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تقديم

يسر جهاز اإلحصاء والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن يقدما اإلصدار الثالث من 
قطر«  دولة  في  المستدامة  التنمية  »مؤشرات  بـ  الموسوم  السنوي  قطر  دولة  تقرير 

عام 2011.

يأتي هذا التقرير في إطار تحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية 
التنمية في دولة قطر في محاور  اللتان تستشرفان آفاق   2016 –  2011 التنمية الوطنية 
بين  التوازن  إلى   تدعوان  واللتان  والبيئية،  واالقتصادية  والبشرية  االجتماعية  التنمية 

الموارد المتاحة وخيارات التنمية بما يحقق االستدامة.

في  قطر  دولة  أحرزته  الذي  التقدم  مدى  وتقييم  مراجعة  إلى  التقرير  هذا  يهدف 
المؤشرات  من  مجموعة  خالل  من  مستدامة  بطرق  المتاحة  للموارد  استخدامها 
القضايا،  تلك  على  الضوء  تلقي  التي  والبيئية  واالقتصادية،  والسكانية،  االجتماعية 
وماذا حققت منها دولة قطر مقارنة بغيرها من الدول المتقدمة والنامية، وما هي 

آفاقها المستقبلية.

التقدم المحقق  بيان مدى  التقرير على تعريف مع  لقد اشتمل كل مؤشر في هذا 
أفاقه  واستشراف  ودوليًا  إقليميًا  مثيله  مع  مقارنته  إلى  إضافة  نموه،  ومعدل  فيه 

المستقبلية من خالل تتبع تطوره خالل الفترة )2001 – 2010( وفق ما توفر من بيانات.

لتفانيهم  إعداده  فريق  نشكر  أن  إال  يسعنا  ال  الثالث  التقرير  هذا  إصدار  بصدد  ونحن 
المتواصل ولما قدموه من مساهمات قيمة. كما نتقدم بالشكر إلى الوزارات والهيئات 

ذات الصلة التي وفرت لنا بعض البيانات.

حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني

رئيس جهاز اإلحصاء

د. حسن بن إبراهيم المهندي

مدير المعهد الدبلوماسي

مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر
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7 المؤشرات السكانية واالجتماعية

الفصل األول
المؤشرات السكانية واالجتماعية

1
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9 المؤشرات السكانية واالجتماعية

المؤشرات السكانية واالجتماعية

تمهيد  :

التي  واالجتماعية  السكانية  المؤشرات  من  حزمة  على  الضوء  يسلط  كونه  في  الفصل  هذا  أهمية  تكمن 
تقيس مدى التقدم الذي تم إحرازه في دولة قطر خالل السنوات )2001-2010( من حيث إيجاد بيئة اجتماعية 

نوعية تمَكن الناس من التمتع بحياة صحية خالية من العلل واكتساب المعرفة والعيش بكرامة.
رصد  في  واالجتماعية  السكانية  المؤشرات  تسهم  ال  المختلفة،  المستدامة  التنمية  مؤشرات  من  وكغيرها 
في  تحرزها  التي  النجاحات  على  والتعرف  أهدافها  تحقيق  نحو  االجتماعية  السياسات  تحرزه  الذي  التقدم 
بالمجتمع فحسب، بل أيضًا، تلقي الضوء على نقاط الضعف والمشكالت  الحياة والرفاهية  االرتقاء بمستوى 
حقيقة  عن  والمتكاملة  الشاملة  بالمعلومات  القرار  متخذ  وتمد  السكانية،  السياسات  تطبيق  عن  الناجمة 
الوضع التنموي الراهن؛ فهي تعمل بمثابة المرشد لصانع القرار في تحديد األهداف واألولويات لخطط التنمية، 
كما أنها ترفع عالمات التحذير في وقت مبكر من تطبيق أية خطة أو استراتيجية تنموية، كما يمكن بواسطتها 

رفع مستوى إدراك المواطن بحقيقة التنمية المستدامة في بلده. ويتناول هذا الفصل المؤشرات التالية :

-  معدل البطالة.

-  نسبة متوسط أجور اإلناث إلى أجور الذكور.

-  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة.

-  العمر المتوقع عند الوالدة.

-  النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مرافق كافية للصرف الصحي.

-  النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مياه الشرب المأمونة.

-  معدل النمو السكاني )ريف، حضر(.

-  معدل الخصوبة الكلي.

-  نسبة اإلعالة.

-  نسبة السكان المشمولين بالرعاية الصحية األولية.

-  نسبة األطفال حديثي الوالدة ناقصي الوزن.

-  التحصين ضد أمراض الطفولة المعدية.

-  معدل االلتحاق اإلجمالي في الصف األخير من المرحلة االبتدائية.

-  نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية من إجمالي السكان.

-  معدل اإللمام بالقراءة والكتابة  للكبار.

-  عدد الجرائم المسجلة لكل 100 ألف نسمة من السكان.
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المؤشرات السكانية واالجتماعية10

أين نحن ؟
يعد معدل البطالة منخف�ضًا جدًا مقارنة باملعدل يف 

الدول املتقدمة )9%( ويف الدول النامية)%16.1(

المصدر :  برنامج االمم المتحدة اإلنمائي،
تقرير التنمية البشرية، 2010.

المستقبل : 
ب�ضبب فوز قطر ب�رشف ا�ضت�ضافة مونديال 2022، يتوقع اأن ترتاجع معدالت 

اليد  من  الكثري  �ضتتطلب  القرن  هذا  من  الثانية  الع�رشية  اأن  اإذ  فيها،  البطالة 

العاملة  للم�ضاهمة يف اإجناز م�ضاريع البنية التحتية وامل�ضاريع العمالقة املرتبطة 

بهذا احلدث الكبري. اإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنه من املتوقع اأن ت�ضهم  ال�ضيا�ضات التي 

تتبناها الدولة يف جمال التقطري يف توفري جماالت عمل اأو�ضع لل�ضباب واملراأة، 

االأمر الذي �ضي�ضهم بدوره يف تراجع معدالت البطالة بني املواطنني. 

التعريف :
العمل  على  القادرين  االأ�ضخا�ص  عدد  به  يق�ضد 

والراغبني فيه والباحثني عنه دون اأن  يجدوه، 

الكلي  العدد  من  مئوية  بن�ضبة  عنه  معربًا 

لالأ�ضخا�ص الذين ي�ضكلون قوة العمل.

التقييم : 
�ضهدت معدالت البطالة انخفا�ضًا ملمو�ضًاً و�ضل اإىل حوايل )8( مرات خالل 

ت�ضع �ضنوات؛ ففي حني بلغ هذا املعدل )3.9%( يف عام 2001، تراجع اإىل 

قدره )22.8%(. ويعود  �ضنوي  تراجع  اأي مبعدل  عام 2010،   )%0.5(

ال�ضبب وراء هذا الرتاجع الكبري، بالدرجة االأوىل، اإىل ما �ضهدته دولة قطر 

من حتوالت اقت�ضادية واجتماعية عميقة متثلت بنه�ضة �ضاملة يف خمتلف 

جماالت احلياة، وال�ضيما يف جمال الغاز والنفط والبناء والعمران، االأمر 

القطري من  العمل  �ضوق  توليد فر�ص عمل جديدة ومّكن  اأ�ضهم يف  الذي 

ا�ضتيعاب اأعداد كبرية من الداخلني اجلدد يف قوة العمل، وال�ضيما العمالة 

الوافدة. اإ�ضافة اإىل ذلك، فقد لعب برنامج وزارة العمل اخلا�ص بتوظيف 

القطريني، والذي بداأ العمل به يف نهاية 2007، دورًا هامًا يف عملية رفع 

م�ضتويات م�ضاركة القوة الن�ضطة اقت�ضاديًا يف قوة العمل الكلية، وبالتايل 

تخفي�ص معدالت البطالة اإىل حدودها الدنيا. 

1(  معدل البطالة

شكل )1( : معدل البطالة للفترة )2010-2001(

المصدر  :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات : 
-  جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، أعداد مختلفة

-  جهاز اإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2010.
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11 المؤشرات السكانية واالجتماعية

شكل )2( : نسبة متوسط أجور اإلناث إلى أجور الذكور للفترة )2011-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، أعداد مختلفة 

أين نحن ؟ 
�ضعوبة  ورغم  اجلندرية،  الفجوة  ازدياد  رغم 

عقد مقارنات دولية دقيقة، اإال اأن دولة قطر تعّد 

حتقيق  ا�ضتطاعت  التي  العامل  دول  مقدمة  يف 

حيث  من  اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة  العدالة 

متو�ضط االأجور. 

المستقبل :
اأجور  اإىل  اأجور االإناث  الن�ضبي يف متو�ضط  الفارق  اأن يرتاجع  من املتوقع 

الذكور، وذلك ب�ضبب االنخراط املتزايد للمراأة املتعلمة واملوؤهلة يف جماالت 

التي  والتدابري  االإجراءات  جملة  اإىل  اإ�ضافة  املرتفع،  االأجر  ذات  العمل 

للمراأة احل�ضول على عمل جمٍز يتنا�ضب مع  الدولة، والتي تتيح  اتخذتها 

و�ضعها االأ�رشي وموؤهالتها التعليمية املرتفعة.

التعريف :
النقدي  االأجر  متو�ضط  ن�ضبة  به  يق�ضد 

اإىل متو�ضط االأجر النقدي  املكت�ضب لالإناث 

املكت�ضب للرجال.

التقييم :
ازدادت الفجوة اجلندرية يف متو�ضط االأجور بني اجلن�ضني ب�ضكل ملمو�ص خالل 

حوايل عقد من الزمن، حيث ارتفعت من )0.6%( عام 2001 اإىل )22.7%( عام 

2011 ل�ضالح الذكور، اأي مبعدل منو �ضنوي قدره) 43.8%(. وتكمن االأ�ضباب 

احلقيقية وراء هذه الفجوة اجلندرية اإىل كون االإناث اأكرث انقطاعًا عن العمل من 

الذكور الذين يعملون عدد �ضاعات اأطول من عدد �ضاعات عمل االإناث، وال�ضيما 

العمالة الوافدة، اإ�ضافة اإىل اأن العالوات االجتماعية غالبًا ما ت�ضاف اإىل الرجل 

حت�ضل  بينما  والتمويل،  االإنفاق  حيث  من  االأ�رشة  عن  االأول  امل�ضوؤول  لكونه 

االإناث على ن�ضبة اأقل من هذه العالوات. اإ�ضافة اإىل ذلك، فقد تكون �ضيا�ضات 

تخ�ض�ضات  نحو  االإناث  توجيه  عن  ما  نوعًا  قا�رشة  اقت�ضاديًا  املراأة  متكني 

جديدة مطلوبة يف �ضوق العمل، كاملعلوماتية واإدارة االأعمال واملقاوالت اخلا�ضة 

وغريها من التخ�ض�ضات ذات املردودية العالية واملولدة لدخل مرتفع ميكنه اأن 

يج�رش الفجوة اجلندرية بني الذكور واالإناث يف متو�ضط االأجور. 

2(  نسبة متوسط أجور اإلناث إلى أجور الذكور
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المؤشرات السكانية واالجتماعية12

أين نحن ؟ 
تقرتب الدولة من الدول املتقدمة التي بلغ معدل وفيات االأطفال 

دون اخلام�ضة فيها )7( باالألف، يف حني و�ضل يف الدول النامية 

اإىل )63( باالألف، ويف اأقل البلدان منوًا اإىل )110( باالألف. 

  WHO, Levels & Trends in Child Mortality, Report 2011 : المصدر

المستقبل :
ب�ضبب انتهاج الدولة ل�ضيا�ضة رعاية �ضحة الطفل واالأم، وارتفاع 

الوعي ال�ضحي الوقائي لدى فئات عري�ضة من املجتمع، فاإنه من 

املتوقع حدوث املزيد من الرتاجع يف معدل وفيات االأطفال دون 

�ضن اخلام�ضة وبلوغ اأهداف االألفية قبل عام 2015.

التعريف :
يق�ضد به ن�ضبة وفيات االأطفال دون �ضن 

اأحياء،  يولدون  طفل  األف  لكل  اخلام�ضة 

الفرتة  خالل  الوفاة  احتمال  هو  اأي 

ال�ضنة  ودون  الوالدة  بني  املح�ضورة 

اخلام�ضة من العمر.

3(  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

شكل )3( : معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة للفترة )2010-2001(

المصدر : تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، أعداد مختلفة

التقييم :
ملمو�ضًا،  انخفا�ضًا  �ضن اخلام�ضة  االأطفال دون  �ضهد معدل وفيات  تذبذبه،  رغم 

فبعد اأن كان )11.3( باالألف عام 2001 انخف�ص اإىل )8.5( باالألف عام 2010، اأي 

مبعدل تراجع �ضنوي قدره حوايل)-3.1%(. ويعود ال�ضبب احلقيقي النخفا�ص 

اإىل  االأخرية،  ال�ضنوات  يف  وال�ضيما  اخلام�ضة،  �ضن  دون  االأطفال  وفيات  معدل 

الدولة،  انتهجتها  التي  الفعالة  وال�ضحية  واالقت�ضادية  االجتماعية  ال�ضيا�ضات 

والتي �ضاهمت يف توفري خمتلف االحتياجات ال�ضحية االأ�ضا�ضية الالزمة ملختلف 

خالل  من  كاالأطفال،  لالأمرا�ص،  عر�ضة  االأكرث  وال�ضيما  االجتماعية،  ال�رشائح 

االأمرا�ص  �ضد  تطعيم  بحمالت  والقيام  االأطفال،  رعاية  مراكز  بناء  يف  التو�ضع 

ال�ضحة  برامج  وتنفيذ  ال�ضحية،  التوعية  حمالت  وتنظيم  واملعدية،  الوبائية 

اخلام�ضة  دون  االأطفال  وفيات  معدل  م�ضرية  ت�ضهد  ال�ضياق،  هذا  ويف  املدر�ضية. 

الرعاية  اأوجه  خمتلف  وتعميم  دميومة  على  االأخرية  ال�ضنوات  يف  قطر  دولة  يف 

ال�ضحية اخلا�ضة باالأطفال يف مراحل منوهم االأوىل واحل�ضا�ضة. وارتباطًا بذلك، 

فقد لعب االلتزام ال�ضيا�ضي واحلكومي بتحقيق اأهداف التنمية لالألفية دورًا مهمًا 

يف خف�ص وفيات االأطفال واأمرا�ضهم اإىل اأن قارب املعدالت العاملية للدول املتطورة.
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13 المؤشرات السكانية واالجتماعية

شكل )4( : العمر المتوقع عند الوالدة للفترة )2010-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، أعداد مختلفة 

أين نحن ؟ 
من  املتوقع  العمر  موؤ�رش  يف  قطر  دولة  تقرتب 

مل  اأنه  حني  يف  عامًا   )80.3( املتقدمة  الدول 

يتجاوز )69.3( عامًا يف الدول متو�ضطة النمو .

المصدر :  برنامج االمم المتحدة اإلنمائي، تقرير 
التنمية البشرية، 2010.    

المستقبل :
من املتوقع حدوث ارتفاع يف العمر املتوقع عند الوالدة يف ال�ضنوات القادمة، 

عام  يف  ي�ضل  اأن  املختلفة  ال�ضكانية  االإ�ضقاطات  �ضيناريوهات  تتوقع  حيث 

2030 اإىل )81.5( �ضنة، وذلك نظرًا لتزايد اهتمام الدولة بالو�ضع ال�ضحي 

واالجتماعي، باالإ�ضافة اإىل ارتفاع الوعي ال�ضحي لدى اأفراد املجتمع. 

التعريف :
يق�ضد به عدد ال�ضنني املتوقعة للبقاء على قيد 

احلياة عند امليالد للذكور واالإناث.

التقييم :
كان  اأن  فبعد  تدريجيًا؛  ارتفاعًا  الوالدة  عند  املتوقع  العمر  موؤ�رش  �ضهد 

بزيادة  اأي   ،2010 عام  �ضنة   )78.2( اإىل  ارتفع   2001 عام  �ضنة   )74.5(

�ضنوية قدرها )0.4(. ويعرب االرتفاع يف قيم هذا املوؤ�رش عن التطور الكبري 

احلا�ضل يف امل�ضتوى املعي�ضي ل�ضكان الدولة، حيث ت�ضدرت قطر عام  2010 

املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�ضيب  ملتو�ضط  وفقًا  العامل  يف  الدول  اأغنى  قائمة 

االإجمايل وقائمة الدول التي تتميز مبعدل بطالة منخف�ص جدًا. وقد انعك�ضت 

الو�ضع  املرتفع على  املعي�ضي  بامل�ضتوى  املرتبطة  هذه وغريها من احلقائق 

ال�ضحي للمواطنني واملقيمني يف الدولة، فرتاجعت وفيات االأطفال واالأمهات 

البلد  يف  ال�ضحي  الو�ضع  وحت�ضن  عام،  ب�ضكل  والوفاة  خا�ضة  ب�ضورة 

اإجماال، االأمر الذي يف�رش هذا االرتفاع يف العمر املتوقع عند الوالدة.

4(  العمر المتوقع عند الوالدة
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المؤشرات السكانية واالجتماعية14

أين نحن ؟ 
�ضبقت دولة قطر الدول االأوروبية التي مل تتجاوز فيها الن�ضبة 

لل�رشف  كافية  مرافق  لهم  تتوافر  الذين  لل�ضكان  املئوية 

ال�ضحي )94%(، يف حني اأن دول جنوب �رشق اآ�ضيا مل تتعد 

الن�ضبة فيها )40%( والدول االإفريقية )%34(.

المصدر : منظمة الصحة العالمية، اإلحصاءات الصحية العالمية، 2010.

المستقبل :
من املتوقع اأن ت�ضتمر الدولة يف املحافظة على توفري خدمات 

اخلدمة  هذه  وتطور  بل   ،)%100( بن�ضبة  ال�ضحية  املرافق 

تغيري  اأجل  من  اعتمدت  التي  ال�ضخمة  لال�ضتثمارات  نظرًا 

يف  جديدة  �ضبكات  ومّد  املتهالكة  ال�ضحي  ال�رشف  �ضبكات 

جميع مدن الدولة وقراها.

التعريف :
يق�ضد به الن�ضبة املئوية من ال�ضكان الذين 

للتخل�ص  �ضحية  خدمات  على  يح�ضلون 

الفوري من الف�ضالت الب�رشية.

التقييم :
تاريخه،  عام 2001 وحتى  منذ  ثباتًا  ال�ضحي  ال�رشف  توافر مرافق  موؤ�رش  �ضهد 

حيث و�ضل اإىل )100%(. وتعد م�ضاألة تاأمني مرافق �ضحية كافية لل�رشف ال�ضحي 

من اأبرز النجاحات التي حتققت يف الدولة، وذلك رغم كل التحديات التي تواجهها 

قطر، واملتمثلة بـ: الطفرة ال�ضكانية املتوا�ضلة، وت�ضخم وتقارب التجمعات ال�ضكانية 

االقت�ضادية  االأن�ضطة  وتزايد  الدوحة،  مدينة  وال�ضيما  الكربى،  املدن  يف  وتركزها 

واخلدمية على التوازي، وبالتايل تزايد خمرجات مياه ال�رشف ال�ضحي املطروحة 

املتمثلة يف  للدولة  العامة  ال�ضيا�ضة  اإىل  النجاح  البيئية. ويعود هذا  وتزايد ال�ضغوط 

الئقة  معي�ضية  ظروف  حتقيق  اإىل  والهادفة  البيئية،  اال�ضتدامة  �ضمان  على  العمل 

وكرمية ل�ضكانها من خالل �ضل�ضلة من االإجراءات التي تاأتي يف طليعتها اال�ضتثمارات 

لل�رشوط  امل�ضتوفية  امل�ضاكن  وتاأمني  ال�ضحي،  لل�رشف  التحتية  البنية  ال�ضخمة يف 

مرافق  اأن  املعلوم  من  اإذ  خ�ضو�ضًا؛  ال�ضحي  ال�رشف  و�رشوط  عمومًا،  ال�ضحية 

الفيزيولوجي  املن�ضاأ  ذات  امللوثات  خماطر  من  ال�ضكان  تقي  ال  الكافية  ال�رشف 

الب�رشي فح�ضب، بل اأي�ضًا من ملوثات اأخرى منها ما هو منزيل املن�ضاأ اأو من م�ضادر 

طرقية )ال�رشف املطري( و�ضناعية وحرفية وخدمية �ضديدة التنوع.

5(  النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مرافق كافية للصرف الصحي

شكل )5( : النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مرافق كافية للصرف الصحي للفترة )2010-2001(

المصدر : تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، نشرة اإلحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، أعداد مختلفة
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15 المؤشرات السكانية واالجتماعية

شكل )6( : النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مياه الشرب المأمونة للفترة )2010-2001(

المصدر  :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 

أين نحن ؟ 
تت�ضدردولة قطر دول العامل مبا يف ذلك الدول 

و�ضلت  التي  االأوروبية  كالدول  املتقدمة، 

دول  اأن  حني  يف   ،)%98( اإىل  فيها  الن�ضبة 

فيها  الن�ضبة  تتجاوز  مل  اآ�ضيا  �رشق  جنوب 

حدود )86%( والدول االإفريقية )%61(.

المصدر  :  منظمة الصحة العالمية، اإلحصاءات 
الصحية العالمية، 2010.

المستقبل :
من املتوقع اأن ت�ضتمر الدولة يف املحافظة على توفري مياه ال�رشب املاأمونة 

ل�ضكانها بن�ضبة )100%(، حيث مت ت�ضييد حمطات اإعذاب جديدة واإ�ضافة 

وحدات اإعذاب ملحطات قائمة، والتو�ضع يف �ضبكات املياه احلالية لتتواكب 

ال�ضاحلة  باملياه  اجلديدة  املناطق  وتزويد  العمراين  التو�ضع  وترية  مع 

الأحدث  وفقًا  تنفيذها  يتم  التي  املياه  توزيع  �ضبكة  بوا�ضطة  لل�رشب 

املوا�ضفات الفنية والعاملية. 

التعريف :
الذين  ال�ضكان  من  املئوية  الن�ضبة  به  يق�ضد 

املياه  من  الكافية  االإمدادات  على  يح�ضلون 

املاأمونة  اليوم(  يف  الواحد  لل�ضخ�ص  لرت   20(

)غري امللوثة( من�ضوبًا اإىل اإجمايل ال�ضكان.

التقييم :
اإىل  الن�ضبة  و�ضلت  حيث  ثباتًا،  املاأمونة  ال�رشب  مياه  توافر  موؤ�رش  �ضهد 

)100%( منذ عام 2001، وبذلك حققت الدولة، ومنذ وقت مبكر، الهدف الثاين 

من الغاية االإمنائية ال�ضابعة لالألفية )كفالة اال�ضتدامة البيئية(. اإن حتقيق هذه 

فمن  الكايف،  بالقدر  الدولة  يف  العذبة  املياه  لي�ص مرده وجود م�ضادر  الن�ضبة 

املعلوم اأن هذه امل�ضادر �ضحيحة جدًا، بل مرده اجلهود الكبرية التي بذلت يف 

جمال اإعذاب املياه املاحلة و�ضبه املاحلة من خالل ا�ضتخدام تكنولوجيا حتلية 

حلماية  املياه  م�رشوعات  يف  واال�ضتثمارات  العلمية  البحوث  وت�ضجيع  املياه، 

امل�ضادر املتوافرة واإيجاد م�ضادر غري تقليدية وتنمية ا�ضتخداماتها واإدارتها 

ومبا  والدولية،  املحلية  واملوا�ضفات  املعايري  الأف�ضل  وفقًا  االأمثل  بال�ضكل 

وارتباطًا   .2030 الوطنية  قطر  روؤية  اأهداف  من  كهدف  املائي  االأمن  يحقق 

ب�ضفة  »كهرماء«  واملاء  للكهرباء  القطرية  العامة  املوؤ�ض�ضة  تقوم  بذلك، 

اآمنة  مياه  م�ضادر  وتوفري  املياه  وخدمات  �ضبكات  وتطوير  برتقية  م�ضتمرة 

ودائمة لل�رشب من خالل تطبيق برامج رقابية �ضارمة. 

6(  النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مياه الشرب المأمونة
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أين نحن ؟ 
�ضبقت دولة قطر الدول االأوروبية التي مل تتجاوز فيها الن�ضبة 

لل�رشف  كافية  مرافق  لهم  تتوافر  الذين  لل�ضكان  املئوية 

ال�ضحي )94%(، يف حني اأن دول جنوب �رشق اآ�ضيا مل تتعد 

الن�ضبة فيها )40%( والدول االإفريقية )%34(.

المصدر : منظمة الصحة العالمية، اإلحصاءات الصحية العالمية، 

المستقبل :
من املتوقع اأن ت�ضتمر الدولة يف املحافظة على توفري خدمات 

اخلدمة  هذه  وتطور  بل   ،)%100( بن�ضبة  ال�ضحية  املرافق 

تغيري  اأجل  من  اعتمدت  التي  ال�ضخمة  لال�ضتثمارات  نظرًا 

يف  جديدة  �ضبكات  ومّد  املتهالكة  ال�ضحي  ال�رشف  �ضبكات 

جميع مدن الدولة وقراها.

التعريف :
 الزيادة اأو النق�ضان ال�ضنوي لعدد ال�ضكان 

بالن�ضبة  عنها  معرب  معينة،  زمنية  فرتة  يف 

املئوية من ال�ضكان يف بداية الفرتة.

التقييم :
وا�ضحًا.  تذبذبًا  ال�ضابقة  اأعوام  الع�رشة  خالل  ال�ضكاين  النمو  معدل  موؤ�رش  �ضهد 

ففي حني ارتفع ب�ضورة غري م�ضبوقة عام 2008، حيث و�ضل اإىل )18.9%(، اأي 

قرابة )4( اأ�ضعاف ما كان عليه عام 2001، عاد وانخف�ص ب�ضورة حادة عام 2010 

اإىل )4.6%(، اأي مبعدل تراجع قدره اأكرث من )7%( �ضنويًا. ويعود ال�ضبب احلقيقي 

الكبري  االقت�ضادي  االنتعا�ص  اإىل  عام 2008  الهائل  ال�ضكاين  النمو  معدل  الرتفاع 

الذي �ضهدته الدولة اأنذاك، االأمر الذي ا�ضتدعى ا�ضتقدام اأعداد كبرية من العمالة 

امل�رشوعات  من  والبناء وغريها  والنفط  الغاز  اإنتاج  للعمل يف م�رشوعات  االأجنبية 

التنموية ال�ضخمة التي تعتمد على اال�ضتخدام املكثف للعمالة؛ فالر�ضيد ال�ضكاين 

املحدود للمواطنني وما يرتتب عليه من نق�ص يف املوارد الب�رشية ال بد واأن يوؤدي اإىل 

ا�ضتقدام العمالة الوافدة الالزمة الإجناز امل�ضاريع االإنتاجية واخلدمية التي تتزايد 

وتتنوع مع تزايد اإنتاج النفط والغاز وارتفاع عائداتهما. ولكن االأمر قد تغري بدءًا 

من العام 2009، حيث، وكما ذكر اأعاله، تراجع معدل النمو ال�ضكاين ب�ضورة كبرية 

جدًا، االأمر الذي ميكن تف�ضريه، اأواًل، با�ضتكمال امل�رشوعات والبنى التحتية املتعلقة 

بعملية اإنتاج النفط والغاز وتراجع الطلب على اليد العاملة الوافدة، وثانيًا، باالأزمة 

وامل�رشوعات  العقارية  ال�ضوق  على  باأخرى  اأو  ب�ضورة  اأثرت  التي  العاملية  املالية 

املرتبطة بها يف كل اأنحاء العامل، مبا يف ذلك دولة قطر. 

7(  معدل النمو السكاني 

شكل )7( : معدل النمو السكاني للفترة )2010-2001(

المصدر  :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 
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شكل )8( : معدل الخصوبة الكلي للفترة )2010-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، نشرة االحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، أعداد مختلفة 

أين نحن ؟ 
الكلي(  اخل�ضوبة  )معدل  املعدل  هذا  يعد 

دول  مع  مقارنة  قطر  دولة  يف  ن�ضبيًا  مرتفعًا 

العامل االأخرى، حيث و�ضل يف الدول املتقدمة 

اإىل )1.8%( ويف الدول النامية اإىل )%2.7(.

المصدر :  برنامج االمم المتحدة اإلنمائي،
تقرير التنمية البشرية، 2010

المستقبل :
خ�ضوبة  معدل  على  احلفاظ  اإىل  الهادفة  والدعوات  االإجراءات  كل  رغم 

كلي مرتفع، فاإنه من املتوقع اأن ت�ضهد دولة قطر انخفا�ضًا متزايدًا يف هذا 

املجتمع  ي�ضهدها  التي  وال�رشيعة  الكبرية  التطورات  ب�ضبب  وذلك  املعدل، 

احلياة  واأمناط  والعمل  التعليم  ذلك  يف  مبا  التح�رش،  �ضعيد  على  القطري 

احلديثة، التي اأدت اإىل ارتفاع متو�ضط العمر عند الزواج االأول، اإ�ضافة اإىل 

ميل املتزوجات لتنظيم االأ�رشة.  

التعريف :
ميكن  الذين  االأطفال  عدد  متو�ضط  به  يق�ضد 

االإجنابية  فرتتها  خالل  املراأة  تنجبهم  اأن 

طوال  االإجنابي  �ضلوكها  كان  اإذا  الطبيعية، 

اخلا�ضة  اخل�ضوبة  معدالت  يطابق  حياتها 

هذا  ح�ضاب  وي�ضرتط  معينة.  �ضنة  يف  بالعمر 

املوؤ�رش غياب الوفيات.

التقييم :
الفرتة )2001- ثباتًا خالل  للقطريات  الكلي  �ضهد موؤ�رش معدل اخل�ضوبة 

2005(، حيث بقي بحدود )4.2( والدة حية للمراأة الواحدة يف �ضن االإجناب، 

ثم بداأ باالنخفا�ص التدريجي البطيء اعتبارًا من عام 2006 اإىل اأن و�ضل عام 

اأي برتاجع  االإجناب،  �ضن  الواحدة يف  للمراأة  اإىل )3.6( والدة حية   2010

قدره )0.6( خالل حوايل عقد من الزمن. وقد تعود اأ�ضباب انخفا�ص معدل 

ي�ضهدها  التي  وال�رشيعة  الكبرية  التطورات  اإىل  للقطريات  الكلي  اخل�ضوبة 

واأمناط  والعمل  التعليم  ذلك  يف  مبا  التح�رش،  �ضعيد  على  القطري  املجتمع 

بني  واملباعدة  االأ�رشة  تنظيم  و�ضائل  ا�ضتخدام  اإىل  اإ�ضافة  احلديثة،  احلياة 

احلمول واإطالة فرتة الر�ضاعة. ورغم كل ذلك، يبقى معدل اخل�ضوبة الكلي 

اإىل  ذلك  ويعزى  العاملي.  امل�ضتوى  على  املعدالت  اأعلى  من  واحدًا  للقطريات 

ما  حد  اإىل  تقليدية  تزال  ال  التح�رش،  عمليات  كل  ورغم  املجتمع،  ثقافة  اأن 

فيما يتعلق بال�ضلوك االإجنابي، واإىل اأن الدولة حتث مواطنيها على املزيد من 

االإجناب بغية ت�ضحيح اخللل احلا�ضل يف تركيبتها ال�ضكانية، وهو ما اأكدته 

ال�ضيا�ضة ال�ضكانية التي بداأ تنفيذ برنامج عملها يف اأكتوبر من عام 2009.

8(  معدل الخصوبة الكلي

ARABIC REPORT 3.indd   17 � ��:�   ����/�/��



المؤشرات السكانية واالجتماعية18

أين نحن ؟ 
مقارنة  منخف�ضة  قطر  دولة  يف  الكلية  االإعالة  معدالت  تعد 

بالدول املتقدمة )49.4%( والدول النامية )%49.5(.

المصدر  :  برنامج االمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية 2010.  

المستقبل :
يف  اآخر  انخفا�ضًا  املوؤ�رش  هذا  ي�ضهد  اأن  املتوقع  من 

العمالة  اأعداد  ازدياد  �ضببه  القادمة  القليلة  ال�ضنوات 

ا�ضتقدامها  ينتظر  والتي  �ضنة،   64-15 بعمر  الوافدة 

اإجناز  للم�ضاهمة يف  القرن  الثانية من هذا  خالل الع�رشية 

با�ضت�ضافة  املرتبطة  العمالقة  وامل�ضاريع  التحتية  البنية 

قطر ملونديال 2022.

التعريف :
ال�ضكان  العمرية  االإعالة  بن�ضبة  يق�ضد 

وتزيد  �ضنة   15 عن  اأعمارهم  تقل  الذين 

عن 65 �ضنة اإىل عدد ال�ضكان الذين هم يف 

�ضن العمل )15-64( �ضنة.

التقييم :
عام   )%17( اإىل   2001 عام   )%38.6( من  العمرية  االإعالة  ن�ضبة  انخف�ضت 

وراء  الكامن  الرئي�ص  وال�ضبب  �ضنويًا.   )%2.4( قدره  برتاجع  اأي   ،2010

وبالدرجة  بل  اخل�ضوبة،  معدالت  انخفا�ص  يف  يكمن  ال  الن�ضبة  هذه  انخفا�ص 

االأوىل، يف االنتعا�ص االقت�ضادي الكبري الذي �ضهدته وال تزال ت�ضهده الدولة، 

معظم  يتاألف  التي  الوافدة  العمالة  من  كبرية  اأعداد  ا�ضتقدام  يتطلب  والذي 

اأفرادها من الفئات العمرية ال�ضابة والقادرة على العمل. وقد اأدى هذا الو�ضع 

ال�ضكاين يف قطر اإىل انخفا�ص حاد يف ن�ضبة االأطفال ) اأقل من 15 �ضنة( ومنو 

ن�ضبي حمدود لفئة امل�ضنني )65 �ضنة فاأكرث(، مقابل ارتفاع ن�ضبة الفئة العمرية 

من  اأعلى  مبعدل  اقت�ضاديًا  الن�ضطني  ال�ضكان  منو  وبالتايل  �ضنة(،   64-15(

اأعباء  انخفا�ص  عنه  ينتج  ما  وهو  املعالة،  وامل�ضنة  الطفلية  الفئات  منو  معدل 

االإعالة، االأمر الذي ي�ضهم يف فتح فر�ص االدخار واال�ضتثمار، وربط اال�ضتهالك 

بتح�ضني نوعية حياة االأ�رشة، وبروز الفر�ضة التنموية ملا بات ي�ضمى بـ»النافذة 

الدميوغرافية« اأو جمازًا »الهبة الدميوغرافية«. 

9(  نسبة اإلعالة

شكل )9( : نسبة اإلعالة للفترة )2010-2001(

المصدر  : تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 
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أين نحن ؟ 
اأن  اإال  دولية،  مقارنات  عقد  �ضعوبة  رغم 

دولة قطر تعد �ضمن دول العامل التي حققت 

ال�ضحية  الرعاية  جمال  يف  ال�ضمول  ن�ضبة 

االأولية ل�ضكانها.

المستقبل :
�ضمن  موقعها  على  املحافظة  يف  م�ضتقباًل  قطر  دولة  ت�ضتمر  اأن  املتوقع  من 

وذلك  االأولية،  ال�ضحية  الرعاية  جمال  يف  ال�ضمول  ن�ضبة  حققت  التي  الدول 

نتيجة اهتمام الدولة املتزايد بالقطاع ال�ضحي، �ضواء من حيث البنية التحتية 

اأو من حيث نوعية اخلدمات ال�ضحية التي تقدمها ل�ضكانها، وهو ما مت التاأكيد 

ال�ضحية  الرعاية  نظام  بتطوير  اخلا�ضة  الوطنية  قطر  ا�ضرتاتيجية  يف  عليه 

2011-2016 التي مت تد�ضينها يف 3 اأبريل/ ني�ضان2011، والتي تت�ضمن 

ال�ضيا�ضات واخلطط والربامج الالزمة لدوام االرتقاء بالقطاع ال�ضحي.   

التعريف :
يق�ضد به الن�ضبة املئوية من ال�ضكان يف الريف 

العالج  على  يتوقع ح�ضولهم  الذين  واحل�رش 

من�ضوبًا  واالإ�ضابات  االأمرا�ص  ملختلف  الطبي 

اإىل اإجمايل ال�ضكان.

التقييم :
بلوغ  االأولية  ال�ضحية  بالرعاية  امل�ضمولني  ال�ضكان  ن�ضبة  موؤ�رش  �ضهد 

الق�ضاء  يف  �ضاهم  الذي  االأمر  االألفية،  مطلع  منذ   )%100( ال�ضمول  حد 

الوليدي،  والكزاز  االأطفال،  �ضلل  حاالت  مثل:  االأمرا�ص،  من  العديد  على 

جميعها  اختفت  حيث  الديكي...الخ،  وال�ضعال  والتيتانو�ص  والدفترييا، 

الرعاية  �ضمول  وراء  الكامن  الرئي�ص  ال�ضبب  ويعود  الدولة.  من  تقريبًا 

الدولة مع  اإدراك  اإىل  ن�ضبيًا  ال�ضكان يف وقت مبكر  االأولية جلميع  ال�ضحية 

بداية الن�ضف الثاين من القرن املا�ضي، وهو تاريخ ن�ضاأة النظام ال�ضحي 

فيها، اأهمية املواكبة ال�ضحية للنمو املتزايد لتعدادها ال�ضكاين، فعملت على 

اإن�ضاء امل�ضت�ضفيات التخ�ض�ضية احلديثة، واأطلقت خدمات الرعاية ال�ضحية 

اأنحاء البالد كافة وقادرة على  االأولية من خالل مراكز �ضحية منت�رشة يف 

�ضواء  عالية،  بكفاءة  واملتكاملة  ال�ضاملة  وال�ضحية  الطبية  اخلدمات  تقدمي 

اأو العالجية، مبا ي�ضمن بلوغ الهدف االأ�ضمى للدولة  من الناحية الوقائية 

املتمثل بـ »ال�ضحة للجميع«. 

10(  نسبة السكان المشمولين بالرعاية الصحية األولية

شكل )10( : نسبة السكان المشمولين بالرعاية الصحية األولية للفترة )2010-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 
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أين نحن ؟ 
تعد دولة قطر من بني الدول املتقدمة نوعًا ما يف هذا املوؤ�رش، 

حيث و�ضلت الن�ضبة يف الدول االأوروبية اإىل )6%(، ويف جنوب 

�رشق اآ�ضيا اإىل )%24(.

المصدر  : منظمة الصحة العالمية، اإلحصاءات الصحية العالمية، 2010. 

المستقبل :
االأطفال  ن�ضبة  يف  انخفا�ضًا  الدولة  ت�ضهد  اأن  املتوقع  من 

حديثي الوالدة وناق�ضي الوزن، وذلك ب�ضبب حمالت التوعية 

ال�ضحية، وبناء االأجهزة واملوؤ�ض�ضات الطبية املعنية بالطفولة 

ون�رشها يف كافة اأنحاء الدولة حتقيقًا لبقاء االأطفال و�ضالمتهم 

اأمومة  لتحقيق  املتخذة  التدابري  جملة  اإىل  اإ�ضافة  ومنائهم، 

اآمنة تتمثل بالعناية باالأم احلامل من قبل املتخ�ض�ضني يف طب 

الن�ضاء والوالدة، والذين لهم خربة كافية يف هذا املجال. 

التعريف :
يق�ضد به الن�ضبة املئوية لعدد االأطفال الذين 

يولدون اأحياء بوزن اأقل من 2.5/ كجم يف 

املولودين  االأطفال  معينة من جمموع  �ضنة 

اأحياء يف ال�ضنة نف�ضها.

التقييم :
�ضهد موؤ�رش ن�ضبة االأطفال حديثي الوالدة وناق�ضي الوزن تذبذبًا، اإال اأن االجتاه 

العام ينحو لالنخفا�ص؛ فبعد اأن و�ضلت الن�ضبة اإىل )9.4%( عام 2001 تراجعت 

اإىل )7.6%( عام 2010، وذلك بانخفا�ص ن�ضبي  قدره )0.2%( �ضنويًا. ويعزى 

ال�ضحية  الرعاية  اإىل  املوؤ�رش  هذا  لقيمة  الن�ضبي  االنخفا�ص  يف  الرئي�ص  ال�ضبب 

اجليدة لالأمهات قبل الوالدة وبعدها، واإىل عناية االأ�رش باأبنائها؛ فن�ضبة االأطفال 

طبيعة  على  تطلعنا  التي  املوؤ�رشات  من  هو  الوزن  وناق�ضي  الوالدة  حديثي 

تركيبة التغذية وم�ضتوياتها، وعلى مدى تقدم الرعاية ال�ضحية يف البلد. وعليه، 

فال غرابة اأن ترتاجع قيم هذا املوؤ�رش يف بلد مثل قطر التي تعرف االأ�رشة فيها 

الطعام  من  الرئي�ضية  ال�ضلع  على  االإنفاق  من  متكنها  مرتفعة  دخل  م�ضتويات 

بتقدمي  كفيلة  �ضحية  وخدمات  متقدمًا  �ضحيًا  نظامًا  متتلك  والتي  وال�رشاب، 

اأف�ضل اأنواع الرعاية الالزمة لالأم ومولودها اجلديد. 

11(  نسبة األطفال حديثي الوالدة ناقصي الوزن

شكل )11( : نسبة األطفال حديثي الوالدة ناقصي الوزن للفترة )2010-2001(

المصدر  :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، نشرة االحصاءات الحيوية )المواليد والوفيات(، أعداد مختلفة 
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شكل )12( : التحصين ضد أمراض الطفولة المعدية للفترة )2010-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 

أين نحن ؟ 
بالن�ضبة  العامل  دول  مقدمة  يف  قطر  دولة  تاأتي 

لهذا املوؤ�رش، �ضواء على م�ضتوى كل دول العامل 

�ضد  التح�ضني  ن�ضبة  فيها  تتجاوز  مل  التي 

م�ضتوى  على  اأم   ،)%82( الـ  مثاًل،  احل�ضبة، 

الن�ضبة  هذه  �ضجلت  حيث  البلدان،  جمموعات 

يف البلدان االأوروبية )94%( ويف بلدان ال�رشق 

االأو�ضط )82%( ويف البلدان االأفريقية )%69(. 

WHO, World Health Statistics, 2011 : المصدر

المستقبل :
من املتوقع م�ضتقباًل اأن تبلغ ن�ضبة التح�ضني �ضد اأمرا�ص الطفولة املعدية 

يف الدولة حد ال�ضمول لت�ضتقر عند )100%(، وذلك ب�ضبب االرتقاء املتزايد 

امل�ضددة  واالإجراءات  جهة،  من  و�ضمولها  ال�ضحية  اخلدمات  تقدمي  يف 

املتخذة ملنع انتقال االأمرا�ص املعدية اإىل البالد من جهة اأخرى؛ فرغم زيادة 

تخلو قطر من  اأن  املتوقع  اأنه من  اإال  ال�ضكان من مواطنني ووافدين  عدد 

وال�ضعال  النكفية  والغدة  االأملانية  واحل�ضبة  كاحل�ضبة  املعدية  االأمرا�ص 

الديكي مثلما خلت متامًا من مر�ص �ضلل االأطفال.

التعريف :
�ضنة  بعمر  االأطفال  عدد  به  يق�ضد 

التح�ضينات  اأكملوا  الذين  فاأقل 

فرتة  خالل  االأ�ضا�ضية  ال�ضحية 

املواليد  عدد  على  مق�ضومًا  معينة 

خالل  دون  فما  �ضنة  بعمر  االأحياء 

الفرتة نف�ضها م�رشوبًا يف 100.

التقييم :
رغم تذبذبها الطفيف بني �ضنة واأخرى، اإال اأن ن�ضبة التح�ضني �ضد اأمرا�ص الطفولة 

وثالثي  ثالثة(،  )جرعة  االأطفال  �ضلل  وقطرات  �ضي.جي(،  )بي.  درن   - املعدية 

واحل�ضبة  والنكاف،  واحل�ضبة،  )ب(،  الفريو�ضي  الكبد  والتهاب  ثالثة(،  )جرعة 

االأملانية )جرعة ثالثة(، وهيموفيل�ص انفلونزا )جرعة ثالثة(،  وتطعيم للجديري- 

تعد مرتفعة، حيث مل تنخف�ص عن الـ)96%( خالل حوايل عقد من الزمن. ويعزى 

اإىل اهتمام الدولة املبكر بتوفري خمتلف االحتياجات ال�ضحية  الن�ضبة  ارتفاع هذه 

االأكرث عر�ضة  ال�رشائح  االجتماعية، وال�ضيما  ال�رشائح  الالزمة ملختلف  االأ�ضا�ضية 

والرعاية  الوطني  التلقيح  برنامج  خالل  من  وذلك  كاالأطفال،  االأمرا�ص،  هذه  ملثل 

ال�ضحية املتكاملة للطفل. اإ�ضافة اإىل ذلك، فقد لعب وعي االآباء واالأمهات وحر�ضهم 

االأطفال  �ضحة  تعزيز  يف  كبريًا  دورًا  املعدية  االأمرا�ص  �ضد  اأبنائهم  تطعيم  على 

الر�ضع. ويف ال�ضياق ذاته، فقد �ضاهم االلتزام ال�ضيا�ضي واحلكومي للدولة بتحقيق 

اأهداف التنمية لالألفية يف خف�ص وفيات االأطفال واحلد من االأمرا�ص املعدية التي قد 

ت�ضيبهم، كما تدل على ذلك املعطيات االإح�ضائية الر�ضمية. 

12(  التحصين ضد أمراض الطفولة المعدية 
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شكل )13( : معدل االلتحاق اإلجمالي  في الصف األخير من المرحلة االبتدائية للفترة )2010-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، والتقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم، أعداد مختلفة

أين نحن ؟ 
رغم �ضعوبة عقد مقارنات دولية، اإال اأن دولة قطر 

تعد من الدول املتقدمة يف جمال �ضمول التعليم.

المستقبل :
من  االأخري  ال�ضف  يف  االإجمايل  االلتحاق  معدل  يبقى  اأن  املتوقع  من 

تتخذها  التي  االإجراءات  ب�ضبب  وذلك  مرتفعًا،  االبتدائية  املرحلة 

اجلهات املعنية يف الدولة ل�ضمان ا�ضتمرار االلتحاق بالتعليم، واملتمثلة 

املدار�ص  يف  اأماكن  و�ضمان  لذلك،  الالزمة  امليزانيات  بتخ�ضي�ص 

لالأعداد املتزايدة من الطلبة، ووجود �ضيا�ضات وخطط دائمة لتطوير 

التعليم  اإلزامية  قانون  وتطبيق  اجلاذبة،  واأ�ضاليبه  التدري�ص  طرق 

دون هوادة، ومكافحة ظاهرة الت�رشب املدر�ضي ب�ضتى الو�ضائل. 

التعريف :
يق�ضد به عدد الطالب امل�ضجلني يف ال�ضف 

ما  �ضنة  يف  االبتدائية  املرحلة  من  االأخري 

مق�ضومًا على اإجمايل عدد ال�ضكان يف �ضن 

11 عامًا وم�رشوبًا يف 100.

التقييم :
االبتدائية  املرحلة  من  االأخري  ال�ضف  يف  االإجمايل  االلتحاق  معدل  موؤ�رش  �ضهد 

تذبذبًا، ولكنه جتاوز ن�ضبة )100%( لي�ضل عام 2010/2009 اإىل )%104.8(. 

املرحلة  من  االأخري  ال�ضف  يف  االإجمايل  االلتحاق  معدل  ارتفاع  �ضبب  ويعزى 

والتي  التعليم،  جمال  يف  الكبرية  وا�ضتثماراتها  الدولة  توجهات  اإىل  االبتدائية 

عن  النظر  بغ�ص  اأر�ضها،  على  يعي�ضون  الذين  االأطفال  متكن  كفالة  اإىل  اأدت 

جن�ضيتهم وجن�ضهم، من االلتحاق مبرحلة الدرا�ضة يف ال�ضف االأول والو�ضول 

النظام  �ضحة  على  يدل  الذي  االأمر  االبتدائي،  التعليم  من  االأخري  ال�ضف  اإىل 

لقانون  الفعال  التطبيق  �ضاهم  بذلك، فقد  التعليمي يف قطر وفاعليته. وارتباطًا 

اإلزامية التعليم من جهة، وارتفاع م�ضتوى الوعي العام باأهمية التعليم واآثاره 

االإيجابية على م�ضتوى الفرد واملجتمع القطري من جهة ثانية، يف الق�ضاء على 

ظاهرة الت�رشب، وبالتايل ارتفاع معدل االلتحاق االإجمايل يف ال�ضف االأخري من 

املرحلة االبتدائية. اأما بخ�ضو�ص االنخفا�ص الن�ضبي لهذا املوؤ�رش يف عام 2006 

قيا�ضًا بعام 2005، فمرده قد يكون ب�ضبب التحاق بع�ص التالميذ باملدر�ضة يف 

�ضن مبكرة )خم�ص �ضنوات(. 

13(  معدل االلتحاق اإلجمالي  في الصف األخير من المرحلة االبتدائية
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شكل )14( : نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية للفترة )2010-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، التعداد العام 
للسكان والمساكن لعام 2004،  ومسح القوى العاملة بالعينة )أعداد مختلفة(

أين نحن ؟ 
الثانوية  على  احلا�ضلني  البالغني  ن�ضبة  تعد 

فهي  قطر،  دولة  يف  ما  حد  اإىل  معقولة  العامة 

بلغت  التي  املتقدمة  الدول  يف  مثيلتها  من  اأقل 

فيها هذه الن�ضبة )%70.3(.

المصدر :  
Education at a Glance 2010: OECD Indicators    

المستقبل :
من املتوقع اأن ت�ضهد ن�ضبة البالغني احلا�ضلني على الثانوية ارتفاعًا مرده 

ال�ضيا�ضة التعليمية التي تتبعتها الدولة، والتي تعترب اأن ثروتها احلقيقية 

والدائمة تكمن يف اال�ضتثمار االأمثل يف مواردها الب�رشية. لهذا، تبذل الدولة 

جهودًا حثيثة لتطوير التعليم  مبراحله املختلفة وزيادة االإنفاق على التعليم 

املرحلة  الت�رشب يف  الكفيلة مبكافحة ظاهرة  االإجراءات  من جهة، واتخاذ 

الثانوية، وال�ضيما ت�رشب الذكور الذين يف�ضل بع�ضهم االنخراط يف �ضوق 

العمل قبل اأن ينهي تعليمه الثانوي، من جهة ثانية. 

التعريف :
يق�ضد به ن�ضبة ال�ضكان يف الفئة 

العمرية 25-64 الذين ح�ضلوا 

على ال�ضهادة الثانوية من�ضوبًا 

اإىل اإجمايل عدد ال�ضكان يف الفئة 

نف�ضها م�رشوبًا يف 100.

التقييم :
�ضهد موؤ�رش ن�ضبة البالغني احلا�ضلني على ال�ضهادة الثانوية ارتفاعًا من )54%( من اإجمايل 

عدد ال�ضكان عام 2001 اإىل )66.9%( عام 2010، وذلك بزيادة ن�ضبية قدرها )1.4%( �ضنويًا. 

ويعزى التقدم احلا�ضل يف هذه الن�ضبة اإىل حر�ص الدولة على تطوير التعليم باعتباره ال�ضبيل 

ناحية ميثل  والثقافى واالجتماعي؛ فهو من  التطور احل�ضارى واالقت�ضادى  الإحداث  االأهم 

ا�ضتثمارًا فى  ثانية ميثل  ناحية  اأهدافها، وهو من  واأبرز  الب�رشية  التنمية  اأهم جماالت  اأحد 

اأن االإن�ضان فى  اإذ  اأنواع اال�ضتثمار على االإطالق،  اأهم واأرقى  راأ�ص املال الب�رشى الذى يعد 

املح�ضلة النهائية هو الرثوة احلقيقية لالأمم، واأن التطور احل�ضارى للمجتمعات ال يقا�ص فقط 

اأحرزته من اإجناز علمي واإنتاج  بحجم االإجناز املادى والرثاء املايل، واإمنا، وهو االأهم، مبا 

معرفى وما اأحدثه التعليم من تطور فى بناء القدرات الب�رشية واملهارات االإن�ضانية والقدرات 

باأهمية العلم ودوره يف  العام  اإىل ذلك، فقد لعب الوعي املجتمعي  اإ�ضافة  الذهنية واالإبداعية. 

التقدم االإن�ضاين دورًا هامًا يف اإيجاد بيئة داعمة وم�ضجعة لكال اجلن�ضني على االلتحاق باملراحل 

التعليمية املختلفة واحل�ضول على املوؤهالت التعليمية، مبا يف ذلك ال�ضهادة الثانوية، التي تعد 

الطيف  اإليه يف  اآلت  املا�ضية كما  العقود  التعليمية على مدى  للعملية  الرتاكمي  للنتاج  مقيا�ضًا 

ال�ضكاين الذي يرتاوح عمره بني 25 و64 �ضنة.

14(  نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية من إجمالي السكان
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التعريف :
يق�ضد به ن�ضبة االأ�ضخا�ص البالغني 

الذين  فاأكرث  �ضنة   15 العمر  من 

ي�ضتطيعون القراءة اأو الكتابة.

التقييم :
ال�ضنتني  عام، ويف  ب�ضكل  ارتفاعًا  للكبار  والكتابة  بالقراءة  االإملام  معدل  موؤ�رش  �ضهد 

االأخريتني ب�ضكل خا�ص، فقد ارتفع من )90.2%(  2001 اإىل )96.3%( 2010، اأي 

بزيادة قدرها )0.7%( �ضنويًا. ويعود الف�ضل يف االرتفاع امل�ضتمر لهذا املعدل اإىل جملة 

كاإلزامية  االأمية،  ظاهرة  على  لل�ضيطرة  الدولة  اتخذتها  التي  والتدابري  االإجراءات 

التعليم االبتدائي وبرامج حمو اأمية الكبار؛ فاإذا كان النظام التعليمي يف دولة قطر قد 

جنح يف تو�ضيع اخلريطة التعليمية للبالد وحتقيق م�ضتويات قيد عالية يف مراحل التعليم 

املختلفة، فاإنه قد جنح كذلك يف اإتاحة الفر�ضة للكبار من اجلن�ضني لاللتحاق ب�ضفوف 

حمو االأمية وفق خطط طموحة ومدرو�ضة تهدف اإىل حترير املواطنني ممن فاتهم ركب 

التعليم النظامي واالأ�ضا�ضي من اأميتهم االأبجدية، والو�ضول بهم اإىل امل�ضتوى املطلوب 

اأع�ضاء نافعني يف  الذي يوؤهلهم ملوا�ضلة تعليمهم، وتطوير مهاراتهم حتى ي�ضبحوا 

جمتمعهم، وي�ضاركوا بفاعلية يف م�ضرية التنمية والنه�ضة التي ت�ضهدها قطر. ويف هذا 

ال�ضياق، يجب عدم ن�ضيان الدور الهام الذي لعبه ارتفاع م�ضتوى الوعي االجتماعي 

العام باأهمية التعليم و�رشورته للجن�ضني يف م�ضاألة متكني الكبار من االإملام بالقراءة 

والكتابة وحتى يف متابعة من �ضاء منهم تعليمه يف مراحل متقدمة.  

أين نحن ؟ 
رغم �ضعوبة عقد مقارنات دولية، اإال اأن دولة قطر 

تعد من الدول املتقدمة يف جمال �ضمول التعليم.

المصدر :

المستقبل :
اتخذتها  التي  واالإجراءات  التدابري  بف�ضل  املعدل  هذا  يرتفع  اأن  يتوقع 

دولة قطر يف اإطار �ضيا�ضتها التعليمية التي تنطلق من اأهمية التعليم يف تقدم 

االأمم وا�ضتثمار العن�رش الب�رشي كاأحد العنا�رش الهامة لالنطالق اإىل اآفاق 

جمتمع املعرفة والتنمية امل�ضتدامة، والتي ت�ضعى اإىل الق�ضاء على اآفة االأمية 

وجتفيف منابعها وربط تعليم القراءة والكتابة بالتدريب املهني واجلوانب 

والكفايات  احلياتية  املهارات  الإك�ضابهم  والدار�ضات  للدار�ضني  احلياتية 

التعليمية االأ�ضا�ضية التي توؤهلهم ل�ضق طريقهم يف احلياة العملية.

شكل )15( : معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للكبار للفترة )2010-2001(

المصدر  : تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 

15(  معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للكبار 

WHO, World Health Statistics, Demographic and 
socioeconomic statistics, 2011
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التعريف :
�ضنويًا  امل�ضجلة  اجلرائم  عدد  به  يق�ضد 

يف  م�رشوبًا  االأمنية  االأجهزة  قبل  من 

يف  ال�ضكان  على  ومق�ضومًا   100.000

منت�ضف ال�ضنة.

التقييم :
االعتداء،  ال�رشقة،  الدولة )جرائم مرورية،  امل�ضجلة يف  قلة عدد اجلرائم  رغم 

االحتيال،...الخ( قيا�ضًا بغريها من دول العامل، اإال اأن هذا العدد قد ت�ضاعف 

 )320( من  ارتفع  حيث  الزمن،  من  عقد  حوايل  خالل  مرات  �ضبع  من  اأكرث 

جرمية   )2355( اإىل   2001 عام  يف  ال�ضكان  من  ن�ضمة  األف   100 لكل  جرمية 

يف عام 2010. وقد يكون من ال�ضعب تف�ضري ارتفاع معدالت اجلرمية يف قطر 

قريب،  وقت  واإىل  الذي،  القطري  املجتمع  اأفرزها  �رشفة  داخلية  باأ�ضباب 

اإن  فيه.  االإجرام  االأمن االجتماعي وندرة حوادث  عالية من  بدرجة  ينعم  كان 

التف�ضري احلقيقي واالأكرث �ضوابية الرتفاع معدالت اجلرمية يف قطر اإمنا يعزى 

اإىل االنفتاح الكبري الذي ت�ضهده الدولة، والذي ترافق بقدوم اأعداد كبرية من 

النا�ص اإليها من كل اأ�ضقاع االأر�ص، اإ�ضافة اإىل التطور احلا�ضل يف االأ�ضاليب 

والطرق التقنية املتبعة يف ارتكاب اجلرمية، وهي جرائم واأفعال دخيلة مل تكن 

معروفة اأو �ضائعة يف املجتمع القطري.  

شكل )16( : عدد الجرائم المسجلة لكل 100 ألف نسمة من السكان للفترة )2010-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 

أين نحن ؟ 
اإال اأن دولة  رغم �ضعوبة عقد مقارنات دولية، 

قطر تعد من اأقل دول العامل من حيث قلة عدد 

اجلرائم امل�ضجلة فيها.

المستقبل :
الأن الدولة باتت واحدة من اأكرث بلدان العامل جذبًاً لليد العاملة االأجنبية 

اأي  من  اأكرث  اأ�ضبحت  اجلرائم  ولكون  كبرية،  باأعداد  اإليها  تتدفق  التي 

وقت م�ضى قابلة للتنفيذ بوا�ضطة اأحدث الو�ضائل والطرق التكنولوجية، 

فاإنه من املرجح اأن ت�ضتمر معدالت اجلرمية باالرتفاع، ال�ضيما بعد فوز 

اليد  من  املزيد  ا�ضتقدام  يتطلب  الذي   2022 مونديال  با�ضت�ضافة  قطر 

العاملة يف خمتلف املجاالت.  

16(  عدد الجرائم المسجلة لكل 100 ألف نسمة من السكان
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المؤشرات االقتصادية

تمهيد  :

التنمية المستدامة في جانبها االقتصادي، ويهدف إلى عرض التطور الحاصل  يتناول هذا الفصل مؤشرات 
في القطاعات االقتصادية على شكل مؤشرات خالل السنوات )2001-2010( وفق توافرها، أو لسنوات متقاربة.

االقتصاد  جوانب  في  قطر  دولة  تقدم  مدى  بيان  في  الفصل  هذا  في  االقتصادية  المؤشرات  وتسهم 
حسابها  يمكن  رقمية  معايير  خالل  من  الدولة  وضع  رئيسة  بصورة  تقّيم  وهي  فعلية،  بصورة  المختلفة 
ومقارنتها مع دول أخرى، وتسهم في إعطاء صورة واضحة عن الوضع القائم وعوامل الضعف والقوة في 

التنمية االقتصادية، وتبين أيضًا مدى التقدم أو التراجع في تطبيق السياسات االقتصادية الكلية.

ويتناول هذا الفصل المؤشرات التالية :

-  مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
-  نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

-  معدل التضخم.
-  معدل االستخدام.

-  معدل النشاط االقتصادي الخام حسب الجنس.
-  عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 شخص.

-  عدد خطوط الهاتف الجوال لكل 100 شخص.
-  عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 100 من السكان.

-  عدد الحواسب الشخصية لكل 100 نسمة من السكان.
-  الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

-  الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
-  المساعدات اإلنمائية الرسمية الممنوحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

-  التحويالت النقدية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
-  االستثمار األجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

-  االستثمار األجنبي المباشر الصادر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
-  استخدام الطاقة.

-  توليد النفايات الخطرة.
-  تدوير المخلفات.
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أين نحن ؟
والهيئات  املنظمات  تقارير  يف  قطر  دولة  ت�ضنف 

الدولية �ضمن الدول املرتفعة الدخل، حيث يتجاوز 

االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  فيها  الفرد  ن�ضيب 

والبالغ )74.9( األف دوالر لعام 2010، نظريه يف 

الدول املتقدمة والبالغ )37( األف دوالر. 

المصدر :  برنامج االمم المتحدة اإلنمائي،
تقرير التنمية البشرية، 2010.

المستقبل : 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�ضيب  ي�ضتمر  اأن  املتوقع  من 

املتوقع  االقت�ضادي  للنمو  نتيجة  القادمة  ال�ضنوات  خالل  باالرتفاع 

وال�ضناعات  امل�ضال  الغاز  م�رشوعات  من  العوائد  تزايد  عن  والناجم 

البرتوكيماوية، ف�ضاًل عن ارتفاع معدالت العائد من ا�ضتثمارات الدولة 

يف اخلارج يف خمتلف االأن�ضطة واالأ�ضول اال�ضتثمارية )تقدر اال�ضول 

اخلارجية جلهاز قطر لال�ضتثمار بنحو 120 مليار دوالر عام 2011(.

التعريف :
باالأ�ضعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  به  يق�ضد 

لل�ضكان،  الكلي  العدد  على  مق�ضومًا  اجلارية 

مل�ضتوى  مهما  مقيا�ضًا  املوؤ�رش  هذا  يعد  حيث 

التنمية االقت�ضادية واالأداء الكلي لالقت�ضاد.

التقييم : 
ملحوظًا  تطورًا  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�ضيب  موؤ�رش  �ضهد 

نحو  من  ارتفع  حيث   ،)2010-2001( الدرا�ضة  قيد  الفرتة  خالل 

عام  يف  دوالر  األف   )74.9( اإىل  2001م  عام  يف  دوالر  األف   )27.3(

2010م، حمققًا معدل منو �ضنوي يف املتو�ضط قدره )11.9%(  باالأ�ضعار 

اجلارية. ويعزى هذا التطور يف ن�ضيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل 

والناجمة  االجمايل،  املحلي  الناجت  �ضهدها  التي  امللحوظة  الزيادات  اإىل 

عن الزيادة الكبرية يف الطاقة االإنتاجية املتحققة يف قطاع النفط مدعومًا 

بارتفاع اأ�ضعار النفط، حيث ارتفع من نحو 63.8 مليار ريال عام 2001 

اىل قرابة 463.5 مليار ريال عام 2010، حمققًا معدل منو �ضنوي قدره 

يف املتو�ضط نحو)24.6%( خالل تلك الفرتة.

المؤشرات  االقتصادية30

ا(  مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

شكل )17( : نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )2001-2010( دوالر أمريكي

المصدر  :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات : 
-  جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة .

-  مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائية الفصلية، المجلد )31(، العدد )2(، يونيو 2011.
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31 المؤشرات  االقتصادية

شكل )18( : نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )2009-2001(

المصدر : تم حساب النسبة باالعتماد على :
-  جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة
-  منظمة الخليج لالستشارات الصناعية، ملف الخليج اإلحصائي

-  مصرف قطر المركزي، النشرة االحصائية الفصلية، أعداد مختلفة

أين نحن ؟
يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  اال�ضتثمار  ن�ضبة  تتجاوز 

عام 2009، نظرياتها يف  والبالغة )%39.6(  دولة قطر، 

الدول املتقدمة )21.0%(، وعلى �ضعيد العامل )%23.9(.

المصدر : صندوق النقد الدولي، أفاق االقتصاد العالمي، أبريل  2010

المستقبل : 
اإىل الناجت املحلي االإجمايل  اأن ت�ضتمر ن�ضبة اال�ضتثمار  من املتوقع 

بتنفيذ  الدولة  لقيام  نتيجة  القادمة  القليلة  االأعوام  خالل  مرتفعة 

العديد من امل�ضاريع اال�ضتثمارية ويف خمتلف القطاعات وعلى راأ�ضها 

م�رشوع م�ضريب، وميناء الدوحة الدويل، واجل�رش الذي يربط بني 

الدولة والبحرين، وم�ضاريع ال�ضكك احلديدية والريا�ضية، والطرق 

وامل�ضاريع ذات العالقة بالنفط والغاز وغريها.

التعريف :
يف  املال  راأ�ص  تكوين  اإجمايل  عن  عبارة  هو 

�ضنة ما مق�ضومًا على الناجت املحلي االإجمايل. 

النمو  قيا�ص  يف  املوؤ�رش  هذا  وي�ضاعد 

الراأ�ضمايل  الرتاكم  الراأ�ضمايل وتطور حجم 

التنمية  لتمويل  املتاح  الوطني  االقت�ضاد  يف 

االقت�ضادية، ويعترب احد العنا�رش الهامة يف 

عملية التنمية امل�ضتدامة.

التقييم : 
ملحوظًا  ارتفاعًا  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  اال�ضتثمار  ن�ضبة  موؤ�رش  �ضهد 

اإىل   2001 عام   )%23.4( من  ارتفع  حيث  الدرا�ضة،  قيد  الفرتة  خالل 

)37.6%( عام 2008، ثم اإىل )39.6%( عام 2009، حمققًا بذلك معدل منو 

�ضنوي يف املتو�ضط قدره )6.8%(. ويعزى ارتفاع ن�ضبة االإنفاق اال�ضتثماري 

قطاعات  �ضهدتها  التي  الكبرية  لال�ضتثمارات  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل 

البنية التحتية كالطرق واالن�ضاءات واإن�ضاء املرحلة االأوىل من مطار الدوحة 

الدويل واالت�ضاالت والكهرباء واملاء وال�رشف ال�ضحي، وكذلك اال�ضتثمار 

يف بع�ص القطاعات احليوية كقطاع النفط والغاز خالل الفرتة قيد الدرا�ضة.

2(  نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
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أين نحن ؟
مقارنة  مقبواًل  قطر  دولة  يف  احلايل  الت�ضخم  معدل  ُيعد 

عام  بلغ  والذي  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  بدول  بنظرائه 

2010 يف البحرين )2%( والكويت )4.10%(، و�ضلطنة عمان 

واالإمارات   )%5.40( ال�ضعودية  العربية  واململكة   ،)%3.30(

العربية املتحدة )0.90%(، وكذلك مقارنة بالدول املتقدمة التي 

بلغ معدل الت�ضخم فيها )1.6 %( للعام ذاته.

المصدر : 

المستقبل : 
منخف�ص  م�ضتوى  يف  الت�ضخم  معدل  ي�ضتمر  اأن  يتوقع 

ومقبول خالل ال�ضنوات القادمة، نظرًا لزيادة عر�ص امل�ضاكن 

وتراجع االإيجارات، وبالتايل ركود قطاع العقارات من جهة، 

وتراجع حدة ارتفاع اأ�ضعار املواد الغذائية من جهة اأخرى.

التعريف :
يف  ال�ضنوية  الزيادة  معدل  به  يق�ضد 

امل�ضتهلك  الأ�ضعار  العام  القيا�ضي  الرقم 

اأهم  اأحد  وُيعد  واخلدمات،  ال�ضلع  من 

الكلي  االقت�ضاد  اأداء  قيا�ص  موؤ�رشات 

اأحد  اأنه  كما  االقت�ضادي،  واال�ضتقرار 

بوا�ضطة  متابعتها  تتم  التي  املوؤ�رشات 

ال�ضيا�ضة النقدية، واأحد العوامل املوؤثرة 

يف مناخ اال�ضتثمار ويف توزيع الدخل.

التقييم : 
-2001( الفرتة  خالل  مقبولة  مبعدالت  زيادة  الت�ضخم  معدل  موؤ�رش  �ضهد 

ارتفع  حيث   ،)2008-2004( الفرتة  خالل  بالت�ضاعد  اأخذ  اأنه  غري   ،)2003

مقدارها  زيادة  حمققًا   ،2008 عام   )%15.2( اإىل   2004 عام   )%6.8( من 

وتعزى   .)%2.1( قدرها  �ضنوية  زيادة  مبتو�ضط  اي  مئوية  نقطة   )%8.4(

اإىل زيادة الطلب على امل�ضاكن  اأ�ضباب ارتفاع معدل الت�ضخم خالل هذه الفرتة 

اأن الت�ضخم  اإال  اأ�ضعار املواد الغذائية.  وارتفاع االإيجارات، م�ضحوبًا بارتفاع 

اأخذ بالرتاجع خالل عامي 2009، 2010 لي�ضجل )-4.9%، - 2.4%(، وذلك 

نظرا لتوفر املزيد من الوحدات ال�ضكنية، وانخفا�ص �ضعر �رشف الدوالر الفعلي 

بن�ضبة 4.4% عام 2010، واعتدال منو اأ�ضعار املواد الغذائية.

IMF, World Economic and Financial Survey, sep.2011

شكل )19( : معدل التضخم للفترة )2010-2001(

المصدر  : 
-  جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة

-  جهاز اإلحصاء، بيانات منشورة على موقع الجهاز )بيانات قطر لتبادل المعلومات(
-  مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائية الفصلية، المجلد )31(، العدد )2(، يونيو 2011

3(  معدل التضخم
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شكل )20( : معدل االستخدام للفترة )2010-2001(

المصدر  : 
-  جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة.

-  جهاز اإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن خالل عامي 2004، 2010  

أين نحن ؟
تفوق معدالت اال�ضتخدام االإجمالية يف دولة قطر البالغة 99.9% عام 2009 

دولة  يف  املعدالت  بلغت  فقد  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  يف  نظرياتها 

العربية  اململكة  ويف   ،%96 البحرين  مملكة  ويف   ،%96.1 املتحدة  االمارات 

ال�ضعودية 94.6%، ويف الكويت %98.6. 

المصدر : التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 2010.   

بينما بلغت هذه املعدالت يف بع�ص الدول املتقدمة كالواليات املتحدة االمريكية 

90.7%، واململكة املتحدة 92.2%، ومنطقة اليورو 89.9% عام 2010.

المصدر : 

المستقبل : 
اال�ضتخدام  معدالت  تبقى  اأن  املتوقع  من 

ال�ضتمرار  نظرًا  القادمة  الفرتة  مرتفعة خالل 

ي�ضهده  الذي  القوي  االقت�ضادي  االأداء 

مقرونًا  اأن�ضطته  وتنوع  القطري  االقت�ضاد 

العديد  لتنفيذ  الالزمة  الوافدة  العمالة  بتدفق 

من امل�ضاريع يف خمتلف االأن�ضطة االقت�ضادية.

التعريف :
العاملني  ن�ضبة  اال�ضتخدام  يق�ضد مبعدل 

الن�ضيطني  جممل  من  اجلن�ضني  من 

اقت�ضاديًا )15 �ضنة فاأكرث( من ال�ضكان. 

وُيعد معدل اال�ضتخدام موؤ�رشًا اقت�ضاديًا 

واجتماعيًا نظرًا مل�ضاهمته يف قيا�ص االأداء 

ويف  احلياة،  نوعية  ويف  االقت�ضادي، 

التنمية  تتطلع  اإذ  االجتماعية،  امل�ضاركة 

اأكرث،  عمل  فر�ص  توفري  اإىل  امل�ضتدامة 

تعمل  ا�ضتخدام  �ضيا�ضة  خالل  من  وذلك 

على حتقيق ت�ضغيل كامل.

التقييم : 
�ضهد موؤ�رش اال�ضتخدام ارتفاعًا ملحوظًا خالل الفرتة قيد الدرا�ضة ، حيث ارتفع 

 ،2009  ،2008 عامي  خالل   )%99.7( حوايل  اإىل   2001 عام   )%96.1( من 

يقرتب  القطري  العمل  �ضوق  اأن  اأي   ،)%99.5( اإىل   2010 عام  قلياًل  ليرتاجع 

اإزداد  اإذ  الرجال والن�ضاء،  املوؤ�رش ما بني  الكامل. وقد تفاوت هذا  الت�ضغيل  من 

عامي 2008،   )%99.9( نحو  اإىل  عام 2001،   )%97.7( نحو  من  الرجال  لدى 

2009 واإىل )99.8%( عام 2010، وذلك نتيجة لالزدهار االقت�ضادي الذي �ضهده 

الوافدة  العمالة  تدفق  وت�ضارع  ناحية،  من  قطاعاته  كافة  يف  القطري  االقت�ضاد 

لتلبية الطلب على الت�ضغيل يف كافة االأن�ضطة االقت�ضادية من ناحية اأخرى. وارتفع 

اإىل قرابة )%98.3(  معدل الت�ضغيل لدى الن�ضاء من نحو )87.1%( عام 2001 

عام 2008، )98.5%( عام 2009 ليرتاجع قلياًل اإىل )97.2%( عام 2010.

4(  معدل االستخدام

ILO: Short Term Indicators of the Labour Market
Arab States and Territories and North African Countries, 2011  

33 المؤشرات  االقتصادية

ARABIC REPORT 3.indd   33 � ��:�   ����/�/��



أين نحن ؟
يف  والن�ضاء  للرجال  اخلام  االقت�ضادي  الن�ضاط  معدالت  تفوق 

دولة قطر نظرياتها يف غالبية الدول اخلليجية )اململكة العربية 

ال�ضعودية 49.9% عام 2009 ودولة االمارات العربية املتحدة 

72.6% عام 2008(، ويف بع�ص الدول العربية )م�رش %50.3، 

)فرن�ضا  املتقدمة  بع�ص  ويف   ،)2010 عام   %39.5 واالردن 

56.7%، اأملانيا 59.5% ، اململكة املتحدة 62.4% عام 2010(.

المصدر : 

المستقبل : 
اخلام  االقت�ضادي  الن�ضاط  معدالت  تتزايد  اأن  يتوقع 

الق�ضرية  الفرتة  خالل  طفيف  ب�ضكل  للذكور  االإجمالية 

القادمة، نظرًا ال�ضتمرار العمل يف غالبية امل�ضاريع يف االأن�ضطة 

االقت�ضادية كثيفة العمل والبدء يف بع�ضها االآخر. وبالتايل، 

يتوقع حدوث ارتفاع ب�ضيط يف اأعداد العمالة الوافدة، بينما 

�ضوف تزداد معدالت الن�ضاط االقت�ضادي اخلام للن�ضاء، واإن 

كانت مبعدالت منو اأقل، نظرًا ال�ضتمرار التطور االقت�ضادي 

املراأة يف  الدولة وتعزيز م�ضاركة  الذي ت�ضهده  واالجتماعي 

التنمية فيها واإتاحة فر�ص العمل اأمامها.

التعريف :
�ضنة   15( اقت�ضاديًا  الن�ضيطني  جملة  عن  عبارة  هو 

فاأكرث( مق�ضومًا على اإجمايل ال�ضكان م�رشوبًا يف 100، 

�ضنة   15 اقت�ضاديًا  الن�ضيطات  )جملة  للن�ضاء  وكذلك 

فاأكرث مق�ضومًا على اإجمايل ال�ضكان من الن�ضاء م�رشوبًا 

 15 اقت�ضاديًا  الن�ضيطني  )جمموع  وللرجال   )100 يف 

ال�ضكان  جمموع  على  مق�ضومًا  الرجال  من  فاأكرث  �ضنة 

الن�ضاط  معدل  ويقي�ص   .)100 يف  م�رشوبًا  الرجال  من 

اقت�ضاديًا  الن�ضيطني  م�ضاركة  معدل  اخلام  االقت�ضادي 

العاملة  القوى  بحجم  التنبوؤ  على  وي�ضاعد  االإنتاج،  يف 

مبعرفة تقديرات ال�ضكان وفئات اأعمارهم. 

التقييم : 
معدل  زيادة  اإىل  اقت�ضاديًا  الن�ضيطني  جمموع  ارتفاع  اأدى 

اإىل  عام 2001   )%49.8( نحو  من  اخلام  االقت�ضادي  الن�ضاط 

اإىل )%77.2، %75.1(  قلياًل  ليرتاجع  عام 2008،   )%80.9(

خالل عامي 2009،2010 ب�ضبب االأزمة االقت�ضادية العاملية وما 

اأعداد العمالة الوافدة.  وقد تباينت  ترتب عليها من تراجع يف 

الن�ضاط االقت�ضادي اخلام للرجال والن�ضاء خالل تلك  معدالت 

العمل،  وزارة  اتبعتها  التي  الت�ضغيل  ل�ضيا�ضات  وفقًا  الفرتة 

الوافدة  العمالة  بتدفق  م�ضحوبة  التقطري  �ضيا�ضات  وتطبيق 

التي تتطلبها عملية التنمية وم�ضاريعها املختلفة.

 ILO: Short term Indicators of the labour  market, 2011

المؤشرات  االقتصادية34

شكل )21( : معدل النشاط االقتصادي الخام حسب الجنس للفترة )2010-2001(

المصدر : 
-  جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة، أعداد مختلفة.

-  جهاز اإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن خالل عامي 2004, 2010 

5(  معدل النشاط االقتصادي الخام حسب الجنس
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شكل )22( : عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من السكان للفترة )2010-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على :
-  جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة.

-  جهاز االحصاء ،المجموعة االحصائية السنوية ،االحصاءات االقتصادية،2011   
-  شركة اتصاالت قطر)كيوتل(، بيانات غير منشورة.

أين نحن ؟
يف  ال�ضكان  من  مئة  لكل  الثابت  الهاتف  موؤ�رش  يعترب   

 ،)47( املتقدمة  الدول  يف  مثيله  ن�ضف  من  اأقل  قطر  دولة 

من  قلياًل  واأقل   ،)13( النامية  الدول  يف  املعدل  ويتجاوز 

املعدل على ال�ضعيد العاملي البالغ )19(.

المصدر : البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، 2010.

المستقبل : 
ال�ضكان  بني  الثابتة  الهواتف  انت�ضار  معدل  ي�ضهد  اأن  يتوقع 

وميل  ال�ضكان  عدد  لزيادة  نتيجة  القادمة  االأعوام  خالل  تدنيًا 

مع  يتما�ضى  والذي  اجلوالة،  الهواتف  ا�ضتخدام  اإىل  االأفراد 

خطوط  ا�ضتخدام  يف  انح�ضارًا  ي�ضهد  الذي  العاملي  االجتاه 

الهاتف الثابت.

التعريف :
هو عبارة عن عدد خطوط الهاتف الثابت 

ال�ضكان  عدد  جمموع  على  مق�ضومًا 

بالدولة م�رشوبًا يف 100، حيث ُيعد هذا 

االت�ضاالت  لتطور  مقيا�ص  اأهم  املوؤ�رش 

ال�ضلكية والال�ضلكية يف اأي بلد، ويعرب عن 

الهاتفية  االت�ضاالت  خدمة  انت�ضار  مدى 

على م�ضتوى الدولة.

التقييم : 
ملحوظًا  انخفا�ضًا  ال�ضكان  بني  الثابت  الهاتف  انت�ضار  معدل  موؤ�رش  �ضهد 

خالل الفرتة )2001-2010(، حيث تراجع من )25.8( خطًا لكل مئة من 

ال�ضكان عام 2008، ثم  اإىل )18.2( خطًا لكل مائة من  ال�ضكان عام 2001 

اإىل )16.7 %( و)16.9%( خطًا لكل مائة من ال�ضكان عامي 2009 و2010 

على الرتتيب. ويعزى انخفا�ص موؤ�رش عدد خطوط الهاتف الثابت لكل مئة 

اإىل تزايد ا�ضتخدام الهواتف اجلوالة، واإىل تزايد عدد ال�ضكان  من ال�ضكان 

العمالة  لتدفق  نتيجة   )2010-2004( الفرتة  خالل  مرتفعة  مبعدالت 

الوافدة، والتي اأغلبها يف�ضل ا�ضتخدام الهاتف اجلوال على الهاتف الثابت.

6(  عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 شخص
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أين نحن ؟
يفوق معدل انت�ضار الهاتف اجلوال يف دولة قطر مثيله يف الدول 

املتقدمة )106(، ويتجاوز املعدل يف الدول النامية )52(، وهو 

اأعلى كثريًا من املعدل على ال�ضعيد العاملي البالغ )61(. 

المصدر :  البنك الدولي ، مؤشرات التنمية العالمية، 2010.

المستقبل : 
بني  اجلوالة  الهواتف  انت�ضار  معدل  ي�ضهد  اأن  يتوقع 

نتيجة  القادمة  االأعوام  خالل  ملحوظًا  ارتفاعًا  ال�ضكان 

لزيادة عدد ال�ضكان، وو�ضع الدولة ا�ضرتاتيجيات لتطوير 

�ضوق  وانفتاح  واالت�ضاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 

االت�ضاالت القطري على �رشكات االت�ضاالت العاملية، حيث 

اأ�ضبح ال�ضوق مفتوحًا بعد اأن كان يف حالة احتكار من قبل 

�رشكة واحدة فقط.

التعريف :
هو عبارة عن جمموع عدد م�ضرتكي خدمة الهاتف 

اجلوال على م�ضتوى الدولة مق�ضومًا على جمموع 

عدد ال�ضكان م�رشوبًا يف 100، وُيعد هذا املوؤ�رش 

مقيا�ضًا لتقدم و�ضهولة عملية االت�ضال واال�ضتفادة 

من تقنيات االقت�ضاد الرقمي.

التقييم : 
ملحوظًا  ارتفاعًا  ال�ضكان  بني  اجلوال  الهاتف  انت�ضار  موؤ�رش  �ضهد 

خالل الفرتة قيد الدرا�ضة، حيث ارتفع من )28.0( خطًا لكل مئة من 

ال�ضكان عام 2001 اإىل )116.2( خطًا عام 2008، ثم اإىل )161( خطًا 

عام 2010، حمققًا بذلك معدل منـو �ضنوي باملتو�ضط قدره )%21.5(. 

ويعزى هذا االرتفاع ب�ضكل رئي�ضي اإىل زيادة عدد �ضكان الدولة الناجم 

وارتفاع  احلياة  منط  تطور  اإىل  باالإ�ضافة  الوافدة،  العمالة  تدفق  عن 

تطور  يتطلبه  وما  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  القطري  الفرد  ن�ضيب 

بيئة االأعمال ومنتجات تقنية االت�ضاالت من زيادة الطلب على الهاتف 

اجلوال، وكذلك انفتاح �ضوق االت�ضاالت يف الدولة.

المؤشرات  االقتصادية36

شكل )23( : عدد خطوط الهاتف النقال لكل 100 من السكان للفترة )2010-2001(

المصدر : تم حساب المؤشر باالعتماد على :
-  جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة

-  المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، المشهد الرقمي في دولة قطر، 2011
-  جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، اإلحصاءات االقتصادية، 2011

7(  عدد خطوط الهاتف الجوال لكل 100 شخص
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شكل )24( : عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 100 من السكان للفترة )2010-2001(

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على :
-  جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة

-  المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، المشهد الرقمي في دولة قطر، 2011
-  جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، اإلحصاءات االقتصادية، 2011

أين نحن ؟
ال�ضكان يف دولة قطر  االإنرتنت بني  ا�ضتخدام  انت�ضار  يقل معدل 

جمل�ص  دول  بع�ص  يف  مثيله  عن   2008 عام   )%26.6  ( البالغ 

دولة   ،%52 املتحدة  العربية  االمارات  )دولة  اخلليجي  التعاون 

العربية  اململكة   ،%38.3 البحرين  مملكة   ،%39.2 الكويت 

ال�ضعودية 29.7%، ويزيد عن �ضلطنة عمان 21.1%(، وعن الدول 

 ،)%15( النامية  الدول  يف  املعدل  ويتجاوز   ،)%55( املتقدمة 

واأعلى كثريًا من املعدل على ال�ضعيد العاملي البالغ )%20(.

World Bank data, http://data.worldbank.org/indicator : المصدر

المستقبل : 
بني  االإنرتنت  ا�ضتخدام  انت�ضار  معدل  ي�ضهد  اأن  يتوقع 

ال�ضكان يف دولة قطر ارتفاعًا ملحوظًا خالل الفرتة القادمة 

نتيجة لتبني �ضيا�ضات تعمل على تخفي�ص تكاليف اال�ضرتاك 

واال�ضتخدام يف قطاع االت�ضاالت، وتطوير تطبيقات خدمية 

املوؤ�ض�ضات  مع  واملقيم  املواطن  تفاعل  من  تزيد  خمتلفة 

وموؤ�ض�ضات  واالجتماعية  والثقافية  والتعليمية  احلكومية 

االأعمال، وارتفاع امل�ضتوى التعليمي لدى غالبية ال�ضكان، 

وات�ضاع وتنوع االأن�ضطة االقت�ضادية واالأعمال .

التعريف :
االإنرتنت  م�ضتخدمي  عدد  عن  عبارة  هو 

على  مق�ضومًا  الدولة  م�ضتوى  على 

 ،100 يف  م�رشوبًا  ال�ضكان  عدد  جمموع 

النفاذ  لكثافة  مقيا�ضًا  املوؤ�رش  هذا  وُيعد 

للمعلومات  العاملية  ال�ضبكة  خلدمات 

 ) وا�ضتخدامها  االإنرتنت  اىل  )الو�ضول 

التعلم واملعلومات  وبالتايل توفري فر�ص 

الفراد املجتمع.

التقييم : 
�ضهد موؤ�رش معدل انت�ضار ا�ضتخدام االإنرتنت بني ال�ضكان ارتفاعًا ملحوظًا خالل 

الفرتة )2001-2010(، حيث ارتفع من )6.2( م�ضتخدمًا لكل مئة من ال�ضكان عام 

2001 اإىل )27( م�ضتخدمًا لكل مئة من ال�ضكان عام 2008، ليرتاجع اإىل )26.6( 

العمالة  من  عدد  هجرة  ب�ضبب  وذلك   ،2009 عام  ال�ضكان  من  مئة  لكل  م�ضتخدمًا 

الوافدة نتيجة االأزمة املالية العاملية، ثم ارتفع اإىل )29.8( م�ضتخدمًا لكل مئة من 

ال�ضكان عام 2010، حمققًا بذلك معدل منو �ضنوي باملتو�ضط قدره )19.2%( خالل 

االقت�ضادية  االأن�ضطة  تنوع  اإىل  االرتفاع  هذا  ويعزى   .)2010-2001( الفرتة 

لدى  التعليمي  امل�ضتوى  بارتفاع  مقرونًا  قطر  دولة  ت�ضهدها  التي  واالجتماعية 

املجل�ص  وا�ضرتاتيجيات  خطط  اإطار  يف  االنرتنت  خدمات  وتطوير  ال�ضكان  غالبية 

االأعلى لالت�ضاالت وتكنولوجيا املعلومات.

8(  عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 100 من السكان 
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أين نحن ؟
ال�ضكان  يقل معدل انت�ضار احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية لكل 100 من 

يف دولة قطر والبالغ )32.3%(عن نظريه يف بع�ص دول جمل�ص 

العربية  اململكة   ،%74.6 البحرين  )مملكة  اخلليجي  التعاون 

البالغ  االأوروبي  االحتاد  دول  وعن   ،)%68.3 ال�ضعودية 

)54.1%(، ويتخطى املعدل العاملي البالغ )14.9%( لعام 2008.

UNDATA, Explorer  : المصدر 

المستقبل : 
احلا�ضوب  اأجهزة  انت�ضار  موؤ�رش  يرتفع  اأن  املتوقع  من 

الدولة  لتبني  ال�ضكان يف دولة قطر نتيجة  ال�ضخ�ضي بني 

كمبادرات  واملعرفة،  املعلومات  جمتمع  تعزيز  �ضيا�ضات 

وال�ضريفة  االإلكرتونية،  والتجارة  االإلكرتوين،  التعليم 

عن  ف�ضاًل  االإلكرتونية،  وتطبيقات احلكومة  االإلكرتونية، 

الرقمية  الثقافة  ن�رش  من  تعزز  الإجراءات  الدولة  تبني 

يف  باملجان  االإنرتنت  خدمات  ا�ضتخدام  اإتاحة  خالل  من 

احلدائق وال�ضاحات العامة.

التعريف :
ال�ضخ�ضية  احلا�ضوب  اأجهزة  عدد  عن  عبارة  هو 

)امل�ضتخدمة اأو املتاحة لال�ضتخدام( مق�ضومة على 

عدد ال�ضكان م�رشوبة يف 100، وُيعد موؤ�رش انت�ضار 

اأجهزة احلا�ضوب اأحد املوؤ�رشات االأ�ضا�ضية لتطور 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت.

التقييم : 
�ضهد موؤ�رش انت�ضار ا�ضتخدام احلا�ضوب ال�ضخ�ضي زيادة ملحوظة 

 )%17.1( من  املوؤ�رش  ارتفع  الفرتة )2004-2010(، حيث  خالل 

واإىل )32.3%( عام 2008،  اإىل )26.3%( عام 2007،  عام 2004 

ثم اإىل )37%( عام 2010، حمققًا بذلك معدل منو قدره )%13.7( 

يف املتو�ضط خالل تلك الفرتة. ويعزى هذا االرتفاع اإىل توجه الدولة 

وتزايد  االلكرتونية،  واملعلومات  املعرفة  على  القائم  االقت�ضاد  نحو 

التطبيقات واملنتجات، وحاجة جمتمع االأعمال والطلبة واجلامعات 

اإىل ا�ضتخدام احلا�ضوب ال�ضخ�ضي. 

9(  عدد الحواسب الشخصية لكل 100 نسمة من السكان

 شكل )25( : عدد الحواسب الشخصية لكل 100 نسمة من السكان للفترة )2010-2004(

المصدر  : 
NationalMaster.com  2011 المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، المشهد الرقمي في دولة قطر  -

-  االسكوا، المجموعة اإلحصائية، العدد )29(، 2010

المؤشرات  االقتصادية38
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شكل )26( : الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )2010-2001(

المصدر  :  تم حساب المؤشر اعتمادًا على بيانات مصرف قطر المركزي، النشرة االحصائية الفصلية ، اعداد مختلفة

أين نحن ؟
ت�ضنف دولة قطر وفق هذا املوؤ�رش من �ضمن الدول التي حققت 

فائ�ضًا اإيجابيًا يف ن�ضبة ميزان احل�ضاب اجلاري اإىل الناجت املحلي 

بنحو  مقارنة   ،2010 عام   )%16.5( بلغت  والتي  االإجمايل 

 )%8.7( عمان،  ل�ضلطنة   )%11.6  ( البحرين،  ململكة   )%4.6(

العربية  االإمارات  لدولة   )% 7.7 ( ال�ضعودية،  العربية  للمملكة 

املتحدة، )31.8%( لدولة الكويت، بينما �ضهدت الدول املتقدمة 

وبلدان   ،)%0.6-( اليورو  ومنطقة   ،)%0.2-( قدره  عجزًا 

منطقة ال�رشق االو�ضط )6.5%( عام 2010. 

المصدر :  صندوق النقد الدولي، افاق االقتصاد العالمي، أكتوبر، 2011. 

المستقبل : 
حتقيق  يف  القطري  االقت�ضاد  ي�ضتمر  اأن  املتوقع  من 

االأعوام  خالل  اجلاري  احل�ضاب  ميزان  يف  فائ�ص 

�ضادرات  قيمة  يف  املتوقعة  للزيادة  نتيجة  القادمة، 

وال�ضناعات  املنتجات  من  وال�ضادرات  امل�ضال  الغاز 

مركز  الدولة  فيها  �ضتحتل  والتي  البرتوكيماوية، 

ال�ضدارة على ال�ضعيد العاملي.

التعريف :
هو اإجمايل احل�ضاب اجلاري )جممل �ضايف 

و�ضايف  واخلدمات  ال�ضلع  من  ال�ضادرات 

مق�ضومًا  التحويالت(  و�ضايف  الدخل 

هذا  ويعك�ص  االإجمايل،  املحلي  الناجت  على 

االقت�ضاد وم�ضاركته  انفتاح  املوؤ�رش مدى 

دوليًا وا�ضتقراره االقت�ضادي وا�ضتدامته.

التقييم : 
 )%23.7( من  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  اجلاري  احل�ضاب  ن�ضبة  انخف�ضت 

عام 2001 اإىل )13.8%( عام 2008، لترتاجع بعدها اإىل )6.8%( عام 2009، 

ب�ضبب تراجع ال�ضادرات ال�ضلعية، وبالتايل انخفا�ص القيمة املطلقة للح�ضاب 

عام 2009،  مليار ر.ق.  اإىل 24،3  عام 2008  مليار ر.ق.  اجلاري من 57،8 

عام   )%16.5( اإىل  الن�ضبة  ارتفاع  اأي  ر.ق.،  مليار   76.6 اإىل  ثانية  لرتتفع 

2010، ويعزى هذا االرتفاع اإىل ا�ضتمرار ال�ضادرات القطرية من الغاز امل�ضال 

وال�ضناعات البرتوكيماوية التي ت�ضهد دولة قطر تو�ضعًا ملحوظًا فيها. 

10(  الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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أين نحن ؟
البالغة  قطر  دولة  يف  التجاري  االنفتاح  درجة  تعد 

جمل�ص  دول  ببع�ص  مقارنة  مرتفعة   )%80.5(

ال�ضعودية  العربية  اململكة  مثل  اخلليجي،  التعاون 

)72%(، ودولة الكويت )59%( عام 2009، ولكنها 

اأقل من دولة االإمارات العربية املتحدة )%117(.

المصدر : االسكوا, مسح للتطورات االقتصادية 
واالجتماعية في منطقة االسكوا 2010-2009 .

المستقبل : 
من املتوقع اأن يبقى موؤ�رش جممل ال�ضادرات والواردات كن�ضبة من 

القادمة،  الفرتة  خالل  مرتفعًا  قطر  دولة  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت 

العربية  احلرة  التجارة  منطقة  اإىل  ان�ضمت  قد  الدولة  واأن  ال�ضيما 

ال�ضوق  واإىل   ،2005 عام  الفعلي  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  الكربى 

اخلليجية امل�ضرتكة التي بداأ العمل الر�ضمي بها مع مطلع عام 2008، 

كما واأن الدولة ت�ضعى اإىل عقد العديد من اتفاقيات ت�ضجيع التبادل 

التجاري واال�ضتثماري مع خمتلف الدول املتقدمة والنامية، عالوة 

على اإن�ضائها للمناطق احلرة وا�ضتمرار االأداء االقت�ضادي القوي. 

التعريف :
ال�ضلع  من  ال�ضادرات  اإجمايل  عن  عبارة  هو 

من  الواردات  اإجمايل  اإليها  م�ضافًا  واخلدمات 

املحلي  الناجت  على  مق�ضومة  واخلدمات  ال�ضلع 

املوؤ�رش  هذا  وُيعد   .100 يف  م�رشوبة  االإجمايل 

على  الوطني  االقت�ضاد  انفتاح  لدرجة  مقيا�ضًا 

االقت�ضاد العاملي.

التقييم : 
�ضهد موؤ�رش ال�ضادرات والواردات كن�ضبة من الناجت املحلي االإجمايل 

 ،)%98.6( الن�ضبة  بلغت  حيث   ،2006 عام  يف  ال�ضيما  ارتفاعًا، 

 ،2009 عام   )%80.5( واإىل   ،2008 عام   )%80.1( اإىل  وتراجعت 

لتناق�ص  نظرًا  وذلك   ،2010 عام   )%82.3( اإىل  قلياًل  لرتتفع 

الناجت  وتزايد  جهة،  من  ال�ضلعية  والواردات  اخلدمية  ال�ضادرات 

تبني  املرتفعة  الن�ضب  تلك  اأن  اإال  اأخرى.  جهة  من  االإجمايل  املحلي 

اعتماد الدولة على برامج عديدة لتحرير التجارة بهدف تعزيز عملية 

االندماج مع االقت�ضاد العاملي.

شكل )27( : الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )2010-2001(

المصدر  :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات :
-  جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة

-  االسكوا، مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة االسكوا 2010-2009

11(  الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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شكل )28( : المساعدات اإلنمائية الرسمية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )2009-2001(

المصدر  :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، سنوات مختلفة

أين نحن ؟
تذبذبها  من  )بالرغم  املقدمة  االإمنائية  امل�ضاعدات  ن�ضبة  جتاوزت 

امل�ضاعدات  جلنة  دول  يف  نظريتها  الدرا�ضة(  قيد  الفرتة  خالل 

االإمنائية )DAC( طيلة الفرتة املدرو�ضة، بل وتخطتها باأكرث من 

والبالغة  لعام 2009،  الن�ضبة  كانت  ال�ضنوات. وقد  مرة يف بع�ص 

)0.39%(، اأعلى من مثيلتها يف دول الداك والبالغة )%0.31(.

المصدر  :  

المستقبل : 
من  املقدمة  االإمنائية  امل�ضاعدات  تزداد  اأن  املتوقع  من 

مع  التعاون  عالقات  حجم  الت�ضاع  نتيجة  قطر  دولة 

ال�ضعيد  على  تلعبه  الذي  الدور  وتزايد  النامية  الدول 

قطر  ل�ضندوق  الفعلي  الن�ضاط  بدء  عن  ف�ضاًل  الدويل، 

للتنمية الذي يتوىل عملية االإ�رشاف على �ضيا�ضة الدولة 

يف جمال تقدمي العون االإمنائي ملختلف الدول.

التعريف :
اأو  و/  املنح  الر�ضمية  االإمنائية  امل�ضاعدات  ت�ضمل 

اإىل  الر�ضمي  القطاع  يقدمها  التي  املي�رشة  القرو�ص 

بالتنمية خالل  النهو�ص  الدول واالأقاليم بهدف  بع�ص 

�ضنة مق�ضومة على الناجت املحلي االإجمايل م�رشوبة يف 

م�ضاهمة  ملدى  مهما  مقيا�ضًا  املوؤ�رش  هذا  وُيعد   .100

حيث  التنمية،  يف  العاملية  ال�رشاكة  حتقيق  يف  الدول 

يقي�ص م�ضتويات امل�ضاعدة مي�رشة ال�رشوط التي تهدف 

اإىل حتقيق التنمية الدولية.

التقييم : 
املحلي  الناجت  من  كن�ضبة  االإمنائية،  امل�ضاعدات  موؤ�رش  �ضهد 

حيث  الدرا�ضة،  قيد  الفرتة  خالل  تذبذبًا  قطر،  دولة  يف  االإجمايل 

 ،2008 عام   )%0.38( اإىل   2001 عام   )%0.63( من  تراجع 

التذبذب  هذا  ويعزى   .2009 عام   )%0.39( اإىل  قلياًل  ولريتفع 

طيلة الفرتة املدرو�ضة اإىل عدم التنا�ضب بني معدل النمو يف الناجت 

املحلي االإجمايل ومعدل النمو يف امل�ضاعدات االإمنائية. 

12(  المساعدات اإلنمائية الرسمية الممنوحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

OECD-Development Assistance Committee,
Development Co-operation Report 2010
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أين نحن ؟
منو  معدل  يف  اخلليجية  الدول  مقدمة  يف  قطر  دولة  تعد 

التحويالت  ن�ضبة  تذبذب  من  بالرغم  النقدية  التحويالت 

ال�ضنوات  خالل  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  النقدية 

.)2010-2001(

المستقبل : 
اإىل  الوافدة  للعمالة  النقدية  التحويالت  ت�ضتمر  اأن  يتوقع 

ال�ضتمرار  نظرًا  القادمة،  ال�ضنوات  خالل  باالرتفاع  اخلارج 

تدفق وتواجد اأعداد العمالة الوافدة يف الدولة للقيام بامل�ضاريع 

يف خمتلف القطاعات، اإال اأن ن�ضبتها من الناجت املحلي االإجمايل 

التقدم يف طرح م�ضاريع  �ضوف ت�ضتمر بالتذبذب متزامنة مع 

البنية التحتية املتعلقة بتنظيم كا�ص العامل عام 2022 من جهة، 

والعوائد النفطية من جهة اأخرى.

التعريف :
هي جملة املبالغ النقدية املحولة من العمالة الوافدة يف 

الدولة يف �ضنة ما مق�ضومة على الناجت املحلي االإجمايل. 

ويرتبط حجم التحويالت النقدية للخارج عادة بعدد 

امل�رشفية  وباالإجراءات  الدولة  يف  الوافدة  العمالة 

التحويالت  تلك  وتوؤدي  نحوها.  الدولة  يف  املتبعة 

اأنها  اإذ  للعمالة  امل�ضدرة  للدول  بالن�ضبة  كبريًا  دورًا 

ماليًا، وتوؤثر يف ح�ضاباتها اخلارجية  ت�ضكل م�ضدرًا 

ا�ضتقرارها  وبالتايل  مدفوعاتها  موازين  ويف 

اهداف  لتنفيذ  هامة  و�ضيلة  االقت�ضادي،وباعتبارها 

امل�ضتقبلة  الدول  حال  وكذلك  امل�ضتدامة،  التنمية 

للعمالة، كما اأنها تعمل على تعزيز ال�رشاكة يف التنمية 

التي جاءت �ضمن االأهداف االإمنائية لالألفية.

التقييم : 
ال�ضنوات  قطر خالل  دولة  �ضهدته  الذي  االقت�ضادي  االزدهار  واكب 

االأخرية زيادة يف اأعداد العمالة الوافدة وحتويالتها النقدية للخارج، 

والتي ارتفعت من نحو )5.5( مليار ريال قطري عام 2001 اإىل قرابة 

مليار ر.ق. عام 2010،  اإىل )38(  ثم  مليار ر.ق. عام 2008،   )19(

الفرتة  خالل   )%24( املتو�ضط  يف  قدره  �ضنوي  منو  معدل  حمققة 

املحلي  الناجت  اإىل  النقدية  التحويالت  ن�ضبة  اأن  اإال   .)2010-2001(

االإجمايل قد �ضهدت تذبذبًا بل وتراجعًا خالل الفرتة )2008-2001( 

والذي  �ضنويًا   )%30.1( مبعدل  االإجمايل  املحلي  الناجت  لتزايد  نظرًا 

اإىل  اأدى  الذي  االأمر   ،)%19.5( النقدية  التحويالت  منو  معدل  فاق 

من  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  كن�ضبة  النقدية  التحويالت  تراجع 

حوايل )8.6%( عام 2001 اإىل )8.2%( عام 2010.

شكل)29( : التحويالت النقدية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )2010-2001(

المصدر :  مصرف قطر المركزي، النشرة االحصائية الفصلية، أعداد مختلفة

13(  التحويالت النقدية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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شكل )30( : االستثمار األجنبي الوارد كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )2010-2001(

UNCTAD, World Investment Report, Various Issues  :  المصدر

أين نحن ؟
املحلي  الناجت  الوارد من  املبا�رش  االأجنبي  اال�ضتثمار  ن�ضبة ر�ضيد  تقل 

يف  مثيالتها  عن   2010 عام   )%24.3( البالغة  قطر  دولة  يف  االإجمايل 

 ،)%39.2( ال�ضعودية  العربية  كاململكة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول 

ودولة االإمارات العربية املتحدة )27.4%(، ومتو�ضط دول غربي اأ�ضيا 

)28.8%(، والدول النامية )29.1%(، والعامل )%30.3(.

المصدر :  

المستقبل : 
اال�ضتثمار  ن�ضبة  ارتفاع  ي�ضتمر  اأن  يتوقع 

املحلي  الناجت  من  الوارد  املبا�رش  االأجنبي 

االإجمايل خالل ال�ضنوات القادمة، نظرًا ملا ي�ضهده 

منو  ومعدالت  جيد،  اأداء  من  القطري  االقت�ضاد 

لال�ضتثمار،  جاذب  اقت�ضادي  ومناخ  مرتفعة، 

وتاأثر حمدود باالأزمة املالية العاملية.

التعريف :
)ا�ضتثمار  الوارد  املبا�رش  االأجنبي  اال�ضتثمار  جملة 

دويل يقوم به مقيم يف دولة ما بامل�ضاهمة يف اأو امتالك 

ن�ضبة  تكون  اأن  وب�رشط  اأخرى،  دولة  يف  م�رشوع 

امللكية يف االأ�ضهم اأو القوة الت�ضويتية 10% اأو اأكرث 

من اأ�ضول ال�رشكة ويتم من خالل امل�ضاهمة يف راأ�ص 

املحلي  الناجت  اإىل  العوائد(  ا�ضتثمار  اإعادة  اأو  املال 

االإجمايل. وي�ضكل اال�ضتثمار االأجنبي املبا�رش الوارد 

لتح�ضن  وموؤ�رشًا  للدولة،  خارجية  متويلية  موارد 

مناخ اال�ضتثمار العام فيها.

التقييم : 
�ضهد موؤ�رش اال�ضتثمار االأجنبي املبا�رش الوارد، كن�ضبة من الناجت 

اإىل   2001 عام   )%1.7( من  ملحوظًا  ارتفاعًا  االإجمايل،  املحلي 

اال�ضتثمار  قيمة  ارتفاع  اإىل  يعزى  والذي   ،2009 عام   )%8.3(

االأجنبي املبا�رش الوارد من )296( مليون دوالر عام 2001 اإىل 

�ضنوي  منوي  معدل  حمققًا   ،2009 عام  دوالر  مليون   )8125(

 ،)2009-2001( الفرتة  خالل   )%52.6( باملتو�ضط  قدره 

ليرتاجع قلياًل اىل )5534( مليون دوالر عام 2010 م�ضكاًل ن�ضبة 

)4.4%( من الناجت املحلي االإجمايل ب�ضبب اكتمال م�ضاريع الغاز 

التي كانت ت�ضاهم فيها اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�رشة.

14(  االستثمار األجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

Country fact sheet, Qatar ,2011 Unctad, World Investment Report
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أين نحن ؟
االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  ال�ضادر  املبا�رش  االأجنبي  اال�ضتثمار  ن�ضبة  تعد 

اأنها مقبولة نظرًا لتقلبات االأحوال  اإال  حمدودة يف ظل البيانات املتوفرة، 

يف  االقت�ضادي  واال�ضتقرار  اال�ضتثمار  ومتطلبات  الدولية،  االقت�ضادية 

الدولة. وتفوق ن�ضبة ر�ضيد اال�ضتثمار االأجنبي ال�ضادر اإىل الناجت املحلي 

االإجمايل يف الدولة عام 2010 البالغة )19.9%( نظرياتها يف اململكة العربية 

ال�ضعودية )3.9%(، ومتو�ضط دول غربي اأ�ضيا )8.2%(، والدول النامية 

)15.7%(، وتتعادل مع دولة االمارات العربية املتحدة )%20(.

.Country fact sheet, Qatar ,2011 Unctad, World Investment Report : المصدر

المستقبل : 
من املتوقع اأن ترتفع ن�ضبة اال�ضتثمار االأجنبي 

االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  ال�ضادر  املبا�رش 

لتوجه  نتيجة  القادمة  ال�ضنوات  القطري خالل 

القطرية  وال�رشكات  لال�ضتثمار  قطر  جهاز 

اخلارجية  ا�ضتثماراتها  تكثيف  اإىل  له  التابعة 

يف  واالأ�ضول  االقت�ضادية  القطاعات  يف خمتلف 

مناطق متعددة من العامل.

التعريف :
ال�ضادر  املبا�رش  االأجنبي  اال�ضتثمار  جملة  هو 

اخلارج(  يف  القطريون  املقيمون  به  يقوم  )الذي 

اال�ضتثمار  وي�ضكل  االإجمايل.  املحلي  الناجت  اإىل 

ال�رشاكة  يف  م�ضاهمة  ال�ضادر  املبا�رش  االأجنبي 

خارجية  متويلية  موارد  توفري  خالل  من  العاملية 

للدولة امل�ضتقبلة لها ولالأ�ضواق املالية الدولية.

التقييم : 
الناجت  من  ال�ضادر  املبا�رش  االأجنبي  اال�ضتثمار  ن�ضبة  موؤ�رش  �ضهد 

بلغ  حيث   ،)2010-2001( الفرتة  خالل  تذبذبًا  االإجمايل  املحلي 

)0.6%( عام 2001، وارتفع اإىل )1.4%( عام 2004، واإىل )%6.5( 

عام 2007، ليرتاجع بعدها اإىل )5.2%( عام 2008، ومن ثم يرتفع 

 .2010 عام   )%1.5( اىل  يرتاجع  ثم   2009 عام   )%11.9( اىل 

االقت�ضادية  التطورات  ا�ضتقرار  عدم  اإىل  التذبذب  هذا  �ضبب  ويرجع 

مبعدالت  القطري  االإجمايل  املحلي  الناجت  وازدياد  جهة،  من  الدولية 

وتباين  وتعدد  ثانية،  جهة  من  االأخرية  ال�ضنوات  خالل  مرتفعة  منو 

االأ�ضول امل�ضتثمر بها يف اخلارج من جهة ثالثة.   

15(  االستثمار األجنبي المباشر الصادر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

شكل )31( : االستثمار األجنبي الصادر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )2010-2001(

UNCTAD, World Investment Report, Various Issues  : المصدر
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شكل )32( : حصة الفرد من االستهالك السنوي للطاقة للفترة )2001-2010(  كيلو واط /ساعة

المصدر :  المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، التقرير اإلحصائي السنوي، سنوات مختلفة

أين نحن ؟
عن  الكهربائية  الطاقة  من  ال�ضنوي  اال�ضتهالك  من  الفرد  ن�ضيب  يزيد 

العاملي  ال�ضعيد  على  العا�رشة  املرتبة  قطر  دولة  وحتتل  العاملي،  املعدل 

اآي�ضلندا املرتبة االأوىل، حيث بلغ  فيها املوؤ�رش )50(  والذي تبواأت فيه 

يف  واط  كيلوا  األف   )24.8( الرنويج  تليها  ال�ضاعة،  يف  واط  كيلوا  األف 

ال�ضاعة، واحتلت دولة قطر املرتبة الثالثة على �ضعيد دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي بعد الكويت الذي بلغ ن�ضيب الفرد فيها من اال�ضتهالك ال�ضنوي 

ال�ضاعة، ودولة االمارات  األف كيلوا واط يف  الكهربائية )17.9(  الطاقة 

العربية املتحدة )11.9( األف كيلوا واط يف ال�ضاعة للعام 2008. 

المصدر :  البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، 2010

المستقبل : 
اال�ضتهالك  من  الفرد  ن�ضيب  ي�ضتمر  اأن  يتوقع 

خالل  االرتفاع  يف  الكهربائية  للطاقة  ال�ضنوي 

امل�ضدر  هي  الكهرباء  لكون  القادمة  ال�ضنوات 

وال�ضتمرار  الدولة،  يف  للطاقة  الرئي�ضي 

كهرباء(  من  يتطلبه  )وما  االقت�ضادي  التطور 

وانعكا�ضاته على م�ضتوى دخل الفرد، وال�ضتمرار 

زيادة �ضكان الدولة وت�ضغيل حمطات جديدة.

التعريف :
امل�ضتهلكة  الكهربائية  الطاقة  اإجمايل  هو 

على  مق�ضومًا  عام  يف  القطاعات  كافة  يف 

عدد ال�ضكان يف العام نف�ضه. وي�ضاعد هذا 

املوؤ�رش يف التعرف على عالقة ن�ضيب الفرد 

من الطاقة الكهربائية بالتقدم االقت�ضادي 

التي  االقت�ضادية  والرفاهية  واالجتماعي 

يتمتع بها الفرد يف الدولة، كما يبني مقدار 

منها  اال�ضتهالك  ملقابلة  املطلوبة  الطاقة 

والتقدم املحرز يف كفاءة ا�ضتخدامها.

التقييم : 
الدرا�ضة، حيث تراجع  الفرتة قيد  الطاقة تذبذبًا خالل  ا�ضتخدام  �ضهد موؤ�رش 

ن�ضيب الفرد من الطاقة الكهربائية يف ال�ضنة من )15.3( األف كيلو واط/�ضاعة 

عام 2001 اإىل )13.5( األف كيلو واط/ �ضاعة عام 2007، ثم اإىل )11.8( األف 

األف كيلو واط/�ضاعة عام  كيلو واط/ �ضاعة عام 2008، لريتفع اإىل )12.7( 

2009 واإىل )14.5( األف كيلو واط/ �ضاعة عام 2010. واليعزى هذا التذبذب 

اإىل انخفا�ص يف ا�ضتخدام الطاقة، بل اإىل ثبات حجم الطاقة املتولدة مع زيادة 

م�ضتوى  وارتفاع  التحويلية  ال�ضناعات  اإن�ضاء  يف  والتو�ضع  ال�ضكان،  عدد 

املعي�ضة. اأما الزيادة يف عام 2010، فتعزى اإىل ت�ضغيل وحدة اإنتاجية جديدة يف 

حمطة راأ�ص لفان الإنتاج الطاقة.

16(  استخدام الطاقة  
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أين نحن ؟

الزالت ن�ضبة توليد النفايات اخلطرة منخف�ضة مقارنة 

التعاون)البحرين(  جمل�ص  دول  بع�ص  يف  بن�ضبتها 

وبع�ص الدول املتقدمة )كاأملانيا وال�ضويد وهولندا(.

المصدر :  

المستقبل : 
من املتوقع اأن تخف حدة تزايد توليد النفايات اخلطرة خالل 

ال�ضنوات القادمة، حيث تعمل الدولة على خف�ضها، وال�ضيما يف 

اخلطرة  للنفايات  م�ضنعًا  الدولة  اأن�ضاأت  فقد  ال�ضناعية.  املدن 

واأكفئها،  التقنيات  اأحدث  م�ضتخدمة   2004 عام  م�ضيعيد  يف 

من  التخل�ص  طلبات  ومناذج  الت�رشيعات  تفعيل  اإىل  باالإ�ضافة 

النفايات ونقلها، واالأجهزة االإدارية البيئية، والتقنيات احلديثة 

يف ال�ضناعة البرتوكيماوية ويف اإدارة خملفات الرعاية ال�ضحية. 

التعريف :
يف  املتولدة  اخلطرة  النفايات  كميات  اإجمايل  هو 

عمليات  اأية  من  اأو  ال�ضناعية  العمليات  من  العام 

وفقًا  خطرة  نفايات  توليد  اإىل  توؤدي  اأخرى 

اأو  بازل  اتفاقية  يف  اخلطرة  النفايات  لتعريف 

على  مق�ضومة  عالقة،  ذات  اأخرى  اتفاقيات  اأي 

الناجت املحلي االإجمايل.  ويبني هذا املوؤ�رش نوعية 

االأن�ضطة ال�ضناعية والتكنولوجيا التي ت�ضتخدمها 

والنمط  عنها  الناجتة  والنفايات  وعملياتها 

اال�ضتهالكي لل�ضكان وحجمهم يف الدولة.

التقييم : 
الفرتة  خالل  حمدودًا  ارتفاعًا  اخلطرة  النفايات  توليد  موؤ�رش  �ضهد 

من  وحدة  لكل  طن   )0.0127( من  تزايد  حيث   ،)2008-2005(

الناجت املحلي االإجمايل عام 2005 اإىل )0.0319( طن/لكل وحدة من 

الناجت املحلي االإجمايل عام 2008، اإال اأنه تراجع خالل عامي 2009، 

االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  وحدة  طن/لكل   )0.0197( اإىل   2010

ب�ضبب  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  وحدة  طن/لكل  و)0.0166( 

واملعاجلة  املحكم  والردم  باحلرق  منها   )%60( نحو  من  التخل�ص 

الكيمائية والفيزيقية، واإعادة تدوير ما بني 20%-30% منها، كزيوت 

والتخل�ص  للمعاجلة  منها   %1.5 حوايل  وت�ضدير  ومذيبات،  عادمة 

النهائي مبرافق بع�ص الدول االأوروبية. 

Waste Without Frontiers,Secretariat of the Basel 
Convention for the years 2006-2004,Geneva,2010

17(  توليد النفايات الخطرة

شكل )33( : توليد النفايات الخطرة للفترة )2005-2008( طن متري لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر  :  وزارة البيئة، بيانات غير منشورة
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شكل )34( : النفايات المعاد تدويرها للفترة )2001-2008( طن سنويًا

المصدر :  وزارة البيئة، بيانات غير منشورة

أين نحن ؟
منخف�ضة  النفايات  تدوير  عمليات  الزالت 

يف دولة قطر، مقارنة مع )5%( يف ماليزيا، 

اإيطاليا،  يف  و)%24.3(  لبنان  يف  و)%6( 

مع  مقارنة  وكذلك  �ضوي�رشا  يف  و)%50( 

 ،)%70( املتحدة  اململكة   ،)%43( كندا 

اأفريقيا  و�ضمال  االأو�ضط  ال�رشق  ودول 

)33%( عام 2009. 

carillionplc..http://sustainability11 : المصدر
com/environment/performance-data.html

المستقبل : 
من املتوقع اأن ترتفع ن�ضبة تدوير النفايات خالل الفرتة القادمة نتيجة لزيادة 

الطاقات االإنتاجية مل�ضانع التدوير وتوجهات الدولة نحو تبني اأ�ضا�ص وتطبيقات 

يف  املخلفات  الإدارة  املتكامل  املركز  ت�ضغيل  �ضيبداأ  حيث  االأخ�رش،  االقت�ضاد 

م�ضيعيد يف اأواخر العام 2011، والذي �ضريفع م�ضتوى تدوير املخلفات من %8 

اإىل ما بني 20-25% يف الفرتة االأوىل للت�ضغيل. على اأن ترتفع الن�ضبة اإىل %38 

بحلول عام 2016، باالإ�ضافة للعديد من امل�ضاريع اخلا�ضة بتدوير النفايات منها 

م�رشوع �ضبكة تدوير النفايات املدر�ضية والذي من املوؤمل اأن ي�ضم )500( وحدة 

اأنحاء الدولة، والذي تدعمه خم�ص �رشكات هي: �رشكة راأ�ص  موزعة على كافة 

 .HSBC غاز، �رشكة اأوك�ضي، �رشكة وقود، �رشكة اأك�ضون موبايل وبنك

التعريف :
هو عبارة عن ن�ضبة املواد املعاد ت�ضنيعها من النفايات 

املعدنية والبال�ضتيكية والورقية من اإجمايل النفايات، 

على  للحكم  املهمة  املوؤ�رشات  اأحد  املوؤ�رش  هذا  ويعد 

اإدارة النفايات وعلى االإدارة البيئية يف البلد.

التقييم : 
ارتفعت  حيث  ملحوظًا،  ارتفاعًا  النفايات  تدوير  موؤ�رش  �ضهد 

طنا   )26319.6( اإىل   2001 عام  طنا   )10480( من  الكمية 

عام 2008، حمققًا معدل منو �ضنوي قدره يف املتو�ضط )%14( 

تدوير  كمية  ارتفاع  من  وبالرغم   .2008-2001 للفرتة 

متدنية،  الزالت  النفايات  اإجمايل  من  ن�ضبتها  اأن  اإال  النفايات، 

حيث بلغت نحو )9.0%( عام 2008.

18(  تدوير المخلفات

47 المؤشرات  االقتصادية

ARABIC REPORT 3.indd   47 � ��:�   ����/�/��



ARABIC REPORT 3.indd   48 � ��:�   ����/�/��



الفصل الثالث
المؤشرات البيئية
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المؤشرات البيئية

تمهيد  :

يتناول هذا الفصل مؤشرات التنمية المستدامة في جانبها البيئي، ويهدف إلى عرض أوضاع البيئة القطرية 
على شكل مؤشرات خالل السنوات )2001-2010( وفق توافرها، أو لسنوات متقاربة.

وُتعد المؤشرات البيئية التي سيتم تناولها في هذا الفصل مقياسًا لمدى التقدم الذي تم إحرازه في دولة 
قطر من حيث الحفاظ على البيئة الطبيعية بمختلف مكوناتها، والحد من االنتهاكات التي تتعرض لها من 
جهة، ولتوفير بيئة صحية لسكانها من جهة أخرى. وكغيرها من مؤشرات التنمية المستدامة المختلفة، ال 
تسهم المؤشرات البيئية في رصد التقدم الذي تحرزه الدول نحو تحقيق أهدافها والتعرف على النجاحات 
والمشكالت  الضعف  نقاط  على  الضوء  تلقي  أيضّا،  بل  فحسب،  البيئة  على  المحافظة  في  تحرزها  التي 
في  القرارات  متخذي  يساعد  الذي  األمر  والدولية،  المحلية  البيئية  والقوانين  اإلجراءات  تطبيق  عن  الناجمة 

الوصول إلى القرار األكثر صوابًا ودقة لما فيه المصلحة العامة.
السكانية  بالمعلومات  مقارنة  القطرية  البيئة  عن  المتوفرة  المعلومات  محدودية  من  الرغم  وعلى 
يتناول  الفصل  هذا  أن  إال  الدولة،  في  البيئية  باإلحصاءات  االهتمام  لحداثة  نظرًا  واالقتصادية،  واالجتماعية 

مجموعة من المؤشرات التي قد تساعد على رصد ما يحدث للبيئة القطرية من تغيرات.   
ويتناول هذا الفصل المؤشرات التالية :

-  تركيز ملوثات الهواء في المناطق الحضرية

-  المواد المستنفدة لطبقة األوزون

-  األراضي الصالحة للزراعة

-  استخدام المبيدات الزراعية

-  الصيد السنوي لألسماك

-  نسبة المناطق المحمية من المساحة الكلية
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 شكل )35-أ( : تركيز الجسيمات الدقيقة في المناطق الحضرية 
خالل الفترة )2007-2010( مايكرو جرام لكل متر مكعب من الهواء 

المصدر  :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 

التعريف :
للبيئة  امللوثة  االأ�ضا�ضية  الغازات  تركيز  كمية  هو 

احل�رشية. وي�ضاعد هذا املوؤ�رش على قيا�ص تاأثري 

النمو ال�ضكاين وما يرافقة من ن�ضاطات على حالة 

الهواء يف املناطق احل�رشية.

التقييم : 
)مدينة  احل�رشية  املناطق  يف  الهواء  ملوثات  موؤ�رشات  �ضهدت 

الدوحة( ارتفاعًا ملحوظًا خالل الفرتة )2007-2010(، وفيما يلي 

تو�ضيحًا لهذه املوؤ�رشات. 

أ( مؤشر كمية الجسيمات الدقيقة :
تبني نتائج ر�ضد اجل�ضيمات الدقيقة يف الهواء زيادة معدالت التلوث يف مدينة الدوحة، حيث ارتفعت كميات اجل�ضيمات الدقيقة من 

)128.78( مايكرو غرام/ م3 من الهواء عام 2007، اإىل )155.7( ميكروغرام / م3 عام 2010، اأي مبعدل منو �ضنوي قدره 

)5.4%(. وتعزى هذه الزيادة بالدرجة االأوىل اإىل العوا�ضف الرتابية التي تتعر�ص لها دولة قطر كظاهرة طبيعية، دون اإغفال 

م�ضادر التلوث االأخرى، مثل قطاع النقل، حيث ُتعد الدوحة من اأكرث مدن العامل ا�ضتخدامًا لل�ضيارات قيا�ضًا بعدد ال�ضكان، عالوة 

على تاأثري قطاع ال�ضناعات التحويلية، وال�ضيما �ضناعة االأ�ضمنت التي تنطلق منها الكثري من العوالق واالأتربة يف اجلو، ي�ضاف 

اإىل ذلك ما ت�ضهده الدولة من ن�ضاط غري م�ضبوق يف جمال ت�ضييد البنية التحتية وما ينتج عن ذلك من ملوثات.

ب( مؤشر أكاسيد النتروجين :
�ضجل م�ضتوى تلوث بيئة الهواء باأكا�ضيد النرتوجني )اأول وثاين اأوك�ضيد النرتوجني( ارتفاعًا مت�ضاعدًا خالل الفرتة 

اإىل )70.41( ميكرو غرام يف املرت  ارتفع من )45.13( ميكرو غرام يف املرت املكعب عام 2007،  اإذ   ،)2010-2007(

املكعب عام 2010، اأي مبعدل منو �ضنوي قدره )9.3%(. وترجع هذه الزيادة اإىل كثافة حركة و�ضائط النقل يف مدينة 

الدوحة ب�ضبب زيادة عدد ال�ضكان خالل ال�ضنوات االأخرية، عالوة على زيادة امل�ضاريع التنموية يف البالد يف قطاعي البنية 

التحتية والبناء والت�ضييد.
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شكل )35- ب( : 
تركيز أكسيد النتروجين في

 المناطق الحضرية  خالل الفترة
 )2007-2010( مايكرو جرام لكل

 متر مكعب من الهواء
 

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد
 على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة

 اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 

شكل )35- ج( : 
تركيز ثاني أكسيد الكبريت في 
المناطق الحضرية خالل الفترة 
)2007-2010( مايكرو جرام لكل 

متر مكعب من الهواء

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز
اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 

ج( مؤشر ثاني أكسيد الكبريت :
 )8.9( من  الغاز  هذا  كميات  ارتفاع  اإىل  املناطق احل�رشية  يف  الهواء  يف  الكربيت  اأك�ضيد  ثاين  لغاز  البيئي  الر�ضد  نتائج  ت�ضري 

ميكروغرام يف املرت املكعب الواحد عام 2007 اإىل )10.6( ميكروغرام للمرت املكعب  الواحد عام 2010، اأي مبعدل منو �ضنوي 

قدره )3.6%(. وجدير بالذكر، فاإن م�ضتوى تركيز مادة الكربيت يف املنتجات النفطية، ومن بينها وقود املحركات ووقود املراجل، 

ُيعد امل�ضدر الرئي�ضي النبعاثات هذا الغاز، مما ي�ضتدعي العمل على تخفي�ص م�ضتوى تركيزه يف تلك املنتجات.

أين نحن ؟
احلد  عن  كثريًا  الكربيت  اأكا�ضيد  ملوثات  تقل 

املرت  يف  غرام  ميكرو   )80( دوليًا  به  امل�ضموح 

 )100( النيرتوجني  اأكا�ضيد  وكذلك  املكعب، 

ميكرو غرام يف املرت املكعب الواحد، بينما تتجاوز 

امللوثات باجل�ضيمات الدقيقة كثريًا احلد امل�ضموح 

به )50( ميكروغرام يف املرت املكعب.

المستقبل :
من املتوقع اأن ترتفع ملوثات اأكا�ضيد الكربيت واأكا�ضيد النيرتوجني 

واجل�ضيمات الدقيقة نتيجة للزيادة ال�ضكانية وما يرافقها من زيادة 

حركة النقل والعمران، ويف ظل عدم اتخاذ تدابري حا�ضمة للحد من 

ي�ضتدعي و�ضع  وهذا  الدقيقة،  اجل�ضيمات  وال�ضيما  امللوثات،  هذه 

الهواء  الدفيئة وتلوث  انبعاثات غازات  اإ�ضرتاتيجية وطنية الإدارة 

ت�ضارك فيها جميع قطاعات املجتمع مبا فيه القطاع اخلا�ص. 
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أين نحن ؟
املواد  املواد  كميات  يف  مقارنات  عقد  ميكن  ال 

بحجم  يتعلق  االأمر  لكون  االأوزون  لطبقة  امل�ضتنفدة 

القطاع  اإىل حجم  البيئي، باالإ�ضافة  ال�ضكان ووعيهم 

من  للحد  املتخذة  االإجراءات  كفاءة  ومدى  ال�ضناعي 

ا�ضتخدامات هذه املواد. 

المستقبل :
املدى  االأوزون على  امل�ضتنفدة لطبقة  املواد  انخفا�ص  املتوقع  من 

املواد  ا�ضترياد  ملنع  الإجراءات  الدولة  تبني  مع  وذلك  البعيد، 

ملحاربة  اجلوار  دول  مع  والعمل  االأوزون،  لطبقة  امل�ضتنفدة 

االإجتار غري امل�رشوع يف املواد امل�ضتنفذة لطبقة االأوزون، وتلقي 

لربتوكول  االمتثال  على  امل�ضاعدة  برنامج  من  لدعم  الدولة 

رعاية  حتت  االإمنائي  املتحدة  االأمم  لربنامج  التابع  مونرتيال 

ال�ضندوق املتعدد االأطراف للوفاء بالتزاماتها التي تق�ضي منها 

التخل�ص تدريجيًا من املواد امل�ضتنفدة لطبقة االأوزون. 

التعريف :
التي  االأوزون  لطبقة  امل�ضتنفدة  املواد  كمية  هو 

اال�ضتنفاد.  بجهد  وتقا�ص  الدولة  ت�ضتوردها 

تاأثري  اأهمية كبرية يف ر�ضد مدى  املوؤ�رش  ولهذا 

الن�ضاط التنموي يف ا�ضتفاد طبقة االأوزون التي 

حتمي كوكب االأر�ص من االأ�ضعة فوق البنف�ضجية 

اأمرا�ص،  عدة  اإىل  كمياتها  زيادة  يوؤدي  التي 

وال�ضيما اجللدية منها.

التقييم : 
�ضهد موؤ�رش كمية املواد امل�ضتنفدة لطبقة االأوزون ارتفاعًا ملحوظًا، فبعد 

اأن كانت ال تتجاوز )179.30( طن مرتي عام 2001، بلغت )2027( 

بنمو �ضنوي قدره )27.4%(. ويعزى هذا  اأي  طن مرتي عام 2010، 

الع�ضوية  والفلور  الكلور  مركبات  ا�ضترياد  يف  الزيادة  اإىل  االرتفاع 

اأن االإجراءات املتخذة للحد من ا�ضترياد وا�ضتعمال  -22، وهذا يبني 

املواد امل�ضتنفدة لطبقة االأوزون مل ت�ضهم يف التقليل من الطلب ال�ضناعي 

وال�ضخ�ضي على مركبات الكلور والفلور الع�ضوية -22 .
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2(  المواد المستنفدة لطبقة األوزون

شكل )36( : المواد المستنفدة لطبقة األوزون خالل الفترة )2001-2010( طن متري
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شكل )37( : األراضي الصالحة للزراعة خالل الفترة )2001-2010( هكتار

المصدر :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 

أين نحن ؟
نظرًا لكون مقارنة م�ضاحة االأرا�ضي ال�ضاحلة 

وال�ضيما  الطبيعية،  بالظروف  ترتبط  للزراعة 

تختلف  التي  املناخية  والعنا�رش  الرتبة  نوعية 

التقنيات  اإىل  اإ�ضافة  اأخرى،  اإىل  منطقة  من 

االأرا�ضي،  ا�ضت�ضالح  يف  امل�ضتخدمة  احلديثة 

املوؤ�رش  مقارنة  مبكان  ال�ضعوبة  من  فاإنه 

اخلا�ص بدولة قطر مع الدول االأخرى.

المستقبل : 
املدى  على  للزراعة  ال�ضاحلة  االأرا�ضي  م�ضاحة  ا�ضتقرار  املتوقع  من 

الق�ضري، لتبداأ بعدها يف الرتاجع الطفيف نتيجة النخفا�ص م�ضتوى املياه 

اجلوفية وارتفاع ن�ضبة امللوحة بها، مما �ضيوؤدي اإىل بوار الرتبة وزيادة 

اأعداد املزارع املهجورة. 

وبالرغم من اجلهود املبذولة حاليًا ل�ضمان حتقيق االأمن الغذائي يف اإطار 

برنامج قطر الوطني لالأمن الغذائي، والذي يركز على ا�ضتخدام اأحدث 

اأن ذلك لن يوؤثر كثريًا على حجم  التكنولوجيا املتقدمة يف الزراعة، غري 

هذا  اإطار  يف  اتباعها  املنوي  ال�ضيا�ضات  الأن  للزراعة،  ال�ضاحلة  امل�ضاحة 

الربنامج تركز على التو�ضع العمودي يف الزراعة ولي�ص التو�ضع االأفقي.

التعريف :
التي  الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحة  جمموع  هو 

هذا  ويدل  باملحا�ضيل.  م�ضتمر  ب�ضكل  تزرع 

للن�ضاط  الدولة  ت�ضجيع  مدى  على  املوؤ�رش 

م�ضتوى  توفري  على  ي�ضاعد  الذي  الزراعي 

اإىل  اإ�ضافة  لل�ضكان،  الغذائي  االأمن  مقبول من 

االآثار  تقليل  يف  الن�ضاط  هذا  م�ضاهمة  اإمكانية 

الناجتة عن انبعاث غازات الدفيئة.

التقييم : 
الفرتة  خالل  ارتفاعًا  للزراعة  ال�ضاحلة  االأرا�ضي  موؤ�رش  �ضهد 

 2001 عام  هكتار   )6329( حوايل  من  ارتفع  اإذ   ،)2003-2001(

 ،)%14.3( قدرها  زيادة  حمققًا   ،2003 عام  هكتار   )7419.9( اإىل 

اأي  لكنه �رشعان ما تراجع عند م�ضتوى )6500( هكتار عام 2005، 

برتاجع قدره )14.1%(. اأما الفرتة )2005-2010(، فلم ت�ضهد اأي 

زيادة يف م�ضاحة االأرا�ضي ال�ضاحلة للزراعة.

وب�ضفة عامة الزالت امل�ضاحة املزروعة مرتفعة ن�ضبة للظروف الطبيعية 

القا�ضية، وال�ضيما ندرة املياه الطبيعية وتدين نوعيتها ومتلح الرتبة، 

وحمدودية ا�ضتخدام التقنيات التي ت�ضاعد على ا�ضت�ضالح االأرا�ضي. 

3(  األراضي الصالحة للزراعة
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أين نحن ؟
املبيدات  ا�ضتخدام  جمال  يف  مقارنة  عقد  ي�ضعب 

الزراعية، نظرًا الرتباط ذلك بالظروف الطبيعية، 

وطبيعة  النباتات  ونوعية  ال�ضائد  املناخ  وال�ضيما 

االإنتاج الزراعي.

المستقبل : 
عند  الزراعية  املبيدات  ا�ضتخدام  معدالت  ت�ضتقر  اأن  املتوقع  من 

م�ضتوياتها احلالية، ولكن تقل�ص م�ضاحة االأرا�ضي ال�ضاحلة للزراعة 

اإىل  يوؤدي  �ضوف  والطويل  املتو�ضط  االأمدين  على  طفيفة  ب�ضورة 

تراجع اال�ضتخدام ب�ضكل طفيف على املدى الطويل.

التعريف :
هو عبارة عن مدى ا�ضتخدام املبيدات الزراعية 

الزراعية.  االأر�ضي  من  م�ضاحة  وحدة  لكل 

م�ضاهمة  مدى  قيا�ص  على  املوؤ�رش  هذا  وي�ضاعد 

الن�ضاط الزراعي يف التاأثري على االأنظمة البيئية 

يف  املختلفة  الكيماويات  ا�ضتخدام  خالل  من 

�ضورة مبيدات زراعية ي�ضهم يف اإحلاق ال�رشر 

بنوعية الرتبة واملياه اجلوفية.

التقييم : 
�ضهد موؤ�رش ا�ضتخدام املبيدات الزراعية تذبذبًا خالل الفرتة )2001-

غرام/ كيلو   )4.4( من  املبيدات  ا�ضتخدام  انخف�ص  اإذ   ،)2010

هكتار عام 2001، اإىل )1.4( كيلو غرام / هكتار عام 2002، حمققًا 

عند  لي�ضتقر  التدريجي  باالرتفاع  بدء  ثم   ،)%69( بن�ضبة  انخفا�ضًا 

اأي مبعدل منو  العام 2009م،  يف  هكتار  كيلوغرام /   )5.7( م�ضتوى 

اإىل  �ضنوي قدره )7.7%( خالل الفرتة )2003-2009(، ثم انخف�ص 

م�ضتوى )2.6( كيلو غرام / هكتار عام 2010، حمققًا انخفا�ضًا بن�ضبة 

ا�ضتخدام  بني  قوية  عالقة  توجد  ال  فاإنه  البيان،  عن  وغني   .)%55(

املبيدات الزراعية وم�ضاحة االأرا�ضي ال�ضاحلة للزراعة، وذلك الأن هذه 

املبيدات ت�ضتخدم يف املزارع التجارية ولبع�ص االأنواع من النباتات. 
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شكل )38( : استخدام المبيدات الزراعية خالل الفترة )2001-2010( كجم/هكتار
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شكل )39( : الصيد السنوي لألسماك خالل الفترة )2001-2010( طن سنويًا

المصدر  :  تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز اإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة 

أين نحن ؟
من   %18 قرابة  ي�ضد  االأ�ضماك  من  احلايل  االإنتاج  اإن 

االكتفاء الذاتي من االأ�ضماك الطازجة لدولة قطر. وت�ضعى 

الدولة اإىل تنمية الرثوة ال�ضمكية من خالل م�رشوع اإثراء 

خمزون اأ�ضماك الهامور باال�ضرتاك مع مملكة البحرين من 

خالل اإطالق كميات من �ضغار اأ�ضماك الهامور يف م�ضايد 

االأ�ضماك، وكذلك م�رشوع ا�ضتزراع بع�ص اأنواع االأ�ضماك 

البحرية املحلية يف االأقفا�ص العائمة.

المستقبل : 
من املتوقع ارتفاع كميات �ضيد االأ�ضماك يف امل�ضتقبل القريب 

ظل  يف  ال�ضيما  املتوقعة،  ال�ضكانية  الزيادة  مع  ليرتافق 

وذلك  للغذاء،  رئي�ص  كم�ضدر  االأ�ضماك  على  املتزايد  الطلب 

ال�ضمكية  الرثوة  بتنمية  اخلا�ضة  امل�رشوعات  ا�ضتكمال  مع 

لبع�ص  اخلا�ص  اال�ضتزراع  كم�رشوع  تنفيذها،  اجلاري 

اأنواع االأ�ضماك البحرية املحلية، مما �ضينعك�ص اإيجابًا يف رفع 

ن�ضبة االكتفاء الذاتي من االأ�ضماك.

التعريف :
من  ال�ضنوي  ال�ضيد  ن�ضبة  عن  عبارة  هي 

اأعلى �ضيد  اإىل  الرئي�ضة  االقت�ضادية  االأ�ضماك 

على  املوؤ�رش  هذا  وي�ضاعد  زمنية.  �ضل�ضلة  يف 

النمو  فيها  مبا  الطلب  عنا�رش  تاأثري  قيا�ص 

يف  احليوية  امل�ضادر  اأهم  اأحد  على  ال�ضكاين 

البيئة البحرية.

التقييم : 
-2001( الفرتة  طيلة  تذبذبًا  لالأ�ضماك  ال�ضنوي  ال�ضيد  موؤ�رش  �ضهد 

2010(، ففي حني انخف�ص املوؤ�رش عام 2002 بن�ضبة )19.3%( عن عام 

2001، غري اأنه �رشعان ما ارتفع خالل الفرتة )2003-2008( حتى بلغ 

)17688( طنًا عام 2008، ثم انخف�ص االإنتاج بعد ذلك، حيث و�ضل اإىل 

حوايل )13760( طنًا عام 2010، حمققًا بذلك انخفا�ضًا قدره )%20.2(. 

قدره  �ضنوي  منو  مبعدل  االأ�ضماك  �ضيد  يف  حتققت  التي  الزيادة  وترجع 

)4.5%( خالل الفرتة )2001-2010( اإىل الزيادة يف الطلب على االأ�ضماك 

بو�ضفها م�ضدرًا هامًا من م�ضادر  التغذية لالأفراد يف الدولة.

5(  الصيد السنوي لألسماك
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أين نحن ؟
الكلية  امل�ضاحة  من  املحمية  املناطق  ن�ضبة  ترتفع 

ن�ضبة  الذي يحدد  العاملي  املعيار  يف دولة قطر عن 

املحميات بنحو )10%( من اإجمايل م�ضاحة البلد.

المستقبل : 
من املتوقع اأن ت�ضتقر ن�ضبة املناطق املحمية من امل�ضاحة الكلية نتيجة 

تكون  الأن  ال�ضاحلة  املناطق  ملعظم  و�ضمولها  اأ�ضاًل  ن�ضبتها  الرتفاع 

حمميات طبيعية. لهذا، من ال�ضعب اإ�ضافة م�ضاحات جديدة ب�ضورة 

ملفتة للنظر يف الدولة.  

التعريف :
اإىل  كن�ضبة  الربية  املحمية  املناطق  م�ضاحة  هي 

الدولة. وي�ضاعد هذا املوؤ�رش على  اإجمايل م�ضاحة 

احلياة  على  للحفاظ  تبذل  التي  اجلهود  قيا�ص 

القطرية والنظم البيئية املختلفة.

التقييم : 
ارتفاعًا  الكلية  امل�ضاحة  من  املحمية  املناطق  ن�ضبة  موؤ�رش  �ضهد 

 ،2003 عام   )%0.17( تتجاوز  ال  الن�ضبة  كانت  اأن  فبعد  ملحوظًا، 

ارتفعت بوترية مت�ضاعدة حتى بلغت )29.3%( عام 2007، اأي بنمو 

وبالرغم   .)2008-2003( الفرتة  خالل   )%180.1( قدره  �ضنوي 

من ا�ضتقرار الن�ضبة خالل الفرتة )2008-2010(، غري اأنها تبقى 

مرتفعة، وتعك�ص مدى اهتمام الدولة بحماية النظم البيئية الأهميتها 

املوؤ�ض�ضات  باإن�ضاء  قامت  حيث  احليوي،  التنوع  على  املحافظة  يف 

اأهمها  ومن  عليها،  واملحافظة  البيئة  بحماية  تعنى  التي  واالأجهزة 

وزارة البيئة التي تاأ�ض�ضت عام 2009م.
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6(  نسبة المناطق المحمية من المساحة الكلية

شكل )40( : نسبة المناطق المحمية من المساحة الكلية خالل الفترة )2010-2003(
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