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 تقديم
أن حصاءيسر وزارة التخطيط التنموي واإل ات حصاءتقدم التقرير السنوي الثالث إل

البيئية قاعدة معلوماتية ضرورية لتطوير  اتحصاءاإل. حيث تعت�� ٢٠١٥البيئة لعام 
ع�� البيئة وقياس السلع  قتصادمؤشرات البيئة وتوف�� الحسابات البيئية لقياس آثر اال

دمات النظام وللمجتمعات. وتشمل خ قتصادوالخدمات ال�� تقدمها البيئة مجاناً لال

اإليكولو�� توف�� املوارد الطبيعية (مثل السمك واملاء وال��بة) والخدمات ال��ف��ية 
ألغراض الرياضة والسياحة وقضاء أوقات الفراغ.

 -٢٠١٧التنمية الوطنية  اس��اتيجيةوجاءت التنمية البيئية كرك��ة رابعة من ركائز 
ات حديثة وشاملة عن إحصاء إ��ند لتؤكد ع�� أهمية وجود برامج متكاملة تست ٢٠٢٢

لحاق األضرار بالبيئة نتيجة النمو السكاني إالبيئة للحد من اإلفراط �� استغالل املوارد و
واست��اف املياه  ةتلوث الهواء واملوارد املائي إ��ي السريع، والذي يؤدي بدوره قتصادواال

الجوفية واإلخالل �� النظم البيئية وما يتبعها من فقدان لألنواع البيولوجية والتنوع 
مشاكل  إ�� باإلضافة، األرا���الحيوي وزيادة املشاكل الناجمة عن سوء استخدام 

استخدام الطاقة والتغ�� املنا��.

ولتوف�� هذه البيانات واملؤشرات البيئية األساسية وفق املعاي�� الدولية لتخدم 
املخطط�ن والعامل�ن والباحث�ن واملهتم�ن �� مجاالت البيئة ال بد من التنسيق ب�ن 

 قضايالحل  األهميةالوزارات واملؤسسات ذات العالقة والذي أصبح أمراً �� غاية 
قاعدة معلومات بيئية متجددة تعت��  إنشاءحاولة ، وماملطروحة �� الساحة ةيالبيئ

مرجعاً وطنياً مب�� ع�� أحدث املعاي�� الدولية، ومصدر موثوق للمعلومات البيئية كي 
املعرفة وتزويد الرأي العام بتقرير شامل عن حالة  إ��يتس�� اتخاذ القرارات املستندة 

دة أغراض مثل أهداف البيئة. وأيضاً و�� نفس الوقت فإن هذا التقرير يخدم ع
س��اتيجيةاال حيث تساهم  ٢٠٣٠هداف التنمية املستدامة أالوطنية للبيئة، و

من مؤشرات التنمية املستدامة ٥٠البيئة املختلفة بتلبية أك�� من  اتحصاءاإل %
ة والدولية. اإلقليمياملطلوبة، ومؤشرات التنافسية وغ��ها من املتطلبات 

 حصاءالتخطيط التنموي واإلوعليه، فقد أولت وزارة 
ً
ً بموضوع  اهتماما

خاصا

: األول قسم التخطيط التنموي البي�� والثاني: �نات البيئة. حيث أسست قسمإحصاء
من عدة مصادر كالوزارات البيئية وتحصل الوزارة ع�� البيانات  .ات البيئةإحصاءقسم 

اإلدارات واملؤسسات العامة ذات العالقة. و
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ات البيئية لدولة قطر املنبثق من حصاءالوط�� لإل طارهذا التقرير ع�� اإل وقد اعتمد

إطار ات البيئة، وع�� نظام القوى الدافعة املؤثرة ع�� البيئة حصاءاألمم املتحدة إل

) ع�� البيئة، قتصادمروراً بالضغوطات ال�� تولدها حاجات هذه القوة (السكان واال
الناجمة ع�� البيئة لتلبية هذه  اآلثارو وحالة البيئة �� ظل هذه الضغوطات

البيئة.  إدارةلحماية و االستجابةاالحتياجات، ودور الحكومة والقطاعات املختلفة �� 

 االستجابةويعرض هذا التقرير التقدم الكب�� الذي أحرزته دولة قطر �� مجال 
للتحديات البيئية املتمثلة �� التغ�� �� حالة البيئة، سواء �� حالة األصول الطبيعية أو 

�� نوعية الظروف البيئية و�دما��ا، الناتج عن الضغوط املتولدة عن النمو السكاني 
�� توف�� املوارد املالية واملوارد البشرية  االستجابة. وتمثلت أوجه االقتصاديوالنمو 

البيئة.  إدارةي�� والب�� التشريعية الالزمة لحماية ووالتعليم الب

فضالً عن ذلك، يلقي هذا التقرير الضوء ع�� ضرورة تحس�ن نوعية البيانات الشاملة 

وسد الثغرات �� البيانات (كالبيانات املتعلقة بالنفايات الصلبة، والتنوع البيولو��، 
لبيئة، والعمالة البيئية) وذلك ع�� حماية ا اإلنفاقوانبعاثات الغازات الدفيئة، و

 بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات املعنية الرئيسية سواء الحكومية أو ��� الحكومية.
موقع وزارة التخطيط الواردة �� هذا التقرير ع��  اإلحصاءاتكما سيتم توف�� كافة 

قطر لتبادل املعلومات (قلم).و موقع  حصاءالتنموي واإل

هذه الفرصة لتتقدم بخالص شكرها  حصاءالتخطيط التنموي واإلوتغتنم وزارة 
جميع الوزارات واإلدارات الحكومية واملؤسسات العامة والخاصة ال��  إ��وتقديرها 

أسهمت �� توف�� املعلومات اإلحصائية الواردة �� هذا التقرير. وتأمل الوزارة من املهتم�ن 

تسهم �� تطوير  أنية والبناءة ال�� يمكن �� هذا املجال تزويدها باملالحظات املوضوع
ات البيئة �� قطر.إحصاءاألعداد القادمة من هذا التقرير و تحس�ن جودة 

  
  

  صالحبنمحمدالنابتد.
  حصاءوزيرالتخطيطالتنمويواإل 
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 فهرسالجداول 
  الجدول   

رقم
  الصفحة

  خالصة املؤشرات البيئية والجوانب املؤثرة عل��ا  ١ 

الفصل األول: القوى الدافعة    
  ٢٠١٥ –١٩٨٦) حسب سنوات التعداد العام ٢مساحة دولة قطر (كم  ١٫١ 

  مساحة الجزر القطرية حسب املساحة والبعد عن خط الساحل (كم)  ١٫٢ 

  ٢٠١٥- ٢٠١٠عدد السكان ومعدل النمو السنوي للسكان   ١٫٣ 

   ٢٠١٥تعداد  )٢السكانية (شخص/ كمعدد السكان حسب البلدية والكثافة   ١٫٤ 

  ٢٠١٥ –١٩٨٦) حسب سنوات التعداد العام ٢والكثافة السكانية (شخص/ كم عدد السكان  ١٫٥ 

١٫٦  جما��الناتج املح�� اإل والرقم  جما��(باألسعار الجارية) ومتوسط ومعدل نمو نصيب الفرد السنوي من الناتج املح�� اإل
باألسعار  االقتصاديحسب النشاط  جما��القيا��� ألسعار املس��ل� ومعدل التضخم �� دولة قطر والنمو �� الناتج املح�� اإل)

   ٢٠١٥-٢٠١١) ١٠٠=٢٠١٣الثابتة 

 

١٫٧  ٢٠١١) ١٠٠=٢٠١٣باألسعار الثابتة ( االقتصاديحسب النشاط  جما��التوزيع النس�� للنمو �� الناتج املح�� اإل– ٢٠١٥   

الفصل الثاني: الضغط ع�� البيئة    

  ٢٠١٥- ٢٠١٠) ٢وفق تصنيف األمم املتحدة (وحدة املساحة: كم األرا���مساحة استخدامات   ٢٫١ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠أطوال الطرق حسب نوع الطريق (كم)   ٢٫٢ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠القابلة للزراعة حسب النوع (هكتار)  األرا���مساحة استخدامات   ٢٫٣ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠الزراعية (هكتار)  األرا���استخدامات   ٢٫٤ 

٢٫٥  ٢٠١٥مساحا��ا (هكتار) حسب النوع والبلدية  �جما��عدد املزارع و   

٢٫٦  ٢٠١٠الزرا�� حسب املجموعات الغذائية (طن)  نتاجكمية اإل– ٢٠١٥    

٢٫٧  ٢٠١٥- ٢٠١٠من السلع الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي ( طن، النسبة)  س��الكجملة املتاح لال   

  ٢٠١٥- ٢٠١٠كمية األسمدة املستخدمة حسب نوع السماد (طن)   ٢٫٨ 

  ٢٠١٥-٢٠١٠واردات دولة قطر من املبيدات الكيميائية حسب النوع (كجم)   ٢٫٩ 

٢٫١٠  ٢٠١٠القطري (مليون ر.ق، عدد، نسبة)  قتصاد�� اال سماكأهمية القطاع قطاع الزراعة والحراجة وصيد األ– ٢٠١٥   

  ٢٠١٥ –٢٠١٠كمية وقيمة املنتوجات الزراعية الصادرة والواردة لدولة قطر (طن، ألف ر.ق)   ٢٫١١ 

  ٢٠١٥و  ٢٠١٤عدد الحيوانات �� املزارع حسب النوع والبلدية   ٢٫١٢ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠تشمل الحدائق العامة )  البلدية (ال) حسب ٢مساحة املسطحات الخضراء (م  ٢٫١٣ 

   ٢٠١٥ –٢٠١٠تشمل الحدائق العامة) (عدد، م�� مربع، كم)  ومساح��ا ( ال األشجاراملسطحات الخضراء حسب   ٢٫١٤ 

  ٢٠١٥-٢٠١٠الحدائق العامة ع�� حسب العدد واملساحة   ٢٫١٥ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠الطلب ع�� املاء (مليون م�� مكعب �� السنة)   ٢٫١٦ 

  ٢٠١٥- ٢٠١٠السيارات والدراجات النارية حسب نوع ال��خيص  �جما��  ٢٫١٧ 

٢٠١٥- ٢٠١٠السيارات والدراجات النارية الجديدة املسجلة حسب نوع ال��خيص   ٢٫١٨

  
 

  

  الجدول   
رقم

  الصفحة
الفصل الثالث: حالة البيئة والت�ث�� عل��ا    
  ٢٠١٥ –٢٠١٠عدد محطات الرصد الجوية (ال��ية والبحرية)  ٣٫١ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠متوسطات درجات الحرارة املسجلة السنوية حسب املحطات املختارة (مئوية)  ٣٫٢ 

واملتوسط طويل األمد لدرجات  ، ٢٠١٥درجات الحرارة الع��� والصغرى �� محطات الرصد املختارة �� قطر عام  متوسط ٣٫٣

  ) �� مطار الدوحة الدو��.١٩٩٢-١٩٦٢عاماً ( ٣١الحرارة �� 
 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠املختارة (ملم)  معدالت هطول األمطار السنوية حسب املحطات ٣٫٤ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠املختارة  متوسطات الرطوبة النسبية السنوية الع��� والصغرى حسب املحطات ٣٫٥ 

املختارة �� القيم القصوى والدنيا لقيم الضغط الجوي الع��� والصغرى (هيتوبسكال) حسب الشهور ومحطات الرصد  ٣٫٦
٢٠١٥  

 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠سرعة الرياح السنوية حسب محطات الرصد املختارة متوسط  ٣٫٧ 

٢٠١٥متوسط سرعة الرياح (عقدة) حسب الشهور ومحطات الرصد،  ٣٫٨  

  ٢٠١٥متوسط ساعات سطوع الشمس اليومي حسب الشهر ومحطات الرصد املختارة  ٣٫٩ 

  ٢٠١٥) ٢دولة قطر (ال��ية والبحرية) (كممساحة املحميات الطبيعية ��  ٣٫١٠ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠) ٢عدد و مساحة املحميات الطبيعية �� دولة قطر (ال��ية والبحرية) (كم ٣٫١١ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠إجما�� عدد املها العربي حسب املحميات الطبيعية ال��ية  ٣٫١٢ 

   ٢٠١٣و ٢٠١٠بحرية) وخطر االنقراض  –عدد الكائنات الحية املسجلة حسب النوع (برية  ٣٫١٣ 

   ٢٠١٣و ٢٠١٠عدد النباتات والكائنات ال��ية حسب النوع وخطر االنقراض  ٣٫١٤ 

   ٢٠١٣و ٢٠١٠عدد النباتات والكائنات البحرية حسب النوع وخطر االنقراض  ٣٫١٥ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠سفن الصيد والصيادين كمية السمك املصيد وعدد  ٣٫١٦ 

  ٢٠١٥ - ٢٠١٠صيد السمك حسب درجة االستغالل (طن)  ٣٫١٧ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠التوزيع النس�� لصيد األسماك حسب درجة االستغالل  ٣٫١٨ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠عدد سفن الصيد الحر�� حسب املناطق الساحلية  ٣٫١٩ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠املناطق الساحلية عدد البحارة �� الصيد الحر�� حسب  ٣٫٢٠ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠االس��راع السمكي (طن)  ٣٫٢١ 

كمية وقيمة صادرات و واردات دولة قطر من األسماك والقشريات والرخويات و���ها من الالفقاريات املائية (كجم، ريال  ٣٫٢٢
  ٢٠١٥ –٢٠١٠قطري) 

 

  )٢٠١٤ - ١٩٩٠(متوسط القيم السنوية خالل الف��ة امل��ان املائي الطبي�� لخزانات املياه �� قطر  ٣٫٢٣ 

  ٢٠١٤ –٢٠١٠كمية املياه الجوفية املستخرجة حسب قطاع االستخدام (مليون م�� مكعب �� السنة)  ٣٫٢٤ 

 : القيم الوسيطة القصوى والدنيا (متوسط كافة الخزانات وف��ة الرصد)٢٠١٤إ��  ١٩٩٨امللوحة �� الخزانات املرصودة من  ٣٫٢٥
  واالتجاه

 

  ٢٠١٥-٢٠١٠ (مليون م�� مكعب، النسبة) إنتاج املياه والفاقد الحقيقي ٣٫٢٦ 

  ٢٠١٤ (مليون م�� مكعب) م��ان استخدام املياه ٣٫٢٧ 

  ٢٠١٥نتائج الفحوصات الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب البلدية واملصدر  ٣٫٢٨ 

  ٢٠١٥حسب الشهر واملصدر نتائج الفحوصات الجرثومية لعينات مياه الشرب  ٣٫٢٩ 

  ٢٠١٥- ٢٠١٠املياه العادمة �� محطات الصرف الص��   ٣٫٣٠ 

محطات معالجة املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية، قدرة التصميم الهيدروليكي وكمية املياه العادمة ال�� يتم  ٣٫٣١

  ٢٠١٥ ضخها �� كل محطة
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  ٢٠١٥ –٢٠١٠املختارة (ملم)  معدالت هطول األمطار السنوية حسب املحطات ٣٫٤ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠املختارة  متوسطات الرطوبة النسبية السنوية الع��� والصغرى حسب املحطات ٣٫٥ 

املختارة �� القيم القصوى والدنيا لقيم الضغط الجوي الع��� والصغرى (هيتوبسكال) حسب الشهور ومحطات الرصد  ٣٫٦
٢٠١٥  

 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠سرعة الرياح السنوية حسب محطات الرصد املختارة متوسط  ٣٫٧ 

٢٠١٥متوسط سرعة الرياح (عقدة) حسب الشهور ومحطات الرصد،  ٣٫٨  

  ٢٠١٥متوسط ساعات سطوع الشمس اليومي حسب الشهر ومحطات الرصد املختارة  ٣٫٩ 

  ٢٠١٥) ٢دولة قطر (ال��ية والبحرية) (كممساحة املحميات الطبيعية ��  ٣٫١٠ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠) ٢عدد و مساحة املحميات الطبيعية �� دولة قطر (ال��ية والبحرية) (كم ٣٫١١ 
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   ٢٠١٣و ٢٠١٠بحرية) وخطر االنقراض  –عدد الكائنات الحية املسجلة حسب النوع (برية  ٣٫١٣ 

   ٢٠١٣و ٢٠١٠عدد النباتات والكائنات ال��ية حسب النوع وخطر االنقراض  ٣٫١٤ 

   ٢٠١٣و ٢٠١٠عدد النباتات والكائنات البحرية حسب النوع وخطر االنقراض  ٣٫١٥ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠سفن الصيد والصيادين كمية السمك املصيد وعدد  ٣٫١٦ 

  ٢٠١٥ - ٢٠١٠صيد السمك حسب درجة االستغالل (طن)  ٣٫١٧ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠التوزيع النس�� لصيد األسماك حسب درجة االستغالل  ٣٫١٨ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠عدد سفن الصيد الحر�� حسب املناطق الساحلية  ٣٫١٩ 

  ٢٠١٥ –٢٠١٠املناطق الساحلية عدد البحارة �� الصيد الحر�� حسب  ٣٫٢٠ 
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كمية وقيمة صادرات و واردات دولة قطر من األسماك والقشريات والرخويات و���ها من الالفقاريات املائية (كجم، ريال  ٣٫٢٢
  ٢٠١٥ –٢٠١٠قطري) 
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  واالتجاه
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  ٢٠١٥والتخصصية وفحوصات الطفيليات للمياه املعالجة حسب محطة التنقية  نتائج الفحوص الجرثومية التفصيلية ٣٫٣٢ 

نتائج الفحوص الجرثومية التفصيلية والتخصصية وفحوصات الطفيليات للمياه املعالجة حسب محطة املعالجة ٣٫٣٣

 ٢٠١٣ -٢٠١٠  
  

  ٢٠١٣- ٢٠١٠الفحوصات ( الكورنيش) نوعية مياه الصرف الص�� املعالجة حسب املصدر الفحص واالستخدام ونوع  ٣٫٣٤ 

  ٢٠١٦- ٢٠١١عدد مرافق إدارة النفايات  ٣٫٣٥ 

٢٠١٥- ٢٠١٠حسب النوع ومرافق إدارة النفايات (طن)  ال�� تتم إدار��االنفايات  ٣٫٣٦  

٢٠١٥- ٢٠١٠اإلنتاج اليومي للنفايات الصلبة حسب النوع ( طن م��ي �� اليوم)  ٣٫٣٧  

ً تتم إدار��اال�� النفايات  ٣٫٣٨
٢٠١٥ –٢٠١٠حسب النوع (كجم �� اليوم)  يوميا  

  ٢٠١٥ - ٢٠١١ (طن) النفايات املعاد تدويرها ٣٫٣٩ 

  ٢٠١٥- ٢٠١٢نوع الالقدرة اإلنتاجية ملركز معالجة النفايات الصلبة بمسيعيد حسب  ٣٫٤٠ 

  ٢٠١٥-٢٠١٠االقتصادية (ريال القطري) قيمة املصرفات ع�� اس��ال� الكهرباء والوقود والزيوت حسب األنشطة  ٣٫٤١ 

  ٢٠١٥-٢٠١١كمية اس��ال� الكهرباء حسب القطاع (ميغا واط �� الساعة)  ٣٫٤٢ 

  امللوثات حسب طريقة التفاعل واملصدر واآلثار  ٣٫٤٣ 

  ٢٠١٥و ٢٠١٤املتوسط السنوي لجودة الهواء بمدينة الدوحة حسب املوقع  ٣٫٤٤ 

  ٢٠١٤- ٢٠٠٥املستنفذة لطبقة األوزون ( طن م��ي) كتلة اس��ال� املواد  ٣٫٤٥ 

٣٫٤٦ بقدرة االستنفاد لألوزون  املواد املستنفذة لطبقة األوزون(ODP) ٢٠٠٥ (طن م��ي) وفقاً ل��تو�ول مون��يال -٢٠١٤   

  ٢٠١٥ -٢٠١٠عدد حاالت األمراض املعدية والسارية املبلغ ع��ا إلدارة الصحة الوقائية  ٣٫٤٧ 

   ٢٠١٥-٢٠١٠حاالت اإلصابة بالدرن املسجلة حسب بلد الجنسية  عدد ٣٫٤٨ 

  ٢٠١٥-٢٠١٢عدد الوفيات املسجلة حسب أسباب الوفاة  ٣٫٤٩ 

البيئة إدارةلحماية و االستجابة أنشطة :الفصل الرابع    
 - ٢٠٠٩/٢٠١٠قيمة املصروفات العامة ع�� قطاع حماية وإدارة البيئة حسب نوع اإلنفاق واملجال البي�� ( مليون ر.ق)   ٤٫١

٢٠١٥   
 

) قطري قيمة النفقات الحكومية �� الجهات املعنية بالبيئة حسب السنة وجهة اإلنفاق للسنوات املالية (ألف ريال  ٤٫٢
٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠٩/٢٠١٠  

 

  ٢٠١٥) قطري النفقات البيئية حسب نوع اإلنفاق واملجال البي�� (ألف ريالقيمة   ٤٫٣ 

  ٢٠١٢اإلنفاق ع�� البحث والتطوير حسب القطاع وتصنيف األهداف االجتماعية واالقتصادية األحادي (ريال قطري)   ٤٫٤ 

 االقتصاديعدد املشتغل�ن �� أنشطة الصناعات املرتبطة �� حماية البيئة حسب الجنسية و الجنس والتعويضات والنشاط   ٤٫٥
  ٢٠١٥الرئي��� (عدد، ألف ريال قطري)

 

عدد العامل�ن �� األنشطة البيئية املختلفة حسب األنشطة وحسب الجنس والجنسية والرواتب السنوية (عدد، ريال   ٤٫٦
  ٢٠١٥قطري) 

 

  ٢٠١٥عدد العامل�ن �� أنشطة حماية البيئة املختلفة حسب الحالة التعليمية والجنسية والجنس   ٤٫٧ 

  ٢٠١٥عدد املتطوع�ن واملدرب�ن واملشارك�ن �� ال��امج البيئية املختلفة حسب الحالة التعليمية والجنسية والجنس   ٤٫٨ 

  ٢٠١٥والتكلفة (ريال قطري) أنشطة االل��ام البي�� حسب نوع النشاط   ٤٫٩ 

  ٢٠١٥- ٢٠١٠عدد ونوع الجوائز ال�� أحرز��ا الجهات الوطنية   ٤٫١٠ 

  ٢٠١٥- ٢٠١١عدد التشريعات الصادرة لحماية إدارة البيئة حسب االتفاقية ونوع التشريع   ٤٫١١ 

والتخصص البي�� خالل األعوام الدراسية عدد الطالب امللتحق�ن �� الجامعات والكليات حسب الجنس والجامعة والكلية   ٤٫١٢

٢٠١٥-٢٠١٠  
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  ٢٠١٥-٢٠١٠بعض مؤشرات عملية ت��يد املناطق   ٤٫١٧ 
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٢٠١٥- ٢٠١٠ باأللفعدد السكان تقديرات   ١٫١  

الفصل الثاني: الضغط ع�� البيئة    

٢٫١  ٢٠١٥ - ٢٠١٠الطرق حسب نوع الطريق طوال التوزيع النس�� أل  

٢٠١٥ - ٢٠١٠الصالحة للزراعة  األرا���مساحة  إجما��  ٢٫٢  

٢٠١٥ –٢٠١٠الزرا��  الستخدامالتوزيع النس�� ملساحة ا  ٢٫٣  

٢٠١٥-٢٠١٠املزارع املسجلة  إجما��نسبة املزارع النشيطة من   ٢٫٤  

٢٠١٥- ٢٠١٠الصالحة للزراعة  األرا���نصيب الفرد من مساحة ، الزراعية  األرا���نصيب الفرد من   ٢٫٥  

٢٠١٥و  ٢٠١٤نسبة االكتفاء الذاتي حسب املجموعات الغذائية   ٢٫٦  

٢٠١٤ – ٢٠١٠ كافحة اآلفات الزراعية �� املنازل واملنشآت الحكوميةملكمية املبيدات املستخدمة   ٢٫٧  

٢٠١٥- ٢٠١٠النخيل  كمية املبيدات املستخدمة �� مكافحة آفات  ٢٫٨  

٢٠١٥- ٢٠١٠تشمل الحدائق العامة  ال مليون م�� مربع)مساحة املسطحات الخضراء (  ٢٫٩  

٢٠١٥- ٢٠١٠تشمل الحدائق العامة حسب األشجار املزروعة  ) ال٢مساحة املسطحات الخضراء (م  ٢٫١٠  

٢٠١٥-٢٠١٠سنوياَ (غيغا واط �� الساعة)الكهرباء  توليد  ٢٫١١  

٢٠١٥ –١٩٨٦ العام سنوات التعداداتحسب نسبة اتصال املباني املكتملة بشبكة الصرف العامة   ٢٫١٢  

٢٠١٥و  ٢٠١٠حسب سن�� تعداد العام نسبة اتصال الوحدات السكنية املتصلة بشبكة الصرف العامة   ٢٠١٣  

٢٠١٥- ١٩٨٦ العام وسنوات التعداداملرافق نوع نسبة املباني املكتملة املتصلة بشبكة املرافق العامة حسب   ٢٫١٤  

٢٠١٥و ٢٠١٠ العام تعدادال حسب نوع املرافق وسنواتنسبة الوحدات السكنية املتصلة بشبكة املرافق العامة   ٢٫١٥  

٢٠١٥نسبة اتصال الوحدات السكنية املتصلة بشبكة الصرف العامة حسب البلدية، التعداد العام املبسط   ٢٫١٦  

حالة البيئة والت���� عل��االفصل الثالث:    
٢٠١٥املتوسط الشهري لدرجات الحرارة الع��� حسب الشهر ومحطات الرصد املختارة   ٣٫١  

)، ومتوسط ٢٠١٥ - ٢٠١٠متوسط درجات الحرارة الصغرى والع��� �� شهر يوليو �� مطار الدوحة الدو�� خالل الف��ة (  ٣٫٢
)٢٠١٥ -١٩٦٢درجات الحرارة طويل األمد ( 

 

٢٠١٥- ٢٠١٠مئوية بالشهر والسنة �� مطار الدوحة الدو�� ٤٥عدد األيام ال�� تم تسجيل درجة حرارة تساوي أو تزيد عن   ٣٫٣  

)٢٠١٥-١٩٦٢ومتوسط هطول األمطار طويل األمد ( )،٢٠١٥- ٢٠١٠هطول األمطار السنوية �� مطار الدوحة الدو�� (  ٣٫٤  

٢٠١٥ -٢٠١٠عدد املها العربي �� املحميات الطبيعية   ٣٫٥  

٢٠١٥- ٢٠١٠(طن م��ي) صيد السمك �� قطر  كمية  ٣٫٦  

٣٫٧  ً
٢٠١٥ – ٢٠١٠نسبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا  

٢٠١٥ -٢٠١٠ (طن م��ي) صيد السمك حسب درجة االستغاللكمية   ٣٫٨  

  

  الشكلالبياني  
رقم

  الصفحة
٢٠١٥- ٢٠١٠حسب درجة االستغالل  التوزيع ال�س�� لصيد السمك  ٣٫٩  

٢٠١٥ – ٢٠١٠ جهد الصيد  ٣٫١٠  

٢٠١٥-٢٠١٠ولكل صياد  سفينةمتوسط صيد السمك السنوي لكل   ٣٫١١  

٢٠١٥- ٢٠١٠كمية الصادرات والواردات من األسماك والقشريات والرخويات وغ���ا من الالفقاريات املائية (مليون كجم)   ٣٫١٢  

مستويات خزانات املياه الجوفية �� شمال قطر ووسط قطر واملسحبية (متوسط كافة املالحظات املتاحة) (م�� فوق سطح   ٣٫١٣

٢٠١٤ – ١٩٩٨البحر)  

 

٢٠١٤ –١٩٩٨اتجاه املوصلية الكهربائية �� الخزانات املختارة (الوسيط)   ٣٫١٤  

٢٠١٤ –١٩٩٨املختارة (الوسيط) اتجاه إجما�� املواد الصلبة الذائبة �� الخزانات   ٣٫١٥  

(متوسط كافة اآلبار لكل خزان)  ٢٠١٤املوصلية الكهربائية �� س�تم��   ٣٫١٦  

 ٢٠١٤امل��ان املائي (املتوسط السنوي طويل األجل)   ٣٫١٧  

٢٠١٥- ٢٠١٠حسب نوع املياه (مليون م�� مكعب)  (بعد الفاقد) املياه املتاحة لالستخدام  ٣٫١٨  

٢٠١٤استخدام املياه حسب القطاع ومصدر املياه، ال يشمل املياه املهدرة �� النقل (مليون م�� مكعب)   ٣٫١٩  

٢٠١٤حسب املصدر  مالتوزيع ال�س�� للمياه املتاحة لالستخدا  ٣٫٢٠  

٢٠١٤نسبة استخدامات املياه والكميات املهدرة   ٣٫٢١  

٢٠١٤ - ١٩٩٠سحب املياه الجوفية   ٣٫٢٢  

٢٠١٤-٢٠٠٤املياه غ�� املستخدمة وحقن مياه الصرف الص�� املعالجة   ٣٫٢٣  

٣٫٢٤  ٢٠١٤ستخدام وتصريف مياه الصرف املعالجة التوزيع ال�س�� ال  

٢٠١٤ - ٢٠٠٤ استخدام وتصريف مياه الصرف املعالجة  ٣٫٢٥  

 ٢٠١٥- ٢٠١٠نسبة العينات املتجاوزة للمواصفات �� فحوصات الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب املصدر   ٣٫٢٦  

٢٠١٥ – ٢٠١٠نسبة العينات املتجاوزة لفحوصات مياه محطات التحلية واملياه املعبأة حسب نوع الفحص   ٣٫٢٧  

٢٠١٥- ٢٠١٠واملياه املعبأ حسب املصدر نسبة العينات املتجاوزة لفحوصات مياه محطات التحلية   ٣٫٢٨  

٢٠١٥ – ٢٠١٠طاقة التصميم الهيدروليكي حسب نوع املعالجة �� محطات معالجة الصرف الص��   ٣٫٢٩  

كمية مياه الصرف الص�� املجمعة ومياه الصرف املعالجة ومياه الصرف املفرغة دون معالجة مليون م�� مكعب �� السنة)   ٣٫٣٠
٢٠١٥ – ٢٠١٠ 

 

كفاءة املعالجة �� محطات مياه الصرف الحضرية حسب الطلب ��� األكسج�ن البيولو�� (طن ، نسبة)  ٣٫٣١ 

٢٠١٥- ٢٠١٠ 

 

كفاءة املعالجة �� محطات مياه الصرف الحضرية حسب الطلب ��� األكسج�ن الكيميائي (طن ، نسبة)  ٣٫٣٢ 

٢٠١٥- ٢٠١٠ 

 

، الطلب ��� األكسج�ن الكيميائي، مجموع الني��وج�ن والفسفور الك�� �� ٥معدالت إزالة الطلب ��� األكسج�ن البيولو��   ٣٫٣٣
٢٠١٥ – ٢٠١٠محطة الدوحة الغربية ملعالجة مياه الصرف  

 

٢٠١٥- ٢٠١٠التوزيع ال�س�� للنفايات حسب النوع   ٣٫٣٤  

٢٠١٥- ٢٠٠٨ امل��لية (كجم �� اليوم)نصيب الفرد من إنتاج النفايات   ٣٫٣٥  

٢٠١٥حسب النوع عالجة النفايات الصلبة بمسيعيد القدرة اإلنتاجية ملركز م  ٣٫٣٦  

٣٫٣٧  ٢٠١٣=١٠٠تولد النفايات الخطرة طن لكل مليون دوالر من الناتج املح�� اإلجما�� باألسعار الثابتة، 

٢٠١٥- ٢٠١٠ 

 

٢٠١٥ – ٢٠١٠ لكل فرد)كجم نصيب الفرد من إجما�� النفايات الخطرة املولدة (   ٣٫٣٨  

٣٫٣٩  ٢٠١٥- ٢٠١٠التوزيع ال�س�� للنفايات الخطرة حسب نوع املعالجة  
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  الشكلالبياني  
رقم

  الصفحة
٢٠١٥- ٢٠١٠حسب درجة االستغالل  التوزيع ال�س�� لصيد السمك  ٣٫٩  

٢٠١٥ – ٢٠١٠ جهد الصيد  ٣٫١٠  

٢٠١٥-٢٠١٠ولكل صياد  سفينةمتوسط صيد السمك السنوي لكل   ٣٫١١  

٢٠١٥- ٢٠١٠كمية الصادرات والواردات من األسماك والقشريات والرخويات وغ���ا من الالفقاريات املائية (مليون كجم)   ٣٫١٢  

مستويات خزانات املياه الجوفية �� شمال قطر ووسط قطر واملسحبية (متوسط كافة املالحظات املتاحة) (م�� فوق سطح   ٣٫١٣

٢٠١٤ – ١٩٩٨البحر)  

 

٢٠١٤ –١٩٩٨اتجاه املوصلية الكهربائية �� الخزانات املختارة (الوسيط)   ٣٫١٤  

٢٠١٤ –١٩٩٨املختارة (الوسيط) اتجاه إجما�� املواد الصلبة الذائبة �� الخزانات   ٣٫١٥  

(متوسط كافة اآلبار لكل خزان)  ٢٠١٤املوصلية الكهربائية �� س�تم��   ٣٫١٦  

 ٢٠١٤امل��ان املائي (املتوسط السنوي طويل األجل)   ٣٫١٧  

٢٠١٥- ٢٠١٠حسب نوع املياه (مليون م�� مكعب)  (بعد الفاقد) املياه املتاحة لالستخدام  ٣٫١٨  

٢٠١٤استخدام املياه حسب القطاع ومصدر املياه، ال يشمل املياه املهدرة �� النقل (مليون م�� مكعب)   ٣٫١٩  

٢٠١٤حسب املصدر  مالتوزيع ال�س�� للمياه املتاحة لالستخدا  ٣٫٢٠  

٢٠١٤نسبة استخدامات املياه والكميات املهدرة   ٣٫٢١  

٢٠١٤ - ١٩٩٠سحب املياه الجوفية   ٣٫٢٢  

٢٠١٤-٢٠٠٤املياه غ�� املستخدمة وحقن مياه الصرف الص�� املعالجة   ٣٫٢٣  

٣٫٢٤  ٢٠١٤ستخدام وتصريف مياه الصرف املعالجة التوزيع ال�س�� ال  

٢٠١٤ - ٢٠٠٤ استخدام وتصريف مياه الصرف املعالجة  ٣٫٢٥  

 ٢٠١٥- ٢٠١٠نسبة العينات املتجاوزة للمواصفات �� فحوصات الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب املصدر   ٣٫٢٦  

٢٠١٥ – ٢٠١٠نسبة العينات املتجاوزة لفحوصات مياه محطات التحلية واملياه املعبأة حسب نوع الفحص   ٣٫٢٧  

٢٠١٥- ٢٠١٠واملياه املعبأ حسب املصدر نسبة العينات املتجاوزة لفحوصات مياه محطات التحلية   ٣٫٢٨  

٢٠١٥ – ٢٠١٠طاقة التصميم الهيدروليكي حسب نوع املعالجة �� محطات معالجة الصرف الص��   ٣٫٢٩  

كمية مياه الصرف الص�� املجمعة ومياه الصرف املعالجة ومياه الصرف املفرغة دون معالجة مليون م�� مكعب �� السنة)   ٣٫٣٠
٢٠١٥ – ٢٠١٠ 

 

كفاءة املعالجة �� محطات مياه الصرف الحضرية حسب الطلب ��� األكسج�ن البيولو�� (طن ، نسبة)  ٣٫٣١ 
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XIV
  

  الشكلالبياني  
رقم

  الصفحة
٢٠١٤- ٢٠١٠األنشطة االقتصادية  قيمة املصروفات ع�� الكهرباء حسب  ٣٫٤٠  

٢٠١٥-٢٠١١ (مليون ميغاواط �� الساعة) كمية اس��ال� الكهرباء حسب القطاع  ٣٫٤١  

٢٠١٥مؤشر جودة الهواء لجميع العناصر �� محطة الكورنيش   ٣٫٤٢  

٢٠١٥مؤشر جودة الهواء لجميع العناصر �� محطة جامعة قطر   ٣٫٤٣ 

٢٠١٥مؤشر جودة الهواء لجميع العناصر �� محطة اسباير زون   ٣٫٤٤ 

 ٢٠٠٧أك�� اإلسهامات �� انبعاثات غازات الدفيئة �� قطر وفقاً لتقرير البالغات الوطنية األول عام  ٣٫٤٥  

٢٠١٤- ٢٠٠٥كتلة اس��ال� املواد املستنفذة لطبقة األوزون (طن م��ي)   ٣٫٤٦  

٢٠١٤- ٢٠٠٥اس��ال� املواد املستنفدة للفرد ( كجم للفرد)   ٣٫٤٧  

٢٠١٤- ٢٠٠٥املواد املستنفدة لألوزون واحتمالية االحتباس الحراري والقدرة ع�� استنفاد األوزون مقارنة كتلة اس��ال�   ٣٫٤٨  

٢٠١٥ – ٢٠١٠عدد حاالت اإلصابة بالدرن املسجلة   ٣٫٤٩  

البيئة إدارةلحماية و االستجابة أنشطة :الفصل الرابع   
٢٠١٥-٢٠٠٩/٢٠١٠(مليون ريال قطري) املصروفات العامة ع�� قطاع حماية وإدارة البيئة قيمة   ٤٫١  

املصروفات العامة ع�� قطاع حماية وإدارة البيئة حسب نوع اإلنفاق واملجال البي�� ( مليون ر.ق)قيمة   ٤٫٢

 ٢٠٠٩/٢٠١٠-٢٠١٥ 

 

 إلجما��التوزيع النس�� للتشريعات الصادرة واملعاهدات دولية لحماية إدارة البيئة حسب املجال البي�� ونوع التشريع   ٤٫٣
٢٠١٥- ٢٠١١السنوات  
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  املقدمة
محور البيئة  ٢٠٣٠أولت الرؤيا الوطنية لدولة قطر 

ً
�ي العديد من دول الشرق األوسط، إذ  نظ��همم��اً قل  اهتماما

أفردت لر���ة التنمية البيئية أهمية متساوية مع با�ي ركائز رؤية قطر األربعة؛ ر���ة التنمية البشرية، ور���ة التنمية 

ية. قتصاداالجتماعية، ور���ة التنمية اال

ات بيئية إحصاء�ي إصدار  حصاءواإلليع�� عن مدى فاعلية وزارة التخطيط التنموي البيئة ات إحصاءوجاء تقرير 

التنفيذية لرؤية قطر  األداةالوطنية لقطاع البيئة  س��اتيجيةمحدثة وجامعة لتكون مرجع وط�� ومؤشر قياس لال
ورواد  واألكاديمي�نوطنية تكون منارة للباحث�ن واملخطط�ن قاعدة بيانات بيئية  إنشاء أجل، وأيضاً من ٢٠٣٠

األعمال.

بشكل مختلف عن السنوات السابقة  ٢٠١٥ات البيئة لعام إحصاءتم العمل ع�� إخراج العدد الثالث من تقرير 
وات البيئة، حيث تم تجميع جداول إحصاءقسم  اختصاصاتفق والبيئية حسب املجال البي�� لتندرج  اتحصاءاإل

عمل مب�� ع�� التحليل السب��� والذي يوصف التفاعالت ب�ن املجتمع  إطارتحت القطاع الذي تمثله من ناحية 
معلومات ومؤشرات مرتبطة بالسياسة البيئية. ويوصف هذا  إنتاج(الركائز الثالث لرؤية قطر) والبيئة من خالل 

 ثاراآلالضغوط، و هالبشرية ع�� البيئة، وحالة البيئة نتيجة لهذ األنشطةالتفاعل الضغوط الناشئة من قبل 
املجتمعية تجاه  االستجابة، وأخ��اً اإلنسانالناجمة عن �غ�� حالة البيئة ع�� األنظمة البيئية نفسها وع�� صحة 

التغ�� �ي حالة البيئة.

تقريراتحصاءاإل أهدافالبيئية  
ة من حيث يرصد املؤشرات البيئوتوف�� بيانات إحصائية عن مختلف عناصر البيئة وتوز�عا��ا �ي قطر  -

.و���ها حالة البيئة واألثر ع�� البيئة
.ةيحصائية البيئدوات التخطيط واملؤشرات اإلأالجمع ب�ن  -
.العاملية رصد قيمة املساهمات واملساعدات املقدمة من الدولة �ي الحفاظ ع�� البيئة -
.ع�� البيئة قتصادثر االأوقياس  قتصادا البيئة لالهالسلع والخدمات ال�� تقدمقياس  -
لحماية البيئة.الرامية بأهمية الحفاظ ع�� البيئة، ودعم الجهود  يالو�ي املجتم�زيادة  -

اآلمن من تلك املوارد. واالستخراجاملتاحة واملخزون م��ا توف�� بيانات عن املوارد الطبيعية  -

توف�� بيانات عن ملوثات البيئة حسب أنواعها ومصادرها وحدود تأث��ها ع�� البيئة. -

.�ي دولة قطر اإلجراءات املتخذة لحماية البيئةو االستجاباتتوف�� معلومات حول  -
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 مصادرالبياناتالبيئية
ملنتجة للبيانات، البيئية من عدة مصادر و��: السجالت اإلدارية للجهات ا اتحصاءاإلتعتمد مصادر بيانات 

.ة، واملسوح البيئية املتخصصوالتعداد العام

١. السجالتا���ابيانات���بالبيئةاملعنيةالجهاتمناالدارية  
حسب و املرتبط �� البيئةالعامة والحكومية واإلدارات  واملؤسساتمن مختلف الوزارات  البيئية اتحصاءاإلتجمع 

 أيضاوكما يتم  من املؤسسات الخاصة والجمعيات العاملة �� مجال البيئة.كذلك و هذه املؤسسات.اختصاص 
 اتحصاءاإل إدارة مثل حصاءاإلدارات اإلحصائية املختلفة داخل وزارة التخطيط التنموي واإلجمعها من خالل 

العامة والخاصة املعنية مع هذه املؤسسات التواصل ويتم نظم املعلومات.  إدارةوية والحسابات القومية، قتصاداال
البيئية وتوضيح ملا يستجد من متطلبات جديدة علومات املبيانات ولل تحديثتوف�� كل  أجلمن بالبيئة ويتم زيار��ا 
من هذه املؤسسات.

 التعدادالعام .٢
يتم جمع بيانات البيئية اتصال املباني املكتملة والوحدات السكنية باملرافق العامة ( شبكة املياه والكهرباء والصرف 

سنوات. ١٠من خالل استمارة التعداد العام الذي يقام كل  ،الص��)

 يةاملتخصصةاملسوحالبيئ .٣
، ال�� تس��دف العديد من الجهات  استماراتالبيئية من خالل علومات املبيانات وكما يتم جمع ال معدة مسبقاً

تنفيذ مسح  ٢٠١٥تم خالل عام العامة والخاصة املعنية بالبيئة وذلك للحصول ع�� هذه البيانات واملعلومات، و
ات النفايات لقطاع البلديات) عملية تجميع إحصاءاس��دف املسح (استمارة  دولة قطرع�� مستوى استطال�� 

النفايات امل��لية �� شقه العام بينما لم يتم اس��داف الشركات الخاصة �� هذا املجال، وذلك لتوف�� بيانات عن 

والذي نفذته إدارة  وكذلك إدراج مسح بي�� مرافق مع مسح الطاقة االستطال�� .ةاملجمعالصلبة امل��لية النفايات 
االقتصادية. اإلحصاءات

ؤسسات ذات العالقة امل�� األجهزة الحكومية وصانعو القرار ومخططو ال��ام� العاملون و�س��دف هذا التقرير 

حماية البيئية  أجلالناشطون من ، ووسائل اإلعالم املختلفة، والجامعات ومراكز البحث العل��، وجال البي��املب
  ة والدولية ذات العالقة باملجال البي��.اإلقليمياملنظمات ، ووالحفاظ عل��ا

  

  

  األمماملتحدةFDES()١(-اتالبيئة(إحصاءتطويرإطار 
تنظيم  إ��والذي ��دف  )٢( األمم املتحدة للبيئة إطارع��  ٢٠١٦�� دولة قطر  البيئة اتحصاءاإلاعتمد تقرير 

ع�� الصعيدين الوط�� والدو��. البيئية اتحصاءاإل

مارس  ١ –ف��اير  ٢٦�� دور��ا الرابعة واألر�ع�ن (نيويورك،  )٣(وقد اعتمدت اللجنة اإلحصائية �� األمم املتحدة 

٢٠١٣ (تطوير  إطار٢٠١٣البيئة لعام  اتحصاءاإلات البيئة، وخطة عمل حصاء، بما �� ذلك املجموعة األولية لإل

طارلتطبيق اإل.

التصنيفنبذةعنتاريخية  

حيث  .اإلحصائية املجمعة بياناتالبمجموعات  البيئةربط مكونات  (FDES)ة ات البيئإحصاءتطوير  إطارُيستخدم 

 تصنيفهامجموعات البيانات يتم و ات البيئة.إحصاءمكونات البيئة تمثل نطاق  أن
ً
املشكالت  أن مبدأع��  اعتمادا

 واألفعال اآلثارمجموعة من  نتجت األنشطةهذه نتيجة ، والطبيعية والظواهرالبشرية  األنشطةالبيئية �� نتاج 
الطبيعية يتم حدوث  واألحداثية والبشرية قتصاداال األنشطةبواسطة البيانات املناسبة حول  .األفعالوردود 

توازن بي��.  إحداثمحاولة  أجلواملنظمات من  األفراداستجابة من قبل 

  هيكليةالتصنيف

يمكن تحويل مكونات إحصائية، ومن خاللها عبارة عن مواضيع  FDES)ة (ات البيئإحصاءتطوير  إطارمحتويات  أن
�� عبارة عن املصادر الطبيعية  FDES)(مكونات البيئة �� و قابلة للوصف والتحليل. إحصائيةمواضيع  إ��البيئة 

.)ونالالف( الحيواناتو) الفلورا( النباتية والحيوانية، النباتاتالحياة وال��بة واملناخ واملستوطنات البشرية و املياهمثل 

إطار تعريفالبيئةإحصاءتطويرات  

البيئية. وهو  اتحصاءاإلمفاهي�� وإحصائي متعدد األغراض ويتسم بطابع شامل ومتكامل ويحدد نطاق  إطارهو 
الوط��. وهو يجمع بيانات من البيئية ع�� الصعيد  اتحصاءاإليوفر هيكالً تنظيمياً يس��شد به �� جمع وتصنيف 

ذات الصلة. وهو ذو طابع عام وك��، يشمل قضايا وجوانب البيئة ذات الصلة  مختلفةمجاالت ومصادر مواضيع 

بتحليل السياسات وصنع القرار عن طريق تطبيقه ع�� قضايا شاملة لعدة قطاعات مثل ���� املناخ.

إطار ويتكوناتحصاءاإل تطويرالبيئية)رقمالشكلخاللالتا��:١من�(  

املستوطنات ، الظواهر الشديدة والكوارث، املخلفات، املوارد البيئية واستخداما��ا، الظروف والجودة البيئية

.حماية البيئة وإدار��ا واملشاركة ف��ا، البشرية والصحة البيئية

                                                            
)١( A Framework for the Development of Environment Statistics  

)٢( :�االن��ن��عاملناظراملعياري��الدوالتصنيفرابطhttp://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm  
)٣(األمم��اإلحصائيةاللجنةمناإلحصائي�ناالختصاص�نكبارا������و�شالعاملياالحصائيالنظامقمة��عي���عالذيالكيان��املتحدة

��أع��و ��تحديداملعاي��االحصائية،وتطويرواالحصائيةالدولية،الخاصباألنشطةصنعالقرارجهة��دولأعضاءمنجميعأنحاءالعالم.
  يذهاع��الصعيدينالوط��والدو��.املفاهيمواالساليبوتنف
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  األمماملتحدةFDES()١(-اتالبيئة(إحصاءتطويرإطار 
تنظيم  إ��والذي ��دف  )٢( األمم املتحدة للبيئة إطارع��  ٢٠١٦�� دولة قطر  البيئة اتحصاءاإلاعتمد تقرير 

ع�� الصعيدين الوط�� والدو��. البيئية اتحصاءاإل

مارس  ١ –ف��اير  ٢٦�� دور��ا الرابعة واألر�ع�ن (نيويورك،  )٣(وقد اعتمدت اللجنة اإلحصائية �� األمم املتحدة 

٢٠١٣ (تطوير  إطار٢٠١٣البيئة لعام  اتحصاءاإلات البيئة، وخطة عمل حصاء، بما �� ذلك املجموعة األولية لإل

طارلتطبيق اإل.

التصنيفنبذةعنتاريخية  

حيث  .اإلحصائية املجمعة بياناتالبمجموعات  البيئةربط مكونات  (FDES)ة ات البيئإحصاءتطوير  إطارُيستخدم 

 تصنيفهامجموعات البيانات يتم و ات البيئة.إحصاءمكونات البيئة تمثل نطاق  أن
ً
املشكالت  أن مبدأع��  اعتمادا

 واألفعال اآلثارمجموعة من  نتجت األنشطةهذه نتيجة ، والطبيعية والظواهرالبشرية  األنشطةالبيئية �� نتاج 
الطبيعية يتم حدوث  واألحداثية والبشرية قتصاداال األنشطةبواسطة البيانات املناسبة حول  .األفعالوردود 

توازن بي��.  إحداثمحاولة  أجلواملنظمات من  األفراداستجابة من قبل 

  هيكليةالتصنيف

يمكن تحويل مكونات إحصائية، ومن خاللها عبارة عن مواضيع  FDES)ة (ات البيئإحصاءتطوير  إطارمحتويات  أن
�� عبارة عن املصادر الطبيعية  FDES)(مكونات البيئة �� و قابلة للوصف والتحليل. إحصائيةمواضيع  إ��البيئة 

.)ونالالف( الحيواناتو) الفلورا( النباتية والحيوانية، النباتاتالحياة وال��بة واملناخ واملستوطنات البشرية و املياهمثل 

إطار تعريفالبيئةإحصاءتطويرات  

البيئية. وهو  اتحصاءاإلمفاهي�� وإحصائي متعدد األغراض ويتسم بطابع شامل ومتكامل ويحدد نطاق  إطارهو 
الوط��. وهو يجمع بيانات من البيئية ع�� الصعيد  اتحصاءاإليوفر هيكالً تنظيمياً يس��شد به �� جمع وتصنيف 

ذات الصلة. وهو ذو طابع عام وك��، يشمل قضايا وجوانب البيئة ذات الصلة  مختلفةمجاالت ومصادر مواضيع 

بتحليل السياسات وصنع القرار عن طريق تطبيقه ع�� قضايا شاملة لعدة قطاعات مثل ���� املناخ.

إطار ويتكوناتحصاءاإل تطويرالبيئية)رقمالشكلخاللالتا��:١من�(  

املستوطنات ، الظواهر الشديدة والكوارث، املخلفات، املوارد البيئية واستخداما��ا، الظروف والجودة البيئية

.حماية البيئة وإدار��ا واملشاركة ف��ا، البشرية والصحة البيئية

                                                            
)١( A Framework for the Development of Environment Statistics  

)٢( :�االن��ن��عاملناظراملعياري��الدوالتصنيفرابطhttp://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm  
)٣(األمم��اإلحصائيةاللجنةمناإلحصائي�ناالختصاص�نكبارا������و�شالعاملياالحصائيالنظامقمة��عي���عالذيالكيان��املتحدة

��أع��و ��تحديداملعاي��االحصائية،وتطويرواالحصائيةالدولية،الخاصباألنشطةصنعالقرارجهة��دولأعضاءمنجميعأنحاءالعالم.
  يذهاع��الصعيدينالوط��والدو��.املفاهيمواالساليبوتنف
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١شكلمكونات: إطاراتحصاءاإل تطويرالبيئية  



  استخداماتالتصنيف

هذا  الستخدامات البيئة وتنسيقها وتنظيمها، وهناك تصور إحصاءيساعد �� تطوير  إطار إعداد إ��دعت الحاجة 
اإلاألغراض املحددة التالية: طار ��

استعراض املشاكل واالهتمامات البيئية وتحديد جوان��ا القابلة للقياس. -

البيئية القابلة للقياس. االهتماماتتحديد املتغ��ات الخاصة بالسرد اإلحصائي لجوانب  -

البيانات ومصادرها ومدى توافرها. إ�� االحتياجاتتقدير  -

- حصائية.هيكلية قواعد البيانات ونظم املعلومات واملنشورات اإل

اتحصاءاإل أهميةالسياساتلصنعالبيئية  

و�� تعزز  ،البيئية املعلومات الرئيسية بشأن حالة البيئة وأهم التغ��ات ف��ا خالل املكان والزمان اتحصاءاإلتصور 
 ومنسقة تدريجياً ع�� الصعيد الدو��. 

ً
التقييمات عن طريق تقنيات كمية وإجراء تحليالت أقوى وأحسن توقيتا

واتحصاءاإل تقييمات بيئية، وتقارير عن حالة البيئة، وتجميع خالصات وافية بشأن البيئة،  نتاجالبيئة ضرورية إل

البيئة املتكاملة.– يةقتصاداالومؤشرات بيئية، ومؤشرات بشأن التنمية املستدامة، فضالً عن تيس�� املحاسبة 

  خرى العالقةباألطرالقائمةاأل 

ية واالجتماعية. وهو متوافق قتصادالبيئة بطريقة تسمح بإقامة صالت باملجاالت اال اتحصاءاإلتطوير  إطاريشكل 
ويدعمها، سواء كانت إحصائية أو تحليلية، مثل نظام املحاسبة  أخرىتم التوصل إليه من أطر ونظم  مع أحدث ما
 –الضغوط ع�� البيئة –الذي يتألف من املكونات التالية: القوى املحركة  طارية املتكاملة، واإلقتصادالبيئية واال

:التا�� )٢(الشكل رقم االستجابات، كما هو موضح ��  –التأ��� ع�� البيئة  –حالة البيئة 

   

١-أحوال البيئة وجود��ا

٢-املوارد البيئية واستخدامها

٣-املخلفات

٤-الحوادث والكوارث بالغة الخطورة

٥-املستوطنات البشرية والصحة البيئية

٦-حماية البيئة وإدار��ا واملشاركة �� ذلك

  

اال٢شكلباملجاالتالبيئيةاألطرعالقة:واالجتماعيةقتصادية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

االستجابات

السياسات، والتشريع، 

واالستثمارات، والتكنولوجيا، 

والو��، والتعريفات، واملعالجة 
وإعادة التدوير، إلخ

 املحركةو الدافعةالقوى 
  

واالقتصادية الديموغرافيةالتنمية 

ةلسياسات الزراعي، االتكنولوجيا

 ع��البيئةالضغوط
  

تفاقم الندرة، وزيادة الطلب،

واالستغالل ال�طا��،  

واملنافسة والتخلص من املخلفات

 حالةالبيئة
  

متغ��ات حالة املوارد (الجودة 

والكمية، نصيب الفرد)

 ع��البيئةالت���� 
  

الخسائر الصحية، والبيئية،

واالقتصادية واالجتماعية 
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اال٢شكلباملجاالتالبيئيةاألطرعالقة:واالجتماعيةقتصادية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

االستجابات

السياسات، والتشريع، 

واالستثمارات، والتكنولوجيا، 

والو��، والتعريفات، واملعالجة 
وإعادة التدوير، إلخ

 املحركةو الدافعةالقوى 
  

واالقتصادية الديموغرافيةالتنمية 

ةلسياسات الزراعي، االتكنولوجيا

 ع��البيئةالضغوط
  

تفاقم الندرة، وزيادة الطلب،

واالستغالل ال�طا��،  

واملنافسة والتخلص من املخلفات

 حالةالبيئة
  

متغ��ات حالة املوارد (الجودة 

والكمية، نصيب الفرد)

 ع��البيئةالت���� 
  

الخسائر الصحية، والبيئية،

واالقتصادية واالجتماعية 
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التأث�� ع��  باتجاهوال�� تدفع  ية والسكانية واالجتماعيةقتصاداال بالتطورات�� القوة املرتبطة  القوىالدافعة:
 املوارد البيئية بمختلف جوان��ا كنتيجة ملتطلبات هذه التطورات.

البيئة: ���تلك الضغوط الناشئة ع�� البيئة نتيجة متطلبات وحاجات القوى الدافعة، وتلك  الضغط ��
الضغوط متمثلة بزيادة الطلب ع�� الخدمات والسلع واملوارد البيئية الالزمة لتوف�� حاجات هذه القوى الدافعة.

البيئة: التغي�� �� حالة  واتجاه�� الحالة الحالية للبيئة بعد تعرضها للضغوط، ومدى التأثر ومقدار  حالة
الخدمات والسلع واملوارد البيئية.

�� النتائج املرتبطة بمقدار التغ�� �� الظروف البيئية و�� الخدمات والسلع واملوارد البيئية،  الت�������البيئة:
التغ�� �� فعالية وكذلك فقدان املوارد البيئية ومدى  اإلنسانوترتبط هذه النتائج غالباً باألمراض ال�� يتعرض لها 

السلع والخدمات البيئية.

السلبية  اآلثارالبيئة بطرق تضمن معالجة  إدارة�� تلك اإلجراءات ال�� يتم اتخاذها لحماية و للبيئة:االستجابة
ع�� البيئة وكذلك بطرق تضمن استدامة األصول البيئية وتدفق الخدمات والسلع البيئية سواء لألجيال الحالية أو 

لألجيال املستقبلية.

إطار استخداماتاتحصاءاإل تطويرالبيئية  

 ومختلف املستخدم�ن. انيشكل أداة مرنة متعددة األغراض تطوع حسب احتياجات وأولويات البلد

  يساعد ع�� تحديد مجموعة منذات الصلة بصنع القرارات. اتحصاءاإل

 .ييسر تقديم عرض توليفي للبيانات

 .يبسط املسائل البيئية املعقدة بصورة مناسبة

 يتسق مع األطر والتصنيفات اإلحصائية األخرى.
 .يعزز املفاهيم السليمة

يواجهالذيإنتاجالتحدي اتحصاءاإلالبيئية  

البيئية نطاقاً واسعاً من املعلومات و�� متعددة التخصصات بطبيع��ا. وتتوزع مصادرها ع��  اتحصاءاإلتشمل 
البيئية بشكل  اتحصاءاإل إنتاج أجلمجموعة متنوعة من منت�� البيانات، وتطبق طرق عديدة �� تجميعها. ومن 

�� التنمية املؤسسية، وموارد فعال، يلزم توافر خ��ة فنية إحصائية وبيئية محددة، ومعارف علمية، وقدرات ع
كافية بالقدر نفسه. ومازال هناك العديد من البلدان ال�� تقدم مساعدات تقنية كب��ة لها وبناء القدرات ف��ا. وبناًء 

اً مناسباً لالس��شاد به �� تطويرها وتنسيقها وتنظيمها ع�� جميع إطارالبيئية  اتحصاءاإلع�� ذلك، تتطلب 
عدم توفر قاعدة بيانات من مصادرها املؤسسية. إ�� ضافةباإلاملستويات. هذا 

  

  

  

  

 خالصةاملؤشراتالبيئيةوالجوانباملؤثرة����ا

ا١جدول����املؤثرةوالجوانبالبيئيةاملؤشراتخالصة:  
  الوحدة  القيمة  املؤشر

  الفصلاألول:مؤشراتالقوىالدافعة
٢٠١٥ -٢٠١١معدل نمو السكان  7 % 

٢٠١٥سكان �� الدولة حسب البلديات، كان �� بلدية الدوحة تعداد للأع�� توزيع  39.8 % 
٢٠١٥الكثافة السكانية للدوحة تعداد  4,353 2شخص/كم 

٢٠١٥ جما��الناتج املح�� اإل 607,544 مليون ريال قطري 

2011 جما��متوسط معدل النمو للناتج املح�� اإل– 2015  6.1 % 
2011–2015متوسط معدل النمو لقطاع التشييد والبناء  14.9 % 

  الفصلالثاني:مؤشراتالضعط���البيئة
2015طول الطرق  9,726 كم 

20150 %و 2010معدل نمو السنوي لطول الطرق  
2015الصالحة للزراعة  األرا���مساحة  �جما�� 65,000 هكتار 

ً األرا���مساحة 
2015املزروعة و فعليا 11,571 هكتار 

2015الغ�� مزروعة وقابلة للزراعة  األرا���مساحة  53,429 هكتار 

2015عدد املزارع املسجلة  1,290 عدد 

2015نسبة االكتفاء الذاتي  12.2 نسبة 

طن 201522كمية األسمدة املستخدمة  

2015كمية واردات املبيدات الكيميائية 130,000 كجم 

مليون ريال قطري761  2014 سماكقطاع الزراعة والحراجة وصيد األالقيمة املضافة ��  

2015القوى العاملة  �جما��من  سماكنسبة العاملون �� الزراعة والحراجة وصيد األ1.23 % 
2015تشمل الحدائق العامة)  مساحة املسطحات الخضراء (ال 1284,2 م�� مربع ألف 

2015عدد الحدائق العامة  86 عدد 

2015مساحة الحدائق العامة  1,288 م�� مربع ألف 

 2015498.8كمية الطلب ع�� املاء 
مليون م�� مكعب 

�� السنة 

2015الكهرباء  اس���ككمية  41,499 
غيغا واط 
/الساعة 

2015السيارات والدرجات النارية �جما�� 1,092,806 عدد 

2015السيارات والدرجات النارية الجديدة املسجلة �جما�� 114,651  عدد 

2015نسبة السكان املوصول�ن �� خدمات الصرف الص��  100 %



20157اإلحصاءات البيئية في دولة قطر
  

 خالصةاملؤشراتالبيئيةوالجوانباملؤثرة����ا

ا١جدول����املؤثرةوالجوانبالبيئيةاملؤشراتخالصة:  
  الوحدة  القيمة  املؤشر

  الفصلاألول:مؤشراتالقوىالدافعة
٢٠١٥ -٢٠١١معدل نمو السكان  7 % 

٢٠١٥سكان �� الدولة حسب البلديات، كان �� بلدية الدوحة تعداد للأع�� توزيع  39.8 % 
٢٠١٥الكثافة السكانية للدوحة تعداد  4,353 2شخص/كم 

٢٠١٥ جما��الناتج املح�� اإل 607,544 مليون ريال قطري 

2011 جما��متوسط معدل النمو للناتج املح�� اإل– 2015  6.1 % 
2011–2015متوسط معدل النمو لقطاع التشييد والبناء  14.9 % 

  الفصلالثاني:مؤشراتالضعط���البيئة
2015طول الطرق  9,726 كم 

20150 %و 2010معدل نمو السنوي لطول الطرق  
2015الصالحة للزراعة  األرا���مساحة  �جما�� 65,000 هكتار 

ً األرا���مساحة 
2015املزروعة و فعليا 11,571 هكتار 

2015الغ�� مزروعة وقابلة للزراعة  األرا���مساحة  53,429 هكتار 

2015عدد املزارع املسجلة  1,290 عدد 

2015نسبة االكتفاء الذاتي  12.2 نسبة 

طن 201522كمية األسمدة املستخدمة  

2015كمية واردات املبيدات الكيميائية 130,000 كجم 

مليون ريال قطري761  2014 سماكقطاع الزراعة والحراجة وصيد األالقيمة املضافة ��  

2015القوى العاملة  �جما��من  سماكنسبة العاملون �� الزراعة والحراجة وصيد األ1.23 % 
2015تشمل الحدائق العامة)  مساحة املسطحات الخضراء (ال 1284,2 م�� مربع ألف 

2015عدد الحدائق العامة  86 عدد 

2015مساحة الحدائق العامة  1,288 م�� مربع ألف 

 2015498.8كمية الطلب ع�� املاء 
مليون م�� مكعب 

�� السنة 

2015الكهرباء  اس���ككمية  41,499 
غيغا واط 
/الساعة 

2015السيارات والدرجات النارية �جما�� 1,092,806 عدد 

2015السيارات والدرجات النارية الجديدة املسجلة �جما�� 114,651  عدد 

2015نسبة السكان املوصول�ن �� خدمات الصرف الص��  100 %
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  الوحدة  القيمة  املؤشر
2015نسبة اتصال املباني املكتملة بشبكة الصرف الص�ي تعداد  87.7 %

2015نسبة اتصال الوحدات السكنية بشبكة الصرف الص�ي تعداد  91.4 %
2015نسبة املباني املكتملة واملتصلة بشبكة الكهرباء تعداد  99.7 %

2015نسبة املباني املكتملة واملتصلة بشبكة املياه تعداد  99.7 %

  الفصلالثالث:مؤشراتحالةالبيئة�ال���������ا
2015عدد محطات الرصد الجوي  30 عدد 

2015عدد العوامات البحرية  2 عدد 

2015عدد محطات رصد الزالزل 6 عدد 

2015السنوية محطة مطار الدوحة الدو�ي  األمطارمعدالت هطول  114.5 ملم 

2015متوسط الرطوبة النسبية الع��� محطة مطار الدوحة الدو�ي  72 % 
2015متوسط الرطوبة النسبية الصغرى محطة مطار الدوحة الدو�ي  32 % 

هيكتوباسكال 20151016.1متوسط الضغط الجوي الع��� محطة مطار الدوحة الدو�ي  

هيكتوباسكال 20151003.5متوسط الضغط الجوي الصغرى محطة مطار الدوحة الدو�ي  

2015 يمتوسط سرعة الرياح محطة مطار الدوحة الدو� 7.1 عقدة 

ساعة 20159.3متوسط ساعات سطوع الشمس اليومي  

عدد 201514عدد املحميات ال��ية والبحرية  

2015مساحة املحميات ال��ية والبحرية  3,464.74 كممربع 

2015مساحة قطر والجزر  �جما�ي ���نسبة مساحة الحميات ال��ية  30.6 % 
2015عدد املها العربي �ي املحميات الطبيعية  1,550 عدد 

2013عدد النباتات والكائنات ال��ية املسجلة  1,101 عدد 

2013عدد النباتات والكائنات البحرية املسجلة  947 عدد 

2013عدد النباتات والكائنات ال��ية املنقرضة  2 عدد 

2013عدد النباتات والكائنات ال��ية املهددة باالنقراض  6 عدد 

2013عدد النباتات والكائنات البحرية املهددة باالنقراض  5 عدد 

2015 السمك املصيد لكل سفن صيدمتوسط كمية  32 
طن م��ي لكل 

سفينة 

2015متوسط كمية السمك املصيد لكل صياد  5 
طن م��ي لكل 

صياد 

2015متوسط عدد الصيادين لكل سفن صيد  6 
صياد لكل سفينة 

صيد 

2015رصدة السمكية املوجودة ضمن الحدود البيولوجية االمنةنسبة األ 68 % 
2015معدل االفراط �ي استغالل صيد السمك  2,379 طن 

2015بشكل مستدام صيد السمك  االستغاللمعدل  2,536 طن 

  

  الوحدة  القيمة  املؤشر
طن 201510كمية االس��را� السمكي  

 201447.5املتوسط السنوي للم��ان املائي 
مليون م�� مكعب 

�� السنة 

2015 (ال يشمل الفاقد) املياه املحالة إنتاج 507.5 
م�� مكعب مليون 

�� السنة 

 2014250.03الجوفية املستخرجة  املياهكمية 
مليون م�� مكعب 

�� السنة 

 2015193الصرف الص�� املعاد استخدامها  مياهكمية 
مليون م�� مكعب 

�� السنة 

2015كمية الفاقد الحقيقي من املياه  25.5 
 مليون م�� مكعب

�� السنة 

2015نسبة الفاقد الحقيقي من املياه  4.27 % 
2015نسبة العينات الجرثومية ملصادر مياه الشرب العامة  0.0 % 

2015شرب خاصة النسبة العينات ��� املطابقة ملصادر مياه  2.4 % 
2015 أخرىشرب مصادر النسبة العينات ��� املطابقة ملصادر مياه  19.5 % 

20152.0 %تحلية واملعبأة لفحص كيماوي ال مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  
2015تحلية واملعبأة لفحص سودوناس ال مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  3.4 % 
2015تحلية واملعبأة لفحص رو�ي�� ال مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  3.8 % 
2015 أخرىتحلية واملعبأة لفحص ال مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  1.8 % 
20150.0 % محطات التحلية مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  
20154.5 %ملعبأة ملياه امحطات  مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  

2015عدد محطات الصرف الص��  23 عدد 

2015السعة التصميمية ملحطات الصرف الص��  809 
م�� مكعب  1000

�� اليوم 

2015مياه الصرف الص��  إجما��نسبة مياه الصرف الص�� املعالج من  98.2 % 

2015كمية مياه الصرف معالجة تستخدم لري الزراعة  66,289 
م�� مكعب  1000

�� السنة 

2015تستخدم لري املسطحات الخضراء وال�� عالجة املكمية مياه الصرف  31,088 
م�� مكعب  1000

�� السنة 

2015الجو��  مياهتستخدم لحقن وال�� عالجة املكمية مياه الصرف  57291 
م�� مكعب  1000

�� السنة 

2015ياه معالجة املطروحة �� البح��ات امل 38,845 
م�� مكعب  1000

�� السنة 
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  الوحدة  القيمة  املؤشر
طن 201510كمية االس��را� السمكي  

 201447.5املتوسط السنوي للم��ان املائي 
مليون م�� مكعب 

�� السنة 

2015 (ال يشمل الفاقد) املياه املحالة إنتاج 507.5 
م�� مكعب مليون 

�� السنة 

 2014250.03الجوفية املستخرجة  املياهكمية 
مليون م�� مكعب 

�� السنة 

 2015193الصرف الص�� املعاد استخدامها  مياهكمية 
مليون م�� مكعب 

�� السنة 

2015كمية الفاقد الحقيقي من املياه  25.5 
 مليون م�� مكعب

�� السنة 

2015نسبة الفاقد الحقيقي من املياه  4.27 % 
2015نسبة العينات الجرثومية ملصادر مياه الشرب العامة  0.0 % 

2015شرب خاصة النسبة العينات ��� املطابقة ملصادر مياه  2.4 % 
2015 أخرىشرب مصادر النسبة العينات ��� املطابقة ملصادر مياه  19.5 % 

20152.0 %تحلية واملعبأة لفحص كيماوي ال مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  
2015تحلية واملعبأة لفحص سودوناس ال مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  3.4 % 
2015تحلية واملعبأة لفحص رو�ي�� ال مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  3.8 % 
2015 أخرىتحلية واملعبأة لفحص ال مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  1.8 % 
20150.0 % محطات التحلية مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  
20154.5 %ملعبأة ملياه امحطات  مياهنسبة العينات املتجاوزة لفحوصات  

2015عدد محطات الصرف الص��  23 عدد 

2015السعة التصميمية ملحطات الصرف الص��  809 
م�� مكعب  1000

�� اليوم 

2015مياه الصرف الص��  إجما��نسبة مياه الصرف الص�� املعالج من  98.2 % 

2015كمية مياه الصرف معالجة تستخدم لري الزراعة  66,289 
م�� مكعب  1000

�� السنة 

2015تستخدم لري املسطحات الخضراء وال�� عالجة املكمية مياه الصرف  31,088 
م�� مكعب  1000

�� السنة 

2015الجو��  مياهتستخدم لحقن وال�� عالجة املكمية مياه الصرف  57291 
م�� مكعب  1000

�� السنة 

2015ياه معالجة املطروحة �� البح��ات امل 38,845 
م�� مكعب  1000

�� السنة 
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  الوحدة  القيمة  املؤشر

2015عالجة املطروحة �� البحر املياه امل 350 
م�� مكعب  1000

�� السنة 

2015البحر  إ��السطحية الجوفية  للمياهغ الك�� يتفرال 75,686,500 
م�� مكعب �� 

السنة 

2015البيولو��  األكسج�نالطلب ع��  إزالةمعدل  98.7 % 
2015الكيميائي  األكسج�نالطلب ع��  إزالةمعدل  95.9 % 

عدد 20164 عدد محطات ترحيل النفايات الصلبة 

عدد 20162عدد مطامر النفايات الصلبة  

2016عدد مكبات النفايات الصلبة  2 عدد 

عدد 20161عدد مراكز ملعالجة النفايات الصلبة  

2015 ال�� تتم إدار��اكمية النفايات  إجما�� 7,683,635 طن 

2015النفايات امل��لية  إنتاجنصيب الفرد من  1.23 كجم �� اليوم 

2015تدويرها  إعادةعدد أطنان املواد ال�� تمت  53,171 طن 

طن 201535,135السماد العضوي من النفايات (بما �� ذلك ما قبل فحص السماد)  إنتاج 

ميجا وات/الساعة 2015238,670إنتاج الكهرباء من النفايات  

م�� مكعب 201520,920 1000غازات بيولوجية  

باألسعار الثابتة  جما��تولد النفايات الخطرة طن لكل مليون دوالر من الناتج املح�� اإل
)100=2013( 2015 

0.37 
طن لكل مليون 

دوالر امريكي 

2015النفايات الخطرة املولدة إجما��نصيب الفرد من  32.5 طن م��ي / فرد 

2014 األوزوناملواد املستنفذة لطبقة  اس����كتلة  1,558.01 طن م��ي 

2014وفقاً ل��تو�ول مون��يال األوزونكمية املواد املستنفذة لطبقة  84.91 طن م��ي 

2015الصحة الوقائية  دارةعدد حاالت األمراض املعدية والسارية املبلغ ع��ا إل 9,183 عدد 

2015بالدرن املسجلة  اإلصابةحاالت عدد  529 عدد 

مؤشرات:الرابعأنشطةالفصلاالستجابة وإدارةلحمايةالبيئة  
2015البيئة  إدارةالعامة ع�� قطاع حماية وقيمة املصروفات  2,580.3 مليون ريال قطري 

2015البيئة  إدارةقيمة النفقات الرأسمالية ع�� قطاع حماية و 1,869.4 مليون ريال قطري 

2015البيئة  إدارةقيمة النفقات الجارية ع�� قطاع حماية و 224.3 مليون ريال قطري

ريال قطري2012306,129,063 قيمة النفقات البحث العل�� ع�� البيئة  

ريال قطري2015127,98 1000 البيئية  أنشطةع��  اإلنفاق قيمة 

2015البيئة  إدارةعدد التشريعات الصادرة لحماية  13 عدد

  

  الوحدة  القيمة  املؤشر
2015البيئة  إدارةعدد االتفاقيات واملعاهدات الدولية لحماية  6 عدد 

2015 املشاريع ال�� تخضع لتقييم األثر البي�� استجابة لال���ا�ات البيئيةعدد  5,231 عدد 

2014/2015عدد الطالب امللت�ق�� �� الجامعات والكليات �� التخصصات البيئية  274 عدد 

2014/2015عدد الطالب ال�ر�ج�� من الجامعات والكليات �� التخصصات البيئية  60 عدد 
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  الوحدة  القيمة  املؤشر
2015البيئة  إدارةعدد االتفاقيات واملعاهدات الدولية لحماية  6 عدد 

2015 املشاريع ال�� تخضع لتقييم األثر البي�� استجابة لال���ا�ات البيئيةعدد  5,231 عدد 

2014/2015عدد الطالب امللت�ق�� �� الجامعات والكليات �� التخصصات البيئية  274 عدد 

2014/2015عدد الطالب ال�ر�ج�� من الجامعات والكليات �� التخصصات البيئية  60 عدد 
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  القوىالدافعة
يةوالسكانيةواالجتماعيةالرئيسية��دولةقطر.كمايشملالت���اتقتصاديتضمنهذاالفصلالتطوراتاال

عمرانيةضة��منذلكصاحبوما،األخ��ةالسنوات�� ��أسلوبالحياةاملرافقلهذهالتطوراتخصوصًا
 �� ���مسبوقة بعضاملؤشراتأعدادوزيادة ع�� الضوء الفصل حيثيسلطهذا الدولة. �� السكان

ية،ويعت��التطورالسكانياملحركالرئي���والذيتنعكسآثارهع��التطوروالت���السريعقتصادالسكانيةواال
استخدامات�����األرا.��والزرا��والصناالعمرانيوالتوسع  

 

  معلوماتعامةعندولةقطر .١

١٫١��الج�رااملوقع  

شرق  ٥١ᵒ ٤٠`و ٥٠ᵒ `٤٥وخطي الطول خط االستواء  شمال ٢٦ᵒ ١٠و ` ٢٤ᵒ ٢٧`عرض ب�ن دائرتيتقع دولة قطر 
باتجاه الشمال داخل وتمتد خط جرينيتش. وقطر شبة جزيرة تقع �� منتصف الساحل الغربي من الخليج العربي 

مياه الخليج العربي.

١٫٢املساحة  

كيلو م�� ومساح��ا  ٨٩كيلو م�� وعرضها من الشرق للغرب نحو  ١٦٠أق��� الشمال نحو  إ��يبلغ طولها من الجنوب 
. ٢كم ١١٦٢٧نحو

كم١٫١جدول)قطردولةمساحة:٢العامالتعدادسنواتحسب(١٩٨٦-٢٠١٥  
 )٢املساحة(كم السنة

1986 11,475 
1997 11,532 
2004 11,508 
2010 11,607 
2015 11,627 

نتائج التعداد -حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل

١٫٣القطريةالجزر  

عرف  حيطها املياه من جميع الجهات سواء كانت تلك املياه مياه البحار علمياً تُ ُ
الجزيرة عبارة عن قطعة من األرض ت

تكتونية أو بركانية أو تظهر نتيجة للنحت الساح�� أو وتتكون بطرق عدة ف�� إما  .أو املحيطات األ��ارأو البح��ات أو 
عدد من ة، وتتبع قطر جزر قارية وجزر بحري إ��لفعل الجليد أو تراكم املرجان أو بال��س�� وقد تصنف الجزر عادة 

.والسافلية والعالية وركن وال�ش��ية األسحاطوشراعوهوجزر حالول  م��االجزر 
  

١٫٢جدولحسبالقطريةالجزر:(كم)الساحلخطعنوالبعداملساحة  

 البعدعـنخطالسـاحلبالكـيـلومـتـر املـساحـةبالكـيـلومتـر السنة
 90.0 1.5 حالول 
 7.0 1.8 العالية

 5.0 1.0 السافلية
 63.0 1.0 اشراعوه
 10.0 6.0 االسحاط
 1.5 5.0 ال�����ة

 2.0 1.4 ركن
 178.5 17.68 املجموع

خفر السواحل  إدارة –املصدر: وزارة الداخلية 



١٫٤قطرلدولةوالتضاريسالسطح  

سطح صخري سطح شبة جزيرة قطر من  يتكون
منبسط يتخلله بعض التالل ال�� تصل �� ارتفاعها 

م�� فوق سطح البحر. والجزء ا�ك�� من  ١٠٠ إ��
البالد عبارة عن صحراء رملية مكسوة بال�ج��ات 
القص��ة املغطاة بالرمال والح��� ��� الثابت. 

ويمكن مالحظة الكثبان الرملية املتحركة، وال�� 
، �� الجزء  ٤٠يبلغ متوسط ارتفاعها حوا��  م��اً

ال�ر�� الجنوبي من البالد، و�� الساحل ال�ما�� 
و�عت�� الجزء ال�ما�� للدولة  بالقرب من رأس لفان.

ً باتجاه 
، ويزيد االرتفاع تدريجيا

ً
ً نسبيا

منخفضا

الغرب والجنوب الغربي.

 

 

 

 

 


قطر -املصدر: شبكة نظم املعلومات الجغرافية 

١٫١خريطةسطحفوقارتفاعحسبقطرأرضتضاريس:
  األرضوعمقالبحر(باألمتار)
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١٫٢جدولحسبالقطريةالجزر:(كم)الساحلخطعنوالبعداملساحة  

 البعدعـنخطالسـاحلبالكـيـلومـتـر املـساحـةبالكـيـلومتـر السنة
 90.0 1.5 حالول 
 7.0 1.8 العالية

 5.0 1.0 السافلية
 63.0 1.0 اشراعوه
 10.0 6.0 االسحاط
 1.5 5.0 ال�����ة

 2.0 1.4 ركن
 178.5 17.68 املجموع

خفر السواحل  إدارة –املصدر: وزارة الداخلية 



١٫٤قطرلدولةوالتضاريسالسطح  

سطح صخري سطح شبة جزيرة قطر من  يتكون
منبسط يتخلله بعض التالل ال�� تصل �� ارتفاعها 

م�� فوق سطح البحر. والجزء ا�ك�� من  ١٠٠ إ��
البالد عبارة عن صحراء رملية مكسوة بال�ج��ات 
القص��ة املغطاة بالرمال والح��� ��� الثابت. 

ويمكن مالحظة الكثبان الرملية املتحركة، وال�� 
، �� الجزء  ٤٠يبلغ متوسط ارتفاعها حوا��  م��اً

ال�ر�� الجنوبي من البالد، و�� الساحل ال�ما�� 
و�عت�� الجزء ال�ما�� للدولة  بالقرب من رأس لفان.

ً باتجاه 
، ويزيد االرتفاع تدريجيا

ً
ً نسبيا

منخفضا

الغرب والجنوب الغربي.

 

 

 

 

 


قطر -املصدر: شبكة نظم املعلومات الجغرافية 

١٫١خريطةسطحفوقارتفاعحسبقطرأرضتضاريس:
  األرضوعمقالبحر(باألمتار)
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١٫٥قطر��املناخ  

وترتبط متوسطات . ���ات الصيفيتسم مناخ دولة قطر بطبيعة صحراوية ذات درجات حرارة عالية خاصة �� 

 بارتفاعدرجات الحرارة الشديدة �� الصيف 
ً
ويتصف شتاء قطر  �� املناطق الساحلية. الرطوبة النسبية خصوصا

طوال  األمطار، كما تعاني من شح آخر ���مستويات دنيا من ح�ن  ���بالدفء بشكل عام وهبوط درجات الحرارة 
السنة.

١٫٦قطر��البلدياتلحدوداإلداريةالتقسيمات  

صالل، الخور، الشمال، الظعاين  أمبلدية الدوحة، الريان، الوكرة،  :ثمانية و�� ���تقسم الحدود اإلدارية للبلديات 
) وأقلها األرا����جما�� % من ٢٢٫٢والشيحانية)، حيث تحتل بلدية الوكرة الحصة العظ�� ك�ك�� بلدية �� املساحة (

% .١٫٢ساحة �� بلدية الدوحة م



  

  

  املؤشراتالسكانية .٢

٢٫١قطردولةسكانعدد  

. ويالحظ من الشكل ٢٠١٥ �� عامنسمة  وثمانية وثالث�نسكان دولة قطر مليون�ن وأربعمائة عدد تقديرات بلغت 
 ٢٠١٤ب�ن عامي % ٩لعدد السكان خالل األعوام السابقة، بمعدل نمو سنوي ارتفاع التا��  )١٫١(رقم البياني 

.٢٠١٥و

 
 

٢٫٢للسكانالسنويالنمومعدل 

. و رصد ٢٠١٥% عام ١٠ إ��، وتراجع املعدل %١١لسنوي السكاني �� قطر إذ بلغ قمة ملعدل النمو ا ٢٠١٤كان عام 
الحجم امل��ايد أو النقصان يؤثر �� حجم الطلب ع�� املوارد  أنحيث  األهميةمعدالت النمو السكاني �� غاية 

السلع الغذائية  اس��ال�الكميات املتوقعة من  إ�� باإلضافة. هذا قتصادالطبيعية والكهرباء واملاء والت�ث�� ع�� اال
اليومي. س��ال�والنفايات الناتجة من اال

١٫٣جدولللسكانالسنويالنموومعدلالسكانعدد:٢٠١٠–٢٠١٥  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 

منتصفعددالسكان
 العام

1,715,098 1,732,717 1,832,903 2,003,700 2,216,180 2,437,790 

السنويالنمومعدل
 للسكان

5% 1% 6% 9% 11% 10% 

تقديرات السكان منتصف العام -حصاءالتنموي واإلاملصدر: وزارة التخطيط 

املجموعة االحصائية السنوية -حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل-  ات السكانإحصاءفصل

1,715 1,733 1,833
2,004

2,216
2,438

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

باأللف السكان: ١٫١شكلعددتقديرات٢٠١٥ - ٢٠١٠باأللف  
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  املؤشراتالسكانية .٢

٢٫١قطردولةسكانعدد  

. ويالحظ من الشكل ٢٠١٥ �� عامنسمة  وثمانية وثالث�نسكان دولة قطر مليون�ن وأربعمائة عدد تقديرات بلغت 
 ٢٠١٤ب�ن عامي % ٩لعدد السكان خالل األعوام السابقة، بمعدل نمو سنوي ارتفاع التا��  )١٫١(رقم البياني 

.٢٠١٥و

 
 

٢٫٢للسكانالسنويالنمومعدل 

. و رصد ٢٠١٥% عام ١٠ إ��، وتراجع املعدل %١١لسنوي السكاني �� قطر إذ بلغ قمة ملعدل النمو ا ٢٠١٤كان عام 
الحجم امل��ايد أو النقصان يؤثر �� حجم الطلب ع�� املوارد  أنحيث  األهميةمعدالت النمو السكاني �� غاية 

السلع الغذائية  اس��ال�الكميات املتوقعة من  إ�� باإلضافة. هذا قتصادالطبيعية والكهرباء واملاء والت�ث�� ع�� اال
اليومي. س��ال�والنفايات الناتجة من اال

١٫٣جدولللسكانالسنويالنموومعدلالسكانعدد:٢٠١٠–٢٠١٥  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 

منتصفعددالسكان
 العام

1,715,098 1,732,717 1,832,903 2,003,700 2,216,180 2,437,790 

السنويالنمومعدل
 للسكان

5% 1% 6% 9% 11% 10% 

تقديرات السكان منتصف العام -حصاءالتنموي واإلاملصدر: وزارة التخطيط 

املجموعة االحصائية السنوية -حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل-  ات السكانإحصاءفصل

1,715 1,733 1,833
2,004

2,216
2,438

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

باأللف السكان: ١٫١شكلعددتقديرات٢٠١٥ - ٢٠١٠باأللف  
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٢٫٣السكانيةالكثافة  

بلدية الوكرة حاصلة ع�� النصيب األك�� من حيث املساحة بنسبة  أنو�� التقسيم اإلداري لحدود البلديات، نجد 
مساحة قطر . أما  ��ما��% من ١٫٢، وأقل مساحة بلديات �� بلدية الدوحة بنسبة األرا�����ما�� % من ٢٢٫٢

% من ٣٩٫٨توزيع السكان حسب البلديات فكانت بلدية الدوحة الحاصلة الع��� من حيث توزيع عدد السكان (
شخص �� كل  ٤٣٥٣ذلك أ��ا أيضاً حاصلة ع�� أع�� معدل للكثافة السكانية ( ��� باإلضافةلسكان). مجموع ا

السكان حيث بلغت الكثافة  ��ما��% من ٠٫٤). وأقل عدد السكان حسب البلديات �� بلدية الشمال بنسبة ٢كم

.٢أشخاص لكل كم ١٠السكانية لبلدية الشمال 

البلد١٫٤جدولحسبالسكانعدد:كم/شخص)السكانيةوالكثافة٢يةتعداد(٢٠١٥ 

  )2الكثافةالسكانية(شخص/كم  عددالسكان )2(كماملساحة البلدية

4353.5 957,457 219.7 الدوحة 

 247.2 605,712 2450.1 الريان

 116.0 299,037 2577.6 الوكرة

 285.3 90,835 318.4 صاللأم

 126.1 202,031 1602.2 الخور 

 10.2 8,794 859.9 الشمال

 187.2 54,339 290.2 الظعاين

 56.7 187,571 3308.9  الشيحانية

 206.8 2,404,776 11627.0 جما��اإل 

املصدر: و٢٠١٥تعداد السكان املبسط  -حصاءزارة التخطيط التنموي واإل 


 ١٩٨٦ستة أضعاف خالل تعدادي  ���تضاعف معدل الكثافة السكانية  ���) ١٫٥جدول رقم (�� الات حصاءاإلتش�� 
�� تعداد  ٢فرد لكل كم ٢٠٧ ���لتصل  ١٩٨٦�� تعداد  ٢فرد لكل كم ٣٢، حيث بلغت الكثافة السكانية ٢٠١٥و 

فرد  ٢٠٧ ��� ١٤٦من  ٢٠١٥و  ٢٠١٠تعدادي  آخر�� معدل الكثافة السكانية خالل . أيضاً نجد تضاعف ٢٠١٥
.٢لكل كم

١٫٥جدول:والكثافالسكانكمعدد/شخص)السكانية٢ة(التعدادسنوات١٩٨٦حسب–٢٠١٥  

 )٢(فرد/كمالكثافةالسكانية )٢(كممساحةدولةقطر  عددالسكان السنة

1986 369,079 11,475 32 

1997 522,023 11,532 45 

2004 744,029 11,508 65 

2010 1,699,435 11,607 146 

2015 2,404,776 11,627 207 

     .تعداد السكان واملساكن واملنشآت -حصاءوزارة التخطيط التنموي واإلاملصدر: 

  

 يةقتصاداملؤشراتاال .٣
مدى نمو السلع والخدمات ال�� زاد عل��ا الطلب �� دولة قطر خصوصاً �� اآلونة  جما��يرتبط نمو الناتج املح�� اإل ��

العام  إ�� ٢٠١١% خالل األعوام من ٢٤مقدار النمو �� الطلب ع�� هذه السلع والخدمات بمقدار  ارتفعاألخ��ة، إذ 
متوسط النمو ع�� مدار الف��ة من  أن إ�� ٢٠١٤% عن العام ٠٫٧بقدار  ٢٠١٥، ورغم تراجع النمو �� العام ٢٠١٤

من الدول. %. وهذا بحد ذاته معدل نمو مرتفع مقارنة مع العديد٦٫١كان  ٢٠١٥ إ�� ٢٠١١

١٫٦جدول: اإل���املجما��الناتجالناتجمنالسنويالفردنصيبنموومعدلومتوسط(الجاريةباألسعار)
جما��والرقمال�يا���ألسعاراملس��ل�ومعدلالتضخم��دولةقطروالنمو��الناتجامل���اإل جما��امل���اإل 

النشاطاالقتصاديحسبالثابتة١٠٠=٢٠١٣(باألسعار(٢٠١٥-٢٠١١  

 *2015 2014 2013 2012 2011 املؤشر
الجاريةباألسعار جما��الناتجامل���اإل 

 (مليونر.ق)
618,088 692,655 734,863 764,797 607,544 

السنويالفردنصيبنموومعدلمتوسط
 (نسبة)جما��منالناتجامل���اإل 

  5.9 -2.9 -5.9 -27.7 

�املس��لألسعار���ال�ياالرقم
)١٠٠=٢٠١٣( 

95 97 100 103 105 

جما��نصيبالفردمنالناتجامل���اإل 
 (ر.ق)

356,716 377,901 366,753 345,097 249,608 

الدولة��التضخم٢٠١٥- ٢٠١٠معدل
 (نسبة)باألسعارالجارية

  2.3 3.2 3.4 1.7 

حسبجما��النمو��الناتجامل���اإل 
االقتصاديالنشاط(النسبة) 

13.4 4.9 4.6 4.0 3.7 

أولية. ٢٠١٥*بيانات عام 

نشرة حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي و اإل ،ية.قتصاداال اتحصاءاإل



املشاريع الضخمة ال�� أنش���ا  إ�� باإلضافة جما��والنمو السكاني الالعب الرئي��� وراء هذا النمو �� الناتج املح�� اإل
هنالك ترابط ب�ن  أن% مما يدل ع�� ٧متوسط النمو السكاني لنفس الف��ة بلغ  أندولة قطر �� هذه الف��ة، يالحظ 

ي.قتصادالنمو السكاني واال

موه ) مقدار النمو الهائل �� قطاع التشييد والبناء حيث بلغ متوسط ن١٫٧جدول رقم (ال��  اتحصاءاإلويظهر من 
إذ بلغ  ٢٠١٥-٢٠١١% فيما بلغ متوسط النمو فيه ع�� طول الف��ة ١٨٫٣إذ بلغ  ٢٠١٥-٢٠١٣خالل األعوام 

١٤٫٩%.

كما تظهر النتائج وجود نمو ع�� الطلب �� االست��اد ويستدل ع�� ذلك من خالل النمو �� رسوم االست��اد إذ بلغ 
% فيما بلغ متوسط النمو �� هذا القطاع ع�� ١٣٫٤بمقدار  ، وبلغ �� األربع سنوات األخ��ة٢٠١٥% �� العام ١٠٫٠
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 يةقتصاداملؤشراتاال .٣
مدى نمو السلع والخدمات ال�� زاد عل��ا الطلب �� دولة قطر خصوصاً �� اآلونة  جما��يرتبط نمو الناتج املح�� اإل ��

العام  إ�� ٢٠١١% خالل األعوام من ٢٤مقدار النمو �� الطلب ع�� هذه السلع والخدمات بمقدار  ارتفعاألخ��ة، إذ 
متوسط النمو ع�� مدار الف��ة من  أن إ�� ٢٠١٤% عن العام ٠٫٧بقدار  ٢٠١٥، ورغم تراجع النمو �� العام ٢٠١٤

من الدول. %. وهذا بحد ذاته معدل نمو مرتفع مقارنة مع العديد٦٫١كان  ٢٠١٥ إ�� ٢٠١١

١٫٦جدول: اإل���املجما��الناتجالناتجمنالسنويالفردنصيبنموومعدلومتوسط(الجاريةباألسعار)
جما��والرقمال�يا���ألسعاراملس��ل�ومعدلالتضخم��دولةقطروالنمو��الناتجامل���اإل جما��امل���اإل 

النشاطاالقتصاديحسبالثابتة١٠٠=٢٠١٣(باألسعار(٢٠١٥-٢٠١١  

 *2015 2014 2013 2012 2011 املؤشر
الجاريةباألسعار جما��الناتجامل���اإل 

 (مليونر.ق)
618,088 692,655 734,863 764,797 607,544 

السنويالفردنصيبنموومعدلمتوسط
 (نسبة)جما��منالناتجامل���اإل 

  5.9 -2.9 -5.9 -27.7 

�املس��لألسعار���ال�ياالرقم
)١٠٠=٢٠١٣( 

95 97 100 103 105 

جما��نصيبالفردمنالناتجامل���اإل 
 (ر.ق)

356,716 377,901 366,753 345,097 249,608 

الدولة��التضخم٢٠١٥- ٢٠١٠معدل
 (نسبة)باألسعارالجارية

  2.3 3.2 3.4 1.7 

حسبجما��النمو��الناتجامل���اإل 
االقتصاديالنشاط(النسبة) 

13.4 4.9 4.6 4.0 3.7 

أولية. ٢٠١٥*بيانات عام 

نشرة حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي و اإل ،ية.قتصاداال اتحصاءاإل



املشاريع الضخمة ال�� أنش���ا  إ�� باإلضافة جما��والنمو السكاني الالعب الرئي��� وراء هذا النمو �� الناتج املح�� اإل
هنالك ترابط ب�ن  أن% مما يدل ع�� ٧متوسط النمو السكاني لنفس الف��ة بلغ  أندولة قطر �� هذه الف��ة، يالحظ 

ي.قتصادالنمو السكاني واال

موه ) مقدار النمو الهائل �� قطاع التشييد والبناء حيث بلغ متوسط ن١٫٧جدول رقم (ال��  اتحصاءاإلويظهر من 
إذ بلغ  ٢٠١٥-٢٠١١% فيما بلغ متوسط النمو فيه ع�� طول الف��ة ١٨٫٣إذ بلغ  ٢٠١٥-٢٠١٣خالل األعوام 

١٤٫٩%.

كما تظهر النتائج وجود نمو ع�� الطلب �� االست��اد ويستدل ع�� ذلك من خالل النمو �� رسوم االست��اد إذ بلغ 
% فيما بلغ متوسط النمو �� هذا القطاع ع�� ١٣٫٤بمقدار  ، وبلغ �� األربع سنوات األخ��ة٢٠١٥% �� العام ١٠٫٠
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%، و�� نفس السياق زاد النمو ع�� الخدمات امل��لية �� الثالث سنوات األخ��ة ٦٫٥إذ بلغ  ٢٠١٥-٢٠١١طول الف��ة 
%٧٫٠إذ بلغ  ٢٠١٥ -٢٠١١% فيما بلغ متوسط النمو �� هذا القطاع ع�� طول الف��ة ٩٫٤بقدار 

سالفة الذكر أعاله مدى تجانس النمو املرتبط �� توف�� احتياجات النمو السكاني واملشاريع  لنموويالحظ من نسب ا
يتضح مدى ارتباط هذا النمو �� زيادة الطلب ع�� موارد البيئة وزيادة  آخرالضخمة من جانب، ومن جانب 

هذه القفزات مثل زيادة الضغط ع�� مقدرة األنظمة البيئية املختلفة �� استيعاب الضغوطات الناشئة عن 
االنبعاثات والنفايات والطلب ع�� املوارد املائية و���ها من الجوانب األخرى.

١٫٧جدول: اإل��املحالناتج��للنمو��النسجما��التوزيعالنشاطاالقتصاديحسبالثابتةباألسعار
)١٠٠=٢٠١٣(،٢٠١١-٢٠١٥ 

2015 2014 2013 2012 2011 االقتصاديالنشاط* الف��ةمتوسط
2011 - 2015 

1سماكالزراعة وصيد األ 5.4 4.6 5.9 8.2 8.0 6.4 

2الب��وليشمل)واملحاجراملناجم
والغاز)

15.0 1.2 0.1 -1.5 -0.2 2.9 

 10.0 11.1 5.6 4.1 3.2 6.8الصناعة التحويلية3

 8.5 7.0 10.6 6.4 10.5 7.9 الكهرباءواملاء4

 10.6 9.0 19.0 18.1 17.8 14.9والبناءالتشييد 5

 10.9 8.0 14.3 13.2 6.3 12.8 التجارةوالفنادقواملطاعم6

 14.7 6.2 -0.5 11.9 4.2 7.3النقل والتخزين واالتصاالت7

م��والعقاراتوخدماتأاملالوالت8
 األعمال

11.0 11.4 13.3 12.3 8.7 11.3 

 13.5 12.3 15.1 7.3 6.1 10.9الخدمات الحكومية9

 7.4 9.1 8.1 9.4 7.7 2.9 الخدماتاالجتماعية10

 0.8 6.0 10.3 9.2 8.8 7.0الخدمات امل��لية11

12املقاسةاملاليةالوساطةخدمات
 بصورة���مباشرة

14.9 8.1 22.0 5.1 8.6 11.7 

 -1.2 19.9 0.0 3.7 10.0 6.5رسوم االست��اد13

80.6 4.0 4.6 4.9 13.4 13.4 املجموع 

أولية ٢٠١٥عام *بيانات

نشرة حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي و اإل ،يةقتصاداال اتحصاءاإل.  
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  الضغطع��البيئة
الفصليشمل للتطوراتالسكانيةجوانبهذا عنتوف��الحاجاتاملختلفة الناجمة البيئة الضغطع��
يةومايرافقذلكمنتطورات��أساليبالحياةوال��بدورهاتضغطع��البيئةمنخاللزيادةقتصادواال

ويتضمنلبيئيةمواردالبيئةمثلاملياهو���هامناملواردااس��ال�زيادةالنفاياتو زيادةكميةاالنبعاثاتو  .
استخدامات��عالناجمةالضغوط اتمثلالستخدامبمختلفأنواعهاوبعضمتطلباتهذهااألرا���أيضًا

الصرفبشبكاتاملتصلةاملساكننسبة يشملالفصلأيضًا كما الزراعة. �� استخداماملبيداتواألسمدة
��عالناتجالضغطومقدار��اتالخدمالصواستيعابالعادمة.البيئيةاملياه��املتمثلةامللوثات  

  

  

 

١. األرا���استخدام 
تل�� االحتياجات املعلوماتية األساسية املهمة للحكومات وراس�� السياسات والباحث�ن  األرا���مؤشرات استخدام 

هو مصدر بي�� فريد يحدد الفضاء الذي تحدث فيه  األرا���واملحلل�ن ومنظمات املجتمع املدني. واستخدام 
ية والعمليات البيئية.قتصاداال األنشطة

الجانب الحيوي  إ�� األرا���م��ابطان بشكل وثيق، حيث �ش�� غطاء  األرا���وأن الغطاء األر��� واستخدامات 

.الوظيفة ال�� يمثلها استخدام األرض إ�� األرا���لغطاء األرض بينما �ش�� استخدامات 


  بالسياساتالوطنيةاألرا���):عالقةاستخدام٢٫١رقم)طار اإل 
ية والتقنية ال��ام�/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال��نامج/املشروع  
١ -  األرا���كفاءة استخدام.

  :األهداف
إقرار الخطة الوطنية الشاملة للتنمية العمرانية والنقل املتكامل وتنفيذها. -

وتنظيم كفؤين. إدارةية خاصة لألرا��� الصناعية تتمتع بخدمات جيدة واقتصادمناطق  إنشاء -

 .الزراعية اإلنتاجيةتحقيق تحسينات مستدامة ��  -
:املخرجات  

.األرا���تحس�ن كفاءة استخدام -


:ال��نامج/املشروع  
٢ - األرا���قاعدة بيانات املعلومات البيئية/استخدام.
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  :األهداف
.البحث إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

:املخرجات  
-والدو�� اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل.


استخداماألرا���عالقةالتنميةأهدافمثلالدوليةباألطر٢٠٣٠املستدامة)SDGs(  
اعية الخاضعة للممارسات الزراعية املستدامة.النسبة املئوية للمساحة الزر ):١٫٤)، املؤشر رقم (٢الهدف (-

مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة. ):١٫١) ، املؤشر رقم (١٥الهدف (-

معدل النمو السكاني. إ�� األرا��� اس����نسبة معدل  ):١٫٣)، املؤشر (١١الهدف (-



استخداماألرا���عالقةبمثلالدوليةاألطرالدوليةالتنافسيةمؤشرات  
.٢كم لكل كثافة شبكة الطرق كم-

  

٢٫١جدولاستخداماتمساحة:���األرااملتحدةاألممتصنيف٢(كموفق(٢٠١٠-٢٠١٥  
رقم

 مسلسل
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 التصنيف

الزراعية=  األرا���مساحة  1
)2)+(3)+(4)+(5(

650 650 650 650 650 650 

  29.1 24.1 23.0 23.7 30.6 24.1مساحة أرا��� زراعية (صالحة للزراعة)  2

 25.0  25.0 31.5 30.5 27.2 27.7املزروعة بمحاصيل دائمة  األرا���مساحة  3

 48.3 39 51.8 70.9 61.2  66.7مساحة أرا��� املرا�� واملروج الدائمة  4

مساحة أرا��� البور وأرا��� زراعية  5
أخرى 

544.9 559.8 544.7 523.9 533.4  534.3 

 0 0 0 0 0 0)8)+(7= ( أخرىالغابات وأرا��� حرجية  6

 0 0 0 0 0 0مساحة أرا��� الغابات  7

 0 0 0 0 0 0 أخرىمساحة أرا��� حرجية  8

مساحة أرا��� التجمعات السكنية  9
املرتبطة  األرا���و

… … … … … … 

(تتضمن  الرطبة املفتوحة األرا���مساحة  10
مساحة املنغروف) 

7.31         9.1 

الجافة بغطاء نباتي  األرا���مساحة  11
 … … … … … …خاص (نمط نباتي)

املفتوحة بدون أو مع  األرا���مساحة  12
غطاء نباتي معت�� 

… … … … … … 

=  األرا���مجموع مساحة  13
)1)+(6)+(9)+(10)+(11)+(12(

… … … … … … 
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رقم
 مسلسل

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 التصنيف

مساحة املياه ( املساحة املغمورة باملياه  14
ال��ية)  األرا���داخل 

… … … … … … 

 1607.8  … … … …  11627.0)14)+(13مجموع مساحة دولة قطر = ( 15

��� متوفر …

) تشمل املساحة املزروعة للحبوب والخضروات.٢(

) تشمل املساحة املزروعة فاكهة والنخيل.٣(

املزروعة األعالف الخضراء.) تشمل املساحة ٤(

��� املزروعة والقابلة للزراعة. األرا���) تشمل ٥(

تعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت. -حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل- ات الزراعة.إحصاءالسنوية فصل  حصائيةاملجموعة اإل

  .قطر -املعلومات الجغرافية املصدر: شبكة نظم
  

  املستخدمة��الطرق األرا��� ١٫١

ي ع�� النقل بجميع أشكاله، والنقل بدوره يحتاج ممرات وطرق تقتطع مساحات قتصاديعتمد النمو السكاني واال
زيادة الطلب  إ��امل��ايدة. و تلبية هذه الحاجات تؤدي  قتصادمن أرا��� الدولة وذلك لتلبية حاجات السكان واال

بزيادة الطلب ع�� النقل وما يرافقه من  االقتصاديع�� النقل. وقد ربطت العديد من الدراسات مقدار النمو 
لهذه الغاية.  األرا���تداعيات ع�� البيئة ومن �م��ا شق طرق وزيادة استخدام 

يوجد تغ��  ال أنه، حيث ٢٠١٥ -٢٠١٠) ألطوال الطرق �� دولة قطر خالل الف��ة ٢٫٢ات جدول رقم (إحصاءوتش�� 
فقد انخفض معدل النمو السنوي ألطوال  ٢٠١٤و  ٢٠١٠�� معدل نمو أطوال الطرق، ولكن باملقارنة مع عامي 

أطوال الطرق  تفاع ��ار إ�� ٢٠١٥ات إحصاء%. ومن حيث طول الطرق حسب نوع الطريق ف�ش�� ٧- إ��الطرق 
 ٢٬٧٨٣ارتفاع �� طول الطرق من الدرجة الثالثة حيث بلغ  إ��%، و٣كم، بمعدل نمو سنوي  ١٬٠٦٠ إ��الرئيسية 

كم بمعدل نمو  ١٬٣٣٧ إ��طول الطرق الثانوية  ارتفع. وأيضا قد ٢٠١٠% عن عام ٢٦كم، بمعدل نمو سنوي 
بمعدل نمو سنوي ٢٠١٥كم عام  ٤٬٥٤٦املحلية البالغة  . �� ح�ن تراجع طول الطرق٢٠١٠% عن عام ٢١سنوي  

-١٠.%

أطوال٢٫٢جدول:(كم)الطريقنوعحسب٢٠١٠الطرق-٢٠١٥

معدلالنموالسنوي  2015 2014 2013 2012 2011 2010 نوعالطريق
 2015 و  2010

 3% 1,060 905 1,018 715 711 931 الطرقالرئيسية

 21% 1,337 759 967 456 426 508 الطرقالثانوية

 26% 2,783 1,441 1,138 1,000 986 879 طرقالدرجةالثالثة

 10-% 4,546 4,302 6,469 6,809 7,002 7,510 الطرقاملحلية

 0% 9,726 7,407 9,592 8,980 9,125 9,828 املجموع

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل- ات النقل واملواصالت.إحصاءالسنوية فصل  حصائيةاملجموعة اإل

  

النسبية ألطوال الطرق �� قطر،  األهميةومن حيث 
للتوزيع النس�� ) ٢٫١يتضح من خالل شكل رقم (

 - ٢٠١٠ألطوال الطرق �� دولة قطر خالل الف��ة 
حصة الع��� ألطوال الطرق كان من  أن، ٢٠١٥

بنسب بلغت  ٢٠١٠نصيب الطرق املحلية �� العام 

أطوال الطرق لكافة األنواع. بينما  إجما��% من ٧٦٫٤
%. و�� العام ٤٦٫٧كانت هذه النسبة  ٢٠١٥�� العام 

حلت الطرق من الدرجة الثالثة �� املرتبة  ٢٠١٥

النسبية إذ بلغت ما نسبته  األهميةالثانية من 
%، تليه طرق ١٣٫٨، تليه طرق الثانوية %٢٨٫٦

%، وكما يالحظ زيادة طول ١٠٫٩الرئيسية بنسبة 
رق من الدرجة الثالثة خالل السنوات مع الط

انخفاض تدري�� لنسب طول الطرق املحلية. 

  مساحةاملحاصيلالزراعيةالسنويةوالدائمة ١٫٢

، والذي بدوره يشكل االقتصاديزيادة الرقعة الزراعية مرتبطة بشكل مباشر �� زيادة عدد السكان واالزدهار  أن
��تب ع�� البيئة لتوف�� مستلزمات الزراعة من موارد مائية وال�� �� الضغط ع�� املوارد البيئية من خالل ما ي

أصالً �� دولة قطر، وكذلك الضغط ع�� مخزون املياه الجوفية نتيجة الضخ الجائر والضغوطات ع��  شحيحة

نتاجالبيئة نتيجة استخدامات املبيدات �� اإل الزرا��. ويوضح اإلالزرا�� بالسياسات  الستخدامعالقة االتا��  طار
.واألطر الدولية املختلفة الوطنية

  بالسياساتالوطنيةالزرا��الستخداماعالقة٢٫٢:(رقم(طار اإل 

ية والتقنية ال��امج/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال��نام�/املشروع  
.كفاءة استخدام املياه -١

  الهدف:
تطوير برنامج إلجراءات الحفاظ ع�� املياه ضمن خطط التنمية الزراعية. -

توسيع شبكات معالجة مياه الصرف الص�� لزيادة استخدام املياه املعاد تدويرها. -

.الزراعية اإلنتاجيةتحقيق تحسينات مستدامة ��  -
  املخرجات:

.كفاءة استخدام املياه -


:ال��نام�/املشروع  
بيانات املعلومات البيئية/استخدام الزرا�� .قاعدة  -٢

9.5 7.8 8.0 10.6 12.2 10.9
5.2 4.7 5.1 10.1 10.2 13.88.9 10.8 11.1
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٢٫١شكل :نوعحسبالطرقأطوال��النسالتوزيع
٢٠١٥- ٢٠١٠الطريق

الطرق املحلية طرق الدرجة الثالثة
الطرق الثانوية الطرق الرئيسية
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النسبية ألطوال الطرق �� قطر،  األهميةومن حيث 
للتوزيع النس�� ) ٢٫١يتضح من خالل شكل رقم (

 - ٢٠١٠ألطوال الطرق �� دولة قطر خالل الف��ة 
حصة الع��� ألطوال الطرق كان من  أن، ٢٠١٥

بنسب بلغت  ٢٠١٠نصيب الطرق املحلية �� العام 

أطوال الطرق لكافة األنواع. بينما  إجما��% من ٧٦٫٤
%. و�� العام ٤٦٫٧كانت هذه النسبة  ٢٠١٥�� العام 

حلت الطرق من الدرجة الثالثة �� املرتبة  ٢٠١٥

النسبية إذ بلغت ما نسبته  األهميةالثانية من 
%، تليه طرق ١٣٫٨، تليه طرق الثانوية %٢٨٫٦

%، وكما يالحظ زيادة طول ١٠٫٩الرئيسية بنسبة 
رق من الدرجة الثالثة خالل السنوات مع الط

انخفاض تدري�� لنسب طول الطرق املحلية. 

  مساحةاملحاصيلالزراعيةالسنويةوالدائمة ١٫٢

، والذي بدوره يشكل االقتصاديزيادة الرقعة الزراعية مرتبطة بشكل مباشر �� زيادة عدد السكان واالزدهار  أن
��تب ع�� البيئة لتوف�� مستلزمات الزراعة من موارد مائية وال�� �� الضغط ع�� املوارد البيئية من خالل ما ي

أصالً �� دولة قطر، وكذلك الضغط ع�� مخزون املياه الجوفية نتيجة الضخ الجائر والضغوطات ع��  شحيحة

نتاجالبيئة نتيجة استخدامات املبيدات �� اإل الزرا��. ويوضح اإلالزرا�� بالسياسات  الستخدامعالقة االتا��  طار
.واألطر الدولية املختلفة الوطنية

  بالسياساتالوطنيةالزرا��الستخداماعالقة٢٫٢:(رقم(طار اإل 

ية والتقنية ال��امج/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال��نام�/املشروع  
.كفاءة استخدام املياه -١

  الهدف:
تطوير برنامج إلجراءات الحفاظ ع�� املياه ضمن خطط التنمية الزراعية. -

توسيع شبكات معالجة مياه الصرف الص�� لزيادة استخدام املياه املعاد تدويرها. -

.الزراعية اإلنتاجيةتحقيق تحسينات مستدامة ��  -
  املخرجات:

.كفاءة استخدام املياه -


:ال��نام�/املشروع  
بيانات املعلومات البيئية/استخدام الزرا�� .قاعدة  -٢

9.5 7.8 8.0 10.6 12.2 10.9
5.2 4.7 5.1 10.1 10.2 13.88.9 10.8 11.1

11.9
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٢٫١شكل :نوعحسبالطرقأطوال��النسالتوزيع
٢٠١٥- ٢٠١٠الطريق

الطرق املحلية طرق الدرجة الثالثة
الطرق الثانوية الطرق الرئيسية
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  :األهداف
البحث. إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

:املخرجات  
-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستو��ن  دارةتحس�ن اإل



SDGs (( ٢٠٣٠املستدامة  باألطر الدولية مثل أهداف التنمية ات الزراعيةالستخداماعالقة 

  نسبة الت��� �� تعرفة املستوردات والصادرات ع�� املنتجات الزراعية): ٩، املؤشر رقم(٢الهدف.


 باألطر الدولية مثل مؤشرات التنافسية الدولية ات الزراعيةالستخداماعالقة 
  الزراعية (ألف هكتار) األرا���مساحة

 

٢٫١خريطةلعامي(العزبتشمل)املزارع:٢٠١٠٢٠١٥و  



  

املساحة  أن اتحصاءاإل، حيث �ش�� ٢٠١٥ - ٢٠١٠القابلة للزراعة  األرا���مساحة  �جما��) ٢٫٢�ش�� الشكل (
ع�� مر السنوات  ة، وهذه املساحة ثابت٢٠١٥هكتار عام  ٦٥٬٠٠٠ة القابلة للزراعة �� دولة قطر قد بلغت جمالياإل

الصالحة للزراعة  األرا���هكتار مساحة  ٥٣٬٤٢٩وعة، والفعلية املزر األرا���هكتار مساحة  ١١٬٥٧١السابقة. م��ا 

. ٢٠١٥عام 







  

  
  
  
  
  
  

القابلة للزراعة، بينما بلغت حصة  األرا��� �جما��% من ٨٢٫٢للزراعة القابلة األرا���بلغت حصة مساحة 
النسب ثابتة تقريباً ع��  أن. ومن املالحظ ٢٠١٥عام القابلة للزراعة  األرا��� �جما��% من ١٧٫٨املزروعة  األرا���

مر السنوات السابقة.

املزروعة لألعالف  األرا���مساحة  أن) ٢٫٣الزراعية، �ش�� جدول رقم ( األرا���ومن حيث مساحة املزروعات �� 
 ٦٬٦٦٦، وبمساحة قدرها  ٢٠١٥املزروعة �� عام  األرا��� �جما��من  الخضراء حظت ع�� أك�� مساحة مزروعة

هكتار بأهمية  ٢٬٣٠٠املساحة املزروعة، تل��ا مساحة أشجار النخيل  �جما��% من ٥٧٫٦سبية هكتار أي بأهمية ن
هكتار  ٣٠٨%، تل��ا مساحة الحبوب ١٨٫٢هكتار وبأهمية نسبية  ٢٬١٠٥%، تل��ا مساحة الخضروات ١٩٫٩ نسبية

%.١٫٧هكتار وبأهمية نسبية  ١٩٢%، وأ���اً مساحة أشجار الفاكهة ٢٫٧وبأهمية نسبية 
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املساحة  أن اتحصاءاإل، حيث �ش�� ٢٠١٥ - ٢٠١٠القابلة للزراعة  األرا���مساحة  �جما��) ٢٫٢�ش�� الشكل (
ع�� مر السنوات  ة، وهذه املساحة ثابت٢٠١٥هكتار عام  ٦٥٬٠٠٠ة القابلة للزراعة �� دولة قطر قد بلغت جمالياإل

الصالحة للزراعة  األرا���هكتار مساحة  ٥٣٬٤٢٩وعة، والفعلية املزر األرا���هكتار مساحة  ١١٬٥٧١السابقة. م��ا 

. ٢٠١٥عام 







  

  
  
  
  
  
  

القابلة للزراعة، بينما بلغت حصة  األرا��� �جما��% من ٨٢٫٢للزراعة القابلة األرا���بلغت حصة مساحة 
النسب ثابتة تقريباً ع��  أن. ومن املالحظ ٢٠١٥عام القابلة للزراعة  األرا��� �جما��% من ١٧٫٨املزروعة  األرا���

مر السنوات السابقة.

املزروعة لألعالف  األرا���مساحة  أن) ٢٫٣الزراعية، �ش�� جدول رقم ( األرا���ومن حيث مساحة املزروعات �� 
 ٦٬٦٦٦، وبمساحة قدرها  ٢٠١٥املزروعة �� عام  األرا��� �جما��من  الخضراء حظت ع�� أك�� مساحة مزروعة

هكتار بأهمية  ٢٬٣٠٠املساحة املزروعة، تل��ا مساحة أشجار النخيل  �جما��% من ٥٧٫٦سبية هكتار أي بأهمية ن
هكتار  ٣٠٨%، تل��ا مساحة الحبوب ١٨٫٢هكتار وبأهمية نسبية  ٢٬١٠٥%، تل��ا مساحة الخضروات ١٩٫٩ نسبية

%.١٫٧هكتار وبأهمية نسبية  ١٩٢%، وأ���اً مساحة أشجار الفاكهة ٢٫٧وبأهمية نسبية 
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٢٫٣جدولمساحة:األرا���استخداماتالنوعحسبللزراعةالقابلة(هكتار)٢٠١٠–٢٠١٥

 السنة

األرا���مساحةاملزروعة مساحة
األرا���
���

 املزروعة

مجموع
األرا���
القابلة
 للزراعة

أعالف النخيل فاكهة خضراوات حبوب
 خضراء

 املجموع

2010 410 2,498 304 2,469 4,825 10,506 54,494 65,000 

2011 281 2,126 349 2,366 3,898 9,020 55,980 65,000 

2012 314 1,988 570 2,477 5,183 10,532 54,468 65,000 

2013 395 1,973 550 2,599 7,093 12,610 52,390 65,000 

2014 379 2,681 205 2,290 6,108 11,663 53,337 65,000 

2015 308 2,105 192 2,300 6,666 11,571 53,429 65,000 
سنوينمومعدل

20100 %0 %2 %7 %1- %9- %3- %6- 2015و% 

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل- ات الزراعةإحصاءفصل  حصائيةاملجموعة اإل

  

، بمساحة قدرها ٢٠١٥مزرعة عام  ١٬٢٩٠) لعدد املزارع املسجلة �� دولة قطر إذ بلغ عددهم ٢٫٤�ش�� جدول رقم (
هكتار.  ٣٦٬٦٣١مزرعة نشطة، بمساحة قدرها  ٩١٠هكتار. وبلغ عدد املزارع النشطة  ٤٧٬٤٧٠

٢٫٤جدول:األرا���استخداماتالزراعية(نسبة،عدد،هكتار)٢٠١٠–٢٠١٥  

معدلالنموالسنوي  2015 2014 2013 2012 2011 2010 النوع
 2015و  2010

املساحة�جما��
للزراعةالقابلة

 (هكتار)
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 0% 

 %0 1,290 1,282 1,340 1,318 1,281 1,275 عدداملزارعاملسجلة

املساحة�جما��
املزارع��الكلية

املسجلة 
44,422 43,047 44,591 47,478 47,116 47,470 1% 

املساحة�جما��
��للزراعةالقابلة

املسجلةاملزارع 
26,653 25,828 26,755 28,487 28,270 28,482 1% 

 %2 910 872 839 833 831 822 عدداملزارعالنشطة

املساحة�جما��
املزارع��الكلية

النشطة 
35,958 34,598 33,168 36,123 35,862 36,631 0% 

املساحة�جما��
��للزراعةالقابلة

النشطةاملزارع 
21,575 20,759 19,901 21,674 21,517 21,979 0% 

  

معدلالنموالسنوي  2015 2014 2013 2012 2011 2010 النوع
 2015و  2010

املحصوليةاملساحة
للمحاصيل

املزارع��املكشوفة
النشطة 

9,962 8,556 10,259 12,473 11,030 11,571 3% 

املساحة�جما��
��املزارعاملحصولية
النشطة 

10,506 9,021 10,388 12,609 11,217 11,804 2% 

التكثيفدرجة
%��املزر 

48.7  43.5 52.2 58.2 52.1 53.7 2% 

املحاصيل. إنتاجالنشرة السنوية ملساحات و -املصدر : وزارة البلدية والبيئة

 

، ونصيب  ٢٫٢الصالحة للزراعة  األرا���بلغ حصة نصيب الفرد من مساحة  ،٢٠١٥�� عام  هكتار لكل فرد سنوياً
. ومن الجدير بالذكر  ٠٫٥الزراعية بلغ  األرا���الفرد من مساحة  يالحظ انخفاض نصيب  أنههكتار لكل فرد سنوياً

وذلك بسبب الزيادة �� عدد السكان، �� ح�ن كانت حصة الفرد ثابته ع�� مر السنوات  الزراعية األرا���الفرد من 

الصالحة للزراعة. األرا���احة ملس
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معدلالنموالسنوي  2015 2014 2013 2012 2011 2010 النوع
 2015و  2010

املحصوليةاملساحة
للمحاصيل

املزارع��املكشوفة
النشطة 

9,962 8,556 10,259 12,473 11,030 11,571 3% 

املساحة�جما��
��املزارعاملحصولية
النشطة 

10,506 9,021 10,388 12,609 11,217 11,804 2% 

التكثيفدرجة
%��املزر 

48.7  43.5 52.2 58.2 52.1 53.7 2% 

املحاصيل. إنتاجالنشرة السنوية ملساحات و -املصدر : وزارة البلدية والبيئة

 

، ونصيب  ٢٫٢الصالحة للزراعة  األرا���بلغ حصة نصيب الفرد من مساحة  ،٢٠١٥�� عام  هكتار لكل فرد سنوياً
. ومن الجدير بالذكر  ٠٫٥الزراعية بلغ  األرا���الفرد من مساحة  يالحظ انخفاض نصيب  أنههكتار لكل فرد سنوياً

وذلك بسبب الزيادة �� عدد السكان، �� ح�ن كانت حصة الفرد ثابته ع�� مر السنوات  الزراعية األرا���الفرد من 

الصالحة للزراعة. األرا���احة ملس
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 احتلتبلدية الخور قد  أن) أدناه ٢٫٥ومن حيث توزيع املزارع حسب البلديات ونوع املزرعة، يظهر من الجدول رقم (
مساحات املزارع ��  إجما��% من ٣٥الصدارة ملساحة املزارع ، إذ بلغت نسبة مساحة هذه املزارع �� بلدية الخور 

% ٠٫٧املزارع مساحة �� بلدية الدوحة إذ بلغت  أقل%. وكانت ١١بنسبة  صالل أم، تل��ا بلدية ٢٠١٥الدولة عام 
ات إنشاءفقط، وهذه النسبة متوقعة �� بلدية الدوحة وذلك نتيجة لضغط الزحف العمراني وما يرافقه من طرق و

 ١٩مزرعة للمحاصيل الزراعية، و ٥٩٠ أن اتحصاءاإل���. كما �ش�� ومرافق ع�� حساب التوزيع املستدام لألرا
.أخرىمزارع  ٨ب�ن زراعة املحاصيل وتربية الحيوانات ف��ا و  مزرعة مختلطة ما ٦٧٣مزرعة ل��بية الحيوانات، و 

 

٢٫٥جدول:املزارعو عدد)هكتارمساحا��احسب(والبلدية٢٠١٥النوع  

  البلدية

  املجموع  *أخرى   مختلطة  حيوانات  زراعيةمحاصيل

عدد
  املزارع

 

  املساحة
 (هكتار)

عدد
 املزارع

  املساحة
 (هكتار)

عدد
 املزارع

  املساحة
 (هكتار)

عدد
 املزارع

  املساحة
 (هكتار)

عدد
 املزارع

  املساحة
 (هكتار)

 348.4 22 0.0 0 0.0 0 0.0 0 348.4 22  الدوحة

 17136.4 499 6.2 1 5990.3 234 518.8 8 10621.1 256  الريان

 2188.5 71 0.0 0 915.5 30 259.7 3 1013.3 38  الوكرة

 5044.2 161 75.6 1 2970.9 78 85.8 2 1912.0 80  صاللأم

 16943.7 344 23.3 2 11501.4 220 105.6 3 5313.5 119  الخور 

 4102.4 141 94.1 4 3077.2 87 12.0 2 919.2 48  الشمال

 1706.3 52 0.0 0 1306.9 24 14.7 1 384.7 27  الضعاين

 47470.0 1290 199.2 8 25762.1 673 996.5 19 20512.2 590  املجموع

* مهملة  –نحل  –سمكية  -ترف��ية ( أخرى(
املحاصيل إنتاجالنشرة السنوية ملساحات و –املصدر: وزارة البلدية والبيئة 

 
١٫٣ كميةوالدائمةاملنتجاتالسنويةالزراعية  

طناً ع�� غالبية  ٥٤١٬٩٥٧أعالف خضراء البالغ كمي��ا  إنتاجاملجموعات الغذائية لدى املزارع  إنتاجهيمن ع�� 
طن بأهمية  ٧٩٬٨٠٤األلبان واملنتجات اللبنية البالغ كمي��ا  إنتاج%، يليه ٧٢٫٦بنسبة  ٢٠١٥الزرا�� عام  نتاجاإل

 وبأهمية نسبية قدرها  ٥٨٬٠٧٧الخضار  إنتاج% ، ١٠٫٧نسبية 
ً
%، يليه الفاكهة والتمور البالغ كمي��ا ٧٫٨طنا

 يليه%، ٢٫٢طناً وبأهمية نسبية  ١٦٬٥٤١اللحوم بكمية قدرها  إنتاج ه%، يلي٣٫٨طناً وبأهمية نسبية  ٢٨٬٣٣٩
وبأهمية قدرها  ١٥٬٢٠٢كمية قدرها  سماكاأل 

ً
طناً وبأهمية نسبية  ٤٬٥٢٢البيض بكمية قدرها  إنتاج%، و٢٫٠طنا

% كما هو املوضح �� جدول رقم ٠٫٢طناَ وبأهمية نسبية  ١٬٦١٣الحبوب البالغ كمي��ا  إنتاج% وأخ��اً ٠٫٦قدرها 
)٢٫٦.(

 

  
  

٢٫٦جدول اإلكمية:نتاج��الزرااحسب(طن)الغذائية٢٠١٠ملجموعات–٢٠١٥  

املجموعات
 الغذائية

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
النمومعدل

  السنوي 
2010  2015 و 

10- 1,613 2,455 2,260 1,904 1,700 2,665 الحبوب% 

 %7 541,957 496,136 574,207 421,256 318,266 392,423 عالفالخضراءاأل 

والتمور الفاكهة 22,258 21,554 22,546 32,989 28,244 28,339 5% 

2 58,077 50,648 43,446 43,565 45,357 51,658 الخضراوات% 

8 16,541 15,401 13,550 10,792 12,225 11,119 اللحــــوم% 

واملنتجاتاأللبان
اللبنية 

35,609 37,835 39,551 58,743 90,803 79,804 18% 

0 4,522 4,338 4,365 4,309 4,969 4,532 البيض% 

  13,760 12,995 11,273 12,005 16,213 15,202 2%سماكاأل 

 %7 746,055 704,238 741,565 555,196 454,901 534,024 املجموع

املحاصيل إنتاجالنشرة السنوية ملساحات و -املصدر : وزارة البلدية والبيئة

 

  االكتفاءالذاتيمنالسلعالغذائية ١٫٤

، ٢٠١٥% عام ١٢٫٢نسبة االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية قد بلغت  أنات األمن الغذائي للسكان، إحصاءتش�� 
. ومن املالحظ تذبذب مؤشر نسب االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية �� ٢٠١٠% عن عام ٣وبمعدل نمو سنوي 

).٢٠١٥- ٢٠١٠دولة قطر خالل السنوات (

% �� العام ٣٣٫٢االكتفاء الذاتي ملجموعة األلبان ، فقد بلغت نسبة ء الذاتي حسب املجموعات الغذائيةأما االكتفا
٢٠١٥ ثم ٣٠٫٥بنسبة اكتفاء ذاتي  سماكو�� نسبة مرتفعة عن با�� املجموعات الغذائية، تل��ا مجموعة األ ، %

%، ثم تل��ا ١١٫٦% ، ومجموعة البيض ١٣٫٣ والتمور %، وبلغت مجموعة الفاكهة١٤٫٧مجموعة الخضروات 
%. �� ح�ن تنعدم نسب االكتفاء الذاتي �� كل من ٦٫٨ومن ثم مجموعة الحبوب %، ٨٫٥مجموعة اللحوم 

املجموعات الغذائية التالية: مجموعة البقول والحبوب الزيتية، مجموعة السكر والسكريات، مجموعة الزيوت 

والدهون ع�� مر السنوات.
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٢٫٦جدول اإلكمية:نتاج��الزرااحسب(طن)الغذائية٢٠١٠ملجموعات–٢٠١٥  

املجموعات
 الغذائية

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
النمومعدل

  السنوي 
2010  2015 و 

10- 1,613 2,455 2,260 1,904 1,700 2,665 الحبوب% 

 %7 541,957 496,136 574,207 421,256 318,266 392,423 عالفالخضراءاأل 

والتمور الفاكهة 22,258 21,554 22,546 32,989 28,244 28,339 5% 

2 58,077 50,648 43,446 43,565 45,357 51,658 الخضراوات% 

8 16,541 15,401 13,550 10,792 12,225 11,119 اللحــــوم% 

واملنتجاتاأللبان
اللبنية 

35,609 37,835 39,551 58,743 90,803 79,804 18% 

0 4,522 4,338 4,365 4,309 4,969 4,532 البيض% 

  13,760 12,995 11,273 12,005 16,213 15,202 2%سماكاأل 

 %7 746,055 704,238 741,565 555,196 454,901 534,024 املجموع

املحاصيل إنتاجالنشرة السنوية ملساحات و -املصدر : وزارة البلدية والبيئة

 

  االكتفاءالذاتيمنالسلعالغذائية ١٫٤

، ٢٠١٥% عام ١٢٫٢نسبة االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية قد بلغت  أنات األمن الغذائي للسكان، إحصاءتش�� 
. ومن املالحظ تذبذب مؤشر نسب االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية �� ٢٠١٠% عن عام ٣وبمعدل نمو سنوي 

).٢٠١٥- ٢٠١٠دولة قطر خالل السنوات (

% �� العام ٣٣٫٢االكتفاء الذاتي ملجموعة األلبان ، فقد بلغت نسبة ء الذاتي حسب املجموعات الغذائيةأما االكتفا
٢٠١٥ ثم ٣٠٫٥بنسبة اكتفاء ذاتي  سماكو�� نسبة مرتفعة عن با�� املجموعات الغذائية، تل��ا مجموعة األ ، %

%، ثم تل��ا ١١٫٦% ، ومجموعة البيض ١٣٫٣ والتمور %، وبلغت مجموعة الفاكهة١٤٫٧مجموعة الخضروات 
%. �� ح�ن تنعدم نسب االكتفاء الذاتي �� كل من ٦٫٨ومن ثم مجموعة الحبوب %، ٨٫٥مجموعة اللحوم 

املجموعات الغذائية التالية: مجموعة البقول والحبوب الزيتية، مجموعة السكر والسكريات، مجموعة الزيوت 

والدهون ع�� مر السنوات.
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٢٫٧جدول: لالاملتاحال�جملة���الغذائيةالسلعمن

الذاتيونسبةاالكتفاء(النسبة،طن)٢٠١٠ -٢٠١٥  

 السنة
  امل���نتاجكميةاإل 

 (طن)
  ���ال�املتاحلال 

 (طن)
الذاتياالكتفاءنسبة

 منالسلعالغذائية
2010 170,507 1,592,979 10.7 

2011 168,699 1,636,459 10.3 

2012 176,256 1,606,810 11.0 

2013 212,495 1,569,335 15.3 

2014 242,161 1,788,492 13.5 

2015 269,639 213,754 12.2 

السنويالنمومعدل
20122015و  

10% -33% 3%  

السلع الزراعية ���ال�النشرة السنوية ال -املصدر: وزارة البلدية والبيئة

  

  
مالحظه: با�� املجموعات الغذائية نسبة االكتفاء تساوي الصفر باملائة.

السلع الزراعية. ���ال�النشرة السنوية ال -والبيئةاملصدر: وزارة البلدية 

 

   

9.12

15.2

15.03

9.54

34.45

13.34

27.2

6.8

14.7

13.3

8.5

30.5

11.6

33.2

0 10 20 30 40

مجموعة الحبوب

مجموعة الخضروات

مجموعة الفاكھة والتمور

مجموعة اللحوم

مجموعة األسماك

مجموعة البيض

مجموعة األلبان

النسبة

٢٫٦شكل :الغذائيةاملجموعاتحسبالذاتياالكتفاءنسبة
٢٠١٤٢٠١٥و

2015 2014

  

  الكمياتاملستخدمةمناألسمدةومبيداتاآلفات ١٫٥

  ةكميةاألسمدةاملستخدم ١٫٥٫١

 يالسماد العضو �يتلعب املادة العضوية 
ً
 دورا

ً
 ،التغ��ات الطبيعية والكيميائية �ي مهما

ً
 كما تلعب دورا

ً
 �ي كب��ا

��املياه ومدى تخللها للهواء  احتواءا القدرة ع�� هل ال��ال��بة الجيدة  وتعرف ،ال��بة �يا املفيدة للنبات ينشاط البك
 ع�� عناصر طبيعية احتوائه والزائد يوالطبي� يمما ينتج عنه نشاط ملحوظ للجذور مما يساعد ع�� النمو الص�

يعطاء محصول ص�يحتاجها النبات إل ي�ن والبوتاسيوم الطبي�الن��وج. فوجيد مع العمل ع�� زيادة املحصول 
 ال�� تحتوي�ي األسمدة  يالسماد العضوويعرف  ،ماء ال��بة �ييذوبان  حتاج والايعمالن ع�� تغذية النبات كلما 


ً
 كليا

ً
املادة العضوية �ي  أنع�� املواد املغذية لل��بة بصورة ارتباطات عضوية نباتية أو حيوانية املصدر.  أو جزئيا

، والذي يقل أو ينعدم �ي ال��ب الرملية �ي ظروف عطا��اتوفره �ي ال��بة لضمان ديمومة  املكون الرئيس الواجب
املناطق الجافة وشبة الجافة.

ينشط ويحتفظ باملاء ، وال��بة صبدون شك يحسن من بناء خوا يالسماد العضوومن حيث عالقة ال��بة بالبيئة، ف

حجم األسمدة املستخدمة  أن اتحصاءاإل. وتش�� الضارة ةمن الحشائش والبكت��ي يخا�و من عمل البك��يا النافعة
طن من السماد العضوي املعالج حرارياً . ٢٢بلغ  ٢٠١٥عام 

٢٫٨جدول:السمادنوعحسباملستخدمةاألسمدةكمية(طن)٢٠١٠ -٢٠١٥  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 نوعالسماد

 0 0 1,743 9,012 1,024 12,814 سمادعضويناعم

 0 0 0 0 3,528 0 سمادعضويخشن

 0  0  0 0 0 1,326 سماددواجن

 22 0 0  0  0  0  سمادعضويمعالجحراريًا

 22 0 1,743 9,012 4,552 14,140 املجموع

البلدية والبيئةاملصدر: وزارة



١٫٥٫٢ النوعحسباملستوردةاملبيداتكمية  

الضاغط ع�� البيئة من حيث زيادة الطلب ع�� املنتجات الزراعية لتوف�� الغذاء الالزم وتلبية للنمو السكاني 

جراءات ومن ضم��ا استخدام انتهجت السياسات الزراعية نمط الزراعة املكثفة وال�� تتطلب العديد من اإل

لفطريات واملبيدات املبيدات. وتستخدم املبيدات �ي قطر ألغراض زراعية (كمبيدات األعشاب الضارة ومبيدات ا

الحشرية)، لحماية أشجار النخيل والحدائق من الحشرات وملكافحة الحشرات �ي املباني الحكومية واملنازل الخاصة. 
املكثف للمبيدات آثاراً خط��ة ع�� البيئة نفسها وع�� األنظمة البيئية مثل  الستخداموقد ي��تب من ضغوطات ا

ية والصحة العامة.التنوع الحيوي، وتلوث املياه الجوف
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  الكمياتاملستخدمةمناألسمدةومبيداتاآلفات ١٫٥

  ةكميةاألسمدةاملستخدم ١٫٥٫١

 يالسماد العضو �يتلعب املادة العضوية 
ً
 دورا

ً
 ،التغ��ات الطبيعية والكيميائية �ي مهما

ً
 كما تلعب دورا

ً
 �ي كب��ا

��املياه ومدى تخللها للهواء  احتواءا القدرة ع�� هل ال��ال��بة الجيدة  وتعرف ،ال��بة �يا املفيدة للنبات ينشاط البك
 ع�� عناصر طبيعية احتوائه والزائد يوالطبي� يمما ينتج عنه نشاط ملحوظ للجذور مما يساعد ع�� النمو الص�

يعطاء محصول ص�يحتاجها النبات إل ي�ن والبوتاسيوم الطبي�الن��وج. فوجيد مع العمل ع�� زيادة املحصول 
 ال�� تحتوي�ي األسمدة  يالسماد العضوويعرف  ،ماء ال��بة �ييذوبان  حتاج والايعمالن ع�� تغذية النبات كلما 


ً
 كليا

ً
املادة العضوية �ي  أنع�� املواد املغذية لل��بة بصورة ارتباطات عضوية نباتية أو حيوانية املصدر.  أو جزئيا

، والذي يقل أو ينعدم �ي ال��ب الرملية �ي ظروف عطا��اتوفره �ي ال��بة لضمان ديمومة  املكون الرئيس الواجب
املناطق الجافة وشبة الجافة.

ينشط ويحتفظ باملاء ، وال��بة صبدون شك يحسن من بناء خوا يالسماد العضوومن حيث عالقة ال��بة بالبيئة، ف

حجم األسمدة املستخدمة  أن اتحصاءاإل. وتش�� الضارة ةمن الحشائش والبكت��ي يخا�و من عمل البك��يا النافعة
طن من السماد العضوي املعالج حرارياً . ٢٢بلغ  ٢٠١٥عام 

٢٫٨جدول:السمادنوعحسباملستخدمةاألسمدةكمية(طن)٢٠١٠ -٢٠١٥  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 نوعالسماد

 0 0 1,743 9,012 1,024 12,814 سمادعضويناعم

 0 0 0 0 3,528 0 سمادعضويخشن

 0  0  0 0 0 1,326 سماددواجن

 22 0 0  0  0  0  سمادعضويمعالجحراريًا

 22 0 1,743 9,012 4,552 14,140 املجموع

البلدية والبيئةاملصدر: وزارة



١٫٥٫٢ النوعحسباملستوردةاملبيداتكمية  

الضاغط ع�� البيئة من حيث زيادة الطلب ع�� املنتجات الزراعية لتوف�� الغذاء الالزم وتلبية للنمو السكاني 

جراءات ومن ضم��ا استخدام انتهجت السياسات الزراعية نمط الزراعة املكثفة وال�� تتطلب العديد من اإل

لفطريات واملبيدات املبيدات. وتستخدم املبيدات �ي قطر ألغراض زراعية (كمبيدات األعشاب الضارة ومبيدات ا

الحشرية)، لحماية أشجار النخيل والحدائق من الحشرات وملكافحة الحشرات �ي املباني الحكومية واملنازل الخاصة. 
املكثف للمبيدات آثاراً خط��ة ع�� البيئة نفسها وع�� األنظمة البيئية مثل  الستخداموقد ي��تب من ضغوطات ا

ية والصحة العامة.التنوع الحيوي، وتلوث املياه الجوف
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كمية  تارتفعقد  أنهحسب النوع،  دولة قطر من املبيدات الكيميائية وارداتعن ) ٢٫٩ويتضح من جدول رقم (
كجم (بمعدل نمو  ١٣٠٬٠٠٠ ���كجم  ٧٣٬٧٤٦من  ٢٠١٥ ��� ٢٠١٠�� الف��ة من  الكيميائية واردات املبيدات

نتيجة ارتفاع واردات املبيدات الكيميائية التالية: املبيدات الحشرية و مبيدات الفطريات ومبيدات . )%١٢سنوي 
 املبيدات% ع�� التوا��. �� ح�ن لم ترد أي كمية من ٣٠% و٦١% و١٣األعشاب الضارة بمعدل نمو سنوي 

اردات مبيدات الكيميائية ومنظمات النمو، حيث يالحظ انخفاض لوألغراض الصحة العامة  الواردة الكيميائية

النصيب  الفطرياتاحتلت مبيدات  النسبية، فقد األهمية. ومن حيث ٢٠١٢عام بعدألغراض الصحة العامة ما

.٢٠١٥ �� عام الكيميائية املستوردة املبيدات �جما��% من ٦٥٫٥حيث شكلت نسب��ا  املستوردةاألك�� من املبيدات 

٢٫٩جدول:منقطردولةالكيميائيةوارداتاملبيدات(كجم)النوع٢٠١٥-٢٠١٠حسب

املبيداتنوع
 املستوردة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
النمومعدل

  السنوي 
2010  2015 و 

املستخدمةاملبيدات
الصحةألغراض

 العامة
15,240 50,900 141,889 33,120 9,435 0 -100% 

 %13 15,477 30,055 12788 25,424 10,900 8,300 املبيداتالحشرية

 %61 85,141 11,680 4,920 3,150 3,400 7,791 مبيداتالفطريات

األعشابمبيدات
 الضارة

1,264 0 4,000 0 500 4,682 30% 

 %10- 24,700 500 34,173 0 39,400 41,149 مبيداتغ��محددة

 %100- 0 0 0 0 0 3 منظماتالنمو

 %12 130,000 52,170 85,001 174,463 104,600 73,746 جما��اإل 

البلدية والبيئةاملصدر: وزارة

 
  اآلفات��املنازلواملنشآتالحكوميةكميةاملبيداتاملستخدمةملكافحة ١٫٥٫٣

 ، املكافحة ، فاملكافحة الطبيعية واملكافحة التطبيقية ماقسم�ن ه ���بشكل عام يتم تقسيم طرق املكافحة علمياً
دون تدخل بشري ف��ا، حيث تعمل بشكل طبي�� فة العوامل ال�� ��ل� أو تحد من انتشار اآلتشمل : الطبيعية

فات، ويمكن انجاز هذه العوامل فيما ي��:الظروف الطبيعية ع�� الحد من اآل

 .عوامل غذائية: مثل عدم توافر الغذاء بسبب الجفاف أو عدم توفر العائل

 األمطاررة والرطوبة ونشاط الرياح وهطول عوامل جوية: مثل ارتفاع أو انخفاض الحرا.
  أو املتطفالت وأمراض الحشرات الفطرية  �املف��ساتمثل��ا األعداء الحيوية أعوامل حيوية: من

والبكت��ية والف��وسية.

  تحد من انتشار اآلفات أن. وهذه العوامل يمك��ا وغ��هاعوامل طبوغرافية: مثل وجود الصحاري.

  

ع�� تطبيق هذا النوع من املكافحة إذا ما فشلت املكافحة الطبيعية  اإلنسانعمل  هو طبيقيةاملكافحة التويقصد ب
مكافحة الحشرات والقوارض، مثل ال��ا�يث والصراص�� والقوارض و���ها  إ��حيث يحتاج املجتمع  .�� أداء دورها

كمية املبيدات املستخدمة ملكافحة اآلفات �� املنازل واملنشآت  أن) ٢٫٧. ويتضح من الشكل البياني رقم (من اآلفات
.٢٠١٤ل�� �� عام  ١٬٥٧١كجم و ١٬٧٠٣الحكومية بلغت ما مقداره 



  كميةاملبيداتاملستخدمة��مكافحةآفاتالنخيل ١٫٥٫٤

تتعرض أشجار النخيل لإلصابة بكث�� من اآلفات الحيوانية والحشرية والفطرية والبكت��ية والحشائش و���ها، حيث 

ات الشكل البياني إحصاءتستخدم املبيدات للحد من الخسائر ال�� تحد��ا اآلفات ال�� ��ا�م أشجار النخيل. تش�� 

ل��، كما  ٧٬٠٩٥كجم و ٢٬٠٣١بلغت  ٢٠١٥) لكمية املبيدات املستخدمة ملكافحة آفات النخيل �� عام ٢٫٨رقم (
.٢٠١٣مؤشر كمية املبيدات املستخدمة ملكافحة آفات النخيل �� انخفاض ما بعد عام  أنيالحظ 
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ع�� تطبيق هذا النوع من املكافحة إذا ما فشلت املكافحة الطبيعية  اإلنسانعمل  هو طبيقيةاملكافحة التويقصد ب
مكافحة الحشرات والقوارض، مثل ال��ا�يث والصراص�� والقوارض و���ها  إ��حيث يحتاج املجتمع  .�� أداء دورها

كمية املبيدات املستخدمة ملكافحة اآلفات �� املنازل واملنشآت  أن) ٢٫٧. ويتضح من الشكل البياني رقم (من اآلفات
.٢٠١٤ل�� �� عام  ١٬٥٧١كجم و ١٬٧٠٣الحكومية بلغت ما مقداره 



  كميةاملبيداتاملستخدمة��مكافحةآفاتالنخيل ١٫٥٫٤

تتعرض أشجار النخيل لإلصابة بكث�� من اآلفات الحيوانية والحشرية والفطرية والبكت��ية والحشائش و���ها، حيث 

ات الشكل البياني إحصاءتستخدم املبيدات للحد من الخسائر ال�� تحد��ا اآلفات ال�� ��ا�م أشجار النخيل. تش�� 

ل��، كما  ٧٬٠٩٥كجم و ٢٬٠٣١بلغت  ٢٠١٥) لكمية املبيدات املستخدمة ملكافحة آفات النخيل �� عام ٢٫٨رقم (
.٢٠١٣مؤشر كمية املبيدات املستخدمة ملكافحة آفات النخيل �� انخفاض ما بعد عام  أنيالحظ 
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  لقطري اقتصاد��االسماكأهميةقطاعالزراعةوالحراجةوصيداأل  ١٫٦

حتياجات من السلع الغذائية و�التا�� االلبعض  توف��هبالرغم من أهمية القطاع الزرا�� �� دولة قطر من حيث 

املستخدمة �� القطاعات  املياهمصادر  إجما��%) من ٣٥�س��لك نحو ( أنهتحقيق جزء من األمن الغذائي، إال 
املياه ات ستخدام%) من ا٩٢ونحو ( ٢٠١٥مكعب عام ) مليون م�� ٢٩٦٫٣ية �� دولة قطر أي حوا�� (قتصاداال

 إ��اإلعانات الزراعية ال�� تقدمها الدولة له، وهكذا أدت السياسات خالل الف��ة املاضية  إ�� باإلضافةالجوفية ف��ا 
الل ضمان األمن الغذائي من خ إ��رفع نسبة تحقيق االكتفاء الغذائي الو��� بدالً من السياسات الزراعية الهادفة 

ع�� املياه �� القطاع الزرا��. زيادات هائلة �� الطلب إ�� اإلقلي��التجارة والتكامل 

أو من  جما��القطري محدوداً سواء من حيث مساهمته �� الناتج املح�� اإل قتصادوال زال ثقل هذا القطاع �� اال
مليون  ٧٦١ سماكحيث توفر فرص العمل (التشغيل)، حيث بلغت القيمة املضافة �� القطاع الزراعة وصيد األ

.٢٠١٠% عن عام ٩مليون ر.ق، بمعدل نمو سنوي  ٥٣٧مقارنة بنحو  ٢٠١٤ر.ق عام 

عمل من خالل  يساهم القطاع الزرا�� �� خلق فرص، فسماكأما ع�� صعيد التشغيل �� قطاع الزراعة وصيد األ
وهذه ، ٢٠١٥عام �� القوى العاملة  إجما��من % ١٫٢العمالة الزراعية حيث بلغت نسبة العمالة �� نشاط الزراعة 

 .٢٠١٤-٢٠١٠% خالل الف��ة ١٫٤النسبة منخفضة مقارنة باألعوام السابقة وال�� ثبتت النسبة تقريباً بمتوسط 
 ٢٠١٥عامالً  ٢٤٬٠٠٦ إ�� ٢٠١٠عامالً عام  ١٧٬١١٦هذا القطاع من ونالحظ رغم ذلك زيادة عدد القوى العاملة �� 

%.٦غالبي��ا من العمالة الوافدة، حيث بلغ معدل النمو السنوي خالل هذه الف��ة 

٢٫١٠جدولالقطاعأهمية: األوصيدوالحراجةالزراعةسماكقطاعاال��قتصاد القطري٢٠١٠ -٢٠١٥

  السنة

االقتصاديالقطاع��العمالة الزراالزراعية 
املضافةالقيمة
الزراعةقطاع��
وصيدوالحراجة

  سماكاأل 
 (مليونر.ق)

���املالناتج
باألسعار جما��اإل 

الجارية  
 (مليونر.ق)

القيمةنسبة
قطاع��املضافة

الزراعة
وصيدوالحراجة

منسماكاأل 
���املالناتج

 %جما��اإل 

عدد��العاملون
الزراعةقطاع

وصيدوالحراجة
 سماكاأل 

عدد�جما��
 القوىالعاملة

العاملوننسبة
الزراعة��

وصيدوالحراجة
منسماكاأل 

القوى�جما��
 %العاملة

2010 537 455,445 0.12 17,116 1,269,403 1.35 

2011 590 618,089 0.1 17,287 1,271,074 1.36 

2012 641 692,655 0.09 18,162 1,341,193 1.35 

2013 695 734,863 0.09 21,207 1,543,265 1.37 

2014 761 764,797 0.1 23,123 1,689,933 1.37 

2015  …  ... … 24,006 1,956,627 1.23 

السنويالنمومعدل
20102015و  

9% 14% -4% 6% 6% 0% 

... : غ�� متوفر.

.بالعينةمسح القوى العاملة  - املصدر : وزارة التخطيط التنموي واالحصاء
. ٢٠١٠ تعداد العام - وزارة التخطيط التنموي واالحصاءاملصدر: 
 .احصاءات الحسابات القومية  - وزارة التخطيط التنموي واالحصاءاملصدر: 

  

  كميةوقيمةالصادراتوالوارداتمناملنتوجاتالزراعية ١٫٧

ألف ريال قطري، حيث انخفضت  ٦٤٬٦٠٦ما مقداره  ٢٠١٥بلغت قيمة صادرات املنتوجات الزراعية القطرية عام 

%. أما واردات املنتوجات الزراعية فقد ٥٦-بمعدل نمو سنوي  ٢٠١٠قيمة صادرات املنتوجات الزراعية عن عام 
ألف ر.ق عام  ٥٬٧١٧٬١٤٢% خالل هذه الف��ة، إذ كانت قيم��ا ١٢ت قيم��ا ارتفاعاً مطرداً بمعدل نمو سنوي ارتفع

.٢٠١٥ألف ر.ق �� عام  ١٠٬٠٣٣٬٩٧١وأصبحت قيم��ا  ٢٠١٠

٢٫١١جدول:والواردةالصادرةالزراعيةاملنتوجاتوقيمةكمية(ر.قألف،طن)قطر٢٠١٠لدولة-٢٠١٥

  السنة
 الوارداتللمنتوجاتالزراعية راتللمنتوجاتالزراعيةالصاد

 القيمة(ألفر.ق) (طن)الكمية القيمة(ألفر.ق) (طن)الكمية

2010 3,424,774 4,010,997 1,592,747 5,717,142 

2011 2,934,033 4,639,969 1,589,686 7,311,082 

2012 … 90,385 … 748,985 

2013 … 80,493 … 8,226,946 

2014 … 115,545 … 10,393,482 

2015 … 64,606 … 10,033,971 

السنويالنمومعدل
20102015و  

... -56% ... 12% 

...: غ�� متوفر

السلع الزراعية س��ال�النشرة السنوية ال –املصدر: وزارة البلدية والبيئة 

 
  تربيةالحيوانات��املزارعحسبالنوعوالبلدية ١٫٨

، ومن ٢٠١٤% عن عام ٣٧، بمعدل نمو سنوي ٢٠١٥ألف حيوان عام  ٣٨٢عدد الحيوانات �� املزارع  إجما��بلغ 
معدل النمو السنوي ل��بية الخيول �� املزارع كانت عالية إذ بلغ  أن) ملعدالت النمو السنوية، ٢٫١٢خالل الجدول (

٦١ارع ، يليه معدل نمو السنوي ل��بية األغنام % مقارنة مع بقية معدالت النمو السنوية ل��بية الحيوانات �� املز
.٢٠١٤% عن عام ٢٠% ، يليه تربية األبقار بمعدل نمو السنوي ٥٦
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  كميةوقيمةالصادراتوالوارداتمناملنتوجاتالزراعية ١٫٧

ألف ريال قطري، حيث انخفضت  ٦٤٬٦٠٦ما مقداره  ٢٠١٥بلغت قيمة صادرات املنتوجات الزراعية القطرية عام 

%. أما واردات املنتوجات الزراعية فقد ٥٦-بمعدل نمو سنوي  ٢٠١٠قيمة صادرات املنتوجات الزراعية عن عام 
ألف ر.ق عام  ٥٬٧١٧٬١٤٢% خالل هذه الف��ة، إذ كانت قيم��ا ١٢ت قيم��ا ارتفاعاً مطرداً بمعدل نمو سنوي ارتفع

.٢٠١٥ألف ر.ق �� عام  ١٠٬٠٣٣٬٩٧١وأصبحت قيم��ا  ٢٠١٠

٢٫١١جدول:والواردةالصادرةالزراعيةاملنتوجاتوقيمةكمية(ر.قألف،طن)قطر٢٠١٠لدولة-٢٠١٥

  السنة
 الوارداتللمنتوجاتالزراعية راتللمنتوجاتالزراعيةالصاد

 القيمة(ألفر.ق) (طن)الكمية القيمة(ألفر.ق) (طن)الكمية

2010 3,424,774 4,010,997 1,592,747 5,717,142 

2011 2,934,033 4,639,969 1,589,686 7,311,082 

2012 … 90,385 … 748,985 

2013 … 80,493 … 8,226,946 

2014 … 115,545 … 10,393,482 

2015 … 64,606 … 10,033,971 

السنويالنمومعدل
20102015و  

... -56% ... 12% 

...: غ�� متوفر

السلع الزراعية س��ال�النشرة السنوية ال –املصدر: وزارة البلدية والبيئة 

 
  تربيةالحيوانات��املزارعحسبالنوعوالبلدية ١٫٨

، ومن ٢٠١٤% عن عام ٣٧، بمعدل نمو سنوي ٢٠١٥ألف حيوان عام  ٣٨٢عدد الحيوانات �� املزارع  إجما��بلغ 
معدل النمو السنوي ل��بية الخيول �� املزارع كانت عالية إذ بلغ  أن) ملعدالت النمو السنوية، ٢٫١٢خالل الجدول (

٦١ارع ، يليه معدل نمو السنوي ل��بية األغنام % مقارنة مع بقية معدالت النمو السنوية ل��بية الحيوانات �� املز
.٢٠١٤% عن عام ٢٠% ، يليه تربية األبقار بمعدل نمو السنوي ٥٦
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٢٫١٢جدول،والبلديةالنوعحسباملزارع��الحيواناتعدد:٢٠١٤٢٠١٥و  

  البيان

مجموع
الحيوانات
العامخالل

2014  

مجموع
الحيوانات
العامخالل

2015  

النمومعدل
  السنوي 

20142015و  

عامالبلديةحسبالحيوانات2015عدد 

الدوحة الريانالوكرةصالل أمالخورالشمالالظعاين

 425 4,418 4,764 2,621 65 10,038 0 %20 22,331 18,533 أبقار

اغنام
 (ضأن)

148,838 231,820 56% 0 52,582 8,375 23,607 109,377 33,109 4,770 

 3,644 5,933 33,202 9,974 6,093 27,380 0 %16 86,226 74,023 ماعز

 309 1,160 2,167 1,002 308 8,342 0 %17 13,288 11,385 جمال

 393 198 728 1,089 12 702 0 %61 3,122 1,941 خيول 

 350 1,746 10,437 3,577 93 9,464 0 %7 25,667 23,915 أخرى 

9,891 46,564 160,675 41,870 14,946 108,508 0 %37 382,454 278,635 املجموع 

املحاصيل إنتاجالنشرة السنوية ملساحات و –املصدر: وزارة البلدية والبيئة 



عدد الحيوانات �� بلدية الخور قد  أنيوضح الجدول أعاله  نات �� املزارع حسب البلدية،اومن حيث عدد الحيو
ألف حيوان، تل��ا بلدية الريان  ١٦١حظت ع�� الحصة العظ�� من حيث تربية الحيوانات باملزارع إذ بلغ عددهم 

ألف حيوان، ومن ثم  ٤٢صالل قرابة  أمألف حيوان، تل��ا بلدية  ٤٧ألف حيوان، تل��ا بلدية الشمال قرابة  ١٠٩

تربي حيوانات �� املزارع،  املزارع �� بلدية الدوحة ال أناآللف حيوان. ومن الجدير بالذكر  ١٠بلدية الظعاين حوا�� 
ف�� مخصصه لزراعة املحاصيل الزراعية الدائمة.



  مساحةاملسطحاتالخضراءحسبالبلدية ١٫٩

، ٢٠١٥مليون م�� مربع عام  ١٫٢٨٤مساحة املسطحات الخضراء �� دولة قطر  إ�ما��وفق البيانات املتوفرة، بلغ 
النسبية ملساحة املسطحات الخضراء حسب البلديات  األهمية. ومن حيث ٢٠١٠% عن عام ٤وبمعدل نمو سنوي 

الحصة العظ�� من مساحة املسطحات الخضراء كانت �� بلدية الريان حيث شكلت �سب��ا  أن، نجد ٢٠١٥عام 

 ٢٠١٠مساحة املسطحات الخضراء حسب البلديات. ومن حيث معدالت النمو السنوية عامي  إ�ما��من % ٩
أك�� البلديات ارتفاعاً ملعدالت النمو السنوية �� املسطحات الخضراء حسب البلديات �� بلدية  أن، نجد ٢٠١٥و

%.١٣صالل بمعدل نمو  أم هيلي%، ١٤% ، يليه بلدية الظعاين بمعدل نمو سنوي ٢٣الخور والذ���ة بمعدل 



 

   



201539اإلحصاءات البيئية في دولة قطر
  

م٢٫١٣جدول)الخضراءاملسطحاتمساحة:ال٢(قطر��العامةالحدائق٢٠١٠تشمل–٢٠١٥  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلدية

النمومعدل
  السنوي 

20102015و   
الخور

 وال����ة
25,920 25,920 25,920 25,920 72,876 72,876 23% 

 %13- 592,229 ... ...  ...  ...  1,164,588 الدوحة

 %9 502,206 484,873 344,269 344,269 344,269 329,331 الريان

 %11 14,241 8,523 8,523 8,523 8,523 8,523 الشمال

 %14 36,550 35,000 35,000 25,000 23,300 18,830 الظعاين

 %1- 47,000 47,000 52,858 52,858 48,776 48,776 الوكرة

 %13 19,000 16,700 15,200 14,600 10,400 10,400 صاللأم

 %4 1,284,102 664,972 481,770 471,170 461,188 1,606,368 املجموع

... : ��� متوفر

املصدر: وزارة البلدية والبيئة



 
٢٠١٤ – ٢٠١١* بيانات بلدية الدوحة ��� متوفرة أدى ذلك ��� انخفاض املن��� خالل الف��ة 



شجرة نخيل،  ١٠٬٧١٧، م��ا ٢٠١٥�� عام  ١٧١٬٤٥٠وال�ج��ات والنخيل املزروعة  األشجاربلغ عدد كل من 
. ومن املالحظ زيادة �� معدالت النمو ١٠١٬٠٥١ أخرىشج��ات، وأنواع  ١٣٬٧٢٦أشجار منوعة، و ٤٥٬٩٥٦و

.٢٠١٠السنوية ألعداد ألشجار وال�ج��ات والنخيل، ومساح��ا عن عام 
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٢٫٩شكل :الخضراءاملسطحاتمساحة)٢ممليون (التشمل
٢٠١٥- ٢٠١٠* الحدائقالعامة
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  تشملالحدائقالعامة)(عدد،م��مربع،كم):املسطحاتالخضراء��قطر)ال٢٫١٤جدول 
٢٠١٠–٢٠١٥  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلدية
النمومعدل

  السنوي 
 2015 و 2010

املزروعةاملساحة
(الخضراءاملسطحات)

 )٢(ألفم
1,606,368 461,188 471,170 481,770 664,972 1,284,102 -4% 

زراع��ااملعاداملساحة
 2(�يان��ا)م

1 1 1 1 1 1  100%  

 %5- 10,717 5,595 5,067 5,146 5,340 13,779 عددأشجارالنخيل

النخيلاشجارمساحة
 2م

6,458 6,856 6,856 6,856 7,998 8,474 6%  

10 45,956 29,336 22,577 23,356 19,985 28,354 األشجارعدد%  

األشجار مساحة22 30,991 29,352 19,595 17,595 13,893 11,283 2م% 

 %30- 13,726 7,807 5,808 4,986 4,846 83,156 عددال�ج��ات

 %22 6,135 4,927 3,797 3,167 3,022 2309 2مساحةال�ج��اتم

48 101,051 86,016 61,661 44,900 16,150 14,000 أخرى عدد% 

4 171,450 128,754 95,113 78,388 46,321 139,289 األشجارمجموع% 

مساحاتمجموع
 األشجار

20,050 23,771 27,618 30,248 42,277 45,600 18% 

الطرقجوانبزراعة
 والجزرالوسطية(كم)

 … 700 1,502 4,002 1,202 42,141 … 

...: ��� متوفر

 بيانات بلدية الدوحة ، ��� متوفرة )٢٠١١ -

٢٠١٤.(

  تشمل بلدية الريان فقط.مساحة املعاد زراع��ا

  عدد أشجار النخيل ووال�ج��ات  األشجار

أنواع وال تشمل بلدية الشيحانية. أخرى

  مساحات أشجار النخيل ووال�ج��ات األشجار 

تشمل بلدية الشمال وأم صالل فقط .

  صالل  أمزراعة جوانب الطرق تشمل بلدية

فقط .

  .املصدر: وزارة البلدية والبيئة
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١٫١٠ البلديةمساحةحسبالعامةالحدائق 

% عن ٩، بمعدل نمو سنوي ٢٠١٥حديقة عام  ٨٦وفق البيانات املتاحة، بلغ عدد الحدائق العامة �� دولة قطر 
املزروعة �� الحدائق العامة  األشجاربلغ عدد  ٢٠١٥م�� مربع. و�� عام  ١٬٢٨٨٬٥٨٤. وبمساحة قدرها ٢٠١٠عام 

.٨٤٬٩٨٩ أخرىشج��ة وأنواع  ٣٬١٩٤شجرة، وعدد ال�ج��ات  ٨٬٦٧٣ األشجارأشجار نخيل، وعدد  ١٬٢٧٠

معدل النمو السنوي  ومن حيث معدالت النمو السنوية لألشجار املزروعة �� الحدائق العامة، نجد زيادة ��
معدالت زادت  خرىاملختلفة األ األشجار، وكذلك الحال بالنسبة ألعداد ٢٠١٠عن عام % ١٠ل�ج��ات بنسبة ل

% ٥ معدل نمو سنوي العامة الحدائق ��مساحة املسطحات الخضراء  وبلغ معدل نمو %.٦بنسبة النمو السنوية 
 .٢٠١٠عن عام 

  ٢٠١٥-٢٠١٠:الحدائقالعامة���حسبالعددواملساحةخاللال����٢٫١٥دولج

عدد  
الحدائق

مساحة 
الحدائق 
2العامة م

املساحة املزروعة  
(املسطحات 
2الخضراء ) م

املساحة 
املعاد 

زراع��ا 
(صيانة) 

2م

عدد أشجار 
النخيل

مساحة 
أشجار 

النخيل 
2م

عدد  
األشجار

مساحة  
األشجار 

2م

عدد  
ال�ج��ات

 
مساحة 
ال�ج��ات 

2م

 أعداد
أخرى

2010 56 1,073,461 410,505 0 1,253 1,962 6,526 4,901 1,485 744 71,035 

2011 57 1,078,613 412,212 0 1,284 1,972 6,598 4,945 1569 741 71,035 

2012 59 1,095,953 418,867 147,089 1,188 2,022 6,619 4,965 1,627 774 76,115 

2013 69 1,145,035 434,904 147,089 1,244 2,158 6,883 5,200 1,731 852 82,050 

2014 82 1,247,152 506,253 147,089 1,248 2,205 8,281 6,829 1,871  992 82,050 

2015 86 1,288,584 526,603 7,750 1,270 2,267 8,637 7,468 3,194 1,223 84,989 

النمومعدل
السنوي

 2015و2010
9% 4%  5% … 0% 3% 6% 9% 17% 10% 4% 

...: ��� متوفر

املساحة املزروعة، تشمل بلدية الشيحانية فقط.

املعاد زراع��ا تشمل بلدية الخور والذخ��ة فقط.املساحة 

املصدر: وزارة البلدية والبيئة.
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 القطاعاتجما��إل الطلبع��املياه .٢
ع�� املوارد الطبيعية  قتصادواال يندرج ضمن الضغوط الناتجة عن تلبية حاجات السكان املياهالطلب ع��  أن

ما كان عليه �� أي وقت م���،  املياهالطلب ع�� يفوق اليوم وم��ا املوارد املائية، والنمو والحراك  ���األسباب تعود و
الغذائي والضغوط الناجمة عن تزايد الحاجة  س��الكالسكاني وارتفاع مستويات املعيشة والتغي�� �� عادات اال��� 

م��ابطة.واملياه العالقة ب�ن والطاقة  أن، حيث الطاقة

املؤسسة ، ولقد قامت ٢٠١٥�� عام  م�� مكعب مليون ٤٩٩ ��� دولة قطر��  املياهحجم الطلب ع��  ووصل
والكهرباء كما  املياه اس��الكلخفض وكفاءة الطاقة  برنامج وط�� لل���يدبإطالق القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء) 

واستدامة املوارد املائية لألجيال القادمة. املياه اس��الكخفض سعت دولة قطر �� سن قانون للمياه ل

٢٫١٦جدول(السنة��مكعب��ممليون)املياه��عالطلب:٢٠١٠-٢٠١٥  

 الطلبع��املاء السنة

2010 352.6 

2011 370.3 

2012 408.3 

2013 436.8 

2014 463.4 

2015 498.8 

السنويالنمو2010معدل7% 2015و 
القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء).املصدر: املؤسسة 

 

   

  

٣. الطاقةتوليد  
االقتصاديباالحتياجات الناشئة عن زيادة عدد السكان والنمو املرتبط  س��ال�يأتي توليد الطاقة لتلبية اال .

ووقود املركبات و���ها من متطلبات النمو السكاني  املياهالكهرباء واستخدام الطاقة �� تحلية  إنتاجوالضغوط �� 
مزيد من  إ��وال�� بدورها تؤدي ي. ويتم الضغط ع�� البيئة من خالل زيادة استخدامات الطاقة قتصادواال

الهواء، وبالتا�� تغي�� �� حالة نوعية الهواء املحيط وتراك�� الغازات الدفيئة.  إ��االنبعاثات املنطلقة 

  ):عالقةتوليدالطاقةبالسياساتالوطنية٣رقم(طار اإل 
ية والتقنية ال��ام�/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال���ا��/املشروع  
كفاءة قطاع الطاقة والغاز. -١

  :األهداف
مش��كة للطاقة واملاء من خالل تحديث نظام االيصال. إنتاجالغاز لكل وحدة  اس��ال�دراسة خيارات لتخفيض -

الطاقة. إنتاجتحس�ن الكفاءة الحرارية �� -

التعجيل �� اعتماد تقنيات توف�� الطاقة.-

التأكد من متابعة تنفيذ النظام الخاص باملباني الخضراء (الكود) �� قطر.-

لجنة وطنية للطاقات املتجددة. إنشاء-

:املخرجات  
كفاءة استخدام الطاقة والغاز وتحس�ن جودة الهواء.تعزيز -


:ال���ا��/املشروع  
٢ -الحد من اح��ا� الغاز الطبي�� وانبعاثاته.

  :األهداف
مليار م�� مكعب لكل مليون طن من الطاقة املنتجة مقارنة بنسبة عام  ٠٫٠١١٥النصف لتبلغ  إ��خفض نسبة اح��ا� الغاز -

.مليار م�� مكعب لكل مليون طن من الطاقة املنتجة ٠٫٠٢٣٠البالغة  ٢٠٠٨
:املخرجات  

.هواء نقي واستجابات فعالة لتغي�� املناخ-


:ال���ا��/املشروع  
٣ - توليد الطاقة قاعدة بيانات املعلومات البيئية/.

  :األهداف
.البحث إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

:املخرجات  
-والدو�� اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل.


SDGs (( ٢٠٣٠املستدامة  عالقة توليد الطاقة باألطر الدولية مثل أهداف التنمية
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٣. الطاقةتوليد  
االقتصاديباالحتياجات الناشئة عن زيادة عدد السكان والنمو املرتبط  س��ال�يأتي توليد الطاقة لتلبية اال .

ووقود املركبات و���ها من متطلبات النمو السكاني  املياهالكهرباء واستخدام الطاقة �� تحلية  إنتاجوالضغوط �� 
مزيد من  إ��وال�� بدورها تؤدي ي. ويتم الضغط ع�� البيئة من خالل زيادة استخدامات الطاقة قتصادواال

الهواء، وبالتا�� تغي�� �� حالة نوعية الهواء املحيط وتراك�� الغازات الدفيئة.  إ��االنبعاثات املنطلقة 

  ):عالقةتوليدالطاقةبالسياساتالوطنية٣رقم(طار اإل 
ية والتقنية ال��ام�/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال���ا��/املشروع  
كفاءة قطاع الطاقة والغاز. -١

  :األهداف
مش��كة للطاقة واملاء من خالل تحديث نظام االيصال. إنتاجالغاز لكل وحدة  اس��ال�دراسة خيارات لتخفيض -

الطاقة. إنتاجتحس�ن الكفاءة الحرارية �� -

التعجيل �� اعتماد تقنيات توف�� الطاقة.-

التأكد من متابعة تنفيذ النظام الخاص باملباني الخضراء (الكود) �� قطر.-

لجنة وطنية للطاقات املتجددة. إنشاء-

:املخرجات  
كفاءة استخدام الطاقة والغاز وتحس�ن جودة الهواء.تعزيز -


:ال���ا��/املشروع  
٢ -الحد من اح��ا� الغاز الطبي�� وانبعاثاته.

  :األهداف
مليار م�� مكعب لكل مليون طن من الطاقة املنتجة مقارنة بنسبة عام  ٠٫٠١١٥النصف لتبلغ  إ��خفض نسبة اح��ا� الغاز -

.مليار م�� مكعب لكل مليون طن من الطاقة املنتجة ٠٫٠٢٣٠البالغة  ٢٠٠٨
:املخرجات  

.هواء نقي واستجابات فعالة لتغي�� املناخ-


:ال���ا��/املشروع  
٣ - توليد الطاقة قاعدة بيانات املعلومات البيئية/.

  :األهداف
.البحث إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

:املخرجات  
-والدو�� اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل.


SDGs (( ٢٠٣٠املستدامة  عالقة توليد الطاقة باألطر الدولية مثل أهداف التنمية



2015اإلحصاءات البيئية في دولة قطر 44
  

�ما��: كثافة الطاقة مقاسةً بالطاقة األولية والناتج امل��� اإل)١٫٣) ،املؤشر رقم (٧الهدف (-



عالقة توليد الطاقة باألطر الدولية مثل مؤشرات التنافسية الدولية 

  كثافة استخدامات الطاقة-


% مقارنة بالعام ٨بمعدل نمو سنوي  ٢٠١٥واط �� الساعة عام  ألف غيغا ٤١كمية الكهرباء املتولدة  ��ما��بلغ 
ارتفاع عام ملن��� كمية الكهرباء املتولدة. ���. ويوضح الشكل التا�� ٢٠١٠
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٢٫١١شكل :سنوياالكهرباءالساعة(توليد��واطغيغا(
 ٢٠١٥ - ٢٠١٠

  

  حسبنوعال���ي�وسائلالنقل .٤
ات الضخمة نشاءواإل االقتصادي واالزدهاروالتوسع العمراني يرتبط استخدام السيارات بحاجات السكان 

تعمل ع�� الضغط ع��  ،يقتصادالتطور السكاني واالوالحديثة، وكل هذه الجوانب الناتجة من القوة الدافعة، 
ارات �ي قطر ع�� العديد من الجوانب مثل زيادة يالس عدد زيادةالضغوطات الناتجة عن  وتتمثلاملوارد البيئية. 

 األرا���ي وسائل النقل املختلفة، وكذلك التغي�� �ي استخدام االنبعاثات الناتجة عن اح��اق الوقود املستخدم �
واملخلفات الناتجة م��ا السياراتاملياه �ي عملية تنظيف هذه  اس��ال�طرق جديدة، وأيضاً  إنشاءنتيجة توسعة و ،

مثل الزيوت والبطاريات واإلات وهياكل السياراتطار، والسيارات املهملة. ومربع اإلعالقة أدناه يوضح  طار
الدولية.  واألطر استخدامات وسائل النقل بالسياسات الوطنية

  ):عالقةاستخداماتوسائلالنقلبالسياساتالوطنية٤رقم)طار اإل 
املقبلة،  األجيال أجلبرنامج الحفاظ ع�� البيئة من ية والتقنية، قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

وبرنامج سكان أصحاء ال��امج/املشاريع التالية: 

:ال��نام�/املشروع  
١ -  جودة الهواء والحد من االنبعاثات إدارةتحس�ن.

  الهدف:
جودة الهواء . إدارة�ي دولة قطر من خالل تحس�ن  األوزونالقضاء ع�� حاالت زيادة مستويات  -

:املخرجات  
خ.لتغ�� املناهواء نقي واستجابات فعالة  -


:ال��نام�/املشروع  
٢ - .الوقاية من األمراض السارية

  الهدف:
نسمة. ١٠٠٠٠حالة لكل  ١٫١ إ��حالة  ٦٫١تخفيض نسبة تف��� السل الرئوي من  -

تطبيق نظام إنذار مبكر ملراقبة الحاالت وتتبعها . -

:املخرجات  
.باألمراض السارية اإلصابةتخفيض نسبة ��ديد  -


:ال��نام�/املشروع  
٣ -  األرا���استخدام كفاءة.

  الهدف:
للتنمية العمرانية والنقل املتكامل وتنفيذها. شاملةال الوطنية الخطة إقرار -

املخرجات: 

.األرا���تحس�ن كفاءة استخدام -
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  حسبنوعال���ي�وسائلالنقل .٤
ات الضخمة نشاءواإل االقتصادي واالزدهاروالتوسع العمراني يرتبط استخدام السيارات بحاجات السكان 

تعمل ع�� الضغط ع��  ،يقتصادالتطور السكاني واالوالحديثة، وكل هذه الجوانب الناتجة من القوة الدافعة، 
ارات �ي قطر ع�� العديد من الجوانب مثل زيادة يالس عدد زيادةالضغوطات الناتجة عن  وتتمثلاملوارد البيئية. 

 األرا���ي وسائل النقل املختلفة، وكذلك التغي�� �ي استخدام االنبعاثات الناتجة عن اح��اق الوقود املستخدم �
واملخلفات الناتجة م��ا السياراتاملياه �ي عملية تنظيف هذه  اس��ال�طرق جديدة، وأيضاً  إنشاءنتيجة توسعة و ،

مثل الزيوت والبطاريات واإلات وهياكل السياراتطار، والسيارات املهملة. ومربع اإلعالقة أدناه يوضح  طار
الدولية.  واألطر استخدامات وسائل النقل بالسياسات الوطنية

  ):عالقةاستخداماتوسائلالنقلبالسياساتالوطنية٤رقم)طار اإل 
املقبلة،  األجيال أجلبرنامج الحفاظ ع�� البيئة من ية والتقنية، قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

وبرنامج سكان أصحاء ال��امج/املشاريع التالية: 

:ال��نام�/املشروع  
١ -  جودة الهواء والحد من االنبعاثات إدارةتحس�ن.

  الهدف:
جودة الهواء . إدارة�ي دولة قطر من خالل تحس�ن  األوزونالقضاء ع�� حاالت زيادة مستويات  -

:املخرجات  
خ.لتغ�� املناهواء نقي واستجابات فعالة  -


:ال��نام�/املشروع  
٢ - .الوقاية من األمراض السارية

  الهدف:
نسمة. ١٠٠٠٠حالة لكل  ١٫١ إ��حالة  ٦٫١تخفيض نسبة تف��� السل الرئوي من  -

تطبيق نظام إنذار مبكر ملراقبة الحاالت وتتبعها . -

:املخرجات  
.باألمراض السارية اإلصابةتخفيض نسبة ��ديد  -


:ال��نام�/املشروع  
٣ -  األرا���استخدام كفاءة.

  الهدف:
للتنمية العمرانية والنقل املتكامل وتنفيذها. شاملةال الوطنية الخطة إقرار -

املخرجات: 

.األرا���تحس�ن كفاءة استخدام -
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:ال��نام�/املشروع  
٤ - . قاعدة بيانات املعلومات البيئية/وسائل النقل

  :األهداف
البحث. إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

:املخرجات  
-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل



SDGs (( ٢٠٣٠املستدامة  عالقة استخدامات وسائل النقل باألطر الدولية مثل أهداف التنمية

 .�� السنةشخص  ١٠٠٠اإلصابات بالسل لكل : ٦، املؤشر رقم ٣الهدف
عالقة استخدامات وسائل النقل باألطر الدولية مثل مؤشرات التنافسية الدولية

 .٢كثافة شبكة الطرق كم لكل كم
 

 ٢٠١٥�� عام  أنه. السيارات والدراجات النارية حسب نوع ال��خيص إجما��) ٢٫١٧رقم (جدول ��  اتحصاءاإل�ش�� 
 ألف سيارة ٩٩٩مليون سيارة ودراجة نارية، توزعت م��ا  ما يزيد عنعدد السيارات والدراجات النارية  إجما��بلغ 

.الحكومي، والخصو���، والنقل الخاص، وسيارات األجرةذات ال��خيص 

 ، حيث يتصدر القائمة٢٠١٥-٢٠١٠ويظهر الجدول أيضاً األعداد امل��اكمة من وسائل النقل املختلفة خالل الف��ة 
حيث شكلت  أخرى، تالها أنواع تراخيص ٢٠١٠% عن عام ١٢تراخيص املركبات الحكومية بمعدل نمو سنوي 

% لكل م��ما. ٨ترخيص خصو��� ونقل خاص بمعدل نمو سنوي  %، يليه١٠بنسبة بلغت 

٢٫١٧جدول:��جما��ال��خينوعحسبالناريةوالدراجاتالسيارات٢٠١٠-٢٠١٥  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010  نوعال��خي�
النمومعدل

  السنوي 
2010 2015 و 

 %12  1،176 2,559 755 684 668 678 حكومي

 %8  697،032 647,923 606,257 562,266 515,559 484,891 خ�و���

 %8  271،719 246,340 227,530 211,443 197,469 186,775 نقلخاص

 %5  32،060 25,753 25,024 25,024 26,419 25,095 معداتثقيلة

 %2  28،997 28,419 27,887 27,320 26,616 26,502 أجرة

 %7  15،965 14,584 13,235 12,542 12,555 11,490 دراجاتنارية

 %4  40،126 35,781 33,031 33,055 33,016 32,618 مقطورة

 %1  3،022 2,705 3,867 2,773 2,794 2,826 نقلعام

 %10  2،709 644 2,328 2,020 1,787 1,664 أخرى 

  772,539 816,883 877,127 939,914 1,004,708 1,092,806   7%املجموع

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل – ات النقل واالتصاالت.إحصاءفصل  –السنوية  حصائيةاملجموعة اإل



  

 ١١٤٬٦٥١عدد السيارات والدراجات النارية الجديدة واملسجلة  إجما��بلغ  أنه) ٢٫١٨ات جدول رقم (إحصاءتش�� 
معدالت النمو  أن. ومن الجدير بالذكر ٢٠١٠% عن عام ١٢بمعدل نمو سنوي  ٢٠١٥سيارة ودراجة نارية �� عام 

% ومن ٢٤%، يليه مقطورة بمقدار ٣٣% يليه سيارة حكومية بمعدل نمو ١٨٥كانت كالتا�� �� النقل العام بمقدار 
من هذه الدراجات  عدد معت�� أن% حيث ١٨%، وبلغ معدل نمو الدراجات النارية ٢٠معدات ثقيلة بمقدار  ثم

 أعدادتستخدم �� التوصيل امل���� مثل منتجات املطاعم وال��يد و���ها من الخدمات. بينما تراوحت الزيادة �� 
يادة السكانية �� نفس الف��ة وال�� بلغ % وذلك يتناسب مع الز١٠السيارات الخاصة خالل نفس الف��ة بمقدار 

% لنفس ٦٫٢والذي بلغ  االقتصادي%). وأيضاً مع النمو ٧( ٢٠١٥و  ٢٠١٠معدل النمو السنوي للسكان عامي 
وسائل النقل بمختلف أنواعها. فيما بلغت الزيادة �� املعدات الثقيلة وال�� الف��ة والذي يتضمن زيادة الطلب ع�� 

املقطورة وال�� تستخدم �� نقل % وح�� الشاحنات ١٦ مقدارهت و�� شق الطرق الجديدة ما انشاءتستخدم �� اإل
%. ١٦ بمقدارالبضائع زادت 

٢٫١٨جدول:�ال��خينوعحسباملسجلةالجديدةالناريةوالدراجاتالسيارات٢٠١٠-٢٠١٥  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010  نوعال��خي�
النمومعدل

  السنوي 
2010 2015 و 

 %33  448 520 100 168 30 108 حكومي

 %10  67,447 69,479 65,025 58,923 45,316 41,074 خ�و���

 %13  31,274 29,129 24,311 21,712 18,484 17,140 نقلخاص

 %20  6,767 4,899 3,242 37 2,948 2,666 معداتثقيلة

 %14  1,024 1,328 881 1,164 582 522 أجرة

 %18  2,006 1,903 1,477 1,328 1,285 895 دراجاتنارية

 %24  4,725 2,910 1,358 1,146 1,403 1,607 مقطورة

 %185  379 31 13 7 5 2 نقلعام

 %15  581 122 674 534 252 293 أخرى 

  64,307 70,305 85,019 97,081 110,321 114,651  12%املجموع

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل – ات النقل واالتصاالت.إحصاءفصل  –السنوية  حصائيةاملجموعة اإل
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 ١١٤٬٦٥١عدد السيارات والدراجات النارية الجديدة واملسجلة  إجما��بلغ  أنه) ٢٫١٨ات جدول رقم (إحصاءتش�� 
معدالت النمو  أن. ومن الجدير بالذكر ٢٠١٠% عن عام ١٢بمعدل نمو سنوي  ٢٠١٥سيارة ودراجة نارية �� عام 

% ومن ٢٤%، يليه مقطورة بمقدار ٣٣% يليه سيارة حكومية بمعدل نمو ١٨٥كانت كالتا�� �� النقل العام بمقدار 
من هذه الدراجات  عدد معت�� أن% حيث ١٨%، وبلغ معدل نمو الدراجات النارية ٢٠معدات ثقيلة بمقدار  ثم

 أعدادتستخدم �� التوصيل امل���� مثل منتجات املطاعم وال��يد و���ها من الخدمات. بينما تراوحت الزيادة �� 
يادة السكانية �� نفس الف��ة وال�� بلغ % وذلك يتناسب مع الز١٠السيارات الخاصة خالل نفس الف��ة بمقدار 

% لنفس ٦٫٢والذي بلغ  االقتصادي%). وأيضاً مع النمو ٧( ٢٠١٥و  ٢٠١٠معدل النمو السنوي للسكان عامي 
وسائل النقل بمختلف أنواعها. فيما بلغت الزيادة �� املعدات الثقيلة وال�� الف��ة والذي يتضمن زيادة الطلب ع�� 

املقطورة وال�� تستخدم �� نقل % وح�� الشاحنات ١٦ مقدارهت و�� شق الطرق الجديدة ما انشاءتستخدم �� اإل
%. ١٦ بمقدارالبضائع زادت 

٢٫١٨جدول:�ال��خينوعحسباملسجلةالجديدةالناريةوالدراجاتالسيارات٢٠١٠-٢٠١٥  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010  نوعال��خي�
النمومعدل

  السنوي 
2010 2015 و 

 %33  448 520 100 168 30 108 حكومي

 %10  67,447 69,479 65,025 58,923 45,316 41,074 خ�و���

 %13  31,274 29,129 24,311 21,712 18,484 17,140 نقلخاص

 %20  6,767 4,899 3,242 37 2,948 2,666 معداتثقيلة

 %14  1,024 1,328 881 1,164 582 522 أجرة

 %18  2,006 1,903 1,477 1,328 1,285 895 دراجاتنارية

 %24  4,725 2,910 1,358 1,146 1,403 1,607 مقطورة

 %185  379 31 13 7 5 2 نقلعام

 %15  581 122 674 534 252 293 أخرى 

  64,307 70,305 85,019 97,081 110,321 114,651  12%املجموع

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل – ات النقل واالتصاالت.إحصاءفصل  –السنوية  حصائيةاملجموعة اإل
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٥. العامةباملرافقاملكتملةاملبانياتصال  

):عالقةاملياهالعادمةالناتجةعناملناطقالحضرية٥رقم)طار اإل 
  بالسياساتالوطنية



ية والتقنية ال��ام�/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال���ام�/املشروع  
١ - املياه مشاريع كفاءة استخدام

 الهدف:
تدويرها.املعاداملياهاستخداملزيادةالص��الصرفمياهمعالجةتوسيع شبكات -

ومعالج��ا.الصناعيةالنفاياتمياهلجمعنظمإقامةجدوىدراسة -

:املخرجات  
املياه كفاءة استخدامتحس�ن 



:املشروع/�ال���ام  
العادمة.املياه / البيئيةقاعدة بيانات املعلومات  -٢

  :األهداف
البحث. إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء -

  املخرجات:
- البيئية والتعاون ع�� املستوى الدو��. دارةتحس�ن اإل


SDGs(( ٢٠٣٠الدولية مثل أهداف التنمية املستدامة  العادمة باألطراملياه عالقة استخدامات 
.دارةنسبة السكان الذين يستعملون خدمات مياه الشرب املأمونة اإل ):١)، مؤشر رقم (٦الهدف (
. دارةنسبة السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الص�� املأمونة اإل ):٢)، مؤشر رقم (٦الهدف (
.االقتصاديمفصلة حسب النشاط العادمة املعالجة بصورة آمنة  املياهنسبة  ):٣)، مؤشر رقم (٦الهدف (
. نسبة السكان الحا�ل�ن ع�� الكهرباء): ١)، مؤشر رقم (٧الهدف (



العادمة باألطر الدولية مثل مؤشرات التنافسية الدوليةاملياه عالقة استخدامات 

األسر امل��لية �� محطات املعالجة. العادمة الناتجة عن املياهنسبة السكان الذين يتم معالجة  -

املسحوبة مليون م�� مكعب.املياه / كمية املياه اس��ال�كثافة  -

 

  

 

  

ارتفاع عام التصال املباني املكتملة �� كافة شبكات املرافق العامة  إ��) ٢٫١٢ات الشكل البياني رقم (إحصاء�ش�� 
حيث بلغ مؤشر اتصال املباني املكتملة املتصلة باملرافق العامة بشبكة  .٢٠١٥-١٩٨٦سنوات التعداد للف���  خالل

. وكذلك الحال مع مؤشر اتصال املباني املكتملة باملرافق ٢٠١٥% عام ٩٩٫٧ إ�� ١٩٨٦% عام ٨٢٫٩الكهرباء من 
. و مؤشر اتصال املباني املكتملة باملرافق العامة ٢٠١٥% عام ٩٩٫٧ إ��١٩٨٦% عام ٦٦٫٩العامة شبكة املياه من 

. ويالحظ تطور سريع ملنح�� اتصال املباني ٢٠١٥% عام ٨٧٫٧ إ�� ١٩٨٦عام  ٤٤٫٩بشبكة الصرف الص�� من 
ل من الخريطة الجغرافية لتوزيع املباني املكتملة حسب االتصا املكتملة بشبكة الصرف الص�� ع�� سنوات التعداد

.بشبكة الصرف الص�� والبلدية



الناتجة ع��ا العادمة  ياهاملاملباني املكتملة الغ�� متصلة بشبكة الصرف الص�� يتم تجميع  أنيجب إدراك كما و
العادمة السكنية حيث يتم  املياهمحطات التنقية الخاصة بتنقية  إ��صهاريج وترسل هذه الصهاريج ال بواسطة
.��امعالج
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ارتفاع عام التصال املباني املكتملة �� كافة شبكات املرافق العامة  إ��) ٢٫١٢ات الشكل البياني رقم (إحصاء�ش�� 
حيث بلغ مؤشر اتصال املباني املكتملة املتصلة باملرافق العامة بشبكة  .٢٠١٥-١٩٨٦سنوات التعداد للف���  خالل

. وكذلك الحال مع مؤشر اتصال املباني املكتملة باملرافق ٢٠١٥% عام ٩٩٫٧ إ�� ١٩٨٦% عام ٨٢٫٩الكهرباء من 
. و مؤشر اتصال املباني املكتملة باملرافق العامة ٢٠١٥% عام ٩٩٫٧ إ��١٩٨٦% عام ٦٦٫٩العامة شبكة املياه من 

. ويالحظ تطور سريع ملنح�� اتصال املباني ٢٠١٥% عام ٨٧٫٧ إ�� ١٩٨٦عام  ٤٤٫٩بشبكة الصرف الص�� من 
ل من الخريطة الجغرافية لتوزيع املباني املكتملة حسب االتصا املكتملة بشبكة الصرف الص�� ع�� سنوات التعداد

.بشبكة الصرف الص�� والبلدية



الناتجة ع��ا العادمة  ياهاملاملباني املكتملة الغ�� متصلة بشبكة الصرف الص�� يتم تجميع  أنيجب إدراك كما و
العادمة السكنية حيث يتم  املياهمحطات التنقية الخاصة بتنقية  إ��صهاريج وترسل هذه الصهاريج ال بواسطة
.��امعالج
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٢٫٢خريطة:تعدادالعامةباملرافقاالتصالحسباملكتملة٢٠١٥املباني  

 





  

٦. السكنيةالوحداتاتصالالعامةباملرافق  
 ٢٠١٠ات التعداد لعامي إحصاءوتش�� 

تحسن ملحوظ التصال شبكة  إ��، ٢٠١٥و
الصرف الص�� بالوحدات السكنية من 

٩١٫٤ إ��% ٧٩٫١
ً
مؤشرات  أن %، وأيضا

اتصال الوحدات السكنية بشبكة الكهرباء 

 ٢٠١٠واملياه كانت عالية خالل تعدادي 
.٢٠١٥و



  

  

٢٫٣خريطة:تعدادالعامةباملرافقاالتصالحسبالسكنية٢٠١٥الوحدات  
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٦. السكنيةالوحداتاتصالالعامةباملرافق  
 ٢٠١٠ات التعداد لعامي إحصاءوتش�� 

تحسن ملحوظ التصال شبكة  إ��، ٢٠١٥و
الصرف الص�� بالوحدات السكنية من 

٩١٫٤ إ��% ٧٩٫١
ً
مؤشرات  أن %، وأيضا

اتصال الوحدات السكنية بشبكة الكهرباء 

 ٢٠١٠واملياه كانت عالية خالل تعدادي 
.٢٠١٥و



  

  

٢٫٣خريطة:تعدادالعامةباملرافقاالتصالحسبالسكنية٢٠١٥الوحدات  
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  املياهالعادمةالناتجةعناملناطقالحضرية .٧
يرتبط هذا املؤشر بمقدار الضغط الناتج عن استخدام 

املياه لتلبية حاجات السكان والتوسع العمراني واالزدهار 
، وكل هذه الجوانب الناتجة من القوة الدافعة، االقتصادي

ي تعمل ع�� الضغط ع�� املوارد قتصادالتطور السكاني واال
 أعداد زيادةالبيئية. ويتمثل الضغوطات الناتجة عن 

الصرف الص�� �� قطر ع�� العديد من  بشبكة املتصل�ن

الجوانب مثل زيادة امللوثات الناجمة عن املياه العادمة 

املوارد البيئية والتلوث املحتمل ملوارد املياه  ���املنصرفة 
. لتنوع الحيويل��بة والبيئة الساحلية واالجوفية وا

بلغت نسبة املباني املكتملة واملتصلة  ٢٠١٥و�� تعداد عام 

%، ومن خالل سنوات ٨٧٫٧بشبكة الصرف الص�� 
التعدادات نالحظ تحسن �� أداء املؤشر وارتفاع سريع 

النسبة للسكان أما بوللمباني املكتملة واملتصلة بالشبكة. 
، فقد الصرف  ةشبكالذين يسكنون مباني ��� متصلة ب

ع�� خدم��� عن طريق صهاريج لنقل املياه  جرت العادة
وبذلك يكون نسبة السكان محطات املعالجة  ���العادمة 

%.١٠٠املتصلون �� خدمات الصرف الص�� هو 

أما اتصال الوحدات السكنية بشبكة الصرف الص��، 
ً
 وفقا

عدد  تارتفعفقد )، ٢٠١٠ - ١٩٨٦تعدادات (ال لنتائج
الصرف العامة من  الوحدات السكنية املتصلة بشبكة

 �جما�� % من٧٩٫١حيث شكلت ما نسبته ( ٢٠٤٬٨٣١
حيث شكلت ( ٢٨٦٬٩٠٣ ��� ٢٠١٠الوحدات السكنية) عام 

الوحدات السكنية) عام  �جما��من  %٩١٫٤ما نسبته 

٢٠١٥ .

ومن حيث اتصال الوحدات السكنية حسب البلدية �� 
، كانت أع�� نسبة التصال الوحدات السكنية ٢٠١٥تعداد 

%)، ٩٩٫٨بشبكة الصرف الص�� العامة �� بلدية الدوحة (
�� ح�ن يقل اتصال الوحدات السكنية االتصال بشبكة 
الصرف الص�� �� كل من بلدية الشمال وأم صالل 
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  حالةالبيئةوالت�ث��عل��ا
وطبيعة��الجغراباملوقعاملتصلةالطبيعيةكانتسواءالجوانبمنبالعديدالبيئيةالحالةاألرا���ترتبط

بعواملترتبط ينتجع��ا.البشريةومانشطةمتصلةبشكلأسا���باألأخرى وعواملاملناخوالطقس،وأيضًا
وهذه مختلفجوانبالبيئة الناجمعنالضغوطاتع�� البيئة حالة ����التغمدىالفصل ويقيسهذا
��عوكذلكالبيئيةاألنظمةصحة��وعنفسهاالبيئةحالة��عيؤثر��سلاتجاهذاتتكونغالبي��االتغ��ات

لصحةالالزمةالصحيةاإلنسانالبيئة��التغ��اتوتتعاظم.املحليةالبيئيةاألنظمةتكونعندماالبيئةحالة
  املوجودةأساسًاهشةومحدودةوعرضةللتغ��بشكلسريع.

صحة��ع��التغهذاآثارالفصلهذاكذلكيتناولالبيئةحالة����السل��للتغاإلنسانوكنتيجة��عوكذلك
عنالناجم البي�� ومدىالتدهور نفسها البيئية األنظمة يرافقذلكمنصحة وما البيئة. حالة ����التغ

�واست��االحيويالتنوعمثل البيئية وكذلكخسرانللموارد واألغذية واملاء أمراضمرتبطةبتلوثالهواء
والتنوع مناخدولةقطر، مناملواضيعالتالية: الفصلكٍل ويستعرضهذا املواردالبيئيةمثلموارداملياه.

املواداس��ال�ائيةواستخداما��اونوعي��ا،والنفايات،والطاقةاملس��لكة،وجودةالهواء،و الحيوي،املواردامل
لطبقةاألوزون املستنفدةبالتاملرتبطةالبي��.لاألمراضوث  

  

  

 املناخ .١
يتسم مناخ دولة قطر بطبيعة صحراوية ذات درجات حرارة عالية خاصة �� ف��ات الصيف. وترتبط متوسطات 

 بارتفاعدرجات الحرارة الشديدة �� الصيف 
ً
ويتصف شتاء قطر �� املناطق الساحلية. الرطوبة النسبية خصوصا

.رآخ إ��مستويات دنيا من ح�ن  إ��بالدفء بشكل عام وهبوط درجات الحرارة 

من العوامات و محطات لرصد الزالزل  ٢محطة رصد الجوية و ٣٠هذا ويتم رصد األحوال الجوية �� قطر من خالل 
عدد وتوزيع محطات الرصد الجوية والبحرية. و�� هذا  إ��)  ٣٫١) التا�� والخريطة رقم (٣٫١، ويش�� الجدول رقم (٦

ات املناخ لخمسة محطات رصد جوية مختارة و�� الرويس، دخان، مسيعيد، إحصاءالتقرير سوف يتم تحليل 

الكرعانة ومطار الدوحة الدو�� .

  ٢٠١٠-٢٠١٥:عددمحطاتالرصدالجوية(ال��يةوالبحرية)خاللالف��ة٣٫١جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 
 30 30 20 20 20 15 عددمحطاتالرصدالجوي 

البحريةعددالعوامات(الثابتةالبحريالرصدمحطات) ... ... ... ... 2 2 

 6 6 ... ... ... ... عددمحطاترصدالزالزل 

... : ��� متوفر

الجوية. األرصاد إدارة -املصدر: الهيئة العامة للط��ان املدني

  

قيم لبعض عناصر املناخ منذ العام �عت�� محطة املطار الدوحة الدو�� من أقدم محطات الرصد، حيث تتوفر ف��ا 
 أن إ�� ٢٠١٥ - ٢٠١٠، و�ش�� النتائج التالية حول بعض القيم لعناصر املناخ كما تم رصدها خالل الف��ة ١٩٦٢

كانبينما،٢٠١٥عام��مئويةدرجة٢٥٫٢بلغ محطة مطار الدوحة الدو���� الصغرى الحرارةدرجةمتوسط

 مئوية.درجة٣٣٫٧العظ��الحرارةدرجةمتوسط

١١٤٫٥ إ��٢٠١٠عاممليم�� ٣٣٫١من�� مطار الدوحة السنوياألمطارهطولارتفعوخالصة مؤشرات املناخ نالحظ 

�� نفس لها األق���الحدمتوسطبلغبينما %٣٢النسبية للرطوبةاألدنىالحدمتوسطوكان. ٢٠١٥عام مليم��
بينما و��  هيكتوباسكال،١٠٠٣٫٥ الجوي السنويالحد األدنى للضغطمتوسطكان ٢٠١٥و�� العام .%٧٢العام 

بلغ أع�� متوسط لساعات سطوع . وهيكتوباسكال ١٠١٦٫١متوسط الحد األع�� للضغط الجوي نفس العام بلغ 
 ٦٫٩ساعة، وأدناها كانت �� د�سم�� حيث بلغت  ١٢٫٢و حيث بلغت ني�� شهر يو ٢٠١٥الشمس اليومي �� العام 

ساعة.

١٫١ الحرارةدرجة  

رصد ع�� مدار الساعة مثل بقية العناصر الجوية ويتطرق التحليل   إ��تقاس درجات الحرارة �� الظل و�� تُ
املتوسط السنوي و الشهري لدرجات الحرارة ودرجات الحرارة طويلة األمد.

  متوسطدرجةالحرارةالسنوية ١٫١٫١

 -مئوية  ◦٢٧ب�ن ( �� محطات الرصد املختارة ما ٢٠١٥ درجات الحرارة املئوية السنوية �� العاممتوسطات تتوزع 
مئوية و�� أع�� درجة حرارة ب�ن  ◦٢٩٫٩درجة الحرارة السنوية ملحطة الكرعانة متوسط مئوية)، حيث بلغ  ◦٣٠

مئوية ، وأقلها درجة حرارة سنوية �� محطة الرويس حيث كانت  ◦٢٩٫٠الخمس محطات ، ثم مطار الدوحة الدو�� 
حسب املحطات، نجد ارتفاع متوسط درجة  ٢٠١٥و  ٢٠١٠مئوية . وبمقارنة درجات الحرارة السنوية عام  ◦٢٧٫٤

م٢٩٫٩ᵒ إ��م ٢٨٫١ᵒالحرارة ملحطة الكرعانة من 

٣٫٢جدول:الحرارةدرجاتمتوسطاتاملحطاتحسبالسنويةاملسجلةاملختارة(مئوية)٢٠١٠ -٢٠١٥  
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 

 27.4 27.3 26.8 26.8 26.5 27.4 الرويس

 27.5 27.1 26.6 26.8 26.6 27.6 دخان

 28.4 27.9 27.5 27.8 27.6 28.2 سيعيدم

 29.9 27.5 27.1 27.6 27.3 28.1 الكرعانة

 29.0 28.8 28.4 28.7 28.4 29.0 مطارالدوحةالدو��

الجوية. األرصاد إدارة –املصدر: الهيئة العامة للط��ان املدني 
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حسب املحطات، نجد ارتفاع متوسط درجة  ٢٠١٥و  ٢٠١٠مئوية . وبمقارنة درجات الحرارة السنوية عام  ◦٢٧٫٤

م٢٩٫٩ᵒ إ��م ٢٨٫١ᵒالحرارة ملحطة الكرعانة من 
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الجوية. األرصاد إدارة –املصدر: الهيئة العامة للط��ان املدني 
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  متوسطدرجةالحرارةالشهريةالعظمىوالصغرى  ١٫١٫٢

وتعرف  تسجل �ي منتصف ال��ار. ةعاد يدرجة حرارة تسجل خالل اليوم و� ىأع� ب���ادرجة الحرارة العظ�� تعرف 
عاده تسجل ب�ن الفجر وشروق الشمس. يدرجة حرارة تسجل خالل اليوم و� أقل ب���ادرجة الحرارة الصغرى 

٣٫٣جدولعامقطر��املختارةالرصدمحطات��والصغرىالعظمىالحرارةدرجات٢٠١٥:متوسط،
)الحرارةلدرجاتاألمدطويلمئويةواملتوسط��(٣١)الدو��.١٩٩٢- ١٩٦٢عامًاالدوحةمطار��(
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الدوحةمطار
متوسط)��الدو

1962- 1992( 

الصغرى12.8 13.7 16.7 20.6 25.0 27.7 29.1 28.9 26.5 23.4 19.5 15.0 

 21.7 23.0 26.8 31.9 38.2 41.2 41.5 40.7 38.6 35.2 29.5 24.1العظ��

الدوحةمطار
 الدو��

الصغرى15.1 17.0 19.6 23.9 29.6 32.0 32.7 32.7 31.0 28.7 23.0 16.8 

 24.0 25.2 26.8 34.6 39.7 41.3 42.3 41.7 39.5 36.5 29.4 23.6العظ��

الكرعانة 
الصغرى11.0 13.0 16.7 20.5 26.1 27.6 29.9 29.8 27.5 24.4 ... ... 

 ... ... 23.1 26.0 28.9 35.1 41.8 42.8 44.6 45.4 41.1 37.8العظ��

 دخان
الصغرى13.0 15.4 18.0 22.0 26.5 28.8 30.6 30.2 28.2 26.2 21.9 15.6 

 20.8 22.6 26.9 31.3 38.4 38.1 40.4 41.2 38.8 35.3 27.7 21.1العظ��

الرويس 
الصغرى15.3 17.6 19.4 23.2 27.8 31.7 31.2 31.2 29.8 28.2 23.4 17.6 

الصغرى21.5 23.0 24.6 29.0 34.8 35.1 37.0 38.0 36.7 33.9 27.5 22.0 

مسيعيد 
 12.5 14.9 18.4 20.9 27.3 26.9 30.0 31.3 28.2 26.2 20.6 14.9العظ��

الصغرى22.4 25.5 27.2 37.2 39.3 42.4 42.2 41.0 38.7 36.4 29.6 23.6 

...: غ�� متوفر

الجوية . األرصاد إدارة -الهيئة العامة للط��ان املدني  :املصدر

.(http://www.worldweather.org/116/c00221.htm)الجوية العاملية  األرصادمنظمة 


ظهر  ُ
درجات  أنات متوسطات درجات الحرارة العظ�� �ي محطات الرصد الخمسة الجوية املختارة، إحصاءوت

الكرعانة وذلك ابتداًء من شهر مايو وح�� شهر أغسطس حيث كانت الحرارة العظ�� األع�ى تم تسجيلها �ي محطة 
 مقارنة �ي با�ي املحطات خالل العام 

ً
 أقل. �ي ح�ن سجل �ي مطار حمد الدو�ي ٢٠١٥درجة الحرارة مرتفعة جدا

.٢٠١٥متوسطات لدرجات الحرارة الصغرى مقارنة �ي با�ي املحطات خالل شهور السنة �ي عام 

خالل الف��ة ب�ن  أنهدرجات الحرارة املسجلة �ي مطار الدوحة مع معدل طويل األمد نالحظ وبمقارنة متوسطات 
درجة  ٢٫٣متوسط درجة الحرارة الصغرى بمقدار  ارتفع ٢٠١٥ود�سم�� ) �ي العام  أكتوبر(يناير ومارس) والف��ة ب�ن (

لهذه الشهور. وكذلك الحال  ٢٠١٥-١٩٦٢مؤية عن متوسط درجة الحرارة الصغرى طويلة األمد خالل الف��ة 
س�تم�� ) حيث  إ�ى إبريلخالل الف��ة من ( ٢٠١٥بالنسبة ملتوسط درجة الحرارة العظ�� الشهرية املسجلة �ي العام 

١٩٦٢درجة مؤية عن متوسط درجة الحرارة العظ�� طويلة األمد خالل الف��ة  ٠٫٧٥ هبلغت الزيادة ما مقدار-
٢٠١٥.

  



ويتضح من النتائج ملتوسطات درجات 

الحرارة الع��� والصغرى حسب 

 أقل أن، نجد ٢٠١٥املحطات لعام 
متوسطات درجات الحرارة الصغرى 

حسب املحطات، سجلت �� محطة 

الكرعانة لشهر يناير حيث بلغت 

. وأع�� درجات الحرارة ئويةم◦١١
الع��� حسب املحطات، كان أيضا �� 
محطة الكرعانة شهر يوليو �� عام 

مئوية.◦٤٤٫٦حيث بلغت ٢٠١٥
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درجةمئوية

٣٫١شكل :العظمىالحرارةلدرجاتالشهريالاملتوسطحسبومحطاتشهر
،املختارة٢٠١٥الرصد

مطار الدوحة الدو��   الكرعانة  دخان   الرويس  مسيعيد 

٣٫١خريطة:درجاتمتوسطالشهورحسباملئويةالحرارة
٢٠١٥واملحطاتاملختارة
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، خالل الف��ة من توسط درجات الحرارة الصغرى والع��� �� شهر يوليو بمطار الدوحة الدو��و�ش�� الشكل أدناه مل
٢٠١٥-٢٠١٠ أع��  أن إ��، حيث �ش�� البيانات )٢٠١٥-١٩٦٢الحرارة طويل األمد (درجات متوسط  إ�� إ��و

، بينما سجلت م٤٣٫٣إذ بلغ متوسط درجة الحرارة الع���  ٢٠١٢كان عام  الع��� الحرارة لدرجات متوسطات
جميع  أن. ويالحظ من خالل الشكل أيضاً م٣٣٫٩م وبلغت ٢٠١٣أع�� متوسطات لدرجات الحرارة الصغرى عام 

مرتفعة عن متوسط درجات الحرارة طويل األمد  ٢٠١٥-٢٠١٠ات الحرارة سواء الع��� أو الصغرى لألعوام متوسط
)١٩٦٢-ملتوسطات درجات الحرارة الع��� والصغرى.)٢٠١٥ .



ات درجات الحرارة الع��� والصغرى املطلقة ال�� تم قياسها �� مطار الدوحة الدو�� �� عام إحصاءمن خالل 

، حيث شهد درجة حرارة ٢٠١٥يوليو هو اليوم األشد حرارة �� عام  ٣٠يوم  أن اتحصاءاإلنجد من خالل ، ٢٠١٥
٤٨٫١ع��� بلغت   ١٠٫٧، حيث سجل ٢٠١٥د�سم�� هو اليوم األك�� برودة �� عام  ٢٦مئوية. بينما كان يوم

يوماً  ١٥يوم، من بي��ا  ١١٧مئوية ف�ك��  ٤٠مئوية. و�� العام ذاته بلغ عدد األيام ال�� سجلت ف��ا درجات الحرارة 
 اتحصاءاإلمئوية ف�ك��. كما �ش�� ٤٥ إ��متوزع�ن ب�ن شهري مايو وأغسطس، حيث وصلت درجات الحرارة ف��ا 

أيام  ٨يوماً م��ا  ١٥درجة مئوية ف�ك�� بلغت  ٤٥ت ف��ا درجات الحرارة عن مستوى ارتفععدد األيام ال��  أن إ��
وحدة فقط. وليوتوزعت �� شهر ي
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٣٫٢شكل :��يوليوشهر��والعظمىالصغرىالحرارةدرجاتمتوسط
ال���ةخالل��الدوالدوحة٢٠١٥ - ٢٠١٠(مطار( و،درجاتمتوسط

األمدطويل٢٠١٥-١٩٦٢(الحرارة(

الصغرى العظمى

  



)، كانت درجات ٢٠١٥ - ٢٠١٠وبمقارنة درجات الحرارة �� مطار الدوحة الدو�� خالل الشهور �� الف��ة الزمنية (
مئوية موزعة ب�ن شهري مايو وأغسطس. و�عت�� شهر يوليو �� ٤٥الحرارة العظ�� املسجلة وال�� تزيد عن أو تساوي 

درجة مئوية أو أك�� �� ٤٥�� تلك السنوات حيث بلغت درجة الحرارة أك�� من هو األك�� حرارة  ٢٠١٥و  ٢٠١٢عامي 
 .)٣٫٣ثمانية أيام خالل شهر يوليو �� كال العام�ن. انظر الشكل (

  

مئوية. ٤٥تتجاوز الحرارة عن  مالحظه: بقية الشهور السنة ال

 

١٫٢ األمطارهطول  

 أقلساعة  ٢٤املتجمعة خالل  األمطاربأنواعها املختلفة مثل الرذاذ ( حيث تكون  األمطاربأ��ا  األمطارتعرف هطول 
سيول وفيضانات.  إ��الغزيرة ال�� قد تؤدى  األمطارالخفيفة واملتوسطة الشدة و األمطارمم ) كذلك ١من 

١٫٢٫١ هطولاألمطار معدالتالسنوية  

��قد تكون غزيرةوبكمياتالشتاءفصل��محدودةأيام��تسقطوغ�� منتظمةقليلةبأ��اقطر��األمطارتتسم

��األمطارملجموع هطولالسنوياملتوسطارتفعو .الصحراويةاملناطقجميع��الحالهوكمامن اليومقص��ةف��ات

وباملقارنة مع محطات  .٢٠١٥عام ��مليم��١١٤٫٥ إ��٢٠١٠مليم�� عام٣٣٫١منمحطة مطار الدوحة الدو��
عن السنوات السابقة، حيث  األمطارارتفاع �� معدالت هطول  إ��الجوية  األرصادات إحصاءالرصد املختارة، تش�� 

ملم �� مطار الدوحة الدو��. �� ح�ن كانت قليلة جداً �� محطة  ١١٤٫٥السنوية  األمطاربلغ أع�� معدالت هطول 
االرتفاع �� معدل  أن إ��م. وتجدر اإلشارة ٢٠١٥ملم خالل عام  ٣٧٫٥الهاطلة  األمطارالكرعانة، حيث بلغ معدل 

 مقارنة مع متوسط مجموع كمية الهطول خالل  األمطارهطول 
ً
�� مطار الدوحة الدو�� كان بشكل مرتفع جدا

1

5

6

1

3

7
6

5

11

6

8

2
1

3
4

1 11

4

8

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مايو يو�يو يوليو أ�سط� ������

عدداأليام

٣٫٣شكل :تساويحرارةدرجةتسجيلتم��الاأليامعدد
عنتزيد٤٥أو الدوحةمطار��والسنةبالشهرمئوية

٢٠١٥ - ٢٠١٠الدو��
2010 2011 2012 2013 2014 2015



201559اإلحصاءات البيئية في دولة قطر
  



)، كانت درجات ٢٠١٥ - ٢٠١٠وبمقارنة درجات الحرارة �� مطار الدوحة الدو�� خالل الشهور �� الف��ة الزمنية (
مئوية موزعة ب�ن شهري مايو وأغسطس. و�عت�� شهر يوليو �� ٤٥الحرارة العظ�� املسجلة وال�� تزيد عن أو تساوي 

درجة مئوية أو أك�� �� ٤٥�� تلك السنوات حيث بلغت درجة الحرارة أك�� من هو األك�� حرارة  ٢٠١٥و  ٢٠١٢عامي 
 .)٣٫٣ثمانية أيام خالل شهر يوليو �� كال العام�ن. انظر الشكل (

  

مئوية. ٤٥تتجاوز الحرارة عن  مالحظه: بقية الشهور السنة ال

 

١٫٢ األمطارهطول  

 أقلساعة  ٢٤املتجمعة خالل  األمطاربأنواعها املختلفة مثل الرذاذ ( حيث تكون  األمطاربأ��ا  األمطارتعرف هطول 
سيول وفيضانات.  إ��الغزيرة ال�� قد تؤدى  األمطارالخفيفة واملتوسطة الشدة و األمطارمم ) كذلك ١من 

١٫٢٫١ هطولاألمطار معدالتالسنوية  

��قد تكون غزيرةوبكمياتالشتاءفصل��محدودةأيام��تسقطوغ�� منتظمةقليلةبأ��اقطر��األمطارتتسم

��األمطارملجموع هطولالسنوياملتوسطارتفعو .الصحراويةاملناطقجميع��الحالهوكمامن اليومقص��ةف��ات

وباملقارنة مع محطات  .٢٠١٥عام ��مليم��١١٤٫٥ إ��٢٠١٠مليم�� عام٣٣٫١منمحطة مطار الدوحة الدو��
عن السنوات السابقة، حيث  األمطارارتفاع �� معدالت هطول  إ��الجوية  األرصادات إحصاءالرصد املختارة، تش�� 

ملم �� مطار الدوحة الدو��. �� ح�ن كانت قليلة جداً �� محطة  ١١٤٫٥السنوية  األمطاربلغ أع�� معدالت هطول 
االرتفاع �� معدل  أن إ��م. وتجدر اإلشارة ٢٠١٥ملم خالل عام  ٣٧٫٥الهاطلة  األمطارالكرعانة، حيث بلغ معدل 

 مقارنة مع متوسط مجموع كمية الهطول خالل  األمطارهطول 
ً
�� مطار الدوحة الدو�� كان بشكل مرتفع جدا
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عن عام  %٢٨) املسجلة �� هذه املحطة، حيث بلغ معدل النمو السنوي ٢٠١٤-٢٠١٠السنوات املاضية �� ال���� (
٢٠١٠.

  ٢٠١٠–٢٠١٥السنويةحسباملحطاتاملختارة(ملم)األمطار :معدالتهطول٣٫٤جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 

 95.4 73.0 36.6 17.6 30.3 24.8 مسيعيد

 82.5 56.5 98.3 40.0 93.8 33.8 الرويس

 72.1 44.6 54.7 35.8 33.8 10.0 دخان

الدوحة114.5 52.4 41.6 23.9 70.5 33.1 الدو��مطار 

 37.5 53.4 56.3 32.9 22.0 27.1 الكرعانة


٣٫٢خريطةهطولمعدل: األمطار(ملم)املختارةواملحطاتالسنوات٢٠١٣حسب-٢٠١٥  



  

١٫٢٫٢ هطولاألمطار معدالت(األمدطويل)املدىبعيدةالسنوية  

املسجلة �� مطار  ٢٠١٥- ٢٠١٠السنوية خالل الف��ة  األمطارجموع كميات هطول مل) ٣٫٤ويتضح من الشكل رقم (

ول ومقارن��ا بمتوسطات كميات هطول املطر خالل الخمس�ن سنة املاضية، متوسط كميات هطالدوحة الدو�� 
ملم عام  ١١٤٫٥حيث كانت  ٢٠١٥ت بشكل كب�� �� العام ارتفعكمية الهطول  أن، )٢٠١٥-١٩٦٢املطر طويل األمد (

ملم. ٧٥٫٢ )٢٠١٥-١٩٦٢( املعدل طويل األمدمتوسطات كميات هطول املطر ، بينما كان ٢٠١٥

  

١٫٢٫٣ هطولاألمطار معدالتالشهرية  

لكافة املحطات املختارة وع�� مستوى  إبريلومارسشهري��الربيعيةاألمطاربعض��طول٢٠١٥العاماتسم كما
أع�� كميات هطول لألمطار حسب الشهور كانت �� محطة  أن إ�� اتحصاءاإلأع�� كمية هطول شهرية تش�� 

 ملم، تل��ا محطة مطار الدوحة الدو�� �� شهر ٥٨٫٣م حيث بلغ معدل الهطول ٢٠١٥الرويس �� شهر د�سم�� 
ملم.٥١٫٣د�سم�� أيضا بمعدل هطول 

  الرطوبةالنسبية ١٫٣

الهواء عند  إلشباعالالزم بخار املاء  كمية إ��الرطوبة النسبية �� النسبة املئوية لبخار املاء املوجود فعالً �� الهواء 
  نفس درجة الحرارة.

  متوسطاتالرطوبةالنسبيةالسنوية ١٫٣٫١

املتوسطبلغ٢٠١٥و�� عام والصحراوية،الداخليةاملناطق��ع��االنسبيةالرطوبةالساحليةاملناطق��تزداد

النسبية الع��� السنوي للرطوبة% و املتوسط٣٢الصغرى ملحطة مطار الدوحة الدو�� النسبيةالسنوي للرطوبة
) ومتوسطات ٥٣ – ١٨%. وتراوحت متوسطات الرطوبة النسبية الصغرى ب�ن (٧٢ملحطة مطار الدوحة الدو�� 

.٢٠١٥�� محطات الرصد الخمس املختارة لعام  )٨٠ – ٧٢الرطوبة الع��� ب�ن (
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١٫٢٫٢ هطولاألمطار معدالت(األمدطويل)املدىبعيدةالسنوية  

املسجلة �� مطار  ٢٠١٥- ٢٠١٠السنوية خالل الف��ة  األمطارجموع كميات هطول مل) ٣٫٤ويتضح من الشكل رقم (

ول ومقارن��ا بمتوسطات كميات هطول املطر خالل الخمس�ن سنة املاضية، متوسط كميات هطالدوحة الدو�� 
ملم عام  ١١٤٫٥حيث كانت  ٢٠١٥ت بشكل كب�� �� العام ارتفعكمية الهطول  أن، )٢٠١٥-١٩٦٢املطر طويل األمد (

ملم. ٧٥٫٢ )٢٠١٥-١٩٦٢( املعدل طويل األمدمتوسطات كميات هطول املطر ، بينما كان ٢٠١٥

  

١٫٢٫٣ هطولاألمطار معدالتالشهرية  

لكافة املحطات املختارة وع�� مستوى  إبريلومارسشهري��الربيعيةاألمطاربعض��طول٢٠١٥العاماتسم كما
أع�� كميات هطول لألمطار حسب الشهور كانت �� محطة  أن إ�� اتحصاءاإلأع�� كمية هطول شهرية تش�� 

 ملم، تل��ا محطة مطار الدوحة الدو�� �� شهر ٥٨٫٣م حيث بلغ معدل الهطول ٢٠١٥الرويس �� شهر د�سم�� 
ملم.٥١٫٣د�سم�� أيضا بمعدل هطول 

  الرطوبةالنسبية ١٫٣

الهواء عند  إلشباعالالزم بخار املاء  كمية إ��الرطوبة النسبية �� النسبة املئوية لبخار املاء املوجود فعالً �� الهواء 
  نفس درجة الحرارة.

  متوسطاتالرطوبةالنسبيةالسنوية ١٫٣٫١

املتوسطبلغ٢٠١٥و�� عام والصحراوية،الداخليةاملناطق��ع��االنسبيةالرطوبةالساحليةاملناطق��تزداد

النسبية الع��� السنوي للرطوبة% و املتوسط٣٢الصغرى ملحطة مطار الدوحة الدو�� النسبيةالسنوي للرطوبة
) ومتوسطات ٥٣ – ١٨%. وتراوحت متوسطات الرطوبة النسبية الصغرى ب�ن (٧٢ملحطة مطار الدوحة الدو�� 

.٢٠١٥�� محطات الرصد الخمس املختارة لعام  )٨٠ – ٧٢الرطوبة الع��� ب�ن (
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  ٢٠١٠–٢٠١٥:متوسطاتالرطوبةالنسبيةالسنويةالعظمىوالصغرىحسباملحطاتاملختارة٣٫٥جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الرطوبةالنسبية املحطة

 35 31 30 32 31 32الصغرى مسيعيد
 75 77 77 76 77 76العظ��

 52 54 53 53 49 53الصغرى  الرويس
 86 83 83 84 82 83العظ��

 38 41 35 43 39 38الصغرى  دخان
 82 82 81 79 80 80العظ��

 49 48 46 31 31 32الصغرى مطارالدوحةالدو��
 83 79 79 74 71 72العظ��

 19 21 18 31 22 18الصغرى الكرعانة
الصغرى74 78 76 70 81 75 
الجوية األرصاد إدارة -املصدر: الهيئة العامة للط��ا� املدني

 

  متوسطاتالرطوبةالنسبيةالشهريةالعظمىوالصغرى  ١٫٣٫٢

٢٠١٥عامسجلت محطة مطار الدوحة الدو�� ��
ً
�غ��ا

ً
السنةأشهرب��العظ��النسبيةالرطوبةمتوسط��واضحا

وباملثل ففي نفس املحطة أظهر متوسطالصيف.شهور٧٩%��إ��وانخفضتالشتاء�� شهور٨٣%إ��وصلتإذ

الصغرىالنسبيةالرطوبة
ً
تفاوتا

ً
٣٢%��إ��وانخفضتالشتاء٣٩%��إ��وصلتحيثالسنةب�� أشهرملحوظا

 حسب محطات الرصد الجوية، ما ٢٠١٥وقد وتراوحت متوسطات الرطوبة النسبية العظ�� خالل سنة  الصيف.
 % �� محطة الكرعانة.٩٠% �� مطار الدوحة الدو�� و ٥٣ب�� 

  

١٫٤  الجويالضغط  

  قيمالضغطالجويالشهريالعظمىوالصغرى(القصوىوالدنيا) ١٫٤٫١

صيفهاعكسع��عاليةجويضغطمتوسطاتقطرشتاءيشهد
ً
ات إحصاء إ��. وبالنظر الحرارةدرجةالرتفاعنظرا

هيكتوباسكال١٠٢٧إ��ينايرشهر٢٠١٥��عام ��قيمة للضغط الجويأق���محطة مطار الدوحة الدو�� وصلت

التدري��االنخفاض��بدأثم
ً
الصيف��القيمأقلمسجال

ً
مسجلةقيمةأقلإذ بلغتيوليوشهر��خصوصا

للضغط الجوي٩٩٤هيكتوباسكلومنثميبدأباالرتفاع��التدريمرةأخرى.

   

  

٣٫٦جدولالقيم:والصغرىالعظمىوالصغرىالعظمىالجويالضغطهيكتوباسكال(لقيم(الشهورحسب
��املختارةالرصد٢٠١٥ومحطات  

  الشهر

 مسيعيد الرويس دخان الكرعانة مطارالدوحةالدو��

صغرى����صغرى����صغرى����صغرى����صغرى����

 1026.6 1014.5 1026.8 1014.7 1027.5 1014.2 1028 1014.5 1026.8 1014.6 يناير

 1022.0 1001.0 1022.1 1000.5 1023.2 1000.4 1023.3 1000.9 1022.4 1001.1 ���اير

 1020.9 1005.7 1021.6 1005.9 1022.0 1005.6 1022.1 1006.4 1021.4 1006.2 مارس

 1016.6 1002.4 1017.3 1002.8 1017.4 1002.2 1017.2 1002.6 1002.8 1002.8 إبريل

 1011.6 1002.4 1012.3 1002.3 1012.1 1002.1 1012.2 1002.6 1011.9 1002.2 مايو

 1005.8 995.9 1006.6 996.5 1006.6 996.3 1006.7 996.2 1006.0 996.3 يونيو

 1003.2 992.7 1003.8 993.6 1003.8 993.3 1004.3 993.4 1003.1 993.5 يوليو

 1004.0 996.3 1004.7 997.8 1004.6 997.4 1004.9 997.3 1004.4 997.0 أغسطس

 1012.0 1000.1 1012.5 1000.8 1011.8 1000.4 1010.9 1000.8 1012.2 1000.3 س�تم��

 1016.8 1005.6 1017.3 1007.0 1017.3 1006.8  ...  ... 1016.9 1006.3 أكتوبر

 1022.5 1006.4 1022.8 1006.0 1023.2 1006.0  ...  ... 1022.6 1006.5 نو�م��

 1027.9 1014.3 1028.4 1014.7 1028.1 1014.0  ...  ... 1028.1 1014.8 د�سم��

 1015.8 1003.1 1016.4 1003.6 1016.5 1003.2 1014.4 1001.6 1016.1 1003.5 جما��اإل 

...: ��� متوفر

الجوية . األرصاد إدارة -املصدر: الهيئة العامة ل����ا� املدني 
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٣٫٦جدولالقيم:والصغرىالعظمىوالصغرىالعظمىالجويالضغطهيكتوباسكال(لقيم(الشهورحسب
��املختارةالرصد٢٠١٥ومحطات  

  الشهر

 مسيعيد الرويس دخان الكرعانة مطارالدوحةالدو��

صغرى����صغرى����صغرى����صغرى����صغرى����

 1026.6 1014.5 1026.8 1014.7 1027.5 1014.2 1028 1014.5 1026.8 1014.6 يناير

 1022.0 1001.0 1022.1 1000.5 1023.2 1000.4 1023.3 1000.9 1022.4 1001.1 ���اير

 1020.9 1005.7 1021.6 1005.9 1022.0 1005.6 1022.1 1006.4 1021.4 1006.2 مارس

 1016.6 1002.4 1017.3 1002.8 1017.4 1002.2 1017.2 1002.6 1002.8 1002.8 إبريل

 1011.6 1002.4 1012.3 1002.3 1012.1 1002.1 1012.2 1002.6 1011.9 1002.2 مايو

 1005.8 995.9 1006.6 996.5 1006.6 996.3 1006.7 996.2 1006.0 996.3 يونيو

 1003.2 992.7 1003.8 993.6 1003.8 993.3 1004.3 993.4 1003.1 993.5 يوليو

 1004.0 996.3 1004.7 997.8 1004.6 997.4 1004.9 997.3 1004.4 997.0 أغسطس

 1012.0 1000.1 1012.5 1000.8 1011.8 1000.4 1010.9 1000.8 1012.2 1000.3 س�تم��

 1016.8 1005.6 1017.3 1007.0 1017.3 1006.8  ...  ... 1016.9 1006.3 أكتوبر

 1022.5 1006.4 1022.8 1006.0 1023.2 1006.0  ...  ... 1022.6 1006.5 نو�م��

 1027.9 1014.3 1028.4 1014.7 1028.1 1014.0  ...  ... 1028.1 1014.8 د�سم��

 1015.8 1003.1 1016.4 1003.6 1016.5 1003.2 1014.4 1001.6 1016.1 1003.5 جما��اإل 

...: ��� متوفر

الجوية . األرصاد إدارة -املصدر: الهيئة العامة ل����ا� املدني 
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٣٫٣خريطة(هيكتوباسكال)املختارةواملحطاتالشهورحسبالجويالضغط:٢٠١٥

 

   

  

  سرعةالرياح ١٫٥

الرياح:من��ب ع�� قطر نوعان

 رياح شمالية غربية تأتي محملة باألتربة والغبار أحياناً تساعد ع�� تلطيف  إ��الشمال و�� رياح شمالية
. العامدائمة ��ب طوال شبه و�� رياح الجو 

  الرياح الجنوبية الغربية ال�� تسبب االرتفاع الكب�� �� درجات الحرارة (موجات حارة).رياح الكوس



١٫٥٫١ الرياحلسرعةالسنوياملتوسط  

ال محطات الرصد الجوية ��الرياح السنويةسرعةمتوسطاتأن) يالحظ٣٫٧�� الجدول ( اتحصاءاإلمن خالل 
 تختلف

ً
 ٩٫١ماعدا محطة الرويس حيث كان متوسط سرعة الرياح السنوية  خرىاملحطات األ ��عليه��مما����ا
  .٢٠١عقدة عام  ٦٫٨وأصبحت  ٢٠١٠ام عقدة �� الع

٣٫٧جدول:املختارةمتوسطالرصدمحطاتحسبالسنويةالرياحسرعة  
٢٠١٠–٢٠١٥

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 املحطة

 7.5 7.3 7.9 7.8 8.4 7.4 مسيعيد

 6.8 6.2  6.9  8.2 9.6 9.1  الرويس

 8.4 8.1 8.6 8.5 9.5 8.3  دخان

 7.1 7.2 7.5 7.3 7.8 7.0 مطارالدوحةالدو��

 6.8 6.4 6.9 7.2 8.1 7.5 الكرعانة

الجوية األرصاد إدارة -املصدر: الهيئة العامة للط��ان املدني




١٫٥٫٢ الرياحسرعةملتوسطالشهرياملعدل  

أع��  أن،٢٠١٥عامسرعة الرياح حسب الشهور ومحطات الرصد املختارة �� متوسط) ٣٫٨( يتضح من جدول رقم
عقدة،١٠٫٦حيث بلغت د�سم��خالل شهر للمعدل الشهري ملتوسط سرعة الرياح سجلت �� محطة دخانقيمة

.سبتم��شهرخاللعقدة٤٫٦الكرعانة و��ملتوسط سرعة الرياح �� محطةقيمةأدنىسجلتبينما
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  سرعةالرياح ١٫٥

الرياح:من��ب ع�� قطر نوعان

 رياح شمالية غربية تأتي محملة باألتربة والغبار أحياناً تساعد ع�� تلطيف  إ��الشمال و�� رياح شمالية
. العامدائمة ��ب طوال شبه و�� رياح الجو 

  الرياح الجنوبية الغربية ال�� تسبب االرتفاع الكب�� �� درجات الحرارة (موجات حارة).رياح الكوس



١٫٥٫١ الرياحلسرعةالسنوياملتوسط  

ال محطات الرصد الجوية ��الرياح السنويةسرعةمتوسطاتأن) يالحظ٣٫٧�� الجدول ( اتحصاءاإلمن خالل 
 تختلف

ً
 ٩٫١ماعدا محطة الرويس حيث كان متوسط سرعة الرياح السنوية  خرىاملحطات األ ��عليه��مما����ا
  .٢٠١عقدة عام  ٦٫٨وأصبحت  ٢٠١٠ام عقدة �� الع

٣٫٧جدول:املختارةمتوسطالرصدمحطاتحسبالسنويةالرياحسرعة  
٢٠١٠–٢٠١٥

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 املحطة

 7.5 7.3 7.9 7.8 8.4 7.4 مسيعيد

 6.8 6.2  6.9  8.2 9.6 9.1  الرويس

 8.4 8.1 8.6 8.5 9.5 8.3  دخان

 7.1 7.2 7.5 7.3 7.8 7.0 مطارالدوحةالدو��

 6.8 6.4 6.9 7.2 8.1 7.5 الكرعانة

الجوية األرصاد إدارة -املصدر: الهيئة العامة للط��ان املدني




١٫٥٫٢ الرياحسرعةملتوسطالشهرياملعدل  

أع��  أن،٢٠١٥عامسرعة الرياح حسب الشهور ومحطات الرصد املختارة �� متوسط) ٣٫٨( يتضح من جدول رقم
عقدة،١٠٫٦حيث بلغت د�سم��خالل شهر للمعدل الشهري ملتوسط سرعة الرياح سجلت �� محطة دخانقيمة

.سبتم��شهرخاللعقدة٤٫٦الكرعانة و��ملتوسط سرعة الرياح �� محطةقيمةأدنىسجلتبينما
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٣٫٨جدول:متوسطاملختارةالرصدومحطاتالشهورحسب(عقدة)الرياح٢٠١٥سرعة  
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الدوحةمطار
 الدو��

5.7 7.6 7.8 8.5 7.8 8.6 7.4 5.7 5.7 6.5 7.2 6.2 7.1 

6.8  ...  ...  ... 4.6 5.1 7.5 8.7 7.2 8.4 6.9 6.7 5.8 الكرعانة 

  9.0 10.2 9.0 10.2 6.7 8.7 7.5 6.5 6.3 7.2 8.8 10.6 8.4دخان

6.8 6.6 7.4 6.1 5.6 5.5 6.1 7.7 6.8 7.7 7.8 8.0 6.1 الرويس 

7.5 7.5 7.5 6.9 6.4 6.7 7.9 8.0 7.5 8.9 8.1 7.9 7.2 مسيعيد 
...: ��� متوفر

الجوية . األرصاد إدارة -املصدر: الهيئة العامة ل����ا� املدني 





٣٫٤خريطة(عقدة)املختارةواملحطاتالشهورحسبالرياحلسرعةالشهرياملعدل:٢٠١٥  

  

  

  الشم���اإلشعاع ١٫٦

١٫٦٫١ مجموعاإلشعاعمتوسطالسنة��الشهري���الشم  

وكميةالشمسسطوعساعاتعددطولإ��يؤديمماالسنةأيام�� معظمالسحبمنقطر بخلوهاسماءتتم��

التبخر.ومعدالتالحرارةدرجات��كب��ارتفاعو�التا��السطحع��الساقطالشم��� اإلشعاع

عدد ساعات سطوع الشمس حولمعلوماتلديناتتكونالشمسساعات سطوععددحولبياناتتو���خاللومن
 ال ٢٠١٥�� عام  أنهالسنوية، نالحظ 

ً
شمس حسب املحطات ماعدا محطة ساعات سطوع العدد  يختلف ك���ا

ساعة �� السنة. ٢٣٧٫٧، ال�� تنخفض ساعات سطوع الشمس عن نظ��ا��ا املحطات إذ بلغت محطة دخان دخان
ساعة �� ٢٨٩٫٢ إ���� ح�ن سجلت أع�� عدد ساعات سطوع الشمس للمحطات، كان �� محطة الرويس وتصل 

السنة. 

مقارنة متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس حسب املحطات خالل األعوام لبيانات حول ومن خالل ا
، نجد انخفاض �� عدد ساعات سطوع الشمس �� كل من محط�� دخان ومطار الدوحة الدو��، ٢٠١٥و  ٢٠١٠

ساعة ٢٧٠٫٣�� محطة دخان  ٢٠١٠حيث سجل متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس الشهري �� العام 
، وكذلك الحال �� مطار ٢٠١٥ساعة عام  ٢٣٧٫٧بينما بلغ متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس الشهري 

 ٢٠١٠ساعة عام  ٢٨٨٫٨الدوحة الدو�� حيث انخفض متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس الشهري من 
مس الشهري �� العام متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الش ارتفع. �� ح�ن ٢٠١٥ساعة �� العام  ٢٨١٫٥ إ��

متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس الشهري ثبت ��  أن�� محطة الرويس إال  ٢٠١٠عنه �� العام  ٢٠١٥

ساعة. ٢٨١تقريبا إذ بلغ  ٢١٥و ٢٠١٠محطة مسيعيد �� سنة 

  الشم���اليومياإلشعاع ١٫٦٫٢

اليومطولحولمعلوماتلديناتتكونالشمسساعات سطوعاملتوسط اليومي لعددحولبياناتتو���خاللمن

وصل٢٠١٥�� عامأشهر الصيفو��.مستوى مع�نتحتالشمسسطوعشدةتنخفضعندماالغيومو���ات

بينما بلغمحط�� مطار الدوحة الدو�� والرويس،��ع�� التوا�� ساعة ١٠٫٨و ١٠٫٩ إ��ال��ارساعات طولمتوسط

 ٧٫٧حيث بلغ املتوسط محط�� مطار الدوحة. ودخان العام ���� نفسشتاءالأشهر ��ال��ارمتوسط لطول أقل
.ع�� التوا�� ساعة ٧٫٦و
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  الشم���اإلشعاع ١٫٦

١٫٦٫١ مجموعاإلشعاعمتوسطالسنة��الشهري���الشم  

وكميةالشمسسطوعساعاتعددطولإ��يؤديمماالسنةأيام�� معظمالسحبمنقطر بخلوهاسماءتتم��

التبخر.ومعدالتالحرارةدرجات��كب��ارتفاعو�التا��السطحع��الساقطالشم��� اإلشعاع

عدد ساعات سطوع الشمس حولمعلوماتلديناتتكونالشمسساعات سطوععددحولبياناتتو���خاللومن
 ال ٢٠١٥�� عام  أنهالسنوية، نالحظ 

ً
شمس حسب املحطات ماعدا محطة ساعات سطوع العدد  يختلف ك���ا

ساعة �� السنة. ٢٣٧٫٧، ال�� تنخفض ساعات سطوع الشمس عن نظ��ا��ا املحطات إذ بلغت محطة دخان دخان
ساعة �� ٢٨٩٫٢ إ���� ح�ن سجلت أع�� عدد ساعات سطوع الشمس للمحطات، كان �� محطة الرويس وتصل 

السنة. 

مقارنة متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس حسب املحطات خالل األعوام لبيانات حول ومن خالل ا
، نجد انخفاض �� عدد ساعات سطوع الشمس �� كل من محط�� دخان ومطار الدوحة الدو��، ٢٠١٥و  ٢٠١٠

ساعة ٢٧٠٫٣�� محطة دخان  ٢٠١٠حيث سجل متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس الشهري �� العام 
، وكذلك الحال �� مطار ٢٠١٥ساعة عام  ٢٣٧٫٧بينما بلغ متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس الشهري 

 ٢٠١٠ساعة عام  ٢٨٨٫٨الدوحة الدو�� حيث انخفض متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس الشهري من 
مس الشهري �� العام متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الش ارتفع. �� ح�ن ٢٠١٥ساعة �� العام  ٢٨١٫٥ إ��

متوسط مجموع عدد ساعات سطوع الشمس الشهري ثبت ��  أن�� محطة الرويس إال  ٢٠١٠عنه �� العام  ٢٠١٥

ساعة. ٢٨١تقريبا إذ بلغ  ٢١٥و ٢٠١٠محطة مسيعيد �� سنة 

  الشم���اليومياإلشعاع ١٫٦٫٢

اليومطولحولمعلوماتلديناتتكونالشمسساعات سطوعاملتوسط اليومي لعددحولبياناتتو���خاللمن

وصل٢٠١٥�� عامأشهر الصيفو��.مستوى مع�نتحتالشمسسطوعشدةتنخفضعندماالغيومو���ات

بينما بلغمحط�� مطار الدوحة الدو�� والرويس،��ع�� التوا�� ساعة ١٠٫٨و ١٠٫٩ إ��ال��ارساعات طولمتوسط

 ٧٫٧حيث بلغ املتوسط محط�� مطار الدوحة. ودخان العام ���� نفسشتاءالأشهر ��ال��ارمتوسط لطول أقل
.ع�� التوا�� ساعة ٧٫٦و
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متوسط٣٫٩جدول:اليوميالشمسسطوعساعاتاملختارةالرصدومحطاتالشهر٢٠١٥حسب  
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الدوحةمطار
 الدو��

8.1 8.0 7.2 10.2 10.4 12.2 11.3 11.2 9.8 8.9 7.9 6.9 9.3 

10.1  ...  ... 9.2 9.8 10.9 11.3 12.5 11.0 10.4 7.9 9.4 8.2 الكرعانة 

  8.0 8.8 7.2 8.3 8.3 9.9 8.7 9.9 9.3 9.0 7.8 6.0  8.4دخان

9.5 7.3 8.0 9.8 9.4 11.3 11.3 11.0 11.0  10.2 7.4  8.4 9.0 الرويس 

9.3 7.5 8.1 9.7 9.5 10.3 10.5 11.4 9.6 9.7 7.4 9.2 8.2 مسيعيد 

...: ��� متوفر.

  .الجوية األرصاد إدارة –املصدر: الهيئة العامة للط��ان املدني 



  الشم���الشهري اإلشعاع ١٫٦٫٣

 ٢٠١٥املختارة لعام الشمس الشهري حسب الشهور ملحطات الرصد سطوععددمجموع ساعاتحسب بيانات 
أشهر حيث كان �� الشمس،ساعات سطوعاليومي لعددال��تيب مقارنة مع جدول املتوسط  تظهر النتائج نفس

 إ��ال��ارساعات طولمجموعمعدل٢٠١٥�� عامس�تم��) –مايوالصيف (متوسط أشهر الصيف من 
معدل ملجموع  أقلفيما بلغ،ساعة ٣٣٠٫٣ الرويسبينما بلغت �� محطة مطار الدوحة  محطة ��ساعة٣٢٩٫٢

ساعات طولال��ار��أشهر شتاءنفس�� العام محط�� دخان و مطار الدوحة حيث بلغ معدل مجموع الساعات
متوسط عدد ساعات ال��ار �� أشهر فصل الصيف  ٢٠١٥وبلغ �� العام  .ساعة ع�� التوا�� ٢٢٩٫٨و ٢٤٧٫٠الشهري 

تقريباً أما �� فصل الشتاء تصل متوسط عدد ساعات سطوع الشمس �� أشهر  ساعات ١٠٫٣س�تم��)  -مايو(
. ٨حوا��  إ��) ف��اير -(د�سم�� الشتاء  ساعات تقريباً

   

  

١٫٧ النينوظاهرة  

�� ظاهرة طبيعية مناخية تعمل ع�� زيادة حرارة املياه السطحية بشكل ملحوظ  ElNinoتعريف ظاهرة النينو 
حدوث كتل  ���باألخص �� الف��ة ما ب�ن ��اية فصل الصيف وفصل الخريف، ويؤدي ارتفاع حرارة املياه هذه 

لقارة أمريكا  ما ب�ن الساحل الغربي االستواءوتيارات مائية دافئة، تحدث باملناطق املدارية ال�� تقع ع�� خط 
الجنوبية والساحل الشر�� لقارة آسيا والشما�� الشر�� لقارة أس��اليا ال�� يحيطها املحيط الهادي، وتتحرك املياه 
باالتجاه الشر�� ح�� تبلغ سواحل الب��و واألكوادور �� أمريكا الجنوبية مما يتسبب تغ��ات مناخية وبيئية شديدة 

. اث�� ���هذه الظاهرة تصيب املحيط كل أربعة  أندير بالذكر �� مختلف أنحاء العالم. ومن الج عشر عاماً

١٫٧٫١ ��ا��ليالتعاونمجلسودولقطردولة���النينو�����  

) الت�ث��ات املناخية امل��تبة عن ٣٫٥وظاهرة النينو أحد أهم مؤشرات البيئية قطاع املناخ ، يتضح من الخريطة رقم (
دولة قطر ودول مجلس التعاون الخلي�� ال تقع �� املنطقة الرئيسية ال�� تكون معرضة  أنظاهرة النينو، يتضح 

للت�ث�� أثناء وقوع ظاهرة النينو، لكن ال يمكن استبعاد حدوث بعض الت�ث��ات ع�� درجات الحرارة املوسمية أثناء 
طر.وقوع هذه الظاهرة (النينو). ولكن لم يوجد أثبات ع�� وجود ت�ث��ها �� دولة ق

العالم٣٫٥خريطة���للنينواملناخية�الت����ا:  
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١٫٧ النينوظاهرة  

�� ظاهرة طبيعية مناخية تعمل ع�� زيادة حرارة املياه السطحية بشكل ملحوظ  ElNinoتعريف ظاهرة النينو 
حدوث كتل  ���باألخص �� الف��ة ما ب�ن ��اية فصل الصيف وفصل الخريف، ويؤدي ارتفاع حرارة املياه هذه 

لقارة أمريكا  ما ب�ن الساحل الغربي االستواءوتيارات مائية دافئة، تحدث باملناطق املدارية ال�� تقع ع�� خط 
الجنوبية والساحل الشر�� لقارة آسيا والشما�� الشر�� لقارة أس��اليا ال�� يحيطها املحيط الهادي، وتتحرك املياه 
باالتجاه الشر�� ح�� تبلغ سواحل الب��و واألكوادور �� أمريكا الجنوبية مما يتسبب تغ��ات مناخية وبيئية شديدة 

. اث�� ���هذه الظاهرة تصيب املحيط كل أربعة  أندير بالذكر �� مختلف أنحاء العالم. ومن الج عشر عاماً

١٫٧٫١ ��ا��ليالتعاونمجلسودولقطردولة���النينو�����  

) الت�ث��ات املناخية امل��تبة عن ٣٫٥وظاهرة النينو أحد أهم مؤشرات البيئية قطاع املناخ ، يتضح من الخريطة رقم (
دولة قطر ودول مجلس التعاون الخلي�� ال تقع �� املنطقة الرئيسية ال�� تكون معرضة  أنظاهرة النينو، يتضح 

للت�ث�� أثناء وقوع ظاهرة النينو، لكن ال يمكن استبعاد حدوث بعض الت�ث��ات ع�� درجات الحرارة املوسمية أثناء 
طر.وقوع هذه الظاهرة (النينو). ولكن لم يوجد أثبات ع�� وجود ت�ث��ها �� دولة ق

العالم٣٫٥خريطة���للنينواملناخية�الت����ا:  
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١٫٨ الجويةالظواهر  

والظواهر الجوية وأمثلة ع�� هذه الظواهر الجوية، (زيادة أو نقصان درجات  اإلنسانهناك ارتباط وثيق ب�ن صحة 
�� الجهاز التنف��� وال��اب وتسبب هذه الظواهر الجوية أمراض  الحرارة، الغبار والعواصف الرملية والعجاج ..الخ).

...الخ. العيون والرمد والسخونة والزكام

 ظاهرة العجاج )Haze ظاهرة تدني مدى الرؤية األفقية بسبب العوالق الصلبة الصغ��ة �� الطبقة �� :(
 كم فأع��. ٥السطحية للهواء بحيث يكون مدى الرؤيا األفقية 

 الرمال واألتربة بفعل  إثارةتدني مدى الرؤية األفقية بسبب : �� ظاهرة ظاهره العواصف الرملية وال��ابية
كم فأقل. ١مستوى  إ��تدني مدى الرؤيا األفقية  إ��الرياح النشطة والقوية مما يؤدي 

 تدني  إ��: �� ظاهرة تكاثف بخار املاء �� طبقة الهواء املالمسة لسطح األرض مما يؤدي ظاهرة الضباب
  كم. ١من  أقل إ��مدى الرؤيا األفقية 

عدد أيام العجاج تمر بف��ات  أن كم فأع��)، ٥أيام العجاج (الرؤيا األفقية  نمن بيانات اإلرصاد الجوية عيتضح و
 ١٨كان �� شهر يوليو حيث بلغ  ٢٠١٥أك�� أيام العجاج �� عام  أنمواسم كمنح�� متموج ع�� شهور السنة، حيث 

.أخرىام عجاج �� شهر نوفم�� ، ثم تعاود االرتفاع مرة أي ٤ إ��يوم عجاج، ثم تقل تدريجياً حيث تصل 

  

  

  

  

  

   

  

  التنوعالحيوي  .٢
يرتبط مؤشر حالة التنوع الحيوي بمدى صحة األنظمة الحيوية �� الدولة، ويستدل بواسطة هذا املؤشر ع�� مدى 

أدناه  طاراإل االستدامة البيئية وكذلك ع�� أي مدى يتم إدراج السياسات البيئية ضمن الخطط الوطنية، و��
ة و الدولية.اإلقليميتتضح العالقة ب�ن هذا املؤشر وب�ن السياسات الوطنية و���ها من االل��امات 

  بالسياساتالوطنيةالتنوعال�يولو��):عالقة٦رقم)طار اإل 
ال��امج/املشاريع التالية: جيال املقبلة األ أجلبرنامج الحفاظ ع�� البيئة من الوطنية ضمن  س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال���ا��/املشروع  
.قاعدة بيانات وطنية للتنوع األحيائي إنشاء -١

  :األهداف
.قاعدة بيانات الك��ونية شاملة عن التنوع االحيائي إنشاء -
.التوسع �� املناطق املحمية ال�� تتم إدار��ا بصورة نشطة -

:املخرجات  
.الطبي�� وحماي��ما وإدار��ما بصورة مستدامةالحفاظ ع�� الطبيعة وال��ا�  -

:ال���ا��/املشروع  
استدامة املوارد السمكية. -٢

  :األهداف
املائية املحلية األحياءزيادة مستويات مخزون ال��وة السمكية، وتطبيق قوان�ن فعالة وتوف�� اإلمكانيات ملزارع تربية  -

:املخرجات  
.الحفاظ ع�� مخزون ال��وة السمكية -

:ال���ا��/املشروع  
األرا���كفاءة استخدام  -٣

  :األهداف
 .الزراعية اإلنتاجية��  ستدامةم سيناتتحقيق تح -

  املخرجات:
.األرا���تحس�ن كفاءة استخدام -

SDGs(( ٢٠٣٠املستدامة  باألطر الدولية مثل أهداف التنمية التنوع البيولو��عالقة 
.نسبة املخزونات السمكية ضمن مستوى بيولو�� مستدام): ٢( ) ، املؤشر رقم١٤الهدف ( -
�� الدول الجزرية  جما��اإل. املستدامة كنسبة مئوية من الناتج املح�� سماكمصايد األ :)١٫٧)، املؤشر رقم (١٤الهدف ( -


ً
.، وجميع البلدانالصغ��ة والبلدان األقل نموا

.املحمية فيما يتعلق باملناطق البحرية: تغطية املناطق )١٫٥)، املؤشر رقم (١٤الهدف (-
.: مؤشر القائمة الحمراء)١٫٥)، املؤشر رقم (١٥الهدف (-
نسبة الحياة ال��ية ال�� تمت املتاجرة ��ا سواء عن طريق التبييض أو من خالل االتجار ���  : )١٫٧)، املؤشر رقم(١٥الهدف (-

.املشروع
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  التنوعالحيوي  .٢
يرتبط مؤشر حالة التنوع الحيوي بمدى صحة األنظمة الحيوية �� الدولة، ويستدل بواسطة هذا املؤشر ع�� مدى 

أدناه  طاراإل االستدامة البيئية وكذلك ع�� أي مدى يتم إدراج السياسات البيئية ضمن الخطط الوطنية، و��
ة و الدولية.اإلقليميتتضح العالقة ب�ن هذا املؤشر وب�ن السياسات الوطنية و���ها من االل��امات 

  بالسياساتالوطنيةالتنوعال�يولو��):عالقة٦رقم)طار اإل 
ال��امج/املشاريع التالية: جيال املقبلة األ أجلبرنامج الحفاظ ع�� البيئة من الوطنية ضمن  س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال���ا��/املشروع  
.قاعدة بيانات وطنية للتنوع األحيائي إنشاء -١

  :األهداف
.قاعدة بيانات الك��ونية شاملة عن التنوع االحيائي إنشاء -
.التوسع �� املناطق املحمية ال�� تتم إدار��ا بصورة نشطة -

:املخرجات  
.الطبي�� وحماي��ما وإدار��ما بصورة مستدامةالحفاظ ع�� الطبيعة وال��ا�  -

:ال���ا��/املشروع  
استدامة املوارد السمكية. -٢

  :األهداف
املائية املحلية األحياءزيادة مستويات مخزون ال��وة السمكية، وتطبيق قوان�ن فعالة وتوف�� اإلمكانيات ملزارع تربية  -

:املخرجات  
.الحفاظ ع�� مخزون ال��وة السمكية -

:ال���ا��/املشروع  
األرا���كفاءة استخدام  -٣

  :األهداف
 .الزراعية اإلنتاجية��  ستدامةم سيناتتحقيق تح -

  املخرجات:
.األرا���تحس�ن كفاءة استخدام -

SDGs(( ٢٠٣٠املستدامة  باألطر الدولية مثل أهداف التنمية التنوع البيولو��عالقة 
.نسبة املخزونات السمكية ضمن مستوى بيولو�� مستدام): ٢( ) ، املؤشر رقم١٤الهدف ( -
�� الدول الجزرية  جما��اإل. املستدامة كنسبة مئوية من الناتج املح�� سماكمصايد األ :)١٫٧)، املؤشر رقم (١٤الهدف ( -


ً
.، وجميع البلدانالصغ��ة والبلدان األقل نموا

.املحمية فيما يتعلق باملناطق البحرية: تغطية املناطق )١٫٥)، املؤشر رقم (١٤الهدف (-
.: مؤشر القائمة الحمراء)١٫٥)، املؤشر رقم (١٥الهدف (-
نسبة الحياة ال��ية ال�� تمت املتاجرة ��ا سواء عن طريق التبييض أو من خالل االتجار ���  : )١٫٧)، املؤشر رقم(١٥الهدف (-

.املشروع
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  املحمياتالطبيعية ٢٫١

بمعدل نموي  ٢كم ٣٤٦٤٫٧٤، بمساحة قدرها ٢٠١٥محمية عام  ١٤بلغ عدد املحميات الطبيعية ال��ية والبحرية 
وبذلك  ٢كم ١٫٣٣، وذلك نتيجة زيادة محمية وادي سلطانة ال�� بلغت مساح��ا ٢٠١٠% عن عام ٠٫٠١سنوي 

ومن حيث مساحة  .٢٠١٤ام محمية ع ١٢ إ�� ٢٠١٣-٢٠١١محمية خالل الف��ة  ١١عدد املحميات من  ارتفع
املساحة ا�ك�� كانت من نصيب محمية خور العديد حيث بلغت  أن ٢٠١٥املحميات الطبيعة تظهر النتائج لعام 

% من املساحة الكلية لدولة قطر، كما تبلغ مساحة البحرية ١١٫١وشكلت  ١٢٩٣٫١٦املساحة ال��ية لهذه املحمية 
كم.  ٥٤٠٫١لهذه املحمية 

٣٫١٠جدول:كمم)(والبحريةال��ية)قطردولة��الطبيعيةاملحميات٢ساحة(٢٠١٥

  املحمياتالطبيعية
 املجموع بحرية برية

٢كم٢كم٢%كم

��جما� الجزرمعقطر11,627.04 مساحة ... ... ... 

54.76 0.00 0.00 54.76 العريق 

���293.62 180.52 0.01 113.10 ال�خ 

العديد1832.97 539.81 0.11 1293.16 خور 

 53.33 0.00 0.00 53.33 الرفاع

 5.72 0.00 0.00 5.72 العمدأم

 24.71 0.00 0.00 24.71 قرن أم

 3.92 0.00 0.00 3.92 الصنيع

1154.10 0.00 0.10 1154.10 الريم 

0.79 0.00 0.00 0.79 الشحانية 

 4.76 0.00 0.00 4.76 املسحبية

34.73 0.00 0.00 34.73 الوسيل 

 1.33 0.00 0.00 1.33 واديسلطانة

��جما�3464.74 720.33 0.24 2744.41 املحميات 

املصدر : املكتب الهند��� الخاص



بنسبة  ٢٠١٥-٢٠١١ثبات نسبة املحميات ال��ية خالل الف��ة  إ��أدناه  )٣٫١١(رقم �� الجدول  اتحصاءاإلوتش�� 
 بحد ذاته رغم النمو السكاني والتوسع العمراني السريع الذي  إ�ما��% من ٢٣٫٦٠

ً
مساحة قطر مع الجزر إنجازا

. شهدته وتشهده الدولة مؤخراً

   

  

و ٣٫١١جدولعدد:الطبيعيةاملحمياتمساحة(والبحريةال���ة)كم)قطردولة��٢(٢٠١٠-٢٠١٥  

  السنة

عدد
املحميات
الطبيعية
  ال���ة

عدد
املحميات
الطبيعية
  البحرية

�جما��
عدد

املحميات
الطبيعية
ال���ة
  والبحرية

مساحة
املناطق
املحمية
ال���ة
 )٢(كم

مساحة
املناطق
املحمية
البحرية

 )٢(كم

�جما��
مساحة
املحميات
ال���ة)

(والبحرية  
  )٢(كم

املناطقنسبة
ال���ةاملحمية
املساحةمن

ةجمالياإل 
 الكلية

2010 10 2 12 2,738.43 720.51 3,458.94 %23.50 

2011 11 2 13 2,770.90 720.51 3,491.41 %23.78 

2012 11 2 13 2,743.19 720.51 3,463.70 %23.54 

2013 11 2 13 2,742.97 720.51 3,463.48 %23.54 

2014 12 2 14 2,744.41 720.33 3,464.74 %23.60 

2015 12 2 14 2,744.41 720.33 3,464.74 %23.60 

السنويالنمومعدل
20102015و 

4% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 

املصدر : املكتب ا���د��� الخاص
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و ٣٫١١جدولعدد:الطبيعيةاملحمياتمساحة(والبحريةال���ة)كم)قطردولة��٢(٢٠١٠-٢٠١٥  

  السنة

عدد
املحميات
الطبيعية
  ال���ة

عدد
املحميات
الطبيعية
  البحرية

�جما��
عدد

املحميات
الطبيعية
ال���ة
  والبحرية

مساحة
املناطق
املحمية
ال���ة
 )٢(كم

مساحة
املناطق
املحمية
البحرية

 )٢(كم

�جما��
مساحة
املحميات
ال���ة)

(والبحرية  
  )٢(كم

املناطقنسبة
ال���ةاملحمية
املساحةمن

ةجمالياإل 
 الكلية

2010 10 2 12 2,738.43 720.51 3,458.94 %23.50 

2011 11 2 13 2,770.90 720.51 3,491.41 %23.78 

2012 11 2 13 2,743.19 720.51 3,463.70 %23.54 

2013 11 2 13 2,742.97 720.51 3,463.48 %23.54 

2014 12 2 14 2,744.41 720.33 3,464.74 %23.60 

2015 12 2 14 2,744.41 720.33 3,464.74 %23.60 

السنويالنمومعدل
20102015و 

4% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 

املصدر : املكتب ا���د��� الخاص
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٣٫٦خريطةقطر��الطبيعيةاملحمياتتوزيع:٢٠١٥  

  

  املهاالعربي��املحمياتالطبيعية ٢٫٢


ً
 �عت�� املها العربّية نوعا

ً
صّنف ع�� أ��ا من األنواع املوضوعة ضمن الدرجة األو�� من  مهددا

ُ
باالنقراض، إذ أ��ا ت

كانت قد انقرضت وCITES(. الحيوانات الداخلة �� نطاق حماية االتفاقية الدولية لحظر اإلتجار باألنواع املهددة (


ً
واحد م��ا �� صحراء الربع الخا��  آخر�� ال��ّية خالل أوائل عقد السبعينات من القرن العشرين عندما قتل  فعليا

بعض موائلها الطبيعّية منذ ثمانينات القرن  إ��ع�� الحدود السعودّية العمانّية. وقد أعيد إدخال املها العربّية 

 أنتم إكثارها �� حدائق الحيوانات واملحميات الخاصة. إالّ  أنذاته، بعد 
ً
.)٤(نجاح هذه العملّية كان متفاوتا

                                                            
)٤ (املوسوعة الحرة  ويكبيديا

h�ps://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
  

�� حيث يتم  قطر وبالتحديدتعدو  أن�ب��ة مسيجة تستطيع ف��ا  محميات���� الحيوانات ��  االحتفاظاالهتمام و
مها عربي ��  ١٬١٣٦زيادة عدد املها العربي �� املحميات الطبيعية ال��ية من  ��� اتحصاءاإلوت��� وتتنقل براحة.

 %.٦. بمعدل نمو سنوي ٢٠١٥مها عربي �� عام  ١٬٥٥٠ ��� ٢٠١٠العام 

  
تربية للمها العربي �� محمية املسحبية،  أعدادمحمية طبيعية برية. وكانت أ���  ١١املها العربي ��  أعدادتتوزع 

املها العربي ��  ��ما��% من ٥٢٫٨بنسبة  (أي ٢٠١٥املها العربي �� عام  أعدادحيث شكلت أ��� من نصف 
املحميات الطبيعية).

٣٫١٢جدول:��جما�ال��يةالطبيعيةاملحمياتحسبالعربياملها٢٠١٠عدد-٢٠١٥  

 2015 2014 2013  2012  2011  2010  املحمياتالطبيعية
السنويالنمومعدل

20102015و 

 %2- 298 357 361 343 326 324 الشيحانية

 %5 818 763 786 752 705 649 املسحبية

 %100- 0 0 0 35 30 25 )1حديقةحيوانالدوحة(

 %9 147 161 138 122 99 96 الوجبة

 %5 5 4 4 4 4 4 �ن���نأم

 %3 27 27 27 27 28 23 قريبةأم

 %17 24 21 19 21 19 11 املواقعأم

 %0 4 4 4 4 4 4 راسلفان

)0 0 29 0 0 0 0 )2الصنيع% 

)رقم279مزرعة)(3( ... 147 146 132 171 152 0% 

 %0 75 23  … …  …  ... العمدأم

 %6 1,550 1,560 1,471 1,454 1,362 1,136 املجموع
.٢٠١١) تم ��اف��ا سنة ٣(، ٢٠١٤) تم ��اف��ا سنة ٢(، مغلق للصيانة ٢٠١٢) من سنة ١(
: ��� متوفر … 

املصدر: املكتب الهند��� الخاص
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 ٢٠١٥ - ٢٠١٠
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�� حيث يتم  قطر وبالتحديدتعدو  أن�ب��ة مسيجة تستطيع ف��ا  محميات���� الحيوانات ��  االحتفاظاالهتمام و
مها عربي ��  ١٬١٣٦زيادة عدد املها العربي �� املحميات الطبيعية ال��ية من  ��� اتحصاءاإلوت��� وتتنقل براحة.

 %.٦. بمعدل نمو سنوي ٢٠١٥مها عربي �� عام  ١٬٥٥٠ ��� ٢٠١٠العام 

  
تربية للمها العربي �� محمية املسحبية،  أعدادمحمية طبيعية برية. وكانت أ���  ١١املها العربي ��  أعدادتتوزع 

املها العربي ��  ��ما��% من ٥٢٫٨بنسبة  (أي ٢٠١٥املها العربي �� عام  أعدادحيث شكلت أ��� من نصف 
املحميات الطبيعية).

٣٫١٢جدول:��جما�ال��يةالطبيعيةاملحمياتحسبالعربياملها٢٠١٠عدد-٢٠١٥  

 2015 2014 2013  2012  2011  2010  املحمياتالطبيعية
السنويالنمومعدل

20102015و 

 %2- 298 357 361 343 326 324 الشيحانية

 %5 818 763 786 752 705 649 املسحبية

 %100- 0 0 0 35 30 25 )1حديقةحيوانالدوحة(

 %9 147 161 138 122 99 96 الوجبة

 %5 5 4 4 4 4 4 �ن���نأم

 %3 27 27 27 27 28 23 قريبةأم

 %17 24 21 19 21 19 11 املواقعأم

 %0 4 4 4 4 4 4 راسلفان

)0 0 29 0 0 0 0 )2الصنيع% 

)رقم279مزرعة)(3( ... 147 146 132 171 152 0% 

 %0 75 23  … …  …  ... العمدأم

 %6 1,550 1,560 1,471 1,454 1,362 1,136 املجموع
.٢٠١١) تم ��اف��ا سنة ٣(، ٢٠١٤) تم ��اف��ا سنة ٢(، مغلق للصيانة ٢٠١٢) من سنة ١(
: ��� متوفر … 

املصدر: املكتب الهند��� الخاص
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و من حيث توزيع املها العربي حسب املحميات الطبيعية، يظهر ع�� الرغم من صغر مساحة محمية املسحبية إال 
قريبة، وأم �ن���ن،  أماملها العربي �� محميات  أعداداملها العربي. وع�� العكس تقل  أعدادأ��ا تضم أ��� من نصف 

العربي �� محمية خور العديد وال�خ���.وراس لفان برغم مساح��ا الشاسعة. وينعدم تواجد املها 

٣٫٧خريطة:أعداداملختلفةاملحميات��العربي٢٠١٠املها-٢٠١٥  

 

  

٢٫٣ عددالنوعحسبباالنقراضاملهددةالحيةالكائنات  

عدد النباتات بلغ  بينما،  نوع بري ١١٠١ بواقع النباتات والكائنات ال��يةاً من قطر عدد�� سجل  ٢٠١٣�� عام 
�� الجدول أدناه كما ي��: اتحصاءاإلنوع بحري. وت���  ٩٦٧والكائنات البحرية 

 أنواع مهددة  ٦، ومن الطيور ال��ية)  ٢(وهم  هناك نوع�ن من النباتات والكائنات ال��ية منقرضة أن
نوع نادر  ١٧١ إ�� فةباإلضا، أنواع من الطيور ال��ية و نوع واحد من الثديات ال��ية)  ٥باالنقراض (وهم 

.من الالفقاريات ال��ية و نوع واحد من الثديات ال��ية) ١٧٠(وهم  وقابل لل��ديد

  أنواع من الثديات  ٤(وهم أنواع مهددة باالنقراض  ٥تم تسجيل أما النباتات والكائنات البحرية فقد
نوع من الثديات البحرية  ١١( وهم  نوع نادر وقابل لل��ديد ٢٠البحرية و نوع واحد من الطيور البحرية) و 

   .أنواع من الطيور البحرية) ٩و 

٣٫١٣جدولبرية)النوعحسباملسجلةالحيةالكائناتعدد:–وخطر(االنقراضبحرية٢٠١٠٢٠١٣و  

 منقرض السنوات  أنواعالكائنات 
املهددة

 باالنقراض
/لل��د�دقابل

 نادر
املسجل���الالعدد

 الكائناتألنواع

  النباتاتوالكائناتال���ة
2010 2 6 171 1,101 

2013 2 6 171 1,101 

والكائناتالنباتات
  البحرية

2010 0 5 20 947 

2013 0 5 20 967 
املصدر: وزارة البلدية و البيئة



 أنه ،٢٠١٣عام  االنقراض) للنباتات والكائنات ال��ية حسب النوع وخطر ٣٫١٤ات من جدول رقم (إحصاءكما ت��� 
أنواع من الطيور مهددة باالنقراض من أصل عدد الطيور ال��ية  ٥يوجد نوع�ن من الطيور ال��ية املنقرضة و

نوع ��� بري. ٣٢٢املسجلة �� قطر

 ٨ويوجد نوع واحد من الثديات ال��ية مهددة باالنقراض و نوع واحد من الثديات نادرة وقابلة لالنقراض من أصل 
.٢٠١٣ات ال��ية عام أنواع الثدي
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٢٫٣ عددالنوعحسبباالنقراضاملهددةالحيةالكائنات  

عدد النباتات بلغ  بينما،  نوع بري ١١٠١ بواقع النباتات والكائنات ال��يةاً من قطر عدد�� سجل  ٢٠١٣�� عام 
�� الجدول أدناه كما ي��: اتحصاءاإلنوع بحري. وت���  ٩٦٧والكائنات البحرية 

 أنواع مهددة  ٦، ومن الطيور ال��ية)  ٢(وهم  هناك نوع�ن من النباتات والكائنات ال��ية منقرضة أن
نوع نادر  ١٧١ إ�� فةباإلضا، أنواع من الطيور ال��ية و نوع واحد من الثديات ال��ية)  ٥باالنقراض (وهم 

.من الالفقاريات ال��ية و نوع واحد من الثديات ال��ية) ١٧٠(وهم  وقابل لل��ديد

  أنواع من الثديات  ٤(وهم أنواع مهددة باالنقراض  ٥تم تسجيل أما النباتات والكائنات البحرية فقد
نوع من الثديات البحرية  ١١( وهم  نوع نادر وقابل لل��ديد ٢٠البحرية و نوع واحد من الطيور البحرية) و 

   .أنواع من الطيور البحرية) ٩و 

٣٫١٣جدولبرية)النوعحسباملسجلةالحيةالكائناتعدد:–وخطر(االنقراضبحرية٢٠١٠٢٠١٣و  

 منقرض السنوات  أنواعالكائنات 
املهددة

 باالنقراض
/لل��د�دقابل

 نادر
املسجل���الالعدد

 الكائناتألنواع

  النباتاتوالكائناتال���ة
2010 2 6 171 1,101 

2013 2 6 171 1,101 

والكائناتالنباتات
  البحرية

2010 0 5 20 947 

2013 0 5 20 967 
املصدر: وزارة البلدية و البيئة



 أنه ،٢٠١٣عام  االنقراض) للنباتات والكائنات ال��ية حسب النوع وخطر ٣٫١٤ات من جدول رقم (إحصاءكما ت��� 
أنواع من الطيور مهددة باالنقراض من أصل عدد الطيور ال��ية  ٥يوجد نوع�ن من الطيور ال��ية املنقرضة و

نوع ��� بري. ٣٢٢املسجلة �� قطر

 ٨ويوجد نوع واحد من الثديات ال��ية مهددة باالنقراض و نوع واحد من الثديات نادرة وقابلة لالنقراض من أصل 
.٢٠١٣ات ال��ية عام أنواع الثدي
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٣٫١٤جدولعدد:ال��يةوالكائناتالنباتاتوخطرالنوعاالنقراضحسب٢٠١٠٢٠١٣و  

 السنوات  السنة
النباتات

 ال��ية
الثدييات الفطريات

 ال��ية
الزواحف ال���ائيات

 ال��ية
الطيور
 ال��ية

الالفقاريات
 ال��ية

  املجموع

2010 

 0 0 0 0 0 2 0 2منقرض
 0 0 1 0 0 5 0 6املهددة باالنقراض
 0 0 1 0 0 0 170 171قابل لل��ديد/ نادر

 1101 228 322 29 1 8 142 371 املجموع

2013  

 0 0 0 0 0 2 0 2منقرض
 0 0 1 0 0 5 0 6املهددة باالنقراض
 0 0 1 0 0 0 170 171قابل لل��ديد/ نادر

 1152 228 322 29 1 8 142 422  املجموع
.املصدر: وزارة البلدية و البيئة



أنواع  ٤يوجد  أنه ،االنقراضلنباتات والكائنات البحرية حسب النوع وخطر ) ل٣٫١٥جدول رقم ( اتإحصاء���� و
نوع من  ١٥من أصل  لل��ديدوقابل  ةنوع من الثديات نادر ١١من الكائنات الثدية البحرية مهددة باالنقراض و 

أنواع من الطيور  ٩، و باالنقراض. �� ح�ن يوجد نوع واحد من الطيور البحرية مهدد ٢٠١٠ الثديات البحرية عام
شارة من خالل . وتجدر اإل٢٠١٣خالل العام  نوع من الطيور البحرية ١٥من أصل  االنقراضالنادرة وقابلة لل��ديد 

نادرة بلغ عددهم قابلة لل��ديد النقراض وباكانت مهددة ال��  ٢٠١٠عام الزواحف  أن، ٢٠١٣و  ٢٠١٠ات إحصاء
و،  ٢٠١٣بينما �� عام ، كائنات بحرية١٠

ً
والحفاظ ع�� التنوع الحيوي �� الحماية البيئية  نتيجة لجهود الدولة سعيا

.االنقراضانعدم حدوث خطر 

٣٫١٥جدولعدد:والكائناتالنباتاتوخطرالنوعحسباالنقراضالبحرية٢٠١٠٢٠١٣و  

 السنوات  السنة
النباتات
 البحرية

الثدييات سماكاأل 
 البحرية

الالفقاريات
 البحرية

الطيور
 البحرية

الزواحف
 البحرية

  املجموع

2010 

 0 0 0 0 0 0 0منقرض
 0 0 4 0 0 1 5املهددة باالنقراض
 0 0 11 0 0 9 20قابل لل��ديد/ نادر

 967   20 15 379 15 136 402 املجموع

2013  

 0 0 0  0 0 0 0منقرض
 0 0 4 0 1 0 5املهددة باالنقراض
 0 0 11 0 9 0 20قابل لل��ديد/ نادر

 888 20 15 379 15 57 402  املجموع
.املصدر: وزارة البلدية و البيئة

  

  

  املخزونالسمكي ٢٫٤

وذلك  السمكياملخزون ومن ضم��ا املائية  األحياءموارد توف�� بيانات إحصائية عن  إ��ات البيئة إحصاء إطار�س�� 

التنمية الوطنية  اس��اتيجيةصناعة املصايد املستدامة. وأكدت  تتطوير إجراءاملا لتلك البيانات من أهمية �� 
الذي يمثل ��ديداً بيئياً  ورصد الصيد الجائر استدامة املوارد السمكيةع�� ضرورة  ٢٠١٦-٢٠١١لدولة قطر 

زيادة مستويات مخزون ال��وة و ال��وة السمكيةالحفاظ ع�� مخزون  أجلو��ديداً إلمدادات الغذاء، وذلك من 
.املائية املحلية األحياءالسمكية، وتطبيق قوان�ن فعالة وتوف�� اإلمكانيات ملزارع تربية 

 ٤الفرع  ١٤مستوى مستدام بيولوجياً بالهدف الرابع عشر / الغاية  ضمننسبة األرصدة السمكية وكذلك ترتبط 
) حول حماية واستغالل املوارد البحرية بشكل مستديم (SDGs ٢٠٣٠) من أهداف التنمية املستدامة١٫٤٫١٤(

رصدة تعّرف نسبة األرصدة السمكية داخل الحدود البيولوجية اآلمنة ع�� أ��ا نسبة األو لتحقيق التنمية املستدامة.
البيولوجية املستدامة اإلنتاجيةال�� يجري استغاللها ضمن مستوى الحّد األق��� من  سماكالسمكية أو أنواع األ.

 ١٩٩٤اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (االتفاقية الثالثة) دخلت ح�� التنفيذ �� عام  أنويجدر ذكره هنا 
. وتتضمن االتفاقية أيضاً مؤشرات االستدامة املتعلقة )٥(٢٠٠٢وصدقت عل��ا دولة قطر �� التاسع من د�سم�� 

٢٠١٣باألمم املتحدة  حصاءبالصيد (انظر شعبة اإل:(

 .املؤشرات املتعلقة بالغلة: الكميات املصيدة

 .املؤشرات املتعلقة بطاقة الصيد: جهد الصيد وكثافته

هذا وتش�� اإلطن  ١٥٬٢٠٢ إ�� ٢٠١٠طن م��ي ��  ١٣٬٧٦٠من  ارتفعكميات السمك املصيد قد  جما��حصائيات ،إل
طن م��ي. ١٦٬٢١٣بكمية قدرها  ٢٠١٤. وقد بلغ معدل الصيد ذروته �� عام ٢٠١٥م��ي �� 

   

                                                            
(5) UNCLOS، 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=mtds
g3&lang=en 
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  املخزونالسمكي ٢٫٤

وذلك  السمكياملخزون ومن ضم��ا املائية  األحياءموارد توف�� بيانات إحصائية عن  إ��ات البيئة إحصاء إطار�س�� 

التنمية الوطنية  اس��اتيجيةصناعة املصايد املستدامة. وأكدت  تتطوير إجراءاملا لتلك البيانات من أهمية �� 
الذي يمثل ��ديداً بيئياً  ورصد الصيد الجائر استدامة املوارد السمكيةع�� ضرورة  ٢٠١٦-٢٠١١لدولة قطر 

زيادة مستويات مخزون ال��وة و ال��وة السمكيةالحفاظ ع�� مخزون  أجلو��ديداً إلمدادات الغذاء، وذلك من 
.املائية املحلية األحياءالسمكية، وتطبيق قوان�ن فعالة وتوف�� اإلمكانيات ملزارع تربية 

 ٤الفرع  ١٤مستوى مستدام بيولوجياً بالهدف الرابع عشر / الغاية  ضمننسبة األرصدة السمكية وكذلك ترتبط 
) حول حماية واستغالل املوارد البحرية بشكل مستديم (SDGs ٢٠٣٠) من أهداف التنمية املستدامة١٫٤٫١٤(

رصدة تعّرف نسبة األرصدة السمكية داخل الحدود البيولوجية اآلمنة ع�� أ��ا نسبة األو لتحقيق التنمية املستدامة.
البيولوجية املستدامة اإلنتاجيةال�� يجري استغاللها ضمن مستوى الحّد األق��� من  سماكالسمكية أو أنواع األ.

 ١٩٩٤اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (االتفاقية الثالثة) دخلت ح�� التنفيذ �� عام  أنويجدر ذكره هنا 
. وتتضمن االتفاقية أيضاً مؤشرات االستدامة املتعلقة )٥(٢٠٠٢وصدقت عل��ا دولة قطر �� التاسع من د�سم�� 

٢٠١٣باألمم املتحدة  حصاءبالصيد (انظر شعبة اإل:(

 .املؤشرات املتعلقة بالغلة: الكميات املصيدة

 .املؤشرات املتعلقة بطاقة الصيد: جهد الصيد وكثافته

هذا وتش�� اإلطن  ١٥٬٢٠٢ إ�� ٢٠١٠طن م��ي ��  ١٣٬٧٦٠من  ارتفعكميات السمك املصيد قد  جما��حصائيات ،إل
طن م��ي. ١٦٬٢١٣بكمية قدرها  ٢٠١٤. وقد بلغ معدل الصيد ذروته �� عام ٢٠١٥م��ي �� 

   

                                                            
(5) UNCLOS، 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=mtds
g3&lang=en 



2015اإلحصاءات البيئية في دولة قطر 80
  

٣٫١٦جدولوالصيادينالصيدسفنوعدداملصيدالسمككمية:٢٠١٠-٢٠١٥  

  السنة

صيدكمية
السمك(طن

 م��ي)

عدد
سفن
 الصيد

عدد
 الصيادين

كميةمتوسط
املصيدالسمك
صيدسفنلكل
لكلم��يطن)

 سفينة)

كميةمتوسط
املصيدالسمك
طن)صيادلكل
 م��يلكلصياد)

عددمتوسط
لكلالصيادين
صيدسفن

لكلصياد(
 سفينةصيد)

2010 13,760.40 495 3,300 28 4 7 

2011 12,995.00 497 3,641 26 4 7 

2012 11,273.50 499 3,573 23 3 7 

2013 12,005.90 499 2,264 24 5 5 

2014 16,213.00 464 2,900 35 6 6 

2015 15,202.00 475 3,011 32 5 6 

السنويالنمومعدل
20102015و 

2% -1% -2% 3% 5% -3% 

  

  
ع�� أ��ا نسبة األرصدة السمكية أو أنواع ��� تعرف نسبة األرصدة السمكية داخل الحدود البيولوجية اآلمنة  أما
و�ش�� الشكل ، البيولوجية املستدامة اإلنتاجيةال�� يجري استغاللها ضمن مستوى الحّد األ���� من  سماكاأل

% عام ٧٢انخفاض نسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن الحدود البيولوجية اآلمنة حيث كانت  ���البياني 
. ٢٠١٥% عام ٦٨ ���لتصل  ٢٠١٠
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طنم��ي  ٣٫٦شكل :قطر��السمكصيدم��ي (كمية٢٠١٥-٢٠١٠) طن

  



 االستغاللاإلفراط ��  ُمعدل، نجد االستغاللحسب درجة  سماكلصيد األ) ٣٫١٧وتظهر من نتائج جدول رقم (
عدل األق���، مما يدل ع�� تعرض مخزون هذا النوع والينم والفرش  الكنعد أسماكالحا�� ملخزون 

ُ
 إ��يفوق امل

فرط
ُ
فئة الحد  طن من السمك، �� ح�ن زيادة معدل كمية السمك املصاد ٢٬٣٧٩إذ بلغ قدرها  ضغط الصيد امل

الربيب والهامور والشعري. فيما كان معدل صيد  أسماكطن تشمل  ٥٬١٨١الصيد إذ بلغ  االستغاللاألق��� من 

طن م��ي  ٢٬٥٣٦كل من زبيدي، جش، حمرة، نيسر، قرقفان والصا�� كان استغالل صيده بشكل مستدام إذ بلغ 
.٢٠١٥عام 

٣٫١٧جدول:درجةحسبالسمكاالستغاللصيد(طن)٢٠١٠-٢٠١٥  

  السنة
��اإلفراط
 االستغالل

����األالحد
االستغاللمن 

االستغالل
بشكل
 مستدام

مستغل���
 بشكلمناسب

 املجموع ���مصنف

2010 2,982 5,697 1,617 535 2,937 13,769 

2011 2,650 4,819 1,827 688 3,010 12,995 

2012 2,299 4,370 1,395 685 2,526 11,274 

2013 2,235 5,270 1,513 721 2,267 12,006 

2014 2,488 5,449 3,071 593 4,612 16,213 

2015 2,379 5,181 2,536 556 4,550 15,202 

السنويالنمومعدل
20102015و 

-4% -2% 9% 1% 9% 2% 

الكنعد، الينم ،فرش. أسماك: يشمل  االستغاللاإلفراط �� 
ربيب، هامور، شعري. أسماك: يشمل  االستغاللالحد األق��� من 

زبيدي، جش، حمرة، نيسر، قرقفان، صا��. أسماكبشكل مستدام يشمل  االستغالل
الكوفر. أسماك��� مستغل بشكل مناسب : يشمل 

، سكن، حاقول، كراري، حمام، بياح، شعم، فسكر، بدحة، سلطان Barracudaوالقشريات مثل : تبان، ضلعه، جد،  أسماك��� مصنف: يشمل 
الروبيان، قبقب، خثاق، و���ها. أم، با���، ق�ن، براهيمإ

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة
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٢٠١٥ - ٢٠١٠بيولوجيًا
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 االستغاللاإلفراط ��  ُمعدل، نجد االستغاللحسب درجة  سماكلصيد األ) ٣٫١٧وتظهر من نتائج جدول رقم (
عدل األق���، مما يدل ع�� تعرض مخزون هذا النوع والينم والفرش  الكنعد أسماكالحا�� ملخزون 

ُ
 إ��يفوق امل

فرط
ُ
فئة الحد  طن من السمك، �� ح�ن زيادة معدل كمية السمك املصاد ٢٬٣٧٩إذ بلغ قدرها  ضغط الصيد امل

الربيب والهامور والشعري. فيما كان معدل صيد  أسماكطن تشمل  ٥٬١٨١الصيد إذ بلغ  االستغاللاألق��� من 

طن م��ي  ٢٬٥٣٦كل من زبيدي، جش، حمرة، نيسر، قرقفان والصا�� كان استغالل صيده بشكل مستدام إذ بلغ 
.٢٠١٥عام 

٣٫١٧جدول:درجةحسبالسمكاالستغاللصيد(طن)٢٠١٠-٢٠١٥  

  السنة
��اإلفراط
 االستغالل

����األالحد
االستغاللمن 

االستغالل
بشكل
 مستدام

مستغل���
 بشكلمناسب

 املجموع ���مصنف

2010 2,982 5,697 1,617 535 2,937 13,769 

2011 2,650 4,819 1,827 688 3,010 12,995 

2012 2,299 4,370 1,395 685 2,526 11,274 

2013 2,235 5,270 1,513 721 2,267 12,006 

2014 2,488 5,449 3,071 593 4,612 16,213 

2015 2,379 5,181 2,536 556 4,550 15,202 

السنويالنمومعدل
20102015و 

-4% -2% 9% 1% 9% 2% 

الكنعد، الينم ،فرش. أسماك: يشمل  االستغاللاإلفراط �� 
ربيب، هامور، شعري. أسماك: يشمل  االستغاللالحد األق��� من 

زبيدي، جش، حمرة، نيسر، قرقفان، صا��. أسماكبشكل مستدام يشمل  االستغالل
الكوفر. أسماك��� مستغل بشكل مناسب : يشمل 

، سكن، حاقول، كراري، حمام، بياح، شعم، فسكر، بدحة، سلطان Barracudaوالقشريات مثل : تبان، ضلعه، جد،  أسماك��� مصنف: يشمل 
الروبيان، قبقب، خثاق، و���ها. أم، با���، ق�ن، براهيمإ

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة
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٢٠١٥ - ٢٠١٠بيولوجيًا



2015اإلحصاءات البيئية في دولة قطر 82
  

  
  

 أن، نجد ٢٠١٥ - ٢٠١٠ االستغاللحسب درجة  سماك) للتوزيع النس�� لصيد األ٣٫١٨وتظهر نتائج جدول رقم (
 ٢٠١٥و  ٢٠١٤بينما أدناها كان �� عامي %، ٢١٫٧حيث بلغت  ٢٠١٠كان �� عام  االستغاللأع�� نسبة لألفراط �� 

تكون هذه األعوام أع�� نسبة  أن% ع�� التوا��. ومنطقياً فإنه من البد��� ١٥٫٦% و ١٥٫٣حيث بلغت النسبة 
بشكل  % ع�� التوا�� فيما كانت أدنى نسبة لالستغالل١٦٫٧% و ١٨٫٩حيث بلغتا  بشكل مستدام لالستغالل
% من السمك تم استغاللها بالحد األق��� من ١١٫٧ أنحيث سجل �� هذا العام  ٢٠١٠�� عام  مستدام

. االستغالل

األ ٣٫١٨جدوللصيد��ال�سالتوزيع:سماكدرجةاالستغاللحسب٢٠١٠-٢٠١٥  

  السنة
��اإلفراط
 االستغالل

����األالحد
االستغاللمن 

االستغالل
بشكل
 مستدام

مستغل���
مناسببشكل 

 املجموع ���مصنف

2010 21.7 41.4 11.7 3.9 21.3 100.0 

2011 20.4 37.1 14.1 5.3 23.2 100.0 

2012 20.4 38.8 12.4 6.1 22.4 100.0 

2013 18.6 43.9 12.6 6.0 18.9 100.0 

2014 15.3 33.6 18.9 3.7 28.4 100.0 

2015 15.6 34.1 16.7 3.7 29.9 100.0 
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٣٫٨شكل :االستغاللدرجةحسبالسمكصيدكمية)طن
٢٠١٥- ٢٠١٠) م��ي 

���مصنف ���مستغلبشكلمناسب

االستغاللبشكلمستدام الحداأل����مناإلستغالل

اإلفراط��اإلستغالل

  

  
طن  ٢٨، حيث بلغت ٢٠١٥-٢٠١٠زيادة حصة الصيد لكل سفينة خالل العام  )٣٫١٦الجدول السابق (يتضح من 

. وهذه الزيادة تعكس مدى تطور أدوات صيد ٢٠١٥طن لكل سفينة �� عام  ٣٢فيما بلغ  ٢٠١٠لكل سفينة عام 
نفس الف��ة من السفن خالل  أعدادوطرقها �� الصيد وكذلك يتضح من خالل االحصائيات انخفاض  سماكاأل

.٢٠١٥عام  ٤٧٥ ��� ٢٠١٠عام  ٤٩٥

انخفاض عدد  ��� ٢٠١٥-٢٠١٠خالل الف��ة  )٣٫١٠و�� نفس النسق تش�� االحصائيات من الشكل البياني رقم (

طن لكل  ٥ ��� ٢٠١٠طن لكل صياد عام  ٤ت كمية الصيد من ارتفعصياد ولكن  ٣٬٠١١ ��� ٣٬٣٠٠الصيادين من 
.٢٠١٥صياد عام 
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طن  ٢٨، حيث بلغت ٢٠١٥-٢٠١٠زيادة حصة الصيد لكل سفينة خالل العام  )٣٫١٦الجدول السابق (يتضح من 

. وهذه الزيادة تعكس مدى تطور أدوات صيد ٢٠١٥طن لكل سفينة �� عام  ٣٢فيما بلغ  ٢٠١٠لكل سفينة عام 
نفس الف��ة من السفن خالل  أعدادوطرقها �� الصيد وكذلك يتضح من خالل االحصائيات انخفاض  سماكاأل

.٢٠١٥عام  ٤٧٥ ��� ٢٠١٠عام  ٤٩٥

انخفاض عدد  ��� ٢٠١٥-٢٠١٠خالل الف��ة  )٣٫١٠و�� نفس النسق تش�� االحصائيات من الشكل البياني رقم (

طن لكل  ٥ ��� ٢٠١٠طن لكل صياد عام  ٤ت كمية الصيد من ارتفعصياد ولكن  ٣٬٠١١ ��� ٣٬٣٠٠الصيادين من 
.٢٠١٥صياد عام 
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٣٫٩شكل :درجةحسبالسمكلصيد��ال�سالتوزيع
٢٠١٥ - ٢٠١٠االستغالل

���مصنف ���مستغلبشكلمناسب اإلستغاللبشكلمستدام
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طن م��ي لكل  ٣٥بمتوسط  ٢٠١٤)، قد وصل معدل الصيد ذروته �� عام ٣٫١١ويتضح من الشكل البياني رقم (
طن م��ي لكل صياد. ٦قارب و 




سفينة صيد حرفية ��  ٤٧٥ات الصيد الحر��، لعدد سفن الصيد الحر�� �� دولة قطر إذ بلغ عددها إحصاء�ش�� 
مدينة الخور كانت الحاصلة ع��  أن إ��، وتجدر اإلشارة  ٢٠١٠% عن عام ١-، بمعدل نمو سنوي  ٢٠١٥عام 

سفن الصيد  ا��إجم% من ٤٩٫٣(أي بنسبة  ٢٣٤الحصة الع��� لعدد سفن الصيد الحرفية إذ بلغ عددهم 
. �� ح�ن انخفض معدل نمو ٢٠١٠% عن عام ٦الحر��)، وبمعدل نمو سنوي للسفن صيد الحر�� �� مدينة الخور 

% ع�� ٥-% و ٦-%، ٧-السنوي لعدد سفن الصيد الحر�� �� كل من الدوحة، الشمال والوكرة بمعدل نمو سنوي 
التوا��.

٣٫١٩جدول:املناطقحسب��ال�رالصيدسفنعددالساحلية٢٠١٠–٢٠١٥  

 املجموع الشمال الوكرة الخور  الدوحة  السنة

2010 24 174 237 60 495 

2011 25 175 239 58 497 

2012 22 196 227 54 499 

2013 22 196 226 55 499 

2014 19 214 191 40 464 

2015 17 234 179 45 475 

السنويالنمومعدل
20102015و 

-7% 6% -5% -6% -1% 
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 ٢٠١٥-٢٠١٠

متوسط كمية 
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طن (سفن صيد 
)م��ي لكل سفينة

متوسط كمية 

السمك املصيد لكل 

طن م��ي (صياد 
)لكل صياد

  

، بمعدل ٢٠١٥بحار عام  ٣٬٠١١) لعدد البحارة �� الصيد الحر�� إذ بلغ عددهم ٣٫٢٠ات جدول رقم (إحصاءوتش�� 
 ١٬٤٠٨زيادة عدد البحارة �� مدينة الخور إذ بلغ عددهم  إ�� اتحصاءاإل. وتش�� ٢٠١٠% عن عام ٢-نمو سنوي 

% ١١-، �� ح�ن انخفض عدد البحارة �� كل من الدوحة والوكرة بمعدل ٢٠١٠% عن عام ٤بحار بمعدل نمو سنوي 
.٢٠١٠% عن عام ٦-و 

٣٫٢٠جدول:الساحليةاملناطقحسب��ال�رالصيد��البحارةعدد٢٠١٠-٢٠١٥  

 املجموع الشمال الوكرة الخور  الدوحة  السنة

2010 187 1,164 1,630 319 3,300 

2011 163 1,285 1,774 419 3,641 

2012 137 1,390 1,628 418 3,573 

2013 81 868 1,022 293 2,264 

2014 95 1,367 1,148 290 2,900 

2015 104 1,408 1,186 313 3,011 

السنويالنمومعدل
20102015و 

-11% 4% -6% 0% -2% 



٢٫٥ السمكيا����راع  

املندرجة ضمن و سماكاأل وتحقيق االكتفاء الذاتي من زيادة املخزون السمكيقائمة ل تنموية مشاريعهناك 
تحس�ن  ولتتضمن برنامج�ن أساسي�ن، األحيث لموارد الطبيعية، ل ٢٠١٦-٢٠١١ التنمية الوطنية اس��اتيجية

الذي ي��كز باألساس ع�� وضع خطة وطنية شاملة لتطوير االس��راع السمكي بدولة  ال��وة السمكية إنتاجتقنية 
قطر لتغطية احتياجات السووال�� ال يمكن تغطي��ا من خالل  سماكق امل��ايدة من األاملصايد من  السمكي نتاجاإل

. �� ح�ن يختص ال��نام� الثاني بمراجعة وتعزيز التشريعات االستغاللأق��� حد له من  إ��الذي وصل  السمكية
املتعلقة باستغالل املوارد السمكية، ويرتكز باألساس ع�� اتخاذ اإلجراءات والتداب�� ال�� من ش���ا حماية وتنمية 

السمكي وبخاصة من حيث منع الصيد ال��وات املائية الحية واستغاللها بالطرق الرشيدة �� سبيل زيادة املخزون 
ات جدول رقم إحصاء. وتش�� �� البالد ال��وة السمكيةالجائر والحد من املمارسات ال�� ��دد البيئة البحرية وبالتا�� 

% ٢٣-. بمعدل نمو سنوي ٢٠١٥طن م��ي عام  ١٠البلطي إذ بلغ النيل  ) لكمية االس��راع السمكي لسمك٣٫٢١(
استثمار القطاع الخاص �� مجال االس��راع السمكي وتربية أهمية تشجيع  إ��. وتجدر اإلشارة ٢٠١٠عن عام 

لت�م�ن حاجة سكان دولة قطر من الغذاء �� أعقاب تقلص الفائض من  االس��اتي��املائية، ما يوفر املخزون  األحياء
ية والعمرانية الكب��ة قتصادخالل السنوات األخ��ة والزيادة الكب��ة �� عدد السكان نتيجة الطفرة اال سماكاأل إنتاج

.ال�� تشهدها دولة قطر
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، بمعدل ٢٠١٥بحار عام  ٣٬٠١١) لعدد البحارة �� الصيد الحر�� إذ بلغ عددهم ٣٫٢٠ات جدول رقم (إحصاءوتش�� 
 ١٬٤٠٨زيادة عدد البحارة �� مدينة الخور إذ بلغ عددهم  إ�� اتحصاءاإل. وتش�� ٢٠١٠% عن عام ٢-نمو سنوي 

% ١١-، �� ح�ن انخفض عدد البحارة �� كل من الدوحة والوكرة بمعدل ٢٠١٠% عن عام ٤بحار بمعدل نمو سنوي 
.٢٠١٠% عن عام ٦-و 

٣٫٢٠جدول:الساحليةاملناطقحسب��ال�رالصيد��البحارةعدد٢٠١٠-٢٠١٥  

 املجموع الشمال الوكرة الخور  الدوحة  السنة

2010 187 1,164 1,630 319 3,300 

2011 163 1,285 1,774 419 3,641 

2012 137 1,390 1,628 418 3,573 

2013 81 868 1,022 293 2,264 

2014 95 1,367 1,148 290 2,900 

2015 104 1,408 1,186 313 3,011 

السنويالنمومعدل
20102015و 

-11% 4% -6% 0% -2% 



٢٫٥ السمكيا����راع  

املندرجة ضمن و سماكاأل وتحقيق االكتفاء الذاتي من زيادة املخزون السمكيقائمة ل تنموية مشاريعهناك 
تحس�ن  ولتتضمن برنامج�ن أساسي�ن، األحيث لموارد الطبيعية، ل ٢٠١٦-٢٠١١ التنمية الوطنية اس��اتيجية

الذي ي��كز باألساس ع�� وضع خطة وطنية شاملة لتطوير االس��راع السمكي بدولة  ال��وة السمكية إنتاجتقنية 
قطر لتغطية احتياجات السووال�� ال يمكن تغطي��ا من خالل  سماكق امل��ايدة من األاملصايد من  السمكي نتاجاإل

. �� ح�ن يختص ال��نام� الثاني بمراجعة وتعزيز التشريعات االستغاللأق��� حد له من  إ��الذي وصل  السمكية
املتعلقة باستغالل املوارد السمكية، ويرتكز باألساس ع�� اتخاذ اإلجراءات والتداب�� ال�� من ش���ا حماية وتنمية 

السمكي وبخاصة من حيث منع الصيد ال��وات املائية الحية واستغاللها بالطرق الرشيدة �� سبيل زيادة املخزون 
ات جدول رقم إحصاء. وتش�� �� البالد ال��وة السمكيةالجائر والحد من املمارسات ال�� ��دد البيئة البحرية وبالتا�� 

% ٢٣-. بمعدل نمو سنوي ٢٠١٥طن م��ي عام  ١٠البلطي إذ بلغ النيل  ) لكمية االس��راع السمكي لسمك٣٫٢١(
استثمار القطاع الخاص �� مجال االس��راع السمكي وتربية أهمية تشجيع  إ��. وتجدر اإلشارة ٢٠١٠عن عام 

لت�م�ن حاجة سكان دولة قطر من الغذاء �� أعقاب تقلص الفائض من  االس��اتي��املائية، ما يوفر املخزون  األحياء
ية والعمرانية الكب��ة قتصادخالل السنوات األخ��ة والزيادة الكب��ة �� عدد السكان نتيجة الطفرة اال سماكاأل إنتاج

.ال�� تشهدها دولة قطر
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  ٢٠١٠–٢٠١٥:ا�س��را�السمكي(طن)٣٫٢١جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 
سنوينمومعدل

2010و2015 
�23- 10 56 56 56 36 36 السمكي*ا�س��را% 

سمك النيل البلطي
املصدر: وزارة البلدية والبيئة

 

٢٫٦ الوارداتوالصادراتوقيمةاأل كميةسماكمنو����اوالرخوياتوالقشريات  

والقشريات الواردة لدولة قطر  سماكزيادة كمية األ إ��) ، ٣٫١٢والشكل البياني ( )٣٫٢٢ات جدول رقم (إحصاء�ش�� 

 ٢الصادرة قرابة  سماكمليون ريال قطري، �� ح�ن بلغت كمية األ ٢٨٠مليون كجم، أي بقيمة  ٣٢إذ بلغ قرابة 
مليون ريال قطري. فيما انخفض معدل نمو السنوية لكمية السمك الصادر للخارج  ٦ مليون كجم، وبقيمة

. ٢٠١٠% عن عام ٢٢-بانخفاض قدرة 

والقشرياتوالرخوياتو����امنسماككميةوقيمةصادراتووارداتدولةقطرمناأل :٣٫٢٢جدول 
٢٠١٠ -٢٠١٥(كجم،ريالقطري)الالفقارياتاملائية  

  السنة

 الصادرات الواردات

سماككمية األ 
الواردة طن م��ي 

(كجم)

سماكقيمة األ 
)ر.ق(الواردة 

سماككمية األ 
الصادرة (كجم)

الصادرة  سماكقيمة األ

)ر.ق(

2010 19,346,293 171,089,962 5,761,203 19,222,905 

2011 24,254,398 199,325,100 3,828,809 10,794,022 

2012 26,476,624 209,423,493 1,596,238 4,708,762 

2013 25,819,252 197,168,366 2,742,425 9,177,574 

2014 28,484,450 235,587,753 1,641,466 5,444,664 

2015 31,678,827 279,612,419 1,613,719 6,233,648 

 و2010السنوي معدلالنمو 
2015 

10% 10% -22% -20% 

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل- حصائيةاملجموعة اإل -  ات التجارة الخارجيةإحصاءفصل
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 املوارداملائيةواس�خدا�ا��او�وعي��ا .٣
ي���ع موضوع املياه ع�� عرش األولويات الوطنية والدولية وخصوصاً �� الدول ال�� تعاني من شح موارد املياه 

الوطنية لدولة قطر كما يتضح �� مربع  س��اتيجية�� عالقة املياه باال االهتمامالطبيعية مثل دولة قطر. ويتمثل هذا 
الحوار أدناه. وكون موضوع املياه حيوي فهو ال يقتصر ع�� ال��امج واألهداف أدناه بل يتقاطع مع العديد من 

املشاريع واألهداف واملخرجات األخرى س��اتيجيةلهذه اال.

  ):عالقةاملياهبالسياساتالوطنية٧رقم(طار اإل 


جيال األ أجلبرنامج الحفاظ ع�� البيئة من ية والتقنية وقتصادالوطنية ضمن برامج تعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق
ال��امج /املشاريع التالية: املقبلة 

:ال���ا��/املشروع  
ه.كفاءة استخدام امليا -١

  :األهداف
ا% قي١٠ إ��املحالة من شبكات التوزيع  هتخفيض تسرب امليا -

ً
%).٣٥ -%٣٠(ـ النسبة الحالية واملقدرة ب إ�� سا

.املس��لكة بواسطة العدادات هالتأكد من احتساب كل امليا -
- دعم تركيب تقنيات حديثة تستخدم �� املنازل واالستعماالت األللحفاظ ع�� املياه. خرى

تطوير برنامج إلجراءات الحفاظ ع�� املياه ضمن خطط التنمية الزراعية. -

شبكات معالجة مياه الصرف الص�� لزيادة استخدام املياه املعاد تدويرها.توسيع  -

دراسة جدوى إقامة نظم لجمع مياه النفايات الصناعية ومعالج��ا. -

  
:املخرجات  

.تعزيز كفاءة استخدام املياه وترشيدها -


:ال���ا��/املشروع  
قانون املياه الوط��. -٢

  :األهداف
شامل، لتأسيس نظام متكامل ملتطلبات الجودة وضوابط الصرف وحوافز املحافظة ع�� املياه، ليحل سن قانون مياه وط��  -

.محل نظام القوان�ن واللوائح الحا�� املجزأ
:املخرجات  

.املستدام الستخداماملياه النقية وا -


:ال���ا��/املشروع  
.منسوب املياه الجوفية �� املناطق الحضرية إدارةخطة  -٣

  :األهداف
- املياه الزائدة �� منسوب املياه  إزالةرصد واقع املياه الجوفية والحفاظ ع�� طبقات املياه الجوفية العذبة حيثما أمكن و

  

الجوفية �� الدوحة .


:ال��نام�/املشروع  
قاعدة بيانات املعلومات البيئية/املياه . -٤

  :األهداف
البحث. انيةإمكقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

:املخرجات  
-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�ى املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل


SDGs(( ٢٠٣٠املستدامة  عالقة املياه باألطر الدولية مثل أهداف التنمية
: نسبة مياه الصرف الص�� املعالجة بطريقة آمنة)١٫٣) ، املؤشر رقم (٦الهدف ( 

مدى ف��ة من الزمن ى: التغ�� �� كفاءة استخدام املياه ع�)١٫٤( ) ، املؤشر رقم٦الهدف (

مصادر املياه النقية  إ�ىاملياه: معدل سحب املياه النقية بالنسبة  اس��ال�: معدل الضغط ع�ى )٢٫٤( ) ، املؤشر رقم٦الهدف (

املتوفرة

)١٠٠ -ئية (صفر املتكاملة للموارد املا دارة: درجة تنفيذ اإل)١٫٥) ، املؤشر رقم (٦الهدف (


باألطر الدولية مثل مؤشرات التنافسية الدولية عالقة املياه

حصة الفرد من املياه الداخلية املتجددة بامل�� املكعب  -املوارد املائية -

نسبة السكان املوصلون بشبكة الصرف الص�� -

سحب املياه باملليون م�� مكعب / كثافة استخدام املياه -

 
الدول �� العالم من ناحية املوارد املائية العذبة الطبيعية فال يتعدى معدل تغذية  أقلتعت�� دولة قطر من ضمن 

(املتوسط السنوي طويل األمد  األمطارمليون م�� مكعب، ومن مياه  ٦٥٫٥املوارد املائية الجوفية السنوي أك�� من 
 ٢٫٢سنوية من املياه الجوفية من السعودية إذ بلغ  مليون م�� مكعب ومن تدفقات ٦٣٫٣إذ بلغ  ٢٠١١- ١٩٩٠

ال يتعدى  أنالحد اآلمن من االستخراج السنوي للمياه يجب  أن) يتضح ٣٫٢٣مليون م�� مكعب. ومن الجدول رقم (
، وذلك بعد حساب كمية االنصباب خارج الخزانات الجوفية �� البحر والخزانات  ٤٧٫٥ مليون م�� مكعب سنوياً

. فبذلك يكون االستخراج اآلمن املتجدد للمياه  ١٨املالحة العميقة وال�� تبلغ حوا��  مليون م�� مكعب سنوياً
.  مليون م�� مكعب ٤٧٫٥السنوي (امل��ان املائي) حوا�� سنوياً

٣٫٢٣جدولالسنويةالقيممتوسط)قطر��املياهلخزانات��الطبياملائيامل��ان:  
ال���ة١٩٩٠خالل-٢٠١٤( 

مليونم��مكعب بندامل��ان
  ��السنة

املصدر 

شحنطبقاتاملياهالجوفيةمنإعادة
 األمطار

63.3 
وزارة البيئة (املتوسط السنوي طويل األمد 

٢٠١١- ١٩٩٠(
 التدفقمناململكةالسعودية

2.2 
) ٢٠٠٦البحوث الزراعية واملائية ( إدارة

(املتوسط السنوي طويل األمد)
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الجوفية �� الدوحة .


:ال��نام�/املشروع  
قاعدة بيانات املعلومات البيئية/املياه . -٤

  :األهداف
البحث. انيةإمكقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

:املخرجات  
-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�ى املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل


SDGs(( ٢٠٣٠املستدامة  عالقة املياه باألطر الدولية مثل أهداف التنمية
: نسبة مياه الصرف الص�� املعالجة بطريقة آمنة)١٫٣) ، املؤشر رقم (٦الهدف ( 

مدى ف��ة من الزمن ى: التغ�� �� كفاءة استخدام املياه ع�)١٫٤( ) ، املؤشر رقم٦الهدف (

مصادر املياه النقية  إ�ىاملياه: معدل سحب املياه النقية بالنسبة  اس��ال�: معدل الضغط ع�ى )٢٫٤( ) ، املؤشر رقم٦الهدف (

املتوفرة

)١٠٠ -ئية (صفر املتكاملة للموارد املا دارة: درجة تنفيذ اإل)١٫٥) ، املؤشر رقم (٦الهدف (


باألطر الدولية مثل مؤشرات التنافسية الدولية عالقة املياه

حصة الفرد من املياه الداخلية املتجددة بامل�� املكعب  -املوارد املائية -

نسبة السكان املوصلون بشبكة الصرف الص�� -

سحب املياه باملليون م�� مكعب / كثافة استخدام املياه -

 
الدول �� العالم من ناحية املوارد املائية العذبة الطبيعية فال يتعدى معدل تغذية  أقلتعت�� دولة قطر من ضمن 

(املتوسط السنوي طويل األمد  األمطارمليون م�� مكعب، ومن مياه  ٦٥٫٥املوارد املائية الجوفية السنوي أك�� من 
 ٢٫٢سنوية من املياه الجوفية من السعودية إذ بلغ  مليون م�� مكعب ومن تدفقات ٦٣٫٣إذ بلغ  ٢٠١١- ١٩٩٠

ال يتعدى  أنالحد اآلمن من االستخراج السنوي للمياه يجب  أن) يتضح ٣٫٢٣مليون م�� مكعب. ومن الجدول رقم (
، وذلك بعد حساب كمية االنصباب خارج الخزانات الجوفية �� البحر والخزانات  ٤٧٫٥ مليون م�� مكعب سنوياً

. فبذلك يكون االستخراج اآلمن املتجدد للمياه  ١٨املالحة العميقة وال�� تبلغ حوا��  مليون م�� مكعب سنوياً
.  مليون م�� مكعب ٤٧٫٥السنوي (امل��ان املائي) حوا�� سنوياً

٣٫٢٣جدولالسنويةالقيممتوسط)قطر��املياهلخزانات��الطبياملائيامل��ان:  
ال���ة١٩٩٠خالل-٢٠١٤( 

مليونم��مكعب بندامل��ان
  ��السنة

املصدر 

شحنطبقاتاملياهالجوفيةمنإعادة
 األمطار

63.3 
وزارة البيئة (املتوسط السنوي طويل األمد 

٢٠١١- ١٩٩٠(
 التدفقمناململكةالسعودية

2.2 
) ٢٠٠٦البحوث الزراعية واملائية ( إدارة

(املتوسط السنوي طويل األمد)
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مليونم��مكعب بندامل��ان
  ��السنة

املصدر 

املوارداملتجددةللمياه)الحداآلمن��ما��
)=(الجوفيةاملياهمن1لالستخراج)+(2( 

65.5 

البحر��الجوفيةالخزاناتخارجاالنصباب
املالحةالعميقةوالخزانات 

18.0 
وزارة البيئة (املتوسط السنوي طويل األمد 

٢٠١١- ١٩٩٠(
��ا�)املائيللم��انالسنوياملتوسط

1االستخراجاآلمناملتجددللمياهالسنوي)
)=3(–)4( 

47.5 

: ال يشمل عائدات الري. 1
املصدر: وزارة البلدية والبيئة.

ولكن واقع الحال يتعدى هذا الحد بأضعاف حيث يبلغ معدل استخراج املياه الجوفية خمس أضعاف الحد اآلمن 
است��اف املياه الجوفية وتسرب مياه البحر واملياه الجوفية  إ��مليون م�ر مكعب �� السنة) مما يؤدي  ٢٥٠(أي 

ذلك، قد  إ��طبقات املياه الجوفية العذبة، وبالتا�� زيادة امللوحة وتركز املواد الذائبة. وباإلضافة  إ��العميقة املالحة 

��  الستخدامتتسبب ال�رك��ات العالية من امللوحة واملواد الذائبة �� جعل املياه غ�ر صالحة للشرب وغ�ر صالحة ل
األغراض الزراعية. 

، املالئمةاملناخية القاسية، وتلوث املياه الجوفية، وأنماط الزراعة غ�ر  وتؤدي ندرة املوارد املائية، والظروف
تدهور ال�ربة  إ��جميعها  يةقتصاداال االجتماعيةواملمارسات الزراعية غ�ر الصحيحة، والر�� املفرط، والتنمية 

 األمالحتراكم  بسبب تفاقم مشكلة التصحرفت ،وحدوث التصحر
ً
تدهور ال�ربة  إ��يؤدي والذي بعد عام  عاما

املتدهورة �� املزارع الواقعة  ال�ربةويجعلها غ�ر منتجة وهذا هو السبب الرئي��� �� التخ�� عن املزارع. وتوجد هذه 
ذات القوام ال�ربة بالقرب من السواحل بسبب تأ��ر امللوحة العالية ملياه الري، أو �� املزارع الداخلية حيث تتعرض 

.الصلب للملوحة

٣٫١ وكميةالجوفيةنوعيةاملياه  

يمكن رصد است��اف املياه الجوفية من خالل التغ�رات ال�� تطرأ ع�� مستويات املياه الجوفية والتغ�رات �� جودة 
 إ��تسرب مياه البحر واملياه الجوفية العميقة املالحة  إ��وقد يؤدي اإلفراط �� استغالل املياه الجوفية  املياه.

ذلك، قد تتسبب ال�رك��ات  إ��بالتا�� زيادة امللوحة وتركز املواد الذائبة، وباإلضافة طبقات املياه الجوفية العذبة، و

�� األغراض الزراعية.  الستخدامالعالية من امللوحة واملواد الذائبة �� جعل املياه غ�ر صالحة للشرب وغ�ر صالحة ل
ملياه الجوفية، وامللوحة (املوصلية وسعياً إليضاح مستوى تدهور املياه الجوفية، سيتم التطرق نحو مستويات ا

الكهربائية)، ومجموع املواد الذائبة �� خزانات املياه الجوفية الرئيسية �� قطر.

برنامج مراقبة شبكة املياه الجوفية �� وزارة البلدية والبيئة، والذي تضمن فحص  إ��وتستند جودة املياه الجوفية 
بعض آبار املياه الجوفية ال�� يتم رصدها تحتوي  أنمن الجدير بالذكر . و١٩٩٨ إبريلبئر منذ  ٢٩٥عينة من  ٣٬٥٨٥

بشكل طبي�� ع�� مياه جوفية مالحة بسبب موقعها بالقرب من البحر أو بسبب عمقها. ولتقييم االتجاه من خزانات 
تجاهل تأ��ر  إمكانية%) بدالً من القيمة الوسطية. مع مراعاة ٥٠املياه الجوفية تم استخدام الوسط الحسابي (

  

القيم املتطرفة الفردية (كنتائج الرصد املرتفعة للغاية �� بئر واحدة فقط من ب�ن العديد من خزانات املياه 
الجوفية).

. وفيما ي�� ٢٠١٤ح�� س�تم�ر  ١٩٩٨ إبريلالجوفية من  املياهتتوفر سلسلة زمنية موثوقة ملناسيب بعض خزانات 
الجوفية �� شمال قطر ووسطها واملسحبية. وبناًء عليه، املياه يب خزانات متوسط مناس )٣٫١٣يب�ن الشكل رقم (

م�ر فقط فوق مستوى سطح  ٠٫٣الجوفية �� شمال قطر أظهرت اتجاهاً هابطاً حيث بلغت  املياهمناسيب  أننجد 
ي اتجاه هام الجوفية �� وسط قطر فتتغ�ر مع مرور الوقت ولكن ال تظهر أ املياه. أما مناسيب ٢٠١٤البحر �� عام 

االتجاه هبوطي. بلغ وسيط منسوب  أنع�� املدى الطويل (وسيطة). و�� ف�رة املالحظة القص�رة للمسحبية يتضح 
  .م�ر تحت مستوى سطح البحر �� منطقة املسحبية ١٤املرصود  املياه


حصاءاملصدر: كهرماء وحسابات وزارة التخطيط التنموي واإل



مليون م�ر مكعب ��  ٢٣٠معظم عمليات سحب املياه الجوفية تتم ألغراض الزراعة بنحو  أنومن الجدير بالذكر 
النسبة املتبقية فتخصص  أناملياه الجوفية املستخرجة)، �� ح�ن  إجما��% من ٨٥( أي بنسبة  ٢٠١٤عام 

ات الستخداممليون م�ر مكعب، وا ١٠٫٤ات البلدية الستخداممليون م�ر مكعب، وا ٩٫٧ات امل��لية الستخدامل

.مليون م�ر مكعب ٠٫٢الصناعية 
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فوق مستوى سطح / متر 
البحر

واملسحب: ٣٫١٣شكلقطرووسطقطرشمال��الجوفيةاملياهخزاناتيمستوياتة
٢٠١٤ -١٩٩٨ )متوسطكافةاملالحظاتاملتاحة(
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القيم املتطرفة الفردية (كنتائج الرصد املرتفعة للغاية �� بئر واحدة فقط من ب�ن العديد من خزانات املياه 
الجوفية).

. وفيما ي�� ٢٠١٤ح�� س�تم�ر  ١٩٩٨ إبريلالجوفية من  املياهتتوفر سلسلة زمنية موثوقة ملناسيب بعض خزانات 
الجوفية �� شمال قطر ووسطها واملسحبية. وبناًء عليه، املياه يب خزانات متوسط مناس )٣٫١٣يب�ن الشكل رقم (

م�ر فقط فوق مستوى سطح  ٠٫٣الجوفية �� شمال قطر أظهرت اتجاهاً هابطاً حيث بلغت  املياهمناسيب  أننجد 
ي اتجاه هام الجوفية �� وسط قطر فتتغ�ر مع مرور الوقت ولكن ال تظهر أ املياه. أما مناسيب ٢٠١٤البحر �� عام 

االتجاه هبوطي. بلغ وسيط منسوب  أنع�� املدى الطويل (وسيطة). و�� ف�رة املالحظة القص�رة للمسحبية يتضح 
  .م�ر تحت مستوى سطح البحر �� منطقة املسحبية ١٤املرصود  املياه


حصاءاملصدر: كهرماء وحسابات وزارة التخطيط التنموي واإل



مليون م�ر مكعب ��  ٢٣٠معظم عمليات سحب املياه الجوفية تتم ألغراض الزراعة بنحو  أنومن الجدير بالذكر 
النسبة املتبقية فتخصص  أناملياه الجوفية املستخرجة)، �� ح�ن  إجما��% من ٨٥( أي بنسبة  ٢٠١٤عام 

ات الستخداممليون م�ر مكعب، وا ١٠٫٤ات البلدية الستخداممليون م�ر مكعب، وا ٩٫٧ات امل��لية الستخدامل

.مليون م�ر مكعب ٠٫٢الصناعية 
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البحر

واملسحب: ٣٫١٣شكلقطرووسطقطرشمال��الجوفيةاملياهخزاناتيمستوياتة
٢٠١٤ -١٩٩٨ )متوسطكافةاملالحظاتاملتاحة(
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 ٣٫٢٤جدولكمية:الجوفيةاملياهاملستخرجةاحسبالستخدامقطاع 

٢٠١٠ -٢٠١٤)مليونم��مكعب��السنة(  

استخراج�جما�� السنة
الجوفيةاملياه 

 استخداماتاملياهالجوفية

 صناعية م��لية البلدية املزارع

2010 248.2 228.9 9.3 9.8 0.2 

2011 249.6 229.5 10.2 9.7 0.2 

2012 250.3 230.1 10.4 9.6 0.2 

2013 250.1 230 10.2 9.7 0.2 

2014 250.3 230 10.4 9.7 0.2 

املصدر: وزارة البلدية والبيئة 

 

) متوسط امللوحة وال�� تم قياسها باملوصلية ٣٫١٥) والشكل (٣٫١٤الشكل ( ��� باإلضافة) ٣٫٣٥يعرض الجدول (
) ألربعة خزانات مياه جوفية �� جزء �� املليونالكهربية (د��� سيمنس لكل م��) واملواد الصلبة الذائبة (لكل 

املسحبية وجنوب قطر ووسط قطر وشمال قطر.

تصنف الخزانات األربعة ع�� أ��ا متوسطة امللوحة مع تزايد  ٢٠١٤ ��� ١٩٩٨خالل كامل الف��ة من  أنهويتضح 

امللوحة. ووفقاً للبيانات املتاحة يتضح انخفاض املواد الصلبة الذائبة بشكل طفيف �� املسحبية وشمال  مستوى
قطر وجنوب قطر.

٣٫٢٥جدولمناملرصودةالخزانات��امللوحة:١٩٩٨���٢٠١٤متوسط)والدنياالقصوىالوسيطةالقيم:
 كافةالخزاناتوف��ةالرصد)واالتجاه

 املوصليةالكهربائية السنة
 (د����سيمنس/م��)

  املوادالصلبةالذائبة
 (جزء��املليون)

   امليلللملوحة تصنيفالفاو
(1998 –2014 ) 

الحد األق���الحد األدنىالحد األق���الحد األدنى

م��ايدعالية امللوحة 7,368 3,780 11.91 5.70 املسحبية

ال يوجدامللوحة عالية  3610  2,550 6.01 4.25 شمالقطر

م��ايدمتوسطة امللوحة 9210 2420 15.36 3.32 وسطقطر

ال يوجدمتوسطة امللوحة  4580  3,205 7.75 5.03 جنوبقطر

حصاءوحسابات ووزارة التخطيط التنموي واإل املصدر: كهرماء

 

   

  


حصاءاملصدر: كهرماء وحسابات ووزارة التخطيط التنموي واإل

 


حصاءاملصدر: كهرماء وحسابات ووزارة التخطيط التنموي واإل
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املسحبية وسط قطر شمال قطر جنوب قطر
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حصاءاملصدر: كهرماء وحسابات ووزارة التخطيط التنموي واإل

 


حصاءاملصدر: كهرماء وحسابات ووزارة التخطيط التنموي واإل
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 ٢٠١٤الجوفية ذات أع�� نسبة ملوحة (متوسط املوصلية واملواد الصلبة الذائبة) �� عام املياه وبالنسبة لخزانات 
ف�� الخزانات �� وادي العريق واملسحبية وجنوب قطر.


حصاءاملصدر: كهرماء وحسابات ووزارة التخطيط التنموي واإل

الجوفية (املتوسط السنوي طويل األجل لبنود املياه ) أحدث متوسط سنوي مل��ان ٣٫١٧وفيما ي�� يب�ن شكل رقم (
). تقدر املوارد املائية الطبيعية املتجددة ع�� املدى ٢٠١٤امل��ان املائي الطبي�� وأرقام بنود امل��ان ا�صطنا�� لعام 

الشحن الناتج عن هطول  إعادةمليون م�� مكعب من  ٦٠٫٨مليون م�� مكعب �� السنة (  ٦٣الطويل ب�وا�� 

الشحن الطبيعية  إعادةمليون م�� مكعب سنوياً من اململكة العربية السعودية). وتمثل مصادر  ٢٫٢وتدفق  األمطار

% من اإلضافات السنوية ملخزونات املياه الجوفية. أما النسبة املتبقية من اإلضافات السنوية ملخزون ٣٣املذكورة 
شحن اآلبار)، وحقن مياه الصرف الص��  عادةإالشحن ا�صطنا�� ( إعادة%) فمن عمليات ٦٧الجوفية ( املياه

املعالجة و العائدة من الري.
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٣٫١٦شكل :���س�ت��الكهربائيةاملوصلية
)متوسطكافةاآلبارلكلخزان( ٢٠١٤

  


حصاءاملصدر: وزارة البيئة وكهرماء وأشغال وتم التجميع بواسطة وزارة التخطيط التنموي واإل.

  استخراجاملياه�استخ�اما��ا ٣٫٢

، الذي يوضح مدى النمو �� زيادة الطلب ع�� املياه تبعاً للنمو الستخدام) املياه املتاحة ل٣٫١٨يظهر شكل رقم (
�� قطر. ولتلبية هذا الطلب امل��ايد يتم تعويض ذلك عن طريق زيادة االعتماد ع��  االقتصاديالسكاني والنمو 

 إنتاج( تشمل  الستخداماملياه املتاحة ل إ�ما��تحلية املياه واستخراج املياه الجوفية فوق حدودها اآلمنة، حيث بلغ 
إنتاجمليون م�� مكعب. وبلغت نسبة  ٨٥٥) هااستخداماملعاد  لجةياه الجوفية و مياه الصرف املعااملاملياه املحالة و 

مليون م�� مكعب ��  ٥٠٨والبالغ  الستخداماملياه املتاح ل إ�ما��% من ٥٩٫٣املياه املحالة بعد الفاقد مقداره 
 ٢٥٠% �� نفس العام والبالغ ٢٩٫٣ الستخداماملياه املتاحة ل إ�ما��لجوفية من السنة، بينما كانت نسبة املياه ا

املستخدمة.املياه املتاحة  إ�ما��% من ١١٫٤مليون م�� مكعب، تم االعتماد ع�� مياه الصرف املعالجة بنسبة 

% ٩٠أضعاف املياه الطبيعية املتجددة، ويتم استخدام أك�� من  ٥معدالت االستخراج الحالية للمياه الجوفية  أن
من هذه املياه �� الزراعة.
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٨٠تقريبًامكعب��ممليون
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حصاءاملصدر: وزارة البيئة وكهرماء وأشغال وتم التجميع بواسطة وزارة التخطيط التنموي واإل.

  استخراجاملياه�استخ�اما��ا ٣٫٢

، الذي يوضح مدى النمو �� زيادة الطلب ع�� املياه تبعاً للنمو الستخدام) املياه املتاحة ل٣٫١٨يظهر شكل رقم (
�� قطر. ولتلبية هذا الطلب امل��ايد يتم تعويض ذلك عن طريق زيادة االعتماد ع��  االقتصاديالسكاني والنمو 

 إنتاج( تشمل  الستخداماملياه املتاحة ل إ�ما��تحلية املياه واستخراج املياه الجوفية فوق حدودها اآلمنة، حيث بلغ 
إنتاجمليون م�� مكعب. وبلغت نسبة  ٨٥٥) هااستخداماملعاد  لجةياه الجوفية و مياه الصرف املعااملاملياه املحالة و 

مليون م�� مكعب ��  ٥٠٨والبالغ  الستخداماملياه املتاح ل إ�ما��% من ٥٩٫٣املياه املحالة بعد الفاقد مقداره 
 ٢٥٠% �� نفس العام والبالغ ٢٩٫٣ الستخداماملياه املتاحة ل إ�ما��لجوفية من السنة، بينما كانت نسبة املياه ا

املستخدمة.املياه املتاحة  إ�ما��% من ١١٫٤مليون م�� مكعب، تم االعتماد ع�� مياه الصرف املعالجة بنسبة 

% ٩٠أضعاف املياه الطبيعية املتجددة، ويتم استخدام أك�� من  ٥معدالت االستخراج الحالية للمياه الجوفية  أن
من هذه املياه �� الزراعة.

0

50

100

150

200

250

300

الزيادة في المخزونات االنخفاض في المخزونات

مليون متر مكعب ٣٫١٧شكل :املائياألجل(امل��انطويلالسنوي٢٠١٤ )املتوسط
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��� متوفرة من املصدر ٢٠١٥* املياه الجوفية لعام 

 نتاجة �� معدل النمو السنوي إلتظهر النتائج زياد ٢٠١٥-٢٠١٠خالل الف��ة بعد الفاقد املياه املحالة  إنتاجوبمقارنة 
، وزاد عدد املش��ك�� �� خدمات املياه بنسبة بلغت %٩بمقدار  ٢٠١٠�� العام  عنه ٢٠١٥املياه املحالة �� العام 

وهذا يتناسب  ٢٠١٥% عام ٤٫٣ إ�� ٢٠١٠% عام ٩٫٢% خالل نفس الف��ة. بينما تراجع فاقد املياه الحقيقي من ٣٢
٢٠١٠%عن عام ٢٣-الوطنية والرامية لخفض فاقد املياه. بمعدل نمو  س��اتي�يةمع أهداف اال.

٣٫٢٦جدول:إنتاج(نسبة،مكعب��ممليون)الحقيقيوالفاقد٢٠١٥- ٢٠١٠املياه  

 2015 2014 2013  2012  2011  2010  السنة
نمومعدل  

20102015و 

النمومعدل
  السنوي 

20102015و 
  )٣املياهاملحالة(مم

الفاقديشمل 
362.1 391.7 426.1 453.2 482.2 533 47% 8% 

  )٣املياهاملحالة(مم
 يشملالفاقدال

328.8 359.6 397.0 425.6 451.8 507.5 54% 9% 

الحقيقيالفاقدكمية
 )٣(مم

33.3 32.1 29.1 27.6 30.4 25.5 -23% -5% 

  %14  %54- %4.27 %6.30 %6.10 %6.80 %8.20 %9.20 نسبةالفاقدالحقيقي

املياهمس��لكيعدد
مش���يعدد)التحلية

هاملياخدمة(  
210,475 225,027 241,204 242,552 262,018 277,433 32% 6% 

املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء).
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٣٫١٨شكل :لالستخداماملتاحةالفاقد(املياهبعد (املياةنوعحسب
٢٠١٥- ٢٠١٠)  مليونم��مكعب(

املياه املحالة  ال يشمل الفاقد املياة الجوفية 

مياة الصرف الص�� املعالجة 

  

 املياهمن مياه البحر املحالة، ومن مياه الصرف الص�� املعالجة والسحب من  الستخداماملتاحة لاملياه تتكون 
% ٥٤٫٠٩مليون م�� مكعب يستخرج  ٩٣٧٫٦٨ الستخداماملتاحة ل املياهحجم  إجما��، بلغ ٢٠١٤الجوفية. و�� عام 

صرف الص��. % من معالجة مياه ال١٨٫٠٢الجوفية و  املياه% من السحب من ٢٦٫٦٩م��ا من تحلية مياه البحر، 

. حيث تم هدرها عند النقل بواقع الستخداماملتاحة ل املياه% من ١٠، لم يتم استخدام ما يزيد عن ٢٠١٤�� عام 
%)، أو تصريفها �� البحر بواقع ٣٫٣٢%)، أو تم تصريفها �� بح��ات تجميع مياه الصرف الص�� بواقع (٣٫٢٥(
%).٤٫٦٤جو�� عميق بواقع (الجوفية حقن  املياه%) أو حق��ا �� خزانات ٠٫٠٤(

، أي  ٢٥٠الجوفية ثابتاً عند مستوى  املياهما تم سحبه من  إجما��، ظل ٢٠٠٨ومنذ عام  مليون م�� مكعب سنوياً
الجوفية تتم  املياه% من عمليات سحب ٩٢أضعاف الحد األق��� النظري لالستخراج املستدام. نسبة  ٥أك�� من 

ات امل��لية والبلدية والصناعية. الستخدام%) فتخصص ل٨النسبة املتبقية ( أنألغراض زراعية، �� ح�ن 

% من مياه الصرف الص�� املعالجة ٥٠استخدام ما يقرب من  إعادة، تم ٢٠١٤�� عام وفيما يخص املياه العادمة 
�� بح��ات %من مياه الصرف الص�� املعالجة ٢٠٫٠٣بشكل مباشر لري الزراعة واملساحات الخضراء. وتم تصريف 

% من مياه الصرف ٢٩٫٥٤. كما تم حقن أخرىها مرة الستخدامتجميع الصرف والبحر، و�التا�� لم تعد متاحة 
الجوفية حقن جو�� عميق. املياهالص�� املعالجة �� خزانات 

بشأنوتوضيحاتاتحصاءاإل ا���اضات: 

 إدارةصناعة التنمية املستدامة الخاص بتقرير برنامج  منات الصناعية للمياه: تتوفر البيانات الستخداما  )أ

وال�� ) ٢٠١٣عام  بنشرها الطاقة والصناعة (قامت وزارة شؤون نظم الصحة والسالمة والبيئة �� قطر للب��ول

يتضمن  أن ومن املف��ض). الشركات املدعوة% من ٩١، بل كامل الشركات (ال تضم شركة ٣٠ ذكرتم  بموج��ا

تحلية  من املتبقية املياه إنتاجوال�� تم توف��ها للصناعات، بينما يتم  ال�� أورد��ا كهرماء املياه ذلك استخدامات

.تقديرية ميةكك ٢٠١٤ إ�� ٢٠١٢للسنوات من  ٢٠١١ كميةتم اعتماد  داخل املدن الصناعية املياه
.الكب��ةالصناعية  املجمعات إ�� كهرماء من املياهإمدادات  التجارية املياه استخدامات تشمل  )ب
تم اح�سا��ا بواسطة وزارة التخطيط ، ومع ذلك ال�� ال يتم دفع تكلف��ا. اتالستخداما بيانات عن ال تتوفر  )ت

ات ال�� ال الستخداماالكميات املهدرة مطروح منه مطروح منه  املياه إنتاج: ع�� النحو التا�� حصاءالتنموي واإل

ال�� ال يتم دفع تكلف��ا �� استخدامات  اتالستخداماقد تمت االستفادة من  أنهوتم اعتبار  يتم دفع تكلف��ا.
املنازل الخاصة.

املستخدمة �� دولة قطر (بعد استقطاع الكميات املهدرة من الشبكة العامة  املياه إجما��، بلغ ٢٠١٤و�� عام 
مليون م�� مكعب. يوجه القدر األك�� من استخدامات املنازل الخاصة  ٨٥١٫٥مليون م�� مكعب)  ٣٢٫٩وتقدر بنحو 

 ٩١٫٣الحكومية  اتالستخداممليون م�� مكعب، تل��ا ا ٢٩٤٫٩مليون م�� مكعب، تل��ا الزراعة بواقع  ٣٣٧٫٤بواقع 
 ١٠٫٣مليون م�� مكعب، ثم تأتي الصناعات �� املركز األخ�� بواقع  ٧١٫١٦التجارية  األنشطةمليون م�� مكعب، تل��ا 

مليون م�� مكعب  ٢٢٩٫٥الجوفية ( املياهمليون م�� مكعب. أما املصادر الرئيسية للمياه املستخدمة �� الزراعة ف�� 
) ٣٫١٩رقم (%) راجع شكل ١٥مليون م�� مكعب بنسبة  ٦٤٫٢٩املعالجة ( %)، ومياه الصرف الص��٩٢بنسبة 
  .أدناه
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 املياهمن مياه البحر املحالة، ومن مياه الصرف الص�� املعالجة والسحب من  الستخداماملتاحة لاملياه تتكون 
% ٥٤٫٠٩مليون م�� مكعب يستخرج  ٩٣٧٫٦٨ الستخداماملتاحة ل املياهحجم  إجما��، بلغ ٢٠١٤الجوفية. و�� عام 

صرف الص��. % من معالجة مياه ال١٨٫٠٢الجوفية و  املياه% من السحب من ٢٦٫٦٩م��ا من تحلية مياه البحر، 

. حيث تم هدرها عند النقل بواقع الستخداماملتاحة ل املياه% من ١٠، لم يتم استخدام ما يزيد عن ٢٠١٤�� عام 
%)، أو تصريفها �� البحر بواقع ٣٫٣٢%)، أو تم تصريفها �� بح��ات تجميع مياه الصرف الص�� بواقع (٣٫٢٥(
%).٤٫٦٤جو�� عميق بواقع (الجوفية حقن  املياه%) أو حق��ا �� خزانات ٠٫٠٤(

، أي  ٢٥٠الجوفية ثابتاً عند مستوى  املياهما تم سحبه من  إجما��، ظل ٢٠٠٨ومنذ عام  مليون م�� مكعب سنوياً
الجوفية تتم  املياه% من عمليات سحب ٩٢أضعاف الحد األق��� النظري لالستخراج املستدام. نسبة  ٥أك�� من 

ات امل��لية والبلدية والصناعية. الستخدام%) فتخصص ل٨النسبة املتبقية ( أنألغراض زراعية، �� ح�ن 

% من مياه الصرف الص�� املعالجة ٥٠استخدام ما يقرب من  إعادة، تم ٢٠١٤�� عام وفيما يخص املياه العادمة 
�� بح��ات %من مياه الصرف الص�� املعالجة ٢٠٫٠٣بشكل مباشر لري الزراعة واملساحات الخضراء. وتم تصريف 

% من مياه الصرف ٢٩٫٥٤. كما تم حقن أخرىها مرة الستخدامتجميع الصرف والبحر، و�التا�� لم تعد متاحة 
الجوفية حقن جو�� عميق. املياهالص�� املعالجة �� خزانات 

بشأنوتوضيحاتاتحصاءاإل ا���اضات: 

 إدارةصناعة التنمية املستدامة الخاص بتقرير برنامج  منات الصناعية للمياه: تتوفر البيانات الستخداما  )أ

وال�� ) ٢٠١٣عام  بنشرها الطاقة والصناعة (قامت وزارة شؤون نظم الصحة والسالمة والبيئة �� قطر للب��ول

يتضمن  أن ومن املف��ض). الشركات املدعوة% من ٩١، بل كامل الشركات (ال تضم شركة ٣٠ ذكرتم  بموج��ا

تحلية  من املتبقية املياه إنتاجوال�� تم توف��ها للصناعات، بينما يتم  ال�� أورد��ا كهرماء املياه ذلك استخدامات

.تقديرية ميةكك ٢٠١٤ إ�� ٢٠١٢للسنوات من  ٢٠١١ كميةتم اعتماد  داخل املدن الصناعية املياه
.الكب��ةالصناعية  املجمعات إ�� كهرماء من املياهإمدادات  التجارية املياه استخدامات تشمل  )ب
تم اح�سا��ا بواسطة وزارة التخطيط ، ومع ذلك ال�� ال يتم دفع تكلف��ا. اتالستخداما بيانات عن ال تتوفر  )ت

ات ال�� ال الستخداماالكميات املهدرة مطروح منه مطروح منه  املياه إنتاج: ع�� النحو التا�� حصاءالتنموي واإل

ال�� ال يتم دفع تكلف��ا �� استخدامات  اتالستخداماقد تمت االستفادة من  أنهوتم اعتبار  يتم دفع تكلف��ا.
املنازل الخاصة.

املستخدمة �� دولة قطر (بعد استقطاع الكميات املهدرة من الشبكة العامة  املياه إجما��، بلغ ٢٠١٤و�� عام 
مليون م�� مكعب. يوجه القدر األك�� من استخدامات املنازل الخاصة  ٨٥١٫٥مليون م�� مكعب)  ٣٢٫٩وتقدر بنحو 

 ٩١٫٣الحكومية  اتالستخداممليون م�� مكعب، تل��ا ا ٢٩٤٫٩مليون م�� مكعب، تل��ا الزراعة بواقع  ٣٣٧٫٤بواقع 
 ١٠٫٣مليون م�� مكعب، ثم تأتي الصناعات �� املركز األخ�� بواقع  ٧١٫١٦التجارية  األنشطةمليون م�� مكعب، تل��ا 

مليون م�� مكعب  ٢٢٩٫٥الجوفية ( املياهمليون م�� مكعب. أما املصادر الرئيسية للمياه املستخدمة �� الزراعة ف�� 
) ٣٫١٩رقم (%) راجع شكل ١٥مليون م�� مكعب بنسبة  ٦٤٫٢٩املعالجة ( %)، ومياه الصرف الص��٩٢بنسبة 
  .أدناه
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 البيان
كميةيحتملمياه

 توفرهالالستخدام
كميةاملياهاملستخدمة

 وفواقدها
 الحظاتامل

كميةي�املستخدمةاملياه294.92   يالزرا�القطاع 
 الص�� املياه الجوفية ومياه الصرف

.املعالج

كميةي�املستخدمةاملياهيال��ا�القطاع
 والنشاطاتالتجارية

  85.45 

كمية مياه توفرها كهرماء و ال�� مياهكمية 
املياه ال�� توفرها كمية اآلبار الصناعية و 

كهرماء بما �� ذلك املجمعات الصناعية 
.ال�ب��ة والفنادق

يكمية�املستخدمةاملياهالقطاع347.59   امل���ي 
كمية مياه توفرها كهرماء وال�� ياه كمية امل

.اآلبار امل��لية وآبار البلديات

الحكوميكميةالقطاعي�املستخدمة80.85   املياه 
مياه كمية توفرها كهرماء وال�� ياه كمية امل

 املسطحاتعالج لري امل الص�� صرفال
.الخضراء

ما�ي��املستخدمةاملياه925.53   وفواقدهاكمية 

حصاءاملصدر: وزارة البلدية والبيئة وكهرماء وأشغال وتم التجميع بواسطة وزارة التخطيط التنموي واإل

 

18.0
1.2

52.8

1.3

26.7

ل: ٣٫٢٠شكل��النسالتوزيععاملالستخداماملتاحةلمياه
٢٠١٤

مياه الصرف الص�� املعالجة مياه الصرف ��� املعالجة
)التحلية(العرض العام  )الصناعات(التحلية 

السحب من املياه الجوفية

  

  
  حصاءاملصدر:وزارةالبلديةوالبيئةوتمالتجميعبواسطةوزارةالتخطيطالتنمويواإل 

)رقمالجدوليعرض ي�� امل��ا�الكامل٣٫٢٧فيما اتالستخدام) املياه قطرلعام ��٢٠١٤الجدول��و�ش .���

،مثلمياهالصرفالص��املعالجةال��يتمالستخداماالستمرار��عدماستخدامنسبةكب��ةمناملياهالصالحةل

)والبحرالصرفتجميعبح��ات��للشر ٣١٫٤٧تصريفهاالصالحةالنقلعنداملهدرةالكمياتأو،(%)٣٫٢٥ب.(%  

٢٠١٤ م��ان استخدام املياه (مليون م�� مكعب): ٣٫٢٧جدول  

البيان
مياه يحتمل كمية 

توفرها لالستخدام
 كمية املياه املستخدمة

وفواقدها
الحظاتامل

 حجماملياهالواردةمنكهرماء493.20   قطرة املياه كمية امل

   252.10استخراج املياه الجوفية العذبةكمية 
بياناتاآلبارالزراعيةوآبارتشملع��

لعاموالصناعيةامل��ليةواآلبارالبلديات

٢٠١٤. 

   168.93عالجالص�� املصرف المياه كمية 
كميةالصرفمياه��الصمنالخارجة

 .محطاتمعالجةمياهالصرفالحضرية

   11.30عالجامل��� الص��  صرفالمياه كمية 
الصرفمياهتصريف��الص���املعالجة

 .���أحواضصناعية

واملتاحة املياه املتوفرة كمية �جما�� 
لالستخدام

925.53   الفاقدكميةقبلاملتوفرةاملياه.املائي 

     11.30عالجامل���  الص�� صرفالمياه كمية 

 للمياه.�جما��الفاقد   30.48املياه املقطرة الكلية كمية فاقد

ال�� تم عالج املالص�� صرف المياه كمية 
��� أحواض صناعيةتصريفها 

  31.11   

ال�� تم  عالجامل الص�� صرفالمياه كمية 
��� البحر  تصريفها

  0.36   

 وال�� تم عالجامل الص�� صرفالمياه كمية 
�� األحواض الجوفية العميقة حق��ا

  43.47   
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ومصدر املياه، اليشمل  قطاعحسب الاستخدام املياه :٣٫١٩شكل 
٢٠١٤)مليون م�� مكعب(املهدرة �� النقلاملياه 

مياهالصرفالص��املعالجة مياةالبحراملحالة

العامالتحلية(العرض( السحبمناملياهالجوفية
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 البيان
كميةيحتملمياه

 توفرهالالستخدام
كميةاملياهاملستخدمة

 وفواقدها
 الحظاتامل

كميةي�املستخدمةاملياه294.92   يالزرا�القطاع 
 الص�� املياه الجوفية ومياه الصرف

.املعالج

كميةي�املستخدمةاملياهيال��ا�القطاع
 والنشاطاتالتجارية

  85.45 

كمية مياه توفرها كهرماء و ال�� مياهكمية 
املياه ال�� توفرها كمية اآلبار الصناعية و 

كهرماء بما �� ذلك املجمعات الصناعية 
.ال�ب��ة والفنادق

يكمية�املستخدمةاملياهالقطاع347.59   امل���ي 
كمية مياه توفرها كهرماء وال�� ياه كمية امل

.اآلبار امل��لية وآبار البلديات

الحكوميكميةالقطاعي�املستخدمة80.85   املياه 
مياه كمية توفرها كهرماء وال�� ياه كمية امل

 املسطحاتعالج لري امل الص�� صرفال
.الخضراء

ما�ي��املستخدمةاملياه925.53   وفواقدهاكمية 

حصاءاملصدر: وزارة البلدية والبيئة وكهرماء وأشغال وتم التجميع بواسطة وزارة التخطيط التنموي واإل

 

18.0
1.2

52.8

1.3

26.7

ل: ٣٫٢٠شكل��النسالتوزيععاملالستخداماملتاحةلمياه
٢٠١٤

مياه الصرف الص�� املعالجة مياه الصرف ��� املعالجة
)التحلية(العرض العام  )الصناعات(التحلية 

السحب من املياه الجوفية
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. حيث وصل ٢٠١٤ح��  ١٩٩٠) الكميات املستخرجة من الجوفية �� الف��ة من ٣٫٢٢وفيما ي�� يوضح الشكل رقم (
 .)٦(أضعاف امل��ان املائي (املتوسط السنوي طويل األجل) ٦مليون م�� مكعب أي  ٣٠٧بسحب  ١٩٩٩عام ��  ذروته

أضعاف امل��ان املائي  ٥مليون م�� مكعب، أي  ٢٥٠، استقر معدل السحب السنوي عند مستوى ٢٠٠٨ومنذ عام 

(املتوسط السنوي طويل األجل). وع�� مدار تلك السنوات، كان للزراعة النصيب األك�� �� سلم أغراض السحب 
).٢٠١٤% عام ٩٢(


كهرماءواملصدر: وزارة البيئة

                                                            
مليون  ٤٧,٥التدفق من السعودية مطروحًا منه االنصباب في البحر والخزانات العميقة:  إلىإعادة الشحن الطبيعي لخزانات المياه الجوفية باإلضافة ) ٦(

 متر مكعب كل عام (المتوسط السنوي طويل األجل).

31.45

35.98

9.98

0.41
9.73

3.32
0.04
4.64 1.21

3.25

ال : ٣.٢١شكل����الالتوزيعاملهدرةوالكميات٢٠١٤ستخدامات

املياه املستخدمه �� الزراعة املياه املستخدمة �� املنازل
املياه املستخدمة �� الصناعات والتجارية املياه املستخدمة �� الفنادق
املياه �� الحكومي مياه الصرف املعالجة ال�� يتم تصريفها للبح��ات
مياه الصرف املعالجة ال�� يتم تصريفها �� البحر مياه الصرف املعالجة ال�� يتم تصريفها �� خزانات املياه الجوفية
مياه الصرف الص�� ال�� يتم تصريفها بدون معالجة فاقد املياه اثناء النقل
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٣٫٢٢شكل:الجوفيةاملياه٢٠١٤- ١٩٩٠سحب
االستخدامات الزراعية مياه الشرب والصناعة

  

) التا�� تطور الكميات املهدرة ومياه الصرف الص�� املعالجة ��� املستخدمة ٣٫٢٣الشكل رقم (وفيما ي�� يب�ن 
، ثم عاود انخفاضه بشكل ملحوظ ٢٠٠٨قد بلغ ذروته �� عام  أنه إ��و�ش�� الشكل  ،٢٠١٤و  ٢٠٠٤خالل الف��ة 

صرف املعالجة ال�� يتم تصريفها �� الكميات املهدرة الناجمة عن شبكات إمدادات العامة ومياه ال ٢٠٠٩منذ عام 
�� بح��ات تجميع الصرف. أما بالنسبة لكميات مياه الصرف املعالجة ال�� يتم تصريفها �� البحر فتعت�� هامشية. 


حصاءاملصدر: كهرماء وأشغال وتم التجميع بواسطة وزارة التخطيط التنموي واإل

 لزيادة القدرة التصميمية ملعالجة 
ً
مياه الصرف الص�� املعالجة  إنتاج، تضاعف ٢٠٠٤العادمة منذ عام  املياهنظرا

. وقد كان للزراعة ٢٠١٤مليون م�� مكعب عام  ٢٦٠٫٣٢ إ�� ٢٠٠٤مليون م�� مكعب عام  ٢٤٫٥٤أضعاف من  ٤
ات الحكومية (لري الستخدام)، تل��ا ا٢٠١٤% �� ٣٨٫٤٣النصيب ا�ك�� �� استخدام مياه الصرف املعالجة (

العادمة املعالجة �� بح��ات  املياه% من ١٨٫٤١، تم تصريف ٢٠١٤%). و�� عام ١٧٫٢٢ –ت الخضراء املساحا
% من مياه الصرف الص�� ٢٥٫٧٣. كما تم حقن أخرىها مرة الستخدامتجميع الصرف و�التا�� لم تعد متاحة 

من مياه الصرف املعالجة �� % ١الجوفية حقن جو�� عميق كما يتم تصريف ما يقل عن  املياهاملعالجة �� خزانات 
).٣٫٢٥) والشكل رقم (٣٫٢٤البحر. راجع أدناه الشكل رقم (
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املياه���املستخدمةوحقنمياهالصرفالص��املعالجة:٣٫٢٣ الشكل
٢٠١٤ - ٢٠٠٤

املائي(الفواقدال��و�د( مياهالصرفاملعالجةاملطروحة��البحر

مياهالصرفاملعالجةاملطروحة��البح��ا� مياهالصرفاملعالجةاملحقونة��املياهالجوفية
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) التا�� تطور الكميات املهدرة ومياه الصرف الص�� املعالجة ��� املستخدمة ٣٫٢٣الشكل رقم (وفيما ي�� يب�ن 
، ثم عاود انخفاضه بشكل ملحوظ ٢٠٠٨قد بلغ ذروته �� عام  أنه إ��و�ش�� الشكل  ،٢٠١٤و  ٢٠٠٤خالل الف��ة 

صرف املعالجة ال�� يتم تصريفها �� الكميات املهدرة الناجمة عن شبكات إمدادات العامة ومياه ال ٢٠٠٩منذ عام 
�� بح��ات تجميع الصرف. أما بالنسبة لكميات مياه الصرف املعالجة ال�� يتم تصريفها �� البحر فتعت�� هامشية. 


حصاءاملصدر: كهرماء وأشغال وتم التجميع بواسطة وزارة التخطيط التنموي واإل

 لزيادة القدرة التصميمية ملعالجة 
ً
مياه الصرف الص�� املعالجة  إنتاج، تضاعف ٢٠٠٤العادمة منذ عام  املياهنظرا

. وقد كان للزراعة ٢٠١٤مليون م�� مكعب عام  ٢٦٠٫٣٢ إ�� ٢٠٠٤مليون م�� مكعب عام  ٢٤٫٥٤أضعاف من  ٤
ات الحكومية (لري الستخدام)، تل��ا ا٢٠١٤% �� ٣٨٫٤٣النصيب ا�ك�� �� استخدام مياه الصرف املعالجة (

العادمة املعالجة �� بح��ات  املياه% من ١٨٫٤١، تم تصريف ٢٠١٤%). و�� عام ١٧٫٢٢ –ت الخضراء املساحا
% من مياه الصرف الص�� ٢٥٫٧٣. كما تم حقن أخرىها مرة الستخدامتجميع الصرف و�التا�� لم تعد متاحة 

من مياه الصرف املعالجة �� % ١الجوفية حقن جو�� عميق كما يتم تصريف ما يقل عن  املياهاملعالجة �� خزانات 
).٣٫٢٥) والشكل رقم (٣٫٢٤البحر. راجع أدناه الشكل رقم (
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املياه���املستخدمةوحقنمياهالصرفالص��املعالجة:٣٫٢٣ الشكل
٢٠١٤ - ٢٠٠٤

املائي(الفواقدال��و�د( مياهالصرفاملعالجةاملطروحة��البحر

مياهالصرفاملعالجةاملطروحة��البح��ا� مياهالصرفاملعالجةاملحقونة��املياهالجوفية
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هيئة األشغال العامة (أشغال)املصدر: 

 

  

17.22

38.4318.41

0.21

25.73

ال : ٣٫٢٤الشكل����الالتوزيعمياهوتصريفستخدام
املعالجة٢٠١٤الصرف

املسطحات الخضراء الزراعة البح��ات البحر الحقن ال����
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املعالجة: ٣٫٢٥الشكلالصرفمياهوتصريف٢٠١٤-٢٠٠٤ استخدام
الزراعة المسطحات الخضراء الحقن الجوفي
الطرح في البحيرات الطرح في البحر
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نوعية املياه العذبة ٣٫٣ 

وزارة الصحة العامة كجهة رقابية ع�� ضمان تو��� احتياجات السكان ��  أنشطةيتم رصد نوعية املياه من خالل 

 ٣٫٢٨قطر ضمن ا�ش��اطات الصحية الدولية والوطنية، والجدول رقم (
ً
) يوضح نوعية مياه الشرب تبعا

.٢٠١٥خالل العام لفحوصات الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب البلدية واملصدر ل 

٢٠١٥الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب البلدية واملصدر  : نتائج الفحوصات٣٫٢٨ جدول 

البلدية 

در مياه الشربامص

(مزارع) *أخرىمصادر مصادر خاصةمصادر عامة
العدد 

 الك��

للعينات

عدد 

العينات 

 ���

املطابقة

النسبة 

 املئوية

للمواصفات 

طابقةامل��� 

العدد 

 الك��

للعينات

عدد 

العينات 

 ���

املطابقة

النسبة 

 املئوية

للمواصفات 

طابقةامل��� 

العدد 

 الك��

للعينات

عدد 

العينات 

 ���

املطابقة

النسبة 

 املئوية

للمواصفات 

طابقةامل��� 

 169 0 0.0 2,919 79 2.7 0.0 0 0.0الدوحة والريان 

 121 0 0.0 232 6 2.6 0.0 0 0.0الوكرة 

 34 0 0.0 47 0 0.0 0.0 0 0.0صالل أم 

 الخور24 0 0.0 42 1 2.4 0.0 0 0.0 

 45 0 0.0 24 0 0.0 22.0 8 36.4الشمال 

 0 0 0.0 6 0 0.0 0.0 0 0.0الظعاين

 60 0 0.0 41 1 2.4 0.0 0 0.0الشيحانية

 408 0 0.0 3,311 87 2.6 22.0 8 3.64املجموع
 املصدر: وزارة الصحة العامة.

الحكومية. مؤسسات العامة تشملمصادر عامة: 
.مصادر خاصة: و�� ��اية شبكة كهرماء �� املصادر الخاصة

للمواصفات مطابقة ��� تجعلها ال�� و العالية بامللوحة تتسم و معالجة ��� مياه �� و باملزارع اآلبار مياه من عينات �� العينات *: هذه



نتائج الفحوصات الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب ٣٫٢٩ جدول :٢٠١٥واملصدر  الشهر 

الشهر 

در مياه الشربامص

(مزارع) *أخرىمصادر مصادر خاصةمصادر عامة

العدد 

 الك��

للعينات

عدد 

العينات 

 ���

املطابقة

النسبة 

 املئوية

للمواصفات 

��� املطابقة

العدد 

 الك��

للعينات

عدد 

العينات 

 ���

املطابقة

النسبة 

 املئوية

للمواصفات 

��� املطابقة

 الك��العدد 

للعينات

عدد 

العينات 

 ���

املطابقة

النسبة 

 املئوية

للمواصفات 

��� املطابقة

 32 0 0.0 161 2 1.2 0 0 0.0يناير

 29 0 0.0 381 3 0.8 5 0 0.0���اير

 50 0 0.0 337 8 2.4 1 0 0.0مارس

 44 0 0.0 275 6 2.2 10 1 10.0إبريل

 47 0 0.0 268 4 1.5 5 0 0.0مايو

 39 0 0.0 240 3 1.3 1 0 0.0يونيو
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ياه املعدنية واملياه املنسبة نتائج فحوصات عينات مياه الشرب ملحطات التحلية و أن) ٣٫٢٧يالحظ من الشكل رقم (

 ٢٠١٥-٢٠١٠ع�� الفحوص األربعة خالل الف��ة  متوزعةكانت  ٢٠١٥املعبأة "��� املطابقة للمواصفات" �� العام 
بينما �� با�� السنوات كان التجاوز يقتصر ع�� "الفحوصات األالكيماوية". وثبتت تقريباً نسبة " و"الفحوصات خرى

العينات ��� املطابقة �� "الفحوص األت ارتفع% بينما ١٫٧٥بلغت حوا�� نسبة ب ٢٠١٥و ٢٠١٠" خالل عامي خرى
% خالل عام ٢ ���فيما وصلت  ٢٠١٠% عام ١٫٧نسبة العينات ��� املطابقة �� "الفحوصات الكيماوية" حيث كانت 

قطة .ن ٠٫٣من  أقلبفروق قدرها  ٢٠١٥
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جرثومي روتي�� سودوموناس

كيماوي فحوص اخرى

  

الشهر 

در مياه الشربامص

(مزارع) *أخرىمصادر مصادر خاصةمصادر عامة

العدد 

 الك��

للعينات

عدد 

العينات 

غ�� 

املطابقة

النسبة 

 املئوية

للمواصفات 

غ�� املطابقة

العدد 

 الك��

للعينات

عدد 

العينات 

غ�� 

املطابقة

النسبة 

 املئوية

للمواصفات 

غ�� املطابقة

 الك��العدد 

للعينات

عدد 

العينات 

غ�� 

املطابقة

النسبة 

 املئوية

للمواصفات 

غ�� املطابقة

 25 0 0.0 105 4 3.8 9 3 33.0يوليو

 31 0 0.0 195 11 5.6 7 4 57.0اغسطس

 37 0 0.0 383 8 2.0 0 0 0.0��تم��

 39 0 0.0 239 8 3.3 0 0 0.0أكتوبر

 46 0 0.0 199 8 4.0 2 0 0.0�و�م��

 34 0 0.0 122 6 4.9 1 0 0.0د�سم��

 453 0 0.0 2,905 71 2.4 41 8 19.5املجموع
 املصدر: وزارة الصحة العامة.

الحكومية. مؤسسات العامة تشملمصادر عامة: 

.مصادر خاصة: و�� ��ا�ة شبكة كهرماء �� املصادر الخاصة
للمواصفات مطابقة غ�� تجعلها ال�� و العالية بامللوحة تتسم و معالجة غ�� مياه �� و باملزارع اآلبار مياه من عينات �� العينات *: هذه

) لنتائج الفحوصات الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب املصدر خالل الف��ة ٣٫٢٦�ش�� الشكل البياني رقم (

٢٠١٠ -العينات ال�� أخذت من و�� لم تسجل أي نسبة للعينات املتجاوزة من مصادر املياه العامة  أنه ٢٠١٥

الحكومية، و�� أغلب السنوات كانت نسبة التجاوز ف��ا تساوي الصفر كما هو الحال �� عام  ؤسسات العامةامل

��ا�ة شبكة كهرماء . وبلغت نسبة العينات املتجاوزة من مصادر املياه الخاصة و�� العينات ال�� أخذت من ٢٠١٥

متوسط هذه النسبة خالل األعوام % بينما كان ٢٫٦بنسبة  ٢٠١٥�� العام �� املصادر الخاصة (مزود خدمة املياه) 

نسب أغلب  أن ٢٠١٥-٢٠١٠%. كما تش�� نتائج فحوصات مياه الشرب خالل الف��ة ١٫٩ ما نسبته ٢٠١٥-٢٠١٠

العينات املتجاوزة كانت من مصادر املياه األاآلبار مياه من عيناتتم أخذ حيث وال�� تشمل �� أغل��ا املزارع  خرى 

وبشكل عام انخفضت للمواصفات.  مطابقة غ�� تجعلها وال�� العالية بامللوحة وتتسم معالجة غ�� مياه و�� باملزارع

.٢٠١٥% عام ٢٫٥ ��� ٢٠١٠% عام ٢٫٨املطابقة من جميع املصادر من غ��الشربمياهلعيناتاملئويةالنسبة



2015105اإلحصاءات البيئية في دولة قطر
  

  
ياه املعدنية واملياه املنسبة نتائج فحوصات عينات مياه الشرب ملحطات التحلية و أن) ٣٫٢٧يالحظ من الشكل رقم (

 ٢٠١٥-٢٠١٠ع�� الفحوص األربعة خالل الف��ة  متوزعةكانت  ٢٠١٥املعبأة "��� املطابقة للمواصفات" �� العام 
بينما �� با�� السنوات كان التجاوز يقتصر ع�� "الفحوصات األالكيماوية". وثبتت تقريباً نسبة " و"الفحوصات خرى

العينات ��� املطابقة �� "الفحوص األت ارتفع% بينما ١٫٧٥بلغت حوا�� نسبة ب ٢٠١٥و ٢٠١٠" خالل عامي خرى
% خالل عام ٢ ���فيما وصلت  ٢٠١٠% عام ١٫٧نسبة العينات ��� املطابقة �� "الفحوصات الكيماوية" حيث كانت 

قطة .ن ٠٫٣من  أقلبفروق قدرها  ٢٠١٥
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٣.٢٦شكل :��للمواصفاتاملتجاوزةالعيناتنسبةفحوصات
املصدرحسبالشربمياهلعينات٢٠١٥-٢٠١٠الجرثومية

مياه الشرب من مصادر عامة مياه الشرب من مصادر خاصة
مياه الشرب من مصادر أخرى
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الفحصنوعحسباملعبأة٢٠١٥- ٢٠١٠واملياه

جرثومي روتي�� سودوموناس

كيماوي فحوص اخرى
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انعدمت نسبة عينات مياه الشرب من املياه املحالة ��� املطابقة للمواصفات ��  أنه) ٣٫٢٨يالحظ �� الشكل رقم (

 ٢٠١١. و�� العام ٢٠١٠، واقتصرت فقط �� األعوام ٢٠١٥-٢٠١٢"الفحوصات الكيماوية والجرثومية" خالل الف��ة 
��� املطابقة للمواصفات �� "الفحوصات الكيماوية والجرثومية" ال كانت نسبة عينات مياه الشرب من املياه املحالة 

ما  ٢٠١٥% فقط. وبلغت نسبة عينات مياه الشرب ��� املطابقة للمواصفات من املياه املعبأة �� العام ١تتجاوز 
. %٤٫٥ مقداره

  
املصدر: وزارة الصحة العامة

 املياهالعادمةالناتجةعناملناطقالحضريةو�وعي��ا ٣٫٤

جمع املياه العادمة من املناطق الحضرية والبنية التحتية ملعالج��ا ٣٫٤٫١

عملية جمع املياه العادمة والبنية التحتية املتاحة ملعالج��ا تضاعف الفوائد البيئية من خالل الحد من انتقال  أن
املياه الجوفية، والحفاظ ع�� التنوع الحيوي الذي قد يتأثر بملوثات املياه العادمة، وكذلك تقليل  ���امللوثات 

املياه الساحلية وبالتا�� تقليل تلوث املياه الساحلية. وفوق ذلك تلعب مياه الصرف املعالجة  ���املغذيات املنصرفة 
�� استدام��ا خصوصاً �� الدول ال�� تعاني من شح كمصدر مياه بديل يقلل الضغط ع�� املوارد املائية ويساهم 

هذه املوارد مثل دولة قطر. مما يتيح فرص االعتماد ع�� مياه ذات جودة تسمح بإعادة استخدامها �� الزراعة وري 
ات.الستخداممن ا آخراملساحات الخضراء أو أي نوع 

 ٨٠٩. بسعة تصميمية قدرها ٢٠١٥ % عن عام١٠محطة، بمعدل نمو سنوي  ٢٣بلغ عدد محطات الصرف الص�� 
معدل نمو السنوي للقدرة  ارتفع. وباملقارنة مع السنوات السابقة، نجد ٢٠١٥ألف م�� مكعب �� اليوم عام 

. وقد استقبلت ٢٠١٥ح�� عام  ٢٠١٠�� الف��ة من عام %٢٥التصميمية ملحطات الصرف املعالجة بنسبة 
مليون م��  ١٩٣مليون م�� مكعب �� السنة. حيث تم معالجة  ١٩٧البالغة واملحطات كمية مياه الصرف الص�� 

.٢٠١٥ام �� عمياه الصرف  �جما��% من ٩٨٫٢نسب��ا  تشكلحيث مياه الصرف، مكعب من 
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٣٫٢٨شكل :مياهلفحوصاتاملتجاوزةالعيناتنسبة
املصدرحسباملعبأةواملياهالتحلية٢٠١٥- ٢٠١٠محطات

املعبأة املحالة

  

٢٠١٥- ٢٠١٠: املياه العادمة �� محطات الصرف الص�� ٣٫٣٠جدول  

البيان 2010  2011  2012  2013 2014 2015 
معدل النمو 

السنوي 
2015و 2010 

عدد محطات 
الصرف الص�� 14 18 20 22 23 23 10% 

السعة  �جما��
التصميمية ملحطات 

الصرف الص�� 
م�� مكعب ��  1000(

)السنة

260 323 379 695 705 809 25% 

كمية الصرف الص�� 
م��  1000املجمع (

مكعب �� السنة)
101,653 123,887 142,339 158,792 173,933 197,492 14% 

كمية مياه الصرف 
الص�� املعالجة 

م�� مكعب ��  1000(
السنة)

101,135 108,759 129,212 151,883 168,949 193,854 14% 

نسبة مياه الصرف 
الص�� املعالج من 

مياه الصرف  �جما��
الص��  

%99.5 %87.8 %90.8 %95.6 %97.1 %98.2 -0.3% 

مياه معالجة 
تستخدم لري 

م��  1000الزراعة (
مكعب �� السنة)

32,275 41,979 58,707 55,233 64,920 66,289 15% 

عالجة املياه املكمية 
تستخدم لري 

املسطحات الخضراء 
م�� مكعب ��  1000(

السنة)

18,630 21,657 19,915 24,670 29,096 31,088 11% 

عالجة املياه كمية امل
تستخدم لحقن ال�� 

 1000املياه الجوفية (
م�� مكعب �� السنة)

26,240 26,212 30,854 35,599 43,465 57,291 17% 

عالجة املياه املكمية 
املطروحة �� 

م��  1000البح��ات (
مكعب �� السنة)

23,878 18,760 13,474 35,391 31,109 38,845 10% 

عالجة املياه املكمية 
املطروحة �� البحر 

م�� مكعب ��  1000(
السنة)

141 268 293 234 358 350 20% 
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٢٠١٥- ٢٠١٠: املياه العادمة �� محطات الصرف الص�� ٣٫٣٠جدول  

البيان 2010  2011  2012  2013 2014 2015 
معدل النمو 

السنوي 
2015و 2010 

عدد محطات 
الصرف الص�� 14 18 20 22 23 23 10% 

السعة  �جما��
التصميمية ملحطات 

الصرف الص�� 
م�� مكعب ��  1000(

)السنة

260 323 379 695 705 809 25% 

كمية الصرف الص�� 
م��  1000املجمع (

مكعب �� السنة)
101,653 123,887 142,339 158,792 173,933 197,492 14% 

كمية مياه الصرف 
الص�� املعالجة 

م�� مكعب ��  1000(
السنة)

101,135 108,759 129,212 151,883 168,949 193,854 14% 

نسبة مياه الصرف 
الص�� املعالج من 

مياه الصرف  �جما��
الص��  

%99.5 %87.8 %90.8 %95.6 %97.1 %98.2 -0.3% 

مياه معالجة 
تستخدم لري 

م��  1000الزراعة (
مكعب �� السنة)

32,275 41,979 58,707 55,233 64,920 66,289 15% 

عالجة املياه املكمية 
تستخدم لري 

املسطحات الخضراء 
م�� مكعب ��  1000(

السنة)

18,630 21,657 19,915 24,670 29,096 31,088 11% 

عالجة املياه كمية امل
تستخدم لحقن ال�� 

 1000املياه الجوفية (
م�� مكعب �� السنة)

26,240 26,212 30,854 35,599 43,465 57,291 17% 

عالجة املياه املكمية 
املطروحة �� 

م��  1000البح��ات (
مكعب �� السنة)

23,878 18,760 13,474 35,391 31,109 38,845 10% 

عالجة املياه املكمية 
املطروحة �� البحر 

م�� مكعب ��  1000(
السنة)

141 268 293 234 358 350 20% 
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٣٫٨خريطةاملياهنسبةمناملعالجةا��العادمة���املحطاتحسبالصرف٢٠١٥مياه  

  
  

  

البيان 2010  2011  2012  2013 2014 2015 
معدل النمو 

السنوي 
2015و 2010 

حمأة جاف من مياه 
الصرف الص�� (طن 

�� السنة)
11,087 20,443 21,573 27,575 32,352 40,099 29% 

حمأة من مياه 
الصرف الص�� 

م�� مكعب ��  1000(
السنة)

104 263 372 303 550 224 17% 

مياه الصرف كمية 
الص�� لم تجمع �� 

محطة الصرف 
الص�� وتصرف 

بشكل ��� معالج ��� 
بح��ا� (مليون م�� ال

مكعب �� السنة)

20,075 16,425,000 21,900,000 18,037,935 11,303,180 1,699,666 143% 

 للمياهغ الك�� يتفرال
السطحية الجوفية 

��� البحر (مليون م�� 
مكعب �� السنة)

 … 76,337,156 68,685,456 64,367,443 63,016,341 75,686,500 … 

... ��� متوفر
 )أشغال(املصدر: هيئة األشغال العامة
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٣٫٨خريطةاملياهنسبةمناملعالجةا��العادمة���املحطاتحسبالصرف٢٠١٥مياه  
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املياه٣٫٩خريطةنسبة:مناملعالجةا��العادمة���الدوحةلبلديةاملحطاتحسبالصرف٢٠١٥مياه  

 
  

  

  

  معالجةاملياهالعادمة��محطاتالصرفالص��حسبالنوع ٣٫٤٫٢

تعالج مياه الصرف �� محطات الصرف الص�� �� قطر بثالث أنواع معالجة و��: الثانوية والثالثية (التط���) 
املواد العضوية القابلة للتحلل  إزالةاملغذيات الني��وج�ن والفسفور. وتعرف املعالجة الثانوية ��  إزالةوالثالثية 

أنالصلبة املعلقة. كما املواد  إزالةالبيولو�� (�شكل��ا املنحل و املعلق) و 
ً
 التعقيم وبشكل نمو��� يكون متضمنا

املواد الصلبة املتبقية ال�� لم تزال باملعالجة  إزالةويقصد باملعالجة الثالثية ��  باملعالجة الثانوية التقليدية.
 إزالة الثالثيةو تستخدم املصا�� املكروية كما تشمل املعالجة أالثانوية وعادة ما تستخدم الفالتر الحصوية 

التعقيم. الثالثيةيضا تتضمن املعالجة أو  املغذيات مثل الن��وج�ن و الفوسفور

ومن حيث عدد املحطات حسب نوع املعالجة ف��ا، بلغ عدد املحطات ال�� تقوم بمعالجة مياه الصرف الص�� 
محطات وهم محطة الجميلية والخريب والشمال واملسلخ و راس بوفنطاس، وبلغ عدد محطات  ٥بمعالجة ثانوية 

���ة، الخور، بروة ال��احة ومدينة محطة وهم محطة الذ ١٥ال�� تعالج مياه الصرف بمعالجة ثالثية (التط���) 
ومخيم بروة وقرية بروة وغرب الدوحة ودحيل واملنطقة الصناعية وجنوب الدوحة والشحينية والكرعانة وأم صالل 

 ٣املغذيات الني��وج�ن والفسفور  إزالةالشمال. وبلغ عدد املحطات ال�� تعالج مياه الصرف بمعالجة ثالثية 
٢٠١٥حة وغرب الدوحة ولوسيل عام محطات وهم محطة شمال الدو.  

الع٣٫٣١جدولاملياهمعالجةمحطات:الحضريةاملناطقعنالناتجةادمةوكميةالهيدروليكيالتصميمقدرة،
  ٢٠١٥املياهالعادمةال��يتمضخها��كلمحطة

 محطةاملعالجة
��املعالجةنوع

 املحطة

التصميميةالسعة
 الهيدروليكيللمحطة

كميةيتم��الالعادمةاملياه
)محطةكل��١٠٠٠ضخها

  )سنوًيا٣م١٬٠٠٠( يومًيا)٣م١٬٠٠٠( م��مكعب��السنة)

(تعقيم) ثانوية الجميلية(محطةمعالجةمدمجة) 0.54 197.10 139.03 

 18.00 21.90 0.06 الخريب(محطةمعالجةمدمجة)

 34.96 54.75 0.15 الشمال(محطةمعالجةمدمجة)

 88.00 296.00 0.81 املسلخ(محطةمعالجةمدمجة)

 127.89 197.10 0.54 راسبوفنطاس(محطةمعالجةمدمجة)

 1.62 591.30 932.53( التط���) ثالثية ال����ة(محطةمعالجةمدمجة)

 2920.00 3547.80 9.72 الخور(محطةمعالجةمدمجة)

 3980.00 4380.00 12.00 بروةال��احة(محطةمعالجةمدمجة)

 1337.00 5475.00 15.00 مدينةبروة(محطةمعالجةصرف)

 347.00 5475.00 15.00 بروةمسيم��(محطةمعالجةمدمجة)

 302.00 547.50 1.50 بروةالسيلية(محطةمعالجةمدمجة)

 215.00 365.00 1.00 قريةبروة(محطةمعالجةمدمجة)

الدوحةغرب-محطة(صرفمعالجةمحطة)21408.49 19710.00 54.00 قديمة 

 90.02 295.65 0.81 الدحيل(محطةمعالجةمدمجة)

 8469.00 8760.00 24.00 املنطقةالصناعية

 66262.00 65700.00 180.00 جنوبالدوحة(محطةمعالجةصرف)

 531.29 490.93 1.35 (محطةمعالجةمدمجة)الشيحانية
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  معالجةاملياهالعادمة��محطاتالصرفالص��حسبالنوع ٣٫٤٫٢

تعالج مياه الصرف �� محطات الصرف الص�� �� قطر بثالث أنواع معالجة و��: الثانوية والثالثية (التط���) 
املواد العضوية القابلة للتحلل  إزالةاملغذيات الني��وج�ن والفسفور. وتعرف املعالجة الثانوية ��  إزالةوالثالثية 

أنالصلبة املعلقة. كما املواد  إزالةالبيولو�� (�شكل��ا املنحل و املعلق) و 
ً
 التعقيم وبشكل نمو��� يكون متضمنا

املواد الصلبة املتبقية ال�� لم تزال باملعالجة  إزالةويقصد باملعالجة الثالثية ��  باملعالجة الثانوية التقليدية.
 إزالة الثالثيةو تستخدم املصا�� املكروية كما تشمل املعالجة أالثانوية وعادة ما تستخدم الفالتر الحصوية 

التعقيم. الثالثيةيضا تتضمن املعالجة أو  املغذيات مثل الن��وج�ن و الفوسفور

ومن حيث عدد املحطات حسب نوع املعالجة ف��ا، بلغ عدد املحطات ال�� تقوم بمعالجة مياه الصرف الص�� 
محطات وهم محطة الجميلية والخريب والشمال واملسلخ و راس بوفنطاس، وبلغ عدد محطات  ٥بمعالجة ثانوية 

���ة، الخور، بروة ال��احة ومدينة محطة وهم محطة الذ ١٥ال�� تعالج مياه الصرف بمعالجة ثالثية (التط���) 
ومخيم بروة وقرية بروة وغرب الدوحة ودحيل واملنطقة الصناعية وجنوب الدوحة والشحينية والكرعانة وأم صالل 

 ٣املغذيات الني��وج�ن والفسفور  إزالةالشمال. وبلغ عدد املحطات ال�� تعالج مياه الصرف بمعالجة ثالثية 
٢٠١٥حة وغرب الدوحة ولوسيل عام محطات وهم محطة شمال الدو.  

الع٣٫٣١جدولاملياهمعالجةمحطات:الحضريةاملناطقعنالناتجةادمةوكميةالهيدروليكيالتصميمقدرة،
  ٢٠١٥املياهالعادمةال��يتمضخها��كلمحطة

 محطةاملعالجة
��املعالجةنوع

 املحطة

التصميميةالسعة
 الهيدروليكيللمحطة

كميةيتم��الالعادمةاملياه
)محطةكل��١٠٠٠ضخها

  )سنوًيا٣م١٬٠٠٠( يومًيا)٣م١٬٠٠٠( م��مكعب��السنة)

(تعقيم) ثانوية الجميلية(محطةمعالجةمدمجة) 0.54 197.10 139.03 

 18.00 21.90 0.06 الخريب(محطةمعالجةمدمجة)

 34.96 54.75 0.15 الشمال(محطةمعالجةمدمجة)

 88.00 296.00 0.81 املسلخ(محطةمعالجةمدمجة)

 127.89 197.10 0.54 راسبوفنطاس(محطةمعالجةمدمجة)

 1.62 591.30 932.53( التط���) ثالثية ال����ة(محطةمعالجةمدمجة)

 2920.00 3547.80 9.72 الخور(محطةمعالجةمدمجة)

 3980.00 4380.00 12.00 بروةال��احة(محطةمعالجةمدمجة)

 1337.00 5475.00 15.00 مدينةبروة(محطةمعالجةصرف)

 347.00 5475.00 15.00 بروةمسيم��(محطةمعالجةمدمجة)

 302.00 547.50 1.50 بروةالسيلية(محطةمعالجةمدمجة)

 215.00 365.00 1.00 قريةبروة(محطةمعالجةمدمجة)

الدوحةغرب-محطة(صرفمعالجةمحطة)21408.49 19710.00 54.00 قديمة 

 90.02 295.65 0.81 الدحيل(محطةمعالجةمدمجة)

 8469.00 8760.00 24.00 املنطقةالصناعية

 66262.00 65700.00 180.00 جنوبالدوحة(محطةمعالجةصرف)

 531.29 490.93 1.35 (محطةمعالجةمدمجة)الشيحانية



2015اإلحصاءات البيئية في دولة قطر 112
  

 محطةاملعالجة
��املعالجةنوع

 املحطة

التصميميةالسعة
 الهيدروليكيللمحطة

كميةيتم��الالعادمةاملياه
)محطةكل��١٠٠٠ضخها

  )سنوًيا٣م١٬٠٠٠( يومًيا)٣م١٬٠٠٠( م��مكعب��السنة)

 392.32 547.50 1.50 صالل(محطةمعالجةمدمجة)أم

)(مدمجةمعالجةمحطة)2271.52 3650.00 10.00  )1الكرعانة 

 81.00 89.43 0.25 مخيمالشمال(محطةمعالجةمدمجة)

 إزالةثالثية ( شمالالدوحة(محطةمعالجةصرف)
الني��و��ن 
والفسفور)

244.00 89060.00 12173.00 

 65647.65 64057.50 175.50 (محطةمعالجةصرف)غربالدوحة

9812.00 21900.00 60.00 )2(لوسيل 

 197491.70 295409.45 809.34 )٣(�ما��اإل 

.الصهاريجاملحطة تحت االختبار والتشغيل ع��  ) محطة الكرعانة:١(
.) محطة لوسيل: تستخدم التنكر٢(
.املسلخ ال يشمل) املجموع ٣(

.)أشغالاألشغال العامة (املصدر: هيئة 

ألف م�� مكعب �� اليوم، وسعة  ٢٫١بلغت السعة التصميمية ملحطات الصرف الص�� ال�� تقوم بمعالجة الثانوية 

ألف م�� مكعب �� اليوم، وسعة تصميمية للمحطات  ٥٠٣٫٢التصميمية للمحطات بمعالجة الثالثية (التطه��) 

.٢٠١٥ألف م�� مكعب �� اليوم عام  ٣٠٤٫٠و��ن والفسفور املغذيات الني�� إزالةبمعالجة الثالثية 



محطة غرب الدوحة بدأت �� تقديم معالجة ثالثية متقدمة مع التخلص من الني��و��ن  أن إ�� اتحصاءاإلوتش�� 
من قدرات املعالجة للمياه  %٣٣محطة معالجة املياه غرب الدوحة تعالج أك�� من  أن. ويذكر ٢٠١٢والفوسفور عام 

(تصلها مياه الصرف ع��  ٢٠١٣كما بدأت محطة لوسيل عام العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية �� دولة قطر. 
تم تجه�� كافة محطات  ٢٠٠٤منذ عام  أنه. ومن الجدير بالذكر الني��و��ن والفسفور إزالةالصهاريج) بالعمل ع�� 

ة عن املناطق الحضرية بسبل معالجة ثانوية ع�� األقل، مما يضمن التخلص من معالجة املياه العادمة الناتج
حد كب��. إ��التلوث العضوي 
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٣٫٢٩شكل :��املعالجةنوعحسبالهيدروليكيالتصميمطاقة
��الصالصرفمياهمعالجة٢٠١٥-٢٠١٠محطات

)إزالة الني��و��ن والفسفور(معالجة ثالثية 
)التطه��(معالجة ثالثية 

معالجة ثانوية

  

  معالجةاملياهالعادمةالناتجةعناملناطقالحضريةوتصريفاملياهالعادمةو�ود��ا ٣٫٤٫٣

 ١٩٩٫٢، كان مجموع املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية (باستثناء محطة املدن الصناعية) ٢٠١٥�� عام 
، ٢٠٠٤م��ا �� محطات معالجة مياه الصرف الص��. منذ عام  %٩٩٫١مليون م�� مكعب، تمت معالجة ما نسبته 

الكيميائي) بنسبة أك�� من  األك�ج�نلطلب ع�� البيوكيميائي وا األك�ج�نالتلوث العضوي (الطلب ع��  إزالةيتم 
البيوكيميائي ونسبة األك�ج�نمن الطلب ع��  %٩٨٫٧نسبة  إزالةتمت  ٢٠١٥% �� معظم األحيان. و�� عام ٩٥

الكيميائي �� محطات معالجة املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية البالغ  األك�ج�نمن الطلب ع��  %٩٥٫٩
محطة. ٢٣عددها 

محطة غرب الدوحة �� أك�� محطة ملعالجة املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية �� قطر، وتحقق معدالت 
الكيميائي والني��و��ن والفوسفور  األك�ج�نالبيوكيميائي والطلب ع��  األك�ج�نتخلص عالية من الطلب ع�� 

من مجموع  %٣٣من املياه العادمة ( أي بنسبة مليون م�� مكعب  ٦٥تمت معالجة أك�� من  ٢٠١٥الك��. و�� عام 
من الطلب ع��  %٩٩٫١نسبة  إزالةاملياه الناتجة عن املناطق الحضرية �� قطر). و�� محطة غرب الدوحة تم 

من الني��و��ن الك��  %٨١٫٨الكيميائي، ونسبة األك�ج�ن% من الطلب ع�� ٩٦البيوكيميائي، ونسبة  األك�ج�ن
فور الك��.من الفوس %٨٧٫٣ونسبة

من املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية �� محطات املعالجة.  %٨٩، تم معالجة أك�� من ٢٠١٣منذ عام 

مليون م��  ١٫٧٠من املياه العادمة. بينما تم تجميع ما يقدر ب ( %٩٩ إ��ت نسبة املعالجة ارتفع، ٢٠١٥و�� عام 

) عن طريق الصهاريج ثم تصريفها �� بح��� تجميع الصرف �� الكرعانة (مصدر هذه املياه ٢٠١٥مكعب خالل عام 

 ).٣٫٣٠الشكل رقم ( إ���� الغالب ليس من التجمعات السكانية). انظر 


)أشغالاملصدر: هيئة األشغال العامة (

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015

سنة
 ال
في

ب 
كع
 م
تر
 م
ون
ملي

٣٫٣٠شكل :ومياةاملعالجةالصرفهوميااملجمعةالص��الصرفمياهكمية
٢٠١٥ - ٢٠١٠) مليونم��مكعب��السنة( معالجةدون املفرغةالصرف

مجموع مياه الصرف الص�� املجمعة �� محطات الصرف الص��
مجموع مياه الصرف الص�� املعالجة
مياه الصرف الص�� التجمع �� شبكة الصرف ويتم تفريغها دون معالجة
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  معالجةاملياهالعادمةالناتجةعناملناطقالحضريةوتصريفاملياهالعادمةو�ود��ا ٣٫٤٫٣

 ١٩٩٫٢، كان مجموع املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية (باستثناء محطة املدن الصناعية) ٢٠١٥�� عام 
، ٢٠٠٤م��ا �� محطات معالجة مياه الصرف الص��. منذ عام  %٩٩٫١مليون م�� مكعب، تمت معالجة ما نسبته 

الكيميائي) بنسبة أك�� من  األك�ج�نلطلب ع�� البيوكيميائي وا األك�ج�نالتلوث العضوي (الطلب ع��  إزالةيتم 
البيوكيميائي ونسبة األك�ج�نمن الطلب ع��  %٩٨٫٧نسبة  إزالةتمت  ٢٠١٥% �� معظم األحيان. و�� عام ٩٥

الكيميائي �� محطات معالجة املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية البالغ  األك�ج�نمن الطلب ع��  %٩٥٫٩
محطة. ٢٣عددها 

محطة غرب الدوحة �� أك�� محطة ملعالجة املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية �� قطر، وتحقق معدالت 
الكيميائي والني��و��ن والفوسفور  األك�ج�نالبيوكيميائي والطلب ع��  األك�ج�نتخلص عالية من الطلب ع�� 

من مجموع  %٣٣من املياه العادمة ( أي بنسبة مليون م�� مكعب  ٦٥تمت معالجة أك�� من  ٢٠١٥الك��. و�� عام 
من الطلب ع��  %٩٩٫١نسبة  إزالةاملياه الناتجة عن املناطق الحضرية �� قطر). و�� محطة غرب الدوحة تم 

من الني��و��ن الك��  %٨١٫٨الكيميائي، ونسبة األك�ج�ن% من الطلب ع�� ٩٦البيوكيميائي، ونسبة  األك�ج�ن
فور الك��.من الفوس %٨٧٫٣ونسبة

من املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية �� محطات املعالجة.  %٨٩، تم معالجة أك�� من ٢٠١٣منذ عام 

مليون م��  ١٫٧٠من املياه العادمة. بينما تم تجميع ما يقدر ب ( %٩٩ إ��ت نسبة املعالجة ارتفع، ٢٠١٥و�� عام 

) عن طريق الصهاريج ثم تصريفها �� بح��� تجميع الصرف �� الكرعانة (مصدر هذه املياه ٢٠١٥مكعب خالل عام 

 ).٣٫٣٠الشكل رقم ( إ���� الغالب ليس من التجمعات السكانية). انظر 


)أشغالاملصدر: هيئة األشغال العامة (
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٢٠١٥ - ٢٠١٠) مليونم��مكعب��السنة( معالجةدون املفرغةالصرف

مجموع مياه الصرف الص�� املجمعة �� محطات الصرف الص��
مجموع مياه الصرف الص�� املعالجة
مياه الصرف الص�� التجمع �� شبكة الصرف ويتم تفريغها دون معالجة
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التلوث العضوي من حيث الطلب ع��  إزالة، تمت ٢٠١٠) منذ عام ٣٫٣١ات من الشكل البياني رقم (إحصاء�ش�� 
، نجد ٢٠١٥ح��  ٢٠١٠. وباملقارنة خالل الف��ة من ٢٠١٥% ح�� عام ٩٥البيوكيميائي بنسبة أع�� من  األك���ن

لتصل  ٢٠١٠طن م��ي عام  ١٩٬٦٣٢ت من ارتفعالبيوكيميائي ال�� تم جمعها قد  األك���نكميات الطلب ع��  أن

ع�� مستواها خالل هذه  زالة) وكذلك حافظت نسبة اإل%١٥(بمعدل نمو سنوي  ٢٠١٥طن م��ي عام  ٣٩٬٤١٩ إ��
 .٢٠١٥وعام  ٢٠١٠% عام ٩٨٫٧الف��ة حيث كانت 



  

  
)أشغالاملصدر: هيئة األشغال العامة (

حصاءاملصدر: حسابات وزارة التخطيط التنموي واإل
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٣٫٣١شكل :الحضريةالصرفمياهمعالجةمحطات��املعالجةكفاءة
���البي�ل��ا�ك�ج���الطلبنسبة(حسب،٢٠١٥- ٢٠١٠) طن  

الحمولة الوارده الحموله املفرغة معدل اإلزالة
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٣٫٣٢شكل :الحضريةالصرفمياهمعالجةمحطات��املعالجةكفاءة
الكيميائي��ا�ك�ج���الطلبنسبة(حسب،٢٠١٥- ٢٠١٠) طن  

الحمولة الوارده الحموله املفرغة معدل اإلزالة

  

الكيميائي  األك�ج�ندرجة عالية من الطلب ع��  إزالة، تمت ٢٠١٥وح��  ٢٠١٠وبنفس النسق خالل الف��ة من 
من  ٢٠١٠الكيميائي ال�� تم جمعها عام  األك�ج�نت كميات الطلب ع�� ارتفع%. وقد ٩٠حيث تجاوزت نسبة 

 زالةوكذلك انخفضت نسبة اإل .%١٥بمعدل نمو سنوي  ٢٠١٥طن م��ي �� العام  ٩٥٬٣٥٥ إ��طن م��ي  ٤٧٬٦٧١
. ٢٠١٥% عام ٩٥٫٩ إ�� ٢٠١٠% عام ٩٦٫١بشكل طفيف �� نفس الف��ة 

 األك�ج�ن، الطلب ع�� ٥البيولو��  األك�ج�نالطلب ع��  إزالةعدالت ) مل٣٫٣٣ومن الشكل البياني رقم (
 إ��، حيث تجدر اإلشارة ٢٠١٥- ٢٠١٠الكيميائي، مجموع الني��وج�ن والفوسفور الك�� �� محطة الدوحة الغربية 

محطة غرب الدوحة �� أك�� محطة ملعالجة املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية �� قطر، (بسعة  أن
) و�� مجهزة بقدرة التخلص من الني��وج�ن والفسفور منذ  ألف ١٧٥٫٥تصميمية للمحطة بلغ 

ً
م�� مكعب يوميا

بينما انخفض  ، ٢٠١٥% عام ٨٧٫٣ إ��ليصل  ٢٠١٠% عام ٧٣٫٦الفسفور من  إزالةمعدل  ارتفع. حيث ٢٠٠٩عام 
للف��ة �ا��ا. %٨١٫٨ إ��% ٨٢٫٣الني��وج�ن خالل من  إزالةمعدل 

  
)أشغالاملصدر: هيئة األشغال العامة (

حصاءاملصدر: حسابات وزارة التخطيط التنموي واإل

  نوعيةاملياهالعادمة ٣٫٤٫٤

بأخذ عينات من املياه العادمة املعالجة من محطات الصرف الص��  ٢٠١٥قامت هيئة األشغال العامة عام 
تب�ن وجود عينات مخالفة  أنه)، ٣٫٣٢للفحوص التفصيلية عصيات القولون ال��ازية و�ش�� جدول رقم (

والدحيل حيث شكلت  ،و بروة ال��احة ،وقرية بروة ،وبروة السيلية ،للمواصفات �� كل من محطة مدينة بروة
توجد مواصفات مخالفة �� املحطات  % ع�� التوا��، �� ح�ن ال٨٫٢% ، ١٥٫٤%، ٢٦٫٩%، ٨٫٢%، ١٧٫٣النسبة 

األةمخالفعينات ال توجد أنه ديدان) الطفيلية (اللفحوصات ل. و�ش�� نتائج العينات ٢٠١٥خالل عام  خرى 
للمواصفات املعتمدة لدى املحطات.
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٣٫٣٣شكل :��ال�يولو��ا���ج��عالطلبإزالة٥معدالت��عالطلب،
محطة����الكوالفوسفور���ال�ي��ومجموع،الكيميائي��اال��ج

الصرفمياهملعالجةالغربية٢٠١٥ -٢٠١٠الدوحة

الني��وج�ن الفسفور

٥الطلب ع�� األك�ج�ن البيولو��  الطلب ع�� األك�ج�ن الكيميائي
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الكيميائي  األك�ج�ندرجة عالية من الطلب ع��  إزالة، تمت ٢٠١٥وح��  ٢٠١٠وبنفس النسق خالل الف��ة من 
من  ٢٠١٠الكيميائي ال�� تم جمعها عام  األك�ج�نت كميات الطلب ع�� ارتفع%. وقد ٩٠حيث تجاوزت نسبة 

 زالةوكذلك انخفضت نسبة اإل .%١٥بمعدل نمو سنوي  ٢٠١٥طن م��ي �� العام  ٩٥٬٣٥٥ إ��طن م��ي  ٤٧٬٦٧١
. ٢٠١٥% عام ٩٥٫٩ إ�� ٢٠١٠% عام ٩٦٫١بشكل طفيف �� نفس الف��ة 

 األك�ج�ن، الطلب ع�� ٥البيولو��  األك�ج�نالطلب ع��  إزالةعدالت ) مل٣٫٣٣ومن الشكل البياني رقم (
 إ��، حيث تجدر اإلشارة ٢٠١٥- ٢٠١٠الكيميائي، مجموع الني��وج�ن والفوسفور الك�� �� محطة الدوحة الغربية 

محطة غرب الدوحة �� أك�� محطة ملعالجة املياه العادمة الناتجة عن املناطق الحضرية �� قطر، (بسعة  أن
) و�� مجهزة بقدرة التخلص من الني��وج�ن والفسفور منذ  ألف ١٧٥٫٥تصميمية للمحطة بلغ 

ً
م�� مكعب يوميا

بينما انخفض  ، ٢٠١٥% عام ٨٧٫٣ إ��ليصل  ٢٠١٠% عام ٧٣٫٦الفسفور من  إزالةمعدل  ارتفع. حيث ٢٠٠٩عام 
للف��ة �ا��ا. %٨١٫٨ إ��% ٨٢٫٣الني��وج�ن خالل من  إزالةمعدل 

  
)أشغالاملصدر: هيئة األشغال العامة (

حصاءاملصدر: حسابات وزارة التخطيط التنموي واإل

  نوعيةاملياهالعادمة ٣٫٤٫٤

بأخذ عينات من املياه العادمة املعالجة من محطات الصرف الص��  ٢٠١٥قامت هيئة األشغال العامة عام 
تب�ن وجود عينات مخالفة  أنه)، ٣٫٣٢للفحوص التفصيلية عصيات القولون ال��ازية و�ش�� جدول رقم (

والدحيل حيث شكلت  ،و بروة ال��احة ،وقرية بروة ،وبروة السيلية ،للمواصفات �� كل من محطة مدينة بروة
توجد مواصفات مخالفة �� املحطات  % ع�� التوا��، �� ح�ن ال٨٫٢% ، ١٥٫٤%، ٢٦٫٩%، ٨٫٢%، ١٧٫٣النسبة 

األةمخالفعينات ال توجد أنه ديدان) الطفيلية (اللفحوصات ل. و�ش�� نتائج العينات ٢٠١٥خالل عام  خرى 
للمواصفات املعتمدة لدى املحطات.
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محطة����الكوالفوسفور���ال�ي��ومجموع،الكيميائي��اال��ج

الصرفمياهملعالجةالغربية٢٠١٥ -٢٠١٠الدوحة

الني��وج�ن الفسفور

٥الطلب ع�� األك�ج�ن البيولو��  الطلب ع�� األك�ج�ن الكيميائي
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:نتائجالفحوصالجرثوميةالتفصيليةوالتخصصيةوفحوصاتالطفيلياتللمياهاملعالجةحسب٣٫٣٢دولج
التنقية٢٠١٥محطة  

  

/ال��ازيةالقولونعصياتحسبالتفصيليةالفحوص
)١٠٠(العينةمن��مللي 

 فحوصاتطفيلية(ديدان)

عدد�جما��
 العينات

ضمنالعينات
 املواصفة

العيناتمخالفة
 للمواصفة

عدد
 العينات

مخالفةالعينات
 للمواصفة

 % عدد % عدد  %  عدد
       0.0 0 0 360 360 جنوبالدوحة

 0.0 0 52 0.0 0 100 52 52 غربالدوحة

   0   0.0 0 100 52 52 غربالدوحة(القديمة)

   0   0.0 0 100 360 360 املنطقةالصناعية

 0.0 0 290 0.0 0 100 344 344 شمالالدوحة

 0.0 0 114 0.0 0 100 45 45 لوسيل

   0   17.3 9 83 43 52 مدينةبروة

   0   0.0 0 100 51 51 بروةمسيم��

   0   8.2 4 92 45 49 بروةالسيلية

   0   26.9 14 73 38 52 قريةبروة

   0   15.4 8 85 44 52 بروةال��احة

   0   0.0 0 100 96 96 الخور 

أبو0   0.0 0 100 51 51 فنطاسراس   

   0   0.0 0 100 48 48 الشحانية

   0   0.0 0 100 51 51 ال�ح��ة

   0   0.0 0 100 52 52 الجميلة

   0   0.0 0 100 52 52 شمالاملخيم

   0   0.0 0 100 52 52 الشمال

   0   8.2 4 92 45 49 الدحيل

   0   0.0 0 100 51 51 صاللأم

   0   0.0 0 100 52 52 الخريب
)أشغالاملصدر: هيئة األشغال العامة (

��ك�� امللوثات الداخلة والخارجة من محطات الفحوصات ال�� قامت ��ا هيئة األشغال العامة الخاصة ب ���وباإلشارة 
توجد أي مخالفات  ال أنهحيث قامت بأخذ عينات من محطات الصرف الص�� املعالجة، وأتضح  ،التنقية

 حسب املحطة والخواص املتجاوزة للمواصفات ٢٠١٥للمواصفات من العينات ال�� تم أخذها من املحطات عام 
٢٠١٥.

تعتمد وزارة الصحة العامة خالل رقاب��ا ع�� نوعية مياه الصرف الص�� املعالجة حسب املصدر املستخدم للري و
الخاصة بالكائنات WHO(ع�� معاي�� منظمة الصحة العاملية ( ٢٠١٥-٢٠١٠خالل األعوام  �� منطقة الكورنيش

) الخاصة باملعادن الثقيلة FAOالحية الدقيقة وكذلك ع�� معاي�� منظمة الزراعة واألغذية العاملية الفاو (

  

الفحوص الجرثومية التفصيلية والتخصصية وفحوصات الطفيليات لنتائج  )٣٫٣٣ات جدول رقم (إحصاءوتش�� 

ال  أنهوحسب العينات املأخوذة من هذه املحطات  أنه ٢٠١٣ -٢٠١٠املعالجة الف��ة  ملعالجة حسب محطةللمياه ا
توجد تجاوزات �� هذه العينات �� املحطات املرصودة. وتقوم وزارة الصحة العامة بعمل هذه الفحوصات كجهة 

رقابية ترصد نوعية املياه العادمة املعالجة.

الجرثوميةالتفصيليةوالتخصصيةوفحوصاتالطفيلياتللمياهاملعالجةحسب:نتائجالفحوص٣٫٣٣جدول 
  *٢٠١٣-٢٠١٠املعالجةمحطة

  محطةاملعالجة  السنة

حسبالتفصيليةالفحوص
/ال��ازيةالقولونعصيات

)١٠٠ ��مللي(العينةمن 

 فحوصاتطفيلية(ديدان)

عدد 
العينات

عينات مخالفة 

للمواصفة

عدد 
العينات

عينات مخالفة 

للمواصفة

%عدد%عدد

 12 0 0.0 12 0 0.0جنوب الدوحة  2010

 12 0 0.0 12 0 0.0غرب الدوحة

 12 0 0.0 12 0 0.0شمال الدوحة

 36 0 0.0 36 0 0.0املجموع

 12 0 0.0 12 0 0.0جنوب الدوحة  2011

 12 0 0.0 12 0 0.0غرب الدوحة

 12 0 0.0 12 0 0.0شمال الدوحة

 36 0 0.0 36 0 0.0املجموع

 12 0 0.0 12 0 0.0جنوب الدوحة  2012

 12 0 0.0 12 0 0.0غرب الدوحة

 12 0 0.0 12 0 0.0شمال الدوحة

 36 0 0.0 36 0 0.0املجموع

 12 0 0.0 12 0 0.0جنوب الدوحة  2013

 12 0 0.0 12 0 0.0غرب الدوحة

 12 0 0.0 12 0 0.0شمال الدوحة

 36 0 0.0 36 0 0.0املجموع
٢٠١٦وسيستأنف �� العام  ٢٠١٥-٢٠١٤توقف أخذ العينات خالل األعوام 

املصدر: وزارة الصحة العامة

العينات املرصودة �� منطقة الكورنيش لم تسجل أي تجاوز لهذه املعاي�� خالل  أن )٣٫٣٤رقم (الجدول  من ويظهر

فحوص التفصيلية عصيات القولون ال��ازية وبذلك تكون نوعية مياه الصرف الص�� املعالجة املستخدمة �� ال

نسبة التجاوز للعينات غ�� املطابقة للمواصفات ��  انخفضتالري مطابقة ألع�� املواصفات العاملية. بينما 
صفر �� األعوام  إ��لتصل . ثم ٢٠١٠عام  %٤٫٠الفحوصات الطفيلية (ديدان) بشكل كب�� جداً من نسبة تجاوز 

.٢٠١٦ويستأنف �� عام  ٢٠١٥و٢٠١٤بينما كان برنامج الرصد متوقف مؤقتاً �� األعوام  .٢٠١٣و ٢٠١٢األخ��ة 
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الفحوص الجرثومية التفصيلية والتخصصية وفحوصات الطفيليات لنتائج  )٣٫٣٣ات جدول رقم (إحصاءوتش�� 

ال  أنهوحسب العينات املأخوذة من هذه املحطات  أنه ٢٠١٣ -٢٠١٠املعالجة الف��ة  ملعالجة حسب محطةللمياه ا
توجد تجاوزات �� هذه العينات �� املحطات املرصودة. وتقوم وزارة الصحة العامة بعمل هذه الفحوصات كجهة 

رقابية ترصد نوعية املياه العادمة املعالجة.

الجرثوميةالتفصيليةوالتخصصيةوفحوصاتالطفيلياتللمياهاملعالجةحسب:نتائجالفحوص٣٫٣٣جدول 
  *٢٠١٣-٢٠١٠املعالجةمحطة

  محطةاملعالجة  السنة

حسبالتفصيليةالفحوص
/ال��ازيةالقولونعصيات

)١٠٠ ��مللي(العينةمن 

 فحوصاتطفيلية(ديدان)

عدد 
العينات

عينات مخالفة 

للمواصفة

عدد 
العينات

عينات مخالفة 

للمواصفة

%عدد%عدد

 12 0 0.0 12 0 0.0جنوب الدوحة  2010

 12 0 0.0 12 0 0.0غرب الدوحة

 12 0 0.0 12 0 0.0شمال الدوحة

 36 0 0.0 36 0 0.0املجموع

 12 0 0.0 12 0 0.0جنوب الدوحة  2011

 12 0 0.0 12 0 0.0غرب الدوحة

 12 0 0.0 12 0 0.0شمال الدوحة

 36 0 0.0 36 0 0.0املجموع

 12 0 0.0 12 0 0.0جنوب الدوحة  2012

 12 0 0.0 12 0 0.0غرب الدوحة

 12 0 0.0 12 0 0.0شمال الدوحة

 36 0 0.0 36 0 0.0املجموع

 12 0 0.0 12 0 0.0جنوب الدوحة  2013

 12 0 0.0 12 0 0.0غرب الدوحة

 12 0 0.0 12 0 0.0شمال الدوحة

 36 0 0.0 36 0 0.0املجموع
٢٠١٦وسيستأنف �� العام  ٢٠١٥-٢٠١٤توقف أخذ العينات خالل األعوام 

املصدر: وزارة الصحة العامة

العينات املرصودة �� منطقة الكورنيش لم تسجل أي تجاوز لهذه املعاي�� خالل  أن )٣٫٣٤رقم (الجدول  من ويظهر

فحوص التفصيلية عصيات القولون ال��ازية وبذلك تكون نوعية مياه الصرف الص�� املعالجة املستخدمة �� ال

نسبة التجاوز للعينات غ�� املطابقة للمواصفات ��  انخفضتالري مطابقة ألع�� املواصفات العاملية. بينما 
صفر �� األعوام  إ��لتصل . ثم ٢٠١٠عام  %٤٫٠الفحوصات الطفيلية (ديدان) بشكل كب�� جداً من نسبة تجاوز 

.٢٠١٦ويستأنف �� عام  ٢٠١٥و٢٠١٤بينما كان برنامج الرصد متوقف مؤقتاً �� األعوام  .٢٠١٣و ٢٠١٢األخ��ة 
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ونوعالفحوصاتالستخدامنوعيةمياهالصرفالص��املعالجةحسباملصدرالفحصوا:٣٫٣٤جدول 
(الكورنيش)٢٠١٠-٢٠١٣*  

  السنة

و الكورنيشالخضراءاملسطحاتاألشجار(ري( 

عصياتالتفصيليةالفحوص
 القولونال��ازية

 أخرى فحوصات فحوصاتطفيلية(ديدان)

عينات
ضمن
 املواصفة

عينات
مخالفة
 للمواصفة

نسبة
العينات
املخالفة
 للمواصفة

عينات
ضمن
 املواصفة

عينات
مخالفة
 للمواصفة

نسبة
العينات
املخالفة
 للمواصفة

عينات
ضمن
 املواصفة

عينات
مخالفة
 للمواصفة

نسبة
العينات
املخالفة
 للمواصفة

2010 104 0 %0.0 100 4 %4.0 36 0 %0.0 

2011 147 0 %0.0 143 4 %2.8 36 0 %0.0 

2012 154 0 %0.0 154 0 %0.0 36 0 %0.0 

2013 97 0 %0.0 97 0 %0.0 36 0 %0.0 
٢٠١٦وسيستأنف �� العام  ٢٠١٥-٢٠١٤األعوام *: توقف مؤقت أخذ العينات خالل 

املصدر: وزارة الصحة العامة

  

  

  

 النفاياتإدارةالنفاياتالصلبةاملعالجةو  .٤
اليومية  األنشطةتعرف النفايات ب���ا عبارة عن املخلفات الناتجة من األعمال اليومية للبشر، وذلك من مختلف 

الصناعية املختلفة وال�� تشكل عب األنشطةامل��لية أو البلدية أو  سواء
ً
 ئا

ً
ع�� البيئة والصحة العامة.  وضررا

املواد ال�� ال يصاحب وجودها مشكالت بيئية خطرة، ويسهل و�� النفايات ��� الخطرة  والنفايات البلدية تعد من
. �� الوقت ذاته التخلص م��ا اص ينبع من حرص النفايات ومعالج��ا باهتمام خ إدارةتحظى  بطريقة آمنة بيئياً

تعزيز ممارسات خفض النفايات الدولة و الصحة واملظهر الحضاري �� الحكومة ع�� التقليل من آثار النفايات ع��
�� مختلف املجاالت مثل نشاطات  قطر��  االقتصاديزيادة النمو �� ظل  كمية النفايات الناشئة. للحد من نمو

.والزرا�� الصنا�� والتجاري ات والهدم والنشاطنشاءاإل

  النفاياتبالسياساتالوطنيةإدارة):عالقة٨رقم(طار اإل 


ال��امج /املشاريع التالية: االجيال املقبلة  أجلبرنامج الحفاظ ع�� البيئة من الوطنية ضمن  س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال���ا��/املشروع  
١- وزارة البلدية والبيئة. دارةوضع خطة إل 

ً
املخلفات الصلبة تتضمن مساهمة وزارة البلدية والتخطيط العمراني/ حاليا

  :األهداف
- التدوير. إعادةاملخلفات الصلبة تؤكد بقوة ع��  دارةوضع خطة إل

.% الحالية٨% من املخلفات الصلبة زيادة عن نسبة ٣٨التدوير  إعادة -
كيلو جرام للفرد �� اليوم . 1.6املخلفات امل��لية عند  إنتاجتثبيت  -

:املخرجات  
.الستخدامالتدوير وكفاءة ا إعادةالحد من املخلفات وزيادة 



:ال���ا��/املشروع  
٢ -/النفايات . إدارةقاعدة بيانات املعلومات البيئية

  :األهداف
البحث. إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

:املخرجات  
-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل



SDGs (( ٢٠٣٠النفايات باألطر الدولية مثل أهداف التنمية املستدامة  إدارةعالقة 
ساً بالنفايات الكلية نسبة النفايات الحضرية الصلبة ال�� يتم جمعها بانتظام وتحظى بطرح ��ا�ي مالئم قيا ):٤)، املؤشر (١١الهدف (-

.املتولدة �� املدن
.التدوير الوط��، أطنان املواد ال�� تم تدويرها إعادةمعدل ): ٤)، مؤشر (١٢الهدف ( -
النفايات الخطرة املولدة، نسبة النفايات الخطرة ال�� تتم معالج��ا وبحسب  إجما��نصيب الفرد من  :)٤٫٢) املؤشر (١٢الهدف ( -

.نوع املعالجة
النسبة املئوية للنفايات الحضرية الصلبة ال�� يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائياً بشكل مالئم من  :) ١٫٦)، املؤشر (١١الهدف ( -
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 النفاياتإدارةالنفاياتالصلبةاملعالجةو  .٤
اليومية  األنشطةتعرف النفايات ب���ا عبارة عن املخلفات الناتجة من األعمال اليومية للبشر، وذلك من مختلف 

الصناعية املختلفة وال�� تشكل عب األنشطةامل��لية أو البلدية أو  سواء
ً
 ئا

ً
ع�� البيئة والصحة العامة.  وضررا

املواد ال�� ال يصاحب وجودها مشكالت بيئية خطرة، ويسهل و�� النفايات ��� الخطرة  والنفايات البلدية تعد من
. �� الوقت ذاته التخلص م��ا اص ينبع من حرص النفايات ومعالج��ا باهتمام خ إدارةتحظى  بطريقة آمنة بيئياً

تعزيز ممارسات خفض النفايات الدولة و الصحة واملظهر الحضاري �� الحكومة ع�� التقليل من آثار النفايات ع��
�� مختلف املجاالت مثل نشاطات  قطر��  االقتصاديزيادة النمو �� ظل  كمية النفايات الناشئة. للحد من نمو

.والزرا�� الصنا�� والتجاري ات والهدم والنشاطنشاءاإل

  النفاياتبالسياساتالوطنيةإدارة):عالقة٨رقم(طار اإل 


ال��امج /املشاريع التالية: االجيال املقبلة  أجلبرنامج الحفاظ ع�� البيئة من الوطنية ضمن  س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال���ا��/املشروع  
١- وزارة البلدية والبيئة. دارةوضع خطة إل 

ً
املخلفات الصلبة تتضمن مساهمة وزارة البلدية والتخطيط العمراني/ حاليا

  :األهداف
- التدوير. إعادةاملخلفات الصلبة تؤكد بقوة ع��  دارةوضع خطة إل

.% الحالية٨% من املخلفات الصلبة زيادة عن نسبة ٣٨التدوير  إعادة -
كيلو جرام للفرد �� اليوم . 1.6املخلفات امل��لية عند  إنتاجتثبيت  -

:املخرجات  
.الستخدامالتدوير وكفاءة ا إعادةالحد من املخلفات وزيادة 



:ال���ا��/املشروع  
٢ -/النفايات . إدارةقاعدة بيانات املعلومات البيئية

  :األهداف
البحث. إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

:املخرجات  
-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل



SDGs (( ٢٠٣٠النفايات باألطر الدولية مثل أهداف التنمية املستدامة  إدارةعالقة 
ساً بالنفايات الكلية نسبة النفايات الحضرية الصلبة ال�� يتم جمعها بانتظام وتحظى بطرح ��ا�ي مالئم قيا ):٤)، املؤشر (١١الهدف (-

.املتولدة �� املدن
.التدوير الوط��، أطنان املواد ال�� تم تدويرها إعادةمعدل ): ٤)، مؤشر (١٢الهدف ( -
النفايات الخطرة املولدة، نسبة النفايات الخطرة ال�� تتم معالج��ا وبحسب  إجما��نصيب الفرد من  :)٤٫٢) املؤشر (١٢الهدف ( -

.نوع املعالجة
النسبة املئوية للنفايات الحضرية الصلبة ال�� يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائياً بشكل مالئم من  :) ١٫٦)، املؤشر (١١الهدف ( -
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.مجموع النفايات املتولدة �� املدينة


النفايات باألطر الدولية مثل مؤشرات التنافسية الدولية  إدارةعالقة 

معدل تدوير الورق/ الكرتون . - 
  

 ����محطات و�� :محطة ترحيل الخور ودخان  ٤بلغ عدد محطات ترحيل النفايات  أنه ٢٠١٥�� عام  اتحصاءاإل

مكبات  ٢األفا�� و مطمر مسيعيد، وعدد  أممطامر للنفايات و��  ٢وجنوب الدوحة وغرب الدوحة ، وعدد 

و روضة راشد، ومركز واحد ملعالجة النفايات الصلبة الكائن بمسيعيد. �ن�ت�ن أمللنفايات و�� مكب 

٣٫٣٥جدولمرافقعدد:إدارة٢٠١١النفايات-٢٠١٦  

  2016 2015 2014 2013  2012  2011  السنة
  معدلالنموالسنوي 

20102015و 

  4 4 4 4 4 4  0%عددمحطاتال��ح��

 %0  2 2 2 2 2 2 عدداملطامر

 %15  2  1  1  1  1  1  عدداملكبات

النفاياتعددملعالجةمراكز)1( 1 1 1 1 1 1  0% 
)مركز معالجة النفايات الصلبة امل��لية بمسيعيد١(

. وبحسب النتائج �� الجدول رقم ٢٠١٥مليون طن خالل العام  ٧٫٧النفايات الصلبة �� قطر نحو كمية  إجما��بلغ 
مليون طن سنوياً �� العام  ١٢وال�� كانت ال��تتمإدار��اانخفاض كمية النفايات الصلبة إ�� ) والذي ���� ٣٫٣٦(

 النفايات الصلبة امل��لية إدارة% من النفايات امل��لية �� مركز ٥٦يتم التخلص حوا��  ٢٠١٥. و�� عام ٢٠١٠
DSWMC.(بمسيعيد (

٣٫٣٦جدول:النفاياتإدار��اتتم��الومرافقالنوعإدارةحسبالنفايات(طن)٢٠١٠–٢٠١٥  

النفايات
حسب
 النوع

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 مرفقإدارةالنفايات

نفايات
 ��ل�ةامل

 846,630 628,235 44,151 0 0 0)1( مطمر أم األفا�� 

 0 0 258,991 326,960 408,526 482,640مطمر مسيعيد

مركز إدارة النفايات الصلبة 
امل��لية

0 187,067 568,466 603,703 639,522 613,226 

 846,630 815,302 871,608 930,663 1,048,048 1,095,866إجما�� النفايات امل��لية

نفايات
 البناء

 8,864,475 9,099,486 9,228,296 8,893,750 6,433,372 3,806,745مكب روضة راشد/واردة

 0 0 0 0 0 459,857مكب روضة راشد/معالجة

 338,987 470,298 59,086 0 0 0مطمر أم األفا��

 0 0 419,503 460,737 622,978 469,669مطمر مسيعيد/واردة

 9,203,462 9,569,784 9,706,885 9,354,487 7,056,350 4,276,414إجما�� نفايات البناء الواردة

 0 0 0 0 0 459,857إجما�� نفايات البناء املعالجة

  

النفايات
حسب
 النوع

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 مرفقإدارةالنفايات

نفايات
ضخمةال
)2( 

 1,748,989 1,751,101 304,259 0 0 0مطمر أم األفا��

 0 0 1,340,776 1,796,396 1,747,678 2,048,954مطمر مسيعيد

 1,748,989 1,751,101 1,645,035 1,796,396 1,747,678 2,048,954إ�ما�� النفايات الضخمة

 0 657,211 799,822 816,759 972,501 1,117,163/واردة)3( مكب روضة راشد اإلطارات

 0 0 0 0 0 398,057/معالجة)3( مكب روضة راشد

 18,519 0 0 0 0 285,272مطمر أم األفا��/معالجة

 18,519 21,353 24,611 25,391 31,605 45,566إ�ما�� اإلطارات/الواردة

 0 0 0 0 0 683,328إ�ما�� اإلطارات/املعالجة

أنواع
 أخرى 

 5,030 5,931 558 0 0 0األفا��مطمر أم 

 0 0 4,797 10,064 12,540 207,367مطمر مسيعيد

مركز إدارة النفايات الصلبة 
امل��لية

0 0 0 0 0 9,468 

إ�ما�� األنواع األخرى5,030 5,931 5,355 10,064 12,540 216,835 

 7,683,635 9,896,221 12,117,001 12,253,494 12,163,471 11,822,630 اإل�ما��/الوارد

 1,143,186 0 0 0 0 0 اإل�ما��/املعالج

.أم األفا�� مغلقةمطمر  ٢٠١٣من عام )١(
.فقط مسيعيدمطمر أم األفا�� ومطمر النفايات الضخمة يتم التخلص م��ا �� )٢(
.٢٠١٠و���  ٢٠٠٨روضة راشد كانت مغلقة أمام مخلفات اإلطارات �� الف��ة من ) مكب ٣(

وزارة البلدية والبيئة املصدر :
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النفايات
حسب
 النوع

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 مرفقإدارةالنفايات

نفايات
ضخمةال
)2( 

 1,748,989 1,751,101 304,259 0 0 0مطمر أم األفا��

 0 0 1,340,776 1,796,396 1,747,678 2,048,954مطمر مسيعيد

 1,748,989 1,751,101 1,645,035 1,796,396 1,747,678 2,048,954إ�ما�� النفايات الضخمة

 0 657,211 799,822 816,759 972,501 1,117,163/واردة)3( مكب روضة راشد اإلطارات

 0 0 0 0 0 398,057/معالجة)3( مكب روضة راشد

 18,519 0 0 0 0 285,272مطمر أم األفا��/معالجة

 18,519 21,353 24,611 25,391 31,605 45,566إ�ما�� اإلطارات/الواردة

 0 0 0 0 0 683,328إ�ما�� اإلطارات/املعالجة

أنواع
 أخرى 

 5,030 5,931 558 0 0 0األفا��مطمر أم 

 0 0 4,797 10,064 12,540 207,367مطمر مسيعيد

مركز إدارة النفايات الصلبة 
امل��لية

0 0 0 0 0 9,468 

إ�ما�� األنواع األخرى5,030 5,931 5,355 10,064 12,540 216,835 

 7,683,635 9,896,221 12,117,001 12,253,494 12,163,471 11,822,630 اإل�ما��/الوارد

 1,143,186 0 0 0 0 0 اإل�ما��/املعالج

.أم األفا�� مغلقةمطمر  ٢٠١٣من عام )١(
.فقط مسيعيدمطمر أم األفا�� ومطمر النفايات الضخمة يتم التخلص م��ا �� )٢(
.٢٠١٠و���  ٢٠٠٨روضة راشد كانت مغلقة أمام مخلفات اإلطارات �� الف��ة من ) مكب ٣(

وزارة البلدية والبيئة املصدر :
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٣٫١٠خريطةمرافقحسباملنتجةالنفايات:إدارة)١٠٠٠النفايات(م��ي٢٠١٠طن-٢٠١٥  

  


  

% ٥٥٫٧النسبية، يحتل قطاع البناء القطري الصدارة لكمية النفايات املعالجة، وتشكل �سب��ا  األهميةومن حيث 
٢٠١٥النفايات عام  إ�ما��من 



كجم لكل فرد  ١٫٢٣�ع�� متوسط  وهو ما ٢٠١٥طن من النفايات امل��لية بصفة يومية �� عام  ٣٬٠٠٢ إنتاجتم 
 . يومياً

٣٫٣٧جدول: نتاجاإل(اليوم��م��يطن)النوعحسبالصلبةللنفاياتاليومي٢٠١٠-٢٠١٥  

  السنة
نفايات

 ��ليةامل
نفايات نفاياتالبناء

 ضخمةال
 املجموع أخرى أنواع اتطار اإل 

2010 2,320 25,215 4,792 51 14 32,391 

2011 2,234 26,219 4,798 59 16 33,325 

2012 2,388 26,594 4,507 67 15 33,571 

2013 2,550 25,629 4,922 70 28 33,197 

2014 2,871 19,332 4,788 87 34 27,113 

2015 3,002 11,716 5,614 125 594 21,051 
  

٣٫٣٨جدولالنفايات:إدار��اتتم��الاً يومي(اليوم��كجم)النوع٢٠١٠حسب-٢٠١٥  

  السنة
البناء ��ليةاملنفاياتنفايات نفايات

 ضخمةال
 املجموع أخرى أنواع اتطار اإل 

2010 2,319,534 25,214,964 4,791,751 50,737 13,781 32,390,767 
2011 2,233,704 26,218,586 4,797,537 58,501 16,249 33,324,579 
2012 2,387,967 26,594,205 4,506,945 67,427 14,671 33,571,217 
2013 2,549,761 25,628,732 4,921,633 69,564 27,573 33,197,263 
2014 2,871,364 19,332,466 4,788,159 86,589 34,356 27,112,933 
2015 3,002,374 11,716,203 5,613,573 124,838 594,069 21,051,056 

املصدر: حسابات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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النوع: ٣٫٣٤شكلحسبللنفايات��ال�سالتوزيع
 ٢٠١٥- ٢٠١٠

نفايات امل��لية نفايات البناء نفايات الضخمة أخرى
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% ٥٥٫٧النسبية، يحتل قطاع البناء القطري الصدارة لكمية النفايات املعالجة، وتشكل �سب��ا  األهميةومن حيث 
٢٠١٥النفايات عام  إ�ما��من 



كجم لكل فرد  ١٫٢٣�ع�� متوسط  وهو ما ٢٠١٥طن من النفايات امل��لية بصفة يومية �� عام  ٣٬٠٠٢ إنتاجتم 
 . يومياً

٣٫٣٧جدول: نتاجاإل(اليوم��م��يطن)النوعحسبالصلبةللنفاياتاليومي٢٠١٠-٢٠١٥  

  السنة
نفايات

 ��ليةامل
نفايات نفاياتالبناء

 ضخمةال
 املجموع أخرى أنواع اتطار اإل 

2010 2,320 25,215 4,792 51 14 32,391 

2011 2,234 26,219 4,798 59 16 33,325 

2012 2,388 26,594 4,507 67 15 33,571 

2013 2,550 25,629 4,922 70 28 33,197 

2014 2,871 19,332 4,788 87 34 27,113 

2015 3,002 11,716 5,614 125 594 21,051 
  

٣٫٣٨جدولالنفايات:إدار��اتتم��الاً يومي(اليوم��كجم)النوع٢٠١٠حسب-٢٠١٥  

  السنة
البناء ��ليةاملنفاياتنفايات نفايات

 ضخمةال
 املجموع أخرى أنواع اتطار اإل 

2010 2,319,534 25,214,964 4,791,751 50,737 13,781 32,390,767 
2011 2,233,704 26,218,586 4,797,537 58,501 16,249 33,324,579 
2012 2,387,967 26,594,205 4,506,945 67,427 14,671 33,571,217 
2013 2,549,761 25,628,732 4,921,633 69,564 27,573 33,197,263 
2014 2,871,364 19,332,466 4,788,159 86,589 34,356 27,112,933 
2015 3,002,374 11,716,203 5,613,573 124,838 594,069 21,051,056 

املصدر: حسابات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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 ٢٠١٥- ٢٠١٠

نفايات امل��لية نفايات البناء نفايات الضخمة أخرى
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كجم يومياً للفرد.  ١٫٢٣ إ�� ١٫٤٠النفايات امل��لية من  إنتاجانخفض نصيب الفرد من  )٣٫٣٥ويش�� الشكل رقم (
كجم يومياً لكل فرد. ١٫٦التنمية الوطنية و��  س��اتيجيةمن الهدف الذي حددته اال أقلوهو معدل 



  النفاياتاملعادتدويرها ٤٫١

مصادر املياه سواء كانت جوفية أو  إ��تسرب ما تحتويه من سموم  إ��يؤدي  ع�� مر السنوات تحلل النفاياتأخطار 

جانب تلوث مياه الشرب و�التا�� تمثل أخطاراً ع�� سالمة  إ��سطحية وتلوث ال��بة بصورة تؤثر ع�� دورة الطعام 

والنبات واملخلوقات الحية؛ إذ  اإلنسانمخاطر كث��ة ع��  إ��النفايات تبعث غازات ملوثة للجو تؤدي  أنكما  الناس.

جانب انبعاث الروائح الكر��ة. كما أ��ا تؤذي النظر بما تسببه أكوام النفايات من طغيان  إ��تؤثر ع�� التنفس. هذا 

 إ��فطنت املجتمعات . ومن هذا املنطلق عل��ا اإلنسانع�� املناظر الطبيعية وتشويه للقيمة الجمالية ال�� يحرص 
 تح�� املوارد الطبيعيةف�� العديد من الفوائد ترجع بإجراءات إلعادة تدوير النفايات، اتخاذ املشكالت البيئية، فإن 

ال�� تق��� ع�� البطالة فرص عمل جديدة، وتوفر النفاياتمن حجم تقلص وتحافظ عل��ا ، و.

، وقد استقبل مركز معالجة ٢٠١٥مالي�ن طن عام  ٧٫٧بلغ حجم النفايات املعالجة قرابة  أنه، اتحصاءاإلتش�� 
ألف طن من النفايات، و�� تمثل نسبة  ٥٣تدوير كمية  إعادةألف طن، وقد تم  ٦١٣النفايات امل��لية الصلبة 

ضئيلة جداً بكمية النفايات املتولدة واملجمعة واملعالجة. وهنا يأتي دور و�� املجتمع املدني بأهمية التدوير 
ة واملحافظة ع�� البيئة، وتشجيع القطاع العام والخاص بإعداد مشاريع ال�� تقوم بتدوير النفايات بأنواعها ، أهمي

أيضاً �� غرسها �� القيم وادراجها املناهج التعليمية. 
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٣٫٣٥شكل :�امل��ليالنفاياتانتاجمنالفرداليوم(نصيب��كجم(  
٢٠١٥- ٢٠٠٨

  

٣٫٣٩جدول(طن)تدويرهااملعادالنفايات:٢٠١١-٢٠١٥  

 2015 2014 2013  2012  2011  البيان
  معدلالنموالسنوي 

20102015و  

النفاياتإجما��
  املعالجة

12,163,471 12,253,494 12,117,001 9,896,221 7,683,635 -11% 

النفايات
بمركزاملعالجة

النفاياتإدارة
بمسيعيد  

187,067 568,466 603,703 639,522 613,226 35% 

املوادال��كمية
إعادةتم

 تدويرها
2,404 104 5,183 4,380 53,171 117% 

٤٫٢ النفاياتإ��تحويلمنتجات 

من أك�� املراكز املتخصصة للمعالجة  يعد، و٢٠١١�� العمل منذ عام عالجة النفايات الصلبة بمسيعيد بدأ مركز م
 كيلوم��ات مربعة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية ٣مساحة املركز حيث تبلغ  بمنطقة الشرق األوسط

حيث رو�� �� تصميمه تلبية كل متطلبات السالمة البيئية من طن �� اليوم  ٢٣٠٠والطاقة االستيعابية للمركز 

مراحل، األو�� تبدأ بامل��ان لوزن املخلفات، والثانية  ٥مراحل عمل املركز ع�� ، وتتكون نتاجحيث املعالجة واإل
التدوير للحصول ع�� السماد عا��  إعادةالفصل وإعادة التدوير والثالثة مرحلة الحرق للحصول ع�� طاقة والرابعة 

.لخضراءاملركز لزيادة املسطحات ا الجودة سواء كان سائالً أو صلًبا، وهذه م��ة من مم��ات

 إعادة �البي��ا يتمأن املخلفات ال�� تدخل للمركز وطاقة،  إ��تحويل املخلفات املركز يقوم ب أنوتجدر اإلشارة 
.دويرها حسب األنظمة املعمول ��ات

٣٫٤٠جدولالقدرة:اإلنتاجيةمملركزبمسيعيدالصلبةالنفاياتعالجةالحسب٢٠١٢نوع-٢٠١٥  

 2015 2014 2013  2012  البيان
  معدلالنموالسنوي 

20122015و 

النفاياتمعالجةمركز��املعالجةالنفاياتكمية
  الصلبة(طن)

622,695 639,522 612,646 590,351 -2% 

السمادالعضويمنالنفايات(بما��ذلكماإنتاج
 قبلفحصالسماد)طن

31,781 35,135 63,880 38,861 7% 

 %10- 152,961 203,628 238,670 212,446 الكهرباءمنالنفايات(ميغاواط��الساعة)إنتاج

 %18- 14,045 14,038 20,920 25,206 م��مكعب)) 1000غازاتبيولوجية

 إنتاجطاقة ومواد قابلة للتدوير وأيًضا  إ��مجال تحويل النفايات أو املخلفات الصلبة نوعية ��  بنقلةوقام املركز 
ميجاوات من الطاقة الكهربائية، تستخدم �� تشغيل  ألف ١٥٣حوا�� وينتج سماد عضوي لدعم القطاع الزرا��، 

يشغل نفسه ذاتي أنههذا املركز أي 
ً
الشبكة الحكومية. إ��تذهب  وم��ا، ا
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٣٫٣٩جدول(طن)تدويرهااملعادالنفايات:٢٠١١-٢٠١٥  

 2015 2014 2013  2012  2011  البيان
  معدلالنموالسنوي 

20102015و  

النفاياتإجما��
  املعالجة

12,163,471 12,253,494 12,117,001 9,896,221 7,683,635 -11% 

النفايات
بمركزاملعالجة

النفاياتإدارة
بمسيعيد  

187,067 568,466 603,703 639,522 613,226 35% 

املوادال��كمية
إعادةتم

 تدويرها
2,404 104 5,183 4,380 53,171 117% 

٤٫٢ النفاياتإ��تحويلمنتجات 

من أك�� املراكز املتخصصة للمعالجة  يعد، و٢٠١١�� العمل منذ عام عالجة النفايات الصلبة بمسيعيد بدأ مركز م
 كيلوم��ات مربعة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية ٣مساحة املركز حيث تبلغ  بمنطقة الشرق األوسط

حيث رو�� �� تصميمه تلبية كل متطلبات السالمة البيئية من طن �� اليوم  ٢٣٠٠والطاقة االستيعابية للمركز 

مراحل، األو�� تبدأ بامل��ان لوزن املخلفات، والثانية  ٥مراحل عمل املركز ع�� ، وتتكون نتاجحيث املعالجة واإل
التدوير للحصول ع�� السماد عا��  إعادةالفصل وإعادة التدوير والثالثة مرحلة الحرق للحصول ع�� طاقة والرابعة 

.لخضراءاملركز لزيادة املسطحات ا الجودة سواء كان سائالً أو صلًبا، وهذه م��ة من مم��ات

 إعادة �البي��ا يتمأن املخلفات ال�� تدخل للمركز وطاقة،  إ��تحويل املخلفات املركز يقوم ب أنوتجدر اإلشارة 
.دويرها حسب األنظمة املعمول ��ات

٣٫٤٠جدولالقدرة:اإلنتاجيةمملركزبمسيعيدالصلبةالنفاياتعالجةالحسب٢٠١٢نوع-٢٠١٥  

 2015 2014 2013  2012  البيان
  معدلالنموالسنوي 

20122015و 

النفاياتمعالجةمركز��املعالجةالنفاياتكمية
  الصلبة(طن)

622,695 639,522 612,646 590,351 -2% 

السمادالعضويمنالنفايات(بما��ذلكماإنتاج
 قبلفحصالسماد)طن

31,781 35,135 63,880 38,861 7% 

 %10- 152,961 203,628 238,670 212,446 الكهرباءمنالنفايات(ميغاواط��الساعة)إنتاج

 %18- 14,045 14,038 20,920 25,206 م��مكعب)) 1000غازاتبيولوجية

 إنتاجطاقة ومواد قابلة للتدوير وأيًضا  إ��مجال تحويل النفايات أو املخلفات الصلبة نوعية ��  بنقلةوقام املركز 
ميجاوات من الطاقة الكهربائية، تستخدم �� تشغيل  ألف ١٥٣حوا�� وينتج سماد عضوي لدعم القطاع الزرا��، 

يشغل نفسه ذاتي أنههذا املركز أي 
ً
الشبكة الحكومية. إ��تذهب  وم��ا، ا
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٥. الخطرةالنفايات  
وقد سميت النفايات الخطرة ��ذا االسم ملا لها من خصائص خطرة كالسمية والتآكل والقابلية لالشتعال والتفاعل 

 ��� باإلضافةتتكون النفايات الخطرة من نفايات طبية ونفايات حيوية، . واإلنسانمما يجعلها ضارة للبيئة أو صحة 
هذا النوع من النفايات الخطرة توجد نفايات املواد . ومن ب�ن نفايات قطاع الصناعة وقطا�� النفط والغاز

الكيميائية واألحماض والقلويات وال��بة امللوثة و���ها.


ً
طن م��ي لكل وحدة  ٠٫٢٣)، حيث تزايد من ٢٠١٥-٢٠١٠خالل الف��ة ( شهد مؤشر توليد النفايات الخطرة تذبذبا

لكل وحدة طن ٠٫٧٤ ��� ٢٠١٠عام  جما��من الناتج امل��� اإل ثم تراجع ٢٠١٤عام  جما��من الناتج امل��� اإل ،��� 
٠٫٣٧ ٢٠١٥عام  جما��طن م��ي لكل وحدة من الناتج امل��� اإل.





، وبلغ املؤشر ٢٠١٥كجم للفرد عام  ٣٢٫٥نصيب الفرد من النفايات الخطرة  �جما��) بلغ ٣٫٣٨���� شكل رقم (
.٢٠١٥ثم عاود انخفاضه عام  ٢٠١٤ذروته عام 
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٣٫٣٧شكل :مندوالرمليونلكلطنالخطرةالنفاياتتولد
��ا���ا����االناتج)الثابتة٢٠١٣=١٠٠باألسعار  (

 ٢٠١٥- ٢٠١٠
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٥. الخطرةالنفايات  
وقد سميت النفايات الخطرة ��ذا االسم ملا لها من خصائص خطرة كالسمية والتآكل والقابلية لالشتعال والتفاعل 

 ��� باإلضافةتتكون النفايات الخطرة من نفايات طبية ونفايات حيوية، . واإلنسانمما يجعلها ضارة للبيئة أو صحة 
هذا النوع من النفايات الخطرة توجد نفايات املواد . ومن ب�ن نفايات قطاع الصناعة وقطا�� النفط والغاز

الكيميائية واألحماض والقلويات وال��بة امللوثة و���ها.


ً
طن م��ي لكل وحدة  ٠٫٢٣)، حيث تزايد من ٢٠١٥-٢٠١٠خالل الف��ة ( شهد مؤشر توليد النفايات الخطرة تذبذبا

لكل وحدة طن ٠٫٧٤ ��� ٢٠١٠عام  جما��من الناتج امل��� اإل ثم تراجع ٢٠١٤عام  جما��من الناتج امل��� اإل ،��� 
٠٫٣٧ ٢٠١٥عام  جما��طن م��ي لكل وحدة من الناتج امل��� اإل.





، وبلغ املؤشر ٢٠١٥كجم للفرد عام  ٣٢٫٥نصيب الفرد من النفايات الخطرة  �جما��) بلغ ٣٫٣٨���� شكل رقم (
.٢٠١٥ثم عاود انخفاضه عام  ٢٠١٤ذروته عام 
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٣٫٣٧شكل :مندوالرمليونلكلطنالخطرةالنفاياتتولد
��ا���ا����االناتج)الثابتة٢٠١٣=١٠٠باألسعار  (

 ٢٠١٥- ٢٠١٠
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 أقل��ات وخواص املواد الخط��ة لجعلها غ�� خط��ة أو مال�� تمكن من ت�ي�� م الخطرة معالجة النفاياتومن خالل 
يمكن نقلها أو جمعها أو تخ�ي��ا أو التخلص م��ا فبالتا�� يمكن بعدها التعامل معها ب���� أمان، ، وال�� خطورة 

يتم التخلص  ٢٠١٥خالل عام  أنه) لوحظ ٣٫٣٩البياني رقم ( . ومن الشكلتسبب أضرار لألفراد والبيئة أنبدون 
، أخرى% يتم توج��ها ألغراض ١٦% بإعادة تدويرها، ونسبة ٣٤٫٢ ه% بالطمر، يلي٤٨٫١من النفايات الخطرة 

% يتم حرقها.١٫٦و
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٣٫٣٩شكل :طرقحسبالخطرةللفايات��ال�سالتوزيع
م��ا٢٠١٥- ٢٠١٠التخلص

إعادة تدوير الحرق الطمر يتم توج��ها ألغراض اخرى

  

 الطاقةا����� .٦

٦٫١ ا�����قيمةاالالقطاعات��املختلفةقتصادالطاقةية  

الوسيط �� القطاعات  س��الكالكهرباء واملصروفات عل��ا ضمن بنود اال اس��الك) نتائج ٣٫٤٠يوضح الشكل رقم (

املصروفات ع�� الكهرباء توجد ضمن  أن)، ويتضح من خالل النتائج ٢٠١٥-٢٠١٠املختلفة خالل األعوام (

والكهرباء، بينما الصيغة الثانية تكون ف��ا املاء �يغت�ن، الصيغة األو�� تكون مدموجة �� املصروفات ع�� 
 ٢٠١٥الطاقة والصناعة التحويلية �� العام  أنشطة��  أنهاملصروفات ع�� الكهرباء مفصولة، حيث �ش�� النتائج 

% من مجمل املصروفات ع�� بند الكهرباء بشكل منفصل. وجاء �� ٩٥مليون ريال بنسبة بلغت  ٦٫١بلغت حوا�� 
ما مقداره  األنشطةتجارة الجملة والتجزئة حيث بلغت املصروفات ع�� الكهرباء ضمن هذه  نشطةأاملرتبة الثانية 

% من مجمل املصروفات ع�� بند الكهرباء بشكل منفصل. وشكلت ٣ألف ريال قطري بنسبة بلغت  ٢٢١٫١
 ١٢٥٫٧الكهرباء % حيث بلغت املصروفات ع�� ١الفنادق واملطاعم ما نسبته  أنشطةاملصروفات ع�� الكهرباء �� 

ألف ريال قطري.

  

األع�� كان  ٢٠١٥و  ٢٠١٠معدل النمو السنوي �� املصروفات ع�� الكهرباء خالل الف��ة  أنكما �ش�� النتائج إال 
%، تاله معدل النمو السنوي �� املصروفات ع�� الكهرباء �� ١٠الفنادق والتعليم حيث بلغت النسبة  أنشطةضمن 
تجارة الجملة والتجزئة حيث بلغت  أنشطة%، ثم معدل النمو �� ٨الطاقة والصناعة التحويلية بمعدل بلغ  أنشطة
%.٧النسبة 

كانت نسبة النمو األك�� �� املصروفات ع�� الكهرباء خالل هذه الف��ة من  ٢٠١٥و ٢٠١٠نسبة النمو ب�ن عامي  أما

 إجما��من  ٢٠١٠مقارنة مع العام  ٢٠١٥% �� العام ٦٤نصيب قطاع الفنادق واملطاعم حيث بلغت ما يعادل 
الطاقة والصناعة التحويلية  أنشطةالوسيط ع�� الكهرباء بشكل منفصل. فيما حل  س��الكاملصروفات �� اال

املصروفات  إجما��من  ٢٠١٠مقارنة مع العام  ٢٠١٥% �� العام ٤٨قطاع �� املرتبة الثانية حيث بلغت نسبة النمو 

تجارة الجملة والتجزئة �� املرتبة الثالثة ��  أنشطةالوسيط ع�� الكهرباء بشكل منفصل. وجاءت  كس��ال�� اال
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 الطاقةا����� .٦

٦٫١ ا�����قيمةاالالقطاعات��املختلفةقتصادالطاقةية  

الوسيط �� القطاعات  س��الكالكهرباء واملصروفات عل��ا ضمن بنود اال اس��الك) نتائج ٣٫٤٠يوضح الشكل رقم (

املصروفات ع�� الكهرباء توجد ضمن  أن)، ويتضح من خالل النتائج ٢٠١٥-٢٠١٠املختلفة خالل األعوام (

والكهرباء، بينما الصيغة الثانية تكون ف��ا املاء �يغت�ن، الصيغة األو�� تكون مدموجة �� املصروفات ع�� 
 ٢٠١٥الطاقة والصناعة التحويلية �� العام  أنشطة��  أنهاملصروفات ع�� الكهرباء مفصولة، حيث �ش�� النتائج 

% من مجمل املصروفات ع�� بند الكهرباء بشكل منفصل. وجاء �� ٩٥مليون ريال بنسبة بلغت  ٦٫١بلغت حوا�� 
ما مقداره  األنشطةتجارة الجملة والتجزئة حيث بلغت املصروفات ع�� الكهرباء ضمن هذه  نشطةأاملرتبة الثانية 

% من مجمل املصروفات ع�� بند الكهرباء بشكل منفصل. وشكلت ٣ألف ريال قطري بنسبة بلغت  ٢٢١٫١
 ١٢٥٫٧الكهرباء % حيث بلغت املصروفات ع�� ١الفنادق واملطاعم ما نسبته  أنشطةاملصروفات ع�� الكهرباء �� 

ألف ريال قطري.

  

األع�� كان  ٢٠١٥و  ٢٠١٠معدل النمو السنوي �� املصروفات ع�� الكهرباء خالل الف��ة  أنكما �ش�� النتائج إال 
%، تاله معدل النمو السنوي �� املصروفات ع�� الكهرباء �� ١٠الفنادق والتعليم حيث بلغت النسبة  أنشطةضمن 
تجارة الجملة والتجزئة حيث بلغت  أنشطة%، ثم معدل النمو �� ٨الطاقة والصناعة التحويلية بمعدل بلغ  أنشطة
%.٧النسبة 

كانت نسبة النمو األك�� �� املصروفات ع�� الكهرباء خالل هذه الف��ة من  ٢٠١٥و ٢٠١٠نسبة النمو ب�ن عامي  أما

 إجما��من  ٢٠١٠مقارنة مع العام  ٢٠١٥% �� العام ٦٤نصيب قطاع الفنادق واملطاعم حيث بلغت ما يعادل 
الطاقة والصناعة التحويلية  أنشطةالوسيط ع�� الكهرباء بشكل منفصل. فيما حل  س��الكاملصروفات �� اال

املصروفات  إجما��من  ٢٠١٠مقارنة مع العام  ٢٠١٥% �� العام ٤٨قطاع �� املرتبة الثانية حيث بلغت نسبة النمو 

تجارة الجملة والتجزئة �� املرتبة الثالثة ��  أنشطةالوسيط ع�� الكهرباء بشكل منفصل. وجاءت  كس��ال�� اال
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% �� ٤٠الوسيط ع�� الكهرباء بشكل منفصل حيث بلغت النسبة  س����املصروفات �� اال ��ما��نسبة النمو من 
.٢٠١٠مقارنة مع العام  ٢٠١٥العام 

الكهرباءوالوقودوالزيوتا����كقيمةاملصرفاتع��٣٫٤١:جدول 

األنشطةحسبقتصاداال(القطريريال)ية٢٠١٠-٢٠١٥  

  البيان
 

2010  2011  2012  2013 2014 2015 
النمومعدل

  السنوي 
20102015و 

 البنوك
واملاءالكهرباء21,424 21,298 22,490 23,307 26,992 26,818 5% 

 1,564 1,366 12,285 1,246 1,405 1,442 -2%وقودوزيوت

 الت�م�ن
واملاءالكهرباء1,759 3,927 5,587 2,010 2,404 3,256 13% 

 703 216 1,075 395 376 465 -8%وقودوزيوت

والصناعةالطاقة
 التحويلية

الكهرباء4,203,332 5,422,501 5,778,810 6,466,466 6,233,543 6,108,948 8% 

املاء2,081,764 3,209,196 2,659,274 2,945,915 3,047,582 3,161,390 9% 

الجملةتجارة
 والتجزئة

الكهرباء157,592 157,186 205,404 235,466 241,670 221,168 7% 

املاء45,304 38,282 53,897 54,498 63,389 59,955 6% 

 … … 127,753 153,572 189,936 258,063 202,336وقودوزيوت

واالتصاالتالنقل  
واملاءالكهرباء48,772 102,643 72,660 77,832 80,438 114,488 19% 

… 10,855,33وقودوزيوت
2 

11,580,23
9 

12,058,70
8 

13,124,57
7 9,693,410 … 

 البناءوالتشييد
واملاءالكهرباء303,878 251,418 310,304 324,307 344,776 466,682 9% 

 888,228 1,061,415 1,012,269 1,300,043 1,718,582 1,937,433 17%وقودوزيوت

أعمالخدمات  
واملاءالكهرباء888,228 133,765 108,409 179,791 158,737 204,605 -25% 

 78,721 85,884 162,583 100,684 123,374 244,206 25%وقودوزيوت

اجتماعيةخدمات
 شخصية

واملاءالكهرباء56,219 65,137 63,386 70,528 71,655 195,803 28% 

 … … 45,491 45,074 84,958 71,739 123,279وقودوزيوت

 الفنادقواملطاعم

الكهرباء76,746 79,805 99,850 108,650 168,586 125,708 10% 

املاء36,382 24,885 29,697 33,357 35,844 83,080 18% 

 28,776 37,150 40,587 46,902 62,696 90,577 26%وقودوزيوت

...: ��� متوفر

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل -  نشرةية.قتصاداال اتحصاءاإل



الوسيط ع�� الكهرباء واملاء بشكل مختلط كانت أ��� حصة  س����النسبية للمصروفات �� اال األهميةومن حيث 

 ��ما��% من ١من  أقلبنسبة بلغت  الت�م�ن% وأدناه كان قطاع ٥٠٫٣حيث بلغت  البناء والتشييدلقطاع 
٢٠١٤الوسيط ع�� الكهرباء واملاء بشكل مختلط عام  س����املصروفات �� اال.

  

 الطاقةالكهربائيةا����� ٦٫٢
وتتمثل الضغوط ع�� البيئة االقتصاديلتلبية االحتياجات املرتبطة بزيادة عدد السكان والنمو  س��ال�يأتي هذا اال .

 الستخدامية. وتتأثر حالة البيئة سلباً غالباً نتيجة هذا اقتصادالكهرباء لتلبية الحاجات السكانية واال إنتاج�� 
والذي يعتمد ع�� الوقود األحفوري �� توليد الطاقة. لذا ال بد هنا من تخفيف آثار تغي�� حالة البيئة من خالل 

زيادة االعتماد ع�� مصادر الطاقة املتجددة وزيادة كفاءة استخدام الكهرباء. واستخدامات  العديد من الطرق مثل
الهواء، وبالتا�� تغي�� �� حالة نوعية الهواء املحيط وتراك�� الغازات  إ��مزيد من االنبعاثات املنبعثة  إ��الطاقة تؤدي 

وع�� األنظمة الحيوية.  اإلنسانالدفيئة مما يسبب تأث��ات سلبية ع�� صحة 

. ٢٠١١%عن عام ٨، بمعدل نمو ٢٠١٥مليون ميغا واط �� الساعة عام  ٤١الكهرباء  اس��ال�كمية  إجما��بلغ 
حيث بلغت  ٢٠١٥كمية الكهرباء املس��لكة عام  إجما��الكهرباء �� قطاع املنازل الحصة العظ�� من  اس��ال�وكان 

مليون ميغا واط  ١٢قطاع الصنا�� حيث اس��ل� كمية ه %، يلي٥٩ ية نسبيةمليون ميغا واط �� الساعة وبأهم ٢٤
مليون ميغا  ٣بكمية قرابة  داخل محطات التوليد والتحلية اس��ال�قطاع  ه%، يلي٢٨٫٦�� الساعة وبأهمية نسبية 

غا واط �� مليون مي ٢%، وكانت حصة فاقد النقل والتوزيع للكهرباء قرابة ٦٫٤واط �� الساعة بأهمية نسبية 
. ٢٠١٥% عام ٦الساعة بأهمية نسبية 

٣٫٤٢جدول:ا�����كميةالقطاعحسبالكهرباء(الساعة��واطميغا)٢٠١٥-٢٠١١  

 2015 2014 2013  2012  2011  البيان
النمومعدل

  السنوي 
20112015و 

 %7 11,886,696 11,568,215 9,944,423 9,798,062 9,088,525 ال�نا��

 %7 24,490,670 22,215,842 20,121,050 20,386,671 18,670,383 امل����

داخلمحطات�����اال 
 التوليدوالتحلية

2347138 2,435,593 2,443,814 2,567,926 2,647,006 3% 

 %41 2,474,889 2,340,897 2,159,043 2,167,607 624,434 فاقدالنقلوالتوزيع

 %8 41,499,261 38,692,880 34,668,330 34,787,933 30,730,480 املجموع
السنوي  يالتقرير اإلحصائ -املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء (الكهرماء) 
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 الطاقةالكهربائيةا����� ٦٫٢
وتتمثل الضغوط ع�� البيئة االقتصاديلتلبية االحتياجات املرتبطة بزيادة عدد السكان والنمو  س��ال�يأتي هذا اال .

 الستخدامية. وتتأثر حالة البيئة سلباً غالباً نتيجة هذا اقتصادالكهرباء لتلبية الحاجات السكانية واال إنتاج�� 
والذي يعتمد ع�� الوقود األحفوري �� توليد الطاقة. لذا ال بد هنا من تخفيف آثار تغي�� حالة البيئة من خالل 

زيادة االعتماد ع�� مصادر الطاقة املتجددة وزيادة كفاءة استخدام الكهرباء. واستخدامات  العديد من الطرق مثل
الهواء، وبالتا�� تغي�� �� حالة نوعية الهواء املحيط وتراك�� الغازات  إ��مزيد من االنبعاثات املنبعثة  إ��الطاقة تؤدي 

وع�� األنظمة الحيوية.  اإلنسانالدفيئة مما يسبب تأث��ات سلبية ع�� صحة 

. ٢٠١١%عن عام ٨، بمعدل نمو ٢٠١٥مليون ميغا واط �� الساعة عام  ٤١الكهرباء  اس��ال�كمية  إجما��بلغ 
حيث بلغت  ٢٠١٥كمية الكهرباء املس��لكة عام  إجما��الكهرباء �� قطاع املنازل الحصة العظ�� من  اس��ال�وكان 

مليون ميغا واط  ١٢قطاع الصنا�� حيث اس��ل� كمية ه %، يلي٥٩ ية نسبيةمليون ميغا واط �� الساعة وبأهم ٢٤
مليون ميغا  ٣بكمية قرابة  داخل محطات التوليد والتحلية اس��ال�قطاع  ه%، يلي٢٨٫٦�� الساعة وبأهمية نسبية 

غا واط �� مليون مي ٢%، وكانت حصة فاقد النقل والتوزيع للكهرباء قرابة ٦٫٤واط �� الساعة بأهمية نسبية 
. ٢٠١٥% عام ٦الساعة بأهمية نسبية 

٣٫٤٢جدول:ا�����كميةالقطاعحسبالكهرباء(الساعة��واطميغا)٢٠١٥-٢٠١١  

 2015 2014 2013  2012  2011  البيان
النمومعدل

  السنوي 
20112015و 

 %7 11,886,696 11,568,215 9,944,423 9,798,062 9,088,525 ال�نا��

 %7 24,490,670 22,215,842 20,121,050 20,386,671 18,670,383 امل����

داخلمحطات�����اال 
 التوليدوالتحلية

2347138 2,435,593 2,443,814 2,567,926 2,647,006 3% 

 %41 2,474,889 2,340,897 2,159,043 2,167,607 624,434 فاقدالنقلوالتوزيع

 %8 41,499,261 38,692,880 34,668,330 34,787,933 30,730,480 املجموع
السنوي  يالتقرير اإلحصائ -املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء (الكهرماء) 
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  جودةالهواء .٧
وبالطبع  .املحيط الجويضمن الجماد بشكل دائم  �تتفاعل جميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وح�

كون  ىالحياة ال�� ال يمكن بدو��ا االستمرار ولو لدقائق لذلك فإن املحافظة ع�الهواء والتنفس هو أهم عناصر 

ً
الحية.  و��� ملوث يمثل ضرورة حياتية وصحية للكائنات الهواء نقيا

زيادة امللوثات �� البيئة �� إطالق امللوثات �� الهواء واملاء وال��بة.  إ�ىالبشرية وال�� تؤدي  األنشطةيظهر تأث�� 
حسب املعاي�� الوطنية تع�� أي مادة تدخل بيئة الهواء بكميات تتجاوز الحدود الدنيا  جودة الهواء املحيط وملوثات

وتشمل كل من ثاني أكسيد الك��يت، ك��ي�يد الهيدروج�ن، أكاسيد الني��وج�ن ة والدولية املعتمدة، اإلقليميو
ان، مركبات ثون، الهيدروكربونات من ��� املي)، أول أكسيد الكرباألوزوناملقاسة، املؤكسدات الكيموضوئية (

الرصاص، الك��يتات، الفلوريدات، األمونيا، الدقائق العالقة القابلة لالستنشاق.

تستطيع تخفيض مستويات تلّوث الهواء ومن خالل  ،لّوث الهواء من أهّم املخاطر البيئية املحدقة بالصحةويعد ت
فكلما  عن أنواع العدوى التنفسية وأمراض القلب وسرطان الرئة. ةالناجم األمراضالتخفيف من عبء الدول 

البعيد  املدىانخفضت مستويات تلّوث الهواء �� املدن تحّسنت صحة سكا��ا النفسية والقلبية الوعائية ع�ى 
والقريب ع�ى حد سواء.

  بالسياساتالوطنية):عالقةجودةالهواءاملحيط١٠رقم)طار اإل 


االجيال  أجلبرنامج الحفاظ ع�ى البيئة من ية والتقنية وقتصادالوطنية ضمن برامج تعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق
ال��امج /املشاريع التالية: املقبلة 

ال��نامج/املشروع: 

.كفاءة قطاع الطاقة والغاز -١
:األهداف

مش��كة للطاقة واملاء من خالل تحديث نظم اإليصال. إنتاجالغاز لكل وحدة  اس��ال�دراسة خيارات لتخفيض  -

.الطاقة إنتاجتحس�ن الكفاءة الحرارية ��  -
التعجيل �� اعتماد تقنيات توف�� الطاقة. -

.�� دولة قطر )الكود(التأكد من متابعة تنفيذ النظام الخاص باملباني الخضراء  -
لجنة وطنية للطاقات املتجددة. إنشاء -

املخرجات: 

-وتحس�ن جودة الهواء. تعزيز كفاءة استخدام قطاع الطاقة والغاز



ال��نامج/املشروع: 

٢ - جودة الهواء. إدارةتحس�ن

:األهداف
جودة الهواء إدارة�� دولة قطر من خالل تحس�ن  األوزونالقضاء ع�ى حاالت زيادة مستويات-

  

املخرجات: 

-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوى  دارةتحس�ن اإل

هواء نقي واستجابات فعالة لت��� املناخ.-



ال��نام�/املشروع: 

٣ -.الوقاية من األمراض السارية

:األهداف
نسمة ١٠٬٠٠٠حالة لكل  ١٫١ إ��حالة  ٦٫١تخفيض تف��� السل الرئوي من -

تطبيق نظام انذار مبكر ملراقبة الحاالت وتتبعها-

املخرجات: 

باألمراض السارية اإلصابةتخفيض نسبة ��ديد -

ال��نام�/املشروع: 

٤ - قاعدة بيانات املعلومات البيئية/جودة الهواء

 :األهداف
البحث إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

املخرجات: 

-والدو�� اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل

SDGs (( ٢٠٣٠املستدامة  هواء باألطر الدولية مثل أهداف التنميةعالقة جودة ال

-) متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة (مثل  :٥)، املؤشر رقم١١الهدفPM10  وPM2.5( ( �� املدن (موزون سكانياً 

أسلوب جديد �� توف�� البيانات املتعلقة �� جودة الهواء وذلك  ٢٠١٤وانتهجت وزارة البلدية والبيئة �� عام 
كافة التداب�� ال�� من ش���ا تحس�ن نوعية الهواء  باتخاذالتنمية الوطنية لدولة قطر وقامت  س��اتيجيةالاستجابة 

د الهواء و�� محطة موفنبيك (الكورنيش)، وجامعة محطات لرص ٣املحيط حيث ترصد الوزارة جودة الهواء من 
    قطر وأسباير زون، للملوثات التالية: 
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املخرجات: 

-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوى  دارةتحس�ن اإل

هواء نقي واستجابات فعالة لت��� املناخ.-



ال��نام�/املشروع: 

٣ -.الوقاية من األمراض السارية

:األهداف
نسمة ١٠٬٠٠٠حالة لكل  ١٫١ إ��حالة  ٦٫١تخفيض تف��� السل الرئوي من -

تطبيق نظام انذار مبكر ملراقبة الحاالت وتتبعها-

املخرجات: 

باألمراض السارية اإلصابةتخفيض نسبة ��ديد -

ال��نام�/املشروع: 

٤ - قاعدة بيانات املعلومات البيئية/جودة الهواء

 :األهداف
البحث إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

املخرجات: 

-والدو�� اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل

SDGs (( ٢٠٣٠املستدامة  هواء باألطر الدولية مثل أهداف التنميةعالقة جودة ال

-) متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة (مثل  :٥)، املؤشر رقم١١الهدفPM10  وPM2.5( ( �� املدن (موزون سكانياً 

أسلوب جديد �� توف�� البيانات املتعلقة �� جودة الهواء وذلك  ٢٠١٤وانتهجت وزارة البلدية والبيئة �� عام 
كافة التداب�� ال�� من ش���ا تحس�ن نوعية الهواء  باتخاذالتنمية الوطنية لدولة قطر وقامت  س��اتيجيةالاستجابة 

د الهواء و�� محطة موفنبيك (الكورنيش)، وجامعة محطات لرص ٣املحيط حيث ترصد الوزارة جودة الهواء من 
    قطر وأسباير زون، للملوثات التالية: 
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اآلثار:امللوثاتحسبطريقةالتفاعلواملصدرو ٣٫٤٣جدول 

  اآلثار  املصدر  طريقةالتفاعل  اسمامللوث

عنداملستوىاألر���األوزون 
(O3)"األوزون أو"��الس  

ولكن ال ينبعث مباشرة �� الهواء، 
يتشكل نتيجة للتفاعالت 

الكيميائية ب�ن أكاسيد الني��وج�ن 
واملركبات العضوية املتطايرة 

)VOC.وجود ضوء الشمس �� ( 

انبعاثات املنشآت الصناعية 

واملرافق الكهربائية، وعوادم 
السيارات، وأبخرة الب��ين، 

واملذيبات الكيميائية من ضمن 

املصادر الرئيسية ألكاسيد 

واملركبات العضوية  الني��وج�ن

املتطايرة 

مراض الرئوية وحساسية األ

بالعيون والجهاز التنف��� 

��الالعالقةالدقيقةالجسيمات
قطرها10يبلغأو��أقلميكرومي

)PM10(  

خليط من الجسيمات الصلبة 

والقطرات السائلة �� الهواء. وتأتي 

امللوثات بأحجام مختلفة ويمكن 

تتكون من عدة أنواع من املواد  أن
والكيمياويات.  

تنشأ ملوثات الهواء عن عمليات 
طبيعية؛ كحرائق الغابات والتعرية 

البشرية؛  نشطةبسبب الرياح، واأل
كاملمارسات الزراعية، واملداخن، 

وعوادم السيارات، والبناء. ومن 
األمثلة ع�� ذلك الغبار واألوساخ 

والسخام، وال��بة امللوثة، 

والدخان. 

وهذه الجسيمات صغ��ة بما يكفي 
ليتم استنشاقها مما ي��تب عليه 
آثار صحية خط��ة. ومما �ستد�� 
االنتباه بصفة خاصة هو فئة من 
الجزيئات تعرف باسم الجسيمات 

الدقيقة العالقة ال�� يبلغ قطرها 
) PM2.5ميكرومي�� ( ٢٫٥من  أقل

عمق الرئة. إ��وال�� تدخل  

�الك��يأكسيدثاني)SO2(   يندرج ضمن مجموعة الغازات
شديدة التفاعل املعروفة باسم 

"أكسيد الك��ي�." 

تنجم عن اح��اق الوقود 
األحفوري �� محطات الطاقة 

واملنشآت الصناعية األأما خرى .
ثاني  النبعاثاتاملصادر الثانوية 

أكسيد الك��ي� فتتضمن 
العمليات الصناعية كاستخراج 

املعادن من الخام، وحرق الوقود 
الذي يحتوي ع�� نسب عالية من 

الك��ي� �� القاطرات والسفن 

الكب��ة واملعدات. 

ويرتبط ثاني أكسيد الك��ي� بعدد 

السلبية ع�� الجهاز  اآلثارمن 
التنف��� 

/الني��وج�نأكسيدثاني
  (NO2)أكسيداتالني��وج�ن

يندرج ضمن مجموعة من الغازات 
شديدة التفاعل املعروفة باسم 

"أكسيدات الني��وج�ن". وتشمل 
أكاسيد الني��وج�ن األخرى 

حامض الني��يك وحمض الني��وز. 

ويستخدم كمؤشر ملجموعة أك�� 
من أكاسيد الني��وج�ن. 

يتشكل بشكل سريع من عوادم 
السيارات والشاحنات والحافالت، 

ومحطات الطاقة، ومعدات الطرق 

دوره ��  إ�� باإلضافةالوعرة. 
عند  األوزوناملساهمة �� تشكيل 

املستوى األر���، وتلوث 
الجسيمات الدقيقة، 

يرتبط ثاني أكسيد الني��وج�ن مع 

الضارة ع�� الجهاز  اآلثارعدد من 

التنف���. 

غاز عديم اللون والرائحة   (CO) أولأكسيدالكربون   ��ينبعث من عمليات االح��اق. و

املناطق الحضرية ع�� وجه 
الخصوص، تنتج أغلب انبعاثات 

غاز أول أكسيد الكربون عن 
مصادر محمولة 

يتسبب أول أكسيد الكربون �� آثار 

منع وصول  إ��صحية ضارة تؤدي 
أعضاء الجسم  إ�� األكسج�ن

(مثل القلب واملخ) واألنسجة. 
وباإلضافة لذلك، قد يتسبب أول 

أكسيد الكربون، إذا وصل 
ملستويات عالية للغاية، �� الوفاة 

  

من  أقل، ١٠٠-٥١للفئة �بي��، ٥٠-٠للفئة نظيف: وصف مؤشر تلوث الهواءويتم استخدام املعاي�� التالية �� 
.٥٠٠-٣٠١للفئة تلوث شديد، ٣٠٠-٢٠١ للفئة تلوث، ٢٠٠-١٥١للفئة  محدودتلوث ، ١٥٠-١٠١للفئة الطبي��

) يظهر ٣٫٤٤ال يتجاوزه امللوث. والجدول التا�� رقم ( أنوتم اعتماد املعيار �بي�� كحد و��� �ع�� الحد الذي يجب 
وكانت جميعها ضمن  لم تتجاوز قيم املؤشر الحد الطبي�� لكافة امللوثات املرصودة ٢٠١٥و ٢٠١٤خالل األعوام  أنه

، حيث سجلت )PM10( أقلميكرومي�� أو  ١٠الجسيمات الدقيقة العالقة ال�� يبلغ قطرها املعيار النظيف ما عدا 
�� كافة محطات الرصد ولكن تجاوزت املعيار الو��� �� محطة جامعة قطر  ٢٠١٤ضمن املعيار �بي�� �� العام 

من الطبي��. أقلحيث سجلت ضمن املعيار  ٢٠١٥خالل العام 

٣٫٤٤جدول:الدوحةبمدينةالهواءلجودةالسنوياملتوسطاملوقعحسب٢٠١٤٢٠١٥و  

البيان 

2014 2015
الحد

جامعة اسبايرزون السنوي*
 قطر

اسباير الكورنيش
 زون

جامعة
 قطر

 الكورنيش

ثنائيأكسيدالك��ي�
)SO2( 

 �بي�� نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف

الني��وج�نثنائيأكسيد
)NO2( 

 �بي�� نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف

عندمستوىاألوزون 
)األرضO3( 

 �بي�� نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف

الكربونأكسيدأول
)CO( 

 �بي�� نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف

دقيقةجسيمات
)PM10( 

 �بي�� �بي�� �بي�� �بي��
منأقل

 الطبي��
 �بي�� �بي��

املصدر : وزارة البلدية والبيئة
* تم إعتبار الحد السنوي هو وصف املؤشر "�بي��"

وصف مؤشر تلوث الهواء
0-50نظيف

51-100�بي��
101-150من الطبي�� أقل

151-200تلوث محدود

201-300تلوث 
301-500تلوث شديد
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من  أقل، ١٠٠-٥١للفئة �بي��، ٥٠-٠للفئة نظيف: وصف مؤشر تلوث الهواءويتم استخدام املعاي�� التالية �� 
.٥٠٠-٣٠١للفئة تلوث شديد، ٣٠٠-٢٠١ للفئة تلوث، ٢٠٠-١٥١للفئة  محدودتلوث ، ١٥٠-١٠١للفئة الطبي��

) يظهر ٣٫٤٤ال يتجاوزه امللوث. والجدول التا�� رقم ( أنوتم اعتماد املعيار �بي�� كحد و��� �ع�� الحد الذي يجب 
وكانت جميعها ضمن  لم تتجاوز قيم املؤشر الحد الطبي�� لكافة امللوثات املرصودة ٢٠١٥و ٢٠١٤خالل األعوام  أنه

، حيث سجلت )PM10( أقلميكرومي�� أو  ١٠الجسيمات الدقيقة العالقة ال�� يبلغ قطرها املعيار النظيف ما عدا 
�� كافة محطات الرصد ولكن تجاوزت املعيار الو��� �� محطة جامعة قطر  ٢٠١٤ضمن املعيار �بي�� �� العام 

من الطبي��. أقلحيث سجلت ضمن املعيار  ٢٠١٥خالل العام 

٣٫٤٤جدول:الدوحةبمدينةالهواءلجودةالسنوياملتوسطاملوقعحسب٢٠١٤٢٠١٥و  

البيان 

2014 2015
الحد

جامعة اسبايرزون السنوي*
 قطر

اسباير الكورنيش
 زون

جامعة
 قطر

 الكورنيش

ثنائيأكسيدالك��ي�
)SO2( 

 �بي�� نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف

الني��وج�نثنائيأكسيد
)NO2( 

 �بي�� نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف

عندمستوىاألوزون 
)األرضO3( 

 �بي�� نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف

الكربونأكسيدأول
)CO( 

 �بي�� نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف

دقيقةجسيمات
)PM10( 

 �بي�� �بي�� �بي�� �بي��
منأقل

 الطبي��
 �بي�� �بي��

املصدر : وزارة البلدية والبيئة
* تم إعتبار الحد السنوي هو وصف املؤشر "�بي��"

وصف مؤشر تلوث الهواء
0-50نظيف

51-100�بي��
101-150من الطبي�� أقل

151-200تلوث محدود

201-300تلوث 
301-500تلوث شديد
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٣٫٤٢شكل:العناصرلجميعالهواءجودةمؤشرمحطة��الكورنيش٢٠١٥

 

٣٫٤٣شكل:العناصرلجميعالهواءجودةقطرمؤشرجامعةمحطة��٢٠١٥

 

   

  

٣٫٤٤شكل:العناصرلجميعالهواءجودةمؤشرمحطة��زوناسباير٢٠١٥
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٣٫٤٤شكل:العناصرلجميعالهواءجودةمؤشرمحطة��زوناسباير٢٠١٥
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 الغازاتالدفيئة .٨

  ):عالقةانبعاثاتالهواءبالسياساتالوطنية١١رقم(طار اإل 


ية والتقنية ال��ام�/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

ال��نام�/املشروع: 

١ - .كفاءة قطاع الطاقة والغاز

 :األهداف
مش��كة للطاقة واملاء من خالل تحديث نظام االيصال. إنتاجالغاز لكل وحدة  اس��ال�دراسة خيارات لتخفيض -

الطاقة. إنتاجحرارية �� تحس�ن الكفاءة ال-

التعجيل �� اعتماد تقنيات توف�� الطاقة.-

التأكد من متابعة تنفيذ النظام الخاص باملباني الخضراء (الكود) �� قطر.-

لجنة وطنية للطاقات املتجددة. إنشاء-

املخرجات: 

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والغاز وتحس�ن جودة الهواء.-



ال��نام�/املشروع: 

٢ -.الحد من اح��ا� الغاز الطبي�� وانبعاثاته

 :األهداف
مليار م�� مكعب لكل مليون طن من الطاقة املنتجة مقارنة بنسبة عام  ٠٫٠١١٥النصف لتبلغ  إ��خفض نسبة اح��ا� الغاز -

مليار م�� مكعب لكل مليون طن من الطاقة املنتجة. ٠٫٠٢٣٠البالغة  ٢٠٠٨

املخرجات: 

واستجابات فعالة لتغي�� املناخ.هواء نقي -



ال��نام�/املشروع: 

٣ -. قاعدة بيانات املعلومات البيئية/انبعاثات الهواء

 :األهداف
البحث. إمكانيةقاعدة معلومات الك��ونية توفر  إنشاء-

املخرجات: 

-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل



SDGs (( ٢٠٣٠املستدامة  الهواء باألطر الدولية مثل أهداف التنميةعالقة انبعاثات 

 الكربون لكل وحدة من القيمة املضافة ثاني أكسيد انبعاثات: )١٫٤املؤشر رقم ( –) ٩الهدف (-


عالقة انبعاثات الهواء باألطر الدولية مثل مؤشرات التنافسية الدولية 

كثافة استخدام الطاقة- 

  

ترتبط انبعاثات الغازات الدفية بظاهرة االحتباس الحراري وبالتا�� التغ�� املنا��، وهذه الظواهر �� ظواهر عاملية 

طرق للحد من مخاطر تغ�� املناخ وحلول وتتعدى حدود البلدان. وبذلك تتشارك البلدان �� املسؤولية تجاه إيجاد 
ع�� ضرورة إيجاد حلول عملية  �� باريس ٢٠١٥لألمم املتحدة عام  مؤتمر تغ�� املناخ التابع. وكما أكد ذلك العال��

ضمن حدود التكلفة ال�� ع�� الدول املتقدمة توف��ها ملساعدة الدول النامية  للحد من مخاطر تغ�� املناخ العال��
التأث��ات  إدارةويتمثل ذلك ب التقدم البشريالدائم للطاقة ال�� يحتاج إل��ا  باإلمدادوكذلك ضمان عدم املس 

املتجدد والوقود ذو املحتوى الكربوني املنخفض الحصول ع�� أنواع الوقود  البيئية إلمدادات الطاقة وتنويع
والطاقة النظيفة، كل ذلك ال يسهم فقط �� حماية البيئة بل يساهم �� خلق فرص عمل واستثمارات جديدة 

.مكاسب كب��ة �� مستويات املعيشةويحقق 

��:الرئيسيةالحراري الستةاالحتباسغازت مصادر

CO2.الكربونأكسيدثاني .١
CH4.امليثان .٢
N2O.الني��وزأكسيدثاني .٣
PFCs.الب��وفلوروكربونمركبات .٤
HFCs.الهيدروفلوروكربونمركبات .٥
SF.الك��يتفلوريدسادس .٦

طاقة الشمس لتدفئة الكرة املذكورة ع�� قيام الغالف الجوي بحبس جزء من راري ت االحتباس الحاوتعمل غاز
 االح��اريت مصادر تلوث بقدر كو��ا مؤثرة ع�� ظاهرة اوالحفاظ ع�� اعتدال املناخ. وال تشكل تلك الغاز األرضية
ه إنتاجال�� تساهم �� مضاعفة هذه الظاهرة إذ يتم  زاتحيث يشكل ثاني أكسيد الكربون أحد أهم الغا العال��.

نتيجة  امتصاصهعدم  إ��ت وغ��ها، إضافة راز الطبي�� �� مصانع الطاقة والسياالفحم والنفط والغا أثناء حرق
 مؤثر وهو امليثان املنبعث من تربية البقر ومدافن املخلفات وأشغال آخربشكل واسع. هناك غاز  الغابات إزالة

أما ثاني أكسيد الني��وز الناتج من األسمدة وغ��ها من اوغ��ها املناجم وأنابيب الغاز .
ً
 لكيميائيات فهو يساهم أيضا

رارة.احتباس الح ��

دولة قطر �� الحد من االنبعاثات والتخفيف والتكيف مع آثار التغ�� املنا��، قدمت دولة قطر تقرير  أنشطةوضمن 
الوط��املستوىع��واملحددةاملع��مةالوطنيةاملساهماتتقرير"  ٢٠١٥عن خط��ا التنفيذية ملؤتمر باريس �� عام 

معيتما���وبما٠٢(أم١/(و)١١أم/١(القرارينبموجباملناختغ��بشأن يةطاراإلاملتحدةاألمماتفاقيةأمانةإ��

."املنا��للتغ��يةطاراإلاالتفاقيةات ومقررومبادئ١١(أم)٠٢/قرار

 وزارة البلدية والبيئة ع�� إصدار تقرير البالغات الوطنية الثاني الذي باشرت �� إعداده �� العام 
ً
وتعكف حاليا

تقرير البالغات الوطنية �� كما ورد قطر�� سهامات �� انبعاثات غازات الدفيئة أك�� اإل. والشكل التا�� يوضح ٢٠١٥
البيئة نتيجة الضغوطات امل��تبة ع�� البيئة واملتمثلة ��  . وهذا التوزيع ال�س�� يوضح حالة٢٠٠٧األول عام 

ات املختلفة سواء كانت لتلبية الستخدامالطاقة �� ا اس��الكالبشرية املختلفة ونتيجة  األنشطةاالنبعاثات نتيجة 

. االقتصاديحاجات السكان أو النمو 
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ترتبط انبعاثات الغازات الدفية بظاهرة االحتباس الحراري وبالتا�� التغ�� املنا��، وهذه الظواهر �� ظواهر عاملية 

طرق للحد من مخاطر تغ�� املناخ وحلول وتتعدى حدود البلدان. وبذلك تتشارك البلدان �� املسؤولية تجاه إيجاد 
ع�� ضرورة إيجاد حلول عملية  �� باريس ٢٠١٥لألمم املتحدة عام  مؤتمر تغ�� املناخ التابع. وكما أكد ذلك العال��

ضمن حدود التكلفة ال�� ع�� الدول املتقدمة توف��ها ملساعدة الدول النامية  للحد من مخاطر تغ�� املناخ العال��
التأث��ات  إدارةويتمثل ذلك ب التقدم البشريالدائم للطاقة ال�� يحتاج إل��ا  باإلمدادوكذلك ضمان عدم املس 

املتجدد والوقود ذو املحتوى الكربوني املنخفض الحصول ع�� أنواع الوقود  البيئية إلمدادات الطاقة وتنويع
والطاقة النظيفة، كل ذلك ال يسهم فقط �� حماية البيئة بل يساهم �� خلق فرص عمل واستثمارات جديدة 

.مكاسب كب��ة �� مستويات املعيشةويحقق 

��:الرئيسيةالحراري الستةاالحتباسغازت مصادر

CO2.الكربونأكسيدثاني .١
CH4.امليثان .٢
N2O.الني��وزأكسيدثاني .٣
PFCs.الب��وفلوروكربونمركبات .٤
HFCs.الهيدروفلوروكربونمركبات .٥
SF.الك��يتفلوريدسادس .٦

طاقة الشمس لتدفئة الكرة املذكورة ع�� قيام الغالف الجوي بحبس جزء من راري ت االحتباس الحاوتعمل غاز
 االح��اريت مصادر تلوث بقدر كو��ا مؤثرة ع�� ظاهرة اوالحفاظ ع�� اعتدال املناخ. وال تشكل تلك الغاز األرضية
ه إنتاجال�� تساهم �� مضاعفة هذه الظاهرة إذ يتم  زاتحيث يشكل ثاني أكسيد الكربون أحد أهم الغا العال��.

نتيجة  امتصاصهعدم  إ��ت وغ��ها، إضافة راز الطبي�� �� مصانع الطاقة والسياالفحم والنفط والغا أثناء حرق
 مؤثر وهو امليثان املنبعث من تربية البقر ومدافن املخلفات وأشغال آخربشكل واسع. هناك غاز  الغابات إزالة

أما ثاني أكسيد الني��وز الناتج من األسمدة وغ��ها من اوغ��ها املناجم وأنابيب الغاز .
ً
 لكيميائيات فهو يساهم أيضا

رارة.احتباس الح ��

دولة قطر �� الحد من االنبعاثات والتخفيف والتكيف مع آثار التغ�� املنا��، قدمت دولة قطر تقرير  أنشطةوضمن 
الوط��املستوىع��واملحددةاملع��مةالوطنيةاملساهماتتقرير"  ٢٠١٥عن خط��ا التنفيذية ملؤتمر باريس �� عام 

معيتما���وبما٠٢(أم١/(و)١١أم/١(القرارينبموجباملناختغ��بشأن يةطاراإلاملتحدةاألمماتفاقيةأمانةإ��

."املنا��للتغ��يةطاراإلاالتفاقيةات ومقررومبادئ١١(أم)٠٢/قرار

 وزارة البلدية والبيئة ع�� إصدار تقرير البالغات الوطنية الثاني الذي باشرت �� إعداده �� العام 
ً
وتعكف حاليا

تقرير البالغات الوطنية �� كما ورد قطر�� سهامات �� انبعاثات غازات الدفيئة أك�� اإل. والشكل التا�� يوضح ٢٠١٥
البيئة نتيجة الضغوطات امل��تبة ع�� البيئة واملتمثلة ��  . وهذا التوزيع ال�س�� يوضح حالة٢٠٠٧األول عام 

ات املختلفة سواء كانت لتلبية الستخدامالطاقة �� ا اس��الكالبشرية املختلفة ونتيجة  األنشطةاالنبعاثات نتيجة 

. االقتصاديحاجات السكان أو النمو 
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 ٢٠٠٧عام تقرير البالغ الوط�� األول  - املصدر: وزارة البلدية والبيئة


أك�� القطاعات مساهمة �� االنبعاثات كان قطاع النفط والغاز رغم ورود تقرير �� العام  أنيتضح من الشكل أعاله 
 إنتاج أنانخفاض االنبعاثات �� هذا القطاع بنسب قيمة. كما يتضح من الشكل  إ��غ�� معتمدة بعد تش��  ٢٠١٥

املياه والكهرباء ساهم �� املرتبة الثانية �� هذه االنبعاثات وتلك املساهمة تعت�� طبيعية �� دولة تعتمد بشكل كب�� 
أك��. لذا فإن ترشيد استخدام املياه ال يحافظ ع�� املوارد  تطاقة وبالتا�� انبعاثا إ��ع�� تحلية املياه وال�� تحتاج 

وجاء �� املرتبة الثالثة والرابعة من حيث املساهمة �� االنبعاثات املائية فقط بل يساهم �� تقليل اال . نبعاثات أيضاً

% ع�� التوا��. ويمكن تقليل هذه النسب بتعظيم ٧٫٣% و ٨٫٥قطا�� الصناعة والنقل حيث كانت املساهمة 
نقل رفيقة �� البيئة. االعتماد ع�� مصادر الطاقة املتجددة وكذلك بزيادة االعتماد ع�� النقل العام وتوف�� وسائل

  

26.6%

50.0%
0.1%

1.1%
5.8%

0.7%8.5%

7.3%

ا: ٣٫٤٥شكل����وفقًاقطر��الدفيئةغازاتانبعاثات��السهامات
عاماألولالوطنيةالبالغات٢٠٠٧لتقرير

الكهرباء واملاء

النفط والغاز

الزراعة

التكرير

صناعة البناء

النفايات

العمليات الصناعية

النقل

  

  األوزون املواداملستنفدةلطبقةا����� .٩
املواد املستنفدة كافة  استخدامات �� املس��لكة الكمياتمجموع بأنه املواد املستنفدة لألوزون  اس��ال�ويعرف 

ول مون��يال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة كلألوزون الخاضعة ل��وتومقاساألوزون ،
ً
باألطنان امل��ية مرجحة  ا

املواد  كما ُعرفت .مضروباً �� وز��ا بالطن امل��ي لألوزون املعينةل م��ا معامل استنفاد املادة كبأوزان يساوي 
ول مون��يال ع�� أ��ا املواد املحتوية ع�� الكلور أو ال��وم ال�� تدمر طبقة كاملستنفدة لألوزون �� بروتواألوزون 

. و��دف التخلص  الس��اتوسف��ي، و�� الطبقة ال�� تمتص معظم األشعة فوق البنفسجية الضارة بيولوجياً
طبقة  حماية إ��جديدة  تقنياتضرراً أو  أقلواستبدالها بمواد  األوزونالتدري�� من املواد املستنفدة لطبقة 

األوزونتشمل املواد الخاضعة . ووبروميد  مركبات الكربون الكلورية الفلورية والهالونات، ول مون��يالكلرقابة بروتو
ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية و����ا.امليثيل 



  
  

-HCFCsفلورية ( الهيدروكلورية الكربون إال مركبات ٢٠٠٩لم يس��ل� بعد عام  أنه) ٣٫٤٥يالحظ من الجدول رقم (
22و (مركبات الهيدروكلور كربونية  فلور)HCFCs-123,141b,142b .(
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  األوزون املواداملستنفدةلطبقةا����� .٩
املواد املستنفدة كافة  استخدامات �� املس��لكة الكمياتمجموع بأنه املواد املستنفدة لألوزون  اس��ال�ويعرف 

ول مون��يال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة كلألوزون الخاضعة ل��وتومقاساألوزون ،
ً
باألطنان امل��ية مرجحة  ا

املواد  كما ُعرفت .مضروباً �� وز��ا بالطن امل��ي لألوزون املعينةل م��ا معامل استنفاد املادة كبأوزان يساوي 
ول مون��يال ع�� أ��ا املواد املحتوية ع�� الكلور أو ال��وم ال�� تدمر طبقة كاملستنفدة لألوزون �� بروتواألوزون 

. و��دف التخلص  الس��اتوسف��ي، و�� الطبقة ال�� تمتص معظم األشعة فوق البنفسجية الضارة بيولوجياً
طبقة  حماية إ��جديدة  تقنياتضرراً أو  أقلواستبدالها بمواد  األوزونالتدري�� من املواد املستنفدة لطبقة 

األوزونتشمل املواد الخاضعة . ووبروميد  مركبات الكربون الكلورية الفلورية والهالونات، ول مون��يالكلرقابة بروتو
ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية و����ا.امليثيل 



  
  

-HCFCsفلورية ( الهيدروكلورية الكربون إال مركبات ٢٠٠٩لم يس��ل� بعد عام  أنه) ٣٫٤٥يالحظ من الجدول رقم (
22و (مركبات الهيدروكلور كربونية  فلور)HCFCs-123,141b,142b .(
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٣٫٤٥جدول:كتلة(م��يطن)األوزونلطبقةاملستنفذةاملواد����اس٢٠٠٥-٢٠١٤  

  السنة

مركبات
الكلور
والفلور
الكربوني -

11 

مركبات
الكلور
والفلور
الكربوني -

12 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني

22 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني

123 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني
141b 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني  
142b 

 املجموع

2005 6.1 30.9 272.2 0 0 0 309.2 

2006 4.4 27.1 325.9 0 0 0 357.4 

2007 3.0 10.0 427.8 0 0 0 440.8 

2008 1.8 3.3 604.0 0 0 0 609.1 

2009 0.0 0.0 1,225.0 0 6.8 178.8 1410.6 

2010 0.0 0.0 1,446.0 16.36 3.68 212.9 1678.94 

2011 0.0 0.0 1,483.1 12.4 12.45 206.4 1714.35 

2012 0.0 0.0 1,497.4 35.7 17.41 132 1682.51 

2013 0.0 0.0 1368 30.5 15.71 47.63 1461.84 

2014 0.0 0.0 1495 40.98 10.05 11.98 1558.01 

السنويالنمومعدل
20052014و 

-100% -100% 16%   0% 18% 

املصدر: وزارة البلدية والبيئة

  
٣٫٤٦جدول:األوزونلطبقةاملستنفذةاملوادلألوزوناالستنفاذبقدرة)ODP( ًوفقامو����الل���وكولطن)

(٢٠٠٥م��ي -٢٠١٤  

  السنة

مركبات
الكلور
والفلور
الكربوني -

11 

مركبات
الكلور
والفلور
الكربوني -

12 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني

22 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني

123 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني
141b 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني  
142b 

 املجموع

2005 6.1 30.9 15.0 0 0 0 52.00 

2006 4.4 27.1 17.9 0 0 0 49.40 

2007 3.0 10.0 23.5 0 0 0 36.50 

2008 1.8 3.3 33.2 0 0 0 38.30 

2009 0.0 0.0 67.4 0 0.75 11.6 79.75 

2010 0.0 0.0 79.5 0.33 0.40 13.84 94.07 

  

  السنة

مركبات
الكلور
والفلور
الكربوني -

11 

مركبات
الكلور
والفلور
الكربوني -

12 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني

22 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني

123 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني
141b 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني  
142b 

 املجموع

2011 0.0 0.0 81.6 0.25 1.37 13.42 96.64 

2012 0.0 0.0 82.4 0.71 1.92 8.58 93.61 

2013 0.0 0.0 75.2 0.61 1.73 3.10 80.64 

2014 0.0 0.0 82.2 0.82 1.11 0.78 84.91 
 

 من  أن، األوزوناملواد املستنفدة لطبقة  اس��ال�وكذلك �ش�� بيانات حصة الفرد من 
ً
 اس��ال�نصيب الفرد سنويا

 ٠٫٠٣ إ��كجم لكل فرد ليصل  ٠٫٠٦إذ بلغ  ٢٠١٤و ٢٠٠٥قد انخفض خالل عامي  األوزوناملواد املستنفدة لطبقة 

. ويعود ذلك 
ً
مركبات الكلور والفلور  ،١١ –مركبات الكلور والفلور العضوية حظر است��اد  إ��كجم لكل فرد سنويا

 ١٢ -العضوية 
ً
.حسب بروتوكول مون���ال ٢٠١٠من  اعتبارا



  

) محتسبة ٢٠١٤و ٢٠٠٥املواد املستنفدة لألوزون �� قطر (ب�ن عامي  اس��ال�) مقارنة ٣٫٤٨وفيما ���، شكل رقم (

 اس��ال�انخفاض عام لكتلة  إ��. ويش�� الشكل األوزونبالكتلة واحتمالية االحتباس الحراري والقدرة ع�� استنفاد 

انخفاض  إ�� باإلضافة% ١٠٨ األوزون% و القدرة ع�� استنفاد ٤٣٣بنسبة  األوزوناملواد املستنفدة لطبقة 

%٢٨٥احتمالية االحتباس الحراري العال�� بمقدار 
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  السنة

مركبات
الكلور
والفلور
الكربوني -

11 

مركبات
الكلور
والفلور
الكربوني -

12 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني

22 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني

123 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني
141b 

مركبات
الهيدروكلور
والفلور
-الكربوني  
142b 

 املجموع

2011 0.0 0.0 81.6 0.25 1.37 13.42 96.64 

2012 0.0 0.0 82.4 0.71 1.92 8.58 93.61 

2013 0.0 0.0 75.2 0.61 1.73 3.10 80.64 

2014 0.0 0.0 82.2 0.82 1.11 0.78 84.91 
 

 من  أن، األوزوناملواد املستنفدة لطبقة  اس��ال�وكذلك �ش�� بيانات حصة الفرد من 
ً
 اس��ال�نصيب الفرد سنويا

 ٠٫٠٣ إ��كجم لكل فرد ليصل  ٠٫٠٦إذ بلغ  ٢٠١٤و ٢٠٠٥قد انخفض خالل عامي  األوزوناملواد املستنفدة لطبقة 

. ويعود ذلك 
ً
مركبات الكلور والفلور  ،١١ –مركبات الكلور والفلور العضوية حظر است��اد  إ��كجم لكل فرد سنويا

 ١٢ -العضوية 
ً
.حسب بروتوكول مون���ال ٢٠١٠من  اعتبارا



  

) محتسبة ٢٠١٤و ٢٠٠٥املواد املستنفدة لألوزون �� قطر (ب�ن عامي  اس��ال�) مقارنة ٣٫٤٨وفيما ���، شكل رقم (

 اس��ال�انخفاض عام لكتلة  إ��. ويش�� الشكل األوزونبالكتلة واحتمالية االحتباس الحراري والقدرة ع�� استنفاد 

انخفاض  إ�� باإلضافة% ١٠٨ األوزون% و القدرة ع�� استنفاد ٤٣٣بنسبة  األوزوناملواد املستنفدة لطبقة 

%٢٨٥احتمالية االحتباس الحراري العال�� بمقدار 
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 األمراضاملرتبطةبالتلوثالبي�� .١٠
تلوث البيئة ال يؤثر فقط ع�� صحة األنظمة الحيوي وصحة النظام البي�� بشكل عام، بل يتعدى ذلك للتأث�ر  أن

والذي يعيش ضمن النظام البي�� الك�� لهذا الكون ويعيش ويعتمد ويتأثر مع األنظمة الحيوية  اإلنسانع�� صحة 
الوطنية للبيئة لهذا ال�رابط ويتضح ذلك من خالل  راتيجيةس�املرتبطة ببيئته السكانية والغذائية واملائية. وتن��� اال

مربع الحوار التا�� والذي يوضح هذه العالقة.

):عالقةاألمراضاملرتبطةبالتلوثالبي��بالسياسات١٢رقم)طار اإل 
  الوطنية



ية والتقنية ال�رام�/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س�راتيجيةعن اال انبثق

ال�رنام�/املشروع: 

الوقاية من األمراض السارية. -١

 الهدف: 
نسمة. ١٠٠٠٠حالة لكل  ١٫١ إ��حالة  ٦٫١تخفيض نسبة تف��� السل الرئوي من  -

تطبيق نظام إنذار مبكر ملراقبة الحاالت وتتبعها . -

املخرجات: 

.باألمراض السارية اإلصابةتخفيض نسبة ��ديد -


ال�رنام�/املشروع: 

الحد من اح�را� الغاز الطبي�� وانبعاثاته. -٢

 الهدف: 
 ٢٠٠٨مليار م�ر لكل مليون طن من الطاقة املنتجة مقارنة بنسبة عام  ٠٫٠١١٥النصف لتبلغ  إ��خفض نسبة اح�را� الغاز  -

نتجة.مليار م�ر مكعب لكل مليون طن من الطاقة امل ٠٫٠٢٣٠البالغة 

املخرجات: 

هواء نقي واستجابات فعالة لتغ�ر املناخ.-


ال�رنام�/املشروع: 

قاعدة بيانات املعلومات البيئية/عالقة األمراض املرتبطة بالتلوث البي�� .-٣

 :األهداف
البحث. إمكانيةقاعدة معلومات الك�رونية توفر  إنشاء-

املخرجات: 

-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل


SDGs (( ٢٠٣٠املستدامة  عالقة استخدامات الطاقة باألطر الدولية مثل أهداف التنمية

تلوث الهواء �� األسرة املعيشية و�� املحيط إ��معدل الوفيات املنسوب  :)١٫٩)، املؤشر رقم (٣الهدف(- 

 
  


املصدر: وزارة البلدية والبيئة.

حصاءاملصدر: حسابات وزارة التخطيط التنموي واإل  
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كتلة ا����� املواد املستنفدة لطبقة األوزون

)طن ���ي(املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

االحتباس الحراري
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 األمراضاملرتبطةبالتلوثالبي�� .١٠
تلوث البيئة ال يؤثر فقط ع�� صحة األنظمة الحيوي وصحة النظام البي�� بشكل عام، بل يتعدى ذلك للتأث�ر  أن

والذي يعيش ضمن النظام البي�� الك�� لهذا الكون ويعيش ويعتمد ويتأثر مع األنظمة الحيوية  اإلنسانع�� صحة 
الوطنية للبيئة لهذا ال�رابط ويتضح ذلك من خالل  راتيجيةس�املرتبطة ببيئته السكانية والغذائية واملائية. وتن��� اال

مربع الحوار التا�� والذي يوضح هذه العالقة.

):عالقةاألمراضاملرتبطةبالتلوثالبي��بالسياسات١٢رقم)طار اإل 
  الوطنية



ية والتقنية ال�رام�/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س�راتيجيةعن اال انبثق

ال�رنام�/املشروع: 

الوقاية من األمراض السارية. -١

 الهدف: 
نسمة. ١٠٠٠٠حالة لكل  ١٫١ إ��حالة  ٦٫١تخفيض نسبة تف��� السل الرئوي من  -

تطبيق نظام إنذار مبكر ملراقبة الحاالت وتتبعها . -

املخرجات: 

.باألمراض السارية اإلصابةتخفيض نسبة ��ديد -


ال�رنام�/املشروع: 

الحد من اح�را� الغاز الطبي�� وانبعاثاته. -٢

 الهدف: 
 ٢٠٠٨مليار م�ر لكل مليون طن من الطاقة املنتجة مقارنة بنسبة عام  ٠٫٠١١٥النصف لتبلغ  إ��خفض نسبة اح�را� الغاز  -

نتجة.مليار م�ر مكعب لكل مليون طن من الطاقة امل ٠٫٠٢٣٠البالغة 

املخرجات: 

هواء نقي واستجابات فعالة لتغ�ر املناخ.-


ال�رنام�/املشروع: 

قاعدة بيانات املعلومات البيئية/عالقة األمراض املرتبطة بالتلوث البي�� .-٣

 :األهداف
البحث. إمكانيةقاعدة معلومات الك�رونية توفر  إنشاء-

املخرجات: 

-والدو��. اإلقلي��البيئية والتعاون ع�� املستوي�ن  دارةتحس�ن اإل


SDGs (( ٢٠٣٠املستدامة  عالقة استخدامات الطاقة باألطر الدولية مثل أهداف التنمية

تلوث الهواء �� األسرة املعيشية و�� املحيط إ��معدل الوفيات املنسوب  :)١٫٩)، املؤشر رقم (٣الهدف(- 
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�� وزارة الصحة العامة الصحة الوقائية  دارةمراض املعدية والسارية املبلغ ع��ا إلاأل من الجدول أدناه حاالت يظهر
أك�� معدالت النمو السنوية زيادة لعدد حاالت األمراض كانت حاالت  أن، ويتضح ٢٠١٥ -٢٠١٠خالل الف��ة 

% مقارنة �� العام ٣٧رب ما يقا إ�� ٢٠١٥ت النسبة عام ارتفعحيث  ح�� التيفوئيد والباراتيفوئيدبمرض  اإلصابة
الدما�� و��� الدما�� ما يقارب  ال��اب السحايا بأنواعهبحاالت  اإلصابة. وكذلك بلغت الزيادة �� حاالت ٢٠١٠

. ٢٠١٠ع��ا �� العام  ٢٠١٤% �� العام ٢٤

خالل الصحة الوقائية  دارةمراض املعدية والسارية املبلغ ع��ا إلاأل من املجموع لحاالت املسجلة ارتفع وبشكل عام
حالة  ٣٦٬٥٥١من  ٢٠١٠مجموع الحاالت املسجلة �� العام  ارتفعت%، حيث ٢٤بما مقداره  ٢٠١٥ -٢٠١٠الف��ة 

فية االنكاف/ال��اب الغدة النك. وكذلك الحال �� الحاالت املسجلة من مرض ٢٠١٥حالة �� العام  ٩٬١٨٣ إ��
ي �� العام والتدرن الرئو. ٢٠١٠عنه �� العام  ٢٠١٥% �� العام ٣٣- فقد تراجعت نسبة الحاالت ما مقداره ،الوبائي
%. ١-بما مقداره  ٢٠١٠ع��ا �� العام  ٢٠١٥

٣٫٤٧جدولعدد: األإل حاالتع��ااملبلغوالساريةاملعديةدارةمراضالوقائيةالصحة٢٠١٠-٢٠١٥  

 2015 2014 2013  2012  2011 2010  البيان
النمومعدل

  السنوي 
20102015و 

 %37 383 411 67 468 124 78 حمىالتيفوئيدوالباراتيفوئيد

 %6- 353 402 795 528 398 489 تسممغذائيبكت��ي 

 %1- 305 143 256 252 313 324 التدرنالرئوي 

 %3- 224 322 215 259 240 256 درنغ��رئوي 

 %2- 30 44 39 44 28 34 الجذام

 %38- 18 46 73 160 101 198 الحصبة

 %21- 7 20 58 20 16 23 الحصبةاألملانية

 %17- 619 1,317 2,027 1,769 1,544 1,550 ال��ابالكبدالف��و���

فيةاالنكاف/ال��ابالغدةالنك
 الوبائي

152 368 382 289 13 21 -33% 

 %100- 0 400 810 235 816 1,038 املعديةاإلسهالأمراض

 %19 688 538 380 328 289 285 ب�في��الجرباإلصابة

 %24 263 215 271 191 146 88 ال��ابالسحايابأنواعه

 %28- 6272 5,546 5,546 4,194 2,682 32,036 أخرى 

  36,551 7,065 8,830 10,826 9,417 9183 -24%املجموع
وزارة الصحة العامة املصدر: 

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل – الخدمات الصحية اتإحصاء فصل –السنوية  حصائيةاملجموعة اإل.
 

 

  

، بلغ عدد ٢٠١٥-٢٠١٠املصاب�ن خالل  بالدرن املسجلة حسب بلد جنسية اإلصابةحاالت ويظهر الجدول التا�� 
حالة من  ١٢٠حالة من النيبال و ١٤٣حالة و�البي��� من البلدان اآلسيوية ، من بي��ا  ٥٢٩بالدرن  اإلصابةحاالت 
للحاالت  وكما يظهر أيضاً تراجع.أخرىمن بلدان  ١٧٦حالة من قطر و ١٨حالة من بنغالدش، و ٥٣الهند و

٢٠١٠% عن عام ٢-ة املصابة بالدرن خالل هذه الف��ة بمقدار جمالياإل.

٣٫٤٨جدولعدد:اإلصابةحاالتالجنسيةبلدحسباملسجلةبالدرن٢٠١٥-٢٠١٠

 2015 2014 2013  2012  2011 2010  البيان
النمومعدل

  السنوي 
20102015و 

 %0 18 16 10 14 26 18 قطر

 %100- 0 0 2 0 2 1 اململكةالعربيةالسعودية

 %100- 0 3 2 1 0 2 الصومال

 %13- 2 4 5 4 5 4 مصر

 %0 120 100 99 108 129 119 الهند

 %2- 17 22 18 21 20 19 باكستان

 %100- 0 1 0 1 3 2 إيران

 %15 53 34 20 29 19 26 بنغالديش

 %10- 143 127 157 177 193 236 النيبال

3 176 158 158 156 156 153 أخرى بلدان% 

 %2- 529 465 471 511 553 580 املجموع
وزارة الصحة العامة املصدر: 

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل – فصل الخدمات الصحية -السنوية  حصائيةاملجموعة اإل.

الحاالت  إجما��حيث إذ بلغت  ٢٠١٠مقارنة مع العام  ٢٠١٤ومن الشكل البياني نالحظ ال��اجع ا�ك�� كان �� العام 
حالة.  ٥٢٩ إ��عدد الحاالت ليصل  ارتفع ٢٠١٥حالة. ولكن �� العام  ٤٦٥املسجلة ملختلف الجنسيات 
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، بلغ عدد ٢٠١٥-٢٠١٠املصاب�ن خالل  بالدرن املسجلة حسب بلد جنسية اإلصابةحاالت ويظهر الجدول التا�� 
حالة من  ١٢٠حالة من النيبال و ١٤٣حالة و�البي��� من البلدان اآلسيوية ، من بي��ا  ٥٢٩بالدرن  اإلصابةحاالت 
للحاالت  وكما يظهر أيضاً تراجع.أخرىمن بلدان  ١٧٦حالة من قطر و ١٨حالة من بنغالدش، و ٥٣الهند و

٢٠١٠% عن عام ٢-ة املصابة بالدرن خالل هذه الف��ة بمقدار جمالياإل.

٣٫٤٨جدولعدد:اإلصابةحاالتالجنسيةبلدحسباملسجلةبالدرن٢٠١٥-٢٠١٠

 2015 2014 2013  2012  2011 2010  البيان
النمومعدل

  السنوي 
20102015و 

 %0 18 16 10 14 26 18 قطر

 %100- 0 0 2 0 2 1 اململكةالعربيةالسعودية

 %100- 0 3 2 1 0 2 الصومال

 %13- 2 4 5 4 5 4 مصر

 %0 120 100 99 108 129 119 الهند

 %2- 17 22 18 21 20 19 باكستان

 %100- 0 1 0 1 3 2 إيران

 %15 53 34 20 29 19 26 بنغالديش

 %10- 143 127 157 177 193 236 النيبال

3 176 158 158 156 156 153 أخرى بلدان% 

 %2- 529 465 471 511 553 580 املجموع
وزارة الصحة العامة املصدر: 

حصاءاملصدر: وزارة التخطيط التنموي واإل – فصل الخدمات الصحية -السنوية  حصائيةاملجموعة اإل.

الحاالت  إجما��حيث إذ بلغت  ٢٠١٠مقارنة مع العام  ٢٠١٤ومن الشكل البياني نالحظ ال��اجع ا�ك�� كان �� العام 
حالة.  ٥٢٩ إ��عدد الحاالت ليصل  ارتفع ٢٠١٥حالة. ولكن �� العام  ٤٦٥املسجلة ملختلف الجنسيات 
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، ويتضح ٢٠١٥-٢٠١٢الوفيات املسجلة حسب أسباب الوفاة املختارة خالل الف��ة عدد الجدول أدناه من يظهر  
ومن حيث . ٢٠١٢عن عام % ١٥معدالت النمو السنوية ت ارتفعقد الوفيات املسجلة  أنمن خالل االحصائيات 

ال��ابات الجهاز ، االل��اب الرئوي(يشمل نسبة أسباب الوفاة املرتبطة بالجهاز التنف���  النسبية، فكانت األهمية

التنف��� السف�� الحادة األكانت األع��) بقية أمراض الجهاز التنف���، أمراض الجهاز التنف��� السف�� املزمنة، خرى 
من مجموع األسباب % ٤٠ما نسبته ٢٠١٥-٢٠١٢من حيث أسباب الوفاة، حيث شكلت باملتوسط خالل الف��ة 

لألسباب املرتبطة ببقية % ٢٠و  الرئوي% لألسباب املرتبطة باالل��اب ١٦الكلية للوفاة، وتوزعت بمتوسط نسب 

السف�� املزمنة. كما شكلت أسباب الوفاة  % لألسباب املرتبطة بأمراض الجهاز التنف���٣أمراض الجهاز التنف���، و
% ١١املرتبطة باألورام الخبيثة �� القصبة الهوائية والشعب الرئوية والرئة خالل نفس الف��ة متوسط بلغ مقداره 

من مجموع األسباب الكلية للوفاة.

الوفيات٣٫٤٩جدولعدد:املسجلةحسبأسباب٢٠١٥- ٢٠١٢الوفاة

  2015 2014 2013  2012  سببالوفاة
  معدلالنموالسنوي 

20122015و  
   0  1  0  0 وال��اباملعدةواألمعاءمنأصلمعدياإلسهال

   0  1  0  0 خرى األمراضاملعديةاملعويةاأل 

   4  0  0  0 خرى أمراضالسلاأل 

 %59 24  17  13  6 تسممالدم

 %19 10  12  9  6 ال��ابالكبدالف��و���

 %100- 0  1 0   1 املالريا

 %0 6  5  7  6 بقيةاألمراضاملعديةوالطفيلية

 %15 35  31  30  23 ورمخبيث��القصبةالهوائيةوالشعبالرئويةوالرئة

 %5- 13  13  14  15 سرطانالدم

معينةواضطرابات،الدمتكوينأعضاءوأمراض،الدمأمراضبقية
 تنطويع��آليةمناعيةأخرى 

9  12  12  3 -31% 

 %8- 17  19  11  22 بقيةأمراضالغددالصماء،وأمراضالتغذية،واألمراضاالستقالبية

  0  3  1 0   تصلبالشراي�ن

 %16- 6  9  7  10 بقيةأمراضجهازالدورةالدموية

  4  4  3 0  اإلنفلونزا

 %46 50  70  41  16 االل��ابالرئوي 

 %59 4  2  2  1 خرى الحادةاأل ال��اباتالجهازالتنف���السف��

 %8- 7  5  7  9 أمراضالجهازالتنف���السف��املزمنة

 %26 97  34  40  48 بقيةأمراضالجهازالتنف���

 %5- 27  35  25  31 أمراضالكبد

 %40 11  53  9  4 حوادثالتسمموالتعرضملوادسامة

 %15  318  327  231  207 املجموع
ات املواليد والوفياتإحصاءنشرة  – حصاءوزارة التخطيط التنموي واإلاملصدر: 
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  البيئةإدارةلحمايةو االستجابةأنشطة
البيئةوتخصيصالب��التشريعيةالالزمةإدارةل��ام�ا��حمايةو اذاالفصلنحوإرادةالدولةومدىيتمحوره
املؤسساتاملعنيةبحمايةالبيئةوتخصيصاملوارداملاليةإدارةلحمايةو  البيئةوسنالقوان��البيئيةوبناء

الراميةاألنشطةالبيئةوكذلكتوف��الكوادرالبشريةاملؤهلةالقادرةع��تنفيذإدارةالالزمةلعمليةحمايةو 
وفوقذلكنشرثقافةالتوعيةالبيئيةسواءمنخاللإدارةلحمايةو  التوعويةأومنخاللاألنشطةالبيئة.

�د��تعليميةمناهج��إ��توف وحمايةعمليةإدارةتأصيل.اليومأطفالالغدقادةلدىالبيئة  

 الفصل، اإلنفاقحيثيتضمنهذا واملشارك����درب��العاملي��واملتطوع��واملأعدادع��حمايةالبيئة،
،املختلفةالبيئية�أنشطةال��امالبيئية��والقوانوالتشريعات،��البياالل��امواملشاريع،الدوليةواالتفاقيات

واالستثمار الطبيعية، للكوارث والجاهزية البي��، والتعليم البيئة، ع�� تأث��ها لتقييم الخاضعة الجديدة
 األخضر.قتصاداال- البي��

  

  

–املفاهي�� التحلي�� لنموذج القوى الدافعة املحركة  طارضمن الحلقة األخ��ة �� سلسلة اإل االستجابةتأتي 
، إذ تعكس مدى استجابة املجتمع بمختلف مؤسساته العامة والخاصة االستجابة–اإلثر -الحالة -الضغط

ى البيئة وترميم املوارد الطبيعية واملنظمات املجتمعية �� تحس�ن حالة البيئة والتخفيف من آثار الضغوط ع�
املفاهي�� التحلي�� لنموذج  طارأيضاً بداية جديدة لدورة سلسلة اإل االستجابةواستدامة األصول الطبيعية. وتشكل 

القوى الدافعة من خالل التأث�� ع�ى القوى املحركة بتعديل ضغوطا��م وتأث��ا��م ع�ى البيئة. 

البيئة  إدارةمثابة إعالن عن استجابة الدولة بمختلف مؤسسا��ا نحو حماية، ، ب٢٠٣٠وجاءت رؤية قطر الوطنية 
توجيه قطر نحو  ٢٠٣٠من ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية  أنهكرك��ة رابعة ضمن ركائز الرؤيا الوطنية. حيث 

 القتصادياضمانة استدامة النمو  أجلإقامة توازن ب�ن الحاجات التنموية و��ن حماية مواردها البيئية. فمن 
والرفاه االجتما�� ال بد من رؤية بيئية شمولية تضع �� مقّدمة أولويا��ا الحفاظ ع�ى املوارد البيئية من أجلنا ومن 

أبنائنا األجيال القادمة.  أجل

وكال��ام وط�� نحو حماية البيئة عكفت دولة قطر ع�ى توف�� املبالغ املالية الضرورية لهذه الحماية وتوف�� األدوات 
واملوارد البشرية والبيئة التشريعية والتعليمية املرتبطة بعملية حماية البيئة بطريقة تضمن تحقيق التنمية 
املستدامة وكذلك تحقيق التوازن ب�ن أركان رؤية قطر األربعة من ناحية توزيع املوارد املالية واملوارد البشرية 

جيات قطاعية ذات العالقة خاصة فيما يتعلق بحماية الضرورية لتحقيق هذه الرؤيا وما نتج ع��ا من اس��اتي

البيئة.

ال�� أبد��ا وتبد��ا دولة قطر للحفاظ ع�ى البيئة سواء ع�ى  االستجابةويستعرض هذا الفصل العديد من أوجه 
دولة قطر �� العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات  ال��متالصعيد الوط�� أو الصعيد الدو��، فقد 

ع�ى عالقة  طار) تعكس وتدلل ضمن هذا اإلSDGs2030( ٢٠٣٠الصلة. ولعل أهداف التنمية املستدامة البيئية 
البيئة  البيئية ال�� تقوم ��ا الدولة وال��امها بحماية إدارةلحماية و االستجابة أنشطةأهداف االستدامة بالعديد من 

  

ومؤشرات التنمية  االستجابة أنشطةكجزء من مظلة املجتمع الدو��. ويظهر �� مربع الحوار التا�� هذا ال��اب� ب�ن 

.٢٠٣٠املستدامة 

ومؤشراتالتنميةاملستدامةاالستجابة):عالقةمؤشرات١٣رقم)طار اإل 
٢٠٣٠  

.الصافية الكلية للبحث الط�� والقطاعات الصحية األساسية: املساعدة التنموية الرسمية )١٩(، مؤشر رقم ٣الهدف  -

.والصرف الص�� باملياهوال��ام� املتعلقة  نشطة: املساعدة التنموية الرسمية لأل)٦(، مؤشر رقم ٦الهدف  -

املجتمعات  ملشاركة وإجرائية: نسبة الوحدات اإلدارية املحلية ال�� لد��ا سياسات وتداب�� مؤسسة )٧(، مؤشر رقم ٦الهدف  -

.والصرف الص�� املياه إدارةاملحلية �� 

بليون  ١٠٠ بمبلغ االل��امحيال  ٢٠٢٠من عام  ابتداءً): املبلغ املل��م به بالدوالر األمريكي �� كل سنة ٥)، مؤشر رقم(٧الهدف ( -
.مريكيأدوالر 

رنة لخفض املخاطر ومتماشية مع األطر العاملية ): نسبة املدن ال�� تقوم بتنفيذ اس��اتيجيات م٧)، املؤشر رقم (١١الهدف ( -
هايجو للعمل ع�� خفض خطر الكوارث) وال�� تشتمل ع�� الجماعات املعرضة واملهمشة ��  إطاراملقبولة (مثل ال�� جاءت بعد 
 تصميمها وتنفيذها ومتابع��ا

ملتعددة األطراف حول املواد الخطرة والكيماوية ): عدد األطراف �� االتفاقيات البيئية العاملية ا٣)، املؤشر رقم (١٢الهدف (-
األوالنفايات ال�� تفي بال��اما��ا وتعهدا��ا بتقديم املعلومات ال�� تطل��ا كل وثيقة ذات صلة خرى.

٧االستدامة. ): عدد الشركات ال�� تنشر تقارير عن ٥)، املؤشر رقم (١٢الهدف ( -

 ١٠٠البالغ  االل��امحيال  ٢٠٢٠من عام  ابتداءً): املبلغ املل��م به بالدوالر األمريكي �� كل سنة ١)، املؤشر رقم(١٣الهدف ( -
.مريكيأبليون دوالر 

 عدد البلدان ال�� أدمجت �� مناهجها الدراسية �� مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعا�� ):١٫٣)، املؤشر رقم (١٣الهدف ( -
.مواضيع التخفيف من ت��� املناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار املبكر به

ة اإلقليمي): عدد الدول ال�� تنفذ تشريعياً أو برامجياً الشروط الواردة �� برتوكوالت البحار ٥)، املؤشر رقم (١٤الهدف ( -
.العمل الدولية واملصادقة ع�� وتنفذ املعاهدات البحرية ومعاهدات املصائد ملنظمة

 إطارقانوني / تنظي�� / سياسة /  إطاراملحرز من قبل الدول �� درجة تطبيق  .ب): التقدم١)، املؤشر رقم (١٤الهدف ( -
الص���ة ويحم��ا سماكمؤس��� �ع��ف بحقوق الوصول ملصايد األ

الحفاظ واالستعمال املستدام للتنوع الحيوي العام ع��  اإلنفاق): املساعدة التنموية الرسمية و٨)، املؤشر رقم (١٥الهدف ( -

.والنظم اإليكولوجية

                                                            
شركة كبيرة الحجم تقارير عن االستدامة وأيضًا تحصل  ١٦ر شركة. حيث تنش ١٦عدد الشركات التي تقارير حول االستدامة  ٢٠١٥بلغ في العام ) ٨(

   على التراخيص المعينة من وزارة البلدية البيئة. أخرىبموجب هذه التقارير وتقارير 
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ومؤشرات التنمية  االستجابة أنشطةكجزء من مظلة املجتمع الدو��. ويظهر �� مربع الحوار التا�� هذا ال��اب� ب�ن 

.٢٠٣٠املستدامة 

ومؤشراتالتنميةاملستدامةاالستجابة):عالقةمؤشرات١٣رقم)طار اإل 
٢٠٣٠  

.الصافية الكلية للبحث الط�� والقطاعات الصحية األساسية: املساعدة التنموية الرسمية )١٩(، مؤشر رقم ٣الهدف  -

.والصرف الص�� باملياهوال��ام� املتعلقة  نشطة: املساعدة التنموية الرسمية لأل)٦(، مؤشر رقم ٦الهدف  -

املجتمعات  ملشاركة وإجرائية: نسبة الوحدات اإلدارية املحلية ال�� لد��ا سياسات وتداب�� مؤسسة )٧(، مؤشر رقم ٦الهدف  -

.والصرف الص�� املياه إدارةاملحلية �� 

بليون  ١٠٠ بمبلغ االل��امحيال  ٢٠٢٠من عام  ابتداءً): املبلغ املل��م به بالدوالر األمريكي �� كل سنة ٥)، مؤشر رقم(٧الهدف ( -
.مريكيأدوالر 

رنة لخفض املخاطر ومتماشية مع األطر العاملية ): نسبة املدن ال�� تقوم بتنفيذ اس��اتيجيات م٧)، املؤشر رقم (١١الهدف ( -
هايجو للعمل ع�� خفض خطر الكوارث) وال�� تشتمل ع�� الجماعات املعرضة واملهمشة ��  إطاراملقبولة (مثل ال�� جاءت بعد 
 تصميمها وتنفيذها ومتابع��ا

ملتعددة األطراف حول املواد الخطرة والكيماوية ): عدد األطراف �� االتفاقيات البيئية العاملية ا٣)، املؤشر رقم (١٢الهدف (-
األوالنفايات ال�� تفي بال��اما��ا وتعهدا��ا بتقديم املعلومات ال�� تطل��ا كل وثيقة ذات صلة خرى.

٧االستدامة. ): عدد الشركات ال�� تنشر تقارير عن ٥)، املؤشر رقم (١٢الهدف ( -

 ١٠٠البالغ  االل��امحيال  ٢٠٢٠من عام  ابتداءً): املبلغ املل��م به بالدوالر األمريكي �� كل سنة ١)، املؤشر رقم(١٣الهدف ( -
.مريكيأبليون دوالر 

 عدد البلدان ال�� أدمجت �� مناهجها الدراسية �� مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعا�� ):١٫٣)، املؤشر رقم (١٣الهدف ( -
.مواضيع التخفيف من ت��� املناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار املبكر به

ة اإلقليمي): عدد الدول ال�� تنفذ تشريعياً أو برامجياً الشروط الواردة �� برتوكوالت البحار ٥)، املؤشر رقم (١٤الهدف ( -
.العمل الدولية واملصادقة ع�� وتنفذ املعاهدات البحرية ومعاهدات املصائد ملنظمة

 إطارقانوني / تنظي�� / سياسة /  إطاراملحرز من قبل الدول �� درجة تطبيق  .ب): التقدم١)، املؤشر رقم (١٤الهدف ( -
الص���ة ويحم��ا سماكمؤس��� �ع��ف بحقوق الوصول ملصايد األ

الحفاظ واالستعمال املستدام للتنوع الحيوي العام ع��  اإلنفاق): املساعدة التنموية الرسمية و٨)، املؤشر رقم (١٥الهدف ( -

.والنظم اإليكولوجية

                                                            
شركة كبيرة الحجم تقارير عن االستدامة وأيضًا تحصل  ١٦ر شركة. حيث تنش ١٦عدد الشركات التي تقارير حول االستدامة  ٢٠١٥بلغ في العام ) ٨(

   على التراخيص المعينة من وزارة البلدية البيئة. أخرىبموجب هذه التقارير وتقارير 
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عدد البلدان ال�� اعتمدت األطر التشريعية واإلدارية والسياسات لضمان التقاسم العادل ): ١٫٦)، املؤشر رقم (١٥الهدف ( -
.واملنصف للمنافع

طنية ذات الصلة بمنع أو بمراقبة األنواع الغريبة نسبة البلدان ال�� تعتمد تشريعات و): ١٫٨)، املؤشر رقم (١٥الهدف ( -
.الالزمة املوارداملجتاحة، وتتيح لذلك 

):عدد الدول ال�� صادقت ع�� ونفذت األدوات الدولية ذات الصلة ضمن املنظمة البحرية ١٢)، املؤشر رقم (١٧الهدف ( -
والتعويض والتأم�ن) واالتفاقية البحرية ملنظمة العمل الدولية  العاملية (السالمة ، األمن ، الحماية البيئية ، املسائلة املدنية ،

.لتسع�� الكربون آليات، وتبنت 

  

 ع��حمايةالبيئةاإلنفاق .١
البيئة ��  إدارةاملهمة والحيوية وال�� تقدمها الدولة والقطاعات املختلفة نحو حماية و االستجابة أنشطةومن ضمن 

البيئة، و�� تلك النفقات املالية ال�� ينفقها القطاع العام، والخاص، واألسر  إدارةحماية و أنشطةاملصروفات ع�� 
 إدارةالتقليل أو الحد من التلوث البي��، وإعادة تأهيل املرافق واملوارد البيئية و أجلاملعيشية ع�� حماية البيئة من 

الوطنية للبيئة ال��امج  س��اتيجية�� اال املوارد البيئية، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات والسلع البيئية. وورد
واالهداف املعنية باملصروفات ع�� حماية البيئة كما يتضح �� مربع الحوار التا��:

  ع��حمايةالبيئةبالسياساتالوطنيةاإلنفاقعالقة):١٤رقم)طار اإل 


جيال املقبلة ال��امج األ أجلالحفاظ ع�� البيئة من و االقتصادي ستقرارالوطنية ضمن برامج تعزيز اال س��اتيجيةعن اال انبثق
/املشاريع التالية: 

ال��امج /املشاريع التالية:

١ - تنظيم املوازنة. إعادة/ التنمية الوطنية اس��اتيجيةربط املالية العامة ب

: األهداف

، وتكون مرتبطة ب دماً ع قُ وبالخطط  ٢٠٢٢-٢٠١٧، ٢٠١١-٢٠١٦التنمية الوطنية اس��اتيجيةوضع موازنة متناسقة تتطلَّ

.اإلنفاقالتشغيلية للجهات ال�� تقوم ب

املخرجات: 

.املالية العامة إطارمراجعة  -

ال��امج /املشاريع التالية: 

٢ - االستثمار العام إدارة.

: األهداف

تخذ فيه جميع القرارات الكب��ة املتعلقة باالستثمار الع إنشاء - ام، ع�� أساس تقييم م���� لفوائدها برامج لالستثمار العام تُ
األولويات التنموية الوطنية بوجه عام. إ��وتكاليفها بالنسبة 

متماسك يقدم فوائد تنموية للدولة، بما ف��ا  إطارتمك�ن القطاع الخاص من االنخراط �� مشاريع االستثمار العام ضمن -

  

نقل املعرفة واملهارات.

املخرجات: 

إطار االستثمارات العامة دارةإل

 خرىالبيئية األ س��اتيجيةع�� حماية البيئة والعديد من برامج اال اإلنفاقلالرتباطات الوثيقة الصلة ب�ن  باإلضافةهذا 
املختلفة 

SDGs (أهداف التنمية املستدامة (األطر الدولية مثل ع�� حماية البيئة ب اإلنفاقعالقة 

) أعاله.١٣رقم ( طار/ انظر اإلالتنمية املستدامة مجموعة متنوعة من أهداف  -

مؤشرات التنافسية الدولية األطر الدولية مثل ع�� حماية البيئة ب اإلنفاقعالقة 

.ع�� الصحة/ الحد من امللوثات �� الهواء و وال��بة والبيئة البحرية وتحس�ن الظروف البيئية للسكان اإلنفاق - 

والذي هو مقصد للعديد من الدول ملا له من أهمية �� تنويع  االقتصاديالبي�� التنوع  اإلنفاقويرتبط وينبثق عن 
مستدام قادر ع��  اقتصادالبي��  اإلنفاقمصادر الدخل وتقليل االعتماد ع�� املوارد املحدودة. وكذلك ينبثق عن 

األخضر.  قتصادالرفيق بالبيئة اال قتصادبدون اإلضرار باملوارد البيئية، والذي يعرف باال االقتصاديضمان النمو 

قادر ع�� استقطاب العديد من االستثمارات خصوصاً �� ظل منافسة قد تكون شبه  قتصادوهذا النوع من اال
معدومة عند الحديث عن أنظمة بيئية محلية و�� نفس الوقت يعمل ع�� خلق فرص عمل جديدة متنوعة وبالعادة 

التقليدي.  قتصادمن خالل اال أك�� من فرص العمل ال�� يتم توف��ها

  املصروفاتالعامة���قطاعالبيئة ١٫١

حيث  ٢٠١٥ إ�� ٢٠٠٤املصروفات العامة ع�� قطاع البيئة وذلك خالل الف��ة املمتدة من ويشمل هذا القسم 

من ) COFOG(والوظيفي  االقتصاديمعظم البنود املدرجة ضمن موازنة وزارة البيئة ومثيل��ا �� النشاط  شملت
وفيما ي�� ملخص ألهم ما تم استنتاجه: ،خرىاأل الجهات الحكومية

الخاصة بمجاالت النظافة  نشطةتوزعت املصروفات العامة ذات العالقة بقطاع البيئة ع�� العديد من املشاريع واأل

ل وصيانة الحدائق العامة واملن��هات، و��ج�� وتجمي إنشاءالعامة، والصرف الص��، ومعالجة النفايات، و
مصروفات التشغيلية لعدد من املؤسسات العاملة بشكل مباشر �� هذا القطاع. إ�� باإلضافةالشوارع، 

o  ��و�شولغاية ٢٠٠٤بلغ مجموع ما تم صرفه ع�� قطاع البيئة منذ العام  اتحصاءاإل٢٠١٥��٣٠٫٥حوا 
% وع�� مشاريع ٦٩٫٢قطري، تركزت املصروفات �� مجاالت الصرف الص�� والنفايات بنسبة مليار ريال

% من مجموع الصرف ال��� ع�� هذا القطاع.٤٧الحدائق واملت��هات بنسبة 

o  شهدت مصروفات املوازنة العامة ع�� قطاع البيئة تطوراً مهماً خالل االث�� عشر سنة املاضية، حيث

مليار قطري ��  ٤٫١حوا��  إ�� ٢٠٠٤/٢٠٠٥مليون ريال قطري �� موازنة عام  ٤٠٠ أقلت من ارتفع
.٢٠١٥مليار ريال تقريباً �� عام  ٢٫٦مستوى  إ��ومن ثم تراجعت تدريجياً لتصل  ٢٠١٠/٢٠١١موازن�� 
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نقل املعرفة واملهارات.

املخرجات: 

إطار االستثمارات العامة دارةإل

 خرىالبيئية األ س��اتيجيةع�� حماية البيئة والعديد من برامج اال اإلنفاقلالرتباطات الوثيقة الصلة ب�ن  باإلضافةهذا 
املختلفة 

SDGs (أهداف التنمية املستدامة (األطر الدولية مثل ع�� حماية البيئة ب اإلنفاقعالقة 

) أعاله.١٣رقم ( طار/ انظر اإلالتنمية املستدامة مجموعة متنوعة من أهداف  -

مؤشرات التنافسية الدولية األطر الدولية مثل ع�� حماية البيئة ب اإلنفاقعالقة 

.ع�� الصحة/ الحد من امللوثات �� الهواء و وال��بة والبيئة البحرية وتحس�ن الظروف البيئية للسكان اإلنفاق - 

والذي هو مقصد للعديد من الدول ملا له من أهمية �� تنويع  االقتصاديالبي�� التنوع  اإلنفاقويرتبط وينبثق عن 
مستدام قادر ع��  اقتصادالبي��  اإلنفاقمصادر الدخل وتقليل االعتماد ع�� املوارد املحدودة. وكذلك ينبثق عن 

األخضر.  قتصادالرفيق بالبيئة اال قتصادبدون اإلضرار باملوارد البيئية، والذي يعرف باال االقتصاديضمان النمو 

قادر ع�� استقطاب العديد من االستثمارات خصوصاً �� ظل منافسة قد تكون شبه  قتصادوهذا النوع من اال
معدومة عند الحديث عن أنظمة بيئية محلية و�� نفس الوقت يعمل ع�� خلق فرص عمل جديدة متنوعة وبالعادة 

التقليدي.  قتصادمن خالل اال أك�� من فرص العمل ال�� يتم توف��ها

  املصروفاتالعامة���قطاعالبيئة ١٫١

حيث  ٢٠١٥ إ�� ٢٠٠٤املصروفات العامة ع�� قطاع البيئة وذلك خالل الف��ة املمتدة من ويشمل هذا القسم 

من ) COFOG(والوظيفي  االقتصاديمعظم البنود املدرجة ضمن موازنة وزارة البيئة ومثيل��ا �� النشاط  شملت
وفيما ي�� ملخص ألهم ما تم استنتاجه: ،خرىاأل الجهات الحكومية

الخاصة بمجاالت النظافة  نشطةتوزعت املصروفات العامة ذات العالقة بقطاع البيئة ع�� العديد من املشاريع واأل

ل وصيانة الحدائق العامة واملن��هات، و��ج�� وتجمي إنشاءالعامة، والصرف الص��، ومعالجة النفايات، و
مصروفات التشغيلية لعدد من املؤسسات العاملة بشكل مباشر �� هذا القطاع. إ�� باإلضافةالشوارع، 

o  ��و�شولغاية ٢٠٠٤بلغ مجموع ما تم صرفه ع�� قطاع البيئة منذ العام  اتحصاءاإل٢٠١٥��٣٠٫٥حوا 
% وع�� مشاريع ٦٩٫٢قطري، تركزت املصروفات �� مجاالت الصرف الص�� والنفايات بنسبة مليار ريال

% من مجموع الصرف ال��� ع�� هذا القطاع.٤٧الحدائق واملت��هات بنسبة 

o  شهدت مصروفات املوازنة العامة ع�� قطاع البيئة تطوراً مهماً خالل االث�� عشر سنة املاضية، حيث

مليار قطري ��  ٤٫١حوا��  إ�� ٢٠٠٤/٢٠٠٥مليون ريال قطري �� موازنة عام  ٤٠٠ أقلت من ارتفع
.٢٠١٥مليار ريال تقريباً �� عام  ٢٫٦مستوى  إ��ومن ثم تراجعت تدريجياً لتصل  ٢٠١٠/٢٠١١موازن�� 
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o  ،استحوذ مشروع مجاري الدوحة والريان ع�� الجانب األك�� من املصروفات الخاصة بمشاريع البيئة
مليار ريال  ١٫١وبحوا��  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ة املالية حيث ابتدأ زخم الصرف ع�� هذا املشروع �� موازنة السن

مليار ريال قطري. ١٦٫٧حوا��  ٢٠١٥قطري وبلغ مجموع ما تم الصرف عليه لغاية 

-٢٠٠٩/٢٠١٠ خالل السنوات املاليةالبيئة  إدارةملصروفات العامة ع�� قطاع حماية و) لقيمة ا٤٫١ويظهر الشكل (
هذه املصروفات مصنفة تبعاً للدور الوظيفي الحكومي  أن. ومن الجدير بالذكر ليون ريال قطريبامل ٢٠١٥

)COFOG وشملت فقط املصروفات الجارية والرواتب واألجور لوزارة البيئة فقط (قبل الدمج مع وزارة البلدية ،(
وبشكل عام يجب عملية البيئة متوزعة �� مختلف الوزارات واملؤسسات العامة.  أنوالتخطيط العمراني)، علماً 

)، CRUMAوحماية البيئة املعروف اختصاراً باسم كروما ( إدارةتصنيف األمم املتحدة الخاص بالنفقات ع��  اتباع
البيئة. إدارةحماية و أنشطةلتغطية مختلف النفقات ع�� 


البيئة حسب نوع  إدارةملصروفات العامة ع�� قطاع حماية و) لقيمة ا٤٫٢) والشكل (٤٫١كما يظهر �� الجدول رقم (

 أن، حيث يتضح من النتائج ٢٠١٥-٢٠٠٩/٢٠١٠ريال قطري خالل السنوات املالية ليون باملواملجال البي��  اإلنفاق
مليار ريال قطري ع��  ١٦٫٦مليار ريال قطري، تركز م��ا  ٢٤٫٢املصروفات ع�� البيئة بلغت خالل هذه الف��ة حوا�� 

�� مجاالت الصرف الص�� والنفايات وع�� الحدائق واملن��هات أي  رئيسيةاملصروفات الرأسمالية واملشاريع ال
ع�� هذا القطاع البي�� خالل هذه الف��ة. وتم خالل نفس الف��ة  اإلنفاق إجما��% من ٦٨٫٦بنسبة متوسطة بلغت 

ات املالية بنسبة متوسطة خالل السنو املصروفات الجارية والرواتب واألجورمليار ريال ع��  ٧٫٦صرف تقريباً 

ع�� القطاع البي�� خالل هذه الف��ة. اإلنفاق إجما��% من ٣١٫٤بلغت  ٢٠١٥- ٢٠٠٩/٢٠١٠
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٤٫١شكل  :قيمةالعامةاملصروفات���حمايةقطاع
البيئةقطري (وإدارةريال٢٠١٥ - ٢٠١٠/٢٠٠٩) مليون  

  

٤٫١جدول:و قيمةحمايةقطاع���العامةإدارةاملصروفاتنوعحسباإلنفاقالبيئة  
مليون)��البير.قواملجال(٢٠١٥-٢٠٠٩/٢٠١٠

2009  اإلنفاقنوع/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 2015 

النمومعدل
  السنوي 

2009/2010
 2015و

 النفقاتالرأسمالية
 %33- 63.8 76.5 24.1 11.8 111.5 222.1 481.7 النفاياتإدارة

 … 1.1 2.9 13.8 6.4 5.6 0.0 0.0 م����اتوماشابه

الطبيعيةاملناظرحماية
 وامل����اتالعامة

31.3 111.5 226.4 165.1 89.5 110.0 18.4 -10% 

 %8- 1786.1 1504.8 1562.1 1885.1 2293.6 3149.8 2680.3 العادمةاملياهإدارة

 %10- 1869.4 1694.2 1689.5 2068.4 2637.0 3483.5 3193.3 املشاريعالرئيسيةإجما��

 النفقاتالجارية
وزارة/جاريةمصروفات

 البيئة
192.6 218.0 254.3 785.8 684.8 124.2 87.2 -15% 

 %14 65.6 93.6 151.7 119.8 76.7 26.1 33.9 النفاياتإدارة

الطبيعيةاملناظرحماية
 وامل����اتالعامة

42.0 39.5 41.7 37.9 38.4 55.1 71.6 11% 

���مصنفةبيئيةأنشطة
مكان��آخر 

0.0 0.0 0.0 474.5 344.1 0.0 0.0 0% 

 %4- 224.3 272.9 1219.0 1418.0 372.7 283.5 268.5 النفقاتالجاريةإجما��

واألجور/وزارةالرواتب
 البيئة

259.9 343.3 477.4 616.8 669.5 685.8 486.6 13% 

ال������اإلنفاقإجما��
 حمايةالبيئة

3721.7 4110.3 3487.1 4103.2 3577.9 2652.9 2580.3 -7% 

السياسات املالية. إدارة -واملالية قتصاداملصدر: وزارة اال

 

نصيب الرواتب واألجور الخاصة بوزارة البيئة شكلت خالل السنوات املالية  أنوكذلك يظهر من خالل الشكل أدناه 

%، بينما شكلت املصروفات الجارية لنفس الوزارة وخالل نفس ١٥ما نسبته باملتوسط حوا��  ٢٠١٥-٢٠٠٩/٢٠١٠
 الرأسما�� والجاري والرواتب واألجور). اإلنفاق��� حماية البيئة ( اإلنفاق إجما��% من ٩الف��ة متوسط نسب بلغ 

معدل  ارتفعأك�� املصروفات الرأسمالية كانت ��� مشاريع الصرف الص��، حيث  أنويتضح من خالل النتائج 
البيئة خالل السنوات املالية  إدارةحماية و أنشطةالرأسما�� ���  اإلنفاق إجما��% من ٩٠املصروفات بنسبة بلغت 

% من ٧١كل متوسط املصروفات الرأسمالية ��� مشاريع الصرف الص�� ما مقداره . وش٢٠١٥-٢٠٠٩/٢٠١٠
الرأسما�� والجاري والرواتب واألجور) خالل نفس الف��ة. اإلنفاق��� حماية البيئة ( اإلنفاق إجما��
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٤٫١جدول:و قيمةحمايةقطاع���العامةإدارةاملصروفاتنوعحسباإلنفاقالبيئة  
مليون)��البير.قواملجال(٢٠١٥-٢٠٠٩/٢٠١٠

2009  اإلنفاقنوع/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 2015 

النمومعدل
  السنوي 

2009/2010
 2015و

 النفقاتالرأسمالية
 %33- 63.8 76.5 24.1 11.8 111.5 222.1 481.7 النفاياتإدارة

 … 1.1 2.9 13.8 6.4 5.6 0.0 0.0 م����اتوماشابه

الطبيعيةاملناظرحماية
 وامل����اتالعامة

31.3 111.5 226.4 165.1 89.5 110.0 18.4 -10% 

 %8- 1786.1 1504.8 1562.1 1885.1 2293.6 3149.8 2680.3 العادمةاملياهإدارة

 %10- 1869.4 1694.2 1689.5 2068.4 2637.0 3483.5 3193.3 املشاريعالرئيسيةإجما��

 النفقاتالجارية
وزارة/جاريةمصروفات

 البيئة
192.6 218.0 254.3 785.8 684.8 124.2 87.2 -15% 

 %14 65.6 93.6 151.7 119.8 76.7 26.1 33.9 النفاياتإدارة

الطبيعيةاملناظرحماية
 وامل����اتالعامة

42.0 39.5 41.7 37.9 38.4 55.1 71.6 11% 

���مصنفةبيئيةأنشطة
مكان��آخر 

0.0 0.0 0.0 474.5 344.1 0.0 0.0 0% 

 %4- 224.3 272.9 1219.0 1418.0 372.7 283.5 268.5 النفقاتالجاريةإجما��

واألجور/وزارةالرواتب
 البيئة

259.9 343.3 477.4 616.8 669.5 685.8 486.6 13% 

ال������اإلنفاقإجما��
 حمايةالبيئة

3721.7 4110.3 3487.1 4103.2 3577.9 2652.9 2580.3 -7% 

السياسات املالية. إدارة -واملالية قتصاداملصدر: وزارة اال

 

نصيب الرواتب واألجور الخاصة بوزارة البيئة شكلت خالل السنوات املالية  أنوكذلك يظهر من خالل الشكل أدناه 

%، بينما شكلت املصروفات الجارية لنفس الوزارة وخالل نفس ١٥ما نسبته باملتوسط حوا��  ٢٠١٥-٢٠٠٩/٢٠١٠
 الرأسما�� والجاري والرواتب واألجور). اإلنفاق��� حماية البيئة ( اإلنفاق إجما��% من ٩الف��ة متوسط نسب بلغ 

معدل  ارتفعأك�� املصروفات الرأسمالية كانت ��� مشاريع الصرف الص��، حيث  أنويتضح من خالل النتائج 
البيئة خالل السنوات املالية  إدارةحماية و أنشطةالرأسما�� ���  اإلنفاق إجما��% من ٩٠املصروفات بنسبة بلغت 

% من ٧١كل متوسط املصروفات الرأسمالية ��� مشاريع الصرف الص�� ما مقداره . وش٢٠١٥-٢٠٠٩/٢٠١٠
الرأسما�� والجاري والرواتب واألجور) خالل نفس الف��ة. اإلنفاق��� حماية البيئة ( اإلنفاق إجما��
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١٫٢ جهةحسبالبيئة���الحكوميةاإلنفاقالنفقات  

من  ارتفعمجموع النفقات املالية �� املؤسسات العامة املعنية �� البيئة  أن )٤٫٢رقم (ويظهر من النتائج �� الجدول 
مليار ريال �� السنة املالية  ٣٠٫٢ ��� ٢٠٠٩/٢٠١٠مليار ريال قطري خالل السنة املالية  ٢٤٫٤ما مقداره 

%. ٢٤، بنسبة نمو بلغت ب�ن السنت�ن املاليت�ن ٢٠١٣/٢٠١٤

 ٩٤٩ت النفقات املالية من ارتفعع�� البيئة املجلس األع�� للبيئة،  اإلنفاقوبخصوص الجهة األ��� وضوحاً �� 
، حيث ٢٠١٣/٢٠١٤مليار ريال قطري خالل السنة  ١٫٤ ��� ٢٠٠٩/٢٠١٠مليون ريال قطري خالل السنة املالية 

لسنت�ن ازدادت نسبة النفقات املالية ع�� حماية البيئة �� هذه املؤسسة بمقدار الضعف ونصف الضعف خالل ا
% فقط من ٢�� املجلس األع�� للبيئة كانت تشكل  اإلنفاقنسبة  أنوخالل نفس الف��ة نجد  املاليت�ن املذكورت�ن.

ت خالل السنة ارتفع ٢٠٠٩/٢٠١٠ضمن املؤسسات العامة املعنية �� البيئة خالل السنة املالية  اإلنفاق �جما��
سات العامة املعنية �� البيئة. ضمن املؤس اإلنفاق �جما��% من ٥لتشكل  ٢٠١٣/٢٠١٤

الرأسما�� ع�� املشاريع الثانوية والرئيسية �� املجلس األع�� للبيئة ما  اإلنفاق، فقد بلغ اإلنفاقوفيما يخص نوع 
، وبشكل عام ٢٠١٣/٢٠١٤(املصروفات الجارية والرأسمالية) خالل السنة املالية  اإلنفاق �جما��% من ٥نسبته 
% مقارنة مع السنة املالية ١٤بمقدار  ٢٠١٣/٢٠١٤الرأسما�� خالل السنة املالية  اإلنفاق�� ت نسبة النمو ارتفع
 ��� ٢٠١٠/ ٢٠٠٩مليار ريال قطري خالل السنة املالية  ٢٠٫٨ ت النفقات الرأسمالية منارتفع. حيث ٢٠٠٩/٢٠١٠
بلغت نسبة النفقات الرأسمالية خالل السنة  أشغال. و��  ٢٠١٣/٢٠١٤مليار ريال قطري خالل السنة املالية  ٢٣٫٨

مليار ريال قطري  ٥٫١ت من ارتفع.حيث ٢٠٠٩/٢٠١٠ضعف ما كانت عليه خالل السنة املالية  ٢٠١٣/٢٠١٤املالية 
.٢٠١٣/٢٠١٤مليار قطري خالل السنة املالية  ١٠٫٣ ��� ٢٠٠٩/٢٠١٠خالل السنة املالية 
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٤٫٢شكل :قيمةالبيئةوإدارةحمايةقطاع���العامةاملصروفات
٢٠١٥-٢٠٠٩/٢٠١٠) ق.مليونر( واملجالالبي�� حسبنوعاإلنفاق

�جما�� املشاريع الرئيسية �جما�� النفقات الجارية

وزارة البيئة/الرواتب واألجور

  

ال٤٫٢جدول��الحكوميةالنفقاتقيمة:وجهةالسنةحسببالبيئةاملعنيةاإلنفاقجهات*املاليةللسنوات
  ٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠٩/٢٠١٠)قطري (ألفريال

اإلنفاقنوع  
الرواتب

 واألجور 
املصروفات
 الجارية

املصروفات
��عالرأسمالية
 املشاريعالثانوية

املصروفات
��عالرأسمالية
 املشاريعالرئيسية

 املجموع

2009/2010 
 475,724 8,002 15,258 192,596 259,868 األع��للبيئةاملجلس

 8,870,958 8,476,187 17,000 221,080 156,691 الهيئةالعامةللط��ا�املدني

 5,568,596 5,085,145 25,000 208,333 250,117 هيئةاألشغالالعامة

 9,506,614 7,136,737 35,611 1,706,666 627,600 وزارةالطاقةوالصناعة

2010/2011 
 662,957 79,974 21,665 218,018 343,300 املجلساألع��للبيئة

 10,384,430 9,958,286 16,283 269,131 140,729 الهيئةالعامةللط��ا�املدني

 6,296,994 5,777,587 18,033 226,239 275,135 هيئةاألشغالالعامة

 13,045,991 10,514,589 38,398 1,838,208 654,796 وزارةالطاقةوالصناعة

2011/2012 
 858,424 107,189 19,575 254,268 477,392 املجلساألع��للبيئة

 11,349,480 10,819,223 13,750 327,397 189,110 الهيئةالعامةللط��ا�املدني

 7,042,169 6,392,539 50,000 231,604 368,026 هيئةاألشغالالعامة

الطاقة11,492,101 7,705,928 35,457 2,993,720 756,996 والصناعةوزارة 

2013/2014 
 1,424,727 61,851 9,073 684,357 669,445 املجلساألع��للبيئة

 8,433,749 7,823,638 45,000 299,668 265,443 الهيئةالعامةللط��ا�املدني

 11,231,573 10,298,367 86,667 355,000 491,540 هيئةاألشغالالعامة

 9,117,571 5,400,872 66,836 2,917,127 732,737 وزارةالطاقةوالصناعة
��� متوفرة ٢٠١٢/٢٠١٣*: بيانات 

املصدر: وزارة املالية

  النفقاتالبيئيةحسباملجالالبي��(الوسطالبي��) ١٫٣

نوع�ن إنفاق جاري يشمل املصاريف التشغيلية ومصاريف الصيانة  إ��بشكل عام حسب النوع  اإلنفاقينقسم 
والرواتب واألجور وإنفاق رأسما�� يشمل املصروفات ع�� املشاريع وتحس�ن زيادة األصول. 

تبعاً للوسط أو  األنشطةالعديد من األقسام وذلك حسب مجموعة  إ��البيئة  إدارةحماية و أنشطةكما تقسم 
(األوساط البيئية) تتكون من  علية ��د� حمايته وإدارته، وهذه املجاالت البيئية اإلنفاقاملجال البي�� والذي يتم 

النفايات والعادمة والتنوع الحيوي والحد من ملوثات الهواء والبحوث  إدارةالجوانب البيئية املختلفة مثل 

البي��  اإلنفاقبيئة و���ها من املجاالت البيئية املختلفة. والجدول التا�� يوضح األصول لل إدارةوالدراسات البيئية و
، وذلك حسب ما توفر من بيانات، حيث لم توفر جميع ٢٠١٥خالل العام  اإلنفاقحسب املجال البي�� وحسب نوع 



2015157اإلحصاءات البيئية في دولة قطر
  

ال٤٫٢جدول��الحكوميةالنفقاتقيمة:وجهةالسنةحسببالبيئةاملعنيةاإلنفاقجهات*املاليةللسنوات
  ٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠٩/٢٠١٠)قطري (ألفريال

اإلنفاقنوع  
الرواتب

 واألجور 
املصروفات
 الجارية

املصروفات
��عالرأسمالية
 املشاريعالثانوية

املصروفات
��عالرأسمالية
 املشاريعالرئيسية

 املجموع

2009/2010 
 475,724 8,002 15,258 192,596 259,868 األع��للبيئةاملجلس

 8,870,958 8,476,187 17,000 221,080 156,691 الهيئةالعامةللط��ا�املدني

 5,568,596 5,085,145 25,000 208,333 250,117 هيئةاألشغالالعامة

 9,506,614 7,136,737 35,611 1,706,666 627,600 وزارةالطاقةوالصناعة

2010/2011 
 662,957 79,974 21,665 218,018 343,300 املجلساألع��للبيئة

 10,384,430 9,958,286 16,283 269,131 140,729 الهيئةالعامةللط��ا�املدني

 6,296,994 5,777,587 18,033 226,239 275,135 هيئةاألشغالالعامة

 13,045,991 10,514,589 38,398 1,838,208 654,796 وزارةالطاقةوالصناعة

2011/2012 
 858,424 107,189 19,575 254,268 477,392 املجلساألع��للبيئة

 11,349,480 10,819,223 13,750 327,397 189,110 الهيئةالعامةللط��ا�املدني

 7,042,169 6,392,539 50,000 231,604 368,026 هيئةاألشغالالعامة

الطاقة11,492,101 7,705,928 35,457 2,993,720 756,996 والصناعةوزارة 

2013/2014 
 1,424,727 61,851 9,073 684,357 669,445 املجلساألع��للبيئة

 8,433,749 7,823,638 45,000 299,668 265,443 الهيئةالعامةللط��ا�املدني

 11,231,573 10,298,367 86,667 355,000 491,540 هيئةاألشغالالعامة

 9,117,571 5,400,872 66,836 2,917,127 732,737 وزارةالطاقةوالصناعة
��� متوفرة ٢٠١٢/٢٠١٣*: بيانات 

املصدر: وزارة املالية

  النفقاتالبيئيةحسباملجالالبي��(الوسطالبي��) ١٫٣

نوع�ن إنفاق جاري يشمل املصاريف التشغيلية ومصاريف الصيانة  إ��بشكل عام حسب النوع  اإلنفاقينقسم 
والرواتب واألجور وإنفاق رأسما�� يشمل املصروفات ع�� املشاريع وتحس�ن زيادة األصول. 

تبعاً للوسط أو  األنشطةالعديد من األقسام وذلك حسب مجموعة  إ��البيئة  إدارةحماية و أنشطةكما تقسم 
(األوساط البيئية) تتكون من  علية ��د� حمايته وإدارته، وهذه املجاالت البيئية اإلنفاقاملجال البي�� والذي يتم 

النفايات والعادمة والتنوع الحيوي والحد من ملوثات الهواء والبحوث  إدارةالجوانب البيئية املختلفة مثل 

البي��  اإلنفاقبيئة و���ها من املجاالت البيئية املختلفة. والجدول التا�� يوضح األصول لل إدارةوالدراسات البيئية و
، وذلك حسب ما توفر من بيانات، حيث لم توفر جميع ٢٠١٥خالل العام  اإلنفاقحسب املجال البي�� وحسب نوع 
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بدون تفصيالت حسب نوع الجهات املس��دفة �� هذه الدراسة البيانات املطلوبة، وأيضاً بعضها قام بتوف�� بيانات 
أو حسب املجال البي�� املحدد. اإلنفاق

 املياه إدارةالبيئة كان ���  إدارةحماية و أنشطةاملا�� ���  اإلنفاقأك��  أن) ٤٫٣جدول رقم ( ويتضح من نتائج
���  اإلنفاق��� املجاالت البيئية. ثم حل �� املرتبة الثانية  اإلنفاق إجما��% من ٦٨العادمة بنسبة بلغت حوا�� 

حماية البيئة الغ�� مصنفة  أنشطة���  اإلنفاق%، بينما جاء ١٥بنسبة بلغت  الحد من الكوارث الطبيعية والتقنية
��� املجاالت البيئية املختلفة.  اإلنفاق إجما��% من ٩بنسبة بلغت  آخر�� مكان 

(الجاري والرأسما��)  اإلنفاق إجما��نسبة النفقات الرأسمالية من  أن، اإلنفاقكما أشارت النتائج حول نوع 
% فقط، وبظل محدودية ١٤ملختلف املجاالت البيئية وال�� وجد ف��ا إنفاق رأسما�� إضافة لإلنفاق الجاري كانت 

الحد من التلوث الرأسما�� األك�� كان ��� مجال  اإلنفاقاملتوفر من بيانات يصعب تعميم هذه النسبة. وبخصوص 
النفقات  إجما��%من ٥٢، حيث بلغت نسبة النفقات الرأسمالية حوا�� ية الهواء و واملناخ)الحد من التلوث (حما

��� هذا املجال (الجاري والرأسما��).

٤٫٣جدول:قيمةنوعحسبالبيئيةاإلنفاقالنفقات��البيواملجالريالألف) قطري(٢٠١٥

املجال(الوسط)البي�� الرمز  
 النفقات
 الجارية

النفقات
يةالالرأسم  

 التوزيعال�س�� املجموع

 النفاياتإدارة
 20.0 0.0 20.0 %0.01معالجة حرارية * 1.4

 العادمةاملياهإدارة
  68,874.4 0.0 68,874.4شبكات صرف ص�� 2.2

  78,416.5 0.0 78,416.5العادمة املياهوحدات معالجة  2.3

  3,000.0 0.0 3,000.0معالجة مياه الت��يد * 2.4

  5,470.8 0.0 5,470.8إجراءات وتحكم ومخت��ات وما شابه 2.5

  3,519.0 0.0 3,519.0أخرى أنشطة 2.7

  املجموع159,280.7 0.0 159,280.7 68.0% 

 ���الحدمنالتلوثالحدمنالتلوث(حمايةالهواءوواملناخ)اإلنفاق
  214.9 124.2 339.0حماية الهواء املحيط 3.2

  164.6 290.6 455.2أخرى أنشطة 3.5

  املجموع379.5 414.8 794.3 0.34% 

مناإلشعاعالحماية(للموقع��الخاراألمانباستثناء) 
  280.1 0.0 280.1حماية الهواء املحيط 7.1

 والتطويراألبحاثأنشطة
  2,022.5 55.0 2,077.5دراسات لحماية األنواع واملوائل 9.7

  461.9 0.0 461.9دراسات تقييم األثر البي�� 9.8

  املجموع2,484.4 55.0 2,539.4 1.08% 

  

املجال(الوسط)البي�� الرمز  
 النفقات
 الجارية

النفقات
يةالالرأسم  

 التوزيعال���� املجموع

 آخرحمايةالبيئةال���مصنفة��مكانأنشطة
  299.2 0.0 299.2عامة وقوان�ن وتعليمات للبيئة وما شابه إدارة 10.1

  2،677.0 150.4 2،827.4التوعية والتدريب واإلعالم واملعلومات البيئية 10.3

  100.0 50.0 150.0آخربيئية ��� مصنفة �� مكان  أنشطة 10.5

  17،900.4 79.2 17،979.6لوازم وتجه��ات 10.6

  17.0 0.0 17.0(رحالت علمية) أخرى أنشطةأي  10.7

  املجموع20،993.7 279.6 21،273.3 9.08% 

 الحدمنالكوارثالطبيعيةوالتقنية

12.1 
حدوث الكوارث الطبيعية والتقنية، منع 

التأهيلواعادة  األنقاض إزالةوالجاهزية لها، و
25,440.9 0.0 25,440.9  

  10,558.0 0.0 10,558.0املبكر لكل املخاطر اإلنذارأنظمة  12.2

  املجموع35,998.9 0.0 35,998.9 15.36% 

 محطاترصدوم�ت��اتو����امناملراصدالبيئية
  450.7 0.0 450.7حماية وتأهيل محطات الرصد 13.1

  532.0 0.0 532.0تكلفة صيانة محطات الرصد 13.4

  5,344.3 0.0 5,344.3إجراءات وتحكم ومخت��ات وما شابه 13.5

  7,866.5 0.0 7,866.5أخرى أنشطة 13.6

  املجموع14,193.4 0.0 14,193.4 6.06% 

  233,630.7 749.3 234,380.1 100%املجموعالك��

املصدر: من خالل عملية جمع للبيانات من الجهات العامة املس��دفة �� الدراسة

*: معالجة حرارية و معالجة مياه الت��يد ، تتضمن ع�� بيانات جهة خاصة ��� حكومية

 النفقاتالبيئية��البحثالعلمي ١٫٤

يمارس وفق  إبدا��البحث العل�� بأنه عبارة عن عمل  ٢٠١٢يعرف مسح البحث والتطوير �� دولة قطر لعام 

ية والثقافة واملجتمع اإلنسانأساس م���� ��دف زيادة رصيد املعارف بما �� ذلك املعارف الخاصة بالنوا�� 
االبتكار ينطوي ع�� مجموعة واسعة من  أنابتكار تطبيقات جديدة . علماً  أجلواستخدام رصيد املعرفة هذا من 

تقديم منتج جديد أو محسن بشكل ملحوظ.  إ��ال�� تؤدي  األنشطة

ع��  اإلنفاقنسبة  أنوفقاً لنوع البحث والتطوير ومجال العلوم  ٢٠١٢وتش�� نتائج مسح البحث والتطوير عام 
ع�� البحث والتطوير، بينما  اإلنفاقع % من مجمو٣٠البحث حسب القطاع �� مجال البيئة لقطاع األعمال بلغت 

تصنيف البحث  أن% �� قطاع التعليم العا��. ويذكر ٠% �� القطاع الحكومي، وكانت ٥٣٫١بلغت هذه النسبة 

دمج بعض العلوم البيئية مع العلوم واملجاالت  إ��والتطوير يتم حسب الرقم الثنائي ملجال العلوم، مما يؤدي أحياناً 
األخرى أو دمج بعض العلوم األ٢٠١٥مع مجاالت البيئة. ويتم حالياً تنفيذ املسح الثاني للبحث والتطوير للعام  خرى.
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املجال(الوسط)البي�� الرمز  
 النفقات
 الجارية

النفقات
يةالالرأسم  

 التوزيعال���� املجموع

 آخرحمايةالبيئةال���مصنفة��مكانأنشطة
  299.2 0.0 299.2عامة وقوان�ن وتعليمات للبيئة وما شابه إدارة 10.1

  2،677.0 150.4 2،827.4التوعية والتدريب واإلعالم واملعلومات البيئية 10.3

  100.0 50.0 150.0آخربيئية ��� مصنفة �� مكان  أنشطة 10.5

  17،900.4 79.2 17،979.6لوازم وتجه��ات 10.6

  17.0 0.0 17.0(رحالت علمية) أخرى أنشطةأي  10.7

  املجموع20،993.7 279.6 21،273.3 9.08% 

 الحدمنالكوارثالطبيعيةوالتقنية

12.1 
حدوث الكوارث الطبيعية والتقنية، منع 

التأهيلواعادة  األنقاض إزالةوالجاهزية لها، و
25,440.9 0.0 25,440.9  

  10,558.0 0.0 10,558.0املبكر لكل املخاطر اإلنذارأنظمة  12.2

  املجموع35,998.9 0.0 35,998.9 15.36% 

 محطاترصدوم�ت��اتو����امناملراصدالبيئية
  450.7 0.0 450.7حماية وتأهيل محطات الرصد 13.1

  532.0 0.0 532.0تكلفة صيانة محطات الرصد 13.4
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  233,630.7 749.3 234,380.1 100%املجموعالك��

املصدر: من خالل عملية جمع للبيانات من الجهات العامة املس��دفة �� الدراسة

*: معالجة حرارية و معالجة مياه الت��يد ، تتضمن ع�� بيانات جهة خاصة ��� حكومية

 النفقاتالبيئية��البحثالعلمي ١٫٤
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االبتكار ينطوي ع�� مجموعة واسعة من  أنابتكار تطبيقات جديدة . علماً  أجلواستخدام رصيد املعرفة هذا من 

تقديم منتج جديد أو محسن بشكل ملحوظ.  إ��ال�� تؤدي  األنشطة

ع��  اإلنفاقنسبة  أنوفقاً لنوع البحث والتطوير ومجال العلوم  ٢٠١٢وتش�� نتائج مسح البحث والتطوير عام 
ع�� البحث والتطوير، بينما  اإلنفاقع % من مجمو٣٠البحث حسب القطاع �� مجال البيئة لقطاع األعمال بلغت 

تصنيف البحث  أن% �� قطاع التعليم العا��. ويذكر ٠% �� القطاع الحكومي، وكانت ٥٣٫١بلغت هذه النسبة 

دمج بعض العلوم البيئية مع العلوم واملجاالت  إ��والتطوير يتم حسب الرقم الثنائي ملجال العلوم، مما يؤدي أحياناً 
األخرى أو دمج بعض العلوم األ٢٠١٥مع مجاالت البيئة. ويتم حالياً تنفيذ املسح الثاني للبحث والتطوير للعام  خرى.
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٢.  واملدر��� واملت����� البيئيةال�ا�لي�� ال��ا�� �� وامل�ار���
  املختلفة

٢٫١ البيئةحماية����ال�ا�لي  

ية ملا تتطلبه حماية البيئة من اش��ا�ات ومعاي�� بيئية قد يراها البعض قتصادت��م البيئة بأ��ا معطلة للعجلة اال
تتطلب هذه  . ولكن واقع الحال يظهر عكس ذلك، ففي الوقت الذي نقوم فيه بحماية البيئةقتصادمعيقة لال

 قتصادوال��امج وبالتا�� استقطاب مزيد من االستثمارات وال�� تدفع عجلة اال األنشطةالحماية بدورها العديد من 
ية.قتصاداألمر الذي يخلق فرص عمل من شأ��ا العمل ع�� استكمال الدورة اال

ع�� املتخصص�ن �� حماية البيئة فقط، فكل عامل يعمل  رواصحماية البيئة املختلفة ال يقت أنشطةوالعامل�ن �� 
ضمن نشاط حماية البيئة يعت�� عامل بي�� ح�� ولو لم يكن الختصاصه أو وظيفته أي عالقة مباشرة بحماية 

هذا النشاط  أنالبيئية. فكونه يعمل ضمن هذا النشاط البي�� إذن فهو يعت�� عامل بي�� استمد تصنيفه من خالل 
. والجداول أدناه (البي�� قائ ) تظهر  ٤٫٦) و(٤٫٥م وبعدم وجود هذا النشاط البي�� إذن ال وجود لوظيفته أصالً

ضمن مختلف القطاعات الحكومية وشبه  ٢٠١٥حماية البيئة املختلفة خالل العام  أنشطةبعض العامل�ن �� 
الحكومية والخاصة املس��دفة �� عملية جمع البيانات.

الصناعات املرتبطة �� حماية البيئة  أنشطة) أدناه والخاص بأعداد املشتغل�ن �� ٤٫٥ول رقم (وتش�� النتائج �� الجد

 أن إ��، حيث تش�� النتائج ٢٠١٥الرئي��� خالل العام  االقتصاديحسب الجنسية والجنس والتعويضات والنشاط 
لج��ا وتصريفها، واس��جاع جمع النفايات ومعا أنشطةية كانت �� نشاط قتصاداال األنشطةالنسبة األك�� حسب 

��  خرىالنفايات األ إدارةاملعالجة وخدمات  أنشطة% ثم حلت نسبة املشتغل�ن �� نشاط ٤١املواد حيث بلغت 
% من مجمل ٢٦، ثم كانت نسبة املشتغل�ن �� الصرف الص�� بنسبة بلغت ٣٣املرتبة الثالثة بنسبة بلغت %

النفايات ومعالج��ا. إدارةالصرف الص�� و أنشطةإمدادات ،  أنشطةاملشتغل�ن �� مجموع 

 إدارةالصرف الص�� و أنشطة، إمدادات أنشطةلمشتغل�ن �� مجموع عدد املشتغل�ن الك�� ل أنكما تش�� النتائج 
% من مجمل املشتغل�ن �� قطاع الصناعة والبالغ عددهم ١ألف عامل شكلوا ما نسبته  ١٫٥النفايات ومعالج��ا بلغ 

 أنشطةإمدادات،  أنشطة% من مجموع املشتغل�ن �� ١شكلوا م��م املشتغل�ن القطري�ن نسبة  ألف عامل، ١٦٧٫١
أنشطة، إمدادات أنشطةجموع املشتغل�ن �� النفايات ومعالج��ا. وبلغت تعويضات م إدارةالصرف الص�� و 
ل تعويضات % من مجم٠٫٥مليون ريال قطري شكلت نسبة  ١١٤٫٦النفايات ومعالج��ا  إدارةالصرف الص�� و

مليار ريال قطري. ٢٢٫٥املشتغل�ن �� قطاع الصناعة والبالغة 
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 قتصادوال��امج وبالتا�� استقطاب مزيد من االستثمارات وال�� تدفع عجلة اال األنشطةالحماية بدورها العديد من 
ية.قتصاداألمر الذي يخلق فرص عمل من شأ��ا العمل ع�� استكمال الدورة اال

ع�� املتخصص�ن �� حماية البيئة فقط، فكل عامل يعمل  رواصحماية البيئة املختلفة ال يقت أنشطةوالعامل�ن �� 
ضمن نشاط حماية البيئة يعت�� عامل بي�� ح�� ولو لم يكن الختصاصه أو وظيفته أي عالقة مباشرة بحماية 

هذا النشاط  أنالبيئية. فكونه يعمل ضمن هذا النشاط البي�� إذن فهو يعت�� عامل بي�� استمد تصنيفه من خالل 
. والجداول أدناه (البي�� قائ ) تظهر  ٤٫٦) و(٤٫٥م وبعدم وجود هذا النشاط البي�� إذن ال وجود لوظيفته أصالً

ضمن مختلف القطاعات الحكومية وشبه  ٢٠١٥حماية البيئة املختلفة خالل العام  أنشطةبعض العامل�ن �� 
الحكومية والخاصة املس��دفة �� عملية جمع البيانات.

الصناعات املرتبطة �� حماية البيئة  أنشطة) أدناه والخاص بأعداد املشتغل�ن �� ٤٫٥ول رقم (وتش�� النتائج �� الجد

 أن إ��، حيث تش�� النتائج ٢٠١٥الرئي��� خالل العام  االقتصاديحسب الجنسية والجنس والتعويضات والنشاط 
لج��ا وتصريفها، واس��جاع جمع النفايات ومعا أنشطةية كانت �� نشاط قتصاداال األنشطةالنسبة األك�� حسب 

��  خرىالنفايات األ إدارةاملعالجة وخدمات  أنشطة% ثم حلت نسبة املشتغل�ن �� نشاط ٤١املواد حيث بلغت 
% من مجمل ٢٦، ثم كانت نسبة املشتغل�ن �� الصرف الص�� بنسبة بلغت ٣٣املرتبة الثالثة بنسبة بلغت %

النفايات ومعالج��ا. إدارةالصرف الص�� و أنشطةإمدادات ،  أنشطةاملشتغل�ن �� مجموع 

 إدارةالصرف الص�� و أنشطة، إمدادات أنشطةلمشتغل�ن �� مجموع عدد املشتغل�ن الك�� ل أنكما تش�� النتائج 
% من مجمل املشتغل�ن �� قطاع الصناعة والبالغ عددهم ١ألف عامل شكلوا ما نسبته  ١٫٥النفايات ومعالج��ا بلغ 

 أنشطةإمدادات،  أنشطة% من مجموع املشتغل�ن �� ١شكلوا م��م املشتغل�ن القطري�ن نسبة  ألف عامل، ١٦٧٫١
أنشطة، إمدادات أنشطةجموع املشتغل�ن �� النفايات ومعالج��ا. وبلغت تعويضات م إدارةالصرف الص�� و 
ل تعويضات % من مجم٠٫٥مليون ريال قطري شكلت نسبة  ١١٤٫٦النفايات ومعالج��ا  إدارةالصرف الص�� و

مليار ريال قطري. ٢٢٫٥املشتغل�ن �� قطاع الصناعة والبالغة 
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يوجد بعض املالحظات ع�� البيانات وم��ا عدم ال��ام بعض  أنه) أدناه  ٤٫٦ويالحظ من خالل الجدول رقم (
العامل�ن �� نشاط حماية البيئة املع�ن مع  أعدادالجهات املزودة للبيانات �� توف�� البيانات بشكل متسق، مثالً 

أعدادتم توف�� بيانات عن  أنهة السنوية لهؤالء العامل�ن)، فتارة نجد جمالياملخصصات السنوية (الرواتب اإل 
 أعدادتم توف�� بيانات عن  أنهحماية البيئة وتارة نجد  أنشطةالعامل�ن واملخصصات السنوية بشكل متسق حسب 

حماية البيئة فقط بدون ذكر للمخصصات السنوية لهؤالء العامل�ن وتارة نجد العكس  شطةأنالعامل�ن حسب 
حماية البيئة  أنشطةالعامل�ن حسب  أعدادحيث تم توف�� بيانات عن املخصصات السنوية ولكن بدون ذكر 

املحددة. 

 ���بيئية ��د�  أنشطةالعامل�ن ضمن برامج و أن ���النتائج �� الجدول �ش��  أنوبحسب املتوفر من بيانات نجد 
% ٧١حماية البيئة بشكل عام كانوا األع�� من ناحية املخصصات السنوية حيث بلغت نسبة مخصصا��م السنوية 

البيئية املختلفة، تال هذه النسبة نسبة مخصصات العامل�ن  األنشطةمن مجمل املخصصات السنوية للعامل�ن �� 
% من مجمل املخصصات السنوية للعامل�ن ١٨والجوفية وجودة الهواء بنسبة بلغت  املياهية مراقبة نوع أنشطة�� 
البيئية املختلفة. األنشطة�� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2015163اإلحصاءات البيئية في دولة قطر
  

يوجد بعض املالحظات ع�� البيانات وم��ا عدم ال��ام بعض  أنه) أدناه  ٤٫٦ويالحظ من خالل الجدول رقم (
العامل�ن �� نشاط حماية البيئة املع�ن مع  أعدادالجهات املزودة للبيانات �� توف�� البيانات بشكل متسق، مثالً 

أعدادتم توف�� بيانات عن  أنهة السنوية لهؤالء العامل�ن)، فتارة نجد جمالياملخصصات السنوية (الرواتب اإل 
 أعدادتم توف�� بيانات عن  أنهحماية البيئة وتارة نجد  أنشطةالعامل�ن واملخصصات السنوية بشكل متسق حسب 

حماية البيئة فقط بدون ذكر للمخصصات السنوية لهؤالء العامل�ن وتارة نجد العكس  شطةأنالعامل�ن حسب 
حماية البيئة  أنشطةالعامل�ن حسب  أعدادحيث تم توف�� بيانات عن املخصصات السنوية ولكن بدون ذكر 

املحددة. 

 ���بيئية ��د�  أنشطةالعامل�ن ضمن برامج و أن ���النتائج �� الجدول �ش��  أنوبحسب املتوفر من بيانات نجد 
% ٧١حماية البيئة بشكل عام كانوا األع�� من ناحية املخصصات السنوية حيث بلغت نسبة مخصصا��م السنوية 

البيئية املختلفة، تال هذه النسبة نسبة مخصصات العامل�ن  األنشطةمن مجمل املخصصات السنوية للعامل�ن �� 
% من مجمل املخصصات السنوية للعامل�ن ١٨والجوفية وجودة الهواء بنسبة بلغت  املياهية مراقبة نوع أنشطة�� 
البيئية املختلفة. األنشطة�� 
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العادمة كانت نسب��م  املياه تنقية أنشطةالعامل�ن ��  أنوفيما يتعلق بعدد العامل�ن يتضح من الجدول أعاله 
 أنشطةالبيئية املختلفة، تال تلك النسبة العامل�ن ضمن  األنشطة% من مجمل العامل�ن �� ٧٠األع�ى حيث بلغت 

 األنشطةالرصد الجوي والنماذج املناخية والتنبؤات و���ها من  أنشطةوال�� تشمل العامل�ن ��  أخرىبيئية 
البيئية املختلفة. بينما كانت نسبة العاملون ��  األنشطة% من مجمل العامل�ن �� ١٨املتشا��ة، حيث كانت نسب��م 

ألقل حيث بلغ مجموع النفايات ا إدارةالبيئية واملعلومات والعامل�ن �� األمن والسالمة البيئية والعامل�ن ��  دارةاإل
البيئية املختلفة.  األنشطة% من مجمل العامل�ن �� ١٫٢ األنشطةنسب العامل�ن �� هذه 

العامل�ن القطرين الذكور واإلناث بلغ  أن) ٤٫٦وبحسب جنسية العامل�ن يتضح من خالل النتائج �� الجدول رقم (
.عامل ١٠٤٧البيئة والبالغ عددهم  إدارةية وحما أنشطة% من مجمل العامل�ن �� ١٨عامل، شكل ما نسبته  ١٨٥

الحالة التعليمية والجنسية حماية البيئة املختلفة حسب  أنشطة) يوضح عدد العامل�ن �� ٤٫٧الجدول رقم (
 أنوذلك حسب ما ورد من بيانات وحسب البيانات املتوفرة. ويظهر من خالل النتائج  ٢٠١٥العام  خالل والجنس

 إجما��% من ٦٩٫٦ى دبلوم متوسط والذين مستواهم العل�� جام�� فما فوق كانت نسب��م العامل�ن الحاصل�ن ع�
من ثانوية بلغت نسب��م  أقلحماية البيئة، بينما العامل�ن الحاصل�ن ع�ى ثانوية عامة أو  أنشطةالعامل�ن �� 

حماية  أنشطةحماية البيئة. ووردت بيانات بخصوص بعض العامل�ن ضمن  أنشطةالعامل�ن ��  إجما��% من ٢٨٫٩
حماية البيئة  أنشطةالعامل�ن ��  إجما��% من ١٫٥البيئة ولكن دون تحديد تحصيلهم العل�� بنسبة بلغت 

املختلفة.

٤٫٧جدول��*��العاملعدد:أنشطةحسباملختلفةالبيئةوالجحمايةوالجنسيةالتعليميةالحالة٢٠١٥نس  

اإلنفاقنوع  
التوزيعالنس�� املجموع(عدد) ���قط�ي��(عدد) قط�ي��(عدد)

العامل��جما��إل   املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  

 9.1% 31 2 29 19 0 19 12 2 10 منثانويةأقل

 19.8% 67 15 52 16 0 16 51 15 36 ثانوية

 10.0% 34 1 33 25 0 25 9 1 8 دبلوممتوسط

 59.6% 202 63 139 95 12 83 107 51 56 جام��فمافوق 

 ��� 3 0 3 1 1 2 4 1 5 %1.5محدد

 100.0% 339 82 257 157 13 144 182 69 113 املجموع
املصدر: بيانات مجمعة من الجهات املس��دفة �� عملية جمع البيانات



 أعدادبعض الجهات لم توفر بيانات حول  أن) أعاله، وذلك بسبب  ٤٫٤*: ال تتسق عدد العامل�ن �� هذا الجدول مع عدد العامل�ن �� الجدول رقم (
العامل�ن والخصائص التعليمية لهم بل وفرت أعدادهم فقط بدون اإلشارة للخصائص التعليمية للعامل�ن.
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العادمة كانت نسب��م  املياه تنقية أنشطةالعامل�ن ��  أنوفيما يتعلق بعدد العامل�ن يتضح من الجدول أعاله 
 أنشطةالبيئية املختلفة، تال تلك النسبة العامل�ن ضمن  األنشطة% من مجمل العامل�ن �� ٧٠األع�ى حيث بلغت 

 األنشطةالرصد الجوي والنماذج املناخية والتنبؤات و���ها من  أنشطةوال�� تشمل العامل�ن ��  أخرىبيئية 
البيئية املختلفة. بينما كانت نسبة العاملون ��  األنشطة% من مجمل العامل�ن �� ١٨املتشا��ة، حيث كانت نسب��م 

ألقل حيث بلغ مجموع النفايات ا إدارةالبيئية واملعلومات والعامل�ن �� األمن والسالمة البيئية والعامل�ن ��  دارةاإل
البيئية املختلفة.  األنشطة% من مجمل العامل�ن �� ١٫٢ األنشطةنسب العامل�ن �� هذه 

العامل�ن القطرين الذكور واإلناث بلغ  أن) ٤٫٦وبحسب جنسية العامل�ن يتضح من خالل النتائج �� الجدول رقم (
.عامل ١٠٤٧البيئة والبالغ عددهم  إدارةية وحما أنشطة% من مجمل العامل�ن �� ١٨عامل، شكل ما نسبته  ١٨٥

الحالة التعليمية والجنسية حماية البيئة املختلفة حسب  أنشطة) يوضح عدد العامل�ن �� ٤٫٧الجدول رقم (
 أنوذلك حسب ما ورد من بيانات وحسب البيانات املتوفرة. ويظهر من خالل النتائج  ٢٠١٥العام  خالل والجنس

 إجما��% من ٦٩٫٦ى دبلوم متوسط والذين مستواهم العل�� جام�� فما فوق كانت نسب��م العامل�ن الحاصل�ن ع�
من ثانوية بلغت نسب��م  أقلحماية البيئة، بينما العامل�ن الحاصل�ن ع�ى ثانوية عامة أو  أنشطةالعامل�ن �� 

حماية  أنشطةحماية البيئة. ووردت بيانات بخصوص بعض العامل�ن ضمن  أنشطةالعامل�ن ��  إجما��% من ٢٨٫٩
حماية البيئة  أنشطةالعامل�ن ��  إجما��% من ١٫٥البيئة ولكن دون تحديد تحصيلهم العل�� بنسبة بلغت 

املختلفة.

٤٫٧جدول��*��العاملعدد:أنشطةحسباملختلفةالبيئةوالجحمايةوالجنسيةالتعليميةالحالة٢٠١٥نس  

اإلنفاقنوع  
التوزيعالنس�� املجموع(عدد) ���قط�ي��(عدد) قط�ي��(عدد)

العامل��جما��إل   املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  

 9.1% 31 2 29 19 0 19 12 2 10 منثانويةأقل

 19.8% 67 15 52 16 0 16 51 15 36 ثانوية

 10.0% 34 1 33 25 0 25 9 1 8 دبلوممتوسط

 59.6% 202 63 139 95 12 83 107 51 56 جام��فمافوق 

 ��� 3 0 3 1 1 2 4 1 5 %1.5محدد

 100.0% 339 82 257 157 13 144 182 69 113 املجموع
املصدر: بيانات مجمعة من الجهات املس��دفة �� عملية جمع البيانات



 أعدادبعض الجهات لم توفر بيانات حول  أن) أعاله، وذلك بسبب  ٤٫٤*: ال تتسق عدد العامل�ن �� هذا الجدول مع عدد العامل�ن �� الجدول رقم (
العامل�ن والخصائص التعليمية لهم بل وفرت أعدادهم فقط بدون اإلشارة للخصائص التعليمية للعامل�ن.
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  ��ال��ام�البيئيةاملختلفةاملت�وع��واملدر���وامل�ارك�� ٢٫٢

، حسب ورود ال��امج البيئية املختلفةبعض وامل�ار��ن ��  ) عدد املتطوع�ن واملدر��ن٤٫٨يظهر ومن الجدول رقم (
املتطوع�ن  أن. حيث تظهر النتائج ٢٠١٥خالل العام حسب الحالة التعليمية والجنسية والجنس وتوفر البيانات، و

املتطوع�ن واملدر��ن  �جما��% من ٥٨٫٢ا���� حسب الجنسية، كانت نسبة القطرين وامل�ار��ن  واملدر��ن
% . وتوزعت هذه النسبة أيضاً ع�� حسب الجنس حيث كان ٤١٫٨وامل�ار��ن �� ال��امج البيئية، و��� القطري�ن 

بينما بلغت نسبة  %٤٤٫٣% مقارنة مع املتطوع�ن ��� القطرين الذكور ٥٥٫٧نصيب املتطوع�ن من الذكور القطرين 
%. ٣٧٫٩% مقارنة مع املتطوعات الغ�� قطريات ٦٢٫١املتطوعات القطريات 

% ٨٥٫٩، توزعت النسبة ب�ن وامل�ار��ن �� ال��امج البيئية املختلفة أما الحالة التعليمية للمتطوع�ن واملدر��ن
�ن ع�� دبلوم متوسط ف�ع��. % للمتطوع�ن الحاصل١٤٫١للمتطوع�ن الحاصل�ن ع�� ثانوية وأقل من ثانوية و 

وامل�ارك����ال��ام�البيئيةاملختلفةواملدر���*املت�وع��عدد:٤٫٨جدول   
والجنسوالجنسيةالتعليميةالحالة٢٠١٥حسب  

اإلنفاقنوع  
التوزيعالنس�� املجموع(عدد) ���ق��ي��(عدد) ق��ي��(عدد)

العامل��جما��إل   املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  

 البيئي��املت�وع��أعداد
حماية����املت�وع

 البيئة
395 300 695 315 183 498 710 483 1,193 %95.6 

قدمواالذين���املدر
تدريبيةوورشدورات

 بيئية
1 0 1 2 0 2 3 0 3 %0.2 

�ال��ام����امل�ارك
 البيئيةاملختلفة

30 0 30 22 0 22 52 0 52 %4.2 

 100.0% 1,248 483 765 522 183 339 726 300 426 املجموع*

 الخصائصالتعليمية
منثانويةأقل  210 170 380 165 95 260 375 265 640 %59.5 

 26.4% 284 161 123 176 66 110 108 95 13 ثانوية

 8.8% 95 35 60 40 15 25 55 20 35 دبلوممتوسط

 5.3% 57 22 35 22 7 15 35 15 20 جام��فمافوق 

 100.0% 1,076 483 593 498 183 315 578 300 278 املجموع*
املصدر: بيانات مجمعة من الجهات املس��دفة �� عملية جمع البيانات



بعض الجهات لم تسجل الخصائص التعليمية للمتطوع�ن  أناملتطوع�ن ومجموع خصائصهم التعليمية وذلك بسبب  أعداد*: يوجد اختالف �� مجاميع 
�� برامجها البيئية املختلفة

  
  
  
  
  

  

  ا�ل��ا�البي��أنشطة .٣
ال تقل أهمية عن تلك الجهود،  أخرىالبيئة العلمية والتخصصية جوانب  إدارةحماية و أنشطةي��افق مع جهود 

املختلفة وال�� تسجل لإلنجازات البيئية من خالل الجوائز املعنية ��  األنشطةوتتمثل هذه الجوانب بالعديد من 
. أو تكون �� شكل تجمعات أخرىالبيئة سواء املمنوحة للجهات الوطنية من قبل جهات دولية أو مؤسسات وطنية 

قد تكون ة أو الدولية. أو اإلقليميولقاءات ومؤتمرات بيئية خاصة بمختلف األحداث البيئية سواء الوطنية أو 
شهرة وأوسعها انتشارا، وحمالت التوعية وال�� قد تكون  األنشطةحمالت تس��د� التوعية وال�� قد تكون أك�� هذه 

تعكس رغبة  أنشطةمنفصلة أو تكون مرافقة ملشروع بي�� محدد. وكذلك برامج مناصرة البيئة وال�� تع�� عن 

. وكذلك ربما تكون �� صورة تنمية مجتمعية تس��د� املجتمعات واملنظمات املجتمعية �� حماية ع�� البيئة
املجتمعات املحلية املجاورين أو املحيط�ن �� مشروع بي�� مع�ن، فيتم عمل خطة لتكاملهم مع املشروع البي�� 

وبطريقة تحقق لهم الفوائد سواء كانت املادية أو املعنوية ولكن ال تعمل الكث�� من التغ�� �� نمط معيش��م الحالية.

ال�� تع�� عن مدى االل��ام البي�� ع�� مختلف املستويات  األنشطة) يستعرض جانب من هذه ٤٫٩ومن جدول رقم (
بما ورد من بيانات، إذ لم يتم توف�� البيانات من جميع الجهات املس��دفة �� الدراسة، حيث  ٢٠١٥خالل العام 
املرتبطة باالل��ام  األنشطةان األك�� نسبة لتكلفة با�� التوعية البيئية ك أنشطةع��  اإلنفاققيمة  أنتش�� النتائج 

حمالت مليون ريال قطري)، ثم حل باملرتبة الثانية املصاريف ع��  ٦% (أي بقيمة ٤٧٫٦البي�� حيث بلغت النسبة 
الثة مليون ريال قطري)، ثم حل باملرتبة الث ٤% (أي بقيمة ٣١٫٣حيث بلغت النسبة  التنمية البيئية للمجتمع املح��

% من مجموع التكلفة ١٧٫٦بنسبة بلغت  الدورات واملؤتمرات والورش التدريبية ذات العالقة بالبيئةاملصاريف ع�� 
.األنشطةالكلية لهذه 

 الدورات واملؤتمرات والورش التدريبية ذات العالقة بالبيئةالبيئية، فقد حلت  األنشطةومن ناحية عدد هذه  
تالها الجوائز البيئية ال�� حصلت عل��ا املؤسسات  ،األنشطةهذه  أعداد إجما��% من ٢١٫١باملرتبة األو�� بنسبة 

هذه  أعداد إجما��% من ١٧٫١حمالت التوعية بنسبة بلغت  % ثم كان باملرتبة الثالثة١٨٫٤الوطنية بنسبة بلغت 
.األنشطة

٤٫٩جدول:أنشطةوالتكلفةالنشاطنوعحسب��البي�ا�ل��ا(قطريريال)٢٠١٥  

األنشطةعدد  نشاطا�ل��ا�البي��  قطري بالالتكلفةريال  %األنشطةللتكلفة% 

ذاتالتدريبيةوالورشواملؤتمراتالدورات
 العالقةبالبيئة

16 2,250,000 %21.1 %17.6 

 31.3% 15.8% 4,000,000 12 حمالتالتنميةالبيئيةللمجتمعاملح��

 3.5% 5.3% 450,000 4 برامجاملناصرةللبيئة

 47.6% 17.1% 6,098,000 13 حمالتالتوعيةالبيئية

 ... 7.9% ... 6 عدداملسابقاتالبيئية

عل��احصلت��الالبيئة18.4%   14 الجوائز  

منحهاتم��الالبيئية14.5% ... 11 الجوائز ... 

 100.0% 100.0% 12,798,000 76 املجموع

...: غ�� متوفر

  املصدر: تجميع البيانات من الجهات املشمولة �� الدراسة/االستبيان
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  ا�ل��ا�البي��أنشطة .٣
ال تقل أهمية عن تلك الجهود،  أخرىالبيئة العلمية والتخصصية جوانب  إدارةحماية و أنشطةي��افق مع جهود 

املختلفة وال�� تسجل لإلنجازات البيئية من خالل الجوائز املعنية ��  األنشطةوتتمثل هذه الجوانب بالعديد من 
. أو تكون �� شكل تجمعات أخرىالبيئة سواء املمنوحة للجهات الوطنية من قبل جهات دولية أو مؤسسات وطنية 

قد تكون ة أو الدولية. أو اإلقليميولقاءات ومؤتمرات بيئية خاصة بمختلف األحداث البيئية سواء الوطنية أو 
شهرة وأوسعها انتشارا، وحمالت التوعية وال�� قد تكون  األنشطةحمالت تس��د� التوعية وال�� قد تكون أك�� هذه 

تعكس رغبة  أنشطةمنفصلة أو تكون مرافقة ملشروع بي�� محدد. وكذلك برامج مناصرة البيئة وال�� تع�� عن 

. وكذلك ربما تكون �� صورة تنمية مجتمعية تس��د� املجتمعات واملنظمات املجتمعية �� حماية ع�� البيئة
املجتمعات املحلية املجاورين أو املحيط�ن �� مشروع بي�� مع�ن، فيتم عمل خطة لتكاملهم مع املشروع البي�� 

وبطريقة تحقق لهم الفوائد سواء كانت املادية أو املعنوية ولكن ال تعمل الكث�� من التغ�� �� نمط معيش��م الحالية.

ال�� تع�� عن مدى االل��ام البي�� ع�� مختلف املستويات  األنشطة) يستعرض جانب من هذه ٤٫٩ومن جدول رقم (
بما ورد من بيانات، إذ لم يتم توف�� البيانات من جميع الجهات املس��دفة �� الدراسة، حيث  ٢٠١٥خالل العام 
املرتبطة باالل��ام  األنشطةان األك�� نسبة لتكلفة با�� التوعية البيئية ك أنشطةع��  اإلنفاققيمة  أنتش�� النتائج 

حمالت مليون ريال قطري)، ثم حل باملرتبة الثانية املصاريف ع��  ٦% (أي بقيمة ٤٧٫٦البي�� حيث بلغت النسبة 
الثة مليون ريال قطري)، ثم حل باملرتبة الث ٤% (أي بقيمة ٣١٫٣حيث بلغت النسبة  التنمية البيئية للمجتمع املح��

% من مجموع التكلفة ١٧٫٦بنسبة بلغت  الدورات واملؤتمرات والورش التدريبية ذات العالقة بالبيئةاملصاريف ع�� 
.األنشطةالكلية لهذه 

 الدورات واملؤتمرات والورش التدريبية ذات العالقة بالبيئةالبيئية، فقد حلت  األنشطةومن ناحية عدد هذه  
تالها الجوائز البيئية ال�� حصلت عل��ا املؤسسات  ،األنشطةهذه  أعداد إجما��% من ٢١٫١باملرتبة األو�� بنسبة 

هذه  أعداد إجما��% من ١٧٫١حمالت التوعية بنسبة بلغت  % ثم كان باملرتبة الثالثة١٨٫٤الوطنية بنسبة بلغت 
.األنشطة

٤٫٩جدول:أنشطةوالتكلفةالنشاطنوعحسب��البي�ا�ل��ا(قطريريال)٢٠١٥  

األنشطةعدد  نشاطا�ل��ا�البي��  قطري بالالتكلفةريال  %األنشطةللتكلفة% 

ذاتالتدريبيةوالورشواملؤتمراتالدورات
 العالقةبالبيئة

16 2,250,000 %21.1 %17.6 

 31.3% 15.8% 4,000,000 12 حمالتالتنميةالبيئيةللمجتمعاملح��

 3.5% 5.3% 450,000 4 برامجاملناصرةللبيئة

 47.6% 17.1% 6,098,000 13 حمالتالتوعيةالبيئية

 ... 7.9% ... 6 عدداملسابقاتالبيئية

عل��احصلت��الالبيئة18.4%   14 الجوائز  

منحهاتم��الالبيئية14.5% ... 11 الجوائز ... 

 100.0% 100.0% 12,798,000 76 املجموع

...: غ�� متوفر

  املصدر: تجميع البيانات من الجهات املشمولة �� الدراسة/االستبيان
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وذلك حسب عدد املؤسسات  ٢٠١٥-٢٠١٠) توزيع الجوائز خالل الف��� الزمنية ٤٫١٠ويظهر �� الجدول رقم (

الوطنية ال�� حصلت عل��ا ونوع الجوائز حسب الجهة املانحة إذا كانت جهة دولية أو وطنية وذلك حسب ما توفر 
أغلب الجوائز كانت ممنوحة  أن، وكذلك ٢٠١٥ تكتل هذه الجوائز �� العام إ��من بيانات. وبشكل عام �ش�� النتائج 

من مجموع الجوائز الكلية املمنوحة.  ٧١٫٤من جهات دولية بنسبة بلغت 

٤٫١٠جدولالوطنيةالجهاتأحرز��ا��الالجوائزونوععدد:٢٠١٠-٢٠١٥  

  السنة
��الالوطنيةاملؤسساتعدد

 حصلتع��جوائز
الجوائزعدد 

 نوعالجوائز
  دو��  وط��

2010 1 2 0 2 

2011 1 2 0 2 

2012 1 3 0 3 

2013 1 3 0 3 

2014 1 6 1 5 

2015 3 14 4 10 

املصدر: تجميع البيانات من الجهات املشمولة �� الدراسة/االستبيان

بالتفصيل املطلوبلم توفر كل الجهات املس��دفة البيانات املطلوبة وبعضها لم يوفر بيانات بتسلسل زم�� وبعضها لم يل��م -

 

  

  

  التشريعاتوال�وان�نالبيئيةواالتفاقياتالدولية .٤
تكون وفق املعاي�� اإلسالمية،  أناستعرض الدستور الدائم لدولة قطر العديد من القضايا البيئية وأكد ع�� 

تح��م الدولة املواثيق ): ٦الشريعة املستمد م��ا الدستور، وكذلك وفق املعاي�� الدولية. حيث جاء �� املادة رقم (
وأيضاً �� املواد  والعهود الدولية، وتعمل ع�� تنفيذ كافة االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية ال�� تكون طرفاً ف��ا.

حماية البيئة وتواز��ا الطبي��، تحقيقا للتنمية الشاملة وال��وات الطبيعية و الصحة العامة) حول ٣٣)، و(٢٣رقم (
عن هذه املواد قوان�ن وتشريعات بيئية.  انبثقو االجيال. واملستدامة لكل

  ال�وان�نوالتشريعاتالبيئية ٤٫١

البيئة مع با�� أوجه استجابة الدولة  إدارةيتكامل إيجاد بيئة تشريعية وقانونية تنظم وتكفل وتفرض حماية و
إدارةلحماية و البيئة األوتوف�� املوارد البشرية و���ها من جوانب اإلنفاقاملختلفة، مثل الجانب التموي�� ( خرى ،(

عن الدولة بمختلف الصادرة والقوان�ن التشريعات ) عدد ٤٫١١جاهزية الدولة لحماية البيئة. ويظهر الجدول رقم (
.٢٠١٥-٢٠١١ة خالل الف��ة اإلقليميوكذلك االتفاقيات واملعاهدات الدولية و البيئة إدارةولحماية مؤسسا��ا 

% لكل م��ما والقرارات ٣٨٫٥النسبية للتشريعات كالتا��: قرار وزاري وقانون تشكل بنسبة  ميةاألهومن حيث 
.٢٠١٥% لعام ٧٫٧% ، ومرسوم وقانون بنسبة ١٥٫٤األم��ية بنسبة 

، كانت نسبة املرسوم  ٢٠١٥ة �� العام اإلقليميالنسبية لالتفاقيات واملعاهدات الدولية و األهميةكما كانت  أيضاً

القرارات الوزارية والقوان�ن املعنية �� هذه  مجموع املراسيم إجما��% من ٦٦٫٧املع�� ��ذه االتفاقيات واملعاهدات 

االتفاقيات.

٤٫١١جدول:عددلحمايةالصادرةإدارةالتشريعاتالتشريعونوعاالتفاقيةحسب٢٠١١البيئة -٢٠١٥  

  ةالسن
 ةاإلقليمياالتفاقياتواملعاهداتالدوليةو  نوعالتشريع

مرسوم وزاري �م��ي 
 وقانون 

قرار مرسوم املجموع قانون 
 وزاري 

 املجموع قانون 

2011 4 7 0 0 11 0 0 0 0 

2012 2 4 2 0 8 0 0 1 1 

2013 0 5 2 0 7 4 0 1 5 

2014 6 7 0 0 13 1 0 0 1 

2015 2 5 1 5 13 4 1 1 6 

 
الصادرة  ٢٠١٥-٢٠١٠ة خالل الف��ة اإلقليميوفيما يتعلق بالتشريعات والقوان�ن واالتفاقيات واملعاهدات الدولية و

أع�� نسبة للتشريعات كانت �� القرارات األم��ية والوزارية حول  أنه) أدناه، ٤٫٣حسب املجال البي��، �ش�� الشكل (

البيئة. ثم تال تلك النسبة القرارات الوزارية  إدارةعنية �� حماية واملؤسسية والخاصة بتنظيم وهيكلية املؤسسات امل

الزراعة واألمن الغذائي %. وجاء �� املرتبة الثالثة القرارات الوزارية حول ١٥الخاصة بالتغ�� املنا�� بنسبة بلغت 

%. ١١بنسبة بلغت  وال��وة السمكية والحيوانية
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  التشريعاتوال�وان�نالبيئيةواالتفاقياتالدولية .٤
تكون وفق املعاي�� اإلسالمية،  أناستعرض الدستور الدائم لدولة قطر العديد من القضايا البيئية وأكد ع�� 

تح��م الدولة املواثيق ): ٦الشريعة املستمد م��ا الدستور، وكذلك وفق املعاي�� الدولية. حيث جاء �� املادة رقم (
وأيضاً �� املواد  والعهود الدولية، وتعمل ع�� تنفيذ كافة االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية ال�� تكون طرفاً ف��ا.

حماية البيئة وتواز��ا الطبي��، تحقيقا للتنمية الشاملة وال��وات الطبيعية و الصحة العامة) حول ٣٣)، و(٢٣رقم (
عن هذه املواد قوان�ن وتشريعات بيئية.  انبثقو االجيال. واملستدامة لكل

  ال�وان�نوالتشريعاتالبيئية ٤٫١

البيئة مع با�� أوجه استجابة الدولة  إدارةيتكامل إيجاد بيئة تشريعية وقانونية تنظم وتكفل وتفرض حماية و
إدارةلحماية و البيئة األوتوف�� املوارد البشرية و���ها من جوانب اإلنفاقاملختلفة، مثل الجانب التموي�� ( خرى ،(

عن الدولة بمختلف الصادرة والقوان�ن التشريعات ) عدد ٤٫١١جاهزية الدولة لحماية البيئة. ويظهر الجدول رقم (
.٢٠١٥-٢٠١١ة خالل الف��ة اإلقليميوكذلك االتفاقيات واملعاهدات الدولية و البيئة إدارةولحماية مؤسسا��ا 

% لكل م��ما والقرارات ٣٨٫٥النسبية للتشريعات كالتا��: قرار وزاري وقانون تشكل بنسبة  ميةاألهومن حيث 
.٢٠١٥% لعام ٧٫٧% ، ومرسوم وقانون بنسبة ١٥٫٤األم��ية بنسبة 

، كانت نسبة املرسوم  ٢٠١٥ة �� العام اإلقليميالنسبية لالتفاقيات واملعاهدات الدولية و األهميةكما كانت  أيضاً

القرارات الوزارية والقوان�ن املعنية �� هذه  مجموع املراسيم إجما��% من ٦٦٫٧املع�� ��ذه االتفاقيات واملعاهدات 

االتفاقيات.

٤٫١١جدول:عددلحمايةالصادرةإدارةالتشريعاتالتشريعونوعاالتفاقيةحسب٢٠١١البيئة -٢٠١٥  

  ةالسن
 ةاإلقليمياالتفاقياتواملعاهداتالدوليةو  نوعالتشريع

مرسوم وزاري �م��ي 
 وقانون 

قرار مرسوم املجموع قانون 
 وزاري 

 املجموع قانون 

2011 4 7 0 0 11 0 0 0 0 

2012 2 4 2 0 8 0 0 1 1 

2013 0 5 2 0 7 4 0 1 5 

2014 6 7 0 0 13 1 0 0 1 

2015 2 5 1 5 13 4 1 1 6 

 
الصادرة  ٢٠١٥-٢٠١٠ة خالل الف��ة اإلقليميوفيما يتعلق بالتشريعات والقوان�ن واالتفاقيات واملعاهدات الدولية و

أع�� نسبة للتشريعات كانت �� القرارات األم��ية والوزارية حول  أنه) أدناه، ٤٫٣حسب املجال البي��، �ش�� الشكل (

البيئة. ثم تال تلك النسبة القرارات الوزارية  إدارةعنية �� حماية واملؤسسية والخاصة بتنظيم وهيكلية املؤسسات امل

الزراعة واألمن الغذائي %. وجاء �� املرتبة الثالثة القرارات الوزارية حول ١٥الخاصة بالتغ�� املنا�� بنسبة بلغت 

%. ١١بنسبة بلغت  وال��وة السمكية والحيوانية
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% ، ثم تل��ا االتفاقيات ٣٨حماية البيئة ومكافحة التلوث بنسبة بلغت  أن إ��بينما تش�� نتائج املعاهدات الدولية 
% لكل م��ما. ثم جاء كل من االتفاقيات الخاصة بتلوث الهواء ١٥الخاصة بالتغ�� املنا�� وبالتنوع الحيوي بنسبة 

% لكل م��م.٨والطاقة واالستجابة للكوارث الطبيعية �� املرتبة الثالثة بنسبة 

  

  اتالدوليةاالتفاقي ٤٫٢

انضمت دولة أن دولة قطر عضو فاعل �� العديد من الفضاءات الدولية، واإلسالمية، والعربية، والخليجية، حيث 

وعضو �� رابطة ، ١٩٧١، وعضو �� جامعة الدول العربية منذ العام ١٩٧١قطر لعضوية األمم املتحدة منذ العام 

.١٩٨١�� مجلس التعاون الخلي�� منذ العام وعضو مؤسس ، ١٩٧٢دول العالم اإلسالمي منذ العام 

ة ال�� اإلقليميو تعيش دولة قطر ضمن منظومة عاملية تحكمها العديد من األطر واالتفاقيات والقوان�ن الدولية و
القضايا البيئية  أن�ا. ومن املعروف اختصاصا�ينبثق ع��ا العديد من االتفاقيات بمختلف أنواعها وبمختلف 

ايا عابرة للحدود، مما يستلزم تضافر جهود جميع الدول �� املحافظة ع�� بيئة الكوكب الذي �ا �� قض�جمال�ب
نعيش عليه. 

البيئة كانت دولة قطر طرف فعال �� العديد من االتفاقيات ذات الصلة  إدارةوضمن أطر استجابة الدولة لحماية و
ة والعربية. ومن الجدير اإلقليميتعددة األطراف، وكذلك البيئة بمختلف أنواعها الدولية والثنائية وامل إدارةبحماية و

عن هذه االتفاقيات العديد من الجوانب التشريعية واملؤسساتية والبشرية واملالية ملواكبة متطلبات  انبثق أنهذكره 
هذه االتفاقيات. وامللحق يوضح قائمة ��ذه االتفاقيات ذات الصلة بالبيئة وال�� وقعت عل��ا دولة قطر.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

حماية البيئة ومكافحة التلوث

ترشيد وتوعية

االستجابة للكوارث الطبيعية والتقنية

التنوع الحيوي

املياه

تلوث الهواء

الطاقة

الزراعة واألمن الغذائي وال��وة السمكية والحيوانية

التغ��ال املنا��

مؤس���

أخرى

٤٫٣شكل :واملعاهداتالصادرةللتشريعات��ال�سالتوزيع
التشريعونوع��البياملجالحسبالبيئةإدارةلحمايةدولية

السنوات��٢٠١٥- ٢٠١١ال�ما  
معاهدات الدولية التشريعات والقوان�ن

  

  املشاريعالجديدةالخاضعةلتقييمت�ث��هاع��البيئة .٥
يمـثل عملية يعتمد نطاقها ونوع التحليل ف��ا ع�� طبيعة تخضع املشاريع �� دولة قطر لتقييم األثر البي�� والذي 

 ة ع�� منطقةالبيئية املحتمل اآلثارالبيئية املحتملة للمشروع املق���. ويتناول التقييم البي�� املخاطر و اآلثاروحجم 
تحس�ن اختيار تأثـ�� املشـروع وموقعـه وتخطـيطه  إ��ويحدد الطرق ال�� تؤدي  ،ويبحـث البدائل املتاحة للمشروعما 

 ،اإليجابيةتخفـيفها أو التعويض ع��ا وتعزيز آثاره  وتصميمه وتنفيذه وذلك بمنع آثاره البيئية السلبية أو تقليلها أو
البيئـية السـلبية طـوال ف��ة تنفيذ املشروع. ويـأخذ التقيـيم البيئـي  اآلثار إدارةتخفيف و ويشمل التقييم البي�� عملية

وتكون ، والجوانب االجتماعية ،والصحة والسـالمة البشريت�ن ،�ع�ن االعتبار البيئة الطبيعية (الهواء، واملاء، واألرض)
.جراء التقييم البي��إللمشروع مسؤولة عن  املالكةالجهة 

وآثرهاع��البيئةتقييماملشاريعالجديدة):عالقة١٥رقم)طار اإل 
  والصحةالعامة



ية والتقنية ال��امج/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال���ام�/املشروع  
خدمات الصحة العامة اإلضافية -

  :األهداف
البي�� ع�� الصحة �� جميع املشاريع ال�� تؤثر ع�� الصحة العامةتنفيذ عملية تقييم األثر  -

:املخرجات  
  توف�� االحتياجات اإلضافية للصحة العامة. -


زيادة لعدد املشاريع ال�� تخضع لتقييم األثر البي�� استجابة لال���اطات البيئية ��  أدناهوتظهر النتائج �� الشكل 
مشروع  ٥٢٣١ما مقداره  ٢٠١٥، إذ بلغ عدد املشاريع �� العام ٢٠١٠مقارنة �� عدد املشاريع �� العام  ٢٠١٥العام 

 أربعة أضعاف عدد املشاريع �� العام 
ً
.  ٩٤٣�ا عدد املشاريع وال�� كان ف� ٢٠١٠بزيادة بلغت تقريبا مشروعاً

. ٢٠١٠ع��ا �� العام  ٢٠١٥ضعف �� العام  ٢٠ت بأ��� من ارتفعكانت نسبة الزيادة األ��� �� املشاريع الك��ى حيث 
حوا�� ثالثة أضعاف  ٢٠١٥ثم جاءت املشاريع الصغ��ة واملتوسطة باملرتبة الثانية حيث بلغ مقدار النمو �� العام 

. ثم حل مقدار النمو �� املشاريع الصناعية �� املرتبة الثالثة بحوا�� ضعفي ٢٠١٠عيه �� العام املقدار الذي كان 
.٢٠١٢املقدار الذي كان عليه �� العام 
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  املشاريعالجديدةالخاضعةلتقييمت�ث��هاع��البيئة .٥
يمـثل عملية يعتمد نطاقها ونوع التحليل ف��ا ع�� طبيعة تخضع املشاريع �� دولة قطر لتقييم األثر البي�� والذي 

 ة ع�� منطقةالبيئية املحتمل اآلثارالبيئية املحتملة للمشروع املق���. ويتناول التقييم البي�� املخاطر و اآلثاروحجم 
تحس�ن اختيار تأثـ�� املشـروع وموقعـه وتخطـيطه  إ��ويحدد الطرق ال�� تؤدي  ،ويبحـث البدائل املتاحة للمشروعما 

 ،اإليجابيةتخفـيفها أو التعويض ع��ا وتعزيز آثاره  وتصميمه وتنفيذه وذلك بمنع آثاره البيئية السلبية أو تقليلها أو
البيئـية السـلبية طـوال ف��ة تنفيذ املشروع. ويـأخذ التقيـيم البيئـي  اآلثار إدارةتخفيف و ويشمل التقييم البي�� عملية

وتكون ، والجوانب االجتماعية ،والصحة والسـالمة البشريت�ن ،�ع�ن االعتبار البيئة الطبيعية (الهواء، واملاء، واألرض)
.جراء التقييم البي��إللمشروع مسؤولة عن  املالكةالجهة 

وآثرهاع��البيئةتقييماملشاريعالجديدة):عالقة١٥رقم)طار اإل 
  والصحةالعامة



ية والتقنية ال��امج/املشاريع التالية: قتصادالوطنية لتعزيز الكفاءة اال س��اتيجيةعن اال انبثق

:ال���ام�/املشروع  
خدمات الصحة العامة اإلضافية -

  :األهداف
البي�� ع�� الصحة �� جميع املشاريع ال�� تؤثر ع�� الصحة العامةتنفيذ عملية تقييم األثر  -

:املخرجات  
  توف�� االحتياجات اإلضافية للصحة العامة. -


زيادة لعدد املشاريع ال�� تخضع لتقييم األثر البي�� استجابة لال���اطات البيئية ��  أدناهوتظهر النتائج �� الشكل 
مشروع  ٥٢٣١ما مقداره  ٢٠١٥، إذ بلغ عدد املشاريع �� العام ٢٠١٠مقارنة �� عدد املشاريع �� العام  ٢٠١٥العام 

 أربعة أضعاف عدد املشاريع �� العام 
ً
.  ٩٤٣�ا عدد املشاريع وال�� كان ف� ٢٠١٠بزيادة بلغت تقريبا مشروعاً

. ٢٠١٠ع��ا �� العام  ٢٠١٥ضعف �� العام  ٢٠ت بأ��� من ارتفعكانت نسبة الزيادة األ��� �� املشاريع الك��ى حيث 
حوا�� ثالثة أضعاف  ٢٠١٥ثم جاءت املشاريع الصغ��ة واملتوسطة باملرتبة الثانية حيث بلغ مقدار النمو �� العام 

. ثم حل مقدار النمو �� املشاريع الصناعية �� املرتبة الثالثة بحوا�� ضعفي ٢٠١٠عيه �� العام املقدار الذي كان 
.٢٠١٢املقدار الذي كان عليه �� العام 
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املصدر: وزارة املصدر: وزارة البلدية والبيئة
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٤٫٤شكل :��عا������لتقييمالخاضعةالجديدةاملشاريععدد
املشاريعنوعحسب٢٠١٥ -٢٠٠٢البيئة

مشاريع �ب��ة مشاريع متوسطة وص���ة مشاريع صناعية

  

  �التعليمالبيئ .٦
حماية البيئة تعدت �و��ا عملية تعمل ع�� الحد من امللوثات وتقليل االنبعاثات من مصادر التلوث فحسب بل  أن

 اإلنسان�� مختلف مراحله الحياتية ومن أهم مراحل حياة  اإلنسانتعدت ذلك الدور لتكون عملية نمطية ترافق 
ملكونات الحيوية وغ�� الحيوية ال�� نعيش ضم��ا. وغ�� العالقات ب�ن ا اإلنساناملراحل التعليمية، ال�� يستوعب ف��ا 

البشرية لتتما��� مع س�ن  األنشطةعملية الت��� ��  إدارةذلك فالتعليم البي�� يوفر لنا متخصص�ن قادرين ع�� 
بية السل اآلثارالكون لكي ال نكون نحن الذين ندمر املواطن الحية ال�� نعيش عل��ا بأيدينا. وكذلك ملحاولة معالجة 

ي بدون هوادة ع�� املوارد واألنظمة البيئية. قتصادال�� أخلفها النمو السكاني واال

الوطنية الخاصة ببناء املعرفة واملهارات التأكيد ع�� التعليم والبحث العل�� ودوره  س��اتيجيةوجاء ضمن برامج اال
تحقيق التنمية البشرية �� مختلف جوان��ا ويوضح اإل ��طار التنمية الوطنية س��اتيجيةعالقة التعليم بالبيئة وباال. 

  التنميةالوطنية���ا�ي�ية):عالقةالتعليمالبيئ�باال ١٦رقم)طار اإل 


ال��امج /املشاريع التالية: جيال املقبلة األ أجلبرنامج الحفاظ ع�� البيئة من الوطنية ضمن  س��اتيجيةعن اال انبثق

  ال���ام�/املشروع:
نظام بحث عل�� فعال ومنتج. -

  :األهداف
وطنية تحدد املجاالت ذات األولوية للبحث العل�� والتطوير. اس��اتيجيةوضع  -

العلمية املنشورة وكذلك براءات االخ��اع. األبحاثوزيادة عدد  -

  املخرجات:
تحقيق مستوى أع�� لالبتكار العل��. -



SDGs(( ٢٠٣٠ستدامة عالقة التعليم البي�� مع أهداف التنمية امل

إدراج قضايا عن الت��� املنا�� �� املناهج الوطنية. - 

  البيئيةامللت����وال�رج����الجامعاتوالكلياتاملختلفةختصاصاتطالباال  ٦٫١

كما يلعب التعليم البي�� �� زيادة الو�� البي�� �� محيط املتلق�ن لهذا العلم والدوائر املحيطة ��م، وقد توزعت 
مجاالت العلوم البيئية وال�� تتسم بالتنوع الشديد ليشمل تقريباً أغلب العلوم الحياتية املعروفة وكذلك تداخلت 

ية واالجتماعية لتعمل معاً وضمن منظومة متكاملة ع�� تحقيق االستدامة. قتصاد�� اآلونة األخ��ة �� الجوانب اال

حسب الجنس �� دولة قطر مللتحق�ن �� الجامعات والكليات ا الطالب أعدادو�� هذا الصدد يوضح الجدول أدناه 

. وتظهر النتائج ٢٠١٤/٢٠١٥- ٢٠١٠/٢٠١١خالل الف��ة ب�ن األعوام الدراسية والجامعة والكلية والتخصص البي�� 
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  �التعليمالبيئ .٦
حماية البيئة تعدت �و��ا عملية تعمل ع�� الحد من امللوثات وتقليل االنبعاثات من مصادر التلوث فحسب بل  أن

 اإلنسان�� مختلف مراحله الحياتية ومن أهم مراحل حياة  اإلنسانتعدت ذلك الدور لتكون عملية نمطية ترافق 
ملكونات الحيوية وغ�� الحيوية ال�� نعيش ضم��ا. وغ�� العالقات ب�ن ا اإلنساناملراحل التعليمية، ال�� يستوعب ف��ا 

البشرية لتتما��� مع س�ن  األنشطةعملية الت��� ��  إدارةذلك فالتعليم البي�� يوفر لنا متخصص�ن قادرين ع�� 
بية السل اآلثارالكون لكي ال نكون نحن الذين ندمر املواطن الحية ال�� نعيش عل��ا بأيدينا. وكذلك ملحاولة معالجة 

ي بدون هوادة ع�� املوارد واألنظمة البيئية. قتصادال�� أخلفها النمو السكاني واال

الوطنية الخاصة ببناء املعرفة واملهارات التأكيد ع�� التعليم والبحث العل�� ودوره  س��اتيجيةوجاء ضمن برامج اال
تحقيق التنمية البشرية �� مختلف جوان��ا ويوضح اإل ��طار التنمية الوطنية س��اتيجيةعالقة التعليم بالبيئة وباال. 

  التنميةالوطنية���ا�ي�ية):عالقةالتعليمالبيئ�باال ١٦رقم)طار اإل 


ال��امج /املشاريع التالية: جيال املقبلة األ أجلبرنامج الحفاظ ع�� البيئة من الوطنية ضمن  س��اتيجيةعن اال انبثق

  ال���ام�/املشروع:
نظام بحث عل�� فعال ومنتج. -

  :األهداف
وطنية تحدد املجاالت ذات األولوية للبحث العل�� والتطوير. اس��اتيجيةوضع  -

العلمية املنشورة وكذلك براءات االخ��اع. األبحاثوزيادة عدد  -

  املخرجات:
تحقيق مستوى أع�� لالبتكار العل��. -



SDGs(( ٢٠٣٠ستدامة عالقة التعليم البي�� مع أهداف التنمية امل

إدراج قضايا عن الت��� املنا�� �� املناهج الوطنية. - 

  البيئيةامللت����وال�رج����الجامعاتوالكلياتاملختلفةختصاصاتطالباال  ٦٫١

كما يلعب التعليم البي�� �� زيادة الو�� البي�� �� محيط املتلق�ن لهذا العلم والدوائر املحيطة ��م، وقد توزعت 
مجاالت العلوم البيئية وال�� تتسم بالتنوع الشديد ليشمل تقريباً أغلب العلوم الحياتية املعروفة وكذلك تداخلت 

ية واالجتماعية لتعمل معاً وضمن منظومة متكاملة ع�� تحقيق االستدامة. قتصاد�� اآلونة األخ��ة �� الجوانب اال

حسب الجنس �� دولة قطر مللتحق�ن �� الجامعات والكليات ا الطالب أعدادو�� هذا الصدد يوضح الجدول أدناه 

. وتظهر النتائج ٢٠١٤/٢٠١٥- ٢٠١٠/٢٠١١خالل الف��ة ب�ن األعوام الدراسية والجامعة والكلية والتخصص البي�� 
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حيث بلغ عدد  ٢٠١٥-٢٠١٠امللت�ق�ن ازدادت �� اآلونة األخ��� ع��ا �� األعوام السابقة خالل الف���  أعداد أن

% عن عام ٢٨ ولإلناث% ٢٧، وبمعدل نمو سنوي للذكور ٢٠١٥�� العام  ١٧٦واإلناث  ٩٨مللت�ق�ن الذكور ا
. ومن حيث عدد الطالب امللت�ق�ن حسب الجامعة والكلية فقد كان عدد امللت�ق�ن �� جامعة قطر ٢٠١٠/٢٠١١

حيث  خرى�� املؤسسات التعليمية األ امللت�ق�ن أعدادملختلف املستويات التعليمية هم النسبة األع�� مقارنة مع 

الطالب امللت�ق�ن ��  �جما��% من ٨٥طالب وطالبة، بنسبة  ٢٣٣بلغ عدد الطالب لكال الجنس�ن الذكور واالناث 
املؤسسات التعليمية للتخصصات البيئية.

الطالب٤٫١٢جدولعدد:��البيوالتخصصوالكليةوالجامعةالجنسحسبوالكلياتالجامعات��امللت���ن 

خاللالدراسية٢٠١٠/٢٠١١األعوام-٢٠١٤/٢٠١٥  

الجامعات
والكليات 

التخصصات
البيئيةالعلمية 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

لعلومقطركلية
الط��ان 

 3 9 7 2 9 1 12 18 9 17 الجويةاألرصاد

شمالكلية
األطلنطي-قطر 

البيئيةالصحة
 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 والسالمةاملهنية

والسالمةالصحة -
 الصحةالعامة

4 13 0 0 0 0 7 17 0 0 

:والسالمةالصحة
الغذائيةالسالمة

 والتفتيش
6 7 0 0 0 0 4 2 0 0 

لندنكلية
الجامعية -قطر  

اآلثارعلم       5 8 5 8 

12 3 9 5       ال��شيد 

 105 58 73 45 51 34 43 16 35 7 العلومالبيئية جامعةقطر

العلوم��ماجست
 11 4 15 2 16 1 8 0 0 0 البيئية

الهندسة��ماجست
 البيئية

0 0 4 5 7 7 6 10 14 13 

 ��ماجستتخطيط
 وتصميمعمراني

0 0 1 10 0 8 1 15 3 21 

 تخطيطدكتوراه
 وتصميمعمراني

0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

 176 98 158 78 91 44 78 39 65 38  املجموع

املصدر: الجامعات الحكومية والخاصة

 

عدد الخري��ن �� التخصصات البيئية قد زاد �� اآلونة األخ���  أن) ٤٫٥وبنفس النسق تظهر النتائج �� الشكل رقم (
 ٣٧واإلناث  ٢٣حيث بلغ عدد الخري��ن الذكور  ٢٠١٤/٢٠١٥ -٢٠١٠/٢٠١١ع��ا �� األعوام السابقة خالل الف��� 

. ٢٠١٤/٢٠١٥�� العام 

  

ختلف املستويات ومن حيث عدد الخريج�ن حسب الجهة التعليمية فقد كان عدد الخريج�ن �� جامعة قطر مل

لكال  حيث عدد الخريج�ن خرىالخريج�ن �� املؤسسات التعليمية األ أعدادالتعليمية هم النسبة األع�ى مقارنة مع 
عدد الخريج�ن �� املؤسسات التعليمية  إجما��% من ٤٢طالب وطالبة أي بنسبة  ٢٥الجنس�ن الذكور واالناث 

للتخصصات البيئية.

 

٦٫٢ املناهج��التعليميةالبيئة  

يعت�� نقلة نوعية تعمل ع�ى ترسيخ الدراسية مختلف املراحل �� التعليمية إدراج املواضيع البيئية ضمن املناهج  أن
املفاهيم والقضايا البيئية، ومرتبطة أيضاً �� تقويم السلوك البشري تجاه قضايا املحافظة ع�ى البيئة واملوارد 

التدوير واملحافظة ع�ى التنوع الحيوي املرتبط بالسالسل  إعادةفايات وثقافة الن إنتاجوتقليل  املياه الطبيعية مثل
الغذائية و���ها من املواضيع البيئية الكث��ة ال�� تتناولها هذه املناهج. 

زيادة الو�� عند أطفال اليوم قادة املستقبل بالقضايا البيئية املختلفة وكذلك تسليحهم  إ�ىكما يؤدي هذا اإلدراج 
التنمية املستقبلية بطريقة مستدامة.  إدارةبالعلم الذي يمك��م من 

يتم إدراج هذه الدروس والوحدات البيئة من ضمن املراحل األولية  أنه) التا�� ٤٫١٣ويتضح من الجدول رقم (
نسبة الوحدات ال�� تتناول املواضيع البيئية �� الصفوف األو�ى املدرسية لكال الفصل�ن  أننالحظ للطالب حيث 

هذا  أن% من عدد الوحدات الكلية ملادة العلوم. كما يالحظ من الجدول أدناه ٢٥األول والثاني، بلغت حوا�� 
إذ تصل نسبة الوحدات البيئية  االهتمام �� املواضيع البيئية يظهر بشكل ج�� �� الصفوف الخامس والسادس

االهتمام بالقضايا البيئية يستمر لغاية  أن% مقارنة مع وحدات العلوم الكلية �� كال الفصل�ن. كما ٥٠حوا�� 
األحياءالصفوف املتقدمة مثل التاسع ليصار بعد ذلك تخصيص العلوم لعدة فروع مثل الكيمياء والف��ياء و  ��

الثاني عشر.  ىإ�من العاشر  ةالصفوف الالحق
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ختلف املستويات ومن حيث عدد الخريج�ن حسب الجهة التعليمية فقد كان عدد الخريج�ن �� جامعة قطر مل

لكال  حيث عدد الخريج�ن خرىالخريج�ن �� املؤسسات التعليمية األ أعدادالتعليمية هم النسبة األع�ى مقارنة مع 
عدد الخريج�ن �� املؤسسات التعليمية  إجما��% من ٤٢طالب وطالبة أي بنسبة  ٢٥الجنس�ن الذكور واالناث 

للتخصصات البيئية.

 

٦٫٢ املناهج��التعليميةالبيئة  

يعت�� نقلة نوعية تعمل ع�ى ترسيخ الدراسية مختلف املراحل �� التعليمية إدراج املواضيع البيئية ضمن املناهج  أن
املفاهيم والقضايا البيئية، ومرتبطة أيضاً �� تقويم السلوك البشري تجاه قضايا املحافظة ع�ى البيئة واملوارد 

التدوير واملحافظة ع�ى التنوع الحيوي املرتبط بالسالسل  إعادةفايات وثقافة الن إنتاجوتقليل  املياه الطبيعية مثل
الغذائية و���ها من املواضيع البيئية الكث��ة ال�� تتناولها هذه املناهج. 

زيادة الو�� عند أطفال اليوم قادة املستقبل بالقضايا البيئية املختلفة وكذلك تسليحهم  إ�ىكما يؤدي هذا اإلدراج 
التنمية املستقبلية بطريقة مستدامة.  إدارةبالعلم الذي يمك��م من 

يتم إدراج هذه الدروس والوحدات البيئة من ضمن املراحل األولية  أنه) التا�� ٤٫١٣ويتضح من الجدول رقم (
نسبة الوحدات ال�� تتناول املواضيع البيئية �� الصفوف األو�ى املدرسية لكال الفصل�ن  أننالحظ للطالب حيث 

هذا  أن% من عدد الوحدات الكلية ملادة العلوم. كما يالحظ من الجدول أدناه ٢٥األول والثاني، بلغت حوا�� 
إذ تصل نسبة الوحدات البيئية  االهتمام �� املواضيع البيئية يظهر بشكل ج�� �� الصفوف الخامس والسادس

االهتمام بالقضايا البيئية يستمر لغاية  أن% مقارنة مع وحدات العلوم الكلية �� كال الفصل�ن. كما ٥٠حوا�� 
األحياءالصفوف املتقدمة مثل التاسع ليصار بعد ذلك تخصيص العلوم لعدة فروع مثل الكيمياء والف��ياء و  ��

الثاني عشر.  ىإ�من العاشر  ةالصفوف الالحق
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و :٤٫١٣جدولاالبتدائيةاملرحلة��البيئيةالوحداتاإلعداديةعددالعلوممادة��٢٠١٥  

الوحدات الوحداتالبيئية الصفالدرا���
 الكلية

نسبةالوحداتالبيئية
ج�ا��من�الوحدات 

مكونات
 *أحيائية

المكونات
 **أحيائية

 الفصلالدرا���األول
 0 2 %25 8 2 ول األ 

 1 3 %57 7 4 الخامس

 1 2 %43 7 3 السادس

 0 1 %13 8 1 السابع

 2 1 %43 7 3 الثامن

 2 2 %50 8 4 التاسع

 الثانيالفصلالدرا���
 0 2 %25 8 2 ول األ 

 0 1 %33 3 1 الثالث

 2 1 %75 4 3 الرابع

 1 1 %33 6 2 الخامس

 1 2 %60 5 3 السادس

 3 2 %63 8 5 السابع

 2 1 %43 7 3 الثامن

 2 0 %22 9 2 التاسع
الحيه تشمل جميع املخلوقات الحّية �� البيئة: الحيوانات واإلنسان والنباتات والفطريات والبكت��يا وبقّية املخلوقات وحيدة الخلية.  البيئية*: املكونات 

القّوة ال�� تعمل من حركة الهواء؛ أمواج البحر،  -ال أحيائية تشمل املواّد: الصخور واألرا���، املاء والهواء، الطاقة: الحرارة والضوء، القوى: الرياح البيئية**: املكونات 
القّوة الناجمة عن حركة املاء. -جريان املاء �� الوادي أو ع�� سطح األرض

للصفوف املختلفة  املصدر: تجميع البيانات من املناهج التعليمية

��  الف��ياء والكيمياءو األحياء�� مواد  إدراجهاال�� تم عدد الوحدات البيئية ) التا�� يستعرض ٤٫١٤والجدول (
�� الصف  األحياء�� مادة الوحدات البيئية  نسبة أن إ��، حيث تش�� النتائج ٢٠١٥خالل العام املرحلة الثانوية 

الثاني عشر الت�سي��� كانت النسبة األع�� خالل الفصل�ن األول والثاني، حيث شكلت متوسط نسب �� كال 
.األحياء% من عدد الوحدات الكلية ملادة ٨٣الفصل�ن بلغ 
 �� الصف الحادي عشر املتقدم املرتبة الثانية حيث كانت النسبة األحياء�� مادة الوحدات البيئية  وحققت نسبة

لكال الفصل�ن. األحياء% من عدد الوحدات الكلية ملادة ٧٥خالل الفصل�ن األول والثاني 

الصف الحادي عشر املتقدم حقق النسبة  أن إ���� مادة الف��ياء، ف�ش�� النتائج الوحدات البيئية  وبخصوص نسبة
�� الفصل الثاني.  ءملادة الف��يا% من عدد الوحدات الكلية ٧٥األع�� وذلك خالل الفصل الثاني حيث بلغت النسبة 

املتقدم بنسبة الثاني عشر و عشر ت�سي��� وجاء �� املرتبة الثانية وخالل الفصل الثاني أيضاً كٍل من الصف الثاني
�� الفصل الثاني. ء% من عدد الوحدات الكلية ملادة الف��يا٥٠بلغت 

الصف الثاني عشر ت�سي��� حقق  أن إ���ش�� النتائج �� مادة الكيمياء، فالوحدات البيئية أما فيما يتعلق بنسبة 

الوحدات  إجما��% من ٥٠خالل الفصل�ن األول والثاني النسبة األع�� حيث كان متوسط النسبة �� كال الفصل�ن 
��  الحادي عشر متقدمو الحادي عشر ت�سي���الكلية ملادة الكيمياء �� كال الفصل�ن. بينما جاء كل من الصف 

الوحدات الكلية ملادة الكيمياء �� الفصل األول،  إجما��% من ٦٧املرتبة الثانية وال�� بلغت خالل الفصل األول 

  

 إجما��% من ٦٧وكذلك حقق الصف العاشر نفس النسبة ولكن خالل الفصل الثاني حيث بلغت النسبة 
الوحدات الكلية ملادة الكيمياء �� الفصل الثاني.

٤٫١٤جدول:مواد��الثانويةاملرحلة��البيئيةالوحداتاألحياءعدد والكيمياءوالف���اء٢٠١٥  

الوحدات الوحداتالبيئية الصفالدرا���
 الكلية

نسبةالوحداتالبيئية
جما��من�الوحدات 

مكونات
 *أحيائية

المكونات
 **أحيائية

األحياءمادة(األول���الدراالفصل) 
�������عشر2 1 %100 3 3 الثاني 

 3 0 %75 4 3 الحاديعشرمتقدم

 2 0 %67 3 2 الثانيعشرمتقدم

األحياءمادة(الثاني���الدراالفصل) 
�������1 1 %50 4 2 العاشر 

�������عشر2   %67 3 2 الحادي 

�������عشر1 1 %67 3 2 الثاني 

 2 1 %75 4 3 الحاديعشرمتقدم

 1 0 %25 4 1 الثانيعشرمتقدم

 مادةالف���اء(الفصلالدرا���األول)
�������عشر3 0 %33 3 1 الحادي 

 مادةالف���اء(الفصلالدرا���الثاني)
�������عشر2 0 %50 2 1 الثاني 

 4 0 %75 4 3 الحاديعشرمتقدم

 2 0 %50 2 1 الثانيعشرمتقدم

 مادةالكيمياء(الفصلالدرا���الثاني)
 3  0 %67 3 2  العاشر

�������عشر3 0 %67 3 2 الحادي 

�������عشر3 0 %33 3 1 الثاني 

 3 0 %67 3 2 الحاديعشرمتقدم

 4 0 %25 4 1 الثانيعشرمتقدم

�������عشر03  %67  3 2 الثاني  
الحيه تشمل جميع املخلوقات الحّية �� البيئة: الحيوانات واإلنسان والنباتات والفطريات والبكت��يا وبقّية املخلوقات وحيدة الخلية.  البيئية*: املكونات 

تعمل من حركة الهواء؛ أمواج البحر، القّوة ال��  -ال أحيائية تشمل املواّد: الصخور واألرا���، املاء والهواء، الطاقة: الحرارة والضوء، القوى: الرياح البيئية**: املكونات 
القّوة الناجمة عن حركة املاء. -جريان املاء �� الوادي أو ع�� سطح األرض

املصدر: تجميع البيانات من املناهج التعليمية للصفوف املختلفة 

 تم إدراج أ أنهوكون العلوم والقضايا البيئية قضايا متشعبة ومتشابكة مع الكث�� من الجوانب والعلوم، فنجد 
ً
يضا

بعض من القضايا والعلوم البيئية �� املواد الثقافية واالجتماعية.

العامة �� املرحلة  العلوم االجتماعية والثقافة�� مواد عدد الوحدات البيئية ) ل٤٫١٥ويوضح الجدول رقم (
العلوم �� الوحدات البيئية  نسبة أن إ��. حيث تش�� النتائج ٢٠١٥خالل العام والثانوية  اإلعداديةو االبتدائية

العلوم ملادة  الوحدات الكلية إجما��% من ٥٦، وبمتوسط نسبة بلغ اإلعداديةكانت األع�� �� املرحلة االجتماعية 
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 إجما��% من ٦٧وكذلك حقق الصف العاشر نفس النسبة ولكن خالل الفصل الثاني حيث بلغت النسبة 
الوحدات الكلية ملادة الكيمياء �� الفصل الثاني.

٤٫١٤جدول:مواد��الثانويةاملرحلة��البيئيةالوحداتاألحياءعدد والكيمياءوالف���اء٢٠١٥  

الوحدات الوحداتالبيئية الصفالدرا���
 الكلية

نسبةالوحداتالبيئية
جما��من�الوحدات 

مكونات
 *أحيائية

المكونات
 **أحيائية

األحياءمادة(األول���الدراالفصل) 
�������عشر2 1 %100 3 3 الثاني 

 3 0 %75 4 3 الحاديعشرمتقدم

 2 0 %67 3 2 الثانيعشرمتقدم

األحياءمادة(الثاني���الدراالفصل) 
�������1 1 %50 4 2 العاشر 

�������عشر2   %67 3 2 الحادي 

�������عشر1 1 %67 3 2 الثاني 

 2 1 %75 4 3 الحاديعشرمتقدم

 1 0 %25 4 1 الثانيعشرمتقدم

 مادةالف���اء(الفصلالدرا���األول)
�������عشر3 0 %33 3 1 الحادي 

 مادةالف���اء(الفصلالدرا���الثاني)
�������عشر2 0 %50 2 1 الثاني 

 4 0 %75 4 3 الحاديعشرمتقدم

 2 0 %50 2 1 الثانيعشرمتقدم

 مادةالكيمياء(الفصلالدرا���الثاني)
 3  0 %67 3 2  العاشر

�������عشر3 0 %67 3 2 الحادي 

�������عشر3 0 %33 3 1 الثاني 

 3 0 %67 3 2 الحاديعشرمتقدم

 4 0 %25 4 1 الثانيعشرمتقدم

�������عشر03  %67  3 2 الثاني  
الحيه تشمل جميع املخلوقات الحّية �� البيئة: الحيوانات واإلنسان والنباتات والفطريات والبكت��يا وبقّية املخلوقات وحيدة الخلية.  البيئية*: املكونات 

تعمل من حركة الهواء؛ أمواج البحر، القّوة ال��  -ال أحيائية تشمل املواّد: الصخور واألرا���، املاء والهواء، الطاقة: الحرارة والضوء، القوى: الرياح البيئية**: املكونات 
القّوة الناجمة عن حركة املاء. -جريان املاء �� الوادي أو ع�� سطح األرض

املصدر: تجميع البيانات من املناهج التعليمية للصفوف املختلفة 

 تم إدراج أ أنهوكون العلوم والقضايا البيئية قضايا متشعبة ومتشابكة مع الكث�� من الجوانب والعلوم، فنجد 
ً
يضا

بعض من القضايا والعلوم البيئية �� املواد الثقافية واالجتماعية.

العامة �� املرحلة  العلوم االجتماعية والثقافة�� مواد عدد الوحدات البيئية ) ل٤٫١٥ويوضح الجدول رقم (
العلوم �� الوحدات البيئية  نسبة أن إ��. حيث تش�� النتائج ٢٠١٥خالل العام والثانوية  اإلعداديةو االبتدائية

العلوم ملادة  الوحدات الكلية إجما��% من ٥٦، وبمتوسط نسبة بلغ اإلعداديةكانت األع�� �� املرحلة االجتماعية 
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��  العلوم االجتماعيةخالل الفصل الثاني. تال ذلك املتوسط متوسط نسب الوحدات البيئية �� مادة  االجتماعية
خالل الفصل  العلوم االجتماعيةملادة  الوحدات الكلية �جما��% من ٥٣متوسط النسب  املرحلة الثانوية حيث بلغ

االبتدائية ثالثاً بمتوسط نسب بلغ  �� املرحلة العلوم االجتماعية�� مادة الوحدات البيئية  الثاني. وجاءت نسبة
خالل الفصل الثاني. العلوم االجتماعيةملادة  الوحدات الكلية �جما��% من ٣٨

�� مادة الثقافة �� الصف الوحدات البيئية نسبة  أن �� مادة الثقافة العامةالوحدات البيئية  كما تش�� نتائج نسبة
وخالل الفصل األول كانت األع�� بنسبة توزعت ع�� هذين الصف�ن بلغت  الثاني عشر ت�سي���متقدم والثاني عشر 

الوحدات خالل الفصل الدرا��� األول، تال تلك النسبة نسبة  ملادة الثقافة العامة الوحدات الكلية �جما��% من ٥٠
 �جما��% من ٣٣�� مادة الثقافة �� الصفوف التاسع والعاشر بنسبة توزعت ع�� هذين الصف�ن بلغت البيئية 

خالل الفصل الدرا��� األول. ملادة الثقافة العامة الوحدات الكلية

٤٫١٥جدول:املرحلة��البيئيةالوحداتاالبتدائيةعدد اإلعداديةووالثانويةمواد��العلوم  
  ٢٠١٥العامةاالجتماعيةوالثقافة

 الوحداتالكلية الوحداتالبيئية الصفالدرا���
الوحداتنسبة

 البيئية
 مكوناتأحيائية*

المكونات
 أحيائية**

االجتماعيةالعلوممادة���الدراالثاني(الفصل( 
2 0 %50 4 2 الثالث 

 2 0 %33 6 2 الرابع

 0 1 %17 6 1 الخامس

 2 1 %50 6 3 السادس

 2 2 %67 6 4 السابع

 1 1 %33 6 2 الثامن

 1 3 %67 6 4 التاسع

 3 1 %67 6 4 العاشر

عشر1 1 %50 4 2 ��س����الحادي 

عشرس����الثاني�� 1 2 50% 1 0 

 1 1 %50 4 2 الحاديعشرمتقدم

 1 0 %50 2 1 الثانيعشرمتقدم

العامةالثقافةمادة���الدرااألول (الفصل( 
 0 2 %33 6 2 السادس

 0 1 %17 6 1 الثامن

 2 0 %33 6 2 التاسع

 2 0 %33 6 2 العاشر

 1 0 %25 4 1 الحاديعشر��س����

 2 0 %50 4 2 الثانيعشر��س����

 1 0 %25 4 1 الحاديعشرمتقدم
الحيه تشمل جميع املخلوقات الحّية �� البيئة: الحيوانات واإلنسان والنباتات والفطريات والب�ت��يا وبقّية املخلوقات وحيدة الخلية.  البيئية*: املكونات 

تعمل من حركة الهواء؛ أمواج البحر، القّوة ال��  -ال أحيائية تشمل املواّد: الصخور واألرا���، املاء والهواء، الطاقة: الحرارة والضوء، القوى: الرياح البيئية**: املكونات 
القّوة الناجمة عن حركة املاء. -جريان املاء �� الوادي أو ع�� سطح األرض

املصدر: تجميع البيانات من املناهج التعليمية للصفوف املختلفة 

  

  األخضرقتصاداال-االستثمارالبي�� .٧
عملية االستثمارات بشكلها املعهود ولكن مخرجات هذا االستثمار تعود بالفائدة  إ���ش�� مفهوم االستثمارات البيئية 

االستجابة إدارةالبيئة مما يظهر جانب من جوانب  إدارةع�� حماية و البيئة من قبل الدولة  إدارةلحماية و
. قتصادواال

ل، الشركات ال�� تقوم بعمليات جمع وتتنوع االستثمارات البيئية �� دولة قطر �� العديد من املجاالت البيئية، مث
الحدائق والساحات العامة واملناظر الطبيعية،  أعمالومعالجة وتدوير النفايات، الشركات ال�� تقوم بتوف�� خدمات 

العادمة، وحديثاً  املياه إدارةوالشركات ال�� تقوم بت��يد املناطق، واالستشارات البيئة، والشركات ال�� تعمل �� 
 إدارةالطاقة املتجددة و���ها الكث�� الكث�� من االستثمارات ال�� تع�� �� توف�� خدمات من ش���ا حماية واستثمارات 

هذا التقرير لم تتوفر بيانات عن هذه االستثمارات بمفهومها البي��. عدادإالبيئة. ولكن لح�ن 

ية ايضاً وبذلك تحقق قتصادجتماعية واالواالستثمارات البيئية ال تعود بالنفع فقط ع�� البيئة بل ع�� النوا�� اال
توازن ب�ن دعائم التنمية املستدامة الثالث. ف��افق هذه االستثمارات خلق العديد من فرص العمل بمختلف فئا��ا 

فئات املتخصص�ن والخ��ا�. كما يرافق هذا االستثمار إيجاد فرص  إ��من فئات العمالة العادية والعمالة املاهرة 

نحو النمو �� العديد من القطاعات. قتصادوعة تعمل من خالل تقاطعا��ا ع�� دفع عجلة االية متناقتصاد

  الصناعاتاملرتبطة��الخدماتالبيئية ٧٫١

وال�� تعرف حسب التصنيف  املرتبطة �� الخدمات البيئيةية قتصاداال األنشطة) يوضح ٤٫١٦الجدول رقم (
النفايات ومعالج��ا.  إدارةالصرف الص�� و أنشطةو املياه اإلصدار الرابع الحد الثاني بصناعة إمدادات االقتصادي

القيمة املضافة الصافية تحمل إشارة  أنيوجد بعض العجز املا�� �� هذا النشاط حيث  أنهويظهر من خالل النتائج 
ة من االهتجماليسالبة وال�� �� عبارة عن القيمة املضافة اإلة وحسب جماليالكات، وبدورها القيمة املضافة اإل

مطروحاً منه املستلزمات السلعية  نتاجالنتائج �� الجدول أدناه تحمل إشارة سالبة و�� عبارة عن قيمة اإل
والخدمية.
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  األخضرقتصاداال-االستثمارالبي�� .٧
عملية االستثمارات بشكلها املعهود ولكن مخرجات هذا االستثمار تعود بالفائدة  إ���ش�� مفهوم االستثمارات البيئية 

االستجابة إدارةالبيئة مما يظهر جانب من جوانب  إدارةع�� حماية و البيئة من قبل الدولة  إدارةلحماية و
. قتصادواال

ل، الشركات ال�� تقوم بعمليات جمع وتتنوع االستثمارات البيئية �� دولة قطر �� العديد من املجاالت البيئية، مث
الحدائق والساحات العامة واملناظر الطبيعية،  أعمالومعالجة وتدوير النفايات، الشركات ال�� تقوم بتوف�� خدمات 

العادمة، وحديثاً  املياه إدارةوالشركات ال�� تقوم بت��يد املناطق، واالستشارات البيئة، والشركات ال�� تعمل �� 
 إدارةالطاقة املتجددة و���ها الكث�� الكث�� من االستثمارات ال�� تع�� �� توف�� خدمات من ش���ا حماية واستثمارات 

هذا التقرير لم تتوفر بيانات عن هذه االستثمارات بمفهومها البي��. عدادإالبيئة. ولكن لح�ن 

ية ايضاً وبذلك تحقق قتصادجتماعية واالواالستثمارات البيئية ال تعود بالنفع فقط ع�� البيئة بل ع�� النوا�� اال
توازن ب�ن دعائم التنمية املستدامة الثالث. ف��افق هذه االستثمارات خلق العديد من فرص العمل بمختلف فئا��ا 

فئات املتخصص�ن والخ��ا�. كما يرافق هذا االستثمار إيجاد فرص  إ��من فئات العمالة العادية والعمالة املاهرة 

نحو النمو �� العديد من القطاعات. قتصادوعة تعمل من خالل تقاطعا��ا ع�� دفع عجلة االية متناقتصاد

  الصناعاتاملرتبطة��الخدماتالبيئية ٧٫١

وال�� تعرف حسب التصنيف  املرتبطة �� الخدمات البيئيةية قتصاداال األنشطة) يوضح ٤٫١٦الجدول رقم (
النفايات ومعالج��ا.  إدارةالصرف الص�� و أنشطةو املياه اإلصدار الرابع الحد الثاني بصناعة إمدادات االقتصادي

القيمة املضافة الصافية تحمل إشارة  أنيوجد بعض العجز املا�� �� هذا النشاط حيث  أنهويظهر من خالل النتائج 
ة من االهتجماليسالبة وال�� �� عبارة عن القيمة املضافة اإلة وحسب جماليالكات، وبدورها القيمة املضافة اإل

مطروحاً منه املستلزمات السلعية  نتاجالنتائج �� الجدول أدناه تحمل إشارة سالبة و�� عبارة عن قيمة اإل
والخدمية.
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  الطرقالبديلة��تو���الت��يد ٧٫٢

هذه توف�� بدائل رفيقة للبيئة مقارنة بالطرق التقليدية، حيث تعت�� هذه  االستجابة أنشطةيندرج من خالل 
التقليدي ع�� البيئة من  قتصادالسلبية لال اآلثاراألخضر والذي يعمل ع�� تقليل  قتصاداال أنشطةضمن  األنشطة

الطاقة وبالتا��  اس��ال�ملوارد املائية وتقليل خالل استغالل املصادر ��� التقليدية كبدائل �� استخدامات ا
تخفيض االنبعاثات. 

هذه األمثلة �� اآلونة األخ��ة انتهجت العديد من الشركات توف�� خدمة ت��يد املناطق املركزية من خالل ومن ضمن 
العادمة املعالجة �� الت��يد.  املياهوحالياً  املياهامل��دة من وحدات تستخدم  املياهتوف�� خدمة ت��يد الهواء عن طريق 

% عن مثيال��ا ٥٠-٤٠وحسب كهرماء/ت��يد املناطق، فإن الطاقة املستخدمة �� هذا النوع من الت��يد تقل بمقدار 
من طرق الت��يد التقليدية.

ت هذا النوع من الت��يد �� دولة قطر يتم من خالل شركات متخصصة �� هذا املجال ومن خالل بعض املنشآ إنتاجو
أنفسها حيث تقوم بتقديم هذه الخدمة ذاتياً ضمن نفس املنشأة. ويوجد بعض املنشآت ال�� تقوم بمعالجة مياه 

العادمة  املياهالصرف الص�� الناتجة عن املنشأة نفسها واستخدامه �� الت��يد �� عملية تكاملية تس��دف معالجة 
اقة. العذبة وتقليل استخدامات الط املياهوتوف�� استخدامات 

) حول بعض هذه الشركات، يوضح مقدار التوف�� �� الطاقة الكهربائية املستخدمة �� عملية ٤٫١٧والجدول رقم (
الت��يد مقارنة مع طريق الت��يد التقليدية وكذلك مقدار التوف�� �� انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يساهم �� 

نفس الوقت توف�� فرص عمل كب��ة مقارنة بطرق الطبيعية، و�� تحس�ن نوعية البيئة وكذلك املحافظة ع�� املوارد 

فرصة عمل فنية، وذلك عدا عن  ٣٥الت��يد التقليدية (تقريباً بدون موظف�ن)، حيث وفرت محطات الت��يد حوا�� 
الوظائف املرافقة األمثل اإلداري�ن واملحاسب�ن واملبيعات وموظفي الخدمات والدعم واإلسناد. خرى

٤٫١٧جدولاملناطقت��يدعمليةمؤشراتبعض:٢٠١٥-٢٠١٠  

مقدرةمحطات السنة
مليونالت��يد
/ت��يدطن
 الساعة

املستخدمةاملياه
 )٣(م

الطاقة
املستخدمة
جيجا)

 وات/ساعة)

���توكمية
الطاقةالكهربية
الت��يدمعمقارنة
جيجا)التقليدي

 واطساعة)

االنبعاثاتتقليلكمية
مقارنةمعالناتجة

مليون)التقليديالت��يد
اكسيدثاني��م�اطن

(الكربون 
2010 169,995,710 1,390,419 187 102 66,024 

2011 124,837,668 1,514,603 222 125 80,497 

2012 267,276,750 1,953,508 264 190 122,714 

2013 291,185,327 2,078,022 286 209 134,960 

2014 324,620,702 2,388,304 327 225 145,329 

2015 364,783,976 2,713,526 367 253 163,104 
املصدر: عملية تجميع البيانات من الجهات املس��دفة
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  الطرقالبديلة��تو���الت��يد ٧٫٢

هذه توف�� بدائل رفيقة للبيئة مقارنة بالطرق التقليدية، حيث تعت�� هذه  االستجابة أنشطةيندرج من خالل 
التقليدي ع�� البيئة من  قتصادالسلبية لال اآلثاراألخضر والذي يعمل ع�� تقليل  قتصاداال أنشطةضمن  األنشطة

الطاقة وبالتا��  اس��ال�ملوارد املائية وتقليل خالل استغالل املصادر ��� التقليدية كبدائل �� استخدامات ا
تخفيض االنبعاثات. 

هذه األمثلة �� اآلونة األخ��ة انتهجت العديد من الشركات توف�� خدمة ت��يد املناطق املركزية من خالل ومن ضمن 
العادمة املعالجة �� الت��يد.  املياهوحالياً  املياهامل��دة من وحدات تستخدم  املياهتوف�� خدمة ت��يد الهواء عن طريق 

% عن مثيال��ا ٥٠-٤٠وحسب كهرماء/ت��يد املناطق، فإن الطاقة املستخدمة �� هذا النوع من الت��يد تقل بمقدار 
من طرق الت��يد التقليدية.

ت هذا النوع من الت��يد �� دولة قطر يتم من خالل شركات متخصصة �� هذا املجال ومن خالل بعض املنشآ إنتاجو
أنفسها حيث تقوم بتقديم هذه الخدمة ذاتياً ضمن نفس املنشأة. ويوجد بعض املنشآت ال�� تقوم بمعالجة مياه 

العادمة  املياهالصرف الص�� الناتجة عن املنشأة نفسها واستخدامه �� الت��يد �� عملية تكاملية تس��دف معالجة 
اقة. العذبة وتقليل استخدامات الط املياهوتوف�� استخدامات 

) حول بعض هذه الشركات، يوضح مقدار التوف�� �� الطاقة الكهربائية املستخدمة �� عملية ٤٫١٧والجدول رقم (
الت��يد مقارنة مع طريق الت��يد التقليدية وكذلك مقدار التوف�� �� انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يساهم �� 

نفس الوقت توف�� فرص عمل كب��ة مقارنة بطرق الطبيعية، و�� تحس�ن نوعية البيئة وكذلك املحافظة ع�� املوارد 

فرصة عمل فنية، وذلك عدا عن  ٣٥الت��يد التقليدية (تقريباً بدون موظف�ن)، حيث وفرت محطات الت��يد حوا�� 
الوظائف املرافقة األمثل اإلداري�ن واملحاسب�ن واملبيعات وموظفي الخدمات والدعم واإلسناد. خرى

٤٫١٧جدولاملناطقت��يدعمليةمؤشراتبعض:٢٠١٥-٢٠١٠  

مقدرةمحطات السنة
مليونالت��يد
/ت��يدطن
 الساعة

املستخدمةاملياه
 )٣(م

الطاقة
املستخدمة
جيجا)

 وات/ساعة)

���توكمية
الطاقةالكهربية
الت��يدمعمقارنة
جيجا)التقليدي

 واطساعة)

االنبعاثاتتقليلكمية
مقارنةمعالناتجة

مليون)التقليديالت��يد
اكسيدثاني��م�اطن

(الكربون 
2010 169,995,710 1,390,419 187 102 66,024 

2011 124,837,668 1,514,603 222 125 80,497 

2012 267,276,750 1,953,508 264 190 122,714 

2013 291,185,327 2,078,022 286 209 134,960 

2014 324,620,702 2,388,304 327 225 145,329 

2015 364,783,976 2,713,526 367 253 163,104 
املصدر: عملية تجميع البيانات من الجهات املس��دفة
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٨. الطبيعيةللكوارثالجاهزية  
الجاهزية للكوارث الطبيعية والطوارئ �� إجراءات وتداب�� تحد من آثار الكوارث الطبيعية والتقنية وحاالت الطوارئ 

من قبل الدولة والقطاع الخاص واملنظمات  االستجابةالعامة، و�� �� نفس الوقت ترصد وتدلل ع�� خطط 
ويرصد أيضاً مقدار املساعدات الخارجية املقدمة  .حدوث الظواهر الطبيعية والكوارث الشديدةاملجتمعية ملواجهة 

يد العون لك��� من الدول املتضررة �� مختلف مناطق العالم  للدول املتضررة بالكوارث الطبيعية. وتقدم دولة قطر
التقرير لم ي�س�� الحصول ع�� البيانات املطلوبة والخاصة باملساعدات ال�� تقدمها دولة قطر  إعدادولكن لح�ن 

من  اإلنفاقجاهزية دولة قطر للكوارث والطوارئ، رغم ورود بعض بيانات �� قسم عن للدول وال البيانات ال�� تع�� 
مؤسسة حكومية ما ولكن هذه البيانات ال  املبكر والجاهزية للكوارث والطوارئ �� اإلنذارهذا التقرير عن برامج 

صتعكس الجاهزية العالية ال�� تتمتع ��ا دولة قطر �� هذا الخصو.
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الدستور الدائم لدولة قطر. .١

.٢٠١٦- ٢٠١١التنمية الوطنية  اس��اتيجية .٢

األمم املتحدة للبيئة. إطار -األمم املتحدة  .٣

الجوية. األرصاد إدارة -الهيئة العامة للط��ان املدني .٤

وزارة البلدية والبيئة. .٥

وزارة الصحة العامة. .٦

وزارة املالية. .٧

وزارة الداخلية. .٨

.) أشغال(هيئة األشغال العامة .٩

املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء). .١٠

قطر. –شبكة نظم املعلومات الجغرافية  .١١

الزرا��. س��ال�النشرة السنوية ال- وزارة البلدية والبيئة .١٢

املحاصيل الزراعية. إنتاجالنشرة السنوية ملساحات  -وزارة البلدية والبيئة .١٣

السمكي. حصاءالنشرة السنوية لإل- وزارة البلدية والبيئة .١٤

١٥. حصاءوزارة التخطيط التنموي واإل–  ٢٠١٣ات البيئة إحصاءتقرير.

١٦. حصاءوزارة التخطيط التنموي واإل–  ٢٠١٦ات املياه إحصاءتقرير.

١٧. حصاءوزارة التخطيط التنموي واإل– ات البيئة.إحصاءالسنوية فصل  حصائيةاملجموعة اإل
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٢٠. حصاءوزارة التخطيط التنموي واإل– ات التعليم.إحصاءالسنوية فصل  حصائيةاملجموعة اإل
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القومية.
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القومية.
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  املالحق
 

بالبيئةاملتعلقةالدولية٢٠١٦-١٩٧٨االتفاقيات  

 نوعاالتفاقية السنة

 دوليةاتاتفاقي

١٩٨٧ 
 ١٩٨٧وبروتوكول مون��يال التنفيذي لسنة  األوزونبشأن حماية طبقة  ١٩٨٥اتفاقية فيينا لسنة  

 ١٩٩٢و ١٩٩٠الخاص باملواد املستنفدة لألوزون وتعديالته لعامي 
)رقم١٥املرسوم(

١٩٩٦لسنة 
م ١٩٨٩اتفاقية بازل الدولية للتحكم �� نقل النفايات الخطرة والتخلص م��ا ع�� الحدود  

)رقم٢٩املرسوم(
١٩٩٩لسنة 

اتفاقية دولية ملكافحة التصحر �� البلدان ال�� تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة ��  
إفريقيا 

رقمبقانونمرسوم
)٢٢لسنة(٢٠٠١ 

 وتخزين االسلحة البيولوجية والسامة واباد��ا  إنتاجاتفاقية دولية لتحريم تطور و

٢٠٠٤ 
اتفاقية روتردام بشأن املوافقة املسبقة ع�� علم عن مواد كيميائية ومبيدات آفات الزراعية معنية ��  

التجارة الدولية

١٩٩٣  وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدم�� تلك األسلحة (دولية)  إنتاجاتفاقية حظر استحداث و

 ١٩٨٩الخطرة والتخلص م��ا ع�� الحدود (دولية)  إتفاقية بازل بشأن التحكم �� نقل النفايات  ١٩٩٥
معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية (دولية)  ١٩٩٦

اتفاقية قانون استخدام املجاري املائية الدولية �� األغراض غ�� املالحية (دولية)   ١٩٩٧

 اتفاقية استكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة  ٢٠٠١
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (دولية)  ٢٠٠٤

٢٠٠٥ 
(النص الجامع  ٢٠٠٥اتفاقية قمع األعمال غ�� املشروعة املوّجهة ضد سالمة املالحة البحرية لعام  

 ٢٠٠٥التفاقية قمع األعمال غ�� املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ول��وتوكول عام 
لالتفاقية) (دولية) 

٢٠٠٥ 
بروتوكول قمع األعمال غ�� املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة �� الجرف القاري،  

(دو��)  ٢٠٠٥

٢٠٠٩ 
معاهدة عدم انتشار  إطاراتفاق ب�ن دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات ��  

األسلحة النووية (دولية) 

٢٠١٠ 
اتفاقية تعاون ثقا�� ب�ن حكومة دولة قطر واملنظمة اإلسالمية لل��بية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)  

(دولية) 
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  املالحق
 

بالبيئةاملتعلقةالدولية٢٠١٦-١٩٧٨االتفاقيات  

 نوعاالتفاقية السنة

 دوليةاتاتفاقي

١٩٨٧ 
 ١٩٨٧وبروتوكول مون��يال التنفيذي لسنة  األوزونبشأن حماية طبقة  ١٩٨٥اتفاقية فيينا لسنة  

 ١٩٩٢و ١٩٩٠الخاص باملواد املستنفدة لألوزون وتعديالته لعامي 
)رقم١٥املرسوم(

١٩٩٦لسنة 
م ١٩٨٩اتفاقية بازل الدولية للتحكم �� نقل النفايات الخطرة والتخلص م��ا ع�� الحدود  

)رقم٢٩املرسوم(
١٩٩٩لسنة 

اتفاقية دولية ملكافحة التصحر �� البلدان ال�� تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة ��  
إفريقيا 

رقمبقانونمرسوم
)٢٢لسنة(٢٠٠١ 

 وتخزين االسلحة البيولوجية والسامة واباد��ا  إنتاجاتفاقية دولية لتحريم تطور و

٢٠٠٤ 
اتفاقية روتردام بشأن املوافقة املسبقة ع�� علم عن مواد كيميائية ومبيدات آفات الزراعية معنية ��  

التجارة الدولية

١٩٩٣  وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدم�� تلك األسلحة (دولية)  إنتاجاتفاقية حظر استحداث و

 ١٩٨٩الخطرة والتخلص م��ا ع�� الحدود (دولية)  إتفاقية بازل بشأن التحكم �� نقل النفايات  ١٩٩٥
معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية (دولية)  ١٩٩٦

اتفاقية قانون استخدام املجاري املائية الدولية �� األغراض غ�� املالحية (دولية)   ١٩٩٧

 اتفاقية استكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة  ٢٠٠١
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (دولية)  ٢٠٠٤

٢٠٠٥ 
(النص الجامع  ٢٠٠٥اتفاقية قمع األعمال غ�� املشروعة املوّجهة ضد سالمة املالحة البحرية لعام  

 ٢٠٠٥التفاقية قمع األعمال غ�� املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ول��وتوكول عام 
لالتفاقية) (دولية) 

٢٠٠٥ 
بروتوكول قمع األعمال غ�� املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة �� الجرف القاري،  

(دو��)  ٢٠٠٥

٢٠٠٩ 
معاهدة عدم انتشار  إطاراتفاق ب�ن دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات ��  

األسلحة النووية (دولية) 

٢٠١٠ 
اتفاقية تعاون ثقا�� ب�ن حكومة دولة قطر واملنظمة اإلسالمية لل��بية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)  

(دولية) 
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 نوعاالتفاقية السنة
 متعددةاألطرافاتاتفاقي
الرطبة  األرا���اتفاقية رامسار بشأن ١٩٧١

١٩٧٣ 
اتفاقية بشأن التجارة الدولية �� األنواع املهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات ال��ية  

(دولية) 

 معاهدة املحافظة ع�� األنواع املهاجرة من الحيوانات ال��ية  ١٩٧٩
األمم املتحدة لقانون البحار املؤتمر الثالث لقانون البحار (دولية)  اتفاقية  ١٩٨٢

)رقم٣٦املرسوم(
١٩٨٩لسنة 

 ١٩٨٨ال��وتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري  

 اتفاقية األمم املتحدة بشأن �غ�� املناخ  ١٩٩٢
رقمبقانونمرسوم

)٩٠لسنة(م١٩٩٦ 
م ١٩٩٢اتفاقية التنوع البيولو�� لسنة  

 ٢٠١٦اتفاق باريس للحد من آثار التغ�� املنا�� عام  ٢٠١٦
 إقليميةاتاتفاقي
(إقليمية)  سماكالشركة العربية ملصايد األ إنشاءاتفاقية   ١٩٧٩

١٩٩٠ 
ة اإلقليمياملنظمة  ١٩٩٠ف��اير  ٢١بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر �� ال��  

لحماية البيئة البحرية الكويت (إقليمية) 

النظام املوحد ل��اءات اال���اع لدول مجلس التعاون (إقليمية)   ١٩٩٢

٢٠٠١ 
اتفاقية املحافظة ع�� الحياة الفطرية ومواطنه الطبيعية �� دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  

(إقليمية) 

٢٠١١  حاالت الطوارئ (إقلي��) دارةالنظام األسا��� ملركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية إل 
 بروتوكولدو��

بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائية   ٢٠٠٧

ثنائيةاتفاقية 

١٩٩٣ 
مكتب  أعمالإتفاق ب�ن حكومة دولة قطر ومنظمة األمم املتحدة لل��بية والعلوم والثقافة بشأن تنظيم  

للدول العربية �� الخليج (ثنائية)  اإلقلي��اليونسكو 

٢٠٠٨ 
التقييس  أنشطةمذكرة تفاهم بشأن االع��اف املتبادل بعالمات دمغ املعادن الثمينة والتعاون �� مجال  

والرقابة ع�� املعادن الثمينة واألحجار ذات القيمة ب�ن حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان 
(ثنائية) 

٢٠١٢ 
مذكرة تفاهم �� مجال الزراعة وال��وة الحيوانية والسمكية ب�ن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية  

بلغاريا (ثنائية)

٢٠١٢ 
مذكرة تفاهم بشأن التعاون �� مجال التعليم والبحث العل�� ب�ن حكومة دولة قطر ومجلس وزراء  

أوكرانيا (ثنائية) 

دولة قطر وحكومة الجمهورية ال��كية للتعاون �� مجال البيئةمذكرة تفاهم ب�ن حكومة   ٢٠١٦ 
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