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تمهيد
التنمية املستدامة  ،هي التي تلبي احتياجات األجيال الحالية دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها
الخاصة  ،هذا ومن املعروف أن العناصر املترابطة للتنمية املستدامة تعالج النمو االقتصادي واإلدماج االجتماعي
وحماية البيئة  ،عن طريق اتباع أنماط إنتاج واستهالك متوازنة ،دون اإلفراط في االعتماد على املوارد الطبيعية .هذا
ويشهد عاملنا اليوم تحوالت جذرية فيما يتعلق بالتنمية املستدامة وآفاق تطلعاتها املستقبلية  ،إذ شهد عام 2015
إطالق أجندة التنمية املستدامة  2030التي اعتمدت من قبل  193دولة أعضاء في األمم املتحدة في قمة تاريخية
ُعقدت في سبتمبر  ، 2015تتصدى الحتياجات الناس في البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء ،
وتشدد على ضرورة أن تشمل الجميع دون استثناء  .وباإلضافة إلى أبعادها الثالثة فإن هذه األجندة تعالج القضايا
املتصلة بالسالم والعدالة وفعالية املؤسسات.
ويأتي هذا التقرير املعني بمؤشرات التنمية املستدامة في قطر ليسهم في إلقاء الضوء على اإلنجازات الواعدة للدولة
في إطاررؤية قطر ، 2030ومتابعة استراتيجية التنمية الوطنية  2016 – 2011وإنجازاتها املتمثلة في تنفيذ املشاريع
ذات العالقة باالستراتيجيات القطاعية  ،ودون شك فإن وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بالتعاون مع الوزرات
واإلدارات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني ستعمل على األخذ بخطة التنمية املستدامة  2030البالغة  17هدفا
و 169غاية  ،ورصد تقدمها عن طريق مجموعة من املؤشرات ستعتمدها اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة  .كما
وستعمل الوزارة على توطين األهداف العاملية املذكورة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022 – 2017
ويهدف هذا التقرير إلى تقييم مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في العديد من املجاالت التنموية عن طريق
مجموعة من مؤشرات التنمية املستدامة املتعلقة بالجوانب السكانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية .هذا وقد
اشتمل كل مؤشر في هذا التقرير على تعريف مع بيان مدى التقدم املحقق فيه ومستوى نموه ،إضافة إلى مقارنته
مع مثيله إقليميا ودوليا كلما أمكن ذلك  ،واستشراف آفاقه املستقبلية من خالل تتبع تطوره خالل الفترة (2008
–  )2014وفق البيانات املتوفرة.
ً
وتأمل وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء أن يشكل هذا التقريرمرجعا لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية
املختلفة ،يساعدهم على تحديد اإلجراءات املطلوبة إلحراز التقدم في مجاالت التنمية املستدامة ،علما بأن الوزارة
ستعيد هيكلة هذا التقرير في العدد القادم انسجاما مع أهداف وغايات ومؤشرات خطة التنمية املستدامة 2030
التي اعتمدها قادة العالم في قمتهم في سبتمبر  . 2015ويسر وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء تلقي املالحظات
من مستخدمي هذا التقرير  ،ومن متخذي القرار  ،بغية تطويره ووضعه في صورة أفضل آخذين بعين االعتبار
االحتياجات الوطنية والدولية من املؤشرات ذات العالقة  ،وبهذه املناسبة أود أن أشكركافة الجهات التي ساهمت
في تزويدنا بالبيانات الالزمة إلصدارهذا التقرير.

د .ص ـ ــالح بن محمـ ـ ــد الن ـ ـ ـ ـ ــابت
وزيرالتخطيط التنموي واإلحصاء
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المقدمة
تصاعد اهتمام مختلف دول العالم بتحقيق التنمية املستدامة خالل العقدين املنصرمين .وتجسد هذا االهتمام
بوضع االستراتيجيات والخطط التنموية الهادفة إلى تحقيق التكامل بين التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي
وحماية البيئة ،وعليه فقد بات من الضروري إعداد التقارير الوطنية ملؤشرات التنمية املستدامة التي أكدت عليها
أجندة التنمية املستدامة  ، 2030التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر  2015بإجماع  193دولة أعضاء في األمم
ً ً
املتحدة  .وتتكون هذه األجندة من  17هدفا و 169غاية وعددا كبيرا من املؤشرات ،ستستخدم في قياس التقدم نحو
تحقيق األهداف ،هذا ومن املتوقع أن تعتمد اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة املؤشرات املذكورة في دورتها السابعة
واألربعين التي ستنعقد في مارس .2016
وعلى صعيد دولة قطر ،فإن موضوع تحقيق التنمية املستدامة ظل في صلب اهتمام القيادة الرشيدة ،حيث رسمت
ً
رؤية قطر الوطنية  2030تصورا ملجتمع حيوي ،تسوده العدالة االقتصادية واالجتماعية ،ويحفظ التوازن بين
ً
البيئة واإلنسانّ ،
ويؤمن العيش الكريم للسكان جيال بعد جيل  .وقد تم إعداد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة
قطر  ، 2016 - 2011كإطار لتحقيق تلك الرؤية املذكورة  ،عن طريق تنفيذ العديد من املشاريع والبرامج في مجال
التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية والبيئية ،والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ستبدأ
بإعداد االستراتيجية الوطنية للتنمية الثانية في مطلع عام . 2016
يهدف هذا التقرير إلى قياس االتطور في نوعية الحياة ومستوى املعيشة الذي حققته الدولة ،والتقدم املنجز في
كافة الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،مع توضيح نقاط القوة والضعف من خالل استعراض املؤشرات
التي أمكن حصرها وتوفيربياناتها ،وقراءة نتائجها ،ومقارنتها بمؤشرات دول أخرى ،وتقديم توقعات على ضوء ذلك.
ُ
وقد قسم التقرير إلى ثالثة فصول ،تناول الفصل األول منه املؤشرات االجتماعية ذات الصلة بمسائل السكان
والتعليم والصحة وسوق العمل.واستعرض الفصل الثاني املؤشرات االقتصادية املعنية بالهيكل االقتصادي
والتنمية االقتصادية ،وأنماط اإلنتاج واالستهالك املستدامين .وأما الفصل الثالث فقد ركز على املؤشرات البيئية،
التي تتعلق بامللوثات والغالف الجوي واستخدامات األرا�ضي ،والتنوع الحيوي.
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1
الفصل األول

المؤشرات االجتماعية
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تمهيد
ً
ُ
تعد املؤشرات االجتماعية التي تم حصرها في هذا الفصل جزءا من مؤشرات التنمية املستدامة في ٌبعدها االجتماعي،
إذ ينظر إليها ولتصوراتها املستقبلية بوصفها أداة لوضع السياسات االجتماعية ،والخطط التنموية املرتبطة
بقطاعات التعليم ،والصحة ،والحماية االجتماعية ،والبنية التحتية.
ً
لقد تم تحليل املؤشرات االجتماعية للتنمية املستدامة طبقا للبيانات املتوفرة للفترة ( ،)2014 - 2008والتي توضح
نقاط القوة والضعف وحجم اإلنجازات التي حققتها الدولة خالل الفترة املذكورة في مجال تحسين مستوى املعيشة
وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية ،مما أسهم في تصنيف دولة قطر ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بمستوى
ً
ً
ً
تنمية بشرية مرتفع جدا ،واحتاللها املرتبة األولى عربيا واملرتبة  31عامليا من بين  187دولة ،في تقريرالتنمية البشرية
لعام  2014الصادرعن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.
وتغطي املؤشرات االجتماعية للتنمية املستدامة موضوعات رئيسة ترتبط بالسكان (كمعدل البطالة ،ومعدل
النمو السكاني ،ومعدل اإلعالة ،ومعدل الخصوبة الكلية ) ،وتوفرالخدمات الصحية (كالحالة الصحية والتغذوية،
الوفيات ،الخدمات الصحية) ،وتوفر الخدمات التعليمية (كاإلملام بالقراءة والكتابة ،ومعدل االلتحاق اإلجمالي
بالصف األخير من مرحلة التعليم االبتدائي ،ونسبة البالغين الحاصلين على الثانوية من إجمالي السكان) ،وتوفر
خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب املأمونة للسكان ،وتوفراألمن كمؤشرمعدل الجريمة.
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 )1معدل البطالة
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد به عدد األشخاص القادرين على العمل
والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يجدوه،
ً
معبرا عنه بنسبة مئوية من العدد الكلي
لألشخاص الذين يشكلون قوة العمل.

ظلت معدالت البطالة منخفضة خالل الفترة (-2008
 ،)2014حيث انخفض معدلها من  %0.3عام  2008إلى
 %0.2عام  ،2014بمعدل تراجع سنوي قدره (.)%6.8-
ويعود االنخفاض في معدل البطالة إلى عدة أسباب ،من
أهمها التوسع في املؤسسات اإلنتاجية في مجال النفط
والغاز ،وكذلك إنشاء العديد من املؤسسات واألجهزة
الحكومية التي ساهمت في توفير فرص عمل كبيرة
للمواطنين الداخلين في سوق العمل ،إضافة إلى زيادة
طاقة التشغيل في القطاع الخاص.

شكل ( :)1معدل البطالة للفترة (:)2014-2008
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المصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،مسح القوى العاملة ،أعداد مختلفة ،والتعداد العام المساكن والمنشآت عام .2010

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

يعد معدل البطالة في قطر األدنى من بين دول
العالم مقارنة باملعدل في دول االتحاد األوربي
( )%12.0وفي دول منظمة التنمية والتعاون
االقتصادي ( ،)%8و على الصعيد العالمي(.)%6.0

من املتوقع أن تبقى معدالت البطالة عند أدنى مستوياتها
خالل السنوات القادمة نتيجة لتنفيذ العديد من املشاريع
التنموية الكبيرة ،السيما في مجال البنية التحتية والبناء
والتشييد ،وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية
لدولة قطر ( ،)2011 – 2016التي تتطلب استقدام
عمالة بأعداد كبيرة ،إضافة إلى التوسع في برامج تدريب
الخريجين وربطها بالتوظيف ،وإطالق بعض املؤسسات
كجهاز قطر لتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة،
الذي يهتم خاصة بالبرامج واملشاريع التي ستسهم في توفير
فرص عمل للشباب.

المصدر:

World Bank, Development Indicators 2015
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 )2نسبة متوسط أجور اإلناث إلى أجور الذكور
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد به نسبة متوسط األجر النقدي املكتسب
لإلناث إلى متوسط األجر النقدي املكتسب
للرجال.

تقلصت الفجوة النوعية في متوسط األجور بين الجنسين
تقلصا ملموسا خالل الفترة ( )2014 – 2008من
 %27.8لصالح الذكور عام  2008إلى  %14.7فقط عام
 .2014وال يعني ذلك أن أجور الذكور تناقصت ،وإنما
يعني باألحرى أن أجور اإلناث ارتفعت ،حيث ضاقت
الفجوة بينهما ،بنسبة قدرها  .%47.1ويمكن تفسير هذا
االنخفاض في الفجوة بين أجور اإلناث وأجور الذكور
إلى انخراط اإلناث في سوق العمل في مجاالت تتطلب
ساعات عمل أطول ،إضافة إلى دخول املرأة في ميادين
وأنشطة اقتصادية تتسم معدالت األجور فيها باالرتفاع.

شكل ( :)2نسبة متوسط أجور اإلناث إلى أجور الذكور للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشرات باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،مسح القوة العاملة ،أعداد مختلفة.

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

رغم صعوبة عقد مقارنات دولية دقيقة ،إال
أن دولة قطر ّ
تعد في مقدمة دول العالم التي
استطاعت في غضون سنوات قليلة التقدم
ً
خطوات مهمة في سبيل تحقيق العدالة واملساواة
ٍ
بين الجنسين من حيث متوسط األجور.

من املتوقع أن تنخفض الفجوة في متوسط أجور
اإلناث إلى أجور الذكور ،وذلك بسبب تزايد عدد النساء
القطريات املؤهالت تأهيال علميا ومعرفيا عاليا في سوق
العمل ،واستعدادهن للعمل في قطاعات اقتصادية
مختلفة وفي مهن وأنشطة تتسم بارتفاع مستويات
األجور.

مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر 13
المؤشرات االجتماعية

 )3معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد به نسبة وفيات األطفال دون سن
الخامسة لكل ألف مولود حي ،أي هو احتمال
الوفاة خالل الفترة املحصورة بين الوالدة ودون
السنة الخامسة من العمر.

شهد معدل وفيات األطفال دون الخامسة انخفاضا
ملموسا خالل الفترة ( ،)2014 - 2008فبعد أن كان
 9.5لكل ألف مولود حي عام  2008انخفض إلى  8.2لكل
ألف مولود حي عام  ،2014بمعدل تراجع سنوي قدره
( .)%2.6-ويرجع السبب في ذلك إلى السياسات االجتماعية
واالقتصادية والصحية الفعالة التي انتهجتها الدولة،
والتي ساهمت في توفير مختلف االحتياجات الصحية
األساسية لألطفال من خالل التوسع في بناء مراكز رعاية
األطفال ،والقيام بحمالت تطعيم ضد األمراض الوبائية
واملعدية ،وتنظيم حمالت التوعية الصحية.

الشكل  :3معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود حي للفترة ()2014-2008
12
9.5%0

10
8

8.2%0

6
4
2

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،نشرة اإلحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات) ،أعداد مختلفة.

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

تقترب دولة قطر من الدول املتقدمة التي بلغ
معدل وفيات األطفال دون الخامسة فيها 6
باأللف ،في حين وصل في الدول النامية إلى 47
ً
باأللف ،وفي أقل البلدان نموا إلى  83باأللف.

إذا أخذنا بعين االعتبار املعطيات السابقة ،فمن املتوقع
أن ينخفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
أكثر فأكثر ،بسبب تبني الدولة برامج خاصة بصحة األم
والطفل ،إضافة إلى ارتفاع الوعي الصحي الوقائي لدى
السكان ،واتساع رقعة التغطية الصحية ورعاية األمومة
واألطفال حديثي الوالدة ،فضال عن إنشاء العديد من
املؤسسات الطبية التي تقدم خدمات صحية.

المصدر :مجموعة وكاالت األمم المتحدة
المشتركة“ ،مستويات واتجاهت وفيات
األطفال” ،تقرير .2015
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مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر
المؤشرات االجتماعية

 )4العمر المتوقع عند الوالدة
اتجاه المؤشر:

التعريف:
يقصد به عدد السنين املتوقعة للبقاء على قيد
الحياة عند امليالد للذكور واإلناث ،إذا استمرت
اتجاهات الوفاة الحالية على حالها.

ً
ً
شهد مؤشر العمر املتوقع عند الوالدة ارتفاعا تدريجيا،
فبعد أن كان  75.7سنة عام  2008ارتفع إلى 79.6
سنة عام  ،2014بمعدل زيادة سنوية قدرها  8أشهر
تقريبا .ويعكس االرتفاع في قيم هذا املؤشر التطور
الكبير الحاصل في املستوى املعي�شي في املجتمع القطري
الذي كان له أثر كبير في االرتقاء بالوضع الصحي للسكان
في الدولة ،حيث تراجعت معدالت الوفيات ،و تحسن
الوضع الصحي في البلد إجماال ،األمر الذي يفسر هذا
االرتفاع في العمراملتوقع عند الوالدة.

شكل ( :)4العمر المتوقع عند الوالدة (للقطريين ) ،للفترة ()2014 - 2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،نشرة اإلحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات) ،وتقديرات
السكان في منتصف العام ،أعداد مختلفة.

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

تقترب دولة قطر في مؤشر العمر املتوقع البالغ
 79.6سنة عام  2014من الدول املتقدمة (80.2
عاما) وتتخطى املؤشر على الصعيد العالمي
والبالغ (71عاما).

من املتوقع أن يرتفع العمر املتوقع عند الوالدة خالل
السنوات القادمة ،وذلك يرجع إلى التقدم في الخدمات
الطبية التي تغطي جميع سكان قطر ،وكذلك األنشطة
التي ستنهض بالتنمية الصحية املستدامة ،إضافة إلى
ارتفاع مستويات الثقافة والوعي الصحي للسكان.

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير
التنمية البشرية.2014 ،

مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر 15
المؤشرات االجتماعية

 )5نسبة السكان الذين يحصلون على مرافق كافية للصرف الصحي
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد به النسبة املئوية من السكان الذين
يحصلون على خدمات صحية للتخلص من
الفضالت البشرية .وهي املرافق املناسبة من
املراحيض املقامة في حفر أرضية بسيطة لكنها
محمية و املراحيض املزودة بصندوق الطرد
(السيفون) واملوصلة بشبكة الصرف الصحي.
ولضمان الفعالية ،يجب أن تكون كافة املرافق
مبنية بالطريقة الصحيحة مع صيانتها بالشكل
السليم.

شهد مؤشر توافر م ًرافق الصرف الصحي للسكان في
مختلف املناطق ثباتا خالل الفترة ( ،)2014 - 2008
حيث وصل إلى  .%100ويعزى هذا اإلنجاز إلى السياسة
العامة للدولة املتمثلة في العمل على ضمان االستدامة
البيئية ،الهادفة إلى توفير البيئة النظيفة وسبل العيش
الكريم للسكان ،من خالل سلسلة من اإلجراءات ،من
بينها تخصيص االستثمارات الكبيرة في البنية التحتية
لضمان توفير املرافق الكافية للصرف الصحي بصورة
تواكب النمو السكاني والعمراني.

الشكل  :5نسبة السكان الذين يحصلون على مرافق كافية للصرف الصحي للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد مختلفة

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

تطابق النسبة املئوية للسكان الذين تتوافرلديهم
مرافق كافية للصرف الصحي في قطر نظيرها
في دول منطقة اليورو البالغ  ،%100وتتخطى
النسبة في الدول املرتفعة الدخل ( )%96وفي
الدول املتوسطة الدخل (.)%60

من املتوقع أن تبقى نسبة التغطية الكاملة لخدمات
الصرف الصحي للسكان كافية ،بالرغم من االرتفاع
املتوقع في عددهم خالل السنوات القادمة .وذلك نتيجة
الستمرار الدولة في مد شبكات الصرف الصحي ،السيما
لألحياء السكنية الجديدة ،إضافة إلى تجديد شبكات
الصرف الصحي القائمة في األحياء القديمة.

المصدر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية
العالمية2015 ،
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مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر
المؤشرات االجتماعية

 )6نسبة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب المأمونة
اتجاه المؤشر:

التعريف:

ً
شهد مؤشرتوافرمياه الشرب املأمونة ثباتا ،خالل الفترة
( ،)2014 – 2008بنسبة  .%100ويرجع ذلك إلى الجهود
الكبيرة التي بذلت في مجال تحلية املياه املالحة من خالل
استخدام تكنولوجيا تحلية مياه البحرواملياه الجوفية.
وهذا يعني تحقق الغاية املتمثلة في تخفيض نسبة
األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب
املأمونة إلى النصف بحلول عام  ،2015قبل املوعد
املحدد بفترة طويلة.

يقصد به النسبة املئوية من السكان الذين
يحصلون على اإلمدادات الكافية من املياه (20
ً
لترا للشخص الواحد في اليوم) املأمونة (غير
امللوثة).

شكل ( :)6نسبة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب المأمونة للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد مختلفة

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

تتخطى نسبة السكان الذين يحصلون على مياه
الشرب املأمونة في قطر نظيرتها في الدول املرتفعة
الدخل ( )%99وفي الدول املتوسطة الدخل التي
كانت فيها النسبة  %90واملعدل العالمي حوالي
.%89

من املتوقع أن تستمر الدولة في املحافظة على توفير مياه
الشرب املأمونة لسكانها بنسبة ( ،)%100لوجود وفرة من
املياه املنتجة .يضاف إلى ذلك خطط الدولة الطموحة
لتلبية االحتياجات املستقبلية بصورة مستمرة في ظل
تنامي عدد السكان .وقد اتخذت املؤسسة العامة
القطرية للكهرباء واملاء قرارات بتوجيه املزيد من
االستثمارات نحو مجال تحلية املياه من خالل بناء
محطات جديدة.

المصدر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية
العالمية.2015،

مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر 17
المؤشرات االجتماعية

 )7معدل النمو السكاني
التعريف:

اتجاه المؤشر:

الزيادة أو النقصان السنوي لعدد السكان في
فترة زمنية معينة ،معبر عنها بالنسبة املئوية
من السكان في بداية الفترة.

شهد مؤشرمعدل النمو السكاني خالل الفترة ()2014 – 2008
تذبذبا بين االرتفاع والهبوط ،حيث شهدت الفترة (– 2008
 )2011هبوطا حادا في النموالسكاني من  ،%18.9عام  2008إلى
 %1.0عام  2011بسسب األزمة االقتصادية العاملية التي أدت
إلى فقدان العمالة الوافدة عملها مما اضطرها للعودة إلى بالدها
األصلية .وعاد النمو السكاني لالرتفاع فوصل إلى  %10.1عام
 2014نتيجة الستقدام أعداد كبيرة من القوى العاملة األجنبية
في قطاعات النفط والغاز والبناء والتشييد وبدء بتنفيذ مشاريع
ضخمة تهم البنية التحتية وتعدد مشاريع البناء والتشييد ،مما
أدى إلى استقدام املزيد من القوى العاملة من الخارج.

الشكل  :7معدل النمو السكاني للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،تقديرات السكان في منتصف السنوات المختلفة.

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

يعد مؤشر النمو السكاني في دولة قطر األعلى
على مستوى العالم ،حيث لم يتجاوز%0.30
ً
في أكثر مناطق العالم تقدما ،و %1.15على
املستوى العالمي و %2.28في الدول النامية
األقل نموا.

من املتوقع أن يستمر معدل النمو السكاني في دولة قطر في
االرتفاع خالل األعوام القليلة القادمة ولو بوتيرة أقل ،نتيجة
لتنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية خالل السنوات
القادمة ،في إطار االستعدادات الستضافة الدولة لكأس
العالم لكرة القدم عام  .2022وهو ما يعني طلبا متزايدا على
األيدي العاملة الوافدة في مختلف املجاالت ،ال سيما في قطاع
البناء والتشييد.

المصدر :صندوق األمم المتحدة للسكان ،
حالة سكان العالم .2014 ،
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مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر
المؤشرات االجتماعية

 )8معدل الخصوبة الكلي
اتجاه المؤشر:

التعريف:

ً
شهد معدل الخصوبة الكلي للقطريات انخفاضا تدريجيا
خالل الفترة ( ،)2014 – 2008حيث انخفض من 3.9
والدة حية للمرأة عام  2008إلى أن بلغ  3.2والدة حية
للمرأة عام  ،2014أي أنها انخفضت بنسبة .%17.9
ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى التحصيل
الدرا�سي للمرأة القطرية ودخولها سوق العمل ،مما يقلل
الرغبة في اإلنجاب ويسبب تأجيل سن الزواج األول
ليساهم في انخفاض الخصوبة لدى النساء القطريات.

يقصد به متوسط عدد األطفال الذين يمكن أن
تنجبهم املرأة خالل فترتها اإلنجابية الطبيعية ،مع
افتراض أن معدالت الخصوبة العمرية تبقى ثابتة
ْ
وج من النساء وغياب
حتى نهاية فترة اإلنجاب ِلف ٍ
الوفيات بينهن خالل فترة اإلنجاب.

الشكل  :8معدل الخصوبة الكلي للفترة ()2014 – 2008
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عدد أطفال المرأة
المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،نشرة اإلحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات) ،أعداد مختلفة.

تقييم المؤشر:
يعتبر معدل الخصوبة الكلي للقطريات (3.2
والدة حية للمرأة) مرتفعا نسبيا مقارنة مع دول
العالم األخرى ،حيث وصل في املناطق األكثر نموا
إلى  1.7والدة حية وفي املناطق األقل نموا إلى 2.6
واملجموع العالمي  2.5والدة حية للمرأة.
المصدر :صندوق األمم المتحدة للسكان  ،حالة
سكان العالم .2014 ،

التوقعات المستقبلية:

ً
من املتوقع أن تشهد دولة قطر انخفاضا تدريجيا في
معدل الخصوبة اإلجمالي لكل امرأة نتيجة للتحوالت
االجتماعية السريعة املرتبطة بتعليم املرأة ودخولها سوق
العمل .وهذا ما ينسجم مع التوجه العالمي الذي يشير
إليه وجود عالقة عكسية بين التحصيل الدرا�سي للمرأة
ودخولها سوق العمل وبين معدالت الخصوبة ،حيث
تقل الرغبة في اإلنجاب كلما ارتفع مستوى التحصيل
الدرا�سي والعكس صحيح.

مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر 19
المؤشرات االجتماعية

 )9نسبة اإلعالة
اتجاه المؤشر:

التعريف:
يقصد بنسبة اإلعالة
العمرية السكان الذين
تقل أعمارهم عن  15سنة
والذين أعمارهم  65سنة
فأكثر إلى عدد السكان
الذين هم في سن العمل
( )64-15سنة.

ً
ً
شهدت نسبة اإلعالة العمرية تذبذبا واضحا في الفترة ( ،)2014 – 2008حيث
انخفضت من  %18.7عام  2008إلى  %17عام  2010ثم ارتفعت إلى  %18.5عام
 ،2014أي بمعدل تراجع سنوي قدره  %0.2طيلة فترة املقارنة .وال يكمن السبب في
انخفاض معدالت الخصوبة ،بل يعزى إلى النمو االقتصادي الذي استدعى استقدام
أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي يتألف معظم أفرادها من الفئات العمرية الشابة
والقادرة على العمل .وقد أدى هذا الوضع السكاني في قطرإلى انخفاض حاد في نسبة
مقابل
األطفال ( أقل من  15سنة) ونمو نسبي محدود لفئة املسنين ( 65سنة فأكثر)،
ً
ارتفاع نسبة الفئة العمرية ( 64-15سنة) ،وبالتالي نمو السكان النشطين اقتصاديا
بمعدل أعلى من معدل نمو فئات األطفال واملسنين املعالين ،وهذا يؤدي إلى انخفاض
أعباء اإلعالة ،ويزيد الفرصة التنموية ملا يسمى بـ»النافذة الديموغرافية».
شكل ( :)9نسبة اإلعالة للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد مختلفة

تقييم المؤشر :
تعد معدالت اإلعالة الكلية في دولة قطر والبالغة
 %18.5منخفضة جدا باعتبارها من أقل معدالت
في العالم هي ودولة اإلمارات العربية املتحدة عام
( 2014أنظراملصدر).
المصدر:

http://data.worldbank.org/indicator/
SP.POP.DPND,2015
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التوقعات المستقبلية:

ً
ً
من املتوقع أن يشهد هذا املؤشر انخفاضا طفيفا خالل
السنوات القليلة القادمة بسبب االزدياد املتوقع في
أعداد العمالة الوافدة بعمر  64-15سنة ،التي تنفذ
املشاريع املختلفة ،ومنها مشاريع استضافة كأس العالم
لكرة القدم 2022

 )10نسبة السكان المشمولين بالرعاية الصحية األولية
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد به النسبة املئوية من السكان في
الريف والحضر الذين يتوقع حصولهم على
العالج ً الطبي لكافة األمراض واإلصابات
منسوبا إلى إجمالي السكان.

شهد مؤشرنسبة السكان املشمولين بالرعاية الصحية األولية
بلوغ حد الشمول ( )%100طيلة الفترة (،)2014 – 2008
األمر الذي ساهم في القضاء على العديد من األمراض ،مثل:
حاالت شلل األطفال ،والكزازالوليدي ،والدفتيريا والتيتانوس
والسعال الديكي ...إلخ ،حيث انخفضت جميعها في الدولة.
وجدير بالذكر أن تحقيق التغطية الكاملة لجميع سكان
قطر من مواطنين ووافدين ،بالرعاية الصحية األولية ،يرجع
إلى توسع الدولة في إنشاء املراكز الصحية في املناطق كافة،
إضافة إلى بنائها املستشفيات التخصصية التي تقدم خدماتها
وأنشطتها لكافة السكان.

الشكل  :10نسبة السكان المشمولين بالرعاية الصحية األولية للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد مختلفة

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

رغم صعوبة عقد مقارنات دولية ،إال أن
دولة قطرتعد ضمن دول العالم التي حققت
نسبة تغطية كاملة لسكانها في مجال الرعاية
الصحية األولية.

من املتوقع أن تستمر دولة قطر في تأمين الرعاية الصحية
األولية لجميع السكان ،وذلك نتيجة اهتمامها بتأمين الصحة
املستدامة للمواطنين واملقيمين بتوفيرخدمات صحية وقائية
وعالجية عالية الجودة وفق أفضل املعايير الدولية في ظل
تطوير االستراتيجية الوطنية للصحة بدولة قطر (- 2011
. )2016
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 )11نسبة األطفال حديثي الوالدة ناقصي الوزن
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد به النسبة املئوية لعدد األطفال الذين
يولدون أحياء بوزن أقل من  /2.5كيلوغرام في
سنة معينة من مجموع األطفال املولودين أحياء
في السنة نفسها.

شهد مؤشر نسبة األطفال حديثي الوالدة ناق�صي الوزن
انخفاضا واضحا ،مع تذبذب بسيط ،خالل الفترة
( ،)2014 - 2008حيث انخفض املؤشر من  %8.1عام
 2008إلى  %6.6عام  .2014يرجع سبب االنخفاض إلى
أنظمة الرعاية الصحية املتقدمة التي تتمتع بها األمهات
قبل الوالدة وبعدها ،ووجود سياسات صحية ترتكز على
نظام صحي متقدم يكفل تقديم أفضل الرعاية وأفضل
الخدمات الطبية لألم والطفل.

الشكل  :11نسبة األطفال حديثي الوالدة ناقصي الوزن للفترة (*)2014-2008
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* تم ضبط ومعالجة بيانات األطفال ناقصي الوزن لعامي  2013و  2014باستخدام حساب الوسط المتحرك.
المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،نشرة اإلحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات) ،أعداد مختلفة.

تقييم المؤشر :
يتخطى مؤشر نسبة األطفال الحديثي الوالدة
الناق�صي الوزن في دولة قطر البالغ  %6.6عام
 2014نظيره في دول جنوب آسيا  %28وفي
دول افريقيا جنوب الصحراء  %13والبالغ على
املستوى العالمي .%15
المصدر:

WHO, Global Nutrition Targets 2025,
WHO/NMH/NHD/14.5
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التوقعات المستقبلية:

ً
من املتوقع أن تشهد الدولة انخفاضا في نسبة األطفال
الحديثي الوالدة والناق�صي الوزن ،وذلك بسبب سياسات
وبرامج ترتبط بتقديم خدمات رعاية األمومة والطفولة
ذات جودة عالية في مناطق الدولة كافة ،إضافة إلى تزايد
الوعي الصحي لدى النساء الحوامل فيما يتعلق بالتغذية
أثناء فترة الحمل وغيرها من برامج التوعية الصحية
لألمهات.

 )12التحصين ضد أمراض الطفولة المعدية
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد به عدد األطفال بعمر سنة فأقل الذين
أكملوا التحصينات ً الصحية األساسية خالل
األحياء
فترة معينة مقسوما على عدد املواليد
ً
بعمر سنة فما دون خالل الفترة نفسها مضروبا
في .100

تعتبر نسبة التلقيح ضد أمراض الطفولة املعدية
مرتفعة ،حيث تراوحت بين  %97و  %98خالل الفترة
( .)2014 – 2008ويمكن تفسير ارتفاع النسبة بتبني
الدولة برنامج سياسات تؤمن الرعاية الصحية الشاملة
واملتكاملة لألطفال ،وكذلك بما تقوم به املؤسسات
الصحية الشاملة واإلعالمية من حمالت توعية بأهمية
تطعيم األطفال ضد األمراض املعدية ،كشلل األطفال
والتهاب الكبد الفيرو�سي ( )Bوالدرن والجدري والحصبة
والنكاف والحصبة األملانية.

الشكل  :12التحصين ضد أمراض الطفولة المعدية للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد مختلفة

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

تخطى مؤشر التحصين ضد أمراض الطفولة
املعدية في قطر لعام  2014نظيره في الدول
املرتفعة الدخل ( ،)%95إضافة إلى املستوى
العالمي ( ،)%79ناهيك عنه في الدول املنخفضة
الدخل (.)%76

من املتوقع أن تصل الدولة إلى التغطية الكاملة فيما
يتعلق بتحصين األطفال البالغين من العمر سنة فأقل،
ضد أمراض الطفولة املعدية عما قريب .وذلك بسبب
شمول كافة األطفال بنظام الرعاية الصحية  ،الذي يتيح
للجميع الحصول على هذه الرعاية الصحية من ناحية،
واإلجراءات املتشددة املتخذة ملنع انتقال األمراض
املعدية إلى البالد من ناحية أخرى.

المصدر  :المنظمة العالمية للصحة ،إحصاءات
الصحة العالمية ،تقرير .2014
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)13معدل االلتحاق اإلجمالي في الصف األخير من المرحلة االبتدائية
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد به عدد الطالب املسجلين في الصف ًاألخير
على
مقسوما ً
من املرحلة االبتدائية في سنة ما ً
إجمالي عدد السكان في سن  11عاما ومضروبا
في .100

تخطى معدل االلتحاق اإلجمالي في الصف األخير من
املرحلة االبتدائية  %100خالل الفترة ()2013 – 2008
باستثناء عامي  2011و  ،2013حيث كانت النسبة
 %97.9و %99.4على التوالي .وهذا يعني أن الدولة
تمكنت من الوصول إلى تحقيق النسبة املستهدفة ،أي
 %100قبل املوعد الزمني املحدد لتحقيق األهداف
اإلنمائية وهو  .2015ويرجع سبب ذلك إلى اهتمام الدولة
بقطاع التعليم ،الذي تجسد في تخصيص نسب عالية
من املوازنة العامة للدولة لإلنفاق على التعليم.

الشكل  :13معدل االلتحاق اإلجمالي في الصف األخير من المرحلة االبتدائية للفترة ()2013-2008
100
80
60
40
20
2013

2012

2011

2010

2009

0
2008

المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،أعداد مختلفة

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

لقد واكب معدل االلتحاق اإلجمالي في الصف
األخير من املرحلة االبتدائية نظيره في الدول
املرتفعة الدخل ( )100بل تخطاه أحيانا ،كما
تخطى نظيره في الدول املتوسطة الدخل (.)%94
وتعد دولة قطر في طليعة دول العالم التي
استطاعت تعميم التعليم االبتدائي ،حيث وفرت
مقعدا دراسيا لكل طالب على أرضها.

اإلجمالي في الصف
من املتوقع أن يبقى معدل االلتحاق ً
األخير من املرحلة االبتدائية مرتفعا ،وذلك نتيجة
لتشجيع الدولة للتعليم بأشكاله كافة ،حيث ترتفع
نسبة التخصيصات املالية لقطاع التعليم األسا�سي،
األمر الذي يسهم في القضاء على حاالت تسرب التالميذ
في هذه املرحلة.

المصدر :البنك الدولي  ،مؤشرات التنمية
العالمية .2014
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 )14نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية من إجمالي السكان
التعريف:

اتجاه المؤشر:

64-25
يقصد به عدد السكان في الفئة العمرية
ً
الذين حصلوا على الشهادة الثانوية ،منسوبا
إجمالي عدد السكان في الفئة العمرية نفسها
إلى ً
مضروبا في .100

السكان البالغين الحاصلين على
شهد مؤشر نسبة ً
الشهادة الثانوية ارتفاعا من  %60.3من إجمالي عدد
السكان في الفئة العمرية نفسها عام  ، 2008إلى %72.1
عام  ،2014أي بمعدل نمو سنوي قدره  %3.0خالل
الفترة (  )2014 – 2008يمكن تفسير هذا االرتفاع في
النسبة باالهتمام الذي يحظى به التعليم ،بوصفه يشكل
الركيزة الرئيسة لتنمية االستثمار في رأس املال البشري،
وهو ما ُيعد املدخل لتحقيق التنمية املستدامة وبناء
مجتمع املعرفة.

الشكل ( :)14نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية للفترة ()2014-2008
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تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

تعد نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية العامة
في قطر البالغة  %72.1مساوية لنظيرتها في بعض
دول منظمة التعاون االقتصادي ،ودون املتوسط
لجميع دول املنظمة البالغ .%73

أن تشهد نسبة البالغين الحاصلين على
من املتوقع ً
الثانوية ارتفاعا ،نتيجة لتطبيق الدولة برامج وسياسات
ً
في مجال التعليم ،حيث تبذل الدولة جهودا متواصلة
لالرتقاء بالتعليم وزيادة التخصيصات املالية لقطاع
التربية والتعليم ،واتخاذ اإلجراءات الهادفة إلى التقليل
من تسرب الطلبة الذكور من التعليم الثانوي ،حيث
يفضل بعضهم االنخراط في سوق العمل قبل أن يحصل
على الشهادة الثانوية.

المصدر:

Education at a Glance OECD Indicators,
January 2015
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 )15معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للكبار
اتجاه المؤشر:

التعريف:

ً
شهد معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للكبارارتفاعا مطردا
بشكل عام خالل الفترة ( ،)2014 – 2008حيث ارتفع
من  %94.0عام  2008إلى  %97.7عام  ،2014مسجال
بذلك معدل نمو سنوي يقارب  .%1ويعود الفضل في
االرتفاع املستمرلهذا املؤشرإلى جملة اإلجراءات والتدابير
التي اتخذتها الدولة للسيطرة على ظاهرة األمية ،كإلزامية
التعليم االبتدائي وبرامج محو أمية الكبار؛ وخطط
التوسع في نشرالتعليم في كافة مناطق الدولة.

يقصد به نسبة األشخاص البالغين من العمر15
سنة فأكثرالذين يستطيعون القراءة أو الكتابة.

الشكل  :15معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للكبار( 15سنة فأكثر) للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية أعداد مختلفة ،والتعداد
العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام .2010

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

تجاوز مؤشر اإلملام بالقراءة والكتابة في قطر
( )%97.7نظيره في الدول ذات التنمية البشرية
املرتفة ( ،)%94.2وهوبالنسبة للدول ذات التنمية
البشرية املتوسطة  ،%71.7وعلى املستوى
العالمي .%81.2

يتوقع أن يرتفع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بين الكبار
للتعليم بكافة أشكاله ،السيما
نتيجة لتشجيع الدولة
ً
تعليم الكبار .وذلك انطالقا من إيمانها العميق بالدور
املحوري للتعليم في تحقيق التنمية املستدامة وبناء
مجتمع املعرفة ،وإكساب األفراد املهارات واملؤهالت
املطلوبة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل في ظل
الطفرة التنموية التي تمر بها الدولة ،والنمو االقتصادي
السريع.

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير
التنمية البشرية .2014
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 )16عدد الجرائم المسجلة لكل  100ألف نسمة من السكان
التعريف:

اتجاه المؤشر:

الجرائم
يقصد به عدد ً
املسجلة سنويا من
قبل ًاألجهزة األمنية
مضروبا ًفي 100,000
ومقسوما على السكان
في منتصف السنة.

رغم قلة عدد الجرائم املسجلة في الدولة (جرائم مرورية ،السرقة ،االعتداء ،االحتيال...،الخ)
ً
قياسا بغيرها من دول العالم ،فقد شهد عدد الجرائم ارتفاعا وانخفاضا خالل الفترة (2008
–  .)2014فقد تضاعف العدد أكثر من أربع مرات بين  2008و  ،2011حيث ارتفع من 731
جريمة لكل  100ألف نسمة من السكان عام  2008إلى  3327جريمة لكل  100ألف نسمة
من السكانعام  ، 2011ولكنه بدأ بعد ذلك ينخفض بشكل ملموس ليصل إلى  1796جريمة
لكل  100ألف نسمة من السكان عام  ،2014أي بمعدل انخفاض سنوي قدره  %20.6-خالل
السنوات األربع األخيرة (من  2011إلى  .)2014ويعد هذا االنخفاض الكبير ،رغم االنفتاح الذي
تشهده الدولة والذي ترافق مع قدوم أعداد كبيرة من الوافدين من جنسيات مختلفة ،إنجازا
عظيما ناتجا عن التطور الحاصل في األساليب التقنية املتبعة في مكافحة الجريمة ،والصرامة في
تطبيق القوانين إضافة إلى تمسك املجتمع القطري بقيمه األخالقية التي تتحلى بدرجة عالية من
األمن االجتماعي وندرة حوادث اإلجرام فيه.

الشكل  :16عدد الجرائم المسجلة لكل  100ألف نسمة من السكان للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية أعداد مختلفة ،والتعداد
العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام .2010

تقييم المؤشر:
رغم صعوبة عقد مقارنات دولية ،إال أن دولة
قطر تعد من أقل دول العالم من حيث محدودية
عدد الجرائم املسجلة فيها.

التوقعات المستقبلية:

ً
لقد أصبحت قطر واحدة من أكثر بلدان العالم جذبا
لليد العاملة األجنبية التي تتدفق إليها بأعداد كبيرة،
وبمستويات من األجور مختلفة مما يجعل عدد الجرائم
قابل لالرتفاع أكثر من أي وقت م�ضى ورغم أن الجريمة
اليوم أصبحت قابلة للتنفيذ بواسطة أحدث الوسائل
والطرق التكنولوجية ،فإنه من املرجح بقاء معدالت
الجريمة في قطر على مستوات منخضة وفي مجاالت
محدودة قياسا على السنوات األخيرة.

مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر 27
المؤشرات االجتماعية

2
الفصل الثاني

المؤشرات االقتصادية

تمهيد
ُ
تعد املؤشرات االقتصادية إحدى املؤشرات التنموية املهمة التي تغطي البعد االقتصادي للتنمية املستدامة ،وهي
تمثل أداة مهمة لوضع األهداف االستراتيجية للتنمية االقتصادية املستدامة ،الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع
عن طريق االستغالل األمثل للموارد الطبيعية املتاحة التي تلبي احتياجات األفراد وتحمي البيئة.
وتسهم املؤشرات االقتصادية التي تغطي الفترة ( )2014 – 2008في بيان مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في
جوانب التنمية االقتصادية .وهي ّ
تقيم بصورة رئيسة وضع الدولة من خالل معايير كمية يمكن حسابها ومقارنتها
مع دول أخرى ،وتسهم في إعطاء صورة واضحة عن الوضع القائم وعوامل الضعف والقوة في التنمية االقتصادية،
ً
وتبين أيضا مدى التقدم أو التراجع في تطبيق السياسات االقتصادية الكلية.
وتشمل املؤشرات االقتصادية للتنمية املستدامة أربعة مواضيع اقتصادية .يتناول املوضوع األول منها الهيكل
االقتصادي (أداء االقتصاد الكلي ،الوضع املالي ،القوى العاملة ).ويغطي املوضوع الثاني العدالة (الدخل ،واملساواة
بين الجنسين) .أما املوضوع الثالث فإنه يركز على الشراكة العاملية في التنمية من خالل مؤشرات التجارة والتمويل
الدوليين .بينما يشمل املوضوع الرابع أنماط االستهالك واإلنتاج.

 )1مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد ًبه الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
مقسوما على ًالعدد الكلي للسكان ،حيث يعد هذا
املؤشر مقياسا مهما ملستوى التنمية االقتصادية
واألداء الكلي لالقتصاد.

نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي
شهد مؤشر ً
ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة ( ،)2014-2008حيث
ارتفع من نحو  79.6ألف دوالر ًعام  2008إلى 101.02
ألف دوالر عام  ،2013محققا معدل نمو سنوي في
املتوسط قدره  ،%4.8ثم انخفض بشكل بسيط إلى 94.8
ألف دوالرعام  .2014ويعزى هذا التطور في نصيب الفرد
من الناتج املحلي اإلجمالي إلى الزيادات امللحوظة التي
شهدها الناتج املحلي اإلجمالي ،والناجمة عن الزيادة
الكبيرة في الطاقة اإلنتاجية املتحققة في قطاع النفط
والغاز ،وزيادة العوائد الناجمة عن تصديرالغازاملسال.

الشكل  :17نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ( )2014-2008ألف دوالر أمريكي
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المصدر :من حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري  ،وتقديرات
السكان لسنوات مختلفة.

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

احتلت دولة قطر املرتبة األولى على الصعيد
العالمي بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج املحلي
اإلجمالي والبالغ  94.8ألف دوالر للفرد عام
 ،2014وهو أضعاف نظيره في الدول املتقدمة
ً
والبالغ  40ألف دوالرا عام .2013

على الرغم من االنخفاض الطفيف لنصيب الفرد من
الناتج املحلي اإلجمالي عام  2014إال أنه من املتوقع
أن يضل على مستوياته املرتفعة محتال للصدارة على
املستوى العالمي خالل السنوات القادمة نتيجة للفارق
الكبير مع باقي دول العالم األخرى من جهة ،ومستوى
النمو االقتصادي الذي تحافظ عليه دولة قطر
والناجم عن عوائد مشروعات الغاز املسال والصناعات
البتروكيماوية مع حدوث توسع مطرد في القطاع غير
ً
النفطي ،فضال عن ارتفاع معدالت العائد من استثمارات
الدولة في الخارج من جهة ثانية.

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير
التنمية البشرية .2014
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 )2نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
اتجاه المؤشر:

التعريف:
عبارة عن إجمالي تكوين رأس املال في سنة ما
هو ً
مقسوما على الناتج املحلي اإلجمالي .ويساعد هذا
املؤشر على قياس النمو الرأسمالي وتطور حجم
التراكم الرأسمالي في االقتصاد الوطني املتاح
لتمويل التنمية االقتصادية ويعتبر أحد العناصر
الهامة في عملية التنمية املستدامة.

ً
شهدت نسبة االستثمار إلى الناتج املحلي اإلجمالي تذبذبا
بين االرتفاع واالنخفاض خالل الفترة ()2014 – 2008
وحققت أعلى مستوى لها عام  ،2010حيث وصلت
النسبة إلى حوالي  %40محققة بذلك معدل نمو سنوي
في املتوسط قدره  .%3.0ويرجع ذلك إلى زيادة اإلنفاق
االستثماري الذي صاحب ارتفاع عوائد النفط والغاز.
أما االنخفاض الحاصل بين  2011و  ،2014فإنه يعزى
إلى أن النمو في الناتج املحلي اإلجمالي كان أعلى من النمو
في اإلنفاق االستثماري.

الشكل  :18نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()2014 - 2008
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المصدر :من حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري 2014 ،

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

تتجاوز نسبة االستثمار إلى الناتج املحلي اإلجمالي
في دولة قطر ،والبالغة  %32.4عام ،2014
نظيراتها في الدول املتقدمة ( ،)%20.0وعلى صعيد
العالم (.)%24.5

من املتوقع أن تستمر نسبة االستثمار إلى الناتج املحلي
اإلجمالي مرتفعة خالل األعوام القامدة نتيجة للتوسع
في البرنامج االستثماري للدولة ،في قطاعات مختلفة غير
قطاع النفط منها قطاع البناء والتشييد وقطاع النقل
وتطوير البنى التحتية ،إال أن االنخفاض الحاصلة في
أسعار النفط والغاز له تأثير هو اآلخر في اتجاه معاكس.
ولهذا فإنه يتوقع أن يقف في ارتفاع نسبة االستثمار من
الناتج املحلي االجمالي خالل عامي  2015و .2016

المصدر :صندوق النقد الدولي ،أفاق االقتصاد
العالمي ،أكتوبر ..2015
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المؤشرات االقتصادية

 )3معدل التضخم:
التعريف:

اتجاه المؤشر:

يقصد به معدل الزيادة السنوية في الرقم القيا�سي
العام ألسعار املستهلك من السلع والخدمات،
ُويعد أحد أهم مؤشرات قياس أداء االقتصاد
الكلي واالستقرار االقتصادي ،كما أنه أحد
املؤشرات التي تتم متابعتها بواسطة السياسة
النقدية ،وأحد العوامل املؤثرة في مناخ االستثمار
وفي توزيع الدخل.

شهدت معدالت التضخم تقلبات خالل الفترة (-2008
 ،)2014فقد َم َّر بمرحلة تناقص خالل الفترة (-2008
 ،)2010حيث تراجع من  %15.2عام  2008إلى %4.9-
و %2.4-في عامي  2009و 2010على التوالي .وذلك نظرا
لتوفراملزيد من الوحدات السكنية ،وانخفاض سعرصرف
الدوالرالفعلي بنسبة  %4.4عام  ،2010واعتدال نموأسعار
املواد الغذائية ،ثم ارتفع بعد ذلك ليصل إلى  %3.4عام
 .2014وتعزى أسباب ارتفاع معدل التضخم خالل هذه
الفترة ًإلى زيادة الطلب على املساكن وارتفاع اإليجارات،
مصحوبا بارتفاع في بعض أسعاراملواد الغذائية.

الشكل  :19معدل التضخم خالل الفترة ()2014-2008
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المصدر :حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري 2014 ،

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

ُيعد معدل التضخم البالغ حاليا  %3.4مقبوال
مقارنة بنظيره بدول مجلس التعاون الخليجي،
كالكويت ،وسلطنة عمان ،واململكة العربية
السعودية ( ،)%3.5والبحرين ( )%3.3عام ،2013
ومع ذلك فهو مرتفع مقارنة بالدول املتقدمة (1.4
 )%عام .2014

يتوقع أن يستمر معدل التضخم في مستوى منخفض
ومقبول خالل السنوات القادمة ،وتوجود زيادة في عرض
املساكن ولكن هذه الزيادة تحتاج إلى أن يصاحبها تراجع
في أسعار اإليجار وعدم ارتفاع أسعار املواد الغذائية مما
يؤثرعلى القيمة الشرائية وقدرة املستهلك على االستفادة
أكثرمن دخله.

المصدر :صندوق النقد الدولي ،أفاق االقتصاد
العالمي ،إبريل .2015
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 )4معدل االستخدام
التعريف:

اتجاه المؤشر:

العاملين من
يقصد بمعدل االستخدام نسبة
ً
الجنسين من مجمل النشيطين اقتصاديا (15
سنة فأكثر) من ًالسكانُ .وي ًعد معدل االستخدام
ً
ً
مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا نظرا ملساهمته في
قياس األداء االقتصادي ،وفي نوعية الحياة ،وفي
املشاركة االجتماعية ،إذ تتطلع التنمية املستدامة
إلى توفيرفرص عمل أكثر ،وذلك من خالل سياسة
استخدام تعمل على تحقيق تشغيل كامل.

تجاوز معدل االستخدام في قطر %99طيلة الفترة (2008
–  .)2014وهذا يعني أن سوق العمل القطري يقترب
من العمالة التامة ،ويعزى ذلك إلى االزدهار الذي شهده
االقتصاد القطري في كافة القطاعات من ناحية ،وتسارع
تدفق العمالة الوافدة لتلبية الطلب على التشغيل في
كافة األنشطة االقتصادية من ناحية أخرى.

الشكل  :20معدل االستخدام للفترة ()2014-2008
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المصدر :حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري 2014 ،

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

تفوق معدالت االستخدام اإلجمالية في دولة قطر
البالغة  %99.8نظيراتها في دول االتحاد األوربي
( ،)%89.8وفي الدول املرتفعة الدخل( )%92.2
عام .2014

من املتوقع أن تبقى معدالت االستخدام مرتفعة خالل
ً
السنوات القادمة نظرا الستمرار األداء االقتصادي
القوي ً الذي يشهده االقتصاد القطري وتنوع أنشطته
مقرونا بتدفق العمالة الوافدة الالزمة لتنفيذ العديد
من املشاريع في مختلف األنشطة االقتصادية .يضاف إلى
ذلك تحسين أداء املؤسسات وسياسات سوق العمل،
والتوسع في برنامج تدريب الخريجين وربطها بالتدريب
من أجل التوظيف ،وبدء أنشطة جهاز قطر لتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة التي من املؤمل أن تخلق
فرص عمل كثيرة.

المصدر:

International Labour Oranization, World
Employment Social Outlook, Trends 2015
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المؤشرات االقتصادية

 )5معدل النشاط االقتصادي الخام حسب الجنس
اتجاه المؤشر:

التعريف:

ً
أدى ارتفاع مجموع النشيطين اقتصاديا إلى زيادة معدل
النشاط االقتصادي الخام من  %65.4عام  2008إلى
 %76.3عام  ،2014محققة بذلك معدل نمو سنوي في
املتوسط قدره  .%0.2كما يالحظ ارتفاع معدل النشاط
االقتصادي الخام للذكور واإلناث من  %87.0و %35.7
عام  2008إلى  %89.8و  %36.6عام  2014على التوالي.
وذلك نتيجة لسياسات التشغيل التي اتبعتها الدولة،
وتطبيق سياسات التقطير مصحوبة بتدفق العمالة
الوافدة التي تتطلبها عملية التنمية ومشاريعها املختلفة.

ً
جملة النشيطين اقتصاديا (ً 15سنة
هوعبارة عن ً
فأكثر) مقسوما على إجمالي السكان مضروبا في
االقتصادي الخام
 .100ويقيس معدل النشاط
ً
معدل مشاركة النشيطين اقتصاديا في اإلنتاج،
ويساعد على التنبؤ بحجم القوى العاملة،
وبمعرفة تقديرات السكان وفئات أعمارهم.

الشكل  :21معدل النشاط االقتصادي الخام حسب الجنس للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر من بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،مسح القوى العاملة ،لسنوات مختلفة

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

يقل معدل النشاط االقتصادي في دولة قطر البالغ
 %76.3عن نظيره في دولة اإلمارات العربية املتحدة
( )%79.0ويفوق نظيره في بعض دول مجلس التعاون
الخليجي العربية األخرى ،حيث يصل في اململكة العربية
السعودية إلى  %51.1عام  ،2013كما فاق نظيره في الدول
املتقدمة مثل الواليات املتحدة اآلمريكية ( ،)%58.8وآملانيا
( ،)%57.1واململكة املتحدة البريطانية ( ،)%58.1وفرنسا
( )%50.9عام .2013

يتوقع بقاء معدالت النشاط االقتصادي الخام
اإلجمالية للذكور على ما هو عليه خالل الفترة
ً
القصيرة القادمة ،نظرا الستمرار العمل في غالبية
املشاريع في األنشطة االقتصادية الكثيفة العمل.
كما أن تزداد معدالت النشاط االقتصادي
ً
الخام للنساء ،وإن كانت بمعدالت نمو أقل ،نظرا
الستمرار التطور االقتصادي واالجتماعي الذي
تشهده الدولة وتعزيز مشاركة املرأة في التنمية
وإتاحة فرص العمل أمامها.

المصدر:

ILO,Short term Indicators of the labour market,2014
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)6عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  100شخص
اتجاه المؤشر:

التعريف:

ً
مقسوما
هوعبارة عن عدد خطوط الهاتف الثابت ً
على مجموع عدد السكان بالدولة مضروبا في
 ،100حيث ُيعد هذا املؤشر أهم مقياس لتطور
االتصاالت السلكية والالسلكية في أي بلد ،ويعبر
عن مدى انتشار خدمة االتصاالت الهاتفية على
مستوى الدولة.

معدل انتشار الهاتف الثابت بين السكان
مؤشر
ً
شهد ً
خالل الفترة ( ،)2014-2008حيث
ملحوظا
انخفاضا
ً
 18.2خطا لكل مئة من السكان عام 2008
تراجع من ً
إلى  16.4خطا لكل  100من السكان عام  .2014ويعزى
انخفاض مؤشرعدد خطوط الهاتف الثابت لكل مئة من
السكان إلى تزايد استخدام الهواتف الجوالة ،وإلى تزايد
عدد السكان بمعدالت مرتفعة نتيجة لتدفق العمالة
الوافدة ،والتي أغلبها يفضل استخدام الهاتف الجوال
على الهاتف الثابت.

الشكل  :22عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  100من السكان للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،وتقديرات أعداد
السكان في منتصف العام ،لسنوات مختلفة.

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

يعتبرمؤشرالهاتف الثابت لكل مئة من السكان في
دولة قطرأقل من نصف نظيره في الدول املتقدمة
( ،)40.8ويتجاوز املعدل في الدول النامية ()10.6
ً
وأكثرقليال من املعدل على الصعيد العالمي (15.8
لكل مئة من السكان) عام .2014

يتوقع أن يشهد معدل انتشار الهواتف الثابتة بين
ً
السكان انخفاضا محدودا خالل األعوام القادمة نتيجة
لزيادة عدد السكان وميل األفراد إلى استخدام الهواتف
الجوالة ،والذي يتما�شى مع االتجاه العالمي الذي يشهد
ً
انحسارا في استخدام خطوط الهاتف الثابت.

المصدر:

International Telecommunication Union,
“Measuring the Information Society Report,
”Geneva 2014
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 )7عدد خطوط الهاتف الجوال لكل  100شخص
اتجاه المؤشر:

التعريف:

ً
ً
ملحوظا
شهد مؤشر انتشار الهاتف الجوال بين السكان ارتفاعا
ً
من  116.2خطا
خالل الفترة ( ،)2014 – 2008حيث ارتفع ً
لكل  100من السكان عام  2008إلى  186.1خطا لكل  100من
السكان عام  ،2014محققا بذلك معدل نمو سنوي قدره .%7.9
وقد تخطت معدالت االنتشار %100خالل سنوات املقارنة كلها.
ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة عدد السكان ،وتطور نمط الحياة
وارتفاع نصيب الفرد القطري من الناتج املحلي اإلجمالي ،وما
يتطلبه تطور بيئة األعمال ومنتجات تقنية االتصاالت من زيادة
الطلب على الهواتف الجوالة ،والسيما الذكية منها ،وانفتاح
سوق االتصاالت في الدولة.

هو عبارة عن مجموع عدد مشتركي
خدمة الهاتف الجوال على مستوى
ً
مقسوما على مجموع عدد
الدولة
ً
مضروبا في ُ ،100ويعد هذا
السكان
ً
املؤشر مقياسا لتقدم وسهولة عملية
االتصال واالستفادة من تقنيات
االقتصاد الرقمي.

الشكل  :23عدد خطوط الهاتف النقال لكل  100من السكان للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،وتقديرات أعداد
السكان في منتصف العام ،لسنوات مختلفة.

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

يفوق معدل انتشار الهاتف النقال والبالغ 186
لكل  100من السكان في دولة قطر عام 2014
نظيره في الدول املرتفعة الدخل ( ،)121والدول
املتوسطة الدخل ( )93ودول منطقة اليورو
( )123وعلى الصعيد العالمي (.)93

معدل انتشار الهواتف النقالة بين
يشهد
يتوقع أن
ً
ً
السكان ارتفاعا ملحوظا خالل األعوام القادمة نتيجة
لزيادة عدد السكان الناجم عن استقدام العمالة
لتنفيذ املشاريع املختلفة ،حيث يزداد طلب تلك العمالة
على خدمة الهاتف النقال ،إضافة إلى انفتاح سوق
االتصاالت في دولة قطرعلى العالم الخارجي وتبني الدولة
خطط قطاع االتصاالت وتطويره ،مما يسهم في زيادة
معدل نموه.

المصدر:

World Bank, World Development Indicators,
2015
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 )8عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  100من السكان
التعريف:

اتجاه المؤشر:

هو عبارة عن عدد ًمستخدمي اإلنترنت على
ى الدولة مقسوما على مجموع عدد ًالسكان
مستو ً
ُ
مضروبا في  ،100ويعد هذا املؤشرمقياسا لكثافة
النفاذ لخدمات الشبكة العاملية للمعلومات
(اإلنترنت) ولتوفيرفرص التعلم واملعلومات ألفراد
املجتمع.

شهد مؤشرمعدل انتشاراستخدام اإلنترنت بين السكان
خالل الفترة ( .)2014-2008فقد ارتفع
ارتفاعا ملحوظا ً
مستخدما لكل  100من السكان عام 2008
من 27.0
ً
 57.3مستخدما لكل  100من السكان عام ،2014
إلى ً
ى
ي
محققا بذلك معدل نمو سنو قدره  .%12.6ويعز هذا
االرتفاع إلى ارتفاع مستوى التعليم لدى غالبية السكان،
وتطوير خدمات اإلنترنت في خطة استراتيجية وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

شكل  :24عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  100من السكان للفترة ()2014-2008
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المصدر :تم حساب المؤشر باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،وتقديرات أعداد
السكان في منتصف العام ،لسنوات مختلفة

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

يرتفع معدل انتشار استخدام اإلنترنت بين
السكان في دولة قطر البالغ  57.3لكل  100من
السكان عام  2014عن املتوسط العالمي ()38
وكذلك عن الدول املتوسطة الدخل ( ،)33ولكنه
يقل عن نظيره في دول االتحاد األوروبي ( )76وفي
الدول املرتفعة الدخل (.)78

استخدام اإلنترنت بين
انتشار
يتوقع أن يشهد معدل
ً
ً
السكان في دولة قطر ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة
القادمة ،ال سيما مع دخول خطة ربط الدولة بأكملها
بشبكة اإلنترنت العريضة النطاق ،حيث وقعت الشركة
اتفاقيات مع مشغلي
القطرية لشبكة الحزمة العريضة
ٍ
االتصاالت املرخص لهم بالدولة لتقديم خدمات النطاق
العريض عبر األلياف الضوئية ،وهي تستهدف تغطية
احتياجات املنازل بنسبة  %95والشركات بنسبة .%100

المصدر:

World Bank, World Development Indicators,
2015
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 )9عدد الحواسب الشخصية لكل  100نسمة من السكان
التعريف:

اتجاه المؤشر:

هو عبارة عن عدد أجهزة الحاسوب الشخصية
(املستخدمة أو املتاحة لالستخدام) مقسومة
على عدد السكان مضروبة في ُ ،100ويعد مؤشر
انتشار أجهزة الحاسوب أحد املؤشرات األساسية
لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

شهد مؤشر انتشار استخدام الحاسوب الشخ�صي زيادة
ملحوظة خالل الفترة ( .)2013-2008فقد ارتفع املؤشر
من  %32.2عام  2008إلى  %77.8عام  2013محققا
بذلك معدل نمو سنوي قدره  %17.6خالل تلك الفترة.
وتعزى هذه الزيادة إلى أن ارتفاع مستوى معيشة السكان
جعل اقتناء الحاسوب في متناول الجميع ،إضافة إلى
التوسع في استخدامه في قطاعات الخدمات العامة
والتعليم والتجارة واألعمال وذلك نتيجة لتبني الدولة
لسياسات علمية وتكنولوجية ترتكز على بناء االقتصاد
املعرفي.

الشكل  :25عدد الحواسب الشخصية لكل  100نسمة من السكان للفترة ()2013-2008
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المصدر :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،المشهد الرقمي في دولة قطر 2014

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

تجاوز معدل انتشار الحواسيب الشخصية لكل
 100من السكان في دولة قطر والبالغ %77.8
عام  2013نظيره في الدول املتقدمة ( )%75.5و
وعلى مستوى العالم ( ،)%40.7وفي الدول النامية
( )%27.6عام .2012

من املتوقع أن يرتفع مؤشر انتشار أجهزة الحاسوب
الشخ�صي بين السكان في دولة قطر نتيجة لتبني الدولة
سياسات تعزيز مجتمع املعلومات واملعرفة ،كمبادرات
التعليم اإللكتروني ،والتجارة اإللكترونية ،والصيرفة
ً
اإللكترونية ،وتطبيقات الحكومة اإللكترونية ،فضال
عن تبني الدولة إلجراءات تعزز نشر الثقافة الرقمية بين
السكان والتي تتطلب استخدام الحواسيب الشخصية
بصورة مستمرة.

المصدر:

ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, 2014
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 )10الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف:

اتجاه المؤشر:

هو إجمالي الحساب الجاري (مجمل صافي
والخدمات وصافي الدخل
الصادرات من السلع
ً
وصافي التحويالت) مقسوما على الناتج املحلي
اإلجمالي ،ويعكس هذا ً املؤشر مدى انفتاح
االقتصاد ومشاركته دوليا.

انخفضت نسبة الحساب الجاري إلى الناتج املحلي
اإلجمالي من  %13.8عام  2008إلى  %6.8عام ،2009
بسبب تراجع الصادرات السلعية ،وبالتالي انخفاض
القيمة املطلقة للحساب الجاري ،ثم ارتفع املؤشربشكل
ملحوظ ليصل إلى  %32.4عام  2012وانخفاض بعد ذلك
إلى  %26.1عام  ،2014إال أنه قد حافظ على معدل نمو
سنوي مهم قدره  %10.6خالل الفترة (،)2014 – 2008
ويعزى هذا االرتفاع إلى استمرار الصادرات القطرية من
والصناعات البتروكيماوية التي تشهد دولة
املسال
الغاز
ً
ً
قطرتوسعا ملحوظا فيها.

الشكل  :26الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2014-2008
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المصدر :حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري 2014 ،

تقييم المؤشر:

ً
حققت الدولة فائضا موجبا في نسبة
ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي
اإلجمالي بلغ  %26.1عام  ،2014مقارنة
بمنطقة اليورو( ،)%2.3واالقتصاديات
املتقدمة ( )%0.4وآسيا الصاعدة والنامية
( )%1.3في السنة ذاتها.
المصدر :صندوق النقد الدولي ،آفاق
االقتصاد العالمي ،إبريل. 2015 ،

التوقعات المستقبلية:
من املتوقع أن يستمرفائض في ميزان الحساب الجاري في ميزان
املدفوعات لعام  ،2015مع احتمال حدوث عجز بسيط عامي
 2016و  .2017والعامل الرئي�سي في ذلك هو اعتماد دولة قطر
على صادرات الهيدروكربون واألسعار املتوقعة حاليا .وقد شهد
الطلب على االستيراد بعض التراجع مع انخفاض احتياجات
املشاريع من التجهيزات الرأسمالية ،ولكنه سيبقى مدعوما
بالطلب على املواد األولية وبالطلب االستهالكي الناجم عن زيادة
السكان .ومع انخفاض فائض الحساب الجاري ،ستتقلص
أيضا مدفوعات رس املال إلى الخارج(وزارة التخطيط التمنوي
واإلحصاء ،تقرير آفاق االقتصاد لدولة قطر.) 2017 - 2015
مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر 41
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 )11الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف:

اتجاه المؤشر:

هو عبارة عن ًإجمالي الصادرات من السلع
والخدمات مضافا إليها إجمالي الواردات من
السلع والخدمات مقسومة على الناتج املحلي
اإلجمالي مضروبة في ُ .100ويعد هذا املؤشر
ً
مقياسا لدرجة انفتاح االقتصاد الوطني على
االقتصاد العالمي.

شهد مؤشر الصادرات والواردات كنسبة من ً الناتج
املحلي اإلجمالي (درجة االنفتاح التجاري) ارتفاعا مهما
خالل الفترة ( )2014 – 2008وقد تجاوز  %100خالل
عامي  2013و ،2014و بقي في حدودها السنة األخيرة
(الشكل  ،)27و ذلك يعود إلى زيادة الصادرات الخدمية
والواردات السلعية في السنوات الثالث األخيرة .وهذه
النسب املرتفعة تبين اعتماد الدولة على برامج عديدة
لتحريرالتجارة بهدف تعزيزعملية االندماج مع االقتصاد
العالمي.

الشكل :27الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2014-2008
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المصدر :حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري 2014 ،

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

تعد درجة االنفتاح التجاري
في دولة قطر ( )%99.6مرتفعة
مقارنة ببعض دول ،حيث يبلغ
هذا املؤشر في الدول متوسطة
الدخل  %55.5في الدول منخفضة
الدخل ،و في الدول متوسطة
الدخل  ،%50.5وفي منطقة
اليورو . % 72.1

الصادرات والواردات كنسبة من الناتج
من املتوقع أن يبقى مؤشرمجمل ً
املحلي اإلجمالي في دولة قطر مرتفعا خالل الفترة القادمة ،وذلك لقيام
الدولة بتوقيع العديد من اتفاقيات تشجيع التبادل التجاري والتعاون
االقتصادي مع مختلف الدول املتقدمة والنامية .إضافة إلى إنشائها
املناطق الحرة ،وسعيها بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي،
إلقامة مناطق تجارة حرة مع دول آسيا ،السيما الصين واليابان وكوريا
الجنوبية ،فضال عن تبني الدولة لسياسات االنفتاح التجاري مع مختلف
دول العالم .وكذلك سعيها إلى تحرير التبادل التجاري ليشمل القطاعات
التالية (قطاع البنوك والخدمات املالية ،قطاع الصناعة ،قطاع النقل،
قطاع العقارات ،قطاع االتصاالت ،قطاع الخدمات والسلع االستهالكية).

المصدر :البنك الدولي  ،مؤشرات
التنمية العالمية2014. ،
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 )12المساعدات اإلنمائية الرسمية الممنوحة كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي
التعريف:

اتجاه المؤشر:

تشمل املساعدات اإلنمائية الرسمية املنح و /أو
القروض امليسرة التي يقدمها القطاع الرسمي إلى
بعض الدول واألقاليم بهدف النهوض بالتنمية
اإلجمالي
خالل سنة
مقسومة على الناتج املحلي ً
ُ
مضروبة في  .100ويعد هذا املؤشر مقياسا مهما
ملدى مساهمة الدول في تحقيق الشراكة العاملية
في التنمية ،حيث يقيس مستويات املساعدة
امليسرة الشروط التي تهدف إلى تحقيق التنمية
الدولية.

شهد مؤشر املساعدات اإلنمائية ،كنسبة من الناتج
املحلي اإلجمالي في دولة قطر ،نموا ملحوظا خالل الفترة
( ،)2014 - 2008حيث ارتفع  %0.38عام  ،2008ليصل
إلى  %0.77عام  ،2014محققة بذلك معدل نمو سنوي
قدرة  %11.8خالل الفترة قيد الدراسة .وكما أن التذبذب
املالحظ أحيانا يمكن إرجاعه إلى العالقة بين معدل النمو
في الناتج املحلي اإلجمالي ومعدل النمو في املساعدات
اإلنمائية لدولة قطر.

الشكل :28المساعدات اإلنمائية الرسمية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2014-2008
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المصدر :حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري 2014 ،

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

تجاوزت نسبة املساعدات اإلنمائية املقدمة من
دولة قطر البالغة  %0.77عدة مرات نظيرتها في
دول لجنة املساعدات اإلنمائية ( )DACالبالغة
 %0.30من الناتج املحلي اإلجمالي لتلك الدول.

إذا كانت املساعدات اإلنمائية املقدمة من دولة قطر قد
انخفضت نسبتها بشكل طفيف عام  2014فإن ذلك
ال يعنى بالضرورة تراجعها في املستقبل ويتوقع أن تعود
إلى مسارها الطبيعي املتصاعد قياسا على السنوات
املاضية ونتيجة لتبني الدولة ملبادرات تعزز من الشراكة
العاملية في التنمية وتزايد الدور الذي تلعبه على الصعيد
الدولي ،من خالل املساهمة الفعالة في املؤتمرات الدولية
واإلقليمية الخاصة باملانحين للدول التي تضررت بسبب
األوضاع السياسية غير املستقرة والنزاعات املسلحة
والكوارث الطبيعية.

المصدر:

Development Co-operation Report 2015
,OECD

مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر 43
المؤشرات االقتصادية

 )13التحويالت النقدية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التعريف:

اتجاه المؤشر:

هي جملة املبالغ النقدية املحولة من العمالة
الوافدة في الدولة في سنة ما مقسومة على الناتج
املحلي اإلجمالي مضروبة في  .100وتؤدي تلك
ً
ً
للدول املصدرة
بالنسبة
ا
ر
كبي
دورا
التحويالت
ً
ً
للعمالة إذ أنها تشكل مصدرا ماليا ،وتؤثر في
حساباتها الخارجية وفي موازين مدفوعاتها وبالتالي
استقرارها االقتصادي ،وباعتبارها وسيلة هامة
لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

شهدت نسبة التحويالت النقدية إلى الناتج املحلي
اإلجمالي ارتفاعا وانخفاضا خالل الفترة (– 2008
 ،)2014حيث ارتفعت النسبة من  %4.7عام  2008إلى
 %7.3عام  ،2009ثم تراجعت بعد ذلك لتصل  %5.3عام
 .2014ومع ذلك فقد حافظت على معدل نمو سنوي
قدره  %2.1خالل الفترة ( .)2014 – 2008وتعزى أسباب
هذا التراجع إلى أن معدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي
قد فاق معدل نمو التحويالت النقدية.

الشكل :29التحويالت النقدية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2014-2008
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المصدر :حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري 2014 ،

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

لقد تجاوزت التحويالت النقدية في قطر البالغة
 %5.3عام  2014نظيرتها على الصعيد العالمي
( ‘)%0.53وفي الواليات املتحدة ( )%0.7وابريطانيا
حيث
( )0.8وقاربت نظيراتها في دول الخليج،
ً
تحتل ً اإلمارات والكويت املراتب األولى ،خليجيا
وعامليا ،بمعدل  7.3و 6.9%على التوالي.

يوجد ارتباط قوي بين املبالغ النقدية املحولة إلى الخارج
من العمالة الوافدة وأعداد الوافدين املستقدمين
ونوعية تلك العمالة في السنوات القادمة .وتبقى
التحويالت النقدية مرتبطة بسياسة االستقدام لتفيذ
املشاريع املختلفة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية
لدولة قطر( ،)2016 – 2011مما سيؤثر على نسبة تلك
التحويالت النقدية من الناتج املحلي اإلجمالي.

المصدر:

World Bank, Annual Remittances Data (up)dated as of Apr. 2015
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مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر
المؤشرات االقتصادية

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

اتجاه المؤشر:

هو جملة االستثمار األجنبي املباشر الوارد
(استثمار دولي يقوم به مقيم في دولة ما
باملساهمة في أو امتالك مشروع في دولة
أخرى ،وبشرط أن تكون نسبة امللكية في
األسهم أو القوة التصويتية  %10أو أكثر من
أصول الشركة ويتم من خالل املساهمة في
رأس املال أو إعادة استثمارالعوائد) إلى الناتج
املحلي اإلجمالي .ويشكل االستثمار األجنبي
املباشر الوارد موارد تمويلية خارجية للدولة،
ومؤشرا لتحسن مناخ االستثمارالعام فيها.

شهد مؤشراالستثماراألجنبي املباشرالوارد ،كنسبة من الناتج
املحلي اإلجمالي ،تذبذبا خالل الفترة ( ، )2014 – 2008حيث
ارتفع من  %3.3عام  2008إلى  %8.3عام  ،2009والذي يعزى
إلى ارتفاع قيمة االستثمار األجنبي املباشر الوارد الذي ارتفع
إلى  8.1مليار دوالر عام  ،2009ولكنه تراجع بعد ذلك بشكل
ملفت للنظر ليبلغ حوالي  1,040مليار دوالر عام  .2014وهذا
ما انعكس في تدني نسبة االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى
الناتج املحلي اإلجمالي ،حيث بلغت أدنى مستوى لها ()%0.004
عام  ،2013ثم ارتفعت لتصل إلى  %0.49عام  .2014ويعزى
ذلك التراجع إلى استكمال عملية االستثمارفي قطاع الغازالتي
كانت تساهم فيها االستثمارات األجنبية املباشرة.

الشكل  :30االستثمار األجنبي الوارد كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2014-2008
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المصدر :حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري 2014 ،

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

تقل نسبة رصيد االستثمار األجنبي املباشر الوارد
من الناتج املحلي اإلجمالي في دولة قطر البالغة
 %0.49عام  2014عن مثيالتها في دول مجلس
التعاون الخليجي كاململكة العربية السعودية
( ،)%3.3ودولة اإلمارات العربية املتحدة (،)%2.7
ومملكة البحرين  ،وسلطنة عمان (.)%1.9

على الرغم من ضعف نسبة االستثمار األجنبي املباشر
الوارد من الناتج املحلي اإلجمالي إال أنه من املتوقع أن
ترتفع نسبته خالل السنوات القادمة نتيجة لفتح قطر
املجال للمستثمراألجنبي وتسهيل البيئة االقتصادية له،
إضافة إلى تمتع الدولة بمجموعة متكاملة من مقومات
جذب االستثمار األجنبي ،واالستقرار االقتصادي
والسيا�سي وبيئة آمنة تدفع الكثيرمن الشركات لالستثمار
االستثمار
في قطر .ويؤكد ذلك التقرير السنوي ملناخ
ً
في الدول العربية لعام  ،2015والذي أصدرته حديثا
املؤسسة العربية لضمان االستثمار.

المصدر :برناجم األمم المتحدة اإلنمائي  ،تقرير
التنمية البشرية .2014

مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر 45
المؤشرات االقتصادية

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

اتجاه المؤشر:

هو جملة االستثمار األجنبي املباشر الصادر (الذي
يقوم به املقيمون القطريون في الخارج) إلى الناتج
املحلي اإلجمالي .ويشكل االستثمار األجنبي املباشر
الصادر مساهمة في الشراكة العاملية من خالل
توفير موارد تمويلية خارجية للدولة املستقبلة لها
ولألسواق املالية الدولية.

شهد مؤشر نسبة االستثمار ًاألجنبي املباشر الصادر
من الناتج املحلي اإلجمالي تذبذبا خالل الفترة (-2008
 ،)2014حيث ارتفع من  %5.2عام  ،2008إلى %11.9
عام  ،2009ثم تراجع بشكل متذبذب ليصل إلى %3.2
عام  .2014ويرجع سبب هذا التذبذب إلى عدم استقرار
التطورات االقتصادية الدولية من جهة ،وازدياد الناتج
املحلي اإلجمالي القطري بمعدالت نمو مرتفعة خالل
معظم سنوات هذه الفترة من جهة ثانية ،إضافة إلى
تعدد وتباين األصول املستثمر بها في الخارج من جهة
أخرى.

الشكل :31االستثمار األجنبي الصادر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2014-2008
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المصدر :حساب فريق العمل استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نافذة إحصائية على االقتصاد القطري 2014 ،

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

تفوق نسبة االستثمار األجنبي املباشر الصادر إلى
الناتج املحلي اإلجمالي في دولة قطر ( )%4نظيراتها
في اململكة العربية السعودية ( ،)%0.6ودولة
اإلمارات العربية املتحدة ( )%0.8وتقل قليال عن
دولة الكويت (.)%4.4

من املتوقع أن ترتفع نسبة االستثمار األجنبي املباشر
الصادر إلى الناتج املحلي اإلجمالي القطري خالل
السنوات القادمة ،نتيجة لزيادة استثمارات شركة قطر
القابضة ،الذراع االستثماري للصندوق السيادي (جهاز
قطر لالستثمار) ،إضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافية
لالستثمارات والشركات القطرية األخرى ،الخاصة
واملختلطة ،وتنوع املجاالت والقطاعات االقتصادية التي
تستثمرفيها.

المصدر :المؤسسة العربية لضمان االستثمار
واالئتمان والصادرات ،مناخ االستثمار في الدول
العربية.2013-2012 ،
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مؤشرات التنمية المستـدامة في دولة قطـر
المؤشرات االقتصادية

 )16استخدام الطاقة
اتجاه المؤشر:

التعريف:
املستهلكة في
هو إجمالي الطاقة الكهربائية ً
كافة القطاعات في عام مقسوما على عدد
السكان في العام نفسه .ويساعد هذا املؤشر
على معرفة عالقة نصيب الفرد من الطاقة
الكهربائية بالتقدم االقتصادي واالجتماعي
والرفاهية االقتصادية التي يتمتع بها الفرد
في الدولة.

شهد مؤشراستخدام الطاقة ارتفاعا مطردا خالل الفترة قيد
الدراسة ،حيث ارتفع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية
في السنة من  11.8ألف كيلو واط /ساعة عام  2008إلى
 17.5ألف كيلو واط /ساعة عام  ،2014محققة بذلك
معدل نمو سنوي قدره  .%6.5ويعزى هذا االرتفاع املستمر في
حجم الطاقة املتولدة بشكل يفوق الزيادة املطردة في عدد
السكان ،والتوسع في إنشاء الصناعات التحويلية وارتفاع
مستوى املعيشة ،إلى السياسات والجهود املبذولة في تحقيق
ذلك ومنها تشغيل وحدة إنتاجية جديدة في محطة رأس لفان
إلنتاج الطاقة.

الشكل :32حصة الفرد من االستهالك السنوي للطاقة للفترة ( ،)2014-2008الف كيلو وات /ساعة
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المصدر :المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ،التقرير اإلحصائي السنوي ،سنوات مختلفة.

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

يزيد نصيب الفرد من االستهالك السنوي من
الطاقة الكهربائية ( 17.5ألف كيلو واط/ساعة)
عن املعدل العالمي ( 3.04ألف كيلو واط/
ساعة) ،وفي الدول املرتفعة الدخل ( 8.9ألف
كيلو واط/ساعة) ومنطقة اليورو ( 6.6ألف كيلو
واط/ساعة).

يتوقع أن يستمر نصيب الفرد من االستهالك السنوي
للطاقة الكهربائية في االرتفاع خالل السنوات القادمة
نتيجة الستمرار الطلب على الكهرباء التي هي املصدر
الرئي�سي للطاقة في الدولة ،والستمرارالتطور االقتصادي
وانعكاساته على مستوى دخل الفرد ،وتشغيل محطات
جديدة.

المصدر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية
العالمية.2014 ،
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 )17توليد النفايات الخطرة
التعريف:

اتجاه المؤشر:

هوإجمالي كميات النفايات الخطرة املتولدة
في العام من العمليات الصناعية أو من
أية عمليات ً أخرى تؤدي إلى توليد نفايات
خطرة وفقا لتعريف النفايات الخطرة
في اتفاقية بازل أو أية اتفاقيات أخرى
ذات عالقة ،مقسومة على الناتج املحلي
اإلجمالي .ويبين هذا املؤشرنوعية األنشطة
الصناعية والتكنولوجيا التي تستخدمها
وعملياتها والنفايات الناتجة عنها والنمط
االستهالكي للسكان وحجمهم في الدولة.

شهد مؤشر توليد النفايات الخطرة تذبذبا خالل الفترة (-2008
 ،)2014حيث تزايد من  0.167طن متري لكل وحدة من الناتج
املحلي اإلجمالي عام  2008إلى  0.447طن/لكل وحدة من الناتج
املحلي اإلجمالي عام  ،2009ثم تراجع إلى  0.151طن متري عام
 ،2012وعاود ارتفاعه ليصل إلى  0.411طن/لكل وحدة من الناتج
املحلي اإلجمالي ،ولكنه بقي دائما منخفضا مقارنة بمستواه عام
 .2009وذلك بسبب التخلص من نحو  %60من النفايات بالحرق
والردم املحكم واملعالجة الكيمائية والفيزيائية ،وإعادة تدويرما بين
( )%30-%20منها ،كزيوت عادمة ومذيبات ،وتصدير حوالي %1.5
منها للمعالجة والتخلص النهائي بمرافق بعض الدول األوروبية.

الشكل  :33توليد النفايات الخطرة ،طن متري لكل وحدة (دوالر آمريكي باألسعار الثابة عام
 ) 2013من الناتج المحلي اإلجمالي اإلجمالي للفترة ()2014-2008
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المصدر :وزارة البيئة ،بيانات غير منشورة

تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

الزالت نسبة توليد النفايات الخطرة
منخفضة مقارنة بنسبتها في بعض دول مجلس
التعاون(البحرين) وبعض الدول املتقدمة (أملانيا
=  ،7.3و السويد =  ،2.7وهولندا =.)7.2

من املتوقع أن تخف حدة تزايد توليد النفايات
الخطرة خالل السنوات القادمة ،حيث تعمل الدولة
على خفضها ،والسيما في املدن الصناعية ،من خالل
استخدام التقنيات املتقدمة .يضاف إلى ذلك تفعيل
التشريعات ونماذج طلبات التخلص من النفايات
ونقلها ،واألجهزة اإلدارية البيئية ،والتقنيات الحديثة
في الصناعة البتروكيماوية وفي إدارة مخلفات الرعاية
الصحية.

المصدر:

Waste Without Frontiers Secretariat of the
Basel Convention the years 2004-2006,
Geneva 2010
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 )18تدوير المخلفات
اتجاه المؤشر:

التعريف:

ً
شهد مؤشر تدوير النفايات انخفاضا ملحوظا خالل
الفترة ( ، )2014 - 2008حيث انخفضت الكمية من
 26320طنا عام  2008ليصل إلى  4380طن متري
عام  .2014وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة النفايات املعاد
تدويرها مازالت متدنية كنسبة من إجمالي النفايات،
حيث بلغت قرابة  %9عام .2008

هو عبارة عن نسبة املواد املعاد تصنيعها من
النفايات املعدنية والبالستيكية والورقية من
إجمالي النفايات ،ويعد هذا املؤشرأحد املؤشرات
املهمة للحكم على إدارة النفايات وعلى اإلدارة
البيئية في البلد.

الشكل  :34النفايات المعاد تدويرها سنوي ًّا بالطن للفترة ()2014-2008
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المصدر :وزارة البيئة ،بيانات غير منشورة :* .كميات مقدرة :** .كمية الحديد والخشب مقدرة.

0

تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

الزالت عمليات تدوير النفايات منخفضة في دولة
قطر ،مقارنة مع نظيراتها في إيطاليا ( ، )%24.3وفي
سويسرا ( ،)%50وكذلك مقارنة مع كندا (،)%43
اململكة املتحدة ( ،)%70ودول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ( )%33عام .2009

من املتوقع أن ترتفع نسبة تدوير النفايات خالل الفترة
القادمة نتيجة لزيادة الطاقات اإلنتاجية ملصانع التدوير
وتوجهات الدولة نحو تبني أساس وتطبيقات االقتصاد
األخضر ،حيث سيبدأ تشغيل املركز املتكامل إلدارة
املخلفات في مسيعيد والذي سيرفع مستوى تدوير
املخلفات من  %8إلى ما بين  %25-20في الفترة األولى
للتشغيل .على أن ترتفع النسبة إلى  %38بحلول عام
 ،2016باإلضافة للعديد من املشاريع الخاصة بتدوير
النفايات منها مشروع شبكة تدويرالنفايات املدرسية.

المصدر:

http://sustainability11.carillionplc.com/envi)ronment/performance-data.html
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3
الفصل الثالث
المؤشرات البيئية

تمهيد
ً
ُ
تعد املؤشرات البيئية التي سيتم تناولها في هذا الفصل مقياسا ملدى التقدم الذي تم إحرازه في دولة قطر ،من حيث
الحفاظ على البيئة الطبيعية بمختلف مكوناتها ،والحد من االنتهاكات التي تتعرض لها من جهة ،ولتوفيربيئة صحية
لسكانها من جهة أخرى.
هذه املؤشرات كغيرها من مؤشرات التنمية املستدامة املختلفة ،ال تسهم في رصد التقدم الذي تحرزه الدول نحو
ّ
تحقيق أهدافها والتعرف على النجاحات التي تحرزها في املحافظة على البيئة فحسب ،بل أيضا ،تلقي الضوء على
نقاط الضعف واملشكالت الناجمة عن تطبيق اإلجراءات والقوانين البيئية املحلية والدولية ،األمر الذي يساعد
ً
متخذي القرارات على الوصول إلى القراراألكثرصوابا ودقة ملا فيه املصلحة العامة.
وعلى الرغم من محدودية املعلومات املتوفرة عن البيئة القطرية مقارنة باملعلومات السكانية واالجتماعية
ً
واالقتصادية ،نظرا لحداثة االهتمام باإلحصاءات البيئية في الدولة .إال أن هذا الفصل يتناول مجموعة من
املؤشرات التي قد تساعد على رصد ما يحدث للبيئة القطرية من تغيرات.
ويتناول هذا الفصل مؤشرات التنمية املستدامة في جانبها البيئي خالل السنوات ( )2014-2008وفق توافرها لبيان
نقاط القوة والضعف في مجال حماية البيئة ،والتحديات التي تواجه الدولة لتحقيق التنمية البيئة املستدامة،
ويغطي املؤشرات التالية:
• تركيزملوثات الهواء في املناطق الحضرية
• املواد املستنفدة لطبقة األوزون.
• األرا�ضي الصالحة للزراعة.
• استخدام املبيدات الزراعية.
• الصيد السنوي لألسماك.
• نسبة املناطق املحمية من املساحة الكلية.

 )1تركيز ملوثات الهواء في المناطق الحضرية
التعريف:

إتجاه المؤشر :

هو كمية تركيز الغازات األساسية امللوثة للبيئة
الحضرية .ويساعد هذا املؤشر على قياس تأثير
النمو السكاني وما يرافقة من نشاطات على حالة
الهواء في املناطق الحضرية.

شهدت مؤشرات ملوثات الهواء في املناطق الحضرية
(مدينة الدوحة) تذبذبا ملحوظا فقط شهد بعضها
انخفاضا كما شهد البعض اآلخر ارتفاعا خالل الفترة
( ،)2013-2008وفيما يلي توضيح لهذه املؤشرات.

الشكل(-35أ) :تركيز الجسيمات الدقيقة في المناطق الحضرية خالل الفترة ()2013-2008
مايكرو جرام لكل متر مكعب من الهواء
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أ) مؤشر كمية الجسيمات الدقيقة:
تبين نتائج محطات رصد الجسيمات الدقيقة في الهواء انخفاض معدالت التلوث في مدينة الدوحة ،حيث انخفضت
كميات الجسيمات الدقيقة من  201.9مايكرو غرام /م 3من الهواء عام  ،2008إلى  142.9ميكروغرام  /م 3عام
 ،2013أي بمعدل نمو سنوي سالب قدره  .%6.9-وتعزى هذا االنخفاض بالدرجة األولى إلى تطوير مشاريع إلدارة
تلوث الهواء مثل مشروع إدارة جودة الهواء والجهود الكبيرة التي تبذل لزيادة االلتزام باألنظمة البيئية  ،للحد من
تلوث الهواء الناجم عن قطاع النقل ،عالوة على تأثير قطاع الصناعات التحويلية ،والسيما صناعة األسمنت التي
ينطلق منها الكثير من العوالق واألتربة في الجو ،يضاف إلى ذلك ما تشهده الدولة من نشاط غير مسبوق في مجال
تشييد البنية التحتية وما ينتج عن ذلك من ملوثات.
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ب -مؤشر أكسيد النيتروجين:

ج) مؤشر ثاني أكسيد الكبريت

سجل مستوى تلوث بيئة الهواء بأكاسيد النتروجين
(أول وثاني أوكسيد النتروجين) انخفاضا خالل
الفترة ( ،)2013-2008حيث انخفض من 53.0
ميكرو غرام في املتر املكعب عام  ،2008إلى
 42.0ميكرو غرام في املتر املكعب عام  ،2013أي
بمعدل نمو سنوي سالب قدره  .%4.7-ويرجع هذا
االنخفاض إلى استخدام املؤسسات الصناعية
ألساليب حديثة في اإلنتاج ،إضافة إلى تطبيق معايير
تحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين وتتوافق مع
مواصفات الحفاظ على البيئة.

تشير نتائج الرصد البيئي لغاز ثاني أكسيد الكبريت في
الهواء في املناطق الحضرية إلى ارتفاع كميات هذا الغاز
من  6.6ميكروغرام في املتر املكعب الواحد عام 2008
إلى  14.6ميكروغرام للمتر املكعب الواحد عام ،2013
أي بمعدل نمو سنوي قدره  .%15.8وجدير بالذكر ،أن
مستوى تركيز مادة الكبريت في املنتجات النفطية ،ومن
بينها وقود املحركات ووقود املراجلُ ،يعد املصدرالرئي�سي
النبعاثات هذا الغاز ،مما يستدعي العمل على تخفيض
مستوى تركيزه في تلك املنتجات.

الشكل ( -35ج) تركيز ثاني أكسيد الكبريت
في المناطق الحضرية خالل الفترة ()2013-2008
مايكرو جرام لكل متر مكعب من الهواء

الشكل ( -35ب) تركيز أكسيد النتروجين في
المناطق الحضرية خالل الفترة ()2013-2008
مايكرو جرام لكل متر مكعب من الهواء
ميكرو جرام /م3
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تقييم المؤشر:

ً
أكاسيد الكبريت كثيرا عن الحد
تقل ملوثات ً
املسموح به دوليا ( )80ميكرو غرام في املتراملكعب،
وكذلك أكاسيد النيتروجين ( )100ميكرو غرام
في املتر املكعب الواحد ،بينما تتجاوز امللوثات
ً
بالجسيمات الدقيقة كثيرا الحد املسموح به ()50
ميكروغرام في املتراملكعب.
المصدر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية
العالمية.2014 ،

التوقعات المستقبلية:
إذا لم تتخذ اإلجراءات والتدابير الكفيلة الفعالة للحد
من ملوثات الهواء ،ال سيما الجسيمات الدقيقة ،فمن
املتوقع أن ترتفع ملوثات أكاسيد الكبريت وأكاسيد
النيتروجين والجسيمات الدقيقة نتيجة للزيادة السكانية
وما يرافقها من زيادة حركة النقل والعمران ،فضال عن
تزايد حركة التصنيع .وهذا يستدعي وضع إستراتيجية
وطنية إلدارة انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء
تشارك فيها جميع قطاعات االقتصاد الوطني بما فيها
القطاع الخاص.
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 )2المواد المستنفدة لطبقة األوزون
اتجاه المؤشر:

التعريف:
هو كمية املواد املستنفدة لطبقة األوزون التي
تستوردها الدولة وتقاس بجهد االستنفاد .ولهذا
املؤشر أهمية كبيرة في رصد مدى تأثير النشاط
التنموي في استنفاذ طبقة األوزون التي تحمي
كوكب األرض من األشعة فوق البنفسجية التي
تؤدي زيادة كمياتها إلى عدة أمراض ،والسيما
الجلدية منها.

ً
شهد مؤشركمية املواد املستنفدة لطبقة األوزون ارتفاعا
ملحوظا خالل الفترة ( ،)2014 – 2008فبعد أن كانت
ال تتجاوز  38.3طن متري عام  ،2008بلغت  86.8طن
متري عام  ،2013ثم انخفضت إلى  56.1طن متري
عام  ،2014أي بمعدل نمو سنوي قدره  %6.3خالل
فترة املقارنة .ويعزى هذا االرتفاع إلى الزيادة في استيراد
مركبات الكلور والفلور العضوية .22-

الشكل  :36المواد المستنفدة لطبقة األوزون (طن قدرة على استنفاد اآلزون) ،خالل الفترة
()2014-2008
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تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

ال يمكن عقد مقارنات في كميات املواد املستنفدة
لطبقة األوزون ،لكون األمر يتعلق بحجم السكان
ووعيهم البيئي ،باإلضافة إلى حجم القطاع
الصناعي ومدى كفاءة اإلجراءات املتخذة للحد
من استخدامات هذه املواد.

من املتوقع انخفاض املواد املستنفدة لطبقة األوزون على
املدى البعيد ،وذلك مع تبني الدولة إلجراءات تحد من
استيراد املواد املستنفدة لطبقة األوزون ،ال سيما املواد
املتضمنة الكلور والفلور والكربون ،والعمل مع الدول
املجاورة ملحاربة االتجار غير املشروع باملواد املستنفذة
لطبقة اآلزون .يضاف إلى ذلك التزام الدولة ببروتوكول
مونتريال الذي يق�ضي بقيام الدول باإلجراءات الكفيلة
بالتخلص التدريجي من تلك املواد.
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 )3األراضي الصالحة للزراعة
التعريف:

اتجاه المؤشر:

هو مجموع مساحة األرا�ضي الزراعية التي تزرع
بشكل مستمر باملحاصيل .ويدل هذا املؤشر
على مدى تشجيع الدولة للنشاط الزراعي الذي
يساعد على توفير مستوى مقبول من األمن
الغذائي للسكان ،إضافة إلى إمكانية مساهمة
هذا النشاط في تقليل اآلثار الناتجة عن انبعاث
غازات الدفيئة.

شهد مؤشر األرا�ضي الصالحة للزراعة ثباتا خالل الفترة
( ،)2014-2008ألنه لم تحصل زيادة في مساحة األرا�ضي
الصالحة للزراعة .وبصفة عامة الزالت املساحة املزروعة
مرتفعة نسبة للظروف الطبيعية القاسية ،والسيما ندرة
املياه الطبيعية وتدني نوعيتها وتملح التربة ،ومحدودية
استخدام التقنيات التي تساعد على استصالح األرا�ضي.

الشكل  :37األراضي الصالحة للزراعة بالهكتار ،خالل الفترة ()2014-2008
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تقييم المؤشر:

ً
نظرا لكون مقارنة مساحة األرا�ضي
الصالحة للزراعة ترتبط بالظروف
الطبيعية ،والسيما نوعية التربة والعناصر
املناخية التي تختلف من منطقة إلى أخرى،
إضافة إلى التقنيات الحديثة املستخدمة
في استصالح األرا�ضي ،فإنه من الصعوبة
بمكان مقارنة املؤشرالخاص بدولة قطرمع
الدول األخرى.

التوقعات المستقبلية:
من املتوقع استقرار مساحة األرا�ضي الصالحة للزراعة
على املدى القصير ،لتبدأ بعدها في التراجع الطفيف نتيجة
النخفاض مستوى املياه الجوفية وارتفاع نسبة امللوحة فيها،
مما سيؤدي إلى بوارالتربة وزيادة أعداد املزارع املهجورة.

وفي حالة تنفيذ البرامج الطموحة في إطار برنامج قطر
الوطني لألمن الغذائي ،والذي يركز على استخدام أحدث
التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة ،وإعذاب المياه المالحة
بواسطة الطاقة الشمسية ،فمن المتوقع تزايد مساحة
األراضي الصالحة للزراعة خالل السنوات القادمة.
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 )4استخدام المبيدات الزراعية
التعريف:

اتجاه المؤشر:

هو عبارة عن مدى استخدام املبيدات
الزراعية لكل وحدة مساحة من األر�ضي
الزراعية .ويساعد هذا املؤشر على قياس
مدى مساهمة النشاط الزراعي في التأثير
على األنظمة البيئية من خالل استخدام
الكيماويات املختلفة في صورة مبيدات
زراعية تسهم في إلحاق الضرر بنوعية
التربة واملياه الجوفية.

شهد مؤشر استخدام املبيدات الزراعية تدنيا خالل الفترة
( ،)2008-2006إذ انخفض استخدام املبيدات من 4.4
ام/هكتار عام ً ،2006إلى  3.5كيلو غرام  /هكتار عام
كيلو غر
ً
 ،2008محققا انخفاضا بنسبة  ،%20.5ثم ارتفع ليصل إلى 5.7
كيلوغرام  /هكتار في العام  ،2009وانخفض مجددا إلى 2.6
كيلوغرام  /هكتارعام  2010أي بمعدل نموسنوي سالب قدره
( )%13.2-خالل الفترة ( .)2010 -2006وغني عن البيان ،فإنه
ال توجد عالقة قوية بين استخدام املبيدات الزراعية ومساحة
األرا�ضي الصالحة للزراعة ،وذلك ألن هذه املبيدات تستخدم في
املزارع التجارية ولبعض األنواع من النباتات.

الشكل  :38استخدام المبيدات الزراعية بالكغم/هكتار ،خالل الفترة ()2010-2006
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تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

يصعب عقد مقارنة في مجال استخدام املبيدات
ً
الزراعية ،نظرا الرتباط ذلك بالظروف الطبيعية،
والسيما املناخ السائد ونوعية النباتات وطبيعة
اإلنتاج الزراعي.

من املتوقع أن تستقر معدالت استخدام املبيدات
الزراعية عند مستوياتها الحالية ،ولكن تقلص مساحة
األرا�ضي الصالحة للزراعة بصورة طفيفة على األمدين
املتوسط والطويل سوف يؤدي إلى تراجع االستخدام
بشكل طفيف على املدى الطويل.
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 )5الصيد السنوي لألسماك
اتجاه المؤشر:

التعريف:

ً
شهد مؤشر الصيد السنوي لألسماك تذبذبا طيلة الفترة (-2008
 ،)2014وقد كانت ذروة اإلنتاج ( 17طن) عام  .2008وبالرغم من
تزايد الطلب على األسماك باعتبارها مصدرا هاما من مصادرالتغذية
الدولة ،فإن الصيد السنوي لألسماك قد انخفض ليصل
لألفراد في
ً
إلى حوالي  12طنا في السنة عام  ،2013ثم ارتفع ليصل إلى 16213
طن عام  2014أي بمعدل نمو سنوي سالب قدره  %1.5-خالل
الفترة ( .)2014-2008ويمكن تفسير تناقص اإلنتاج السنوي من
السمك بضعف استخدام التكنولوجيا املتقدمة في الصيد ،وضعف
االستثمار الخاص ،ونقص العمالة املتخصصة ،وصعوبة الظروف
االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها صيادو األسماك.

هي عبارة عن نسبة الصيد السنوي
من األسماك االقتصادية الرئيسة إلى
أعلى صيد في سلسلة زمنية .ويساعد
هذا املؤشر على قياس تأثير عناصر
الطلب بما فيها النمو السكاني على
أحد أهم املصادر الحيوية في البيئة
البحرية.

ّ
الشكل  :39الصيد السنوي لألسماك بالطن سنوي ًا ،خالل الفترة (ً )2014-2008
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تقييم المؤشر:

التوقعات المستقبلية:

ما زالت كمية األسماك املنتجة ال تكفي
لسد حاجيات الطلب املحلي على األسماك
التي تعد وجبة غذاء رئيسية للمواطنين
واملقيمين في قطر ،أي أن هناك فجوة
غذائية في هذا املجال.

تسعى الدولة إلى تنمية الثروة السمكية ومن املتوقع ارتفاع
كميات صيد األسماك في املستقبل القريب ليترافق مع الزيادة
السكانية املتوقعة ،وذلك نتيجة لتنفيذ مشروع بحثي إنتاجي
في مجال الثروة السمكية إضافة إلى وحدات لالستزراع
املتكامل لألسماك والروبيات ،تشمل وحدات التفريخ
والتسمين األولي والتسمين النهائي .وخصصت الدولة إلقامة
املشروع أرضا تبلغ مساحتها  110ألف متر مربع في منطقة
الخور .وتقدرتكلفة اإلنشاءات واملباني والتجهيزات للوحدات
اإلنتاجية لألسماك والروبيات بنحو  150مليون ريال.
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 )6نسبة المناطق المحمية من المساحة الكلية
التعريف:

اتجاه المؤشر:

هي مساحة املناطق املحمية البرية كنسبة إلى
إجمالي مساحة الدولة .ويساعد هذا املؤشر على
قياس الجهود التي تبذل للحفاظ على الحياة
القطرية والنظم البيئية املختلفة.

شهد ًمؤشر نسبة املناطق املحمية من املساحة الكلية
ارتفاعا طفيفا خالل فترة املقارنة ،فبعد أن كانت النسبة
ال تتجاوز حوالي  %22.9عام  ،2008ارتفعت بوتيرة
بطيئة حتى بلغت حوالي  %23.6عام  ،2014أي بمعدل
نمو سنوي قدره  %0.5خالل الفترة ( .)2014-2008إال
أن هذا النمو يعكس مدى اهتمام الدولة بحماية النظم
البيئية ألهميتها في املحافظة على التنوع البيولوجي.

الشكل  :40نسبة المناطق المحمية من المساحة الكلية خالل الفترة ()2014-2008
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تقييم المؤشر :

التوقعات المستقبلية:

ترتفع نسبة املناطق املحمية من املساحة الكلية
في دولة قطرعن املعيارالعالمي الذي يحدد نسبة
املحميات بنحو ( )%10من إجمالي مساحة البلد.
وكذلك تتجاوز مثيالتها في بعض دول مجلس
التعاون الخليجي  ،كاإلمارات ( ،)%7.1واململكة
العربية العودية (.)%4.1

من املتوقع أن تستقرنسبة املناطق املحمية من املساحة
ً
الكلية نتيجة الرتفاع نسبتها أصال وشمولها ملعظم
املناطق الصالحة ألن تكون محميات طبيعية ،إضافة إلى
تجاوزها النسبة املعيارية العاملية بأكثرمن .%100
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الخاتمة
اوضحت مؤشرات التنمية املستدامة في دولة قطر حصول تطورات هامة وإحراز مزيد من التقدم على صعيد ركائز
ً
التنمية املستدامة الثالث  ،وذلك وفقا ملا ورد من مؤشرات تضمنها التقرير:
ً
فعلى صعيد التنمية االجتماعية حققت الدولة تقدما يستحق التنويه والثناء ،على التقدم املحرز في الحد من
البطالة وتوفير فرص العمل للجميع وبشكل مستدام  ،وتحقيق املساواة بين الجنسين )الفجوة النوعية( في العديد
من املجاالت كالتعليم والعمل ومستويات األجور .والوصول إلى الخدمات الصحية واملالية واملجتمعية  .كما وشهد
ً
ً
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة تراجعا ملحوظا ،حيث تراجع بمعدل سنوي قدره ( )%6.8-خالل فترة
املقارنة ( ، )2014 – 2008وهذا ما تمت اإلشارة اليه من قبل شعبة السكان باألمم املتحدة  ،حيث ورد في تقريرها
لعام  2014أن هذا املؤشر قد انخفض من ) 9.5باأللف( عام  2008إلى ( 8.2باأللف (عام  ،2013وهذا ما يضع
دولة قطر في مستويات الدول املتقدمة على صعيد وفيات األطفال دون سن الخامسة  ،حيث تتقارب هذه النسبة
مع مثيلتها في الواليات املتحدة االمريكية.
ً
ً
وعلى صعيد التنمية االقتصادية املستدامة بينت املؤشرات أن دولة قطر قد حققت تقدما مشهودا .فعلى سبيل
املثال احتلت دولة قطر املرتبة األولى على الصعيد العالمي فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي
اإلجمالي .كما وأن نسبة االستثمار إلى هذا الناتج قد تجاوزت نظيراتها في الدول الصناعية املتقدمة .أما فيما يتعلق
بمعدل التضخم الذي يمكن اعتباره من املؤشرات الهامة املتعلقة بأداء االقتصاد الوطني  ،فقد بلغ عام 2014
ً
حوالي  ، % 3.4وهذا يتقارب جدا مع ما هو سائد في دول مجلس التعاون الخليجيي  ،وال يبعد كثيرا عن نظيره في
بعض الدول الصناعية املتقدمة،
أما على صعيد مؤشرات البيئة املتعلقة بكميات النفايات املتولدة من العمليات الصناعية أو من أية عمليات أخرى
 ،ومؤشرات تركيزملوثات الهواء في املناطق الحضرية واملواد املستنفذه لطبقة األوزون واستخدام املبيدات الزراعية
ً
فال تزال في الحدود املقبولة عامليا  ،إال أنه من الضروري االستمرار برصد تطور هذه الظواهر  ،ومقارنتها مع املعايير
الوطنية التي وضعتها الدولة للحفاظ على صحة املجتمع وبما بنسجم مع االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة
قطر.
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