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تقديم
يسر جهاز اإلحصاء والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن يقدما اإلصدار الثالث من
تقرير دولة قطر السنوي الموسوم بـ «مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر»
عام .2011
يأتي هذا التقرير في إطار تحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية  2030واستراتيجية
التنمية الوطنية  2016 – 2011اللتان تستشرفان آفاق التنمية في دولة قطر في محاور
التنمية االجتماعية والبشرية واالقتصادية والبيئية ،واللتان تدعوان إلى التوازن بين
الموارد المتاحة وخيارات التنمية بما يحقق االستدامة.
يهدف هذا التقرير إلى مراجعة وتقييم مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في
استخدامها للموارد المتاحة بطرق مستدامة من خالل مجموعة من المؤشرات
االجتماعية والسكانية ،واالقتصادية ،والبيئية التي تلقي الضوء على تلك القضايا،
وماذا حققت منها دولة قطر مقارنة بغيرها من الدول المتقدمة والنامية ،وما هي
آفاقها المستقبلية.
لقد اشتمل كل مؤشر في هذا التقرير على تعريف مع بيان مدى التقدم المحقق
فيه ومعدل نموه ،إضافة إلى مقارنته مع مثيله إقليميًا ودوليًا واستشراف أفاقه
المستقبلية من خالل تتبع تطوره خالل الفترة ( )2010 – 2001وفق ما توفر من بيانات.
ونحن بصدد إصدار هذا التقرير الثالث ال يسعنا إال أن نشكر فريق إعداده لتفانيهم
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

د .حسن بن إبراهيم المهندي

رئيس جهاز اإلحصاء

مدير المعهد الدبلوماسي

مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر
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المؤشرات السكانية واالجتماعية
تمهيد :
تكمن أهمية هذا الفصل في كونه يسلط الضوء على حزمة من المؤشرات السكانية واالجتماعية التي
تقيس مدى التقدم الذي تم إحرازه في دولة قطر خالل السنوات ( )2010-2001من حيث إيجاد بيئة اجتماعية
َ
تمكن الناس من التمتع بحياة صحية خالية من العلل واكتساب المعرفة والعيش بكرامة.
نوعية
وكغيرها من مؤشرات التنمية المستدامة المختلفة ،ال تسهم المؤشرات السكانية واالجتماعية في رصد
التقدم الذي تحرزه السياسات االجتماعية نحو تحقيق أهدافها والتعرف على النجاحات التي تحرزها في
االرتقاء بمستوى الحياة والرفاهية بالمجتمع فحسب ،بل أيضًا ،تلقي الضوء على نقاط الضعف والمشكالت
الناجمة عن تطبيق السياسات السكانية ،وتمد متخذ القرار بالمعلومات الشاملة والمتكاملة عن حقيقة
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  100ألف نسمة من السكان.

المؤشرات السكانية واالجتماعية
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 )1معدل البطالة
التعريف :

يق�صد به عدد الأ�شخا�ص القادرين على العمل
والراغبني فيه والباحثني عنه دون �أن يجدوه،
معرب ًا عنه بن�سبة مئوية من العدد الكلي
للأ�شخا�ص الذين ي�شكلون قوة العمل.

التقييم :

�شهدت معدالت البطالة انخفا�ض ًا ملمو�س ًا و�صل �إىل حوايل ( )8مرات خالل
ت�سع �سنوات؛ ففي حني بلغ هذا املعدل ( )%3.9يف عام  ،2001تراجع �إىل
( )%0.5عام � ،2010أي مبعدل تراجع �سنوي قدره ( .)%22.8ويعود
ال�سبب وراء هذا الرتاجع الكبري ،بالدرجة الأوىل� ،إىل ما �شهدته دولة قطر
من حتوالت اقت�صادية واجتماعية عميقة متثلت بنه�ضة �شاملة يف خمتلف
جماالت احلياة ،وال�سيما يف جمال الغاز والنفط والبناء والعمران ،الأمر
الذي �أ�سهم يف توليد فر�ص عمل جديدة وم ّكن �سوق العمل القطري من
ا�ستيعاب �أعداد كبرية من الداخلني اجلدد يف قوة العمل ،وال�سيما العمالة
الوافدة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد لعب برنامج وزارة العمل اخلا�ص بتوظيف
القطريني ،والذي بد�أ العمل به يف نهاية  ،2007دور ًا هام ًا يف عملية رفع
م�ستويات م�شاركة القوة الن�شطة اقت�صادي ًا يف قوة العمل الكلية ،وبالتايل
تخفي�ض معدالت البطالة �إىل حدودها الدنيا.

شكل ( : )1معدل 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 ،

أين نحن ؟

يعد معدل البطالة منخف�ض ًا جد ًا مقارنة باملعدل يف
الدول املتقدمة ( )%9ويف الدول النامية()%16.1

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

10

المستقبل :

ب�سبب فوز قطر ب�رشف ا�ست�ضافة مونديال  ،2022يتوقع �أن ترتاجع معدالت
البطالة فيها� ،إذ �أن الع�رشية الثانية من هذا القرن �ستتطلب الكثري من اليد
العاملة للم�ساهمة يف �إجناز م�شاريع البنية التحتية وامل�شاريع العمالقة املرتبطة
بهذا احلدث الكبري� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه من املتوقع �أن ت�سهم ال�سيا�سات التي
تتبناها الدولة يف جمال التقطري يف توفري جماالت عمل �أو�سع لل�شباب واملر�أة،
الأمر الذي �سي�سهم بدوره يف تراجع معدالت البطالة بني املواطنني.

المؤشرات السكانية واالجتماعية
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 )2نسبة متوسط أجور اإلناث إلى أجور الذكور
التعريف :

يق�صد به ن�سبة متو�سط الأجر النقدي
املكت�سب للإناث �إىل متو�سط الأجر النقدي
املكت�سب للرجال.

التقييم :

ازدادت الفجوة اجلندرية يف متو�سط الأجور بني اجلن�سني ب�شكل ملمو�س خالل
حوايل عقد من الزمن ،حيث ارتفعت من ( )%0.6عام � 2001إىل ( )%22.7عام
 2011ل�صالح الذكور� ،أي مبعدل منو �سنوي قدره(  .)%43.8وتكمن الأ�سباب
احلقيقية وراء هذه الفجوة اجلندرية �إىل كون الإناث �أكرث انقطاع ًا عن العمل من
الذكور الذين يعملون عدد �ساعات �أطول من عدد �ساعات عمل الإناث ،وال�سيما
العمالة الوافدة� ،إ�ضافة �إىل �أن العالوات االجتماعية غالب ًا ما ت�ضاف �إىل الرجل
لكونه امل�س�ؤول الأول عن الأ�رسة من حيث الإنفاق والتمويل ،بينما حت�صل
الإناث على ن�سبة �أقل من هذه العالوات� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد تكون �سيا�سات
متكني املر�أة اقت�صادي ًا قا�رصة نوع ًا ما عن توجيه الإناث نحو تخ�ص�صات
جديدة مطلوبة يف �سوق العمل ،كاملعلوماتية و�إدارة الأعمال واملقاوالت اخلا�صة
وغريها من التخ�ص�صات ذات املردودية العالية واملولدة لدخل مرتفع ميكنه �أن
يج�رس الفجوة اجلندرية بني الذكور والإناث يف متو�سط الأجور.

شكل ( : )2نسبة 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 ؟

رغم ازدياد الفجوة اجلندرية ،ورغم �صعوبة
عقد مقارنات دولية دقيقة� ،إال �أن دولة قطر تع ّد
يف مقدمة دول العامل التي ا�ستطاعت حتقيق
العدالة وامل�ساواة بني اجلن�سني من حيث
متو�سط الأجور.

المستقبل :

من املتوقع �أن يرتاجع الفارق الن�سبي يف متو�سط �أجور الإناث �إىل �أجور
الذكور ،وذلك ب�سبب االنخراط املتزايد للمر�أة املتعلمة وامل�ؤهلة يف جماالت
العمل ذات الأجر املرتفع� ،إ�ضافة �إىل جملة الإجراءات والتدابري التي
اتخذتها الدولة ،والتي تتيح للمر�أة احل�صول على عمل جم ٍز يتنا�سب مع
و�ضعها الأ�رسي وم�ؤهالتها التعليمية املرتفعة.

المؤشرات السكانية واالجتماعية 11
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 )3معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
التعريف :

يق�صد به ن�سبة وفيات الأطفال دون �سن
اخلام�سة لكل �ألف طفل يولدون �أحياء،
�أي هو احتمال الوفاة خالل الفرتة
املح�صورة بني الوالدة ودون ال�سنة
اخلام�سة من العمر.

التقييم :

رغم تذبذبه� ،شهد معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة انخفا�ض ًا ملمو�س ًا،
فبعد �أن كان ( )11.3بالألف عام  2001انخف�ض �إىل ( )8.5بالألف عام � ،2010أي
مبعدل تراجع �سنوي قدره حوايل( .)%3.1-ويعود ال�سبب احلقيقي النخفا�ض
معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة ،وال�سيما يف ال�سنوات الأخرية� ،إىل
ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية الفعالة التي انتهجتها الدولة،
والتي �ساهمت يف توفري خمتلف االحتياجات ال�صحية الأ�سا�سية الالزمة ملختلف
ال�رشائح االجتماعية ،وال�سيما الأكرث عر�ضة للأمرا�ض ،كالأطفال ،من خالل
التو�سع يف بناء مراكز رعاية الأطفال ،والقيام بحمالت تطعيم �ضد الأمرا�ض
الوبائية واملعدية ،وتنظيم حمالت التوعية ال�صحية ،وتنفيذ برامج ال�صحة
املدر�سية .ويف هذا ال�سياق ،ت�شهد م�سرية معدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة
يف دولة قطر يف ال�سنوات الأخرية على دميومة وتعميم خمتلف �أوجه الرعاية
ال�صحية اخلا�صة بالأطفال يف مراحل منوهم الأوىل واحل�سا�سة .وارتباط ًا بذلك،
فقد لعب االلتزام ال�سيا�سي واحلكومي بتحقيق �أهداف التنمية للألفية دور ًا مهم ًا
يف خف�ض وفيات الأطفال و�أمرا�ضهم �إىل �أن قارب املعدالت العاملية للدول املتطورة.

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

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

أين نحن ؟

تقرتب الدولة من الدول املتقدمة التي بلغ معدل وفيات الأطفال
دون اخلام�سة فيها ( )7بالألف ،يف حني و�صل يف الدول النامية
�إىل ( )63بالألف ،ويف �أقل البلدان منو ًا �إىل ( )110بالألف.
المصدر WHO, Levels & Trends in Child Mortality, Report 2011 :

12

المستقبل :

ب�سبب انتهاج الدولة ل�سيا�سة رعاية �صحة الطفل والأم ،وارتفاع
الوعي ال�صحي الوقائي لدى فئات عري�ضة من املجتمع ،ف�إنه من
املتوقع حدوث املزيد من الرتاجع يف معدل وفيات الأطفال دون
�سن اخلام�سة وبلوغ �أهداف الألفية قبل عام .2015

المؤشرات السكانية واالجتماعية
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 )4العمر المتوقع عند الوالدة
التعريف :

يق�صد به عدد ال�سنني املتوقعة للبقاء على قيد
احلياة عند امليالد للذكور والإناث.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش العمر املتوقع عند الوالدة ارتفاع ًا تدريجي ًا؛ فبعد �أن كان
(� )74.5سنة عام  2001ارتفع �إىل (� )78.2سنة عام � ،2010أي بزيادة
�سنوية قدرها ( .)0.4ويعرب االرتفاع يف قيم هذا امل�ؤ�رش عن التطور الكبري
احلا�صل يف امل�ستوى املعي�شي ل�سكان الدولة ،حيث ت�صدرت قطر عام 2010
قائمة �أغنى الدول يف العامل وفق ًا ملتو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل وقائمة الدول التي تتميز مبعدل بطالة منخف�ض جد ًا .وقد انعك�ست
هذه وغريها من احلقائق املرتبطة بامل�ستوى املعي�شي املرتفع على الو�ضع
ال�صحي للمواطنني واملقيمني يف الدولة ،فرتاجعت وفيات الأطفال والأمهات
ب�صورة خا�صة والوفاة ب�شكل عام ،وحت�سن الو�ضع ال�صحي يف البلد
�إجماال ،الأمر الذي يف�رس هذا االرتفاع يف العمر املتوقع عند الوالدة.

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

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

أين نحن ؟

تقرتب دولة قطر يف م�ؤ�رش العمر املتوقع من
الدول املتقدمة ( )80.3عام ًا يف حني �أنه مل
يتجاوز ( )69.3عام ًا يف الدول متو�سطة النمو .
المصدر  :برنامج االمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير
التنمية البشرية.2010 ،

المستقبل :

من املتوقع حدوث ارتفاع يف العمر املتوقع عند الوالدة يف ال�سنوات القادمة،
حيث تتوقع �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية املختلفة �أن ي�صل يف عام
� 2030إىل (� )81.5سنة ،وذلك نظر ًا لتزايد اهتمام الدولة بالو�ضع ال�صحي
واالجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع الوعي ال�صحي لدى �أفراد املجتمع.

المؤشرات السكانية واالجتماعية 13
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 )5النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مرافق كافية للصرف الصحي
التعريف :

يق�صد به الن�سبة املئوية من ال�سكان الذين
يح�صلون على خدمات �صحية للتخل�ص
الفوري من الف�ضالت الب�رشية.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش توافر مرافق ال�رصف ال�صحي ثبات ًا منذ عام  2001وحتى تاريخه،
حيث و�صل �إىل ( .)%100وتعد م�س�ألة ت�أمني مرافق �صحية كافية لل�رصف ال�صحي
من �أبرز النجاحات التي حتققت يف الدولة ،وذلك رغم كل التحديات التي تواجهها
قطر ،واملتمثلة بـ :الطفرة ال�سكانية املتوا�صلة ،وت�ضخم وتقارب التجمعات ال�سكانية
وتركزها يف املدن الكربى ،وال�سيما مدينة الدوحة ،وتزايد الأن�شطة االقت�صادية
واخلدمية على التوازي ،وبالتايل تزايد خمرجات مياه ال�رصف ال�صحي املطروحة
وتزايد ال�ضغوط البيئية .ويعود هذا النجاح �إىل ال�سيا�سة العامة للدولة املتمثلة يف
العمل على �ضمان اال�ستدامة البيئية ،والهادفة �إىل حتقيق ظروف معي�شية الئقة
وكرمية ل�سكانها من خالل �سل�سلة من الإجراءات التي ت�أتي يف طليعتها اال�ستثمارات
ال�ضخمة يف البنية التحتية لل�رصف ال�صحي ،وت�أمني امل�ساكن امل�ستوفية لل�رشوط
ال�صحية عموم ًا ،و�رشوط ال�رصف ال�صحي خ�صو�ص ًا؛ �إذ من املعلوم �أن مرافق
ال�رصف الكافية ال تقي ال�سكان من خماطر امللوثات ذات املن�ش�أ الفيزيولوجي
الب�رشي فح�سب ،بل �أي�ض ًا من ملوثات �أخرى منها ما هو منزيل املن�ش�أ �أو من م�صادر
طرقية (ال�رصف املطري) و�صناعية وحرفية وخدمية �شديدة التنوع.

شكل ( : )5النسبة 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

أين نحن ؟

�سبقت دولة قطر الدول الأوروبية التي مل تتجاوز فيها الن�سبة
املئوية لل�سكان الذين تتوافر لهم مرافق كافية لل�رصف
ال�صحي ( ،)%94يف حني �أن دول جنوب �رشق �آ�سيا مل تتعد
الن�سبة فيها ( )%40والدول الإفريقية (.)%34
المصدر  :منظمة الصحة العالمية ،اإلحصاءات الصحية العالمية.2010 ،

14

المستقبل :

من املتوقع �أن ت�ستمر الدولة يف املحافظة على توفري خدمات
املرافق ال�صحية بن�سبة ( ،)%100بل وتطور هذه اخلدمة
نظر ًا لال�ستثمارات ال�ضخمة التي اعتمدت من �أجل تغيري
�شبكات ال�رصف ال�صحي املتهالكة وم ّد �شبكات جديدة يف
جميع مدن الدولة وقراها.

المؤشرات السكانية واالجتماعية
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 )6النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مياه الشرب المأمونة
التعريف :

يق�صد به الن�سبة املئوية من ال�سكان الذين
يح�صلون على الإمدادات الكافية من املياه
( 20لرت لل�شخ�ص الواحد يف اليوم) امل�أمونة
(غري امللوثة) من�سوب ًا �إىل �إجمايل ال�سكان.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش توافر مياه ال�رشب امل�أمونة ثبات ًا ،حيث و�صلت الن�سبة �إىل
( )%100منذ عام  ،2001وبذلك حققت الدولة ،ومنذ وقت مبكر ،الهدف الثاين
من الغاية الإمنائية ال�سابعة للألفية (كفالة اال�ستدامة البيئية)� .إن حتقيق هذه
الن�سبة لي�س مرده وجود م�صادر املياه العذبة يف الدولة بالقدر الكايف ،فمن
املعلوم �أن هذه امل�صادر �شحيحة جد ًا ،بل مرده اجلهود الكبرية التي بذلت يف
جمال �إعذاب املياه املاحلة و�شبه املاحلة من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا حتلية
املياه ،وت�شجيع البحوث العلمية واال�ستثمارات يف م�رشوعات املياه حلماية
امل�صادر املتوافرة و�إيجاد م�صادر غري تقليدية وتنمية ا�ستخداماتها و�إدارتها
بال�شكل الأمثل وفق ًا لأف�ضل املعايري واملوا�صفات املحلية والدولية ،ومبا
يحقق الأمن املائي كهدف من �أهداف ر�ؤية قطر الوطنية  .2030وارتباط ًا
بذلك ،تقوم امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء «كهرماء» ب�صفة
م�ستمرة برتقية وتطوير �شبكات وخدمات املياه وتوفري م�صادر مياه �آمنة
ودائمة لل�رشب من خالل تطبيق برامج رقابية �صارمة.

شكل ( : )6النسبة 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�صدردولة قطر دول العامل مبا يف ذلك الدول
املتقدمة ،كالدول الأوروبية التي و�صلت
الن�سبة فيها �إىل ( ،)%98يف حني �أن دول
جنوب �رشق �آ�سيا مل تتجاوز الن�سبة فيها
حدود ( )%86والدول الإفريقية (.)%61

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

المستقبل :

من املتوقع �أن ت�ستمر الدولة يف املحافظة على توفري مياه ال�رشب امل�أمونة
ل�سكانها بن�سبة ( ،)%100حيث مت ت�شييد حمطات �إعذاب جديدة و�إ�ضافة
وحدات �إعذاب ملحطات قائمة ،والتو�سع يف �شبكات املياه احلالية لتتواكب
مع وترية التو�سع العمراين وتزويد املناطق اجلديدة باملياه ال�صاحلة
لل�رشب بوا�سطة �شبكة توزيع املياه التي يتم تنفيذها وفق ًا لأحدث
املوا�صفات الفنية والعاملية.

المؤشرات السكانية واالجتماعية 15
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 )7معدل النمو السكاني
التعريف :

الزيادة �أو النق�صان ال�سنوي لعدد ال�سكان
يف فرتة زمنية معينة ،معرب عنها بالن�سبة
املئوية من ال�سكان يف بداية الفرتة.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش معدل النمو ال�سكاين خالل الع�رشة �أعوام ال�سابقة تذبذب ًا وا�ضح ًا.
ففي حني ارتفع ب�صورة غري م�سبوقة عام  ،2008حيث و�صل �إىل (� ،)%18.9أي
قرابة (� )4أ�ضعاف ما كان عليه عام  ،2001عاد وانخف�ض ب�صورة حادة عام 2010
�إىل (� ،)%4.6أي مبعدل تراجع قدره �أكرث من (� )%7سنوي ًا .ويعود ال�سبب احلقيقي
الرتفاع معدل النمو ال�سكاين الهائل عام � 2008إىل االنتعا�ش االقت�صادي الكبري
الذي �شهدته الدولة �أنذاك ،الأمر الذي ا�ستدعى ا�ستقدام �أعداد كبرية من العمالة
الأجنبية للعمل يف م�رشوعات �إنتاج الغاز والنفط والبناء وغريها من امل�رشوعات
التنموية ال�ضخمة التي تعتمد على اال�ستخدام املكثف للعمالة؛ فالر�صيد ال�سكاين
املحدود للمواطنني وما يرتتب عليه من نق�ص يف املوارد الب�رشية ال بد و�أن ي�ؤدي �إىل
ا�ستقدام العمالة الوافدة الالزمة لإجناز امل�شاريع الإنتاجية واخلدمية التي تتزايد
وتتنوع مع تزايد �إنتاج النفط والغاز وارتفاع عائداتهما .ولكن الأمر قد تغري بدء ًا
من العام  ،2009حيث ،وكما ذكر �أعاله ،تراجع معدل النمو ال�سكاين ب�صورة كبرية
جد ًا ،الأمر الذي ميكن تف�سريه� ،أو ًال ،با�ستكمال امل�رشوعات والبنى التحتية املتعلقة
بعملية �إنتاج النفط والغاز وتراجع الطلب على اليد العاملة الوافدة ،وثاني ًا ،بالأزمة
املالية العاملية التي �أثرت ب�صورة �أو ب�أخرى على ال�سوق العقارية وامل�رشوعات
املرتبطة بها يف كل �أنحاء العامل ،مبا يف ذلك دولة قطر.

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

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

أين نحن ؟

�سبقت دولة قطر الدول الأوروبية التي مل تتجاوز فيها الن�سبة
املئوية لل�سكان الذين تتوافر لهم مرافق كافية لل�رصف
ال�صحي ( ،)%94يف حني �أن دول جنوب �رشق �آ�سيا مل تتعد
الن�سبة فيها ( )%40والدول الإفريقية (.)%34
المصدر  :منظمة الصحة العالمية ،اإلحصاءات الصحية العالمية،

16

المستقبل :

من املتوقع �أن ت�ستمر الدولة يف املحافظة على توفري خدمات
املرافق ال�صحية بن�سبة ( ،)%100بل وتطور هذه اخلدمة
نظر ًا لال�ستثمارات ال�ضخمة التي اعتمدت من �أجل تغيري
�شبكات ال�رصف ال�صحي املتهالكة وم ّد �شبكات جديدة يف
جميع مدن الدولة وقراها.

المؤشرات السكانية واالجتماعية
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 )8معدل الخصوبة الكلي
التعريف :

يق�صد به متو�سط عدد الأطفال الذين ميكن
�أن تنجبهم املر�أة خالل فرتتها الإجنابية
الطبيعية� ،إذا كان �سلوكها الإجنابي طوال
حياتها يطابق معدالت اخل�صوبة اخلا�صة
بالعمر يف �سنة معينة .وي�شرتط ح�ساب هذا
امل�ؤ�رش غياب الوفيات.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش معدل اخل�صوبة الكلي للقطريات ثبات ًا خالل الفرتة (-2001
 ،)2005حيث بقي بحدود ( )4.2والدة حية للمر�أة الواحدة يف �سن الإجناب،
ثم بد�أ باالنخفا�ض التدريجي البطيء اعتبار ًا من عام � 2006إىل �أن و�صل عام
� 2010إىل ( )3.6والدة حية للمر�أة الواحدة يف �سن الإجناب� ،أي برتاجع
قدره ( )0.6خالل حوايل عقد من الزمن .وقد تعود �أ�سباب انخفا�ض معدل
اخل�صوبة الكلي للقطريات �إىل التطورات الكبرية وال�رسيعة التي ي�شهدها
املجتمع القطري على �صعيد التح�رض ،مبا يف ذلك التعليم والعمل و�أمناط
احلياة احلديثة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�رسة واملباعدة بني
احلمول و�إطالة فرتة الر�ضاعة .ورغم كل ذلك ،يبقى معدل اخل�صوبة الكلي
للقطريات واحد ًا من �أعلى املعدالت على امل�ستوى العاملي .ويعزى ذلك �إىل
�أن ثقافة املجتمع ،ورغم كل عمليات التح�رض ،ال تزال تقليدية �إىل حد ما
فيما يتعلق بال�سلوك الإجنابي ،و�إىل �أن الدولة حتث مواطنيها على املزيد من
الإجناب بغية ت�صحيح اخللل احلا�صل يف تركيبتها ال�سكانية ،وهو ما �أكدته
ال�سيا�سة ال�سكانية التي بد�أ تنفيذ برنامج عملها يف �أكتوبر من عام .2009

شكل ( : )8معدل الخصوبة الكلي للفترة ()2010-2001

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

أين نحن ؟

يعد هذا املعدل (معدل اخل�صوبة الكلي)
مرتفع ًا ن�سبي ًا يف دولة قطر مقارنة مع دول
العامل الأخرى ،حيث و�صل يف الدول املتقدمة
�إىل ( )%1.8ويف الدول النامية �إىل (.)%2.7
المصدر  :برنامج االمم المتحدة اإلنمائي،
تقرير التنمية البشرية2010 ،

المستقبل :

رغم كل الإجراءات والدعوات الهادفة �إىل احلفاظ على معدل خ�صوبة
كلي مرتفع ،ف�إنه من املتوقع �أن ت�شهد دولة قطر انخفا�ض ًا متزايد ًا يف هذا
املعدل ،وذلك ب�سبب التطورات الكبرية وال�رسيعة التي ي�شهدها املجتمع
القطري على �صعيد التح�رض ،مبا يف ذلك التعليم والعمل و�أمناط احلياة
احلديثة ،التي �أدت �إىل ارتفاع متو�سط العمر عند الزواج الأول� ،إ�ضافة �إىل
ميل املتزوجات لتنظيم الأ�رسة.
المؤشرات السكانية واالجتماعية 17
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 )9نسبة اإلعالة
التعريف :

يق�صد بن�سبة الإعالة العمرية ال�سكان
الذين تقل �أعمارهم عن � 15سنة وتزيد
عن � 65سنة �إىل عدد ال�سكان الذين هم يف
�سن العمل (� )64-15سنة.

التقييم :

انخف�ضت ن�سبة الإعالة العمرية من ( )%38.6عام � 2001إىل ( )%17عام
� ،2010أي برتاجع قدره (� )%2.4سنوي ًا .وال�سبب الرئي�س الكامن وراء
انخفا�ض هذه الن�سبة ال يكمن يف انخفا�ض معدالت اخل�صوبة ،بل وبالدرجة
الأوىل ،يف االنتعا�ش االقت�صادي الكبري الذي �شهدته وال تزال ت�شهده الدولة،
والذي يتطلب ا�ستقدام �أعداد كبرية من العمالة الوافدة التي يت�ألف معظم
�أفرادها من الفئات العمرية ال�شابة والقادرة على العمل .وقد �أدى هذا الو�ضع
ال�سكاين يف قطر �إىل انخفا�ض حاد يف ن�سبة الأطفال ( �أقل من � 15سنة) ومنو
ن�سبي حمدود لفئة امل�سنني (� 65سنة ف�أكرث) ،مقابل ارتفاع ن�سبة الفئة العمرية
(� 64-15سنة) ،وبالتايل منو ال�سكان الن�شطني اقت�صادي ًا مبعدل �أعلى من
معدل منو الفئات الطفلية وامل�سنة املعالة ،وهو ما ينتج عنه انخفا�ض �أعباء
الإعالة ،الأمر الذي ي�سهم يف فتح فر�ص االدخار واال�ستثمار ،وربط اال�ستهالك
بتح�سني نوعية حياة الأ�رسة ،وبروز الفر�صة التنموية ملا بات ي�سمى بـ«النافذة
الدميوغرافية» �أو جماز ًا «الهبة الدميوغرافية».

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

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

أين نحن ؟

تعد معدالت الإعالة الكلية يف دولة قطر منخف�ضة مقارنة
بالدول املتقدمة ( )%49.4والدول النامية (.)%49.5
المصدر  :برنامج االمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية .2010

18

المستقبل :

من املتوقع �أن ي�شهد هذا امل�ؤ�رش انخفا�ض ًا �آخر يف
ال�سنوات القليلة القادمة �سببه ازدياد �أعداد العمالة
الوافدة بعمر � 64-15سنة ،والتي ينتظر ا�ستقدامها
خالل الع�رشية الثانية من هذا القرن للم�ساهمة يف �إجناز
البنية التحتية وامل�شاريع العمالقة املرتبطة با�ست�ضافة
قطر ملونديال .2022

المؤشرات السكانية واالجتماعية
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 )10نسبة السكان المشمولين بالرعاية الصحية األولية
التعريف :

يق�صد به الن�سبة املئوية من ال�سكان يف الريف
واحل�رض الذين يتوقع ح�صولهم على العالج
الطبي ملختلف الأمرا�ض والإ�صابات من�سوب ًا
�إىل �إجمايل ال�سكان.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ن�سبة ال�سكان امل�شمولني بالرعاية ال�صحية الأولية بلوغ
حد ال�شمول ( )%100منذ مطلع الألفية ،الأمر الذي �ساهم يف الق�ضاء
على العديد من الأمرا�ض ،مثل :حاالت �شلل الأطفال ،والكزاز الوليدي،
والدفترييا ،والتيتانو�س وال�سعال الديكي...الخ ،حيث اختفت جميعها
تقريب ًا من الدولة .ويعود ال�سبب الرئي�س الكامن وراء �شمول الرعاية
ال�صحية الأولية جلميع ال�سكان يف وقت مبكر ن�سبي ًا �إىل �إدراك الدولة مع
بداية الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ،وهو تاريخ ن�ش�أة النظام ال�صحي
فيها� ،أهمية املواكبة ال�صحية للنمو املتزايد لتعدادها ال�سكاين ،فعملت على
�إن�شاء امل�ست�شفيات التخ�ص�صية احلديثة ،و�أطلقت خدمات الرعاية ال�صحية
الأولية من خالل مراكز �صحية منت�رشة يف �أنحاء البالد كافة وقادرة على
تقدمي اخلدمات الطبية وال�صحية ال�شاملة واملتكاملة بكفاءة عالية� ،سواء
من الناحية الوقائية �أو العالجية ،مبا ي�ضمن بلوغ الهدف الأ�سمى للدولة
املتمثل بـ «ال�صحة للجميع».

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

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

أين نحن ؟

رغم �صعوبة عقد مقارنات دولية� ،إال �أن
دولة قطر تعد �ضمن دول العامل التي حققت
ن�سبة ال�شمول يف جمال الرعاية ال�صحية
الأولية ل�سكانها.

المستقبل :

من املتوقع �أن ت�ستمر دولة قطر م�ستقب ًال يف املحافظة على موقعها �ضمن
الدول التي حققت ن�سبة ال�شمول يف جمال الرعاية ال�صحية الأولية ،وذلك
نتيجة اهتمام الدولة املتزايد بالقطاع ال�صحي� ،سواء من حيث البنية التحتية
�أو من حيث نوعية اخلدمات ال�صحية التي تقدمها ل�سكانها ،وهو ما مت الت�أكيد
عليه يف ا�سرتاتيجية قطر الوطنية اخلا�صة بتطوير نظام الرعاية ال�صحية
 2016-2011التي مت تد�شينها يف � 3أبريل /ني�سان ،2011والتي تت�ضمن
ال�سيا�سات واخلطط والربامج الالزمة لدوام االرتقاء بالقطاع ال�صحي.
المؤشرات السكانية واالجتماعية 19
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 )11نسبة األطفال حديثي الوالدة ناقصي الوزن
التعريف :

يق�صد به الن�سبة املئوية لعدد الأطفال الذين
يولدون �أحياء بوزن �أقل من  /2.5كجم يف
�سنة معينة من جمموع الأطفال املولودين
�أحياء يف ال�سنة نف�سها.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ن�سبة الأطفال حديثي الوالدة وناق�صي الوزن تذبذب ًا� ،إال �أن االجتاه
العام ينحو لالنخفا�ض؛ فبعد �أن و�صلت الن�سبة �إىل ( )%9.4عام  2001تراجعت
�إىل ( )%7.6عام  ،2010وذلك بانخفا�ض ن�سبي قدره (� )%0.2سنوي ًا .ويعزى
ال�سبب الرئي�س يف االنخفا�ض الن�سبي لقيمة هذا امل�ؤ�رش �إىل الرعاية ال�صحية
اجليدة للأمهات قبل الوالدة وبعدها ،و�إىل عناية الأ�رس ب�أبنائها؛ فن�سبة الأطفال
حديثي الوالدة وناق�صي الوزن هو من امل�ؤ�رشات التي تطلعنا على طبيعة
تركيبة التغذية وم�ستوياتها ،وعلى مدى تقدم الرعاية ال�صحية يف البلد .وعليه،
فال غرابة �أن ترتاجع قيم هذا امل�ؤ�رش يف بلد مثل قطر التي تعرف الأ�رسة فيها
م�ستويات دخل مرتفعة متكنها من الإنفاق على ال�سلع الرئي�سية من الطعام
وال�رشاب ،والتي متتلك نظام ًا �صحي ًا متقدم ًا وخدمات �صحية كفيلة بتقدمي
�أف�ضل �أنواع الرعاية الالزمة للأم ومولودها اجلديد.

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

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

أين نحن ؟

تعد دولة قطر من بني الدول املتقدمة نوع ًا ما يف هذا امل�ؤ�رش،
حيث و�صلت الن�سبة يف الدول الأوروبية �إىل ( ،)%6ويف جنوب
�رشق �آ�سيا �إىل (.)%24
المصدر  :منظمة الصحة العالمية ،اإلحصاءات الصحية العالمية.2010 ،

20

المستقبل :

من املتوقع �أن ت�شهد الدولة انخفا�ض ًا يف ن�سبة الأطفال
حديثي الوالدة وناق�صي الوزن ،وذلك ب�سبب حمالت التوعية
ال�صحية ،وبناء الأجهزة وامل�ؤ�س�سات الطبية املعنية بالطفولة
ون�رشها يف كافة �أنحاء الدولة حتقيق ًا لبقاء الأطفال و�سالمتهم
ومنائهم� ،إ�ضافة �إىل جملة التدابري املتخذة لتحقيق �أمومة
�آمنة تتمثل بالعناية بالأم احلامل من قبل املتخ�ص�صني يف طب
الن�ساء والوالدة ،والذين لهم خربة كافية يف هذا املجال.

المؤشرات السكانية واالجتماعية
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 )12التحصين ضد أمراض الطفولة المعدية
التعريف :

يق�صد به عدد الأطفال بعمر �سنة
ف�أقل الذين �أكملوا التح�صينات
ال�صحية الأ�سا�سية خالل فرتة
معينة مق�سوم ًا على عدد املواليد
الأحياء بعمر �سنة فما دون خالل
الفرتة نف�سها م�رضوب ًا يف .100

التقييم :

رغم تذبذبها الطفيف بني �سنة و�أخرى� ،إال �أن ن�سبة التح�صني �ضد �أمرا�ض الطفولة
املعدية  -درن (بي� .سي.جي) ،وقطرات �شلل الأطفال (جرعة ثالثة) ،وثالثي
(جرعة ثالثة) ،والتهاب الكبد الفريو�سي (ب) ،واحل�صبة ،والنكاف ،واحل�صبة
الأملانية (جرعة ثالثة) ،وهيموفيل�س انفلونزا (جرعة ثالثة) ،وتطعيم للجديري-
تعد مرتفعة ،حيث مل تنخف�ض عن الـ( )%96خالل حوايل عقد من الزمن .ويعزى
ارتفاع هذه الن�سبة �إىل اهتمام الدولة املبكر بتوفري خمتلف االحتياجات ال�صحية
الأ�سا�سية الالزمة ملختلف ال�رشائح االجتماعية ،وال�سيما ال�رشائح الأكرث عر�ضة
ملثل هذه الأمرا�ض ،كالأطفال ،وذلك من خالل برنامج التلقيح الوطني والرعاية
ال�صحية املتكاملة للطفل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد لعب وعي الآباء والأمهات وحر�صهم
على تطعيم �أبنائهم �ضد الأمرا�ض املعدية دور ًا كبري ًا يف تعزيز �صحة الأطفال
الر�ضع .ويف ال�سياق ذاته ،فقد �ساهم االلتزام ال�سيا�سي واحلكومي للدولة بتحقيق
�أهداف التنمية للألفية يف خف�ض وفيات الأطفال واحلد من الأمرا�ض املعدية التي قد
ت�صيبهم ،كما تدل على ذلك املعطيات الإح�صائية الر�سمية.

شكل ( : )12التحصين ضد أمراض الطفولة المعدية للفترة ()2010-2001

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

أين نحن ؟

ت�أتي دولة قطر يف مقدمة دول العامل بالن�سبة
لهذا امل�ؤ�رش� ،سواء على م�ستوى كل دول العامل
التي مل تتجاوز فيها ن�سبة التح�صني �ضد
احل�صبة ،مث ًال ،الـ (� ،)%82أم على م�ستوى
جمموعات البلدان ،حيث �سجلت هذه الن�سبة
يف البلدان الأوروبية ( )%94ويف بلدان ال�رشق
الأو�سط ( )%82ويف البلدان الأفريقية (.)%69

المستقبل :

من املتوقع م�ستقب ًال �أن تبلغ ن�سبة التح�صني �ضد �أمرا�ض الطفولة املعدية
يف الدولة حد ال�شمول لت�ستقر عند ( ،)%100وذلك ب�سبب االرتقاء املتزايد
يف تقدمي اخلدمات ال�صحية و�شمولها من جهة ،والإجراءات امل�شددة
املتخذة ملنع انتقال الأمرا�ض املعدية �إىل البالد من جهة �أخرى؛ فرغم زيادة
عدد ال�سكان من مواطنني ووافدين �إال �أنه من املتوقع �أن تخلو قطر من
الأمرا�ض املعدية كاحل�صبة واحل�صبة الأملانية والغدة النكفية وال�سعال
الديكي مثلما خلت متام ًا من مر�ض �شلل الأطفال.

المصدر WHO, World Health Statistics, 2011 :
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 )13معدل االلتحاق اإلجمالي في الصف األخير من المرحلة االبتدائية
التعريف :

يق�صد به عدد الطالب امل�سجلني يف ال�صف
الأخري من املرحلة االبتدائية يف �سنة ما
مق�سوم ًا على �إجمايل عدد ال�سكان يف �سن
 11عام ًا وم�رضوب ًا يف .100

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش معدل االلتحاق الإجمايل يف ال�صف الأخري من املرحلة االبتدائية
تذبذب ًا ،ولكنه جتاوز ن�سبة ( )%100لي�صل عام � 2010/2009إىل (.)%104.8
ويعزى �سبب ارتفاع معدل االلتحاق الإجمايل يف ال�صف الأخري من املرحلة
االبتدائية �إىل توجهات الدولة وا�ستثماراتها الكبرية يف جمال التعليم ،والتي
�أدت �إىل كفالة متكن الأطفال الذين يعي�شون على �أر�ضها ،بغ�ض النظر عن
جن�سيتهم وجن�سهم ،من االلتحاق مبرحلة الدرا�سة يف ال�صف الأول والو�صول
�إىل ال�صف الأخري من التعليم االبتدائي ،الأمر الذي يدل على �صحة النظام
التعليمي يف قطر وفاعليته .وارتباط ًا بذلك ،فقد �ساهم التطبيق الفعال لقانون
�إلزامية التعليم من جهة ،وارتفاع م�ستوى الوعي العام ب�أهمية التعليم و�آثاره
الإيجابية على م�ستوى الفرد واملجتمع القطري من جهة ثانية ،يف الق�ضاء على
ظاهرة الت�رسب ،وبالتايل ارتفاع معدل االلتحاق الإجمايل يف ال�صف الأخري من
املرحلة االبتدائية� .أما بخ�صو�ص االنخفا�ض الن�سبي لهذا امل�ؤ�رش يف عام 2006
قيا�س ًا بعام  ،2005فمرده قد يكون ب�سبب التحاق بع�ض التالميذ باملدر�سة يف
�سن مبكرة (خم�س �سنوات).

شكل ( : )13معدل 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 �صعوبة عقد مقارنات دولية� ،إال �أن دولة قطر
تعد من الدول املتقدمة يف جمال �شمول التعليم.

22

المستقبل :

من املتوقع �أن يبقى معدل االلتحاق الإجمايل يف ال�صف الأخري من
املرحلة االبتدائية مرتفع ًا ،وذلك ب�سبب الإجراءات التي تتخذها
اجلهات املعنية يف الدولة ل�ضمان ا�ستمرار االلتحاق بالتعليم ،واملتمثلة
بتخ�صي�ص امليزانيات الالزمة لذلك ،و�ضمان �أماكن يف املدار�س
للأعداد املتزايدة من الطلبة ،ووجود �سيا�سات وخطط دائمة لتطوير
طرق التدري�س و�أ�ساليبه اجلاذبة ،وتطبيق قانون �إلزامية التعليم
دون هوادة ،ومكافحة ظاهرة الت�رسب املدر�سي ب�شتى الو�سائل.

المؤشرات السكانية واالجتماعية
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 )14نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية من إجمالي السكان
التعريف :

يق�صد به ن�سبة ال�سكان يف الفئة
العمرية  64-25الذين ح�صلوا
على ال�شهادة الثانوية من�سوب ًا
�إىل �إجمايل عدد ال�سكان يف الفئة
نف�سها م�رضوب ًا يف .100

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ن�سبة البالغني احلا�صلني على ال�شهادة الثانوية ارتفاع ًا من ( )%54من �إجمايل
عدد ال�سكان عام � 2001إىل ( )%66.9عام  ،2010وذلك بزيادة ن�سبية قدرها (� )%1.4سنوي ًا.
ويعزى التقدم احلا�صل يف هذه الن�سبة �إىل حر�ص الدولة على تطوير التعليم باعتباره ال�سبيل
الأهم لإحداث التطور احل�ضارى واالقت�صادى والثقافى واالجتماعي؛ فهو من ناحية ميثل
�أحد �أهم جماالت التنمية الب�رشية و�أبرز �أهدافها ،وهو من ناحية ثانية ميثل ا�ستثمار ًا فى
ر�أ�س املال الب�رشى الذى يعد �أهم و�أرقى �أنواع اال�ستثمار على الإطالق� ،إذ �أن الإن�سان فى
املح�صلة النهائية هو الرثوة احلقيقية للأمم ،و�أن التطور احل�ضارى للمجتمعات ال يقا�س فقط
بحجم الإجناز املادى والرثاء املايل ،و�إمنا ،وهو الأهم ،مبا �أحرزته من �إجناز علمي و�إنتاج
معرفى وما �أحدثه التعليم من تطور فى بناء القدرات الب�رشية واملهارات الإن�سانية والقدرات
الذهنية والإبداعية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد لعب الوعي املجتمعي العام ب�أهمية العلم ودوره يف
التقدم الإن�ساين دور ًا هام ًا يف �إيجاد بيئة داعمة وم�شجعة لكال اجلن�سني على االلتحاق باملراحل
التعليمية املختلفة واحل�صول على امل�ؤهالت التعليمية ،مبا يف ذلك ال�شهادة الثانوية ،التي تعد
مقيا�س ًا للنتاج الرتاكمي للعملية التعليمية على مدى العقود املا�ضية كما �آلت �إليه يف الطيف
ال�سكاين الذي يرتاوح عمره بني  25و� 64سنة.

شكل ( : )14نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية للفترة ()2010-2001

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

أين نحن ؟

تعد ن�سبة البالغني احلا�صلني على الثانوية
العامة معقولة �إىل حد ما يف دولة قطر ،فهي
�أقل من مثيلتها يف الدول املتقدمة التي بلغت
فيها هذه الن�سبة (.)%70.3
المصدر :

Education at a Glance 2010: OECD Indicators

المستقبل :

من املتوقع �أن ت�شهد ن�سبة البالغني احلا�صلني على الثانوية ارتفاع ًا مرده
ال�سيا�سة التعليمية التي تتبعتها الدولة ،والتي تعترب �أن ثروتها احلقيقية
والدائمة تكمن يف اال�ستثمار الأمثل يف مواردها الب�رشية .لهذا ،تبذل الدولة
جهود ًا حثيثة لتطوير التعليم مبراحله املختلفة وزيادة الإنفاق على التعليم
من جهة ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة مبكافحة ظاهرة الت�رسب يف املرحلة
الثانوية ،وال�سيما ت�رسب الذكور الذين يف�ضل بع�ضهم االنخراط يف �سوق
العمل قبل �أن ينهي تعليمه الثانوي ،من جهة ثانية.
المؤشرات السكانية واالجتماعية 23
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 )15معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للكبار
التعريف :

يق�صد به ن�سبة الأ�شخا�ص البالغني
من العمر � 15سنة ف�أكرث الذين
ي�ستطيعون القراءة �أو الكتابة.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش معدل الإملام بالقراءة والكتابة للكبار ارتفاع ًا ب�شكل عام ،ويف ال�سنتني
الأخريتني ب�شكل خا�ص ،فقد ارتفع من (� 2001 )%90.2إىل (� ،2010 )%96.3أي
بزيادة قدرها (� )%0.7سنوي ًا .ويعود الف�ضل يف االرتفاع امل�ستمر لهذا املعدل �إىل جملة
الإجراءات والتدابري التي اتخذتها الدولة لل�سيطرة على ظاهرة الأمية ،ك�إلزامية
التعليم االبتدائي وبرامج حمو �أمية الكبار؛ ف�إذا كان النظام التعليمي يف دولة قطر قد
جنح يف تو�سيع اخلريطة التعليمية للبالد وحتقيق م�ستويات قيد عالية يف مراحل التعليم
املختلفة ،ف�إنه قد جنح كذلك يف �إتاحة الفر�صة للكبار من اجلن�سني لاللتحاق ب�صفوف
حمو الأمية وفق خطط طموحة ومدرو�سة تهدف �إىل حترير املواطنني ممن فاتهم ركب
التعليم النظامي والأ�سا�سي من �أميتهم الأبجدية ،والو�صول بهم �إىل امل�ستوى املطلوب
الذي ي�ؤهلهم ملوا�صلة تعليمهم ،وتطوير مهاراتهم حتى ي�صبحوا �أع�ضاء نافعني يف
جمتمعهم ،وي�شاركوا بفاعلية يف م�سرية التنمية والنه�ضة التي ت�شهدها قطر .ويف هذا
ال�سياق ،يجب عدم ن�سيان الدور الهام الذي لعبه ارتفاع م�ستوى الوعي االجتماعي
العام ب�أهمية التعليم و�رضورته للجن�سني يف م�س�ألة متكني الكبار من الإملام بالقراءة
والكتابة وحتى يف متابعة من �شاء منهم تعليمه يف مراحل متقدمة.

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

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

أين نحن ؟

رغم �صعوبة عقد مقارنات دولية� ،إال �أن دولة قطر
تعد من الدول املتقدمة يف جمال �شمول التعليم.
المصدر :
WHO, World Health Statistics, Demographic and
socioeconomic statistics, 2011

24

المستقبل :

يتوقع �أن يرتفع هذا املعدل بف�ضل التدابري والإجراءات التي اتخذتها
دولة قطر يف �إطار �سيا�ستها التعليمية التي تنطلق من �أهمية التعليم يف تقدم
الأمم وا�ستثمار العن�رص الب�رشي ك�أحد العنا�رص الهامة لالنطالق �إىل �آفاق
جمتمع املعرفة والتنمية امل�ستدامة ،والتي ت�سعى �إىل الق�ضاء على �آفة الأمية
وجتفيف منابعها وربط تعليم القراءة والكتابة بالتدريب املهني واجلوانب
احلياتية للدار�سني والدار�سات لإك�سابهم املهارات احلياتية والكفايات
التعليمية الأ�سا�سية التي ت�ؤهلهم ل�شق طريقهم يف احلياة العملية.

المؤشرات السكانية واالجتماعية
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 )16عدد الجرائم المسجلة لكل  100ألف نسمة من السكان
التعريف :

يق�صد به عدد اجلرائم امل�سجلة �سنوي ًا
من قبل الأجهزة الأمنية م�رضوب ًا يف
 100.000ومق�سوم ًا على ال�سكان يف
منت�صف ال�سنة.

التقييم :

رغم قلة عدد اجلرائم امل�سجلة يف الدولة (جرائم مرورية ،ال�رسقة ،االعتداء،
االحتيال...،الخ) قيا�س ًا بغريها من دول العامل� ،إال �أن هذا العدد قد ت�ضاعف
�أكرث من �سبع مرات خالل حوايل عقد من الزمن ،حيث ارتفع من ()320
جرمية لكل � 100ألف ن�سمة من ال�سكان يف عام � 2001إىل ( )2355جرمية
يف عام  .2010وقد يكون من ال�صعب تف�سري ارتفاع معدالت اجلرمية يف قطر
ب�أ�سباب داخلية �رصفة �أفرزها املجتمع القطري الذي ،و�إىل وقت قريب،
كان ينعم بدرجة عالية من الأمن االجتماعي وندرة حوادث الإجرام فيه� .إن
التف�سري احلقيقي والأكرث �صوابية الرتفاع معدالت اجلرمية يف قطر �إمنا يعزى
�إىل االنفتاح الكبري الذي ت�شهده الدولة ،والذي ترافق بقدوم �أعداد كبرية من
النا�س �إليها من كل �أ�صقاع الأر�ض� ،إ�ضافة �إىل التطور احلا�صل يف الأ�ساليب
والطرق التقنية املتبعة يف ارتكاب اجلرمية ،وهي جرائم و�أفعال دخيلة مل تكن
معروفة �أو �شائعة يف املجتمع القطري.

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

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

أين نحن ؟

رغم �صعوبة عقد مقارنات دولية� ،إال �أن دولة
قطر تعد من �أقل دول العامل من حيث قلة عدد
اجلرائم امل�سجلة فيها.

المستقبل :

لأن الدولة باتت واحدة من �أكرث بلدان العامل جذب ًا لليد العاملة الأجنبية
التي تتدفق �إليها ب�أعداد كبرية ،ولكون اجلرائم �أ�صبحت �أكرث من �أي
وقت م�ضى قابلة للتنفيذ بوا�سطة �أحدث الو�سائل والطرق التكنولوجية،
ف�إنه من املرجح �أن ت�ستمر معدالت اجلرمية باالرتفاع ،ال�سيما بعد فوز
قطر با�ست�ضافة مونديال  2022الذي يتطلب ا�ستقدام املزيد من اليد
العاملة يف خمتلف املجاالت.

المؤشرات السكانية واالجتماعية 25
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المؤشرات االقتصادية
تمهيد :
يتناول هذا الفصل مؤشرات التنمية المستدامة في جانبها االقتصادي ،ويهدف إلى عرض التطور الحاصل
في القطاعات االقتصادية على شكل مؤشرات خالل السنوات ( )2010-2001وفق توافرها ،أو لسنوات متقاربة.
وتسهم المؤشرات االقتصادية في هذا الفصل في بيان مدى تقدم دولة قطر في جوانب االقتصاد
المختلفة بصورة فعلية ،وهي تقيّم بصورة رئيسة وضع الدولة من خالل معايير رقمية يمكن حسابها
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  100شخص. عدد خطوط الهاتف الجوال لكل  100شخص. عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  100من السكان. عدد الحواسب الشخصية لكل  100نسمة 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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ا) مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف :

يق�صد به الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار
اجلارية مق�سوم ًا على العدد الكلي لل�سكان،
حيث يعد هذا امل�ؤ�رش مقيا�س ًا مهما مل�ستوى
التنمية االقت�صادية والأداء الكلي لالقت�صاد.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل تطور ًا ملحوظ ًا
خالل الفرتة قيد الدرا�سة ( ،)2010-2001حيث ارتفع من نحو
(� )27.3ألف دوالر يف عام 2001م �إىل (� )74.9ألف دوالر يف عام
2010م ،حمقق ًا معدل منو �سنوي يف املتو�سط قدره ( )%11.9بالأ�سعار
اجلارية .ويعزى هذا التطور يف ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
�إىل الزيادات امللحوظة التي �شهدها الناجت املحلي االجمايل ،والناجمة
عن الزيادة الكبرية يف الطاقة الإنتاجية املتحققة يف قطاع النفط مدعوم ًا
بارتفاع �أ�سعار النفط ،حيث ارتفع من نحو  63.8مليار ريال عام 2001
اىل قرابة  463.5مليار ريال عام  ،2010حمقق ًا معدل منو �سنوي قدره
يف املتو�سط نحو( )%24.6خالل تلك الفرتة.

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

المصدر  :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات :
 جهاز اإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد مختلفة . -مصرف قطر المركزي ،النشرة اإلحصائية الفصلية ،المجلد ( ،)31العدد ( ،)2يونيو .2011

أين نحن ؟

ت�صنف دولة قطر يف تقارير املنظمات والهيئات
الدولية �ضمن الدول املرتفعة الدخل ،حيث يتجاوز
ن�صيب الفرد فيها من الناجت املحلي الإجمايل،
والبالغ (� )74.9ألف دوالر لعام  ،2010نظريه يف
الدول املتقدمة والبالغ (� )37ألف دوالر.
المصدر  :برنامج االمم المتحدة اإلنمائي،
تقرير التنمية البشرية.2010 ،

30

المستقبل :

من املتوقع �أن ي�ستمر ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
باالرتفاع خالل ال�سنوات القادمة نتيجة للنمو االقت�صادي املتوقع
والناجم عن تزايد العوائد من م�رشوعات الغاز امل�سال وال�صناعات
البرتوكيماوية ،ف�ض ًال عن ارتفاع معدالت العائد من ا�ستثمارات الدولة
يف اخلارج يف خمتلف الأن�شطة والأ�صول اال�ستثمارية (تقدر اال�صول
اخلارجية جلهاز قطر لال�ستثمار بنحو  120مليار دوالر عام .)2011

واالجتماعية
االقتصادية
المؤشرات السكانية
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 )2نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف :

هو عبارة عن �إجمايل تكوين ر�أ�س املال يف
�سنة ما مق�سوم ًا على الناجت املحلي الإجمايل.
وي�ساعد هذا امل�ؤ�رش يف قيا�س النمو
الر�أ�سمايل وتطور حجم الرتاكم الر�أ�سمايل
يف االقت�صاد الوطني املتاح لتمويل التنمية
االقت�صادية ،ويعترب احد العنا�رص الهامة يف
عملية التنمية امل�ستدامة.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ن�سبة اال�ستثمار �إىل الناجت املحلي الإجمايل ارتفاع ًا ملحوظ ًا
خالل الفرتة قيد الدرا�سة ،حيث ارتفع من ( )%23.4عام � 2001إىل
( )%37.6عام  ،2008ثم �إىل ( )%39.6عام  ،2009حمقق ًا بذلك معدل منو
�سنوي يف املتو�سط قدره ( .)%6.8ويعزى ارتفاع ن�سبة الإنفاق اال�ستثماري
�إىل الناجت املحلي الإجمايل لال�ستثمارات الكبرية التي �شهدتها قطاعات
البنية التحتية كالطرق واالن�شاءات و�إن�شاء املرحلة الأوىل من مطار الدوحة
الدويل واالت�صاالت والكهرباء واملاء وال�رصف ال�صحي ،وكذلك اال�ستثمار
يف بع�ض القطاعات احليوية كقطاع النفط والغاز خالل الفرتة قيد الدرا�سة.

شكل ( : )18نسبة 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 ؟

تتجاوز ن�سبة اال�ستثمار �إىل الناجت املحلي الإجمايل يف
دولة قطر ،والبالغة ( )%39.6عام  ،2009نظرياتها يف
الدول املتقدمة ( ،)%21.0وعلى �صعيد العامل (.)%23.9
المصدر  :صندوق النقد الدولي ،أفاق االقتصاد العالمي ،أبريل 2010

المستقبل :

من املتوقع �أن ت�ستمر ن�سبة اال�ستثمار �إىل الناجت املحلي الإجمايل
مرتفعة خالل الأعوام القليلة القادمة نتيجة لقيام الدولة بتنفيذ
العديد من امل�شاريع اال�ستثمارية ويف خمتلف القطاعات وعلى ر�أ�سها
م�رشوع م�شريب ،وميناء الدوحة الدويل ،واجل�رس الذي يربط بني
الدولة والبحرين ،وم�شاريع ال�سكك احلديدية والريا�ضية ،والطرق
وامل�شاريع ذات العالقة بالنفط والغاز وغريها.
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 )3معدل التضخم
التعريف :

يق�صد به معدل الزيادة ال�سنوية يف
الرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلك
من ال�سلع واخلدمات ،و ُيعد �أحد �أهم
م�ؤ�رشات قيا�س �أداء االقت�صاد الكلي
واال�ستقرار االقت�صادي ،كما �أنه �أحد
امل�ؤ�رشات التي تتم متابعتها بوا�سطة
ال�سيا�سة النقدية ،و�أحد العوامل امل�ؤثرة
يف مناخ اال�ستثمار ويف توزيع الدخل.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش معدل الت�ضخم زيادة مبعدالت مقبولة خالل الفرتة (-2001
 ،)2003غري �أنه �أخذ بالت�صاعد خالل الفرتة ( ،)2008-2004حيث ارتفع
من ( )%6.8عام � 2004إىل ( )%15.2عام  ،2008حمقق ًا زيادة مقدارها
( )%8.4نقطة مئوية اي مبتو�سط زيادة �سنوية قدرها ( .)%2.1وتعزى
�أ�سباب ارتفاع معدل الت�ضخم خالل هذه الفرتة �إىل زيادة الطلب على امل�ساكن
وارتفاع الإيجارات ،م�صحوب ًا بارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية� .إال �أن الت�ضخم
�أخذ بالرتاجع خالل عامي  2010 ،2009لي�سجل ( ،)%2.4 - ،%4.9-وذلك
نظرا لتوفر املزيد من الوحدات ال�سكنية ،وانخفا�ض �سعر �رصف الدوالر الفعلي
بن�سبة  %4.4عام  ،2010واعتدال منو �أ�سعار املواد الغذائية.

شكل ( : )19معدل 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 ( ،)31العدد ( ،)2يونيو 2011

أين نحن ؟

ُيعد معدل الت�ضخم احلايل يف دولة قطر مقبو ًال مقارنة
بنظرائه بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،والذي بلغ عام
 2010يف البحرين ( )%2والكويت ( ،)%4.10و�سلطنة عمان
( ،)%3.30واململكة العربية ال�سعودية ( )%5.40والإمارات
العربية املتحدة ( ،)%0.90وكذلك مقارنة بالدول املتقدمة التي
بلغ معدل الت�ضخم فيها ( )% 1.6للعام ذاته.

المستقبل :

يتوقع �أن ي�ستمر معدل الت�ضخم يف م�ستوى منخف�ض
ومقبول خالل ال�سنوات القادمة ،نظر ًا لزيادة عر�ض امل�ساكن
وتراجع الإيجارات ،وبالتايل ركود قطاع العقارات من جهة،
وتراجع حدة ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية من جهة �أخرى.

المصدر IMF, World Economic and Financial Survey, sep.2011 :

32

المؤشرات االقتصادية

� ��/���� �:�/��

ARABIC REPORT 3.indd 32

 )4معدل االستخدام
التعريف :

يق�صد مبعدل اال�ستخدام ن�سبة العاملني
من اجلن�سني من جممل الن�شيطني
اقت�صادي ًا (� 15سنة ف�أكرث) من ال�سكان.
و ُيعد معدل اال�ستخدام م�ؤ�رش ًا اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا نظر ًا مل�ساهمته يف قيا�س الأداء
االقت�صادي ،ويف نوعية احلياة ،ويف
امل�شاركة االجتماعية� ،إذ تتطلع التنمية
امل�ستدامة �إىل توفري فر�ص عمل �أكرث،
وذلك من خالل �سيا�سة ا�ستخدام تعمل
على حتقيق ت�شغيل كامل.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش اال�ستخدام ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل الفرتة قيد الدرا�سة  ،حيث ارتفع
من ( )%96.1عام � 2001إىل حوايل ( )%99.7خالل عامي ،2009 ،2008
ليرتاجع قلي ًال عام � 2010إىل (� ،)%99.5أي �أن �سوق العمل القطري يقرتب
من الت�شغيل الكامل .وقد تفاوت هذا امل�ؤ�رش ما بني الرجال والن�ساء� ،إذ �إزداد
لدى الرجال من نحو ( )%97.7عام � ،2001إىل نحو ( )%99.9عامي ،2008
 2009و�إىل ( )%99.8عام  ،2010وذلك نتيجة لالزدهار االقت�صادي الذي �شهده
االقت�صاد القطري يف كافة قطاعاته من ناحية ،وت�سارع تدفق العمالة الوافدة
لتلبية الطلب على الت�شغيل يف كافة الأن�شطة االقت�صادية من ناحية �أخرى .وارتفع
معدل الت�شغيل لدى الن�ساء من نحو ( )%87.1عام � 2001إىل قرابة ()%98.3
عام  )%98.5( ،2008عام  2009ليرتاجع قلي ًال �إىل ( )%97.2عام .2010

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

المصدر :
 جهاز اإلحصاء ،مسح القوى العاملة بالعينة ،سنوات مختلفة. -جهاز اإلحصاء ،التعداد العام للسكان والمساكن خالل عامي 2010 ،2004

أين نحن ؟

تفوق معدالت اال�ستخدام الإجمالية يف دولة قطر البالغة  %99.9عام 2009
نظرياتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،فقد بلغت املعدالت يف دولة
االمارات املتحدة  ،%96.1ويف مملكة البحرين  ،%96ويف اململكة العربية
ال�سعودية  ،%94.6ويف الكويت .%98.6
المصدر  :التقرير االقتصادي العربي الموحد عام .2010

بينما بلغت هذه املعدالت يف بع�ض الدول املتقدمة كالواليات املتحدة االمريكية
 ،%90.7واململكة املتحدة  ،%92.2ومنطقة اليورو  %89.9عام .2010

المستقبل :

من املتوقع �أن تبقى معدالت اال�ستخدام
مرتفعة خالل الفرتة القادمة نظر ًا ال�ستمرار
الأداء االقت�صادي القوي الذي ي�شهده
االقت�صاد القطري وتنوع �أن�شطته مقرون ًا
بتدفق العمالة الوافدة الالزمة لتنفيذ العديد
من امل�شاريع يف خمتلف الأن�شطة االقت�صادية.

المصدر :
ILO: Short Term Indicators of the Labour Market
Arab States and Territories and North African Countries, 2011
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 )5معدل النشاط االقتصادي الخام حسب الجنس
التعريف :

هو عبارة عن جملة الن�شيطني اقت�صادي ًا (� 15سنة
ف�أكرث) مق�سوم ًا على �إجمايل ال�سكان م�رضوب ًا يف ،100
وكذلك للن�ساء (جملة الن�شيطات اقت�صادي ًا � 15سنة
ف�أكرث مق�سوم ًا على �إجمايل ال�سكان من الن�ساء م�رضوب ًا
يف  )100وللرجال (جمموع الن�شيطني اقت�صادي ًا 15
�سنة ف�أكرث من الرجال مق�سوم ًا على جمموع ال�سكان
من الرجال م�رضوب ًا يف  .)100ويقي�س معدل الن�شاط
االقت�صادي اخلام معدل م�شاركة الن�شيطني اقت�صادي ًا
يف الإنتاج ،وي�ساعد على التنب�ؤ بحجم القوى العاملة
مبعرفة تقديرات ال�سكان وفئات �أعمارهم.

التقييم :

�أدى ارتفاع جمموع الن�شيطني اقت�صادي ًا �إىل زيادة معدل
الن�شاط االقت�صادي اخلام من نحو ( )%49.8عام � 2001إىل
( )%80.9عام  ،2008ليرتاجع قلي ًال �إىل ()%75.1 ،%77.2
خالل عامي  2009،2010ب�سبب الأزمة االقت�صادية العاملية وما
ترتب عليها من تراجع يف �أعداد العمالة الوافدة .وقد تباينت
معدالت الن�شاط االقت�صادي اخلام للرجال والن�ساء خالل تلك
الفرتة وفق ًا ل�سيا�سات الت�شغيل التي اتبعتها وزارة العمل،
وتطبيق �سيا�سات التقطري م�صحوبة بتدفق العمالة الوافدة
التي تتطلبها عملية التنمية وم�شاريعها املختلفة.

شكل ( : )21معدل 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 2010 ,2004

أين نحن ؟

تفوق معدالت الن�شاط االقت�صادي اخلام للرجال والن�ساء يف
دولة قطر نظرياتها يف غالبية الدول اخلليجية (اململكة العربية
ال�سعودية  %49.9عام  2009ودولة االمارات العربية املتحدة
 %72.6عام  ،)2008ويف بع�ض الدول العربية (م�رص ،%50.3
واالردن  %39.5عام  ،)2010ويف بع�ض املتقدمة (فرن�سا
� ،%56.7أملانيا  ، %59.5اململكة املتحدة  %62.4عام .)2010
المصدر ILO: Short term Indicators of the labour market, 2011 :

34

المستقبل :

يتوقع �أن تتزايد معدالت الن�شاط االقت�صادي اخلام
الإجمالية للذكور ب�شكل طفيف خالل الفرتة الق�صرية
القادمة ،نظر ًا ال�ستمرار العمل يف غالبية امل�شاريع يف الأن�شطة
االقت�صادية كثيفة العمل والبدء يف بع�ضها الآخر .وبالتايل،
يتوقع حدوث ارتفاع ب�سيط يف �أعداد العمالة الوافدة ،بينما
�سوف تزداد معدالت الن�شاط االقت�صادي اخلام للن�ساء ،و�إن
كانت مبعدالت منو �أقل ،نظر ًا ال�ستمرار التطور االقت�صادي
واالجتماعي الذي ت�شهده الدولة وتعزيز م�شاركة املر�أة يف
التنمية فيها و�إتاحة فر�ص العمل �أمامها.
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 )6عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  100شخص
التعريف :

هو عبارة عن عدد خطوط الهاتف الثابت
مق�سوم ًا على جمموع عدد ال�سكان
بالدولة م�رضوب ًا يف  ،100حيث ُيعد هذا
امل�ؤ�رش �أهم مقيا�س لتطور االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية يف �أي بلد ،ويعرب عن
مدى انت�شار خدمة االت�صاالت الهاتفية
على م�ستوى الدولة.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش معدل انت�شار الهاتف الثابت بني ال�سكان انخفا�ض ًا ملحوظ ًا
خالل الفرتة ( ،)2010-2001حيث تراجع من ( )25.8خط ًا لكل مئة من
ال�سكان عام � 2001إىل ( )18.2خط ًا لكل مائة من ال�سكان عام  ،2008ثم
�إىل ( )% 16.7و( )%16.9خط ًا لكل مائة من ال�سكان عامي  2009و2010
على الرتتيب .ويعزى انخفا�ض م�ؤ�رش عدد خطوط الهاتف الثابت لكل مئة
من ال�سكان �إىل تزايد ا�ستخدام الهواتف اجلوالة ،و�إىل تزايد عدد ال�سكان
مبعدالت مرتفعة خالل الفرتة ( )2010-2004نتيجة لتدفق العمالة
الوافدة ،والتي �أغلبها يف�ضل ا�ستخدام الهاتف اجلوال على الهاتف الثابت.

شكل ( : )22عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  100من السكان للفترة ()2010-2001

المصدر  :تم حساب المؤشر باالعتماد على :
 جهاز اإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،سنوات مختلفة. جهاز االحصاء ،المجموعة االحصائية السنوية ،االحصاءات االقتصادية2011، -شركة اتصاالت قطر(كيوتل) ،بيانات غير منشورة.

أين نحن ؟

يعترب م�ؤ�رش الهاتف الثابت لكل مئة من ال�سكان يف
دولة قطر �أقل من ن�صف مثيله يف الدول املتقدمة (،)47
ويتجاوز املعدل يف الدول النامية ( ،)13و�أقل قلي ًال من
املعدل على ال�صعيد العاملي البالغ (.)19
المصدر  :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العالمية.2010 ،

المستقبل :

يتوقع �أن ي�شهد معدل انت�شار الهواتف الثابتة بني ال�سكان
تدني ًا خالل الأعوام القادمة نتيجة لزيادة عدد ال�سكان وميل
الأفراد �إىل ا�ستخدام الهواتف اجلوالة ،والذي يتما�شى مع
االجتاه العاملي الذي ي�شهد انح�سار ًا يف ا�ستخدام خطوط
الهاتف الثابت.
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 )7عدد خطوط الهاتف الجوال لكل  100شخص
التعريف :

هو عبارة عن جمموع عدد م�شرتكي خدمة الهاتف
اجلوال على م�ستوى الدولة مق�سوم ًا على جمموع
عدد ال�سكان م�رضوب ًا يف  ،100و ُيعد هذا امل�ؤ�رش
مقيا�س ًا لتقدم و�سهولة عملية االت�صال واال�ستفادة
من تقنيات االقت�صاد الرقمي.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش انت�شار الهاتف اجلوال بني ال�سكان ارتفاع ًا ملحوظ ًا
خالل الفرتة قيد الدرا�سة ،حيث ارتفع من ( )28.0خط ًا لكل مئة من
ال�سكان عام � 2001إىل ( )116.2خط ًا عام  ،2008ثم �إىل ( )161خط ًا
عام  ،2010حمقق ًا بذلك معدل منـو �سنوي باملتو�سط قدره (.)%21.5
ويعزى هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي �إىل زيادة عدد �سكان الدولة الناجم
عن تدفق العمالة الوافدة ،بالإ�ضافة �إىل تطور منط احلياة وارتفاع
ن�صيب الفرد القطري من الناجت املحلي الإجمايل ،وما يتطلبه تطور
بيئة الأعمال ومنتجات تقنية االت�صاالت من زيادة الطلب على الهاتف
اجلوال ،وكذلك انفتاح �سوق االت�صاالت يف الدولة.

شكل ( : )23عدد خطوط الهاتف النقال لكل  100من 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 قطر2011 ، -جهاز اإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،اإلحصاءات االقتصادية2011 ،

أين نحن ؟

يفوق معدل انت�شار الهاتف اجلوال يف دولة قطر مثيله يف الدول
املتقدمة ( ،)106ويتجاوز املعدل يف الدول النامية ( ،)52وهو
�أعلى كثري ًا من املعدل على ال�صعيد العاملي البالغ (.)61
المصدر  :البنك الدولي  ،مؤشرات التنمية العالمية.2010 ،

36

المستقبل :

يتوقع �أن ي�شهد معدل انت�شار الهواتف اجلوالة بني
ال�سكان ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل الأعوام القادمة نتيجة
لزيادة عدد ال�سكان ،وو�ضع الدولة ا�سرتاتيجيات لتطوير
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وانفتاح �سوق
االت�صاالت القطري على �رشكات االت�صاالت العاملية ،حيث
�أ�صبح ال�سوق مفتوح ًا بعد �أن كان يف حالة احتكار من قبل
�رشكة واحدة فقط.
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 )8عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  100من السكان
التعريف :

هو عبارة عن عدد م�ستخدمي الإنرتنت
على م�ستوى الدولة مق�سوم ًا على
جمموع عدد ال�سكان م�رضوب ًا يف ،100
و ُيعد هذا امل�ؤ�رش مقيا�س ًا لكثافة النفاذ
خلدمات ال�شبكة العاملية للمعلومات
(الو�صول اىل الإنرتنت وا�ستخدامها )
وبالتايل توفري فر�ص التعلم واملعلومات
الفراد املجتمع.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش معدل انت�شار ا�ستخدام الإنرتنت بني ال�سكان ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل
الفرتة ( ،)2010-2001حيث ارتفع من ( )6.2م�ستخدم ًا لكل مئة من ال�سكان عام
� 2001إىل ( )27م�ستخدم ًا لكل مئة من ال�سكان عام  ،2008ليرتاجع �إىل ()26.6
م�ستخدم ًا لكل مئة من ال�سكان عام  ،2009وذلك ب�سبب هجرة عدد من العمالة
الوافدة نتيجة الأزمة املالية العاملية ،ثم ارتفع �إىل ( )29.8م�ستخدم ًا لكل مئة من
ال�سكان عام  ،2010حمقق ًا بذلك معدل منو �سنوي باملتو�سط قدره ( )%19.2خالل
الفرتة ( .)2010-2001ويعزى هذا االرتفاع �إىل تنوع الأن�شطة االقت�صادية
واالجتماعية التي ت�شهدها دولة قطر مقرون ًا بارتفاع امل�ستوى التعليمي لدى
غالبية ال�سكان وتطوير خدمات االنرتنت يف �إطار خطط وا�سرتاتيجيات املجل�س
الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.

شكل ( : )24عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  100من 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 قطر2011 ، -جهاز اإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،اإلحصاءات االقتصادية2011 ،

أين نحن ؟

يقل معدل انت�شار ا�ستخدام الإنرتنت بني ال�سكان يف دولة قطر
البالغ (  )%26.6عام  2008عن مثيله يف بع�ض دول جمل�س
التعاون اخلليجي (دولة االمارات العربية املتحدة  ،%52دولة
الكويت  ،%39.2مملكة البحرين  ،%38.3اململكة العربية
ال�سعودية  ،%29.7ويزيد عن �سلطنة عمان  ،)%21.1وعن الدول
املتقدمة ( ،)%55ويتجاوز املعدل يف الدول النامية (،)%15
و�أعلى كثري ًا من املعدل على ال�صعيد العاملي البالغ (.)%20
المصدر World Bank data, http://data.worldbank.org/indicator :

المستقبل :

يتوقع �أن ي�شهد معدل انت�شار ا�ستخدام الإنرتنت بني
ال�سكان يف دولة قطر ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل الفرتة القادمة
نتيجة لتبني �سيا�سات تعمل على تخفي�ض تكاليف اال�شرتاك
واال�ستخدام يف قطاع االت�صاالت ،وتطوير تطبيقات خدمية
خمتلفة تزيد من تفاعل املواطن واملقيم مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية والتعليمية والثقافية واالجتماعية وم�ؤ�س�سات
الأعمال ،وارتفاع امل�ستوى التعليمي لدى غالبية ال�سكان،
وات�ساع وتنوع الأن�شطة االقت�صادية والأعمال .
المؤشرات االقتصادية 37
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 )9عدد الحواسب الشخصية لكل  100نسمة من السكان
التعريف :

هو عبارة عن عدد �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية
(امل�ستخدمة �أو املتاحة لال�ستخدام) مق�سومة على
عدد ال�سكان م�رضوبة يف  ،100و ُيعد م�ؤ�رش انت�شار
�أجهزة احلا�سوب �أحد امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية لتطور
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش انت�شار ا�ستخدام احلا�سوب ال�شخ�صي زيادة ملحوظة
خالل الفرتة ( ،)2010-2004حيث ارتفع امل�ؤ�رش من ()%17.1
عام � 2004إىل ( )%26.3عام  ،2007و�إىل ( )%32.3عام ،2008
ثم �إىل ( )%37عام  ،2010حمقق ًا بذلك معدل منو قدره ()%13.7
يف املتو�سط خالل تلك الفرتة .ويعزى هذا االرتفاع �إىل توجه الدولة
نحو االقت�صاد القائم على املعرفة واملعلومات االلكرتونية ،وتزايد
التطبيقات واملنتجات ،وحاجة جمتمع الأعمال والطلبة واجلامعات
�إىل ا�ستخدام احلا�سوب ال�شخ�صي.

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

المصدر :
 المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،المشهد الرقمي في دولة قطر NationalMaster.com 2011 -االسكوا ،المجموعة اإلحصائية ،العدد (2010 ،)29

أين نحن ؟

يقل معدل انت�شار احلوا�سيب ال�شخ�صية لكل  100من ال�سكان
يف دولة قطر والبالغ ()%32.3عن نظريه يف بع�ض دول جمل�س
التعاون اخلليجي (مملكة البحرين  ،%74.6اململكة العربية
ال�سعودية  ،)%68.3وعن دول االحتاد الأوروبي البالغ
( ،)%54.1ويتخطى املعدل العاملي البالغ ( )%14.9لعام .2008
المصدر UNDATA, Explorer :

38

المستقبل :

من املتوقع �أن يرتفع م�ؤ�رش انت�شار �أجهزة احلا�سوب
ال�شخ�صي بني ال�سكان يف دولة قطر نتيجة لتبني الدولة
�سيا�سات تعزيز جمتمع املعلومات واملعرفة ،كمبادرات
التعليم الإلكرتوين ،والتجارة الإلكرتونية ،وال�صريفة
الإلكرتونية ،وتطبيقات احلكومة الإلكرتونية ،ف�ض ًال عن
تبني الدولة لإجراءات تعزز من ن�رش الثقافة الرقمية
من خالل �إتاحة ا�ستخدام خدمات الإنرتنت باملجان يف
احلدائق وال�ساحات العامة.

المؤشرات االقتصادية
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 )10الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف :

هو �إجمايل احل�ساب اجلاري (جممل �صايف
ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات و�صايف
الدخل و�صايف التحويالت) مق�سوم ًا
على الناجت املحلي الإجمايل ،ويعك�س هذا
امل�ؤ�رش مدى انفتاح االقت�صاد وم�شاركته
دولي ًا وا�ستقراره االقت�صادي وا�ستدامته.

التقييم :

انخف�ضت ن�سبة احل�ساب اجلاري �إىل الناجت املحلي الإجمايل من ()%23.7
عام � 2001إىل ( )%13.8عام  ،2008لترتاجع بعدها �إىل ( )%6.8عام ،2009
ب�سبب تراجع ال�صادرات ال�سلعية ،وبالتايل انخفا�ض القيمة املطلقة للح�ساب
اجلاري من  57,8مليار ر.ق .عام � 2008إىل  24,3مليار ر.ق .عام ،2009
لرتتفع ثانية �إىل  76.6مليار ر.ق� ،.أي ارتفاع الن�سبة �إىل ( )%16.5عام
 ،2010ويعزى هذا االرتفاع �إىل ا�ستمرار ال�صادرات القطرية من الغاز امل�سال
وال�صناعات البرتوكيماوية التي ت�شهد دولة قطر تو�سع ًا ملحوظ ًا فيها.

شكل ( : )26الحساب 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�صنف دولة قطر وفق هذا امل�ؤ�رش من �ضمن الدول التي حققت
فائ�ض ًا �إيجابي ًا يف ن�سبة ميزان احل�ساب اجلاري �إىل الناجت املحلي
الإجمايل والتي بلغت ( )%16.5عام  ،2010مقارنة بنحو
( )%4.6ململكة البحرين )%11.6 ( ،ل�سلطنة عمان)%8.7( ،
للمملكة العربية ال�سعودية )% 7.7 ( ،لدولة الإمارات العربية
املتحدة )%31.8( ،لدولة الكويت ،بينما �شهدت الدول املتقدمة
عجز ًا قدره ( ،)%0.2-ومنطقة اليورو ( ،)%0.6-وبلدان
منطقة ال�رشق االو�سط ( )%6.5عام .2010

المستقبل :

من املتوقع �أن ي�ستمر االقت�صاد القطري يف حتقيق
فائ�ض يف ميزان احل�ساب اجلاري خالل الأعوام
القادمة ،نتيجة للزيادة املتوقعة يف قيمة �صادرات
الغاز امل�سال وال�صادرات من املنتجات وال�صناعات
البرتوكيماوية ،والتي �ستحتل فيها الدولة مركز
ال�صدارة على ال�صعيد العاملي.

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

المؤشرات االقتصادية 39
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 )11الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف :

هو عبارة عن �إجمايل ال�صادرات من ال�سلع
واخلدمات م�ضاف ًا �إليها �إجمايل الواردات من
ال�سلع واخلدمات مق�سومة على الناجت املحلي
الإجمايل م�رضوبة يف  .100و ُيعد هذا امل�ؤ�رش
مقيا�س ًا لدرجة انفتاح االقت�صاد الوطني على
االقت�صاد العاملي.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ال�صادرات والواردات كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل
ارتفاع ًا ،ال�سيما يف عام  ،2006حيث بلغت الن�سبة (،)%98.6
وتراجعت �إىل ( )%80.1عام  ،2008و�إىل ( )%80.5عام ،2009
لرتتفع قلي ًال �إىل ( )%82.3عام  ،2010وذلك نظر ًا لتناق�ص
ال�صادرات اخلدمية والواردات ال�سلعية من جهة ،وتزايد الناجت
املحلي الإجمايل من جهة �أخرى� .إال �أن تلك الن�سب املرتفعة تبني
اعتماد الدولة على برامج عديدة لتحرير التجارة بهدف تعزيز عملية
االندماج مع االقت�صاد العاملي.

شكل ( : )27الصادرات 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

أين نحن ؟

تعد درجة االنفتاح التجاري يف دولة قطر البالغة
( )%80.5مرتفعة مقارنة ببع�ض دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،مثل اململكة العربية ال�سعودية
( ،)%72ودولة الكويت ( )%59عام  ،2009ولكنها
�أقل من دولة الإمارات العربية املتحدة (.)%117
المصدر  :االسكوا ,مسح للتطورات االقتصادية
واالجتماعية في منطقة االسكوا . 2010-2009

40

المستقبل :

من املتوقع �أن يبقى م�ؤ�رش جممل ال�صادرات والواردات كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل يف دولة قطر مرتفع ًا خالل الفرتة القادمة،
ال�سيما و�أن الدولة قد ان�ضمت �إىل منطقة التجارة احلرة العربية
الكربى التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي عام  ،2005و�إىل ال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة التي بد�أ العمل الر�سمي بها مع مطلع عام ،2008
كما و�أن الدولة ت�سعى �إىل عقد العديد من اتفاقيات ت�شجيع التبادل
التجاري واال�ستثماري مع خمتلف الدول املتقدمة والنامية ،عالوة
على �إن�شائها للمناطق احلرة وا�ستمرار الأداء االقت�صادي القوي.

المؤشرات االقتصادية
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 )12المساعدات اإلنمائية الرسمية الممنوحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف :

ت�شمل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املنح و� /أو
القرو�ض املي�رسة التي يقدمها القطاع الر�سمي �إىل
بع�ض الدول والأقاليم بهدف النهو�ض بالتنمية خالل
�سنة مق�سومة على الناجت املحلي الإجمايل م�رضوبة يف
 .100و ُيعد هذا امل�ؤ�رش مقيا�س ًا مهما ملدى م�ساهمة
الدول يف حتقيق ال�رشاكة العاملية يف التنمية ،حيث
يقي�س م�ستويات امل�ساعدة مي�رسة ال�رشوط التي تهدف
�إىل حتقيق التنمية الدولية.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش امل�ساعدات الإمنائية ،كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل يف دولة قطر ،تذبذب ًا خالل الفرتة قيد الدرا�سة ،حيث
تراجع من ( )%0.63عام � 2001إىل ( )%0.38عام ،2008
ولريتفع قلي ًال �إىل ( )%0.39عام  .2009ويعزى هذا التذبذب
طيلة الفرتة املدرو�سة �إىل عدم التنا�سب بني معدل النمو يف الناجت
املحلي الإجمايل ومعدل النمو يف امل�ساعدات الإمنائية.

شكل ( : )28المساعدات 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 ؟

جتاوزت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية املقدمة (بالرغم من تذبذبها
خالل الفرتة قيد الدرا�سة) نظريتها يف دول جلنة امل�ساعدات
الإمنائية ( )DACطيلة الفرتة املدرو�سة ،بل وتخطتها ب�أكرث من
مرة يف بع�ض ال�سنوات .وقد كانت الن�سبة لعام  ،2009والبالغة
(� ،)%0.39أعلى من مثيلتها يف دول الداك والبالغة (.)%0.31
المصدر OECD-Development Assistance Committee, :
Development Co-operation Report 2010

المستقبل :

من املتوقع �أن تزداد امل�ساعدات الإمنائية املقدمة من
دولة قطر نتيجة الت�ساع حجم عالقات التعاون مع
الدول النامية وتزايد الدور الذي تلعبه على ال�صعيد
الدويل ،ف�ض ًال عن بدء الن�شاط الفعلي ل�صندوق قطر
للتنمية الذي يتوىل عملية الإ�رشاف على �سيا�سة الدولة
يف جمال تقدمي العون الإمنائي ملختلف الدول.

المؤشرات االقتصادية 41
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 )13التحويالت النقدية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف :

هي جملة املبالغ النقدية املحولة من العمالة الوافدة يف
الدولة يف �سنة ما مق�سومة على الناجت املحلي الإجمايل.
ويرتبط حجم التحويالت النقدية للخارج عادة بعدد
العمالة الوافدة يف الدولة وبالإجراءات امل�رصفية
املتبعة يف الدولة نحوها .وت�ؤدي تلك التحويالت
دور ًا كبري ًا بالن�سبة للدول امل�صدرة للعمالة �إذ �أنها
ت�شكل م�صدر ًا مالي ًا ،وت�ؤثر يف ح�ساباتها اخلارجية
ويف موازين مدفوعاتها وبالتايل ا�ستقرارها
االقت�صادي،وباعتبارها و�سيلة هامة لتنفيذ اهداف
التنمية امل�ستدامة ،وكذلك حال الدول امل�ستقبلة
للعمالة ،كما �أنها تعمل على تعزيز ال�رشاكة يف التنمية
التي جاءت �ضمن الأهداف الإمنائية للألفية.

التقييم :

واكب االزدهار االقت�صادي الذي �شهدته دولة قطر خالل ال�سنوات
الأخرية زيادة يف �أعداد العمالة الوافدة وحتويالتها النقدية للخارج،
والتي ارتفعت من نحو ( )5.5مليار ريال قطري عام � 2001إىل قرابة
( )19مليار ر.ق .عام  ،2008ثم �إىل ( )38مليار ر.ق .عام ،2010
حمققة معدل منو �سنوي قدره يف املتو�سط ( )%24خالل الفرتة
(� .)2010-2001إال �أن ن�سبة التحويالت النقدية �إىل الناجت املحلي
الإجمايل قد �شهدت تذبذب ًا بل وتراجع ًا خالل الفرتة ()2008-2001
نظر ًا لتزايد الناجت املحلي الإجمايل مبعدل (� )%30.1سنوي ًا والذي
فاق معدل منو التحويالت النقدية ( ،)%19.5الأمر الذي �أدى �إىل
تراجع التحويالت النقدية كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل ،من
حوايل ( )%8.6عام � 2001إىل ( )%8.2عام .2010

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

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

أين نحن ؟

تعد دولة قطر يف مقدمة الدول اخلليجية يف معدل منو
التحويالت النقدية بالرغم من تذبذب ن�سبة التحويالت
النقدية �إىل الناجت املحلي الإجمايل خالل ال�سنوات
(.)2010-2001

42

المستقبل :

يتوقع �أن ت�ستمر التحويالت النقدية للعمالة الوافدة �إىل
اخلارج باالرتفاع خالل ال�سنوات القادمة ،نظر ًا ال�ستمرار
تدفق وتواجد �أعداد العمالة الوافدة يف الدولة للقيام بامل�شاريع
يف خمتلف القطاعات� ،إال �أن ن�سبتها من الناجت املحلي الإجمايل
�سوف ت�ستمر بالتذبذب متزامنة مع التقدم يف طرح م�شاريع
البنية التحتية املتعلقة بتنظيم كا�س العامل عام  2022من جهة،
والعوائد النفطية من جهة �أخرى.

المؤشرات االقتصادية
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 )14االستثمار األجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف :

جملة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الوارد (ا�ستثمار
دويل يقوم به مقيم يف دولة ما بامل�ساهمة يف �أو امتالك
م�رشوع يف دولة �أخرى ،وب�رشط �أن تكون ن�سبة
امللكية يف الأ�سهم �أو القوة الت�صويتية � %10أو �أكرث
من �أ�صول ال�رشكة ويتم من خالل امل�ساهمة يف ر�أ�س
املال �أو �إعادة ا�ستثمار العوائد) �إىل الناجت املحلي
الإجمايل .وي�شكل اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الوارد
موارد متويلية خارجية للدولة ،وم�ؤ�رش ًا لتح�سن
مناخ اال�ستثمار العام فيها.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الوارد ،كن�سبة من الناجت
املحلي الإجمايل ،ارتفاع ًا ملحوظ ًا من ( )%1.7عام � 2001إىل
( )%8.3عام  ،2009والذي يعزى �إىل ارتفاع قيمة اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش الوارد من ( )296مليون دوالر عام � 2001إىل
( )8125مليون دوالر عام  ،2009حمقق ًا معدل منوي �سنوي
قدره باملتو�سط ( )%52.6خالل الفرتة (،)2009-2001
ليرتاجع قلي ًال اىل ( )5534مليون دوالر عام  2010م�شك ًال ن�سبة
( )%4.4من الناجت املحلي الإجمايل ب�سبب اكتمال م�شاريع الغاز
التي كانت ت�ساهم فيها اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.

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

المصدر UNCTAD, World Investment Report, Various Issues :

أين نحن ؟

تقل ن�سبة ر�صيد اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الوارد من الناجت املحلي
الإجمايل يف دولة قطر البالغة ( )%24.3عام  2010عن مثيالتها يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي كاململكة العربية ال�سعودية (،)%39.2
ودولة الإمارات العربية املتحدة ( ،)%27.4ومتو�سط دول غربي �أ�سيا
( ،)%28.8والدول النامية ( ،)%29.1والعامل (.)%30.3
المصدر Country fact sheet, Qatar ,2011 Unctad, World Investment Report :

المستقبل :

يتوقع �أن ي�ستمر ارتفاع ن�سبة اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش الوارد من الناجت املحلي
الإجمايل خالل ال�سنوات القادمة ،نظر ًا ملا ي�شهده
االقت�صاد القطري من �أداء جيد ،ومعدالت منو
مرتفعة ،ومناخ اقت�صادي جاذب لال�ستثمار،
وت�أثر حمدود بالأزمة املالية العاملية.

المؤشرات االقتصادية 43
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 )15االستثمار األجنبي المباشر الصادر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف :

هو جملة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ال�صادر
(الذي يقوم به املقيمون القطريون يف اخلارج)
�إىل الناجت املحلي الإجمايل .وي�شكل اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش ال�صادر م�ساهمة يف ال�رشاكة
العاملية من خالل توفري موارد متويلية خارجية
للدولة امل�ستقبلة لها وللأ�سواق املالية الدولية.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ن�سبة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ال�صادر من الناجت
املحلي الإجمايل تذبذب ًا خالل الفرتة ( ،)2010-2001حيث بلغ
( )%0.6عام  ،2001وارتفع �إىل ( )%1.4عام  ،2004و�إىل ()%6.5
عام  ،2007ليرتاجع بعدها �إىل ( )%5.2عام  ،2008ومن ثم يرتفع
اىل ( )%11.9عام  2009ثم يرتاجع اىل ( )%1.5عام .2010
ويرجع �سبب هذا التذبذب �إىل عدم ا�ستقرار التطورات االقت�صادية
الدولية من جهة ،وازدياد الناجت املحلي الإجمايل القطري مبعدالت
منو مرتفعة خالل ال�سنوات الأخرية من جهة ثانية ،وتعدد وتباين
الأ�صول امل�ستثمر بها يف اخلارج من جهة ثالثة.

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

المصدر UNCTAD, World Investment Report, Various Issues :

أين نحن ؟

تعد ن�سبة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ال�صادر �إىل الناجت املحلي الإجمايل
حمدودة يف ظل البيانات املتوفرة� ،إال �أنها مقبولة نظر ًا لتقلبات الأحوال
االقت�صادية الدولية ،ومتطلبات اال�ستثمار واال�ستقرار االقت�صادي يف
الدولة .وتفوق ن�سبة ر�صيد اال�ستثمار الأجنبي ال�صادر �إىل الناجت املحلي
الإجمايل يف الدولة عام  2010البالغة ( )%19.9نظرياتها يف اململكة العربية
ال�سعودية ( ،)%3.9ومتو�سط دول غربي �أ�سيا ( ،)%8.2والدول النامية
( ،)%15.7وتتعادل مع دولة االمارات العربية املتحدة (.)%20

المستقبل :

من املتوقع �أن ترتفع ن�سبة اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ال�صادر �إىل الناجت املحلي الإجمايل
القطري خالل ال�سنوات القادمة نتيجة لتوجه
جهاز قطر لال�ستثمار وال�رشكات القطرية
التابعة له �إىل تكثيف ا�ستثماراتها اخلارجية
يف خمتلف القطاعات االقت�صادية والأ�صول يف
مناطق متعددة من العامل.

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

44
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 )16استخدام الطاقة
التعريف :

هو �إجمايل الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة
يف كافة القطاعات يف عام مق�سوم ًا على
عدد ال�سكان يف العام نف�سه .وي�ساعد هذا
امل�ؤ�رش يف التعرف على عالقة ن�صيب الفرد
من الطاقة الكهربائية بالتقدم االقت�صادي
واالجتماعي والرفاهية االقت�صادية التي
يتمتع بها الفرد يف الدولة ،كما يبني مقدار
الطاقة املطلوبة ملقابلة اال�ستهالك منها
والتقدم املحرز يف كفاءة ا�ستخدامها.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ا�ستخدام الطاقة تذبذب ًا خالل الفرتة قيد الدرا�سة ،حيث تراجع
ن�صيب الفرد من الطاقة الكهربائية يف ال�سنة من (� )15.3ألف كيلو واط�/ساعة
عام � 2001إىل (� )13.5ألف كيلو واط� /ساعة عام  ،2007ثم �إىل (� )11.8ألف
كيلو واط� /ساعة عام  ،2008لريتفع �إىل (� )12.7ألف كيلو واط�/ساعة عام
 2009و�إىل (� )14.5ألف كيلو واط� /ساعة عام  .2010واليعزى هذا التذبذب
�إىل انخفا�ض يف ا�ستخدام الطاقة ،بل �إىل ثبات حجم الطاقة املتولدة مع زيادة
عدد ال�سكان ،والتو�سع يف �إن�شاء ال�صناعات التحويلية وارتفاع م�ستوى
املعي�شة� .أما الزيادة يف عام  ،2010فتعزى �إىل ت�شغيل وحدة �إنتاجية جديدة يف
حمطة ر�أ�س لفان لإنتاج الطاقة.

شكل ( : )32حصة الفرد من االستهالك السنوي للطاقة للفترة ( )2010-2001كيلو واط /ساعة

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

أين نحن ؟

يزيد ن�صيب الفرد من اال�ستهالك ال�سنوي من الطاقة الكهربائية عن
املعدل العاملي ،وحتتل دولة قطر املرتبة العا�رشة على ال�صعيد العاملي
والذي تبو�أت فيه �آي�سلندا املرتبة الأوىل ،حيث بلغ فيها امل�ؤ�رش ()50
�ألف كيلوا واط يف ال�ساعة ،تليها الرنويج (� )24.8ألف كيلوا واط يف
ال�ساعة ،واحتلت دولة قطر املرتبة الثالثة على �صعيد دول جمل�س التعاون
اخلليجي بعد الكويت الذي بلغ ن�صيب الفرد فيها من اال�ستهالك ال�سنوي
الطاقة الكهربائية (� )17.9ألف كيلوا واط يف ال�ساعة ،ودولة االمارات
العربية املتحدة (� )11.9ألف كيلوا واط يف ال�ساعة للعام .2008

المستقبل :

يتوقع �أن ي�ستمر ن�صيب الفرد من اال�ستهالك
ال�سنوي للطاقة الكهربائية يف االرتفاع خالل
ال�سنوات القادمة لكون الكهرباء هي امل�صدر
الرئي�سي للطاقة يف الدولة ،وال�ستمرار
التطور االقت�صادي (وما يتطلبه من كهرباء)
وانعكا�ساته على م�ستوى دخل الفرد ،وال�ستمرار
زيادة �سكان الدولة وت�شغيل حمطات جديدة.

المصدر  :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العالمية2010 ،

المؤشرات االقتصادية 45
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 )17توليد النفايات الخطرة
التعريف :

هو �إجمايل كميات النفايات اخلطرة املتولدة يف
العام من العمليات ال�صناعية �أو من �أية عمليات
�أخرى ت�ؤدي �إىل توليد نفايات خطرة وفق ًا
لتعريف النفايات اخلطرة يف اتفاقية بازل �أو
�أي اتفاقيات �أخرى ذات عالقة ،مق�سومة على
الناجت املحلي الإجمايل .ويبني هذا امل�ؤ�رش نوعية
الأن�شطة ال�صناعية والتكنولوجيا التي ت�ستخدمها
وعملياتها والنفايات الناجتة عنها والنمط
اال�ستهالكي لل�سكان وحجمهم يف الدولة.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش توليد النفايات اخلطرة ارتفاع ًا حمدود ًا خالل الفرتة
( ،)2008-2005حيث تزايد من ( )0.0127طن لكل وحدة من
الناجت املحلي الإجمايل عام � 2005إىل ( )0.0319طن/لكل وحدة من
الناجت املحلي الإجمايل عام � ،2008إال �أنه تراجع خالل عامي ،2009
� 2010إىل ( )0.0197طن/لكل وحدة من الناجت املحلي الإجمايل،
و( )0.0166طن/لكل وحدة من الناجت املحلي الإجمايل ،ب�سبب
التخل�ص من نحو ( )%60منها باحلرق والردم املحكم واملعاجلة
الكيمائية والفيزيقية ،و�إعادة تدوير ما بني  %30-%20منها ،كزيوت
عادمة ومذيبات ،وت�صدير حوايل  %1.5منها للمعاجلة والتخل�ص
النهائي مبرافق بع�ض الدول الأوروبية.

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

المصدر  :وزارة البيئة ،بيانات غير منشورة

أين نحن ؟

الزالت ن�سبة توليد النفايات اخلطرة منخف�ضة مقارنة
بن�سبتها يف بع�ض دول جمل�س التعاون(البحرين)
وبع�ض الدول املتقدمة (ك�أملانيا وال�سويد وهولندا).
المصدر Waste Without Frontiers,Secretariat of the Basel :
Convention for the years 2006-2004,Geneva,2010

46

المستقبل :

من املتوقع �أن تخف حدة تزايد توليد النفايات اخلطرة خالل
ال�سنوات القادمة ،حيث تعمل الدولة على خف�ضها ،وال�سيما يف
املدن ال�صناعية .فقد �أن�ش�أت الدولة م�صنع ًا للنفايات اخلطرة
يف م�سيعيد عام  2004م�ستخدمة �أحدث التقنيات و�أكفئها،
بالإ�ضافة �إىل تفعيل الت�رشيعات ومناذج طلبات التخل�ص من
النفايات ونقلها ،والأجهزة الإدارية البيئية ،والتقنيات احلديثة
يف ال�صناعة البرتوكيماوية ويف �إدارة خملفات الرعاية ال�صحية.

المؤشرات االقتصادية

� ��/���� �:�/��

ARABIC REPORT 3.indd 46

 )18تدوير المخلفات
التعريف :

هو عبارة عن ن�سبة املواد املعاد ت�صنيعها من النفايات
املعدنية والبال�ستيكية والورقية من �إجمايل النفايات،
ويعد هذا امل�ؤ�رش �أحد امل�ؤ�رشات املهمة للحكم على
�إدارة النفايات وعلى الإدارة البيئية يف البلد.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش تدوير النفايات ارتفاع ًا ملحوظ ًا ،حيث ارتفعت
الكمية من ( )10480طنا عام � 2001إىل ( )26319.6طنا
عام  ،2008حمقق ًا معدل منو �سنوي قدره يف املتو�سط ()%14
للفرتة  .2008-2001وبالرغم من ارتفاع كمية تدوير
النفايات� ،إال �أن ن�سبتها من �إجمايل النفايات الزالت متدنية،
حيث بلغت نحو ( )%9.0عام .2008

شكل ( : )34النفايات المعاد تدويرها للفترة ( )2008-2001طن سنويًا

المصدر  :وزارة البيئة ،بيانات غير منشورة

أين نحن ؟

الزالت عمليات تدوير النفايات منخف�ضة
يف دولة قطر ،مقارنة مع ( )%5يف ماليزيا،
و( )%6يف لبنان و( )%24.3يف �إيطاليا،
و( )%50يف �سوي�رسا وكذلك مقارنة مع
كندا ( ،)%43اململكة املتحدة (،)%70
ودول ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
( )%33عام .2009
المصدر carillionplc..http://sustainability11 :
com/environment/performance-data.html

المستقبل :

من املتوقع �أن ترتفع ن�سبة تدوير النفايات خالل الفرتة القادمة نتيجة لزيادة
الطاقات الإنتاجية مل�صانع التدوير وتوجهات الدولة نحو تبني �أ�سا�س وتطبيقات
االقت�صاد الأخ�رض ،حيث �سيبد�أ ت�شغيل املركز املتكامل لإدارة املخلفات يف
م�سيعيد يف �أواخر العام  ،2011والذي �سريفع م�ستوى تدوير املخلفات من %8
�إىل ما بني  %25-20يف الفرتة الأوىل للت�شغيل .على �أن ترتفع الن�سبة �إىل %38
بحلول عام  ،2016بالإ�ضافة للعديد من امل�شاريع اخلا�صة بتدوير النفايات منها
م�رشوع �شبكة تدوير النفايات املدر�سية والذي من امل�ؤمل �أن ي�ضم ( )500وحدة
موزعة على كافة �أنحاء الدولة ،والذي تدعمه خم�س �رشكات هي� :رشكة ر�أ�س
غاز� ،رشكة �أوك�سي� ،رشكة وقود� ،رشكة �أك�سون موبايل وبنك .HSBC
المؤشرات االقتصادية 47
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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 ( )2010-2001وفق توافرها ،أو لسنوات متقاربة.
و ُتعد 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
التي تحرزها في المحافظة على البيئة فحسب ،بل أيض ّا ،تلقي الضوء على نقاط الضعف والمشكالت
الناجمة عن تطبيق اإلجراءات والقوانين البيئية المحلية والدولية ،األمر الذي يساعد متخذي القرارات في
الوصول إلى القرار األكثر صوابًا ودقة لما فيه المصلحة العامة.
وعلى الرغم من محدودية المعلومات المتوفرة عن البيئة القطرية مقارنة بالمعلومات السكانية
واالجتماعية واالقتصادية ،نظرًا لحداثة االهتمام باإلحصاءات البيئية في الدولة ،إال أن هذا الفصل يتناول
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

المؤشرات البيئية 51

� ��/���� �:�/��

ARABIC REPORT 3.indd 51

 )1تركيز ملوثات الهواء في المناطق الحضرية
التعريف :

هو كمية تركيز الغازات الأ�سا�سية امللوثة للبيئة
احل�رضية .وي�ساعد هذا امل�ؤ�رش على قيا�س ت�أثري
النمو ال�سكاين وما يرافقة من ن�شاطات على حالة
الهواء يف املناطق احل�رضية.

التقييم :

�شهدت م�ؤ�رشات ملوثات الهواء يف املناطق احل�رضية (مدينة
الدوحة) ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل الفرتة ( ،)2010-2007وفيما يلي
تو�ضيح ًا لهذه امل�ؤ�رشات.

أ) مؤشر كمية الجسيمات الدقيقة :

تبني نتائج ر�صد اجل�سيمات الدقيقة يف الهواء زيادة معدالت التلوث يف مدينة الدوحة ،حيث ارتفعت كميات اجل�سيمات الدقيقة من
( )128.78مايكرو غرام /م 3من الهواء عام � ،2007إىل ( )155.7ميكروغرام  /م 3عام � ،2010أي مبعدل منو �سنوي قدره
( .)%5.4وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأوىل �إىل العوا�صف الرتابية التي تتعر�ض لها دولة قطر كظاهرة طبيعية ،دون �إغفال
م�صادر التلوث الأخرى ،مثل قطاع النقل ،حيث تُعد الدوحة من �أكرث مدن العامل ا�ستخدام ًا لل�سيارات قيا�س ًا بعدد ال�سكان ،عالوة
على ت�أثري قطاع ال�صناعات التحويلية ،وال�سيما �صناعة الأ�سمنت التي تنطلق منها الكثري من العوالق والأتربة يف اجلو ،ي�ضاف
�إىل ذلك ما ت�شهده الدولة من ن�شاط غري م�سبوق يف جمال ت�شييد البنية التحتية وما ينتج عن ذلك من ملوثات.
شكل (-35أ)  :تركيز الجسيمات الدقيقة في المناطق الحضرية
خالل الفترة ( )2010-2007مايكرو جرام لكل متر مكعب من الهواء

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

ب) مؤشر أكاسيد النتروجين :

�سجل م�ستوى تلوث بيئة الهواء ب�أكا�سيد النرتوجني (�أول وثاين �أوك�سيد النرتوجني) ارتفاع ًا مت�صاعد ًا خالل الفرتة
(� ،)2010-2007إذ ارتفع من ( )45.13ميكرو غرام يف املرت املكعب عام � ،2007إىل ( )70.41ميكرو غرام يف املرت
املكعب عام � ،2010أي مبعدل منو �سنوي قدره ( .)%9.3وترجع هذه الزيادة �إىل كثافة حركة و�سائط النقل يف مدينة
الدوحة ب�سبب زيادة عدد ال�سكان خالل ال�سنوات الأخرية ،عالوة على زيادة امل�شاريع التنموية يف البالد يف قطاعي البنية
التحتية والبناء والت�شييد.
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شكل ( -35ب) :
تركيز أكسيد النتروجين في
المناطق الحضرية خالل الفترة
( )2010-2007مايكرو 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 :

ت�شري نتائج الر�صد البيئي لغاز ثاين �أك�سيد الكربيت يف الهواء يف املناطق احل�رضية �إىل ارتفاع كميات هذا الغاز من ()8.9
ميكروغرام يف املرت املكعب الواحد عام � 2007إىل ( )10.6ميكروغرام للمرت املكعب الواحد عام � ،2010أي مبعدل منو �سنوي
قدره ( .)%3.6وجدير بالذكر ،ف�إن م�ستوى تركيز مادة الكربيت يف املنتجات النفطية ،ومن بينها وقود املحركات ووقود املراجل،
ُيعد امل�صدر الرئي�سي النبعاثات هذا الغاز ،مما ي�ستدعي العمل على تخفي�ض م�ستوى تركيزه يف تلك املنتجات.

شكل ( -35ج) :
تركيز ثاني أكسيد الكبريت في
المناطق الحضرية خالل الفترة
( )2010-2007مايكرو جرام لكل
متر مكعب من الهواء
المصدر  :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات جهاز
اإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد مختلفة

أين نحن ؟

تقل ملوثات �أكا�سيد الكربيت كثري ًا عن احلد
امل�سموح به دولي ًا ( )80ميكرو غرام يف املرت
املكعب ،وكذلك �أكا�سيد النيرتوجني ()100
ميكرو غرام يف املرت املكعب الواحد ،بينما تتجاوز
امللوثات باجل�سيمات الدقيقة كثري ًا احلد امل�سموح
به ( )50ميكروغرام يف املرت املكعب.

المستقبل :

من املتوقع �أن ترتفع ملوثات �أكا�سيد الكربيت و�أكا�سيد النيرتوجني
واجل�سيمات الدقيقة نتيجة للزيادة ال�سكانية وما يرافقها من زيادة
حركة النقل والعمران ،ويف ظل عدم اتخاذ تدابري حا�سمة للحد من
هذه امللوثات ،وال�سيما اجل�سيمات الدقيقة ،وهذا ي�ستدعي و�ضع
�إ�سرتاتيجية وطنية لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء
ت�شارك فيها جميع قطاعات املجتمع مبا فيه القطاع اخلا�ص.
المؤشرات البيئية 53

� ��/���� �:�/��

ARABIC REPORT 3.indd 53

 )2المواد المستنفدة لطبقة األوزون
التعريف :

هو كمية املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون التي
ت�ستوردها الدولة وتقا�س بجهد اال�ستنفاد.
ولهذا امل�ؤ�رش �أهمية كبرية يف ر�صد مدى ت�أثري
الن�شاط التنموي يف ا�ستفاد طبقة الأوزون التي
حتمي كوكب الأر�ض من الأ�شعة فوق البنف�سجية
التي ي�ؤدي زيادة كمياتها �إىل عدة �أمرا�ض،
وال�سيما اجللدية منها.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش كمية املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ارتفاع ًا ملحوظ ًا ،فبعد
�أن كانت ال تتجاوز ( )179.30طن مرتي عام  ،2001بلغت ()2027
طن مرتي عام � ،2010أي بنمو �سنوي قدره ( .)%27.4ويعزى هذا
االرتفاع �إىل الزيادة يف ا�سترياد مركبات الكلور والفلور الع�ضوية
 ،22وهذا يبني �أن الإجراءات املتخذة للحد من ا�سترياد وا�ستعمالاملواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون مل ت�سهم يف التقليل من الطلب ال�صناعي
وال�شخ�صي على مركبات الكلور والفلور الع�ضوية . 22-

شكل ( : )36المواد المستنفدة لطبقة األوزون خالل الفترة ( )2010-2001طن متري

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

أين نحن ؟

ال ميكن عقد مقارنات يف كميات املواد املواد
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون لكون الأمر يتعلق بحجم
ال�سكان ووعيهم البيئي ،بالإ�ضافة �إىل حجم القطاع
ال�صناعي ومدى كفاءة الإجراءات املتخذة للحد من
ا�ستخدامات هذه املواد.

54

المستقبل :

من املتوقع انخفا�ض املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون على املدى
البعيد ،وذلك مع تبني الدولة لإجراءات ملنع ا�سترياد املواد
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ،والعمل مع دول اجلوار ملحاربة
الإجتار غري امل�رشوع يف املواد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون ،وتلقي
الدولة لدعم من برنامج امل�ساعدة على االمتثال لربتوكول
مونرتيال التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي حتت رعاية
ال�صندوق املتعدد الأطراف للوفاء بالتزاماتها التي تق�ضي منها
التخل�ص تدريجي ًا من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
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 )3األراضي الصالحة للزراعة
التعريف :

هو جمموع م�ساحة الأرا�ضي الزراعية التي
تزرع ب�شكل م�ستمر باملحا�صيل .ويدل هذا
امل�ؤ�رش على مدى ت�شجيع الدولة للن�شاط
الزراعي الذي ي�ساعد على توفري م�ستوى
مقبول من الأمن الغذائي لل�سكان� ،إ�ضافة �إىل
�إمكانية م�ساهمة هذا الن�شاط يف تقليل الآثار
الناجتة عن انبعاث غازات الدفيئة.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ارتفاع ًا خالل الفرتة
(� ،)2003-2001إذ ارتفع من حوايل ( )6329هكتار عام 2001
�إىل ( )7419.9هكتار عام  ،2003حمقق ًا زيادة قدرها (،)%14.3
لكنه �رسعان ما تراجع عند م�ستوى ( )6500هكتار عام � ،2005أي
برتاجع قدره (� .)%14.1أما الفرتة ( ،)2010-2005فلم ت�شهد �أي
زيادة يف م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة.
وب�صفة عامة الزالت امل�ساحة املزروعة مرتفعة ن�سبة للظروف الطبيعية
القا�سية ،وال�سيما ندرة املياه الطبيعية وتدين نوعيتها ومتلح الرتبة،
وحمدودية ا�ستخدام التقنيات التي ت�ساعد على ا�ست�صالح الأرا�ضي.

شكل ( : )37األراضي الصالحة للزراعة خالل الفترة ( )2010-2001هكتار

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

أين نحن ؟

نظر ًا لكون مقارنة م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة ترتبط بالظروف الطبيعية ،وال�سيما
نوعية الرتبة والعنا�رص املناخية التي تختلف
من منطقة �إىل �أخرى� ،إ�ضافة �إىل التقنيات
احلديثة امل�ستخدمة يف ا�ست�صالح الأرا�ضي،
ف�إنه من ال�صعوبة مبكان مقارنة امل�ؤ�رش
اخلا�ص بدولة قطر مع الدول الأخرى.

المستقبل :

من املتوقع ا�ستقرار م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة على املدى
الق�صري ،لتبد�أ بعدها يف الرتاجع الطفيف نتيجة النخفا�ض م�ستوى املياه
اجلوفية وارتفاع ن�سبة امللوحة بها ،مما �سي�ؤدي �إىل بوار الرتبة وزيادة
�أعداد املزارع املهجورة.
ً
وبالرغم من اجلهود املبذولة حاليا ل�ضمان حتقيق الأمن الغذائي يف �إطار
برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي ،والذي يركز على ا�ستخدام �أحدث
التكنولوجيا املتقدمة يف الزراعة ،غري �أن ذلك لن ي�ؤثر كثري ًا على حجم
امل�ساحة ال�صاحلة للزراعة ،لأن ال�سيا�سات املنوي اتباعها يف �إطار هذا
الربنامج تركز على التو�سع العمودي يف الزراعة ولي�س التو�سع الأفقي.
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 )4استخدام المبيدات الزراعية
التعريف :

هو عبارة عن مدى ا�ستخدام املبيدات الزراعية
لكل وحدة م�ساحة من الأر�ضي الزراعية.
وي�ساعد هذا امل�ؤ�رش على قيا�س مدى م�ساهمة
الن�شاط الزراعي يف الت�أثري على الأنظمة البيئية
من خالل ا�ستخدام الكيماويات املختلفة يف
�صورة مبيدات زراعية ي�سهم يف �إحلاق ال�رضر
بنوعية الرتبة واملياه اجلوفية.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ا�ستخدام املبيدات الزراعية تذبذب ًا خالل الفرتة (-2001
� ،)2010إذ انخف�ض ا�ستخدام املبيدات من ( )4.4كيلو غرام/
هكتار عام � ،2001إىل ( )1.4كيلو غرام  /هكتار عام  ،2002حمقق ًا
انخفا�ض ًا بن�سبة ( ،)%69ثم بدء باالرتفاع التدريجي لي�ستقر عند
م�ستوى ( )5.7كيلوغرام  /هكتار يف العام 2009م� ،أي مبعدل منو
�سنوي قدره ( )%7.7خالل الفرتة ( ،)2009-2003ثم انخف�ض �إىل
م�ستوى ( )2.6كيلو غرام  /هكتار عام  ،2010حمقق ًا انخفا�ض ًا بن�سبة
( .)%55وغني عن البيان ،ف�إنه ال توجد عالقة قوية بني ا�ستخدام
املبيدات الزراعية وم�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ،وذلك لأن هذه
املبيدات ت�ستخدم يف املزارع التجارية ولبع�ض الأنواع من النباتات.

شكل ( : )38استخدام المبيدات الزراعية خالل الفترة ( )2010-2001كجم/هكتار

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

أين نحن ؟

ي�صعب عقد مقارنة يف جمال ا�ستخدام املبيدات
الزراعية ،نظر ًا الرتباط ذلك بالظروف الطبيعية،
وال�سيما املناخ ال�سائد ونوعية النباتات وطبيعة
الإنتاج الزراعي.

56

المستقبل :

من املتوقع �أن ت�ستقر معدالت ا�ستخدام املبيدات الزراعية عند
م�ستوياتها احلالية ،ولكن تقل�ص م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
ب�صورة طفيفة على الأمدين املتو�سط والطويل �سوف ي�ؤدي �إىل
تراجع اال�ستخدام ب�شكل طفيف على املدى الطويل.
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 )5الصيد السنوي لألسماك
التعريف :

هي عبارة عن ن�سبة ال�صيد ال�سنوي من
الأ�سماك االقت�صادية الرئي�سة �إىل �أعلى �صيد
يف �سل�سلة زمنية .وي�ساعد هذا امل�ؤ�رش على
قيا�س ت�أثري عنا�رص الطلب مبا فيها النمو
ال�سكاين على �أحد �أهم امل�صادر احليوية يف
البيئة البحرية.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ال�صيد ال�سنوي للأ�سماك تذبذب ًا طيلة الفرتة (-2001
 ،)2010ففي حني انخف�ض امل�ؤ�رش عام  2002بن�سبة ( )%19.3عن عام
 ،2001غري �أنه �رسعان ما ارتفع خالل الفرتة ( )2008-2003حتى بلغ
( )17688طن ًا عام  ،2008ثم انخف�ض الإنتاج بعد ذلك ،حيث و�صل �إىل
حوايل ( )13760طن ًا عام  ،2010حمقق ًا بذلك انخفا�ض ًا قدره (.)%20.2
وترجع الزيادة التي حتققت يف �صيد الأ�سماك مبعدل منو �سنوي قدره
( )%4.5خالل الفرتة (� )2010-2001إىل الزيادة يف الطلب على الأ�سماك
بو�صفها م�صدر ًا هام ًا من م�صادر التغذية للأفراد يف الدولة.

شكل ( : )39الصيد السنوي لألسماك خالل الفترة ( )2010-2001طن سنويًا

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

أين نحن ؟

�إن الإنتاج احلايل من الأ�سماك ي�سد قرابة  %18من
االكتفاء الذاتي من الأ�سماك الطازجة لدولة قطر .وت�سعى
الدولة �إىل تنمية الرثوة ال�سمكية من خالل م�رشوع �إثراء
خمزون �أ�سماك الهامور باال�شرتاك مع مملكة البحرين من
خالل �إطالق كميات من �صغار �أ�سماك الهامور يف م�صايد
الأ�سماك ،وكذلك م�رشوع ا�ستزراع بع�ض �أنواع الأ�سماك
البحرية املحلية يف الأقفا�ص العائمة.

المستقبل :

من املتوقع ارتفاع كميات �صيد الأ�سماك يف امل�ستقبل القريب
ليرتافق مع الزيادة ال�سكانية املتوقعة ،ال�سيما يف ظل
الطلب املتزايد على الأ�سماك كم�صدر رئي�س للغذاء ،وذلك
مع ا�ستكمال امل�رشوعات اخلا�صة بتنمية الرثوة ال�سمكية
اجلاري تنفيذها ،كم�رشوع اال�ستزراع اخلا�ص لبع�ض
�أنواع الأ�سماك البحرية املحلية ،مما �سينعك�س �إيجاب ًا يف رفع
ن�سبة االكتفاء الذاتي من الأ�سماك.
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 )6نسبة المناطق المحمية من المساحة الكلية
التعريف :

هي م�ساحة املناطق املحمية الربية كن�سبة �إىل
�إجمايل م�ساحة الدولة .وي�ساعد هذا امل�ؤ�رش على
قيا�س اجلهود التي تبذل للحفاظ على احلياة
القطرية والنظم البيئية املختلفة.

التقييم :

�شهد م�ؤ�رش ن�سبة املناطق املحمية من امل�ساحة الكلية ارتفاع ًا
ملحوظ ًا ،فبعد �أن كانت الن�سبة ال تتجاوز ( )%0.17عام ،2003
ارتفعت بوترية مت�صاعدة حتى بلغت ( )%29.3عام � ،2007أي بنمو
�سنوي قدره ( )%180.1خالل الفرتة ( .)2008-2003وبالرغم
من ا�ستقرار الن�سبة خالل الفرتة ( ،)2010-2008غري �أنها تبقى
مرتفعة ،وتعك�س مدى اهتمام الدولة بحماية النظم البيئية لأهميتها
يف املحافظة على التنوع احليوي ،حيث قامت ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات
والأجهزة التي تعنى بحماية البيئة واملحافظة عليها ،ومن �أهمها
وزارة البيئة التي ت�أ�س�ست عام 2009م.

شكل ( : )40نسبة المناطق المحمية من المساحة الكلية خالل الفترة ()2010-2003

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

أين نحن ؟

ترتفع ن�سبة املناطق املحمية من امل�ساحة الكلية
يف دولة قطر عن املعيار العاملي الذي يحدد ن�سبة
املحميات بنحو ( )%10من �إجمايل م�ساحة البلد.
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المستقبل :

من املتوقع �أن ت�ستقر ن�سبة املناطق املحمية من امل�ساحة الكلية نتيجة
الرتفاع ن�سبتها �أ�ص ًال و�شمولها ملعظم املناطق ال�صاحلة لأن تكون
حمميات طبيعية .لهذا ،من ال�صعب �إ�ضافة م�ساحات جديدة ب�صورة
ملفتة للنظر يف الدولة.
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