
 وزارة البلدية والبيئة والخاص باليوم العاملي لإلحصاء  –قطاع التخطيط العمراني   مقال 

 

 إ
 
  يمانا

 
نهج أسلوب بمع اهتمامها  من دولة قطر بأهمية توفير البيانات واإلحصاءات بالشكل املطلوب توافقا

سس التنمية الشاملة على أرساء قواعد جهزته من أجل إط الشامل وجهت عناية خاصة الى اإلحصاء وأالتخطي

حصائية في الدولة والتي حرصت السبيل بالعمل على رفع مستوى األجهزة اإل  وضعت اولى الخطوات في هذاو سليمة، 

مقتضيات التنمية العامة لكافة القطاعات مع على القيام بواجبها بدرجة كافية من الدقة وسرعة اإلنجاز بما يتفق 

على مستويات التعاون والتنسيق أبداء مع إ ،حصائي في البالدلنشر الوعي اإل  حصائيةكما سعت األجهزة اإل بالدولة، 

عداد استراتيجيات وخطط التنمية كجهة مسؤولة عن إ مع أجهزة الدولة املعنية على رأسها وزارة البلدية والبيئة

 . إلعدادهاالبيانات واإلحصاءات  كثير منوالتي تحتاج الى توفير العمرانية 

  واإلحصاء ولقد دعم جهاز التخطيط واإلحصاء )وزارة التخطيط التنموي 
 
قطاع التخطيط العمراني ( سابقا

إلعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة  2008متدت على مر سنوات بدأت في خالل رحلة ابوزارة البلدية والبيئة 

قطر وما تحويه من مخططات مكانية للبلديات ومشروعات واستراتيجيات خاصة بالتنمية العمرانية للمجاالت 

في تحقيق  التي تساهم بدورهاشروعات املغيرها من و املختلفة مثل قطاع اإلسكان، وقطاع التخطيط البيئي، 

 وتحقيق 2030رؤية قطر مكانية لبر ترجمة هداف التنمية في الدولة وتعتأ
 
  ،هدافهاأل  ا

 
الستراتيجية التنمية وتنفيذا

البيانات اإلحصائية الخاصة بالبيانات توجهات الدولة و ذلك من خالل توفير  تجلىالوطنية األولى والثانية. وقد 

والبلدي وعلى مستوى املناطق نية التي تحدد عدد السكان الحالي والتوقع املستقبلي على املستوى الوطني االسك

تحليل  بشأنباإلضافة الى البيانات االقتصادية  ،الدراسات االجتماعية والديموغرافية الخاصة بهم، و املختلفة

، كما الدراسات الخاصة بتحديد مستويات الدخل لألسر واالفراد، و الناتج الوطني على مستوى األنشطة املختلفة

اللبنة األساسية  وتصنيفها على مستوى املناطق املختلفة وهو ما شكل املنشآتوفرت البيانات الخاصة بحصر 

إلعداد كافة أنواع الخطط سواء  كانت على املستوى الوطني أو القطاعي ويساهم في دعم الجهات املختلفة بالدولة. 

التوجهات والسياسات العامة للدولة والتعاون من أجل  توفير من خاللكما يمكن رصد أحد أهم أوجه ذلك الدعم 

اإلطار االستراتيجي الخاص بتوجيه التنمية  وصياغة سياسته لوضعاإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر  اعداد

الخطط واملشاريع ومدى القدرة على صياغة وهو ما أثبت أن نجاح املتكاملة الشاملة للقطاعات املختلفة بالدولة. 

توفير البيانات واإلحصاءات الالزمة لها بشكل شامل ودقيق  املبذولة فيتنفيذها يعتمد بشكل كبير على الجهود 

 وموثوق. 



املعنية بقياس املقاييس واملؤشرات  في وضعالديموغرافية العمرانية و اإلحصاءات أهمية مكن أيضا رصد وي

بين دول العالم، ووضع الخطط دولة قطر التنمية العمرانية ومقارنتها باملؤشرات العاملية لرفع مستوى تنافسية 

وتحقيق اهداف التنمية  رفع مستوى جودة الحياة تي من شأنهاالوطنية للدولة الوالسياسات واالستراتيجيات 

وزارة البلدية و حصاء بين جهاز التخطيط واإل  ستمرالعالقة الوطيدة والتعاون املنؤكد على ومن هنا  املستدامة.

إصدار واعتماد الدليل الوطني والتي كان أحد أهم ثمارها التعاون من أجل  .ملحوظوالتي أتت ثمارها بشكل  والبيئة

على مستوى كافة  ما له من أهميةو  املوحد لتصنيف املباني بالتوافق والتنسيق مع كافة الجهات املعنية بالدولة

 . جودتها تحسينو  البيانات واملعلومات اإلحصائيةاستغالل يعمل على رفع كفاءة ، حيث أنه قطاعات الدولة

على مدار حصاءات لدرجة ملحوظة في تطوير اإل  ظهرتنجد أن الجهود التي بذلتها الدولة في النهاية و

وجه النشاط أساسية أل حصائية توفير بيانات إوسدت الكثير من الثغرات من خالل اإلحصاءات السابقة، 

ووفت باحتياجات الجهات املختلفة  الطبيعية والبشريةاالقتصادي واالجتماعي والعمراني في البالد ومواردها 

أداة أساسية يهتدي بها املخطط في اختيار وتصميم ونها ك بالدولة من أجل وضع استراتيجياتها واعداد خططها

وتحقيق الرخاء  املعيشةال وهي رفع مستوى ة املثلى التي تؤدي الى تحقيق األهداف املنشودة من التخطيط، أالخط

 ية الحقيقية للمواطنين. والرفاه

 


