
 تنفيذ السياسة السكانية    ومتابعة استخدام البيانات واملؤشرات اإلحصائية في صياغة  

 لدولة قطر 

عمل الدول واملؤسسات واملنظمات السياسية دور اإلحصاء الحاسم في ال نبالغ إن أكدنا على 

 ما يرتبط  واالقتصادية واالجتماعية
ً
املعلومات توفر ب كبرى ال هاأو قرارات هامصير مشاريعالتي غالبا

حول دون تحديد ي  يمكن أن افتقاد الجهد اإلحصائي ؛ فذات الصلةاإلحصائية ؤشرات واملوالبيانات 

 ويجعل اإلقدام عليه أو قرار من القرارات من املشروعات  أو إخفاق مشروع مدى نجاح
ً
من  نوعا

 .ضمونةاملغير  املخاطرة

 من ذلك، لم يكن من املمكن أن ترى السياسة السكانية 
ً
( 2014-2009لدولة قطر )األولى انطالقا

( النور لوال البيانات اإلحصائية التي وفرها جهاز اإلحصاء القطري الذي يمتلك 2022-2017والثانية )

 قواعد بيانات حديثة ومطابقة للمعايير الدولية.

الواقع السكاني رصد فمن أجل تبرير إعداد السياسة السكانية املذكورة كان ال بد للقائمين عليها من 

الذي تطلب استخدام البيانات ، األمر واحتياجاته القطري خصوصية املجتمع ومعرفة للدولة 

 .  والتي ينتجها جهاز اإلحصاء القطري  ،املوثوقةالدقيقة و واملؤشرات اإلحصائية 

البيانات ( 2022-2017استخدم القائمون على إعداد السياسة السكانية الثانية )فعلى سبيل املثال، 

املرتبطة بالسكان القطريين من جهة، والسكان غير التحديات السكانية حول اإلحصائية واملؤشرات 

على تزويد سوق  القطري عدم قدرة املجتمع املرتبطة بالقطريين ومن التحديات القطريين من جهة ثانية. 

 لتنفيذ املشاريع التنموية العمالقة. وزيادة على 
ً
 ونوعا

ً
العمل القطري بالكوادر البشرية الكافية كما

ذلك، فقد ترافقت مسألة قلة عدد السكان القطريين مع مجموعة من التحديات األخرى املتمثلة 

شهدتها البالد. والتحديات أو  بظواهر ديموغرافية فرضتها التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي

الظواهر السكانية املقصودة هنا، هي: تراجع معدل الوالدات الخام، وانخفاض معدل اإلنجاب 

 الكلي، وتأخر سن الزواج...الخ. 

، فتتعلق باألعداد الكبي
ً
ة ر أما التحديات املرتبطة بالسكان غير القطريين، والتي تم رصدها إحصائيا

لتلبية احتياجات املشاريع التنموية املختلفة في العقود األخيرة من العمالة الوافدة التي تم استقدامها 

ورغم أن االستقدام املذكور للعمالة الوافدة قد لعب  .2022ومشاريع استضافة الدولة لكأس العالم 

 في تحقيق النهضة التنموية الشاملة وتحريك عجلة التقدم
ً
 إيجابيا

ً
الذي شهدته قطر، وال تزال  دورا

 في مختلف مناحي 
ً
تشهده على مختلف األصعدة، إال أن األعداد الكبيرة التي تم استقدامها أثرت سلبا

الحياة. فباإلضافة إلى اختالل التوزان في معدالت النمو السكاني بين القطريين وغير القطريين، هناك 

ن وفي التركيبة السكانية للمجتمع القطري كما وفي اختالالت أخرى تتمثل في التوزع الجغرافي للسكا

  . هيكلية سوق العمل



وضع  تبرر هي التي التي تم توثيقها عبر البيانات واملؤشرات اإلحصائية يات دهذه وسواها من التح

تتضمن مجموعة من اإلجراءات والبرامج والتدابير  التي يمكن أن تسهم في مواجهتها سكانية سياسة 

 ثيراتها املختلفة.والحد من تأ

تكن البيانات واملؤشرات اإلحصائية ضرورية لتبرير إعداد السياسة السكانية وفي سياق متصل، لم 

 ملتابعة تنفيذ هذه السياسة، وذلك من خالل رصد 
ً
في تنفيذ  التقدم املحرز للدولة فحسب، بل أيضا

العرض والتحليل اإلحصائيين للقضايا ذات اإلجراءات واألهداف املتضمنة في برنامجها، إضافة إلى 

لواقع السكاني والتنموي للدولة، بما يسهم في رسم لوحة بانورامية شاملة عن حالة السكان الصلة با

  .أهم اإلنجازات املتحققة والتحديات القائمةمن خالل إبراز  والتنمية في قطر

)نوفمبر  ففي مجال النمو الحضري واإلسكان والبيئة، على سبيل املثال، دلت نتائج املرحلة الثالثة

من خالل  ،من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية الثانية للدولة (2020أكتوبر  -2019

على وجود إنجازات مهمة تمثلت بتنفيذ العديد من اإلجراءات  ،استخدام املقاييس اإلحصائية الالزمة

على أحدث  ذات الصلة، وبتقدم ملموس في تحقيق األهداف. وعلى ضوء هذه النتائج، وباالعتماد

البيانات اإلحصائية املحلية والدولية، تم استعراض أهم اإلنجازات التنموية التي تحققت في مجال 

النمو الحضري واإلسكان والبيئة، كتخفيف الضغط السكاني عن الدوحة وازدياد عدد سكان املراكز 

خدمات الو الئق ساكني الديار القطرية على املسكن الحصول جميع الحضرية الواقعة خارجها، و 

 ...الخ. استدامة املوارد الطبيعيةوضمان توفير بيئة عمرانية نظيفة املرتبطة به، و ساسية األ 

علومات املدون توفر سليم نموي تتخطيط سكاني و صعوبة التفكير في  ، مرة أخرى،يؤكدما سبق 

فنجاح الخطط واملشاريع التنموية  ؛الدقيقة والشاملة واملوثوقة والبيانات واملؤشرات اإلحصائية

الواقع في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس يعتمد على توفر مثل هذه البيانات واستخدامها 

 املدروس. 

  


