنت �أريد �أن �أغري �لعامل ، و�أغري فى 

منطقتنا ، ونحاول �الآن �أن نغري من و�قعنا .

و�أنا �شعيد باخلطو�ت �لتنموية �لتى 

جترى �الآن فى قطر ، وما �أمتناه �ن 

نحافظ على هويتنا �الإ�شلمية 

و�لعربية و�ملحلية على 

�ملدى �لبعيد وذلك 

مع هذ� �لتطور 

�ل�شريع  فى 

 الدكتور ح�شن املهندي

كل �الجتاهات �شتوؤدي بك �إىل قطر عندما 

تتحدث معه ، وقطر هي قلبه وهمه �الأول 

يف كل موؤمتر  يتو�جد به .. يغو�س بك �إىل 

هموم �ل�شارع �لقطري وي�شورها لك بدقة 

متناهية   ليقدم لك �لعلج يف كب�شوالت علمية 

و�إ�شرت�تيجية..ي�شت�شرف م�شتقبل قطر يف 

عبار�ت ال تخلو  من �ل�شجون و�الأمل ، ويطمئنك  

يف نهاية كل حديث على ما هو قادم.

جملة �الإح�شاء �أجرت حو�رً� مع �لدكتور ح�شن 

�ملهندى نائب رئي�س �للجنة �لد�ئمة لل�شكان 

حول �لبعد �الآخر يف حياته منذ �ن كان طفًل يف 

منطقة �لذخرية  مرورً� بدر��شته يف �لدوحة ثم 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
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أكره قراءة 
الروايات منذ 

صغري  

العمالة المنزلية  
أخطر أنواع العمالة 

في الخليج 

 د. ح�شن املهندي  اآق�شى ي�شار ال�شورة يف مرحلة الطفولة

�لدولة ، و�نا �أعرف �أن هذ� �الإنفتاح و�لتطور  قد ال ي�شمح 

باالحتفاظ بكل ما نتمناه  و�الأهم هو ��شتمر�ر �لتطور مع 

�حلفاظ على عاد�تنا وتقاليدنا.

و�أمتنى �أي�شًا �ن تكون قطر دولة ر�ئدة فى �ملنطقة �لعربية ، 

وهذ� ما ن�شعر به �الآن من خلل �لتطور �جلاري فى �لدولة.

كيف تنظرون   اإىل  واقع العمل بعد اأن ق�شيتم �شنوات 

كثرية فى الدرا�شة من اجلامعة اىل نيل �شهادة الدكتوراه؟

بد�أت حياتي �لعملية فى عام 1990  بوز�رة �ملالية ، وفى عام 

1993 عملت فى �جلامعة بالتدري�س فى �لفرتة �مل�شائية ، ومنذ 

عام 1993 حتى 1994 �أ�شبحت معيدً�  فى �جلامعة ولكن بدون 

عمل  ثم �أبعُتثت للدر��شة يف �خلارج حتى عام 2002 ، وبعد 

ذلك �لتحقت بالعمل فى جامعة قطر.

و�أ�شري هنا �إىل  �أن در��شتي جاءت كلها 

بال�شدفة �لبحتة  ، فعندما �لتحقت باجلامعة 

در�شت �لتخطيط �لعمر�ين  ، وكان لدى فر�شة 

عمل بالتخطيط �لعمر�ين ، ولكن طموحي 

�أن �أ�شل لدر��شة  �ملاج�شتري و�خرتت جمال 

�لدر��شات �لبيئية ..حيث �أن قطر كانت مقبلة 

على مرحلة �أهتمام كبري بالبيئة.

وفى مرحلة در��شة �لدكتور�ه ركزت على در��شة 

مو�شوع �ملياه ، و�لذي يعد من �أهم �ملو�شوعات 

حمل �لنقا�س لي�س فى قطر فقط ، و�إنا  فى كل 

�ملناطق �جلافة.

وبعد �إنهاء در��شة �لدكتور�ه فى �لبيئة تغري بى 

�حلال وتخ�ش�شت فى �لدر��شات �ملجتمعية ، 

و�أتذكر جيدً� �أن �مل�شرف على ر�شالة �لدكتور�ه �خلا�شة بى 

كان يردد على عبارة ال �أن�شاها  ، وهى �ن �شهادة �لدكتور�ه 

هى رخ�شة مثل رخ�شة �لقيادة ، فاأى فرد ميلك رخ�شة قيادة 

ي�شتطيع يقود �أى �شيارة ، فاأي مكان جتد نف�شك فيه وتنجز 

من خلله �أهد�فك فعليك �ن تو��شل �لعمل به ، وهذ� ماحدث 

معى.

هل ترى من ال�شروري  ان تكون خمرجات التعليم  

متوائمة مع متطلبات �شوق العمل اأم اأن لكل �شخ�س 

احلرية فى اختيار ما ينا�شب تطلعاته ومهاراته دون 

الربط بني الدرا�شة وم�شتقبلة الوظيفي ؟

�لطالب �لذى يفكر �أن �لدر��شة هى جمرد �أربع �شنو�ت يق�شيها 

فى �لكلية ليتخرج ويجد عمل فاأنه �شيكون م�شريه �شمن 

قو�ئم �لبطالة ، فالطالب �ملبدع �لذى يثقل مهارته بالدر��شة 

�شيجد عمل فور تخرجه ، ومثال على ذلك �لر�غبني فى �لعمل 

مبجال �الإعلم عليهم �ن يكونو مبدعني و�ن يثقلو �بد�عتاهم 

بالدر��شة للحاق ب�شوق  �لعمل �الإعلمي ب�شهولة.

و�ناأ مع �أن نفتح �ملجال للمبدعني من �أبنائنا للدر��شة فيما هم 

يف�شلوه ، وذلك عن طريق �ختبار�ت قبل دخول تلك �لكليات 

ملعرفة مدى �لقدر�ت �الإبد�عية لدى �لطالب ، و�نا �أي�شًا  مع 

تقدمي حو�فز ملن يرغب فى �لدر��شة باإحدى �لتخ�ش�شات 

�لكربى �ملطلوبة فى �شوق �لعمل مثل �لطب و�لهند�شة.

 

 كيف كانت حياتكم بعد االنتقال من الذخرية اإىل  

الدرا�شة فى الواليات املتحدة االأمريكية؟

كانت بالن�شبة يل �شدمة كبرية جدً� ب�شبب 

�نتقايل من �ملجتمع �لقطري ومن �لذخرية 

حتديدً� مبجتمعها �لقطري �إىل والية �أريزونا 

�الأمريكية للدر��شة هناك ، و�شعرت من �أول 

يوم بالرغبة فى �لعودة و��شتكمال �لدر��شة فى 

�لقاهرة ، ونقلت تلك �لرغبة �إىل رئي�س ق�شمي 

يف �جلامعة ورف�س ذلك .

ومع تلك �ل�شدمة كنت �أنام كثريً� للتغلب على تلك �ل�شدمة 

�لثقافية ، ولكن بتوفيق من �هلل وجدت م�شجد فى �ملدينة 

وتعرفت من خلله على مو�طنني �شعوديني وم�شريني ، ومن 

خمتلف �لدول  لذلك 

�شعرت ب�شعادة وتغري 

فى �حلياة مع �إح�شا�شي 

�ننى بني �أهلي �الآخرين 

فى �أمريكا ، ولكن 

��شتطعت �أن �نقل 

حياتي �لقروية من 

�لذخرية �إىل �أريزونا 

من خلل �نتهاج نف�س منهج �حلياة �لتي تربيت عليها.

حتدثتم عن  امل�شلمني والعرب واأنهم من املمكن اأن 

ي�شبحوا  اأف�شل حااًل من ما هو عليه االأن  ب�شبب اأرثهم 

در اإىل  العلم لكل اأنحاء العامل ،  وفى  احل�شاري الذى �شُ

املقابل جند احل�شارة اليابانية تقدمت فى الع�شر 

احلديث لدرجة مذهلة ..ماهى اأ�شباب تاأخرنا وتقدم 

االآخرين عننا ؟

د�ئمًا �أقول �أننا نلك مبادئ وقيم تربينا عليها من 15 قرن 

تقريبًا ولكن للأ�شف �بتعدنا عنها فى �ل�شنو�ت �ملا�شية ، 

وللأ�شف �أخذ �لغرب منا تلك �ملبادئ  و�لقيم .. فمثًل جند 

�أنه فى كل �لدول �ملتقدمة يقومون باإماطة �الأذى عن �لطريق 

، وهذ� مايحث علية ديننا �الإ�شلمي وال يقوم به �لكثريين من 

�مل�شلمني.

ومثال �أخر �أن ديننا �الإ�شلمي حرم قطع �ل�شجر ولكن ال نلتفت 

�ىل ذلك ، وفى �ملقابل جترم  �لدول 

�لغربية  قطع �ل�شجر قى قو�نينهم 

، وذلك جندهم ينهلون من قيمنا 

ومبادئنا �الإ�شلمية ويطبقوها 

بدولهم.

كيف  ترى الرتكيبة ال�شكانية  لدولة 

قطر فى عام  2030 ؟

دعنا نعرتف �أن �الأمر لي�س بال�شهولة  �أن 

نغري من  �لرتكيبة �ل�شكانية مبا يتو�ءم  

مع �أهد�فنا ..فقطر لديها خطط طموحة 

للتنمية ، و�ل�شكان ال ي�شتطيعون �أن يتخلو� 

على �لرفاهية و�ملمثلة فى عدد من �الأ�شياء 

�لتي ال غنى عنها بالن�شبة لهم مثل �لعمالة 

�ملنزلية و�لتى تعترب من �أخطر �أنو�ع 

�لعمالة فى �خلليج.

ولذلك يجب �أن نو�زن بني خططنا 

�لطموحة وهو�ج�شنا �الأمنية و�ملجتمعية 

، وعلى �ملدى �لبعيد نعمل على جلب �لعمالة �ملفيدة للمجتمع 

�لقطري مع توجيه �لطلبة لدر��شة تخ�ش�شات يحتاجها �شوق 

�لعمل �لقطري .

و ما هى ر�شالتك اإىل كل مواطن 

قطري يرغب يف امل�شاعدة على تنمية 

دولته احلبيبة ؟

ثلث ر�شائل وهى �لعمل باإخل�س ثم 

�لعمل باإخل�س ثم �لعمل باإخل�س.

 خالل درا�شة الدكتور ح�شن يف لندن
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اشعاع الجوال ..السم البطيء 
الذى النشعر به 

ال يدرك �مل�شتخدمون �شخامة �الأخطار �لتي تقع ب�شبب �الإ�شعاع 

من �لهو�تف �خللوية و�أبر�ج �لبث �لهاتفي �خللوي ، ومن 

ناحية �أخرى يو��شل م�شغلو �لبث �لهاتفي �الدعاء بعدم وجود 

�أي م�شاكل �شحية، وعلى �شعيد �ملنظمات  مل ت�شع  منظمة 

�ل�شحة �لعاملية ، و�للجنة �لدولية للحماية من �الإ�شعاع غري 

�ملوؤين  �أي مبادئ توجيهية �أكرث �شر�مة تتعلق باالإ�شعاع �الآمن 

�أو تو�شي بها. 

وقد تبنت عدة دول معايري �إ�شعاع ت�شتند على در��شات معينة 

�أجريت فيها ،و لذ� �أ�شبحت �شناعة �لهو�تف �خللوية   مثل 

�شناعة  �لتدخني �لتى  تو��شل �الدعاء �أن �لتدخني غري م�شر 

وفى �ملقابل هنالك حاليا مليني �لنا�س يف �أرجاء �لعامل  

يعانون  من �لتدخني.

ويف �حلقيقة �أن �إ�شعاع �لهو�تف و �الأبر�ج �خللوية �أ�شو�أ من 

�لتدخني الأن �ملرء ال يتمكن من �شم هذ� �الإ�شعاع �أو تذوقه �أو 

�الإح�شا�س به �أو روؤيته ويلحظ تاأثريه يف �ل�شحة بعد �لتعر�س 

�إليه مدة طويلة..لذ� مييل �لكثري من �الأ�شخا�س �إىل تبني 

نهج غري منتظم نحو �حلماية �ل�شخ�شية فيما يتعلق باالإ�شعاع 

�ل�شادر عن �لهو�تف �خللوية.

 ولتعقيد �مل�شكلة ي�شاف �جلهل و�الفتقار �إىل �لوعي وينتهي 

�الأمر بنا جميعا �إىل ��شتيعاب هذ� �ل�شم �لبطيء دون �أن ن�شعر 

، وحتى لو كان �لنا�س على وعي بخطر �الإ�شعاع فلي�س لديهم 

�ختيار �البتعاد عنه �إذ� كان �لربج مقاما بالقرب من مكاتبهم 

�أو بنايتهم �ل�شكنية وال توجد حاليا �أي �إجر�ء�ت وقاية �أو �شيادة 

�لقانون ملنع �إقامة تلك �ملن�شاآت بالقرب على نحو خطري من 

�لن�شاط �لب�شري. 

�إن جمموع �الإ�شعاع �لذي يتعر�س له �أي �شخ�س يف �أي يوم 

عادي ب�شمل �الإ�شعاع من �أبر�ج �لبث �لهاتفي �خللوي و�لهو�تف 

�خللوية و�لهو�تف �لل�شلكية و�حلو��شيب و�أجهزة �للبتوب 

و�أبر�ج �لتلفزيون و�أبر�ج AM/FM و�أفر�ن �ملايكروويف 

وغريها ،ونحن نتعر�س �إىل كل هذه �الأنو�ع من �الإ�شعاع ذ�ت 

طبيعة جمعية. لذ� من �ل�شروري فر�س �شانعي �ل�شيا�شات 

معايري �إ�شعاع �أكرث �شر�مة.

ال يعني هذ� �أننا يجب �المتناع عن �ل�شكن بالقرب من هذه 

�الأبر�ج و�المتناع عن ��شتخد�م �لهو�تف �خللوية. �شحيح 

�أن للتقنية �خللوية عدة مز�يا. ويجب �أن يو��شل �لباحثون و 

�خلرب�ء �لتقنيون و �ملدر�ء �مل�شاريع �إجر�ء �لبحوث وتقدمي 

حلول ممكنة ال تعر�س للخطر �لب�شر و�لطيور و�حليو�نات 

و�لبيئة.

وعندما ننظر �ىل خل�شة بالنتائج �لرئي�شية مل�شروعات 

�لبحوث �ملختلفة ف�شنجد عدد من �لنقاط �لهامة مثل  �أنه 

عندما يتعر�س �جل�شم �لب�شري �إىل �إ�شعاع كهرومغناطي�شي 

فمن �ملعروف  فاإنه ميت�س �الإ�شعاع الأن �جل�شم �لب�شري يتكون 

من 70% من �ل�شو�ئل. �إن تاأثري �مت�شا�س �مليكروويف �أكرث 

كثري� يف �أق�شام من مثل �لدماغ حيث �ملحتوى �ل�شائل يبلغ 

 .%50

كما �أن �لتاأثري �أ�شد حيثما تكون حركة �ل�شائل �أقل مما هي 

يف �لدماغ و�لعينني و�ملفا�شل و�لقلب و�لبطن ،وتك�شف در��شة 

على �جلرذ�ن �أن �لرتدد �لل�شلكي من �لهو�تف �جلو�لة ت�شبب 

ت�شرب �الألبومني من �الأوعية �لدموية يف مو�قع غري منا�شبة 

يف �لدماغ. ووجود �الألبومني يف �أن�شجة �لدماغ موؤ�شر على �أن 

�الأوعية �لدموية قد �أ�شيبت باأ�شر�ر و�أن �لدماغ قد فقد بع�س 

حمايتها.

كما �أن �الأطفال و�لن�شاء �حلو�مل 

و�جلنني �أكرث عر�شة للإ�شعاع 

�لهاتفي �خللوي ، وقد لوحظ يف 

بع�س �لدر��شات �أن هنالك �شلة 

بني ��شتخد�م �الأم للهاتف �خللوي 

�أثناء �حلمل وبني �زدياد �حتمال 

�الإجها�س �لتلقائي و�لت�شوهات 

�خللقية و�مل�شاكل �ل�شلوكية يف 

�أطفالهن ،و�الأرجح �أن يعاين 

�الأطفال �لذين يتحدثون يف هو�تف �ال�شتقبال و�الإر�شال 

من ��شطر�ب �لذ�كرة وتناق�س �الهتمام وتناق�س �لتعلم 

و�لقدر�ت �الإدر�كية وزيادة �شرعة �لغ�شب يف �ملدى �لق�شري..

�أما �ملخاطر يف �ملدى �لبعيد فت�شمل متلزمة �لكاآبة.

و توؤكد �لدر��شات �أن �الإ�شعاع من �لهو�تف �خللوية ميكن �أن 

يوؤثر تاأثري� كبري� يف خ�شوبة �لرجل ، ويرتبط ��شتخد�م �لرجل 

�لهو�تف �خللوية يف نوعية �حليو�نات �ملنوية وعددها وحركتها 

وقابليتها للحياة و�لبنية �لعادية لل�شكل و�لبنية وتتعلق بفرتة 

��شتخد�م �لهاتف �خللوي. كما وجد �أن �الإبقاء على �لهو�تف 

وهي يف حالة عاملة يف �جليب يكفي الإحد�ث �ل�شرر �إذ �أن 

�لهو�تف �جلو�لة تبث بانتظام معلومات �إىل �أبر�ج �لبث �خللوي 

لتثبيت �الت�شال.

كما   �أظهرت در��شات �أن �حلقول �لكهرومغناطي�شية �ل�شعيفة 

تزيل �أيونات �لكال�شيوم �ملرتبطة باأغ�شية �خلليا �حلية مما 

يجعلها �أكرث �حتماال �أن تتمزق وحتدث فيها ثقوبا وت�شربا على 

نحو موؤقت. ويولد ت�شرب �أيونات �لكال�شيوم نب�شات ع�شبية 

ز�ئفة تف�شر �ل�شعور باالأمل و�الأعر��س �لع�شبية �الأخرى يف 

�الأفر�د �حل�شا�شني للكهرباء. .كما �أنها تخف�س �الإ�شارة �إىل 

معدل �شو�شاء مما يقلل �حتمال �ال�شتجابة �إىل �ملحفز�ت 

�ل�شعيفة.

و ميكن �أن توؤدي ذبذبات �لهو�تف �خللوية �إىل �أ�شر�ر باحلم�س 

�لنووي..كما ميكن �أن ي�شبب �لت�شوي�س �لكهرومغناطي�شي 

من �لهو�تف �خللوية تعطل عمل معد�ت �إنقاذ �حلياة 

�لكهربائية يف �مل�شت�شفيات وتعري�س حياة �ملر�شى للخطر. 

كما قد يوؤثر �لتعر�س �إىل �لذبذبات �لل�شلكية من �لهو�تف 

�جلو�لة وهو�ئيات �لهو�تف �خللوية يف �ملر�شى �لذين زرعت 

يف �شدورهم �أجهزة تنظيم نب�شات �لقلب و�أجهزة �إيقاف 

�لرجفان �لقلبي و�أجهزة توليد 

�لنب�س. وت�شبب �الإ�شار�ت �لتي 

تولدها �لهو�تف �جلو�لة ت�شوي�شا 

كهرومغناطي�شي يف �جلهاز 

وتتدخل يف عمله.

و لوحظ �أن �لتعر�س �إىل �لنظام 

�لعاملي للت�شاالت �جلو�لة 

)GSM( ميكن �أن ين�شط 

رد �الإجهاد �خللوي يف �خلليا �لب�شرية و�حليو�نية وجتعل 

�خلليا تنتج بروتينات �الإجهاد �خللوي )بروتينات �ل�شدمة 

�حلر�رية(.

و يوؤثر �الإ�شعاع من �أبر�ج �لبث �خللوي و�لهو�تف �جلو�لة يف 

�جللد �لب�شري. وميكن للإ�شعاع �لعايل �ل�شادر عن �الأبر�ج 

�إىل زيادة يف خليا �ل�شاريات مما يف�شر �الأعر��س �ل�شريرية 

�ملتمثلة يف �حلكة و�الأمل وتورم �الأن�شجة و�لطفح �لوردي.

و ميكن �أن ي�شر �الإ�شعاع �ل�شادر عن �لهو�تف �جلو�لة عمل 

�الأذن �لد�خلية وي�شبب �ال�شتخد�م �لطويل �الأمد و�ملكثف 

للهو�تف فقد حا�شة �ل�شمع بحيث ال ميكن �أن تعاد.

األطفال والنساء 
الحوامل واألجنة 

األكثر عرضة 
لمخاطر  الجوال 
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كما ميكن �أن يتلف �ال�شتخد�م �ملتكرر للهو�تف �جلو�لة �لنظام 

�لب�شري وي�شبب ورم �لعني. وميكن �أن يوؤدي �لتعر�س �لطويل 

�إىل �إ�شعاع طويل �الأمد ي�شبه �الإ�شعاع �مل�شتخدم يف �لهو�تف 

�خللوية �إىل تلف يف �لعد�شة ي�شاهد بالعني �ملجردة وتلف ال 

ي�شاهد بالعني �ملجردة وال ميكن �شفاوؤه.

و ك�شفت در��شات وجود �نخفا�س يف كثافة �لعظم �حلرقفي يف 

�جلانب حيث يحمل �الأ�شخا�س �لهو�تف �خللوية.

ووجدت در��شة علمية �أن حاملي جهاز �لهاتف �جلو�ل م�شند� 

�إىل �أحد جانبي �لر�أ�س عدة �شاعات يف �ليوم يو�جهون خطر� 

يزيد 50% بتكون ورم يف �لغدة �لنكفية  بعد 5-10 �شنو�ت.

و �الإ�شعاع �لكهرومغناطي�شي من �لهاتف �خللوي و�أبر�ج �لبث 

�لهاتفي �خللوي يف �لطيور و�حليو�نات و�لنباتات و�لبيئة. 

ويف �لواليات �ملتحدة لوحظ �الختفاء �ملفاجئ للنحل قبل 

عدة �أعو�م وربط ذلك بارتفاع �لتلوث �لكهرومغناطي�شي. 

و�حلال نف�شه يف �أملانيا و�شوي�شر� و�إ�شبانيا و�لربتغال و�إيطاليا 

و�ليونان و��شكتلند� وويلز و�شمال غربي �إجنلرت�. ولوحظ �أن 

عدد �لنحل يف �إجنلرت� قد �نخف�س 54% بني عام 1985 وعام 

2005 باملقارنة مع 20% يف �أوربا. ويحذر �لعلماء �أن �النخفا�س 

�مل�شتمر يف عدد �لنحل و�مللحقات �الأخرى ميكن �أن تثري �أزمات 

�أكرب ومبا�شرة �أكرث من 

�رتاع درجة حر�رة 

�لكرة �الأر�شية.

كما  تبني 

در��شات 

خمتلفة �أن 

�لتعر�س 

�إىل 

�الإ�شعاع 

�لكهرومغناطي�شي 

يقلل م�شتويات 

هرمون �مليلتونني يف 

�حليو�نات، وي�شبب ذلك 

طائفة من �ال�شطر�بات 

مبا فيها ��شطر�بات 

�لنوم و�الإرهاق 

�ملزمن و�لكاآبة 

و�الأمر��س 

�لقلبية 

و�لتكاثرية و�لع�شبية. كما يرتبط تناق�س هرمون �مليلتونني 

زيادة تلف �حلم�س �لنووي وزيادة خطر �ل�شرطان و�لتهاب 

�ملفا�شل و�ال�شطر�ب �ملو�شمي و�ل�شيزوفرينيا وزيادة �إرهاق 

�لعينني وتلف �لكليتني ومر�س �لزهامير ومر�س باركن�شن 

و�الإجها�س ومتلزمة وفاة �لر�شيع �ملفاجئ وزيادة خطر 

�شرطان �لدم يف �الأطفال.

و �أظهرت �لدر��شات �أن ��شتخد�م �لهو�تف �جلو�لة ي�شبب 

��شطر�ب �لنوم من �ملرحلة 

�لر�بعة وهي �ملرحلة �ملهمة 

يف �ال�شرتجاع �لكامل للدماغ 

و�لبدن. ويوؤخر ��شتخد�م 

هو�تف �ال�شتقبال و�الإر�شال 

قبل �خللود �إىل �لنوم يوؤخر 

ويقلل �لنوم وي�شبب �ل�شد�ع 

و�لت�شوي�س و�لكاآبة. �إن �لنتائج مثرية للقلق �ل�شديد بالن�شبة 

للأطفال و�ملر�هقني �إذ �أنهم ي�شتخدمون �لهو�تف �خللوية ليل 

وي�شعون �لهاتف ملت�شقا بالر�أ�س وقد يوؤدي ذلك �إىل تغيري�ت 

يف �ملز�ج و�ل�شخ�شية و�لكاآبة و�الفتقار �إىل �لرتكيز ورد�ءة 

�الأد�ء �الأكادميي.

و�و�شحت �لدر��شة �نه ميكن �أن ي�شبب �ال�شتخد�م �لو��شع 

للهو�تف �جلو�لة �ل�شرطان. وي�شبب ��شتخد�م �لهو�تف 

�جلو�لة �أكرث من 10 �أعو�م نطا م�شتمر� لزيادة 

خطر �الإ�شابة ب�شرطان �لدماغ. وتبلغ ن�شبة 

�حتمال �إ�شابة �الأطفال و�ملر�هقني 

ب�شرطان �لدماغ خم�شة �أ�شعاف الأن 

�أدمغتهم لي�شت متطورة على نحو تام 

وتغلغل �الإ�شعاع �أعمق كثري�.

و ي�شيع عدد كبري من �لطيور من 

مثل �حلمام و�لع�شافري و�الإوز 

ب�شبب �لت�شوي�س من �شاريات 

�لهو�تف �جلو�لة. وميوت 

عدة مليني من �لطيور من 

230 نوعا كل عام ب�شبب 

�ال�شطد�م ب�شاريات �الت�شاالت 

�لبعيدة يف �لواليات �ملتحدة �أثناء 

�لهجرة.

و�أظهرت در��شة يف �أملانيا �أن �الأبقار 

�لتي ترعى بالقرب من �أبر�ج 

�لبث �لهاتفي �أكرث �حتماال 

�أن تو�جه �إجناب �أجنة ميتة 

وحاالت �الإجها�س �لذ�تي 

و�لت�شوهات �خللقية 

يف �ملو�ليد و�مل�شاكل 

�ل�شلوكية و�لتدهور �لعام 

يف �ل�شحة �لعامة. 

وميكن لتعر�س �الأبقار �حللوب كذلك يف كمية �إدر�ر �حلليب 

وتغري تكوين �حلليب وم�شاكل يف �خل�شوبة. كما �أن �لتلوث 

�لكهرومغناطي�شي �شبب حمتمل للت�شوهات و�نخفا�س عدد 

بع�س �حليو�نات �لربمائية. ووجدت يف �حليو�نات �لربمائية 

حاالت �ل�شذوذ يف �لتكوين و�حل�شا�شية و�لتغري�ت يف تعد�د 

�لدم )عدد �لكريات �حلمر�ء و�لبي�شاء يف �لدم( وزيادة 

�شرعة �لنب�س و�زدياد حاالت �ملوت يف �حليو�نات �لربمائية.

كما �ن  �الإ�شعاع 

�لكهرومغناطي�شي �ل�شادر عن 

�أبر�ج �لبث �خللوي ميكن �أن 

توؤثر كذلك يف �خل�شر�و�ت 

و�ملحا�شيل و�لنباتات �ملجاورة.

ون�شتطيع �ن ن�شري هنا �ىل بع�س 

�الإجر�ء�ت �الحرت�زية �لب�شيطة �لتى ميكن �ن يقوم بها �ي 

فرد مثل :-

1. �إبعاد كل �لهو�تف �خللوية بعيد� عن متناول   

�الأطفال.

2. جتنب ��شتخد�م �لهو�تف �خللوية �أثناء فرتة   

�حلمل.

3. عدم تقريب �لهو�تف �خللوية من �الأع�شاء   

�لتكاثرية.

4. ين�شح �لرجال �لذي يخططون الإجناب �الأطفال   

بالتوقف عن ��شتخد�م �الأجهزة �لل�شلكية قبل   

فرتة طويلة من �لتلقيح.

5. تقييد ��شتخد�م �لهاتف �خللوي يف �ملناطق   

�لطبية من مثل �شاالت �لعمليات ووحد�ت �لعناية   

�لفائقة.

6. ين�شح م�شتخدمو �أجهزة تنظيم �شربات �لقلب   

با�شتخد�م �لهو�تف �خللوية باالأذن �ليمنى �إذ�   

كان �جلهاز يف �جلانب �الأي�شر من �ل�شدر   

و�لعك�س بالعك�س.

7. جتنب ��شتخد�م �لهو�تف �خللوية قبل �خللود �إىل   

�لنوم.

8. يجب على �حلكومة �تخاذ �إجر�ء�ت لت�شديد   

معايري �الإ�شعاع.

9. يجب تنظيم �شفوف �لتوعية لتثقيف �لنا�س ب�شاأن   

�آثار �الإ�شعاع �ل�شارة.

يتقدم جهاز االإح�شاء يف قطر  بال�شكر  اإىل الربوف�شور 

غريي�س كومار بق�شم الهند�شة الكهربائية ، �شركة اأي اأي تي 

بومبي، الهند ل�شماحه بن�شر هذا امللخ�س لدرا�شته  بعنوان 

» خماطر االإ�شعاع ب�شبب الهواتف اخللوية / اأبراج البث 

الهاتفي اخللوي«   مبجلة االإح�شاء

ترددات الجوال تزيد 
من الشعور باأللم 

والحالة العصبية 
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33  قطري فوق المائة 

المعمرون .. ثروة 
وطنية

ان عدد �شكان دولة قطر ، ارتفع من )484 ( األف ن�شمة يف عام  

1986  اإىل )522 ( األف ن�شمة يف عام 1997 ، واإىل 

) 744( األف ن�شمة يف عام  2004  واأخريا بلغ عدد ال�شكان اإىل 

) 1،699(  األف ن�شمة يف اأبريل 2010 .

وترجع الزيادة الكبرية يف عدد ال�شكان ، اإىل ا�شتقدام اأعداد 

كبرية من العمالة الوافدة ، الالزمة لتحقيق خطط التنمية 

يف دولة قطر .

ومن النتائج النهائية للتعداد العام 2010  جند اأن عدد 

الذكور بلغ  1،285 األفا  بن�شبة 75.6 % من جملة عدد ال�شكان 

، نظرا الأن معظم موجات العمالة الوافدة من الذكور يف �شن 

العمل  .

كما ا�شتمل التعداد على كافة اخل�شائ�س الدميوغرافية ، 

واالجتماعية ، واالقت�شادية لل�شكان ، وفئاتهم العمرية من 

) اأطفال ، و�شباب ، وكبار �شن وم�شنني ومعمرين (.  وبالنظر 

اإىل الرتكيبة العمرية لل�شكان ، ميكن تق�شيم ال�شكان يف دولة 

قطر ح�شب فئات العمر اإىل ما يلي :

     232،584 �الأفر�د  عدد  يبلغ   ، �شنة   14 �إىل     0 من  • �لفئة 
بن�شبة   13.7 % 

    1،453،034 �الأفر�د  عدد  يبلغ   ، �شنة   64 �إىل   15 من  • �لفئة 
بن�شبة  85.5  % 

ن�شمة        13،817 �الأفر�د   عدد  يبلغ   ، فاأكرث  �شنة   65 • �لفئة 
بن�شبة  0.8   % 

وبا�شتقر�ء �لنتائج �لنهائية للتعد�د �لعام لل�شكان 2010  جند 

�أن � لفئة �لعمرية )65  �شنة فاأكرث ( �لتي ت�شمل كبار �ل�شن 

، و�مل�شنني ،و�ملعمرين ، ويبلغ عددهم )13،817 (ن�شمة 

ينق�شمون �إىل : 

 3506 �إىل   مق�شمني   ، ن�شمة   7347  ( وعددهم  • قطريني 
ذكور +  3841 �إناث(.

 4643 �إىل  ،مق�شمني  ن�شمة   6470( وعددهم  قطريني  • غري 
ذكور + 1827�إناث(.

و�شوف يدور حديثنا عن هوؤالء �ملعمرين ، و�مل�شنني ، وكبار 

�ل�شن ، على �لنحو �لتايل:

�أوال :�ملعمرون  بد�ية ، من ميكنه تعريف ) �لفرد �ملعمر( ؟

هل هو �لفرد �لذي بلغ من �لعمر مائة عام فاأكرث ؟ �أم �أقل 

من ذلك ؟عموما ، دعنا نلقى �ل�شوء على ما �أفرزته �لنتائج 

�لنهائية لتعد�د 2010 ، كما يلي:

يوجد يف قطر ) 42 ( فرد� معمر� ، بلغ من �لعمر ) 100 ( عام 

فاأكرث .يبلغ عدد �لقطريني �ملعمرين منهم ) 33 ( فرد� ، 

) 20 ( ذكور + ) 13 ( �إناث .

�أين يقيم هوؤالء �لقطريون �ملعمرون ؟

يقيم هوؤالء يف �أربع بلديات فقط ، على �لنحو �لتايل :

• يف �لدوحة ، يقيم ) 10 ( معمرون ، )5( ذكور + ) 5 ( 
�إناث .

• يف �لريان ، يقيم ) 18 ( معمر ، ) 14 ( ذكور + ) 4 ( 
�إناث .

يرحمهم  و�لذكور    ، �إناث  معمر�ت   )  4  ( تقيم   ، �خلور  • يف 
�هلل .

يف  و�الإناث   ، ذكر  و�حد  معمر   )  1  ( يقيم   ، �ل�شغاين  • يف 
ذمة �هلل .

�حلالة �لتعليمية للقطريني �ملعمرين :

�أ�شلفنا �لقول باأن جملة عدد �لقطريني �ملعمرين )33( 

وحالتهم �لتعليمية كما يلي :

.) �إناث   6  + ذكور   4  ( �إىل  مق�شمون  �أمي:   )  10( •
• )23 ( يقر�أ ويكتب : مق�شمون �إىل )16 ذكور + 7 �إناث (. 

احلالة الزواجية للمعمرين 

وعن �حلالة �لزو�جية لهم ،جند �الآتي :

متزوج    )  17  ( منهم  يوجد   )  20  ( وعددهم    ، • �لذكور 
، ) 3 ( �أرمل .

متزوجات   )  4  ( منهن  يوجد   )  13  ( وعددهن   ، • �الإناث 
، )9 ( �أر�مل .

ومن وجهة نظري �ل�شخ�شية ،فيمكن �عتبار هوؤالء �ملعمرين 

ثروة قومية غالية ،  حيث عا�شرو� تاريخ دولة قطر ،  وميكن 

�لرجوع �إليهم يف توثيق هذ� �لتاريخ . .. كما ميكن بحث 

حياتهم �ملعي�شية ،و�الأ�شباب �ل�شحية �لتي �شاعدتهم للعي�س 

حتى هذ� �لعمر �ملديد،  ورعايتهم �لرعاية �ل�شاملة ، لتحقيق 

�ل�شيخوخة �الآمنة لهم .

ثانيا :�مل�شنون ، وكبار �ل�شن :

�إذ� �عتربنا �أن فئة ) كبار �ل�شن ( تبد�أ من �لفئة �لعمرية 65 

�شنة  فاأكرث ،  فمن �أين تبد�أ �لفئة �لعمرية ) للم�شنني ( ؟ 

يدور  حاليا جدل، على �عتبار �أن فئة �مل�شنني ،  تبد�أ من �لفئة 

�لعمرية ) 80 (  �شنة، ومن هنا ميكننا حتديد �لفئات �لعمرية 

�لتي تتو�فق مع �مل�شميات �ل�شابقة ، كما يلي :

1. كبار �ل�شن ، ) من 65 حتى 79 �شنة ( .

2. �مل�شنون ، )من 88 حتى 99 �شنة (.

3. �ملعمرون ، ) 100 �شنة فاأكرث (.

ولل�شادة �ملعنيني باالأبحاث و�لدر��شات �ل�شكانية ، �أن يقررو� 

ما هو منا�شب يف هذ� �ل�شاأن  وفيما يلي ، �شوف نتعر�س لبع�س 

�خل�شائ�س عن كبار �ل�شن ، و�مل�شنني :

كبار �ل�شن )�لفئة �لعمرية من 65 حتى 79 �شنة (:

قطريا   )  6075  ( منهم   ، ن�شمة   )  12،185  ( عددهم  • بلغ 
، و) 6110 ( غري قطري .

خ�شائ�س كبار ال�شن 

ن�شبة �لنوع :

جملة  من    %  48.1 بن�شبة    )  2921  ( �لذكور  عدد  • بلغ 
كبار �ل�شن �لقطريني .

جملة  من    %  51.9 بن�شبة    )  3154  ( �الإناث  عدد  • بلغ 
كبار �ل�شن �لقطريني .

وترجع هذه �لزيادة يف عدد ون�شبة �لقطريات كبري�ت �ل�شن ، 

عن �لقطريني كبار �ل�شن ، �إىل �رتفاع �ل�شن �ملتوقع للحياة لدى 

�الإناث عن �لذكور .

احلالة التعليمية

�أ�شلفنا �لقول �أن عدد �لقطريني كبار �ل�شن ) من 65 �إىل 79 

�شنة ( يبلغ ) 6075 ( ن�شمة وحالتهم �لتعليمية كما يلي :
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�إناث .  ) 1875 (  ، :  ) 802 ( ذكور  �أمي  • ) 2677 ( فرد 
�إناث . • ) 2017 ( يقر�أ ويكتب : ) 1034 ( ذكور ، ) 983 ( 

• )583 ( �شهادة �بتد�ئية :  ) 396 (  ذكور ،  ) 187 ( 
�إناث .

 ، ذكور   )  225  (  : يعادلها  وما  �إعد�دية  �شهادة   )  268  ( •
) 43 ( �إناث .

 ، ذكور   )  273  (  : يعادلها   وما  ثانوية  �شهادة   )  319  ( •
) 46 ( �إناث .

  ، ذكور     )191(   : فاأعل  جامعية  �شهادة   )  211  ( •
)20 ( �إناث .

احلالة الزواجية

 )  57  (    ، ذكور    )  35  (   : �أبد�آ  يتزوج  مل   )  92  ( •
�إناث .

. �إناث   )  1368  (  ، ذكور   )  2722  (  : متزوج   )  4090  ( •
. �إناث   )  120  (  ، ذكور    )  38  (   : مطلق   )  158  ( •

. �إناث   )  1609  (  ، ذكور   )  126  (   : �أرمل   )  1735  ( •

ومن �لبيانات �ل�شابقة ، جند �أن ن�شبة �ل�شيد�ت �الأر�مل يبلغ  

92.7  %  من جملة عدد حاالت �لرتمل ،  بني �لقطريني كبار 

�ل�شن ،   مما يعنى �شرورة رعايتهم �جتماعيا ، و�شحيا ، 

ونف�شيا، و�قت�شاديا .

وبالطبع ،  فاإن هذه �لبيانات ذ�ت �أهمية ق�شوى للجهات 

�ملعنية  ،  مثل : �لهيئة �لعامة للتقاعد و�ملعا�شات  ،  جمعية 

حماية �لطفل و�ملر�أة  ،  وز�رة �ل�شحة �لعامة ،  وز�رة �ل�شئون 

�الجتماعية ، �ملوؤ�ش�شة �لقطرية لرعاية �مل�شنني ، موؤ�ش�شة حمد 

�لطبية ،�ملجل�س �الأعلى ل�شئون �الأ�شرة  ، منظمات �ملجتمع 

�ملدين  ، �للجنة �لد�ئمة لل�شكان ، �جلامعات و�جلهات �لبحثية  

، �للجنة �لوطنية حلقوق �الإن�شان....�لخ.

�مل�شنون ) �لفئة �لعمرية من 80 حتى 99 �شنة ( :

بلغ عددهم ) 1592 ( ن�شمة ، منهم ) 1239 ( قطريا ، و 

) 353 ( غري قطري ، �أي �أن �لقطريني ميثلون 77.8 % من 

�إجمايل عدد �مل�شنني خلل هذه �لفئة �لعمرية .

خ�شائ�س �لقطريني �مل�شنني :

ن�شبة �لنوع :

عدد  جملة  من   %  45.6 بن�شبة   )  565  ( �لذكور  عدد  • بلغ 
�لقطريني .

عدد  جملة  من   %  54.4 بن�شبة   )  674  ( �الإناث  عدد  • بلغ 
�لقطريني .

ويلحظ �زدياد عدد ون�شبة �لقطريات �مل�شنات ، عن �لقطريني 

�مل�شنني ، يف هذه �لفئة  مقارنة بالفئة �لعمرية �ل�شابقة لكبار 

�ل�شن ، ويرجع ذلك �أي�شا لتوقع �شن �لبقاء على قيد �حلياة ، 

و�رتفاع �ل�شن �ملتوقع للحياة لدى �الإناث عن �لذكور .

احلالة التعليمية 

�شوف نتعرف على �حلالة �لتعليمية للقطريني �مل�شنني ، 

وعددهم ) 1239 ( ن�شمة، كما �شبق �لقول ، على �لنحو �لتايل :

. �إناث   )  439  (  ، ذكور   )  204  (  : �أمي   )  643  ( •
. �إناث   )  200  (  ، ذكور   )  284  (  : ويكتب  يقر�أ   )  484  ( •

. �إناث   )  27  (  ، ذكور   )  32  (  : �بتد�ئية  �شهادة   )  59( •
 ، ذكور   )  13  (  : يعادلها  وما  �إعد�دية  �شهادة   )  15  ( •

) 2 ( �إناث .

 ، ذكور   )  16  (  : يعادلها  وما  ثانوية  �شهادة   )  18  ( •
) 2 ( �إناث .

 )  4  (  ، ذكور   )  15  (  : فاأعل  جامعية  �شهادة   )  19  ( •
�إناث .

وبالطبع فاإن فر�س �لتعليم  ، كانت متاحة للذكور �أكرث عما 

كانت عليه بالن�شبة للإناث ، يف �لعقود �ل�شابقة ، مما �أدى 

لزيادة عدد �لذكور �حلا�شلني على �شهاد�ت علمية �أكرث من 

عدد �الإناث ، بدرجة ملحوظة .

احلالة الزواجية 

فيما يلي ن�شتعر�س �حلالة �لزو�جية للقطريني �مل�شنني) 88-

99 �شنة(وعددهم )1239(: 

. �إناث   )  20  (  ، ذكور   )  10  (  : �أبد�آ  يتزوج  مل   )  30  ( •
�إناث.  )  199  (  ، ذكور   )  489  (  : متزوج   )  688( •

. �إناث   )  36  (  ، ذكور   )5  (  : مطلق   )  41  ( •
. (�إناث   419  (  ، ذكور   )  61  (  : �أرمل   )  480  ( •

من �لبيانات �ل�شابقة ، جند �أن عدد �ملطلقات )7( �أمثال 

عدد �ملطلقني ، وكذلك جند �أن عدد �الأر�مل من �ل�شيد�ت 

)7 ( �أمثال نظريهن من �لرجال ، و�الإناث �للتي مل يتزوجن 

)�شعف( عدد �لذكور .

وعلى �لعك�س ، جند �أن عدد �لرجال �ملتزوجني )  2.5 ( مرة 

عدد �الإناث �ملتزوجات .

مرة �أخرى ، نرى �أن هذه �لبيانات ذ�ت درجة عالية من 

�الأهمية ، �شو�ء للجهات �ملعنية �لتي �شبق ذكرها ، �أو للباحثني 

و�لد�ر�شني .

وورد يف در��شة للجنة �لد�ئمة لل�شكان ، حتت م�شمى 

) حالة �شكان قطر 2010 – عام على �نطلق �ل�شيا�شة 

�ل�شكانية ( ما ن�شه :

وفقاآ لل�شيا�شة �ل�شكانية لدولة قطر ، وال�شيما ما ت�شمنته �لغاية 

�لرئي�شية ملجال �مل�شنني، و�لتي ن�شت على : متكني �مل�شنني من 

�مل�شاركة بفعالية يف �حلياة �الجتماعية و�لعامة .

وقد ترجمت هذه �لغاية �إىل جملة من �الأهد�ف و�الآليات 

و�الإجر�ء�ت ،  �لتي مت حتويلها �إىل جمموعة من �ملوؤ�شر�ت ، 

�لتي ت�شاعد على عملية متابعة تنفيذ �ل�شيا�شة �ل�شكانية يف هذ� 

�ملجال ، وجتديد �أولويات متابعة تنفيذ �ل�شيا�شة �ل�شكانية يف 

�ملرحلة �ملقبلة ... ومن هنا جند �أنف�شنا على �لطريق �ل�شحيح . 



بريطانيا
3 نساء من كل 5 نساء في 
الخامسة والسبعين فأكثر 

يعشن وحدهم

�الأرجح �أن �لن�شاء �مل�شنات يع�شن منفرد�ت �أكرث من �لرجال 

�مل�شنني وقد �أ�شبح هذ� �أكرث �حتماال مع �لتقدم يف �ل�شن. 

كان 32% من �لن�شاء يف فئة 65-74 �شنة يف بريطانيا يع�شن 

وحدهن مقارنة مع 22% �لرجال يف هذه �لفئة �لعمرية. وتزد�د 

�لن�شبة للفئة �لعمرية 75 فما فوق �إىل 60% و36% على �لتو�يل.

وكان �أغلبية �لرجال �مل�شنني يف بريطانيا �لذين يعي�شون يف 

حملت �إقامة خا�شة عام 2009 يعي�شون يف م�شاكن 

عائدة ل�شخ�شني متزوجني ولو �أن هذه �لن�شبة 

�نخف�شت مع �نخفا�س �ل�شن. وكان نحو 

ثلثة �أرباع �لرجال يف �لفئة �لعمرية 

65-74 �شنة يعي�شون يف 

م�شاكن عائدة ل�شخ�شني 

متزوجني باملقارنة مع 

60% من �لرجال 

يف �شن �ل�شابعة 

و�خلم�شني 

فاأكرث. 

وبلغت 

�لن�شبة 

بني 

�لن�شاء 

�للتي 

يع�شن 

يف 

م�شاكن 

عائدة 

ل�شخ�شني 

متزوجني 

على نحو �أ�شد 

حدة بكثري، من 

58% للن�شاء يف 

�شن 65-74 �شنة �إىل 

29% للن�شاء يف �خلام�شة 

و�ل�شبعني فاأكرث.

ميار�س �لقليلون يف �شن �خلام�شة 

و�ل�شتني �لتعاي�س ولو �أن هذ� �لنمط 

ي�شبح �أكرث �نت�شار� بني �الأ�شخا�س يف �لعقد 

�خلام�س من �لعمر ويتوقع زيادة �نت�شار هذ� �لنمط 

بني �لفئات �لعمرية �الأكرب �شنا يف �مل�شتقبل مع هرم هوؤالء 

�الأ�شخا�س. ويف عام 2009 يف بريطانيا بلغت ن�شبة �لرجال 

�لذين يعي�شون وفق نط �لتعاي�س 6% و�لن�شاء 5% للن�شاء يف 

�لفئة �لعمرية 50-59 �شنة بزيادة من 5% و4% على �لتو�يل 

عام 2002.

ي�شبح موت �أحد �لزوجني �أكرث �نت�شار� يف �الأعمار �الأكرب، 

خ�شو�شا بني �لن�شاء: ترمل 22% من �لن�شاء يف �شن 74-65 

مقارنة بـ 9% بني �لرجال يف �لفئة �لعمرية نف�شها. و�زد�دت 

�لن�شبة بحدة بني �لن�شاء يف �لفئة �لعمرية 75 �شنة فاأكرث �إىل 

60%. وبلغت �لن�شبة �ملئوية للرجال �ملرتملني �إىل 29%. يف�شر 

�لعمر �ملتوقع �الأعلى للن�شاء ويلهن �إىل �لزو�ج من رجال �أكرب 

�شنا منهن �لفروق يف �لنوع �لب�شري يف و�شع �لزو�ج �ملو�شوف.

وحدث �نخفا�س يف �لن�شبة �ملئوية للم�شنني �لذين يعي�شون يف 

�ملوؤ�ش�شات �الجتماعية يف �ململكة �ملتحدة بني عام 1991 و عام 

2001 خ�شو�شا بني �الأكرب �شنا منهن. كان 5% من �مل�شنني 

يف عمر 65 فاأكرث عام 2001 و20% من �الأ�شخا�س يف �شن 80 

عاما فاأكرث يف موؤ�ش�شات �جتماعية باملقارنة مع 6% و 26% على 

�لتو�يل عام 1991.كان ذلك جزئيا نتيجة �ل�شيا�شة �لتي �تبعت 

يف عقد �لت�شعينيات باإعادة توجيه �لنفقات من �خلدمات 

�ل�شكنية  �إىل دعم �لنا�س يف منازلهم وجمتمعاتهم.

�إن �حتمال عي�س �لن�شاء �مل�شنات يف موؤ�ش�شات �جتماعية �أكرث 

�حتماال من �لرجال �مل�شنني. وكان 6% من �لن�شاء يف عمر 65 

�شنة فاأكرث يف �ململكة �ملتحدة يع�شن يف موؤ�ش�شات �جتماعية 

باملقارنة مع 3% من �لرجال يف �ملجموعة �لعمرية نف�شها. وكان 

ربع �لن�شاء يف �شن 85 �شنة فاأكرث و�أكرث من 23% يع�شن يف 

موؤ�ش�شات �جتماعية باملقارنة مع 12% من �لرجال 

يف هذ� �لعمر.

من �الأ�شباب �لرئي�شية للوجود 

�الأعلى يف �ملوؤ�ش�شات 

�الجتماعية هو �لفرق 

يف �لو�شع �لزوجي 

يف �لنوع 

�الجتماعي. 

�لن�شاء 

�أكرث 

�حتماال 

من �لرجال 

�أن يرتملن 

ويفقدن �لزوج 

�لذي ميكن �أن يعنى 

بهن. عامل مهم �آخر هو 

م�شتوى �الإعاقة �الأعلى بني 

�لن�شاء منه بني �لرجال يف �شن 

�ل�شيخوخة.

امل�شدر: مكتب اململكة املتحدة لالإح�شائيات الوطنية
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�إح�صاء�ت عاملية



نيوزلندا
التطبيقات البرمجية تغيز 
من استخدام التكنولوجيا

قالت هيئة �الإح�شاء يف نيوزلند� �إنه يبدو �أن �لنيوزلنديني 

ي�شبحون �أكرث مهارة يف ��شتعمال �لتقنية وي�شتخدمون على 

نحو �أو�شع تقنيات �ملعلومات و�الت�شاالت يف حياتهم �ليومية.

�أدى �زدياد �شعبية �الأجهزة من مثل �لهو�تف �لذكية، �لتي ت�شمل 

�لرب�جميات و�آالت �لت�شوير �لرقمية و�أجهزة عزف �ملو�شيقى، 

�إىل تقليل �لطلب على هذه �ملنتجات �لفردية و�نخف�شت مبيعات 

�ملعد�ت �ل�شمعية و�لب�شرية 16% منذ عام 2008.

وز�دت مبيعات �لو�شول �إىل �النرتنت وخدمات �الت�شاالت 

�لبعيدة باالنرتنت 28% )بلغت �لزيادة نحو 200 مليون دوالر( 

منذ عام 2008. وبقي جمموع مبيعات منتجات وخدمات تقنية 

�ملعلومات و�الت�شاالت وبقيت ثابتة يف �لفرتة نف�شها.

وقال هامي�س هيل، مدير �إح�شائيات تقنية �ملعلومات 

و�الت�شاالت: »ي�شتخدم م�شتخدمو �النرتنت بيانات �أكرث 

ويغريون طريقة تو��شلهم بزيادة ��شتخد�م �أدو�ت من مثل عقد 

�ملوؤمتر�ت بالفديو عرب �النرتنت. لقد �شاهمت هذه �لتغري�ت 

يف زيادة �ملبيعات �لو��شعة.«

يدعم م�شح مزودي خدمات �النرتنت �لنمو �ملز�يد يف مبيعات 

خدمات �لو�شول �إىل �النرتنت و�ت�شاالت �النرتنت وقد �أظهر 

هذ� �مل�شح �أن �لعدد �لكلي من �مل�شرتكني يف �ملدى �لعري�س 

�لنطاق ز�د 46% يف �ل�شنتني و�لن�شف حتى يونيو 2010.

حدثت �أكرب زيادة يف �لن�شبة �ملئوية يف مبيعات تقنية �ملعلومات 

و�الت�شاالت منذ عام 2008 )8%(. و�شهد قطاع خدمات 

�الت�شاالت �لبعيدة �لقدر �الأكرب من قيمة �ملبيعات حيث بلغت 

مبيعات تقنية �ملعلومات و�الت�شاالت 7 بليني دوالر يف �ل�شنة 

�ملالية 2010.

فلسطين
)18.4%( من المساحة 

المزروعة  في محافظة 
)جنين(

�أعلنت �ل�شيدة عل عو�س، رئي�س �الإح�شاء �لفل�شطيني �لنتائج 

�الأولية للتعد�د 

�لزر�عي2010، 

ونوهت �أن 

هذ� �لتعد�د 

هو �لتعد�د 

�لزر�عي 

�لفل�شطيني 

�الأول منذ 

تاأ�شي�س 

�ل�شلطة 

�لوطنية 

�لفل�شطينية، 

وقد جرى 

تنفيذه 

بالتعاون مع 

وز�رة �لزر�عة 

و�حتاد جلان �لعمل �لزر�عي يف ظروف �شعبة على �مل�شتوى 

�ل�شيا�شي و�ملايل، وكان من �ملحال �إجنازه دون �مل�شاركة 

�لفاعلة و�مل�شاهمة �ملهمة لعدد من �ملنظمات �لدولية �ل�شديقة 

و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية.

و�أ�شارت �ل�شيدة عو�س، �أن تنفيذ �لتعد�د �لزر�عي مت بتمويل 

م�شتـرك مـن �ل�شلطـة �لوطنيـة �لفل�شطينيـة، وبنك �لتنمية 

�الإ�شلمي )IDB(، و�لبنك �لدويل )WB(، و�الحتاد 

.)EU( الأوروبي�

ومتثل �لنتائج �الأولية للتعد�د �لزر�عي جميع �حلياز�ت 

�لزر�عية يف �الأر��شي �لفل�شطينية �لتي مت عدها للعام �لزر�عي 

2010/2009، وتبني �لنتائج �أن عدد �حلياز�ت �لزر�عية يف 

�الأر��شي �لفل�شطينية بلغ 111،458 حيازة، منها 91،028 

حيازة يف �ل�شفة �لغربية بن�شبة 81.7%، و 20،430 حيازة 

يف قطاع غزة بن�شبة 18.3% وكانت �أعلى ن�شبة للحياز�ت يف 

حمافظة �خلليل حيث بلغت 18% من �إجمايل عدد �حلياز�ت يف 

�الأر��شي �لفل�شطينية، �أما �أقل ن�شبة للحياز�ت �لزر�عية فكانت 

يف حمافظة �أريحا و�الأغو�ر حيث بلغت 1.4% من جمموع 

�حلياز�ت �لزر�عية يف �الأر��شي �لفل�شطينية، وذلك خلل 

�لعام �لزر�عي 2010/2009.

�أما على �شعيد نوع �حلياز�ت فبلغ عدد �حلياز�ت �لنباتية 

79،728 حيازة م�شكلة ما ن�شبته 71.5% من �إجمايل �حلياز�ت 

يف �الأر��شي �لفل�شطينية، �أما �حلياز�ت �ملختلطة فبلغ عددها 

17،461 حيازة �أي ما ن�شبته 15.7% من �إجمايل �حلياز�ت، 

فيما بلغ عدد �حلياز�ت �حليو�نية 14،269 حيازة �أي ما ن�شبته 

12.8% من �إجمايل �حلياز�ت وذلك خلل �لعام �لزر�عي 

.2010/2009

خلل �لعام �لزر�عي 2010/2009 بلغت �مل�شاحة �الأر�شية 

�ملزروعة يف �الأر��شي �لفل�شطينية 960،321 دومن م�شكلة ما 

ن�شبته 16.0% من �إجمايل م�شاحة �الأر��شي �لفل�شطينية، 

حيث كانت �أعلى م�شاحة �أر�شية مزروعة يف حمافظة جنني 

189،176 دومن م�شكلة ما ن�شبته 18.4% من �إجمايل �مل�شاحة 

�الأر�شية �ملزروعة يف �الأر��شي �لفل�شطينية، وما ن�شبته %30.2 

من �إجمايل م�شاحة �ملحافظة، �أما �أقل م�شاحة �أر�شية مزروعة 

فكانت يف حمافظتي �شمال غزة وغزة حيث �شكلت ما ن�شبته 

1.2% لكل حمافظة من �إجمايل �مل�شاحة �الأر�شية �ملزروعة 

يف �الأر��شي �لفل�شطينية، وما ن�شبته 18.9%، و15.6% على 

�لتو�يل من �إجمايل م�شاحة �ملحافظة.

 

وبلغ عدد �الأبقار �لتي يتم تربيتها يف �الأر��شي �لفل�شطينية 

38،259 ر�أ�س منها 28،666 ر�أ�س يف �ل�شفة �لغربية  و 9،593 

ر�أ�س يف قطاع غزة وذلك كما هو يف يوم �لعد 2010/10/01، 

وكانت حمافظة �خلليل �الأكرث تربية للأبقار حيث بلغ عددها 

يف �ملحافظة 13،022 ر�أ�س، �أي ما يعادل 34.0% من �إجمايل 

�أعد�د �الأبقار يف �الأر��شي �لفل�شطينية، فيما كانت حمافظة 

�لقد�س �الأقل تربيًة للأبقار حيث بلغ عددها 357 ر�أ�س �أي 

ما يعادل 0.9% من �إجمايل �أعد�د �الأبقار يف �الأر��شي 

�لفل�شطينية.

بلغ عدد روؤو�س �ل�شاأن �لتي يتم تربيتها يف �الأر��شي 

�لفل�شطينية 563،636 ر�أ�س منها 503،431 ر�أ�س يف �ل�شفة 

�لغربية و 60،205 ر�أ�س يف قطاع غزة وذلك كما هو يف يوم 

�لعد 2010/10/01، وكانت حمافظة �خلليل �الأكرث تربية 

لل�شاأن حيث بلغ عددها يف �ملحافظة 143،557 ر�أ�س، �أي 

ما يعادل 25.5% من �إجمايل �أعد�د �ل�شاأن يف �الأر��شي 

�لفل�شطينية، فيما كانت حمافظة �شلفيت �الأقل تربيًة لل�شاأن 

حيث بلغ عددها 7،950 ر�أ�س �أي ما يعادل 1.4% من �إجمايل 

�أعد�د �ل�شاأن يف �الأر��شي �لفل�شطينية.

 فل�شطني 
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يعترب معهد البحوث االإجتماعية واالإقت�شادية  وامل�شحية بجامعة قطر  من 

اأهم املراكز البحثية التي تعمل على ر�شد تطور الرتكيبة االجتماعية للمجتمع 

القطري ، والتعرف على اأهم التغريات التى طراأت علية نتيجة توافد العمالة 

الكثيفة عليه خالل الع�شرين عاماً املا�شية ، ولذلك  اأجرت جملة )االإح�شاء( 

حواراً مع الدكتورة   حنان عبد الرحيم   م�شاعد مدير املعهد للتعرف على اأهمية 

املركز وما يقوم به يف الفرتة الراهنة.

واأكد الدكتورة حنان ان دولة قطر قطر من اأكرث الدول اإثارة لالهتمام يف العامل 

فيما يتعلق بالدرا�شات االجتماعية بالنظر للتغريات والتطورات امل�شتمرة مطالبة 

يف نف�س ال�شياق ب�شرورة االإهتمام الكبري 

بالباحثني وطلبة االإح�شاء لال�شتفادة منهم 

يف تعزيز البحوث وامل�شوح االجتماعية من 

اأجل خدمة املجتمع.

وفيما يلي ن�س احلوار ...

قبل كل �شيء اأود توجيه ال�شكر لكم  ملنحنا  

الفر�شة الإجراء هذه املقابلة معك ، ونود ان 

نتعرف يف  بداية حوارنا عن مهامك فى معهد البحوث االإجتماعية واالإقت�شادية  

وامل�شحية  بجامعة قطر؟

-  �عمل يف  جامعة قطر منذ  عام 2008 ب�شفة م�شت�شار يف مكتب رئي�س �جلامعة وع�شو يف هيئة 

�لتدري�س يف ق�شم �ل�شئون �لدولية. 

و�نا حا�شلة  على �شهادة �لبكالوريو�س يف علوم �حلياة من كلية �شامل بجامعة نورث كاروالينا 

�الأمريكية عام 1993 و�ملاج�شتري يف علوم �حلياة من جامعة �لينوي �الأمريكية عام 1994 ومنحت 

�شهادة �لدكتور�ه يف علم �الأوبئة من جامعة �أو�شلو بالرنويج عام 2002.

وما هي اهتماماتك البحثية؟

�شاركت يف �لبحث و�لتدري�س يف جمال �ل�شحة �لعامة يف �ل�شنو�ت �لثلث ع�شرة �ملا�شية. �ملجال 

�لرئي�شي لبحوثي هو �ملحدد�ت �الجتماعية لل�شحة. و�أجريت �شابقا  بحثًا  يف �ل�شحة �لتكاثرية 

يف �إطار بناء �لنظم �ل�شحية يف �لبلد�ن �لنامية ويف �خلدمات �ل�شحية يف مناطق �ل�شر�عات 

خ�شو�شا ما يتعلق باملر�أة.

متى اأ�ش�سمعهد البحوث االإجتماعية واالإقت�شادية  وامل�شحية  ، وما هو دور املعهد ؟

معهد بحوث �مل�شوح �الجتماعية و�القت�شادية مبادرة حديثة جلامعة قطر �أ�ش�س يف نهاية عام 

2008 ، ومهام �ملعهد هو �إجر�ء بحوث م�شحية يف 

م�شائل متعلقة بتطوير �ملجتمع �لقطري ورفاهيته 

مبا فيها �ملجاالت �الجتماعية و�القت�شادية 

و�لثقافية.

وتعترب  �لبيانات �لتي ينتجها 

�ملعهد مفيدة للغاية يف �شنع 

�لقر�ر�ت وتوجيه �شياغة 

�ل�شيا�شات و�لتخطيط..كما 

يعمل �ملعهد يف بناء �لقدر�ت 

يف �جلامعة �لوطنية يف 

منهجيات بحوث �مل�شوح بالعمل 

بو�شفه حمفل لهيئة �أع�شاء �لتدري�س يف جامعة 

قطر و�لطلبة الإجر�ء بحوثهم.

وما هي ر�شالة معهد بحوث امل�شوح االجتماعية 

واالقت�شادية؟ 

معهد بحوث �مل�شوح �الجتماعية و�القت�شادية  هو 

مركز بحوث �أكادميي �شمن جامعة قطر ومهمتنا 

هي متابعة �لتغري�ت �الجتماعية ومتابعة �الجتاهات 

�لتى حتدث  يف �ملجتمع �لقطرى.

ويقدم �ملعهد بر�مج تدريبه  ت�شتهدف �لطلبة 

قطر من أكثر الدول إثارة 
لإلهتمام في مجال الدراسات 

المجتمعية 

أرجعت ذلك إلى التطور المستمر في الدولة..الدكتورة حنان عبد الرحيم :- 

المسوح أكدت أن 
القطريون واثقون في 

الوضع االقتصادي..
ومتفائلون بالمستقبل
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و�أع�شاء هيئة �لتدري�س و�لباحثني يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�ملنظمات غري �حلكومية وخمتلف 

�ملهنيني �لذين ي�شتخدمون بيانات �مل�شوح بو�شفهم م�شتهلكني �أو منتجني ، ومنذ تاأ�شي�س �ملعهد 

نظم ثلث ور�شات عمل متعلقة ببحوث �مل�شوح .

وباالإ�شافة �ىل  �إجر�ء �مل�شوح ميتلك �ملعهد مو�رد لتقدمي خدمات خمتلفة ذ�ت �شلة بامل�شوح �إىل 

�الأ�شخا�س و�ملوؤ�ش�شات وت�شمل �خلدمات جمع �لبيانات و�لتدريب و�لتحليل �الإح�شائي و�إعد�د 

�لتقارير وت�شميم �لدر��شات و�ختيار �لعينات.

ما هي امل�شاريع التي اأجراها املعهد حتى االآن؟

�أجرى �ملعهد م�شحا �شامل يف �لعام �ملا�شي و�أطلق �لنتائج يف وقت مبكر هذ� �لعام ،ويعترب هذ�     

�أول م�شح �شامل للمو�طنني �لقطريني و�ملقيمني من ذوى �لتعليم �لعاىل . 

وكان �مل�شح متعدد �الأغر��س ي�شمل �أ�شئلة عن عدد من �ملو��شيع �جلوهرية يف �ملجتمع �لقطري 

مبا يف ذلك �لتوجهات و�الأن�شطة �ملتعلقة بالتعليم و�أدو�ر �لنوع �الجتماعي، وو�شائل �الإعلم 

و�جلمعيات �خلريية و�الأن�شطة �ملدنية و�لقيم. جمعت �لبيانات من خلل مقابلت وجها لوجه 

مع عينة ع�شو�ئية من 2139 �شخ�شا )689 موطن قطري و768 عامل و682 مقيم ( بني 18 مايو 

و20 يونيو 2010. و�شيكرر هذ� �مل�شح �شنويا ملتابعة �الجتاهات و�لتغري�ت يف �ملجتمع �لقطري.

وما النتائج الرئي�شية لهذا امل�شح الهام؟

�شملت �لنتائج على عدد من �حلقائق �أن  �ملو�طنون �لقطريون و�ملقيمون  يوؤكدون �أن  جودة 

�حلياة يف قطر عالية عام 2010 ، و�ن �ملو�طنون �لقطريون و�ثقون يف �لو�شع �القت�شادي �حلايل 

ومتفائلون ب�شاأن �مل�شتقبل.

وتاأكدنا من خلل �مل�شح على �أن �ملو�طنون �لقطريون عموما ر��شون عن نوعية �ملد�ر�س �إال �أن 

�الأكرث ر�شا هم من ير�شلون �أطفالهم �إىل مدر�شة عربية ..كما �ن ن�شبة عالية من �لقطريات 

يتزوجن يف �شن متاأخرة �أو ال يتزوجن.

وحول مو�قف �ملو�طنني �لقطريني نحو �ملقيمني و�لعمال �ملهاجرين  فقد �أو�شح �مل�شح �ن   �أغلبية 

�لقطريني يقدرون م�شاهمة �الأجانب يف تطوير بلدهم �إال �أنهم �تفقو� يف �لوقت نف�شه على �أن 

عدد �لعمال �الأجانب ي�شع �شغوطا على �خلدمات �ل�شحية يف �لبلد ويزيد �زدحام �ملرور يف 

قطر.. كما �أ�شار �مل�شح �إىل �أن  �لقطريون و�ملقيمون �لتربع للموؤ�ش�شات ولي�س �إىل �الأفر�د.

هل هناك  م�شروعات  للمعهد يف  امل�شتقبل؟

هناك  �أربعة م�شاريع �أخرى نتوىل تنفيذها حاليا وهى م�شح ر�أ�س �ملال �الجتماعي وهو م�شروع 

من متويل QNRF  ، وم�شح �لقيمة �لعاملي وهو م�شح معروف دوليا �أجري يف نحو 97 جمعية 

يف �لعامل،و�لهدف من هذ� �مل�شح هو حتديد �لقيم �الجتماعية لل�شعب و�لتغري�ت �لثقافية يف 

�ملجتمعات يف كل �أرجاء �لعامل ، ونقوم �أي�شًا مب�شح  نقوم بتنفيذه بالتعاون مع �ملجل�س �الأعلى 

للت�شاالت.

هناك موؤمتر  مت عقدة  بعنوان املوؤمتر الدويل االأول  للم�شوح ..حدثينا عن هذا املوؤمتر 

واأهميته  ؟

عقدنا  موؤمترنا �لدويل �الأول   بعنو�ن »بحوث �مل�شوح يف �خلليج: �لتحديات وم�شامني 

�ل�شيا�شات.« وركزنا يف  هذ� �ملوؤمتر على �أربعة حماور: �ملقيمني �لعاملني يف دول �خلليج  ، �لقيم 

و�لهويات، �لنوع �الجتماعي/�ل�شكان/�ل�شحة، ومنهجيات بحوث �مل�شوح يف �خلليج. 

وهنالك 21 بحثا يقدمها 30 تخ�ش�شيا دوليا من قطر و�لواليات �ملتحدة ولبنان و�لكويت وعمان 

و�الأمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وقدم  جهاز �الإح�شاء يف قطر بحثني يف هذ� �ملوؤمتر.. �الأول نفذ  بالتعاون مع �الأمانة �لعامة 

للتخطيط �لتنموي بعنو�ن »�جتاهات و�أناط يف ت�شكيل �الأ�شرة 

و�إجناب �الأطفال يف قطر« و�لبحث �لثاين بعنو�ن »��شتخد�م 

�لن�شبة لعدم �لرد يف تعد�د 2010 يف قطر

ما هو راأيك يف جهاز االإح�شاء يف قطر واالأمانة العامة 

للتخطيط التنموي؟

على �لرغم من �أن لكل من �ملوؤ�ش�شتني مهام خمتلفة ، ولكن 

هناك د�ئما جماالت للتعاون بني معهد بحوث �مل�شوح �القت�شادية 

،  و�الجتماعية  ، وجهاز �الإح�شاء  ، و�الأمانة �لعامة للتخطيط 

�لتنموي.

 

ويجب �أن ت�شتفيد هذه �ملوؤ�ش�شات  من عمل كل منها.. كما يجب 

�إجر�ء حو�ر و�لتعاون فيما بينها الأننا نهدف جميعا �إىل حت�شني 

�لقدرة يف �لبحث وت�شجيع وتدريب هيئة �لعاملني وتاأمني �لبيانات 

للم�شتخدمني.

 ما هي اقرتاحاتك لالإح�شائيني والباحثني؟

قطر من �أكرث �لدول �إثارة للهتمام يف �لعامل فيما يتعلق 

بالدر��شات �الجتماعية بالنظر للتغري�ت و�لتطور�ت 

�مل�شتمرة ،وهنالك مو�رد متو�فرة ، ولذلك يجب  حث �لطلبة 

و�الإح�شائيني و�لباحثني على �ال�شتفادة من هذه �ملو�رد و�لفر�س 

لتعزيز �لبحوث يف �لعلوم �الجتماعية يف خدمة جمتمعه.



 وفقا لنتائج تعد�د �ل�شكان يف قطر فقد بلغ جمموع  

�ل�شكان 1.69 مليون ن�شمة. كان �لعدد 370 �ألف ن�شمة 

يف �لتعد�د �لعام �الأول لل�شكان عام 1986. لقد بلغت 

�لزيادة 360%  خلل 25 �شنة. 

وب�شبب �لن�شبة �لكبرية من �الأجانب فاإن عدد �لذكور 

كان يفوق عدد �الإناث بن�شبة 310 ذكر� مقابل كل 

100 �أنثى عام 2010. وثمة فروق �أكرب يف �لهياكل 

�لدميوغر�فية  وخ�شائ�س قطر �إذ� در�شت ككل �أو كل 

على حدة مع �الأخذ يف نظر �العتبار �ل�شكان �لقطريني 

و�ملقيمني يف �لبلد. وهذ� مهم الأن ن�شبة كبرية من 

�ل�شكان من �ملقيمني. 

   

 يتناول �لتحليل �لتايل �شكان قطر  ويركز علي  �لرتكيب  

�لدميوغر�يف و�لتغري يف فرتة 25 عاما  ،و نقدم حتليل  

لنتائج تعد�د 2010 ونقارنها مع نتائج �لتعد�دين 

�ل�شابقني عام 1986 وعام 1997 ..كما نحلل نط 

�لتوزيع وتغري تركيز �شكان قطر ونوهم ح�شب �ملناطق 

�جلغر�فية �ملحددة با�شتخد�م �الأ�شاليب �الإح�شائية 

و�أ�شاليب نظام �ملعلومات �جلغر�فية ومن خلل 

�خلر�ئط و�ملخططات. 

وقد �حت�شبت ن�شب وموؤ�شر�ت خمتلفة وف�شرت لفهم 

�لنمط �ل�شائد و�الجتاه �مل�شتقبلي. 

   

 وعندما ننظر �يل نتاذج �لتعد�د فاأننا �شنكت�شف �ن  

نط �لتوزيع و�لنمو  يت�شم  بالرتكيز �ل�شديد لل�شكان 

حيث �أن نحو 80% من جمموع �ل�شكان يقطنون 20% من 

�مل�شاحة �لكلية للبلد. 

وميكن ملحظة �لرتكيز �لرئي�شي يف مناطق �لريان 

و�لدوحة و�أم �شلل و�لوكرة و�خلور كما تبني �خلر�ئط. 

وقد تغري نط �لتوزيع تدريجيا وحتول �لرتكيز وفقا 

ل�شرعة �لتنمية �الجتماعية و�القت�شادية يف �لبلد. 

وتبني �خلر�ئط تركيز �شكان قطر على م�شتوى �ل�شفر 

يف �ل�شنو�ت 1986 و2004 و2010. وثمة تركيز �شديد 

ل�شكان قطر يف مناطق �لريان وجزء من �لدوحة و�أم 

�شلل. 

وميكن ملحظة حدوث تز�يد �أعلى يف �ل�شنو�ت �خلم�س 

و�لع�شرين �ملا�شية يف منطقتي �أم �شلل و�لريان 

وحدوث �نخفا�س يف �لرتكيز يف مناطق من مثل �ل�شمال 

و�لغورية وم�شيعيد. 

لقد ز�د عدد �شكان قطر 150% يف ربع �لقرن �ملا�شي. 

وقد بلغت �لزيادة �لق�شوى )52%( يف �لفرتة 1986-

1997. وبلغت 25% �أثناء �لفرتة 1997-2004 و�أكرث 

قليل من 30% يف �لفرتة 2004-2010. وعندما ننظر 

يف �لتوزيع �ملكاين ال جند �أن نو �ل�شكان هو نف�شه 

ويتباين بني منطقة جغر�فية و�أخرى كما يلحظ يف 

�ل�شكل �لتايل. 

 التغري يف  عدد �شكان قطر  ح�شب املناطق 

ومن حيث �لن�شبة �ملئوية تلحظ �لزيادة �لق�شوى 

يف منطقة �أم �شلل تليها مناطق �لريان و�لوكرة 

و�خلور و�لدوحة. ومل ت�شهد منطقة �ل�شمال �أي زياد�ت 

كبرية �أثناء هذه �لفرتة بينما �شجلت مناطق م�شيعيد 

و�جلميلية و�لعويرية �نخفا�شا يف تركيز عدد �ل�شكان. 

   

 حتليل العمر واجلن�س 

و ميكن و�شف �شكان قطر بالفتوة حيث يقل �ملتو�شط عن  

ع�شرين عاما. و�أما متو�شط �شن �الإناث فاإنه �أعلى طو�ل 

�لفرتة باملقارنة من متو�شط �أعمال �لذكور مما ي�شري 

�إىل �أن �أعمار �لن�شاء �أعلى من �الإناث. 

Percentage of children / Young & Elderly Qatari Population 1986 - 2010
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 جهاز الإح�شاء  
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تغـير التركـيبة السكانية في قطر  بين  
تعدادي  1986  و  2010 

 

Percent Increase / Decrease in Population by Age Groups (1986 - 2010) Percent Population by Age Groups and Census Years
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 ووفقا لتعد�د 2010 فاإن نحو 40% من جمموع �ل�شكان  

�لقطريني من �لفئة �لعمرية دون 15 �شنة. 

ومتثل �لفئة �لعمرية 0-4 �شنو�ت نحو 15% من جمموع 

�ل�شكان �لقطريني بينما ميثل �ل�شكان يف �لفئة �لعمرية 

5-9 �شنو�ت  و�لفئة �لعمرية 10-14 �شنة ن�شبة %13 

و11% على �لتتابع.

وتبلغ ح�شة �ل�شكان 

�لن�شيطني بني 15 و64 �شنة 

57% ��شتناد� �إىل تعد�د 

2010. �أما ح�شة �ل�شكان 

�مل�شنني يف �لفئة �لعمرية 

65+ فتبلغ 3% من جمموع 

�ل�شكان. 

   

 تغري ال�شكان ح�شب الفئات 

العمرية 

 كما �أظهرت �لفئات �لعمرية بني 30 و 59 �شنة زيادة  

�أكرب يف �ل�شكان �لقطريني �أثناء �لفرتة 2010-1986

و�أظهرت �لفئة �لعمرية 75-79 زيادة كبرية. 

    ن�شبة الفئة العمرية ح�شب اجلن�س 

 تبني �الأهر�م �لعمرية هيكل �لعمر و�جلن�س لل�شكان  

�لقطريني على �أ�شا�س تعد�د�ت 1986 و 2004 و1010ز 

وميكن و�شفها بالتوزيع �ملتو�زن للعمر و�لنوع �الجتماعي 

لل�شكان �لقطريني يف �لبلد. �إال �أنه ميكن عر�س بع�س 

�مللحظات من �أية وجهة نظر حتليل دميوغر�يف. 

   

 وميكن �أن يلحظ يف �ل�شكل �لتايل �أن ن�شبة �لنوع  

�لب�شري لل�شكان دون �خلم�شني مل تتغري كثري� من تعد�د 

�إىل �آخر..�إال �أن هنالك زيادة كبرية يف ن�شب �لنوع 

�لب�شري للفئات �لعمرية 50 �شنة و�أكرث يف كل �ل�شنو�ت 

با�شتثناء 2010 حيث كانت �لزيادة كبرية..كما يلحظ 

�أن ن�شبة �لنوع �الجتماعي للفئة �لعمرية 80+ هي 

منخف�شة باملقارنة مع �لفئة �لعمرية �ل�شابقة 79-75. 

Percent Increase / Decrease in Population by Age Groups (1986 - 2010) Percent Population by Age Groups and Census Years
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 الفئات العمرية     

   

 وتنخف�س �لن�شبة �لكلية للنوع �الجتماعي كما تك�شف  

عنه نتائج �لتعد�د�ت �لثلثة �ل�شابقة. كانت ن�شبة �لنوع 

�الجتماعي 100.6 عام 1997 و�نخف�شت قي عام 

1997 عام 2005 ..كما �نخف�شت على نحو كبري �إىل 

98.7 )نحو 99 رجل مقابل كل 100 �أنثى( عام 2010. 

ويلحظ �نخفا�س ن�شبة �لنوع  �الجتماعي على نحو 

�أكرب يف �لفئات �لعمرية  �الآعلى50 �شنة. 

 موؤ�شر التقدم يف ال�شن املتزايد 

 ويف موؤ�شر �لتقدم يف �ل�شن هو مقيا�س ن�شبة �لتابعني  

)�لفئة �لعمرية 0-14+�لفئة �لعمرية 65 فما فوق( �إىل 

جمموع �ل�شكان يف �شن 15-74. وت�شري �لن�شبة �إىل 

عدد �ل�شكان يف غري �شن �لعمل )0-14 و 65 و�كرث ( 

باملقارنة مع عدد من هم يف �شن �لعمل )15 و 64(. 

 

ويف �ل�شيناريو �حلايل تغريت ن�شبة �الإعالة بني �شكان 

قطر على نحو م�شتمر  فى �جتاة �النخفا�س م�شرية �إىل 

تناق�س �لعبء على �ل�شكان �لقطريني يف �شن �لعمل. 

كان هنالك يف �ملتو�شط 88 �شخ�شا غري عامل يدعمون 

100 �شخ�س عامل عام    1986 و�نخف�س �لعدد �إىل 75 

�شخا غري عامل لكل 100 �شخ�س عامل ح�شب تعد�د 

 .2010

   

�إن تقدم �لقطريني يف �ل�شن  �لذي عك�شة �لتعد�د يو�شح  

وجو  زيادة متو�شط يف �لعمر ، وهو موؤ�شر  ماألوف يف 

دول نامية كثرية يف �لعامل حيث  �أن ن�شبة �الأ�شخا�س 

�الأكرب �شنا من �ل�شكان ترتفع  بينما تنخف�س ن�شبة 

�الأطفال. 

Changing Age Speci�c Sex Ratio 1986 - 2010
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 تغري ن�سبة اجلن�س ح�سب االأعمار 1986 – 2010  

 انخفا�س معدل االعالة بني ال�سكان القطريني1986  - 2010   معدل ال�سيخوخة املتزايد لدي ال�سكان القطرين 1986 – 2010  
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�شارك جهاز �الإح�شاء يف موؤمتر ومعر�س خر�ئط �ل�شرق 

�الأو�شط »ماب ميديل �إي�شت 2011 » و�لذي مت تنظيمه 

بامل�شاركة بني مركز نظم �ملعلومات �جلغر�فية بوز�رة �لبلدية 

و�لتخطيط �لعمر�ين، وموؤ�ش�شة تطوير نظم �ملعلومات 

�جلغر�فية �لتي تعمل يف جمال تطوير ون�شر ��شتخد�مات 

تقنيات نظم �ملعلومات �جلغر�فية يف جماالت خمتلفة

و�فتتح �شعادة �ل�شيخ عبد �لرحمن بن خليفة �آل ثاين وزير 

�لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين  �ملوؤمتر، و�لذي ي�شكل منذ 

بدء �لعمل به، و�شيلة لبناء �لعلقات �لدولية لربط �لدول 

و�ملتخ�ش�شني يف نظم �ملعلومات �جلغر�فية، ال �شيما يف 

�ملجاالت �حلكومية منها، ومن �أجل حتقيق هذه �لغاية يعمل 

على جمع �ملتخ�ش�شني من �أكادمييني وتقنيني ومتخذي �لقر�ر 

و�شركات متخ�ش�شة من دول خمتلفة يف �لعامل، ال �شيما دول 

منطقة �ل�شرق �الأو�شط.

وعقدت دورة هذ� �لعام حتت �شعار »بناء �الإمكانات يف جمال 

�لبنية �لتحتية لنظم �ملعلومات �جلغر�فية للمنطقة«، ومت 

خلل �ملوؤمتر عقد ور�س عمل وجل�شات خا�شة حول حماور 

عديدة منها »�لهند�شة و�لبناء«، »�لبنية �لتحتية و�خلدمات«، 

»�إد�رة �ملو�رد �لبيئية و�لتخطيط �لعمر�ين«، »�لبنية �لتحتية 

لنظم �ملعلومات �جلغر�فية«، »�لبرتول و�لغاز«، »نظام حتديد 

�ملو�قع �لعاملي«، »�لنماذج ثلثية �الأبعاد«، »�ال�شت�شعار عن بعد 

و�شور �الأقمار �ال�شطناعية«، وغريها، حيث قدمت �أور�ق عمل 

و�أبحاث من قبل متخ�ش�شني ميثلون �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات 

�لقطرية �لتي تطبق نظم �ملعلومات �جلغر�فية يف �أعمالها، 

باالإ�شافة �إىل �أور�ق عمل من دول �ملنطقة و�لعامل. وقد �شكل 

�ملعر�س �مل�شاحب للموؤمتر فر�شة مهمة للمهتمني للتعرف على 

�آخر ما تو�شلت �إليه تقنيات نظم �ملعلومات �جلغر�فية و�مل�شاحة 

من خلل �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �مل�شاركة يف �ملعر�س .

ويف �إحدى �جلل�شات �لرئي�شية باملوؤمتر، قدم �ل�شيد من�شور 

�ملالكي مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات بجهاز �الإح�شاء ورقة 

ت�شتعر�س كيفية تطبيق تقنية نظم �ملعلومات �جلغر�فية 

يف �الإح�شاء و�آلية ربط �الإح�شائيات مبوقعها �جلغر�يف 

لتطبيق نظام �ل�شجلت �الإد�رية لدعم وتوفري �حتياجات 

�ال�شرت�تيجيات �لقطاعية للتنمية �لوطنية من موؤ�شر�ت 

وبيانات �إح�شائية دقيقة وحمدثة، حيث يعترب هذ� �لتوجه 

من �الأهد�ف �لرئي�شية جلهاز �الإح�شاء لتطبيق هذ� �لنظام 

مما يتيح توفري �أ�ش�س وركائز ميكن من خللها تقييم �لو�شع 

�لر�هن وقيا�س مدى تقدم �خلطط و�لرب�مج �لتنموية لهذه 

�ال�شرت�تيجيات، كما و�أ�شار �إىل تطبيق جهاز �الإح�شاء 

لل�شجلت �الإد�رية يف م�شروع �لتعد�د �لعام لل�شكان و�مل�شاكن 

2010 من خلل �ال�شتفادة من �لربط �الإلكرتوين مع بع�س 

�جلهات مما عزز من دقة وجودة خمرجات �لتعد�د. ومن 

ناحية �أخرى قدم د. ر�مي�س تر�جي �أخ�شائي نظم معلومات 

جغر�فية بق�شم نظم �ملعلومات �جلغر�فية من �إد�رة تقنية 

�ملعلومات باجلهاز ورقة حتدث فيها عن �الآليات �ملتبعة 

و�ملطبقة للتحليل و�لتخطيط �ملكاين با�شتخد�م تقنيات نظم 

�ملعلومات �جلغر�فية GIS لقيا�س �لنمو و�جتاهات �لتطور 

ملختلف �لقطاعات �الإح�شائية �الجتماعية و�القت�شادية 

وكيفية �ال�شتفادة من تقنية �الأبعاد �لثلثية ال�شتعر��س �لنتائج 

و�الإح�شائيات على �خلر�ئط �جلغر�فية كما مت تناول �لهيكلية 

�الإد�رية وتاريخ نظم �ملعلومات �جلغر�فية GIS يف قطر 

و�جلهات �مل�شاركة يف �شبكة قطر لنظم �ملعلومات �جلغر�فية.

ومن ناحية �أخرى فقد �شارك جهاز �الإح�شاء باملعر�س 

�ملقام على هام�س �ملوؤمتر، حيث مت عر�س برنامج �الإح�شاء 

�جلغر�يف و�لذي يتيحه �جلهاز على �شبكة �الإنرتنت لتمكني 

�مل�شتخدمني من �لتعامل مع �لبيانات و�الإح�شائيات 

�الجتماعية و�لدميوغر�فية و�القت�شادية وعك�شها ب�شورة 

خر�ئط جغر�فية، حيث مت تطوير �لربنامج بجهاز �الإح�شاء 

وذلك لدعم �لعمليات �مليد�نية �خلا�شة مب�شروع �لتعد�د �لعام 

لل�شكان و�مل�شاكن و�ملن�شاآت لعام 2010 و�مل�شاريع �مليد�نية 

�الأخرى �الجتماعية و�القت�شادية يف دولة قطر، وهو متاح 

باللغتني �لعربية و�الإجنليزية، وهذ� �لربنامج ميثل نقلة نوعية 

يف تنفيذ �مل�شوحات و�لتاأكد من دقة �لعم �مليد�ين. هذ� ويحتوي 

�لق�شم �لعام من �لربنامج على �ملعلومات �جلغر�فية �الأ�شا�شية 

مثل: �لت�شاري�س �لطبوغر�فية، �ملناطق �الإد�رية، �شبكات 

�ل�شو�رع و�لطرق، �لعناوين، �أ�شماء �الأماكن و�ملعامل �الأر�شية.

ويحتوي �لق�شم �ملو�شوعي على �لبيانات �ملو�شوعية �الجتماعية 

و �لدميوغر�فية و�القت�شادية بح�شب �ملناطق �جلغر�فية 

�ملختارة ومتثيلها با�شتخد�م �خلر�ئط باأ�شلوب  تدرج �الألو�ن 

و�لر�شوم �لبيانية كالدو�ئر و�الأعمدة �لبيانية باالإ�شافة على 

�إمكانية ��شتعر��س �لبيانات على هيئة جد�ول و�إمكانية حتويلها 

�إىل �شيغ خمتلفة كاالإك�شل و�شيغة. PDF  �لتمكن من 

طباعتها.

وكذلك �لق�شم �خلا�س بالبحث عن �لبيانات و��شتعر��شها ويف 

هذ� �لق�شم ميكن حتديد عنو�ن �أي منزل، �شارع، ��شم منطقة   

باالإ�شافة �إىل �إمكانية حتديد مكان �أي معلم �أر�شي �أو �شارع 

معني وربطه ببع�س �ملعامل �جلغر�فية ال�شتخد�مها يف �لعمل 

�مليد�ين. كما ميكن للعاملني بالتعد�د من حتديد �ملربعات 

و�ملناطق �لو�قعة �شمن جماالت عملهم وحتميل �لبيانات 

�جلغر�فية على �خلريطة �ملطلوبة لطبيعة عملهم.

هذ� وقد مت عر�س �لبو�بة �الإلكرتونية لنظام قطر لتبادل 

�ملعلومات )قلم( و�لذي وهو مبثابة �لنافذة �لتي تتيح �لولوج 

و�الطلع على عامل من �ملعلومات و�مللمح �الجتماعية 

و�القت�شادية عن دولة قطر مما يعزز مبد�أ �ملتجمع �ملعريف 

بدولة قطر، وي�شم قلم خمزون هائل من �لبيانات و�ملعلومات 

�الجتماعية و�القت�شادية �ملرت�بطة على م�شتوى �لدولة 

وباللغتني �لعربية و�الجنليزية ويتمتع ب�شهولة �حل�شول على 

�لبيانات و�ملعلومات �ملتنا�شقة بهدف دعم وتعزيز �ملعلومات 

�خلا�شة بالعاملني يف جمال �لتحليل و�لبحث مبعاهد �لبحوث 

بتوفري بيانات حديثة عالية �جلودة ، ما يعمل على �إثر�ء 

�أبحاثهم �لتحليلية هذ� باالإ�شافة �إىل متكني �مل�شتخدم من 

�إعد�د �لبيانات على �ل�شكل �ملطلوب وبح�شب رغبته ب�شهولة 

وي�شر. ويعترب قلم من �الأنظمة �لتي تقوم بدور رئي�شي لتحقيق 

�أهد�ف �لروؤية �لوطنية لدولة قطر 2030 كونه �لعمود �لفقري 

�مل�شاند لكل �الأن�شطة �ملتعلقة باتخاذ �لقر�ر و�لتحليل �مل�شتند 

�إىل معلومات على م�شتوى عايل من �جلودة �لنوعية.

جهاز اإلحصاء يشارك في مؤتمر و 
معرض خرائط الشرق األوسط 2011
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