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تقديم
يف �إطار حتقيق غايات و�أهداف ر�ؤية قطر الوطنية وان�سجام ًا مع ركائزها التي ت�ست�شرف الآفاق التنموية لدولة قطر حتى عام  2030يف حماور:
التنمية االجتماعية التي تعنى بتطوير جمتمع عادل و�آمن ،والتنمية الب�شرية التي تت�ضمن تطوير وتنمية �سكان دولة قطر ،والتنمية االقت�صادية التي تركز على تطوير
اقت�صاد وطني متنوع وتناف�سي يلبي احتياجات مواطني قطر حالي ًا وم�ستقب ًال ،والتنمية البيئية التي تهتم بالإدارة البيئية مبا يت�ضمن االن�سجام والتنا�سق بني التنمية
االقت�صادية واالجتماعية وحماية البيئة ،ي�أتي تقرير م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة يف دولة قطر التي يتطلب حتقيقها العمل على �إحداث التوازن واحلكمة يف ا�ستخدام
املوارد املتاحة ،ومتابعة ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التي حتقق تلك اال�ستدامة.
يهدف هذا التقرير �إىل تقييم مدى التقدم الذي حققته دولة قطر يف ا�ستخدامها للموارد املتعددة بطرق م�ستدامة ،وكيفية العمل على تغيريها لتحقيق
ذلك من خالل م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة التي ت�سهم يف تزويدنا بالبيانات والفهم الأعمق للق�ضايا التي تتناولها والعالقات االرتباطية فيها ،و�أدائها املتحقق و�آفاقها
امل�ستقبلية� ،إذ �أن مدلول تلك امل�ؤ�شرات يعك�س و�ضع التطور والتنمية واخل�صائ�ص التي تت�صف بها دولة قطر وطبيعة اقت�صادها وجغرافيتها ومدى توافر املوارد
فيها.
لقد ا�شتمل كل م�ؤ�شر على تعريف وتقييم ملدى التقدم املتحقق فيه� ،سواء من خالل تتبع تطوره وقيا�س معدالت منوه �أم عر�ضه بياني ًا ،وعقد املقارنة
�إقليمي ًا ودولي ًا للوقوف على واقع هذا امل�ؤ�شر يف دولة قطر ،وا�ست�شراف �آفاقه امل�ستقبلية وتف�سري منوه �أو تراجعه خالل فرتة زمنية تغطي ال�سنوات (– 2001
 )2008وفق توافر البيانات.
وي�أتي هذا الإ�صدار الثاين يف �سل�سلة م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة ،حيث مت حتديث بع�ض امل�ؤ�شرات ،وتغيري يف بع�ضها الآخر وفق ما توافر من بيانات من
جهة ،ومن جهة �أخرى متابعة التطورات التي �شهدتها تقارير الأمم املتحدة حول م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة ال�صادرة م�ؤخر ًا.
ويف اخلتام ،ف�إنني �أود �أن �أعرب عن فائق تقديري وامتناين لفريق عمل هذا امل�شروع الحرتافيتهم وتفانيهم يف �إعداد هذا امل�شروع.

                  
						

       محد بن جرب بن جاسم آل ثاين

رئي�س جهاز الإح�صاء بالإنابة  -رئي�س اللجنة الدائمة لل�سكان
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مقدمة
تهدف التنمية امل�ستدامة �إىل حت�سني ظروف املعي�شة جلميع النا�س وتلبية حاجات املجتمع الراهنة دون امل�سا�س بحقوق الأجيال القادمة يف الوفاء
باحتياجاتها ،الأمر الذي يعني امل�ضي قدم ًا يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية مع احلفاظ على البيئة.
من هنا تنبع �أهمية هذا التقرير الذي يعد الثاين من نوعه الذي ي�صدره جهاز الإح�صاء واللجنة الدائمة لل�سكان ،والذي ي�شتمل على �أهم م�ؤ�شرات
التنمية امل�ستدامة ب�أبعادها االقت�صادية واالجتماعية والبيئية التي تعك�س الواقع التنموي يف الدولة.
ويف ال�سياق ذاته ،يهدف هذا التقرير �إىل تقدمي �صورة عامة حول ما مت حتقيقه من �أهداف التنمية امل�ستدامة يف املجال االجتماعي واالقت�صادي
والبيئي ،و�إىل توفري قاعدة بيانات موثوقة و�شاملة ميكن �أن تفيد �صناع القرار يف بناء اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التنموية على �أ�س�س �سليمة.
�أما منهجي ًا ،فقد متت معاجلة م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة التي يت�ضمنها هذا التقرير ب�أ�سلوب �سل�س وموحد ا�شتمل على تعريف حمدد للم�ؤ�شر ،ثم
تقييمه وفق ًا للبيانات الر�سمية املتوافرة التي قام فريق البحث باحت�سابها وترجمتها �إىل �أ�شكال بيانية مب�سطة ،الأمر الذي �ش ّكل الأ�سا�س الذي متت على �أ�سا�سه
عملية التحليل ،عرب �سل�سلة زمنية امتدت من � 2001إىل  ،2008وتف�سري تغريه ،ومقارنته ،حيثما كان ذلك ممكن ًا ،مبثيله على م�ستوى الدول املتقدمة والدول
النامية بهدف معرفة التقدم الذي �أحرزته دولة قطر قيا�س ًا بغريها من دول العامل ،وا�ست�شراف �آفاق تطوره م�ستقب ًال.
�أما من حيث مكوناته ،ف�إن هذا التقرير ي�شتمل على ثالثة ف�صول ،هي:
الف�صل الأول :ويت�ضمن هذا الف�صل ( )16م�ؤ�شر ًا من امل�ؤ�شرات ال�سكانية واالجتماعية ذات العالقة باحلركة الطبيعية لل�سكان ومنوهم
وحالتهم العملية وال�صحية والتعليمية ..الخ.
الف�صل الثاين :ويتكون من ( )19م�ؤ�شر ًا اقت�صادي ًا تغطي املحاور الأ�سا�سية الآتية :التنمية االقت�صادية ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
وال�شراكة العاملية ،و�أمناط الإنتاج واال�ستهالك.
الف�صل الثالث :ويحتوي على ( )8م�ؤ�شرات بيئية تعالج مو�ضوعات �أ�سا�سية مرتبطة بالأر�ض واملاء والهواء.
ويف اخلتام ،جتدر الإ�شارة �إىل �أهمية هذا العمل ،وبالوقت ذاته �إىل احلاجة لتوفري املزيد من البيانات ،ال�سيما البيئية منها لإعطاء �صورة
متكاملة عن التقدم الذي �أحرزته دولة قطر يف املجاالت التنموية كافة.
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تمهيد:
يتناول هذا الفصل مؤشرات التنمية املستدامة يف جانبيها
السكاين واالجتماعي ،ويهدف إىل عرض التطور احلاصل يف القطاعات
االجتماعية على شكل مؤشرات خالل السنوات ()2008-2001
وفق توافرها ،أو لسنوات متقاربة.
وتعد املؤشرات السكانية واالجتماعية اليت سيتم تناوهلا يف هذا
الفصل مقياسًا ملدى التقدم الذي مت إحرازه يف دولة قطر من حيث
إجياد بيئة اجتماعية َ
متكن الناس من التمتع حبياة طويلة خالية من العلل
واكتساب املعرفة والتمتع مبعيشة كرمية .وكغريها من مؤشرات التنمية
املستدامة املختلفة ،ال تسهم املؤشرات السكانية واالجتماعية يف رصد
التقدم الذي حترزه السياسات االجتماعية حنو حتقيق أهدافها والتعرف
على النجاحات اليت حترزها يف االرتقاء مبستوى حياة املجتمع والرفاهيته
فحسب ،بل أيضاّ ،تلقي الضوء على نقاط الضعف واملشكالت النامجة
عن تطبيق السياسات السكانية ،األمر الذي يساعد متخذي القرارات
يف الوصول إىل القرار األكثر صوابًا ودقة ملا فيه املصلحة العامة   .
ويتناول هذا الفصل املؤشرات التالية:
•معدل البطالة
•نسبة متوسط أجور اإلناث إىل أجور الذكور
•معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة

•العمر املتوقع عند الوالدة
•النسبة املئوية للسكان الذين تتوافر هلم مرافق كافية
للصرف الصحي
•النسبة املئوية للسكان الذين تتوافر هلم مياه الشرب
املأمونة
•معدل النمو السكاين
•معدل اخلصوبة الكلي
•نسبة اإلعالة
•نسبة السكان املشمولني بالرعاية الصحية األولية
•نسبة األطفال حديثي الوالدة ناقصي الوزن
•التحصني ضد أمراض الطفولة املعدية
•معدل االلتحاق اإلمجايل يف الصف األخري من املرحلة
االبتدائية
•نسبة البالغني احلاصلني على الثانوية من إمجايل
السكان
•معدل اإلملام بالقراءة والكتابة  للكبار
•عدد اجلرائم املسجلة لكل  100ألف نسمة من
السكان
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 )1معدل البطالة:
التعريف:
هو عدد األشخاص القادرين على العمل والراغبني فيه
والباحثني عنه دون أن  جيدوه ،معربًا عنه بنسبة مئوية من العدد الكلي
لألشخاص الذين يشكلون قوة العمل .وهلذا املؤشر أمهية يف قياس
مدى جناح اجلهود اليت تبذل من أجل إجياد وظائف باإلضافة إىل قوة
االقتصاد.
التقييم:
شهدت معدالت البطالة اخنفاضًا ملموسًًا وصل إىل ()13
مرة خالل سبع سنوات؛ ففي حني بلغ هذا املعدل ( )%3.9يف عام
 ،2001تراجع إىل ( )%0.3عام  ،2008أي مبعدل تراجع سنوي
قدره ( .)%0.51ويعود سبب هذا التراجع الكبري إىل ما تشهده
الدولة من هنضة شاملة يف خمتلف جماالت احلياة ،والسيما يف جمال
الغاز والنفط والبناء والعمران ،األمر الذي أسهم يف توليد فرص عمل
جديدة ّ
ومكن سوق العمل القطري من استيعاب أعداد كبرية من
الداخلني اجلدد يف قوة العمل ،والسيما العمالة الوافدة.
أين حنن؟
يعد معدل البطالة منخفضًا جدًا مقارنة باملعدل يف الدول املتقدمة
( )%6.6ويف الدول النامية (. )%16.1

شكل ( :)1معدل البطالة للفترة ()2008-2001
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،مسح القوى العاملة بالعينة ،أعداد خمتلفة.

املستقبل:
من املتوقع تراجع معدل البطالة ،والسيما بني القطريني نتيجة
للسياسات اليت تتبناها الدولة يف جمال توطني الوظائف ،وفتح جماالت
عمل أوسع للشباب واملرأة.

)املصدر :برنامج االمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية(2009 ،
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 )2نسبة متوسط أجور اإلناث إىل أجور الذكور:
التعريف:
هي نسبة متوسط األجر النقدي املكتسب لإلناث إىل متوسط
األجر النقدي املكتسب للرجال .ويدل هذا املؤشر على مدى وجود
الفوارق يف األجور بني الذكور واإلناث.
التقييم:
ازدادت الفجوة اجلندرية يف متوسط األجور بني اجلنسني
بشكل ملموس خالل سبع سنوات ،حيث ارتفعت من ( )%0.6يف
عام  2001إىل ( )%27.9يف عام  2008لصاحل الذكور ،أي بنمو
سنوي قدره ( )%6.6وسطيًا .وتكمن األسباب احلقيقية وراء هذه
الفجوة اجلندرية إىل كون اإلناث أكثر انقطاعًا عن العمل من الذكور
الذين يعملون عدد ساعات أطول من عدد ساعات عمل اإلناث،
والسيما العمالة الوافدة ،إضافة إىل أن العالوات االجتماعية غالبًا ما
تضاف إىل الرجل لكونه املسؤول األول عن األسرة من حيث اإلنفاق
والتمويل ،بينما حتصل اإلناث على نسبة أقل من هذه العالوات.
أين حنن؟
رغم ازدياد الفجوة اجلندرية ،ورغم صعوبة عقد مقارنات
دقيقة ،إال أن الدولة تع ّد يف مقدمة دول العامل اليت استطاعت حتقيق
العدالة واملساواة بني اجلنسني من حيث متوسط األجور.
14

شكل ( :)2نسبة متوسط أجور اإلناث إىل
أجور الذكور للفترة ()2008-2001
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،مسح القوى العاملة بالعينة ،أعداد خمتلفة.

املستقبل:
من املتوقع أن يتراجع الفارق النسيب يف متوسط أجور اإلناث إىل
أجور الذكور ،وذلك بسبب االخنراط املتزايد للمرأة املتعلمة واملؤهلة
يف جماالت العمل ذات األجر املرتفع ،إضافة إىل مجلة اإلجراءات
والتدابري اليت اختذهتا الدولة ،واليت تتيح للمرأة احلصول على عمل جم ٍز
يتناسب مع وضعها األسري ومؤهالهتا التعليمية املرتفعة.

 )3معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة:
التعريف:
هو نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة لكل ألف طفل
يولدون أحياء ،أي هو احتمال الوفاة خالل الفترة املحصورة بني
الوالدة ودون السنة اخلامسة من العمر .ويبني هذا املؤشر درجة
االهتمام برعاية صحة األطفال.
التقييم:
رغم تذبذبه ،شهد معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة
اخنفاضًا ملموسًا ،فبعد أن كان ( )11.3باأللف عام  2001اخنفض
إىل ( )9.5باأللف عام  ،2008أي بتراجع سنوي قدره حنو ()0.3
باأللف .ويعود السبب احلقيقي الخنفاض هذا املعدل ،والسيما يف
السنوات األخرية ،إىل السياسات االجتماعية واالقتصادية والصحية
الفعالة اليت انتهجتها الدولة ،مما أدى إىل ارتفاع املستوى املعيشي
لسكاهنا الذين وفرت هلم كل اإلمكانات الالزمة حلماية صحة أطفاهلم
عرب برامج صحية فعالة وواسعة النطاق ،واليت تتضمن اخلدمات
الصحية الوقائية والعالجية يف آن معًا.
أين حنن؟
تقترب الدولة من الدول املتقدمة اليت بلغ فيها معدل وفيات
األطفال دون اخلامسة ( )7باأللف ،يف حني وصل يف الدول النامية
إىل ( )83باأللف.
(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية،
.)2008-2007

شكل ( :)3معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة للفترة
()2008-2001
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
جهاز اإلحصاء ،نشرة اإلحصاءات احليوية (املواليد والوفيات) ،أعداد خمتلفة.

املستقبل:
من املتوقع حدوث املزيد من التراجع يف معدل وفيات األطفال
دون سن اخلامسة بسبب انتهاج الدولة لسياسة رعاية صحة الطفل
واألم ،وارتفاع الوعي الصحي الوقائي لدى فئات عريضة من
املجتمع.
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 )4العمر املتوقع عند الوالدة:
التعريف:

78

شكل ( :)4العمر املتوقع عند الوالدة
للفترة ()2008-2001
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للذكور واإلناث .وهلذا املؤشر أمهية بالغة يف معرفة مدى جناح
اخلدمات الصحية املقدمة للسكان باإلضافة إىل الوعي الصحي لدى
أفراد املجتمع.
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شهد مؤشر العمر املتوقع عند الوالدة ارتفاعًا تدرجييًا؛ فبعد
أن كان ( )74.5سنة يف عام  2001ارتفع إىل ( )78سنة يف عام املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
 ،2008أي مبعدل منو سنوي قدره ( .)%0.5ويعرب هذا االرتفاع عن جهاز اإلحصاء ،نشرة اإلحصاءات احليوية (املواليد والوفيات) ،أعداد خمتلفة.
التطور احلاصل يف الوضع التنموي العام للدولة ،والذي انعكس إجيابًا
على الوضع االجتماعي واالقتصادي والصحي لسكاهنا.
املستقبل   :
من املتوقع حدوث ارتفاع يف العمر املتوقع عند الوالدة،
أين حنن؟
حيث تتوقع سيناريوهات اإلسقاطات السكانية املختلفة أن يصل يف
تقترب الدولة يف مؤشر العمر املتوقع من الدول املتقدمة عام  2030إىل ( )81.5سنة نظرًا لتزايد اهتمام الدولة بالوضع
( )80.1سنة يف حني أنه مل يتجاوز ( )66.9سنة يف الدول متوسطة الصحي واالجتماعي ،باإلضافة إىل ارتفاع الوعي الصحي لدى أفراد
النمو.
املجتمع.
76

(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية   .)2009 ،
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 )5النسبة املئوية للسكان الذين تتوافر هلم مرافق كافية للصرف الصحي:
التعريف:
هي النسبة املئوية من السكان الذين حيصلون على خدمات
صحية للتخلص الفوري من الفضالت البشرية .ويبني هذا املؤشر
مدى توفر البنية التحتية واالهتمام بالصحة العامة والبيئة.
التقييم:
شهد مؤشر توافر مرافق الصرف الصحي ثباتًا ،حيث وصل إىل
( .)%100ويعد ذلك من أبرز النجاحات اليت حتققت يف جمال التنمية
البشرية يف الدولة .ويعود هذا النجاح إىل السياسة العامة للدولة
املتمثلة يف العمل على ضمان االستدامة البيئية ،واهلادفة إىل حتقيق
ظروف معيشية الئقة وكرمية لسكاهنا من خالل سلسلة من اإلجراءات
اليت تأيت يف طليعتها االستثمارات الضخمة يف البنية التحتية للصرف
الصحي ،وتأمني املساكن املستوفية للشروط الصحية عمومًا ،وشروط
الصرف الصحي خصوصًا.
أين حنن؟
سبقت الدولة الدول املتقدمة اليت مل تتجاوز فيها النسبة املئوية
للسكان الذين تتوافر هلم مرافق كافية للصرف الصحي (،)%92
وبطبيعة احلال الدول النامية اليت مل تتعد النسبة فيها (. )%49
(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية .)2009

شكل ( :)5النسبة املئوية للسكان الذين
تتوافر هلم مرافق كافية للصرف الصحي
للفترة ()2008-2001
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

املستقبل    :
من املتوقع أن تستمر الدولة يف املحافظة على توفري خدمات
املرافق الصحية بنسبة ( ،)%100بل وتطور هذه اخلدمة نظرًا
لالستثمارات الضخمة اليت اعتمدت من أجل تغيري شبكات الصرف
الصحي املتهالكة وم ّد شبكات جديدة يف مجيع مدن الدولة وقراها.
17

شكل ( :)6النسبة املئوية للسكان الذين
تتوافر هلم مياه الشرب املأمونة للفترة
()2008-2001

 )6النسبة املئوية للسكان الذين تتوافر هلم مياه الشرب املأمونة:
التعريف:
هي النسبة املئوية من السكان الذين حيصلون على اإلمدادات
الكافية من املياه ( 20لتر للشخص الواحد يف اليوم) املأمونة (غري
امللوثة) منسوبًا إىل إمجايل السكان .وهلذا املؤشر أمهية كبرية يف قياس
مدى توفر أهم عناصر احلياة وبنوعية التسبب أضرارًا بالصحة
العامة.
التقييم:
شهد مؤشر توافر مياه الشرب املأمونة ثباتًا ،حيث وصلت
النسبة إىل ( )%100منذ عام  ،2001وبذلك حققت الدولة ومنذ
وقت مبكر اهلدف الثاين من الغاية اإلمنائية السابعة لأللفية (كفالة
االستدامة البيئية) .إن حتقيق هذه النسبة ليس مرده إىل وجود مصادر
املياه العذبة يف الدولة بالقدر الكايف ،فمن املعلوم أن هذه املصادر
شحيحة جدًا ،بل مرده إىل اجلهود الكبرية اليت بذلت يف جمال إعذاب
املياه املاحلة وشبه املاحلة وتطوير شبكات توزيع املياه.
أين حنن؟
تتصدر الدولة دول العامل مبا يف ذلك الدول املتقدمة اليت وصلت
النسبة فيها إىل ( ،)%98يف حني مل تتجاوز النسبة يف الدول النامية
(.)%79
(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية.)2009 ،
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة

املستقبل    :
من املتوقع أن تستمر الدولة يف املحافظة على توفري مياه
الشرب املأمونة لسكاهنا بنسبة ( ،)%100حيث مت تشييد حمطات
إعذاب جديدة ،وإضافة وحدات إعذاب ملحطات قائمة وفقًا لتوقعات
احتياجات مجيع القطاعات للمياه.

 )7معدل النمو السكاين:
التعريف:
هو الزيادة أو النقصان السنوي لعدد السكان يف فترة زمنية
معينة ،معرب عنها بالنسبة املئوية من السكان يف بداية الفترة .ويبني
هذا املؤشر مدى جناح اإلجراءات املتخذة يف السيطرة على النمو
السكاين.
التقييم:
شهد مؤشر معدل النمو السكاين تذبذبًا ،مع ارتفاع غري مسبوق
خالل األعوام القليلة املاضية ،حيث بلغ هذا املعدل ( )%18.9ما
بني عامي( ،)2008-2007أي قرابة ( )4أضعاف ما كان عليه
يف عامي ( ،)2002-2001ومبعدل منو سنوي قدره (.)%12.1
ويعود السبب احلقيقي هلذا االرتفاع إىل االنتعاش االقتصادي الذي
شهدته الدولة يف السنوات األخرية ،األمر الذي استدعى استقدام
أعداد كبرية من العمالة األجنبية للعمل يف مشروعات إنتاج الغاز
والنفط والبناء وغريها من املشروعات التنموية الضخمة اليت تعتمد
على االستخدام املكثف للعمالة.
أين حنن؟
يعد مؤشر النمو السكاين يف الدولة األعلى على مستوى العامل،
حيث مل يتجاوز( )%0.5يف الدول املتقدمة ،و( )%1.3يف الدول
النامية .
(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية.)2009 ،

شكل ( )7معدل النمو السكاين للفترة
()2008-2001

املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

املستقبل    :
من املتوقع أن يشهد هذا املعدل اخنفاظًا تدرجييًا يف السنوات
القليلة القادمة ،نتيجة الستكمال املشروعات الضخمة الكثيفة العمل،
مما سيؤدي إىل احلد من تدفق العمالة الوافدة .فبحسب االسقاطات
السكانية سيتراجع معدل النمو من ( )%8.31عام ( 2008سنة
األساس لإلسقاطات السكانية) إىل ما بني (( )%1.74سيناريو
منخفض) و (( )4.3سيناريو مرتفع) خالل الفترة (-2010
.)2015
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شكل ( :)8معدل اخلصوبة الكلي للفترة
()2008-2001

 )8معدل اخلصوبة الكلي:
التعريف:
هو متوسط عدد األطفال الذين ميكن أن تنجبهم املرأة خالل
فترهتا اإلجنابية الطبيعية ،إذا كان سلوكها اإلجنايب طوال حياهتا يطابق
معدالت اخلصوبة اخلاصة بالعمر يف سنة معينة .ويشترط حساب
هذا املؤشر غياب الوفيات .ويبني هذا املؤشر مدى جناح اإلجراءات
املتخذة يف السيطرة على النمو السكاين.
التقييم:
شهد مؤشر معدل اخلصوبة الكلي للقطريات ثباتًا خالل الفترة
( ،)2005-2001حيث بقي حبدود ( )4.2والدة حية للمرأة
الواحدة يف سن اإلجناب ،مث بدأ باالخنفاض التدرجيي البطيء اعتبارًا
من عام  2006إىل أن وصل يف عام  2008إىل ( ،)3.8أي بتراجع
سنوي قدره ( .)3.2ورغم ذلك فإن معدل اخلصوبة الكلي للقطريات
الزال مرتفعًا ،لكون ثقافة املجتمع ال تزال تقليدية فيما يتعلق بالسلوك
اإلجنايب ،وإىل أن الدولة حتث مواطنيها على املزيد من اإلجناب بغية
تصحيح اخللل احلاصل يف تركيبتها السكانية ،وهو ما أكدته السياسة
السكانية اليت بدأ تنفيذ برنامج عملها يف أكتوبر من عام .2009
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
جهاز اإلحصاء ،نشرة االحصاءات احليوية (املواليد والوفيات) ،أعداد خمتلفة.

أين حنن؟
يعد املعدل مرتفعًا نسبيًا مقارنة مع دول العامل األخرى ،حيث وصل يف
الدول املتقدمة إىل ( )%1.7ويف الدول النامية إىل (( )%5.8املصدر:
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية.)2009 ،

املستقبل    :
من املتوقع أن يشهد هذا املعدل اخنفاضًا بسبب التطورات
الكبرية والسريعة اليت يشهدها املجتمع على صعيد التحضر ،مبا يف
ذلك التعليم والعمل وأمناط احلياة احلديثة.

 )9نسبة اإلعالة:
التعريف:
هي نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن  15سنة وتزيد عن
 65سنة إىل عدد السكان الذين هم يف سن العمل ( )64-15سنة.
وهلذا املؤشر أمهية يف معرفة حجم القوة العاملة وقوة االقتصاد.
التقييم:
اخنفضت نسبة اإلعالة الكلية من ( )%38.2يف عام 2001
إىل ( )%18.7يف عام  ،2008أي بتراجع سنوي قدره ()%2.8
وسطيًا .والسبب الرئيس الكامن وراء اخنفاض النسبة ال يكمن يف
اخنفاض معدالت اخلصوبة اليت ميكن أن تسهم يف خفض نسبة األطفال
وصغار السن (أقل من  15سنة) ،وال يف تناقص أعداد كبار السن
( 65سنة فأكثر) ،بل يف االنتعاش االقتصادي الكبري الذي تشهده
الدولة ،والذي يتطلب استقدام أعداد كبرية من العمالة الوافدة اليت
يتألف معظم أفرادها من الفئات العمرية ( 64-15سنة) ،وهي
الفئات العمرية القادرة على العمل.
أين حنن؟
تعد نسبة اإلعالة منخفضة مقارنة بالدول املتقدمة ()%49
والدول النامية (. )%53
(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية
  .)2008-2007

شكل ( :)9نسبة اإلعالة للفترة  ()2008-2001
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

املستقبل    :
من املتوقع أال يشهد هذا املؤشر اخنفاضًا يف السنوات القليلة
القادمة ،بل ارتفاعًا تدرجييًا سببه السياسات واإلجراءات اهلادفة إىل
احلد من تدفق العمالة الوافدة واالعتماد املتزايد على التقنيات احلديثة
يف القطاعات االقتصادية املختلفة.
21

 )10نسبة السكان املشمولني بالرعاية الصحية األولية:
التعريف:
هي النسبة املئوية من السكان يف الريف واحلضر الذين يتوقع
حصوهلم على العالج الطيب ملختلف األمراض واإلصابات منسوبًا
إىل إمجايل السكان .وهلذا املؤشر أمهية كبرية يف معرفة مدى االهتمام
بالرعاية الصحية ومشوليتها جلميع أفراد املجتمع.
التقييم:
شهد مؤشر نسبة السكان املشمولني بالرعاية الصحية األولية
بلوغ النسبة ( )%100منذ مطلع األلفية ،األمر الذي ساهم يف
القضاء على العديد من األمراض ،مثل :حاالت شلل األطفال،
والكزاز الوليدي ،والدفترييا ،والتيتانوس والسعال الديكي...اخل،
حيث اختفت مجيعها تقريبًا من الدولة .ويعود السبب الرئيس الكامن
وراء ذلك ويف وقت مبكر نسبيًا إىل إدراك الدولة مع بداية النصف
الثاين من القرن املاضي ،وهو تاريخ نشأة النظام الصحي فيها ،أمهية
الرعاية الصحية األولية كأداة فاعلة وأساسية لكل جهد يبذل من أجل
بلوغ اهلدف األمسى ،وهو :الصحة للجميع.
أين حنن؟
رغم صعوبة عقد مقارنات دولية ،إال أن الدولة تعد ضمن
دول العامل اليت حققت نسبة الشمول يف جمال الرعاية الصحية األولية
لسكاهنا.
22

شكل ( :)10نسبة السكان املشمولني بالرعاية
الصحية األولية للفترة ()2008-2001
100

100

100

100

100

100

100

100

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

املستقبل     :
من املتوقع أن تستمر الدولة يف املحافظة على ماحققته يف
جمال الرعاية الصحية األولية ،وذلك نتيجة لالهتمام املتزايد بالقطاع
الصحي سواء من حيث بنيته التحتية أم من حيث نوعية اخلدمات
الصحية اليت تقدم للسكان    .

 )11نسبة األطفال حديثي الوالدة ناقصي الوزن:
التعريف:
هي النسبة املئوية لعدد األطفال الذين يولدون أحياء بوزن أقل
من  /2.5كجم يف سنة معينة إىل جمموع األطفال املولودين أحياء
يف السنة نفسها .ويعكس هذا املؤشر مدى االهتمام بصحة األمومة
والطفولة.
التقييم:
شهد مؤشر نسبة األطفال حديثي الوالدة وناقصي الوزن
تذبذبًا ،إال أن االجتاه العام ينحو لالخنفاض؛ فبعد أن وصلت النسبة
إىل ( )%9.4عام  2001تراجعت إىل ( )%8.1عام  ،2008وذلك
بتراجع سنوي يف املتوسط قدره (  .)%0.2ويعزى السبب يف االرتفاع
النسيب لقيمة هذا املؤشر وتذبذبه إىل أن العديد من فئات املجتمع
الزال ينقصها الوعي الصحي ،والسيما بعض العادات الغذائية غري
الصحية لدى احلوامل.
أين حنن؟
تعد الدولة من بني الدول املتقدمة نوعًا ما يف هذا املؤشر ،حيث
وصلت النسبة يف بعض الدول املتقدمة إىل ( ،)%3ويف الدول النامية
إىل (.)%30

شكل ( :)11نسبة األطفال حديثي الوالدة
ناقصي الوزن للفترة ()2008-2001
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
   جهاز اإلحصاء ،نشرة االحصاءات احليوية (املواليد والوفيات) ،أعداد خمتلفة.

املستقبل     :
من املتوقع أن تشهد الدولة اخنفاضًا يف نسبة األطفال حديثي
الوالدة وناقصي الوزن ،وذلك بسبب محالت التوعية الصحية ،إضافة
إىل مجلة التدابري املتخذة لتحقيق أمومة آمنة  .

(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية  .)2009 ،
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 )12التحصني ضد أمراض الطفولة املعدية:
التعريف:
هي عدد األطفال بعمر سنة فأقل الذين أكملوا التحصينات
الصحية األساسية خالل فترة معينة مقسومًا على عدد املواليد األحياء
بعمر سنة فما دون خالل الفترة نفسها مضروبًا يف   .100ويبني هذا
املؤشر مدى االهتمام بصحة األطفال والقضاء على األمراض املعدية.
التقييم:
رغم تذبذهبا الطفيف يف بعض السنوات ،إال أن نسبة التحصني
ضد أمراض الطفولة املعدية  -درن (يب .سي.جي) ،وقطرات
شلل األطفال (جرعة ثالثة) ،وثالثي (جرعة ثالثة) ،والتهاب الكبد
الفريوسي (ب) ،واحلصبة ،والنكاف ،واحلصبة األملانية (جرعة ثالثة)،
وهيموفيلس انفلونزا (جرعة ثالثة)   ،وتطعيم للجديري -مل تتغري
يف عام  2008عن مثيلتها يف عام  ،2001فبقيت مرتفعة مسجلة
( )%97يف العامني املذكورين .ويعزى ارتفاع هذه النسبة إىل اهتمام
الدولة املبكر بالربامج واخلدمات الصحية اليت تقدمها لسكاهنا عمومًا
وألطفاهلا خصوصًا ،مما أدى إىل اختفاء شبه تام هلذه األمراض.
أين حنن؟
تأيت الدولة يف مقدمة دول العامل ،حيث أن النسبة ( )%95يف
الدول املتقدمة ،و( )%83ضد السل و ( )%74ضد احلصبة يف الدول
النامية .
(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية.)2009 ،
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شكل ( :)12التحصني ضد أمراض
الطفولة املعدية للفترة ()2008-2001
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

املستقبل     :
من املتوقع أن تعود نسبة التحصني ضد أمراض الطفولة املعدية
يف الدولة لتستقر عند ( )%100بسبب االرتقاء املتزايد يف تقدمي
اخلدمات الصحية ومشوهلا من جهة ،واإلجراءات املشددة املتخذة ملنع
انتقال األمراض املعدية إىل البالد من جهة أخرى.

 )13معدل االلتحاق اإلمجايل يف الصف األخري من املرحلة االبتدائية:

التعريف:
هو عدد الطالب املسجلني يف الصف األخري من املرحلة
االبتدائية يف سنة ما مقسومًا على إمجايل عدد السكان يف سن 11
عامًا ومضروبًا يف  .100وهلذا املؤشر أمهية كبرية يف معرفة مدى جناح
العملية التعليمية والقضاء على التسرب من التعليم.
التقييم:
شهد مؤشر معدل االلتحاق اإلمجايل يف الصف األخري من
املرحلة االبتدائية تذبذبًا ،ولكنه جتاوز نسبة ( )%100ليصل عام
 2008إىل ( .)%102.1ويعزى سبب ارتفاع معدل االلتحاق
اإلمجايل يف الصف األخري من املرحلة االبتدائية إىل التطبيق الفعال
لقانون إلزامية التعليم من جهة ،وإىل ارتفاع مستوى الوعي العام
بأمهية التعليم وآثاره اإلجيابية على مستوى الفرد واملجتمع القطري من
جهة أخرى .أما خبصوص االخنفاض النسيب هلذا املؤشر يف عام 2006
قياسًا بعام  ،2005فمرده قد يكون بسبب التحاق بعض التالميذ
باملدرسة يف سن مبكرة (مخس سنوات).
أين حنن؟
رغم صعوبة عقد مقارنات دولية ،إال أن البيانات تدل على أن
الدولة تعد من الدول املتقدمة يف جمال مشول التعليم.

شكل ( :)13معدل االلتحاق اإلمجايل يف
الصف األخري من املرحلة االبتدائية للفترة
()2008-2001
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
جهاز اإلحصاء ،التقرير االحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم ،أعداد
خمتلفة.

املستقبل:
من املتوقع أن يبقى هذا املعدل مرتفعًا ،وذلك بسبب
اإلجراءات اليت تتخذها اجلهات املعنية يف الدولة لضمان استمرار
االلتحاق بالتعليم ،مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة مبكافحة ظاهرة
التسرب املدرسي    .
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شكل ( :)14نسبة البالغني احلاصلني
على الثانوية من إمجايل السكان للفترة
()2008-2001

 )14نسبة البالغني احلاصلني على الثانوية من إمجايل السكان
التعريف:
هي نسبة السكان يف الفئة العمرية ( )64-25الذين حصلوا
على الشهادة الثانوية منسوبًا إىل إمجايل عدد السكان يف الفئة نفسها
مضروبًا يف  .100وهلذا املؤشر أمهية كبرية يف معرفة مدى جناح
العملية التعليمية يف متكني الشباب تعليميًا.
التقييم:
شهد مؤشر نسبة البالغني احلاصلني على الشهادة الثانوية من
إمجايل السكان ارتفاعًا من ( )%54عام  2001إىل ( )%60.3عام
 ،2008أي بنمو سنوي قدره ( .)%0.9ويعزى التقدم احلاصل يف
هذه املؤشر إىل السياسة اليت اتبعتها الدولة ،واليت اعتربت التعليم
من أولويات عملية التنمية ،األمر الذي أوجد بيئة داعمة ومشجعة
لكال اجلنسني على االلتحاق باملراحل التعليمية املختلفة واحلصول
على املؤهالت التعليمية  .
أين حنن؟
يعد هذا املؤشر مرتفعًا إىل حد ما ،حيث يبلغ مثيله يف الدول
املتقدمة (           )%70.3
(املصدر.)Education at a Glance 2009: OECD Indicators :
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،تعداد السكان لعام  ،2004ومسح القوى العاملة بالعينة
(أعداد خمتلفة).

املستقبل      :
من املتوقع أن يشهد هذا املؤشر ارتفاعًا بفضل اجلهود احلثيثة
اليت تبذهلا الدولة لتطوير التعليم مبراحله املختلفة وزيادة اإلنفاق على
التعليم من جهة ،ومن جهة أخرى اختاذ اإلجراءات الكفيلة مبكافحة
ظاهرة التسرب يف املرحلة الثانوية ،والسيما تسرب الذكور الذين
يفضل بعضهم االخنراط يف سوق العمل قبل أن ينهي تعليمه الثانوي.

 )15معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للكبار حبسب اجلنس:
التعريف:
هو نسبة األشخاص البالغني من العمر  15سنة فأكثر الذين
يستطيعون القراءة أو الكتابة  .وهلذا املؤشر أمهية كبرية يف قياس مدى
جناح اجلهود املبذولة ملحو األمية.

شكل ( :)15معدل اإلملام بالقراءة والكتابة
للكبار حبسب اجلنس للفترة
()2008-2001
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التقييم:
شهد مؤشر معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للكبار حبسب اجلنس
ارتفاعًا بشكل عام ،ويف السنتني األخريتني بشكل خاص ،فقد ارتفع
من ( )%89.1عام  2001إىل ( )%94عام  ،2008أي بنمو سنوي
قدره ( .)%0.7ويعود الفضل يف االرتفاع املستمر هلذا املعدل إىل مجلة
2001
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2008
اإلجراءات والتدابري اليت اختذهتا الدولة للسيطرة على ظاهرة األمية،
كإلزامية التعليم االبتدائي وبرامج حمو أمية الكبار ،إضافة إىل ارتفاع املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.
مستوى الوعي االجتماعي العام بأمهية التعليم وضرورته للجنسني.
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أين حنن؟  
تعد الدولة من الدول املتقدمة نوعًا ما ،حيث يقترب  املعدل املستقبل          :
من ( )%100يف الدول املتقدمة ،ومن ( )%80يف الدول املتوسطة
يتوقع أن يرتفع هذا املعدل بفضل التدابري واإلجراءات اليت
النمو.
اختذهتا الدولة يف إطار سياستها التعليمية ،والسيما تلك اليت تتعلق
(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية.)2009 ،
مبكافحة ظاهرة األمية.
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 )16عدد اجلرائم املسجلة لكل  100ألف نسمة من السكان:
التعريف:
هو عدد اجلرائم املسجلة سنويًا من قبل األجهزة األمنية
مضروبًا يف  100.000ومقسومًا على السكان يف منتصف السنة.
ويعكس هذا املؤشر احلالة األمنية باإلضافة إىل األوضاع االجتماعية
واالقتصادية للمجتمع.
التقييم:
رغم قلة عدد اجلرائم املسجلة يف الدولة قياسًا إىل غريها من
دول العامل ،إال أن هذا العدد قد تضاعف خالل السنوات اخلمس
املمتدة من  2001إىل  ،2006حيث ارتفع من ( )320جرمية لكل
 100ألف نسمة من السكان عام  2001إىل ( )642جرمية عام
 .2006ويعزى ارتفاع عدد اجلرائم هذا إىل االنفتاح الكبري الذي
تشهده الدولة ،والذي ترافق مع قدوم أعداد كبرية من الناس إليها من
كل أصقاع األرض ،إضافة إىل التطور احلاصل يف األساليب والطرق
التقنية املتبعة يف ارتكاب اجلرمية   .
أين حنن؟  
رغم صعوبة عقد مقارنات دولية ،إال أن الدولة تعد من أقل
دول العامل من حيث عدد اجلرائم املسجلة فيها.
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شكل ( :)16عدد اجلرائم املسجلة لكل 100
ألف نسمة من السكان للفترة
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

املستقبل          :
من املتوقع أن تستمر معدالت اجلرائم يف االرتفاع ،ألن الدولة
باتت واحدة من أكثر بلدان العامل جذب ًًا لليد العاملة األجنبية اليت
تتدفق إليها بأعداد كبرية ،ولكون اجلرائم أصبحت أكثر من أي وقت
مضى قابلة للتنفيذ بواسطة أحدث الوسائل والطرق التقنية.

الفصل الثاني:

المؤشرات االقتصادية
29

تمهيد:
يتناول هذا الفصل مؤشرات التنمية املستدامة يف جانبها
االقتصادي ،ويهدف إىل عرض التطور احلاصل يف القطاعات
االقتصادية على شكل مؤشرات خالل السنوات (2008-2001م)
وفق توافرها ،أو لسنوات متقاربة .وتسهم املؤشرات االقتصادية يف
هذا الفصل يف بيان مدى تقدم دولة قطر يف جوانب االقتصاد املختلفة
بصورة فعلية ،وهي تقيّم بصورة رئيسة وضع الدولة من خالل معايري
رقمية ميكن حساهبا ومقارنتها مع دول أخرى ،وتسهم يف إعطاء
صورة واضحة عن الوضع القائم وعوامل الضعف والقوة يف التنمية
االقتصادية ،وتبني أيضًا مدى التقدم أو التراجع يف تطبيق السياسات
االقتصادية الكلية.
ويتناول هذا الفصل املؤشرات التالية:
•نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل.
•نسبة االستثمار إىل الناتج املحلي اإلمجايل.
•معدل التضخم.
•نسبة الدين الداخلي إىل الناتج املحلي اإلمجايل.
•معدل االستخدام.
•معدل النشاط االقتصادي اخلام حسب اجلنس.
•عدد خطوط اهلاتف الثابت لكل  100شخص.
•عدد خطوط اهلاتف اجلوال لكل  100شخص.

•عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  100من السكان.
•عدد احلواسيب الشخصية لكل  100نسمة من السكان.
•احلساب اجلاري كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل.
•الصادرات والواردات كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل.
•املساعدات اإلمنائية املمنوحة كنسبة من الناتج املحلي
اإلمجايل.
•التحويالت النقدية كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل.
•االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من الناتج املحلي
اإلمجايل.
•االستثمار األجنيب املباشر الصادر كنسبة من الناتج املحلي
اإلمجايل.
•استخدام الطاقة.
•توليد النفايات اخلطرة.
•تدوير النفايات.
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 )1مؤشر نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل:

شكل( :)1نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل للفترة
( )2001-2008دوالر أمريكي

التعريف:

هو الناتج املحلي اإلمجايل باألسعار اجلارية مقسومًا على
العدد الكلي للسكان .وهلذا املؤشر أمهية خاصة ،حيث يسهم يف
قياس مستوى التنمية االقتصادية واألداء الكلي لالقتصاد.
التقييم:

شهد مؤشر نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل تطورًا
ملحوظًا ،حيث ارتفع من حنو ( )25.2ألف دوالر عام  2001إىل
( )70.6ألف دوالر عام  ،2008حمققًا معدل منو سنوي يف املتوسط
قدره ( )%13.7باألسعار اجلارية .ويعزى االرتفاع الكبري يف هذا
املؤشر إىل النمو املوجب يف الناتج املحلي اإلمجايل الناجم عن الزيادة
الكبرية يف اإليرادات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط يف العقد
املاضي.

املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية،أعداد خمتلفة ،بيانات غري منشورة
على موقع جهاز اإلحصاء.

املستقبل:

من املتوقع أن يستمر نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل
باالرتفاع نتيجة للنمو االقتصادي املرتفع ،والناجم عن تزايد العوائد
أين حنن:
ً
يتجاوز نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل نظريه يف من مشروعات الغاز املسال والصناعات البتروكيماوية ،فضال عن
ارتفاع معدالت العائد من استثمارات الدولة يف اخلارج ،سواء يف
الدول املتقدمة والبالغ ( )32.6ألف دوالر لعام . 2008
قطاع السياحة ،أم يف قطاع صناعة السيارات ،أم يف قطاع الزراعة،
(املصدر :البنك الدويل ،تقرير التنمية يف العامل لعام .)2010
أم يف غريها من جماالت االستثمار املرحبة.
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 )2نسبة االستثمار إىل الناتج املحلي اإلمجايل:
التعريف:

شكل ( :)2نسبة االستثمار إىل الناتج
املحلي اإلمجايل للفترة ()2007-2001

هي إمجايل تكوين رأس املال يف سنة ما مقسومًا على الناتج
املحلي اإلمجايل .ويساعد هذا املؤشر يف قياس النمو الرأمسايل ،وحتديد
االستثمارات الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي.
التقييم:

شهد مؤشر نسبة االستثمار إىل الناتج املحلي اإلمجايل ارتفاعًا
ملحوظًا ،حيث ارتفع من ( )%23.3عام  2001إىل ( )%36.2عام
 ،2007حمققًا معدل منو سنوي قدره ( )%6.5وسطيًا .ويعزى هذا
االرتفاع لالستثمارات الكبرية يف قطاعات البنية التحتية ،ويف بعض
املصدر :مت احتساب النسبة باالعتماد على:
القطاعات احليوية كقطاع النفط والغاز.
أين حنن:

جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

تتجاوز نسبة االستثمار إىل الناتج املحلي اإلمجايل نظريهتا املستقبل:
من املتوقع أن تستمر نسبة االستثمار إىل الناتج املحلي اإلمجايل
يف الدول املتقدمة ( )%21.1ويف الدول النامية ( ،)%28.8وعلى
مرتفعة نتيجة لقيام الدولة بتنفيذ العديد من املشاريع االستثمارية
صعيد العامل ( )%23.3عام .2007
(املصدر :صندوق النقد الدويل ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي ،أكتوبر ،الضخمة يف خمتلف قطاعات البنية التحتية (كالكهرباء واملاء ،وميناء
.)2009
الدوحة الدويل واجلسر الذي يربطها مبملكة البحرين) ،واالستثمار يف
مشاريع اهلايدروكاربون والصناعة البتروكيميائية.
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 )3معدل التضخم:
التعريف:

شكل ( :)3معدل التضخم للفترة
()2008-2001

هو معدل التغري السنوي يف الرقم القياسي العام ألسعار
املستهلك من السلع واخلدمات .ويُعد هذا املؤشر أحد أهم مؤشرات
قياس أداء االقتصاد الكلي واالستقرار االقتصادي ،كما أنه أحد
املؤشرات اليت يتم متابعتها بواسطة السياسة النقدية
التقييم:

شهد مؤشر التضخم زيادة مبعدالت مقبولة خالل الفترة
( ،)2003-2001غري أنه أخذ بالتصاعد خالل الفترة ( -2004املصدر :مت احتساب النسبة باالعتماد على:
2008م) ،حيث ارتفع من ( )%6.8عام  2004إىل ( )%15.1يف جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.
عام  ،2008حمققًا زيادة مقدارها ( .)%8.3وترجع أسباب ارتفاع
معدل التضخم خالل هذه الفترة إىل زيادة الطلب على املساكن املستقبل:
وارتفاع اإلجيارات ،مصحوبًا بارتفاع أسعار املواد الغذائية.
يتوقع أن يتراجع معدل التضخم بشكل تدرجيي ،وإن كان
ليس جوهريًا نظرًا لزيادة عرض املساكن وتراجع اإلجيارات من جهة،
أين حنن:
وتراجع حدة ارتفاع أسعار املواد الغذائية ،واخنفاض حدة التضخم
يُعد معدل التضخم احلايل مرتفعًا مقارنة بالدول املتقدمة املستورد من جهة أخرى.
( )%3.38والنامية ( )%9.26عام .2008
(املصدر :صندوق النقد الدويل ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي ،أكتوبر،
.)2009
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 )4مؤشر الدين الداخلي كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل
التعريف:

شكل ( :)4نسبة الدين الداخلي اإلمجايل
إىل الناتج املحلي اإلمجايل للفترة
()2008-2001

هو الدين العام الداخلي اإلمجايل مقسومًا على الناتج املحلي
اإلمجايل .وهلذا املؤشر أمهية يف قياس مدى استدامة املالية العامة،
ويساعد يف تقييم قدرهتا على حتمل الديون.
التقييم:

اخنفضت نسبة إمجايل الدين الداخلي إىل الناتج املحلي
اإلمجايل من ( )%30.9عام  2001إىل    ( )%2.4عام .2008
املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
ويعود هذا التراجع إىل استفادة الدولة من الفوائض الكلية يف موازنتها
وزارة االقتصاد واملالية ،بيانات غري منشورة.
لتخفيض مديونيتها احلكومية الداخلية ،باإلضافة إىل ضبط األوضاع
املالية ،وزيادة كفاءة دور القطاع احلكومي يف تطوير مصادر جديدة
املستقبل:
لإليرادات.
من املتوقع أن تبقى نسبة املديونية الداخلية إىل الناتج املحلي
اإلمجايل منخفضة يف املرحلة القادمة نتيجة الستمرار الدولة يف تعميق
أين حنن:
وتكثيف اإلصالحات املالية واالقتصادية بشكل عام والسيطرة على
يعد هذا املؤشر األقل على الصعيد العاملي ،مقارنة بـ
اإلنفاق العام تفاديًا لألزمات اليت قد حتدث مستقب ً
ال جراء تغري
( )%83.8يف دول االحتاد االورويب لعام .2008
(املصدر :املعهد االورويب لإلحصاء ،تقريرعن الدين العام بدول االحتاد االورويب ،األوضاع سواء يف القطاع النفطي أم يف قطاعات االقتصاد الوطين
األخرى نتيجة لألزمات االقتصادية العاملية.
.)2009
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شكل ( :)5معدل االستخدام للفترة
()2008-2001

 )5معدل االستخدام:
التعريف:

هو معدل االستخدام نسبة العاملني (من الرجال والنساء)
من جممل النشيطني اقتصاديًا ( 15سنة فأكثر) من السكان أو نسبة
العاملني إىل السكان .هلذا املؤشر أمهية يف معرفة األداء االقتصادي ويف
نوعية احلياة ،ويف املشاركة االجتماعية.
التقييم:

شهد مؤشر معدل االستخدام ارتفاعًا ملحوظًا ،إذ ارتفع
من ( )%96.1عام  2001إىل حنو ( )%99.7عام  ،2008أي
أن سوق العمل القطري يقترب من التشغيل الكامل .وقد تفاوت
هذا املؤشر ما بني الرجال والنساء ،إذ أزداد لدى الرجال من حنو
( )%97.7عام  2001إىل حنو ( )%99.9عام    .2008ويعود
هذا االرتفاع إىل االزدهار الذي يشهده االقتصاد القطري من ناحية،
وتسارع تدفق العمالة الوافدة لتلبية الطلب على التشغيل يف كافة
األنشطة االقتصادية من ناحية أخرى .وكذلك ارتفع معدل التشغيل
لدى النساء من حنو ( )%87.1عام  2001إىل قرابة ( )%98.3عام
.2008

املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
جهاز اإلحصاء ،مسح القوى العاملة بالعينة ،سنوات خمتلفة.
         جملس التخطيط ،التعداد العام للسكان واملساكن لعام .2004

أين حنن:

تفوق معدالت االستخدام اإلمجالية (للرجال والنساء)
نظريهتا يف الدول النامية( )%46.1وعلى صعيد العامل ( )%49.1لعام
.2006
(املصدر :البنك الدويل ،قاعدة معلومات البنك الدويل.)2008 ،

املستقبل:

من املتوقع أن تتراجع معدالت االستخدام يف سوق العمل
القطري نظرًا الحنسار تدفق العمالة الوافدة واستكمال غالبية املشاريع
يف األنشطة االقتصادية الكثيفة العمل كاإلنشاءات.
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 )6معدل النشاط االقتصادي اخلام حسب اجلنس:

شكل ( :)6معدل النشاط االقتصادي اخلام
حسب اجلنس للفترة()2008-2001

التعريف:

هو مجلة النشيطني اقتصاديًا ( 15سنة فأكثر) مقسومًا على
إمجايل السكان مضروبًا يف  ،100وكذلك للنساء (مجلة النشيطات
اقتصاديًا  15سنة فأكثر مقسومًا على إمجايل السكان من النساء
مضروبًا يف  )100وللرجال (مجلة النشيطني اقتصاديًا  15سنة فأكثر
من الرجال مقسومًا على إمجايل السكان من الرجال مضروبًا يف
.)100
التقييم:
أدى ارتفاع إمجايل النشيطني اقتصاديًا إىل زيادة معدل النشاط
االقتصادي اخلام من حنو ( )%49.8عام  2001إىل ()%80.9
عام  .2008وقد تباينت معدالت النشاط االقتصادي اخلام للرجال
والنساء خالل تلك الفترة وفقًا لسياسات التشغيل اليت تتبعها الدولة
مصحوبة بتدفق العمالة الوافدة اليت تتطلبها عملية التنمية ومشاريعها
املختلفة.
أين حنن:
تفوق معدالت النشاط االقتصادي اخلام نظريهتا على الصعيد
العاملي والبالغة (. )%64.2
(املصدر :صندوق النقد العريب ،التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام .)2006
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
جهاز اإلحصاء ،مسح القوى العاملة بالعينة ،أعداد خمتلفة.

املستقبل:

من املتوقع أن تتراجع معدالت النشاط االقتصادي اخلام
اإلمجالية للذكور نظرًا الستكمال غالبية املشاريع يف األنشطة االقتصادية
الكثيفة العمل كاإلنشاءات ،وبالتايل احنسار تدفق العمالة الوافدة،
بينما ستزداد معدالت النشاط االقتصادي اخلام للنساء ،وإن كانت
مبعدالت منو أقل ،نظرًا الستمرار التطور االقتصادي واالجتماعي
وتعزيز مشاركة املرأة يف التنمية.

 )7عدد خطوط اهلاتف الثابت لكل  100شخص:
التعريف:
هو عدد خطوط اهلاتف الثابت مقسومًا على إمجايل عدد
السكان مضروبًا يف  .100وهلذا املؤشر أمهية يف قياس درجة تطور
االتصاالت السلكية والالسلكية ،ويعرب عن مدى انتشار خدمة
االتصاالت اهلاتفية.
التقييم:
شهد مؤشر معدل انتشار اهلاتف الثابت بني السكان اخنفاضًا
ملحوظًا ،حيث تراجع من ( )25.8خطًا لكل مئة من السكان عام
 2001إىل ( )18.2خطًا لكل مئة من السكان عام  ،2008أي
بتراجع سنوي قدره ( )%4.27وسطيًا .ويعزى اخنفاض هذا املؤشر
إىل تزايد استخدام اهلواتف اجلوالة ،وإىل تزايد تدفق العمالة الوافدة
خالل الفترة ( )2008-2004واليت أغلبها يفضل استخدام اهلاتف
اجلوال على اهلاتف الثابت.
أين حنن:
يعترب هذا املؤشر أقل من نصف مثيله يف الدول املتقدمة
( ،)47ويتجاوز املعدل يف الدول النامية ( ،)12وأعلى قلي ً
ال من
املعدل على الصعيد العاملي البالغ ( )18لعام .2008
(املصدر :االنكتاد ،تقرير اقتصاد املعلومات.)2009 ،

شكل( :)7عدد خطوط اهلاتف الثابت لكل 100
من السكان للفترة ()2008-2001

املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،سنوات خمتلفة.
شركة اتصاالت قطر ،بيانات غري منشورة.

املستقبل:

من املتوقع أن يشهد معدل انتشار اهلواتف الثابتة بني السكان
تدنيًا خالل األعوام القادمة بسبب ميل األفراد إىل استخدام اهلواتف
اجلوالة ،والذي يتماشى مع االجتاه العاملي الذي يشهد احنسارًا يف
استخدام خطوط اهلاتف الثابت.
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 )8عدد خطوط اهلاتف اجلوال لكل  100شخص:
التعريف:
هو إمجايل عدد مشتركي خدمة اهلاتف اجلوال على مستوى
الدولة مقسوماُ على إمجايل عدد السكان مضروبًا يف  .100وي ُعد هذا
املؤشر مقياسًا لتقدم وسهولة عملية االتصال.

شكل( :)8عدد خطوط اهلاتف اجلوال لكل 100
من السكان للفترة ()2008-2001

التقييم:

شهد مؤشر انتشار اهلاتف اجلوال بني السكان ارتفاعًا
ملحوظًا ،حيث ارتفع من ( )28.8خطًا لكل مئة من السكان يف عام
 2001إىل ( )98خطًا لكل مئة من السكان يف عام  ،2008حمققًا
معدل منـو سنوي قدره ( )%17وسطيًا .ويرجع هذا االرتفاع إىل
زيادة عدد السكان من ناحية ،والذي أدى إىل ارتفاع الطلب على
خدمات اهلاتف اجلوال ،عالوة على تبين الدولة لسياسات هادفة إىل
توفري خدمات هذه الوسيلة بأسعار معقولة من ناحية اخرى.
أين حنن:
يعترب هذا املؤشر أقل من مثيله يف الدول املتقدمة (،)104
ويتجاوز املعدل يف الدول النامية ( ،)48وأعلى كثريًا من املعدل على
الصعيد العاملي البالغ ( )60لعام .2008
(املصدر :االنكتاد ،تقرير اقتصاد املعلومات.)2009 ،
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،سنوات خمتلفة.
املجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،املشهد الرقمي يف دولة قطر،
.2009

املستقبل:

من املتوقع أن يشهد معدل انتشار اهلواتف اجلوالة بني
السكان ارتفاعًا نتيجة لزيادة عدد السكان ،وتوجه الدولة حنو وضع
استراتيجيات لتطوير قطاع تقنيات املعلومات واالتصاالت ،وكذلك
انفتاح سوق االتصاالت القطري على شركات االتصاالت العاملية،
حيث أصبح السوق مفتوحًا بعد أن كان يف السابق يف حالة احتكار
من قبل شركة واحدة.

 )9عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  100من السكان:
التعريف:
هو عدد مستخدمي اإلنترنت على مستوى الدولة مقسومًا
على إمجايل عدد السكان مضروبًا يف  .100ويعد هذا املؤشر مقياسًا
لكثافة النفاذ خلدمات الشبكة العاملية للمعلومات (اإلنترنت).
التقييم:
شهد مؤشر معدل انتشار استخدام اإلنترنت ارتفاعًا ملحوظًا،
حيث ارتفع من ( )19.6مستخدمًا لكل مئة من السكان عام 2003
إىل ( )38.0مستخدمًا لكل مئة من السكان عام  ،2008أي مبعدل
منو سنوي قدره ( )%11.7وسطيًا .ويعزى ارتفاع معدل انتشار
اإلنترنت إىل تبين الدولة لسياسات واستراتيجيات هادفة إىل توفري
خدمة اإلنترنت للجميع ،عالوة على ارتفاع وعي األفراد باستخدام
تكنولوجيا االقتصاد الرقمي.
أين حنن:
يقل هذا املؤشر عن مثيله يف الدول املتقدمة ( ،)55ويتجاوز
املعدل يف الدول النامية ( ،)15وأعلى كثريًا من املعدل على الصعيد
العاملي البالغ ( )20لعام . 2008
(املصدر :االنكتاد ،تقرير اقتصاد املعلومات.)2009 ،

شكل ( :)9عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  100من
السكان للفترة ()2008-2001

املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،سنوات خمتلفة.

املستقبل:

من املتوقع أن يشهد معدل انتشار استخدام اإلنترنت بني
السكان ارتفاعًا نتيجة لتبين سياسات تعمل على ختفيض تكاليف
االشتراك واالستخدام يف قطاع االتصاالت ،وتطوير تطبيقات
خدمية خمتلفة تزيد من تفاعل املواطن واملقيم مع املؤسسات احلكومية
والتعليمية والثقافية واالجتماعية ومؤسسات األعمال.
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 )10عدد احلواسب الشخصية لكل  100نسمة من السكان:
التعريف:

هو عدد أجهزة احلاسب (املستخدمة أو املتاحة لالستخدام)
مقسومة على عدد السكان مضروبة يف   .100وهلذا املؤشر أمهية يف
قياس مدى توافر تقنيات املعلومات واالتصاالت.
التقييم:

شكل ( :)10عدد احلواسيب الشخصية
لكل  100نسمة من السكان للفترة
()2008-2007
32.2

26.3

35
30
25
20
15
10

شهد مؤشر انتشار استخدام احلاسب الشخصي لكل مئة
من السكان زيادة ملحوظة خالل العامني املنصرمني ،حيث ارتفع من
2007
2008
( )%26.3عام  2007إىل ( )%32.3عام  .2008ويرجع السبب
املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
يف ارتفاع املؤشر إىل تبين الدولة لسياسات ومبادرات هتدف إىل زيادة املجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،املشهد الرقمي يف دولة قطر،
استخدام احلواسب الشخصية ،كمبادرة التعليم اإللكتروين ،عالوة .2009
على زيادة استخدام األفراد والشركات خلدمات االتصال الرقمي.
املستقبل:
أين حنن:
من املتوقع أن يرتفع مؤشر انتشار أجهزة احلواسب
يقل هذا املؤشر عن نظريه يف دول االحتاد األوريب البالغ الشخصية بني السكان نتيجة لتبين الدولة لسياسات هادفة إىل تعزيز
( )%54.1ويتخطى املعدل العاملي البالغ ( )%14.9لعام  .2008جمتمع املعلومات واملعرفة ،كمبادرات التعليم اإللكتروين ،والتجارة
(املصدر :املجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،املشهد الرقمي يف
اإللكترونية ،والصريفة اإللكترونية وتطبيقات احلكومة اإللكترونية،
دولة قطر.)2009 ،
فض ً
ال عن تبين الدولة إلجراءات تعزز نشر الثقافة الرقمية من خالل
إتاحة استخدام خدمات اإلنترنت باملجان يف بعض األماكن العامة.
5
0
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 )11احلساب اجلاري كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل:

شكل ( :)11احلساب اجلاري كنسبة من الناتج
املحلي اإلمجايل للفترة ()2008-2001

التعريف:

هو إمجايل احلساب اجلاري (جممل صايف الصادرات من
السلع واخلدمات وصايف الدخل وصايف التحويالت) مقسومًا على
الناتج املحلي اإلمجايل .ويعكس هذا املؤشر مدى انفتاح االقتصاد
ومشاركته دوليًا.
التقييم:
اخنفضت نسبة احلساب اجلاري إىل الناتج املحلي اإلمجايل
من ( )%23.4عام  2001إىل ( )%15.8عام  .2008ويعزى
االخنفاض الكبري يف عام  2002إىل تراجع القيمة املطلقة للحساب
اجلاري من ( )4.5مليار دوالر عام  2001إىل ( )3.8مليار دوالر املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
عام  ،2002وإىل زيادة الناتج املحلي اإلمجايل بصورة كبرية خالل مصرف قطر املركزي ،التقرير السنوي ،سنوات خمتلفة.
السنوات األخرية مقارنة بإمجايل احلساب اجلاري.
املستقبل:
أين حنن:
من املتوقع أن يستمر االقتصاد القطري يف حتقيق فائض يف
تصنف الدولة وفق هذا املؤشر من ضمن الدول اليت حققت
فائضًا إجيابيًا يف ميزان احلساب اجلاري مقارنة مبثيله يف الدول املتقدمة ميزان احلساب اجلاري ،نتيجة للزيادة املتوقعة يف قيمة صادرات الغاز
املسال ،وكذلك الصادرات من املنتجات الصناعات البتروكيماوية،
( )%1.2-لعام .2007
واليت ستحتل فيها الدولة مركز الصدارة على الصعيد العاملي.
(املصدر :صندوق النقد الدويل ،آفاق االقتصاد العاملي ،أكتوبر.)2009 ،
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 )12الصادرات والواردات كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل:
التعريف:

شكل ( :)12الصادرات والواردات كنسبة من
الناتج املحلي اإلمجايل للفترة ()2008-2001

هي إمجايل الصادرات مضافًا إليها إمجايل الواردات مقسومة
على الناتج املحلي اإلمجايل مضروبة يف  .100ويعد هذا املؤشر مقياسًا
لدرجة انفتاح االقتصاد الوطين على االقتصاد العاملي.
التقييم:
شهد مؤشر الصادرات والواردات كنسبة من الناتج املحلي
اإلمجايل ارتفاعًا ،السيما يف عامي  2006و ،2007حيث بلغت
النسبة ( .)%90وترجع أسباب ذلك إىل اعتماد الدولة على برامج املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
عديدة لتحرير التجارة هبدف تعزيز عملية االندماج مع االقتصاد جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،سنوات خمتلفة.
العاملي .ويعزى اخنفاض النسبة عام  2008إىل ارتفاع الناتج املحلي
اإلمجايل.
املستقبل:
من املتوقع أن يبقى هذا املؤشر مرتفعًا ،السيما وأن الدولة
أين حنن:
تُعد درجة االنفتاح التجاري مرتفعة مقارنة بنظريهتا على الصعيد العاملي قد انضمت اىل السوق اخلليجية املشتركة اليت بدأ العمل الرمسي هبا
مع بداية عام  ،2008وإىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اليت
( )%53.5ويف الدول املتقدمة ( )%52.3لعام . 2008
دخلت حيز التنفيذ الفعلي عام  ،2005كما وأن الدولة جادة يف عقد
(املصدر :البنك الدويل ،تقرير التنمية يف العامل .)2010
العديد من اتفاقيات تشجيع التبادل التجاري واالستثماري مع خمتلف
الدول املتقدمة والنامية ،باإلضافة إىل إنشائها املناطق احلرة.
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 )13املساعدات اإلمنائية الرمسية املمنوحة كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل:

شكل( :)13املساعدات اإلمنائية الرمسية كنسبة من
الناتج املحلي اإلمجايل للفترة ()2008-2001

التعريف:

هي املساعدات اإلمنائية الرمسية (املنح و /أو القروض امليسرة)
اليت يقدمها القطاع الرمسي إىل بعض الدول واألقاليم هبدف النهوض
بالتنمية خالل سنة مقسومة على الناتج املحلي اإلمجايل مضروبة يف
 .100وهلذا املؤشر أمهية يف قياس مدى مسامهة الدول يف حتقيق
الشراكة العاملية يف التنمية.
التقييم:

شهد مؤشر املساعدات اإلمنائية كنسبة من الناتج املحلي
اإلمجايل اخنفاضًا وتذبذبًا ،حيث تراجع من ( )%0.63عام 2001
إىل ( )%0.42عام  .2008ويعود سبب هذا االخنفاض والتذبذب
إىل عدم التناسب بني معدل النمو يف قيمة الناتج املحلي اإلمجايل،
ومعدل النمو يف قيمة املساعدات اإلمنائية الرمسية.

املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،سنوات خمتلفة ،األمانة العامة
ملجلس الوزراء ،املساعدات واملعونات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر2008 ،

املستقبل:

من املتوقع أن يزداد حجم املساعدات اإلمنائية املقدمة من
أين حنن:
الدولة نتيجة التساع حجم عالقات التعاون مع الدول النامية وتزايد
تعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة مبثيلتها يف دول جلنة املساعدات الدور الذي تلعبه الدولة على الصعيد الدويل ،فض ً
ال عن قرب بدء
اإلمنائية ( )DACوالبالغة ( )%0.28لعام .2007
العمل يف صندوق قطر للتنمية الذي سوف يتوىل عملية اإلشراف على
(املصدر :جلنة املساعدات اإلمنائية ،منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي ،سياسة الدولة يف جمال تقدمي العون اإلمنائي ملختلف الدول ،إال أن النسبة
.)2008
من الناتج املحلي االمجايل سوف تتذبذب.
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 )14التحويالت النقدية كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل:
التعريف:
هي مجلة املبالغ النقدية املحولة من العمالة الوافدة يف الدولة يف سنة ما
مقسومة على الناتج املحلي اإلمجايل .ويرتبط حجم التحويالت النقدية
للخارج عادة بعدد العمالة الوافدة يف الدولة وباإلجراءات املصرفية
املتبعة يف الدولة حنوها .وتؤدي تلك التحويالت دورًا كبريًا بالنسبة
للدول املرسلة للعمالة إذ أهنا تشكل مصدرًا ماليًا ،وتؤثر يف حساباهتا
اخلارجية ويف ميزان مدفوعاهتا وبالتايل استقرارها االقتصادي.
التقييم:
واكب االزدهار االقتصادي الذي شهدته دولة قطر خالل السنوات
األخرية زيادة يف أعداد العمالة الوافدة وحتويالهتا النقدية للخارج،
واليت ارتفعت من حنو ( )5.0مليار ريال قطري عام  2001إىل
قرابة ( )19مليار ريال عام  ،2008حمققة معدل منو سنوي قدره
( .)%19.5إال أن حتقيق معدل منو سنوي يف الناتج املحلي اإلمجايل
قدره ( )%28.1وسطيًا قد أدى إىل تراجع التحويالت النقدية كنسبة
من الناتج املحلي اإلمجايل من حنو ( )%8.5عام  2001إىل ()%5.2
عام .2008
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شكل( :)14التحويالت النقدية كنسبة من الناتج
املحلي اإلمجايل للفترة ()2008-2001

املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
مصرف قطر املركزي ،النشرة الفصلية ،أعداد خمتلفة.

أين حنن:
تعد الدولة ضمن ترتيب أول عشرين دولة يف العامل مرسلة لتحويالت
العاملني للخارج ،وقد ختطت نسبة التحويالت النقدية للعاملني فيها
للناتج املحلي اإلمجايل نظريهتا على الصعيد العاملي ( )%0.37ويف
الدول املتقدمة (. )%0.50
(املصدر :البنك الدويل ،حقائق عن اهلجرة والتحويالت.)2008 ،

املستقبل:
من املتوقع ازدياد التحويالت النقدية للعمالة الوافدة إىل اخلارج خالل
السنوات القليلة القادمة ،إال أهنا سوف تبدأ بالتراجع بعد ذلك نتيجة
احنسار تدفق تلك العمالة تدرجييًا ،وبالتايل فإن نسبة التحويالت
النقدية من الناتج املحلي اإلمجايل سوف تستمر بالتراجع.

 )15االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل:

شكل( :)15االستثمار األجنيب الوارد كنسبة من
الناتج املحلي اإلمجايل للفترة ()2008-2001

التعريف:

مجلة االستثمار األجنيب املباشر الوارد (استثمار دويل يقوم
به مقيم يف دولة ما باملسامهة يف أو امتالك مشروع يف دولة أخرى،
وبشرط أن تكون نسبة امللكية يف األسهم أو القوة التصويتية %10
أو أكثر من أصول الشركة ويتم من خالل املسامهة يف رأس املال أو
إعادة استثمار العوائد) إىل الناتج املحلي اإلمجايل ،ويشكل موارد املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
            االنكتاد ،تقرير االستثمار العاملي ،سنوات خمتلفة.
متويلية خارجية للدولة.
أين حنن:
التقييم:
الزالت نسبة االستثمار األجنيب الوارد من الناتج املحلي
شهد مؤشر االستثمار األجنيب الوارد ،كنسبة من الناتج اإلمجايل حمدودة وإن ختطت مثيالهتا على الصعيد العاملي ()%2.78
املحلي اإلمجايل ،ارتفاعًا ملحوظًا من ( )%1.7عام  2001إىل لعام .2008
( )%6.7عام  .2008ويرجع السبب يف ذلك إىل ارتفاع قيمة (املصدر :املؤسسة العربية لضمان االستثمار ،تقرير مناخ االستثمار يف الدول
االستثمار األجنيب الوارد من ( )296مليون دوالر عام  2001العربية لعام .)2009
إىل ( )6700مليون دوالر عام  ،2008حمققًا معدل منوي سنوي املستقبل:
قدره ( )%56.1وسطيًا نتيجة لالزدهار االقتصادي الذي تعيشه
من املتوقع أن يستمر ارتفاع نسبة االستثمار األجنيب الوارد
الدولة وتوافر فرص االستثماروتطوير البنية التحتية ومناخ االستثمار من الناتج املحلي اإلمجايل نظرًا ملا يشهده االقتصاد القطري من أداء
اجلاذب.
جيد ومعدالت منو مرتفعة ومناخ استثماري جاذب لالستثمار ،يتمثل
يف بنية حتتية جيدة ،ولوائح وقوانني وتشريعات تكفل للمستثمر
األجنيب سهولة العمل وضمان حسن اإلجراءات.
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 )16االستثمار األجنيب املباشر الصادر كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل:

شكل( :)16االستثمار األجنيب الصادر كنسبة من
الناتج املحلي اإلمجايل للفترة ()2008-2001

التعريف:

هو مجلة االستثمار األجنيب املباشر الصادر (الذي يقوم به
املقيمون القطريون يف اخلارج) إىل الناتج املحلي اإلمجايل.
التقييم:

شهد مؤشر نسبة االستثمار األجنيب الصادر اىل الناتج املحلي
اإلمجايل تذبذبًا ،حيث بلغ ( )%0.6عام  ،2001وارتفع إىل ()%1.6
عام  ،2004مث تراجع إىل ( )%0.2عام  ،2006وعاود االرتفاع
إىل ( )%7.4عام  ،2007مث تراجع مرة أخرى إىل ( )%2.4عام
 .2008ويرجع السبب يف ذلك إىل التطورات االقتصادية الدولية املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
            االنكتاد ،تقرير االستثمار العاملي ،سنوات خمتلفة.
من جهة ،وازدياد الناتج املحلي اإلمجايل القطري مبعدالت منو مرتفعة
خالل السنوات األخرية من جهة ثانية.
املستقبل:
أين حنن:
من املتوقع أن ترتفع نسبة االستثمار األجنيب املباشر الصادر
تُعد هذه النسبة حمدودة مقارنة مبثيالهتا على الصعيد العاملي
إىل الناتج املحلي اإلمجايل نتيجة توجه الدولة إىل تكثيف استثماراهتا
البالغة ( )%3.06لعام .2008
اخلارجية يف خمتلف القطاعات االقتصادية ويف مناطق خمتلفة من العامل،
(املصدر :االنكتاد ،تقرير االستثمار العاملي .)2009
تبعًا لسياستها اهلادفة إىل تنويع مصادر الدخل.

48

 )17استخدام الطاقة:

شكل( :)17حصة الفرد من االستهالك السنوي للطاقة
للفترة ( )2007-2001كيلو واط /ساعة

التعريف:

هو إمجايل الطاقة الكهربائية املستهلكة يف كافة القطاعات
يف عام مقسومًا على عدد السكان يف نفس العام .ويبني مقدار الطاقة
املطلوبة ملقابلة االستهالك منها والتقدم املحرز يف كفاءة استخدامها.
التقييم:

شهد مؤشر استخدام الطاقة ارتفاعًا ،حيث تزايد نصيب
الفرد من الطاقة الكهربائية من ( )15.3ألف كيلوا واط /ساعة عام
 2001إىل ( )18.3ألف كيلو واط  /ساعة عام  ،2007أي مبعدل
منو سنوي قدره ( )%3وسطيًا .ويعزى هذا االرتفاع إىل الزيادة يف
املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
عدد السكان وارتفاع مستوى املعيشة ،عالوة على التوسع يف إنشاء
املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء ،التقرير اإلحصائي السنوي ،سنوات خمتلفة.
الصناعات التحويلية ودخول حمطات توليد جديدة يف اخلدمة عام
.2007
املستقبل:
من املتوقع أن يستمر نصيب الفرد من االستهالك السنوي
أين حنن:
يزيد نصيب االستهالك السنوي للفرد من الطاقة الكهربائية للطاقة الكهربائية يف االرتفاع خالل السنوات القادمة باعتبار الكهرباء
عن املعدل العاملي البالغ ( )2.7ألف كيلو واط  /ساعة عام  ،2005هي املصدر الرئيسي للطاقة يف الدولة ،إضافة إىل استمرار التطور
وعن املعدل يف الدول املتقدمة البالغ ( )8ألف كيلو واط  /ساعة عام االقتصادي (وما يتطلبه من كهرباء) وانعكاساته على مستوى دخل
(. 2005املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية لعام الفرد ،واستمرار زيادة سكان الدولة ،والتوسع يف إقامة مشاريع
الطاقة اجلديدة.
.)2008-2007
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 )17توليد النفايات اخلطرة:

شكل( :)18توليد النفايات اخلطرة للفترة (-2005
 )2008طن متري لكل وحدة من الناتج املحلي اإلمجايل

التعريف:

هو إمجايل كميات النفايات اخلطرة املتولدة يف العام من
العمليات الصناعية أو من أية عمليات أخرى تؤدي إىل توليد نفايات
خطرة وفقًا لتعريف النفايات اخلطرة يف اتفاقية بازل أو أية اتفاقيات
أخرى ذات العالقة ،مقسومة على الناتج املحلي اإلمجايل.
التقييم:

شهد مؤشر توليد النفايات اخلطرة ارتفاعًا حمدودًا ،حيث
تزايد من ( )0.0127طنًا لكل وحدة من الناتج املحلي اإلمجايل عام
 2005إىل ( )0.0319طنًا /لكل وحدة من الناتج املحلي اإلمجايل
عام  ،2008أي مبعدل منو سنوي قدره ( )%36وسطيًا .ويعزى هذا
االرتفاع إىل التوسع يف األنشطة الصناعية البتروكيماوية واألمسدة
وبعض خملفات استخدام البترول والزيوت الناجتة عن ارتفاع أعداد
السيارات واملستوى املعيشي ،مقرونة بارتفاع خملفات الرعاية الصحية
وخملفات القمامة يف السنوات األخرية ،وإنشاء مصنع للنفايات يف
مسيعيد.

املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
         وزارة البيئة (بيانات غري منشورة).

املستقبل:

من املتوقع أن ختف حدة تزايد توليد النفايات اخلطرة ،حيث
تعمل الدولة على خفضها ،السيما يف املدن الصناعية ،فقد أنشأت
الدولة مصنعًا للنفايات اخلطرة يف مسيعيد عام  2004مستخدمة
أين حنن:
أحدث التقنيات وأكفأها ،مقرونة بتفعيل التشريعات ومناذج طلبات
يصعب عقد مقارنات يف مؤشر توليد النفايات اخلطرة،
التخلص من النفايات ونقلها ،واألجهزة اإلدارية البيئية ،واستخدام
ألن ذلك يرتبط بعدد السكان ،وكذلك اإلجراءات املتخذة من قبل التقنيات احلديثة يف الصناعة البتروكيماوية ويف إدارة خملفات الرعاية
املنشآت اليت تولد النفايات اخلطرة.
الصحية ،وتزايد الوعي خبطورة النفايات.
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 )19تدوير املخلفات:

شكل ( :)19النفايات املعاد تدويرها خالل
الفترة ( )2008-2001طن سنويًا

التعريف:

هو عبارة عن نسبة املواد املعاد تصنيعها من النفايات املعدنية
والبالستيكية والورقية من إمجايل النفايات .ويعد هذا املؤشر أحد
املؤشرات املهمة للحكم على إدارة النفايات وعلى اإلدارة البيئية يف
البلد.
التقييم:

شهد مؤشر تدوير النفايات ارتفاعًا ملحوظًا ،إذ ارتفعت
كمية النفايات املعاد تدويرها من ( )10084طنًا عام 2001
إىل ( )26319.6طن عام  ،2008أي مبعدل منو سنوي قدره
املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على:
( )%12.2وسطيًا .وبالرغم من ارتفاع كمية النفايات املعاد تدويرها،
           وزارة البيئة ،بيانات غري منشورة.
إال أن نسبتها من إمجايل النفايات الزالت متدنية ،حيث كانت حبدود
( )0.009لعام  .2008ويعزى السبب يف ذلك إىل اخنفاض الطاقات املستقبل:
من املتوقع أن ترتفع نسبة تدوير النفايات نتيجة لزيادة
اإلنتاجية اخلاصة بتدوير النفايات قياسًا بعمليات توفريها باستمرار.
الطاقات اإلنتاجية ملصانع التدوير ،وتبين الدولة للعديد من املشاريع
أين حنن:
اخلاصة بتدوير النفايات ،كمشروع شبكة تدوير النفايات املدرسية
الزالت عمليات تدوير النفايات منخفضة ،مقارنة مع ( )%5الذي من املؤمل أن يضم ( )500وحدة موزعة على كافة أحناء
يف ماليزيا ،و( )%70يف الدول االسكندنافية.
الدولة ،والذي تدعمه شركات عدة.
(املصدر.)www.aleqt.com :
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الفصل الثالث:

المؤشرات البيئية

53

تمهيد:
يتناول هذا الفصل مؤشرات التنمية املستدامة يف جانبها
البيئي ،ويهدف إىل عرض أوضاع البيئة القطرية على شكل مؤشرات
خالل السنوات ( )2001-2008وفق توافرها ،أو لسنوات
متقاربة.
وتعد املؤشرات البيئية اليت سيتم تناوهلا يف هذا الفصل مقياسًا
ملدى التقدم الذي مت إحرازه يف دولة قطر من حيث احلفاظ على
البيئة الطبيعية مبختلف مكوناهتا ،واحلد من االنتهاكات اليت تتعرض
هلا من جهة ،ولتوفري بيئة صحية لسكاهنا من جهة أخرى .وكغريها
من مؤشرات التنمية املستدامة املختلفة ،ال تسهم املؤشرات البيئية
يف رصد التقدم الذي حترزه الدول حنو حتقيق أهدافها والتعرف على
النجاحات اليت حترزها يف املحافظة على البيئة فحسب ،بل أيضاّ ،تلقي
الضوء على نقاط الضعف واملشكالت النامجة عن تطبيق اإلجراءات
والقوانني البيئية املحلية والدولية ،األمر الذي يساعد متخذي القرارات
يف الوصول إىل القرار األكثر صوابًا ودقة ملا فيه املصلحة العامة.
وعلى الرغم من حمدودية املعلومات املتوفرة عن البيئة القطرية
مقارنة باملعلومات السكانية واالجتماعية واالقتصادية نظرًا حلداثة
االهتمام بالبيئة الطبيعية يف الدولة ،إال أن هذا الفصل يتناول جمموعة
من املؤشرات اليت قد تساعد على رصد ما حيدث للبيئة القطرية من
تغريات   .

ويتناول هذا الفصل املؤشرات التالية:
•تركيز ملوثات اهلواء يف املناطق احلضرية.
•انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجم عن
العمليات الصناعية.
•املواد املستنفذة لطبقة األوزون.
•األراضي الصاحلة للزراعة.
•استخدام األمسدة الزراعية.
•استخدام املبيدات الزراعية.
•الصيد السنوي لألمساك.
•نسبة املناطق املحمية من املساحة الكلية.
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 )1تركيز ملوثات اهلواء يف املناطق احلضرية

شكل ( :)1تركيز ملوثات اهلواء يف املناطق احلضرية بني عامي ()2008-2007
مايكرو غرام بكل متر مكعب من اهلواء
250
201.9
200

التعريف:

هو كمية تركيز الغازات األساسية امللوثة للبيئة احلضرية.
ويساعد هذا املؤشر على قياس تأثري النمو السكاين وما يرافقه من
نشاطات على حالة اهلواء يف املنطاق احلضرية.
التقييم:
شهدت مؤشرات ملوثات اهلواء يف املناطق احلضرية (مدينة
الدوحة) ارتفاعًا بشكل عام بني عامي  2007و .2008وكان
االرتفاع األكرب يف كميات اجلسيمات الدقيقة من ()128.78
مايكرو غرام /م 3من اهلواء ( )ug/m3إىل (،ug/m3 )201.9
أي مبعدل منو قدره ( ،)%56.78بينما ارتفعت كميات أكاسيد
النيتروجني قلي ً
ال من ( ug/m3)45.13إىل ( ،ug/m3 )53أي مبعدل
منو قدره ( ،)%16.07يف حني تراجعت كميات ثاين أكسيد الكربيت
من ( ug/m3)8.92إىل ( ، ug/m3)6.6أي بتراجع سنوي قدره
( .)%26.01ويعزى ارتفاع كميات ملوثات اهلواء يف مدينة الدوحة
بشكل عام إىل النمو الكبري يف سكان الدولة ،ومتركز السواد األعظم
منهم يف مدينة الدوحة وما رافق ذلك من زيادة حركة وسائل النقل
والتمدد العمراين والشروع يف تطوير البنية التحتية.
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

أين حنن؟

تقل ملوثات ثاين أكسيد الكربيت كثريًا عن احلد املسموح به دوليًا
( ،ug/m3 )80وكذلك أكاسيد النيتروجني ( ،ug/m3 )100بينما تتجاوز
امللوثات باجلسيمات الدقيقة كثريًا احلد املسموح به (ug/m3 )50
(املصدر :األمم املتحدة ،جمموعة اإلحصاءات البيئية يف منطقة اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغريب آسيا.)2007 ،

املستقبل:

من املتوقع أن ترتفع ملوثات ثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد
النيتروجني واجلسيمات الدقيقة نتيجة للزيادة السكانية وما يرافقها
من زيادة حركة النقل والعمران ،ويف ظل عدم اختاذ تدابري حامسة
للحد من هذه امللوثات ،والسيما اجلسيمات الدقيقة.
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 )2إنبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجم عن العمليات الصناعية

شكل ( :)2انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجم عن العمليات الصناعية
خالل الفترة ( )2008-2001طن سنويًا
2486

2500

2486

2478

2480

التعريف:

يقصد به كمية انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون من خمتلف
العمليات الصناعية .ويساعد هذا املؤشر على قياس اجلهود املبذولة
من أجل احلد من انبعاثات هذا الغاز الذي يعد املسبب الرئيس لربوز
مشكلة ارتفاع معدالت حرارة كوكب األرض.
التقييم:
شهد مؤشر انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجم عن
العمليات الصناعية تذبذبًا كبريًا ،فبعد أن كان ( )2449طنًا عام
 ،2001تراجع إىل ( )2364طنًا عام  ،2003مث عاود االرتفاع
إىل أعلى مستوياته عندما بلغ ( )2486طنًا خالل عامي 2005
و ،2006مث تراجع إىل ( )2374طنًا عام  ،2007ليستقر بعدها
عند ( )2478طنًا عام  ،2008أي بتراجع سنوي قدره (  .)%0.11
وتبقى انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجم عن العمليات الصناعية
منخفضة مقارنة مبصادر االنبعاثات األخرى كحرق الوقود .ويعزى
تذبذب انبعاثاته إىل حمدودية التصنيع يف الدولة ،مما يؤدي إىل ارتفاع
كمياته أو اخنفاضها عند إضافة مصنع أوتطوير آخر أو توقف مصنع
عن العمل.
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
وزارة البيئة ،بيانات غري منشورة.

أين حنن؟

ال ميكن عقد مقارنات يف كميات االنبعاثات من غاز ثاين أكسيد
الكربون الناجم عن العمليات الصناعية لكون األمر يتعلق بأمهية القطاع
الصناعي وحبجمه ونوعيته ،ومدى استخدام تقتنيات حديثة للحد من
االنبعاثات.

املستقبل:

من املتوقع أن تبقى كميات االنبعاثات من غاز ثاين أكسيد
الكربون الناجم عن العمليات الصناعية عند مستوياهتا احلالية مع تذبذهبا
لألسباب اآلنفة الذكر .وستعمل الدولة على احلد من انبعاثات هذا الغاز
ملتزمة باملواثيق الدولية ،وعلى الرغم من حمدودية انبعاثاته احلالية لكنها
تبقى مرتفعة نسبة إىل احلجم السكاين للدولة ،السيما إذا أضيفت إليها بقية
االنبعاثات من حرق الوقود وغريه.

 )3املواد املستنفذة لطبقة األوزون
التعريف:

هو كمية املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت تستوردها
الدولة وتقاس جبهد االستنفاد ( .)depletion potentialوهلذا
املؤشر أمهية كبرية يف رصد مدى تأثري النشاط التنموي يف استنفاذ
طبقة األوزون اليت حتمي كوكب األرض من األشعة فوق البنفسجية
اليت يؤدي زيادة كمياهتا إىل عدة أمراض ،والسيما اجللدية منها.
التقييم:
شهد مؤشر املواد املستنفذة لطبقة األوزون ارتفاعًا ملحوظًا،
فبعد ان كانت التتجاوز ( )179.30طنًا متريًا عام  ،2001بلغت
( )357.53عام  ،2007أي مبعدل منو سنوي قدره (  .)%11.51
ويعزى هذا االرتفاع إىل الزيادة يف استرياد مركبات الكلور والفلور
العضوية  ،22-بينما تراجع استرياد مركبات الكلور والفلور العضوية
 ،11و مركبات الكلور والفلور العضوية  ،12-يف حني مل يتماسترياد هالون  1121-وهالون  1301-يف السنوات األخرية،
وهذا يبني أن هناك جناحًا جزئيًا يف اإلجراءات املتخذة للحد من
استرياد واستعمال املواد املستنفذة لطبقة األوزون ،بينما مل يتم احلد من
الطلب الصناعي والشخصي على مركبات الكلور والفلور العضوية
.22-

شكل ( :)3املواد املستنفذة لطبقة األوزون خالل الفترة
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

أين حنن؟

يصعب عقد مقارنات يف كميات املواد املستنفذة لطبقة
األوزون لكون األمر يتعلق حبجم السكان ووعيهم البيئي،
باإلضافة إىل حجم القطاع الصناعي ومدى كفاءة اإلجراءات
املتخذة للحد من استخدامات هذه املواد.
املستقبل:

من املتوقع اخنفاض املواد املستنفذة لطبقة األوزون على
املدى البعيد ،السيما مع التطبيق الصارم للقانون اخلاص هبا ،وشروع
اجلهات املختصة بالقيام حبمالت تفتيشية للتأكد من عدم وجود هذه
املواد يف األسواق.
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شكل ( :)4األراضي الصاحلة للزراعة
خالل الفترة ( )2008-2001هكتار

 )4األراضي الصاحلة للزراعة
التعريف:

هو جمموع مساحة األراضي الزراعية اليت تزرع بشكل
مستمر .ويدل هذا املؤشر على مدى تشجيع الدول للنشاط الزراعي
الذي يساعد على توفري مستوى مقبول من األمن الغذائي للسكان،
إضافة إىل إمكانية مسامهة هذا النشاط يف تقليل اآلثار الناجتة عن
االنبعاثات الغازية ،والسيما تلك اليت تعرف بغازات االحتباس
احلراري.
التقييم:
شهد مؤشر األراضي الصاحلة للزراعة تذبذبًا ،فبعد أن بدأت
املساحة يف الزيادة حىت بلغت أقصى ارتفاعًا ( )7419.9هكتار عام
 ،2003عاود التراجع ليستقر عند ( )6500هكتار عام ،2008
أي بتراجع سنوي قدره ( .)%2.48وبشكل عام ،الزالت املساحة
املزورعة مرتفعة نسبة للظروف الطبيعية القاسية ،والسيما ندرة املياه
الطبيعية وتدين نوعيتها ومتلح التربة ،وحمدودية استخدام التقنيات اليت
تساعد على استصالح األراضي.
أين حنن؟
نظرًا لكون مقارنة مساحة األراضي الصاحلة للزراعة تتعلق
بالظروف الطبيعية ،والسيما نوعية التربة والعناصر املناخية اليت ختتلف
من منطقة إىل أخرى ،إضافة إىل التقنيات احلديثة املستخدمة يف استصالح
األراضي ،فإنه يصعب املقارنة مع بقية الدول.
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املصدر :مت احتساب املؤشر باالعتماد على بيانات:
         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة.

املستقبل:

من املتوقع استقرار مساحة األراضي الصاحلة للزراعة على
املدى القصري لتبدأ بعدها بالتراجع الطفيف نتيجة الخنفاض مستوى املياه
اجلوفية وارتفاع نسبة امللوحة فيها ،مما سيؤدي إىل بوار التربة وزيادة
أعداد املزارع املهجورة .علمًا بأن هناك جهودًا تبذل حاليًا من أجل
حتقيق األمن الغذائي من املتوقع يف حالة استمرارها أن تستخدم أحدث
التقنيات يف الزراعة وإعذاب املياه شبه املاحلة ،ولكن ذلك لن يؤثر كثريًا
على حجم املساحة الصاحلة للزراعة.

شكل ( :)5استخدام األمسدة الزراعية خالل
الفترة ( )2008-2001كجم/هكتار

 )5استخدام األمسدة الزراعية

20

17.9

التعريف:

هو مدى استخدام األمسدة الكيماوية لكل وحدة مساحة
من األرضي الزراعية .ويساعد هذا املؤشر على قياس مدى مسامهة
النشاط الزراعي يف التأثري على األنظمة البيئية من خالل استخدام
الكيماويات املختلفة يف صورة أمسدة زراعية تساهم يف التأثري السليب
على نوعية التربة واملياه اجلوفية.
التقييم:
شهد مؤشر استخدام األمسدة الزراعية تذبذبًا ،فبعد أن
كان اليتعدى ( )5.9كجم/هكتار عام  ،2001ارتفع بشكل كبري
ليبلغ ( )17.9عام  ،2007ليعاود التراجع بعدها ويستقر عند
( )15.9عام  ،2008أي بنمو سنوي قدره (  .)%20.32ويعزى
هذا االستخدام املتواضع لألمسدة (على الرغم من فقر التربة للمواد
العضوية) إىل أن مجيع املزروعات اليت ليست ذات إنتاج جتاري وهي
ليست أيضًا حباجة إىل تسميد مستمر ،ويتضح ذلك جليًا عند املقارنة
بني استخدام األمسدة الزراعية وحجم األراضي الصاحلة للزراعة،
حيث ال توجد عالقة كبرية بينهما.
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         جهاز اإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد خمتلفة

أين حنن؟
يقل معدل استخدام األمسدة كثريًا عن املعدل العاملي ()91
كجم/هكتار وعن املعدل يف الدول العربية ( )49كجم/هكتار.

(املصدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف
الوطن العريب.)2008 ،

املستقبل:

من املتوقع أن يرتفع معدل استخدام األمسدة بشكل حمدود بسبب
الضغوط املتزايدة على التربة الفقرية أساسًا باملواد العضوية ،مما سيؤدي إىل
استخدام متزايد لألمسدة ،ولكن تقلص حجم األراضي الصاحلة للزراعة
بشكل طفيف على املدى املتوسط والبعيد سوف حيد من هذا االرتفاع.
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شكل ( :)6استخدام املبيدات الزراعية خالل الفترة
( )2008-2001كجم/هكتار

 )6استخدام املبيدات الزراعية
التعريف:

هو مدى استخدام املبيدات الزراعية لكل وحدة مساحة
من األراضي الزراعية  .ويساعد هذا املؤشر على قياس مدى مسامهة
النشاط الزراعي يف التأثري على األنظمة البيئية ،حيث أن استخدام
الكيماويات املختلفة يف صورة مبيدات زراعية يسهم يف إحلاق الضرر
بنوعية التربة ونوعية املياة اجلوفية.
التقييم:
شهد مؤشر استخدام املبيدات الزراعية تذبذبًا ،فبعد أن بلغ
أقصى معدل له ( )4.4كجم/هكتار عام  ،2001تراجع إىل أدىن
مستوياته يف العام الذي يليه ( )1.4كجم/هكتار ،مث عاود االرتفاع
ليستقر عند ( )3.5كجم/هكتار عام  ،2008أي مبعدل منو سنوي
قدره ( )%0.59خالل الفترة ( .)2008-2003ومن املالحظ عدم
وجود عالقة قوية بني استخدام املبيدات وحجم األراضي الصاحلة
للزراعة لكون هذه املبيدات تستخدم يف املزارع التجارية وألنواع
معينة من النباتات.
أين حنن؟
يصعب عقد مقارنة يف جمال استخدام املبيدات الزراعية نظرًا
الرتباط ذلك بالظروف الطبيعية ،والسيما املناخ السائد ،ونوعية
النباتات ،وطبيعة اإلنتاج الزراعي.
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املستقبل:

من املتوقع أن تستقر معدالت استخدام املبيدات الزراعية
عند مستوياهتا احلالية ،ولكن تقلص حجم األراضي الصاحلة للزراعة
بشكل طفيف على املدى املتوسط والبعيد سوف يؤدي إىل تراجع
االستخدام بشكل طفيف على املدى البعيد.

شكل ( :)7الصيد السنوي لألمساك خالل
الفترة ( )2008-2001طن سنويًا

 )7الصيد السنوي لألمساك
التعريف:

هي نسبة الصيد السنوي من األمساك االقتصادية الرئيسة إىل
أعلى صيد يف سلسلة زمنية  .ويساعد هذا املؤشر على قياس تأثري
عناصر الطلب مبا فيها النمو السكاين على أحد أهم املصادر احليوية
يف البيئة البحرية.
التقييم:
شهد مؤشر الصيد السنوي لألمساك تذبذبًا طفيفًا ،وبشكل
عام هناك ارتفاع يف املعدل السنوي ،حيث ارتفع من ()8863.5
طن عام  ،2001إىل ( )17688.4طن عام  ،2008أي مبعدل منو
سنوي قدره ( .)%9.87ويعزى هذا االرتفاع يف استهالك األمساك
إىل الزيادة السكانية يف السنوات القليلة املاضية ،حيث أن األمساك ال
تعد الغذاء الرئيس للمواطنني فحسب ،بل أيضًا للسواد األعظم من
العمالة الوافدة من خمتلف الدول اآلسيوية.
أين حنن؟
نظرًا الرتباط صيد األمساك حبجم السكان ونوعية غذائهم،
واإلجراءات املتخذه للتحكم بكميات الصيد ،فإنه يصعب عقد مقارنة
مع بقية الدول  .
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املستقبل:

من املتوقع ارتفاع كميات صيد األمساك يف املستقبل القريب
ليترافق مع الزيادة السكانية املتوقعة ،مث تبدأ باالستقرار نتيجة تراجع
أعداد العمالة الوافدة ،ويف ظل عدم اختاذ إجراءات حامسة للحد من
اإلفراط يف الصيد واملحافظة على خمزون األمساك ،علمًا بأن هناك
إجراءات يتم تنفيذها حاليًا للحد من الصيد ولكنها تتعلق بنوعيات
معينة من األمساك.
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شكل ( :)8نسبة املناطق املحمية من املساحة
الكلية خالل الفترة ()2008-2003

 )8نسبة املناطق املحمية من املساحة الكلية
التعريف:

هي مساحة املناطق املحمية الربية كنسبة إىل إمجايل مساحة
الدولة  .ويساعد هذا املؤشر على قياس اجلهود اليت تبذل للحفاظ
على احلياة الفطرية والنظم البيئية املختلفة.
التقييم:
شهد مؤشر نسبة املناطق املحمية من املساحة الكلية ارتفاعًا
ملحوظًا ،فبعد أن كانت النسبة ال تتعدى ( )%0.17عام ،2003
ارتفعت بشكل تصاعدي وكبري إىل أن بلغت ( )%29.3عام ،2008
أي مبعدل منو سنوي قدره ( ،)%32.06خالل الفترة (-2005
 .)2008وتعزى هذه الزيادة إىل ارتفاع وترية االهتمام بالبيئة يف
السنوات األخرية ،والسيما إنشاء املجلس األعلى للبيئة واملحميات
الطبيعية عام ( 2000وزارة البيئة حاليًا) الذي وضع التوسع يف
مساحة املناطق املحمية يف قمة اهتماماته.
أين حنن؟
ترتفع نسبة املناطق املحمية من املساحة الكلية عن املعدل
العاملي املحدد بنسبة ( )%10من املساحة اإلمجالية للدولة ،وعن نسبة
املناطق املحمية على الصعيد العاملي ( )%13من إمجايل مساحة الدولة

(املصدر :األمم املتحدة ،األهداف اإلمنائية لأللفية يف املنطقة العربية :منظور شبايب،
.)2008
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املستقبل:

من املتوقع أن تستقر نسبة املناطق املحمية من املساحة الكلية
نتيجة الرتفاع نسبتها أص ً
ال ومشوهلا ملعظم املناطق الصاحلة ألن تكون
حمميات طبيعية ،هلذا من الصعب إضافة مساحات جديدة بشكل
الفت  .

