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اللجنة الدائمة للسكان
بيــن  المواءمــة  تحقيــق  علــى  تعمــل  وطنيــة  هيئــة 
المتطلبــات الســكانية والتنميــة المســتدامة، اســتنادًا 
إلــى مبــادئ الشــريعة اإلســامية وقيــم المجتمــع القطــري 
ــر  ــة قط ــة ورؤي ــية للدول ــات السياس ــتور والتوجه والدس
ــة  ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــع األه ــق م ــا يتف ــة، وبم الوطني
لمجلــس  الســكانية  واالســتراتيجية  قطــر  دولــة  فــي 
ــة  ــات اإلقليمي ــة والمرجعي ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل التع

والدوليــة األخــرى.

من أجل حياة أفضلسكان

نشرة سكان
نشــرة »ســكان« هــي نشــرة إلكترونيــة تصدرهــا اللجنــة 
ــر  ــى نش ــعى إل ــر. وتس ــة قط ــي دول ــكان ف ــة للس الدائم
الثقافــة الســكانية والتعريــف بنشــاطات اللجنــة الدائمــة 

ــق بالسياســة الســكانية. ــا يتعل للســكان والســيما فيم

يمكنكم تنزيل النشرة عبر الرابط التالي:

 www.ppc.gov.qa
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اقرأ في هذا العدد 
٭ السياسة٭السكانية٭اجلديدة٭لدولة٭قطر٭2017-2022:٭اإلطار٭العام،٭الغايات،٭األهداف٭	
٭ اليوم٭القطري٭للسكان٭2017:٭التقرير٭اخلتامي٭	
٭ أهم٭نشاطات٭وفعاليات٭اللجنة٭ومكتبها٭الفني٭خالل٭الربع٭األخير٭من٭عام٭2017	
٭ نسبة٭إشهادات٭الطالق٭إلى٭عقود٭الزواج	
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يسعدني٭ للدولة،٭ الوطني٭ باليوم٭ قطر٭ سكان٭ احتفاالت٭ مع٭ تزامنًا٭
خصص٭ الذي٭ »سكان«٭ نشرة٭ من٭ اجلديد٭ العدد٭ لهذا٭ التقدمي٭
 2022-2017 اجلديدة٭ السكانية٭ بالسياسة٭ املتعلقة٭ للمواضيع٭

العام. لهذا٭ للسكان٭ القطري٭ اليوم٭ احتفالية٭ يف٭ وإشهارها٭
اجلديدة،٭ السكانية٭ للسياسة٭ العام٭ اإلطار٭ األول٭ املوضوع٭ يتناول٭
يخص٭ فيما٭ السكاني٭ النمو٭ تواجه٭ التي٭ التحديات٭ عند٭ فيتوقف٭
التركيبة٭ اختالالت٭ ويبحث٭يف٭ القطريني،٭ وغير٭ القطريني٭ السكان٭
السكان٭ مجموع٭ بني٭ القطريني٭ نسبة٭ قلة٭ يف٭ املتمثلة٭ السكانية٭
منطلقات٭ يتناول٭ كما٭ وغيرها.٭ والعزاب٭ الذكور٭ نسبة٭ وارتفاع٭
السياسة٭السكانية٭واملبادئ٭العامة٭التي٭تستند٭إليها،٭ليخلص٭إلى٭
وإجراءاته. وأهدافه٭ اجلديد٭ العمل٭ برنامج٭ لغايات٭ استعراض٭

للسكان٭ القطري٭ اليوم٭ وقائع٭ فيستعرض٭ الثاني،٭ املوضوع٭ أما٭
وزير٭ سعادة٭ برعاية٭ 2017/10/31،٭ بتاريخ٭ الدوحة٭ يف٭ عقد٭ الذي٭
فعال٭ تطبيق٭ »نحو٭ شعار٭ حتت٭ واإلحصاء،٭ التنموي٭ التخطيط٭
سعادة٭ ألقى٭ حيث٭ 2017-2022.٭ قطر٭ لدولة٭ السكانية٭ للسياسة٭

والعمل٭ اإلدارية٭ التنمية٭ وزير٭ النعيمي،٭ سعد٭ بن٭ عيسى٭ الدكتور٭
طوسون،٭ آسر٭ والسيد٭ الشرف.٭ ضيف٭ كلمة٭ االجتماعية،٭ والشؤون٭
املمثل٭املقيم٭لصندوق٭األمم٭املتحدة٭للسكان٭لدول٭مجلس٭التعاون٭
الدكتور٭ سعادة٭ االحتفالية٭ حضر٭ كما٭ الصندوق.٭ كلمة٭ اخلليجي،٭
الوزارات٭ ممثلي٭ من٭ وعدد٭ األمير،٭ سمو٭ مستشار٭ ابراهيم٭ ابراهيم٭

السكانية.٭ بالقضايا٭ املعنية٭ والهيئات٭
أما٭املوضوع٭الثالث،٭فقد٭خصص٭الستعراض٭أهم٭نشاطات٭وفعاليات٭
اللجنة٭ومكتبها٭الفني٭خالل٭الربع٭األخير٭من٭عام٭2017،٭كاملشاركة٭
يف٭عدد٭من٭ورشات٭العمل،٭وااللتحاق٭بعدد٭من٭الدورات٭التدريبية،٭
املجالس٭ لرؤساء٭ عشر٭ الثامن٭ السنوي٭ االجتماع٭ يف٭ واملشاركة٭
واللجان٭الوطنية٭للسكان٭يف٭الدول٭العربية،٭وإجناز٭٭مسودة٭»وثيقة٭

2017-2022«..الخ. قطر٭ لدولة٭ السكانية٭ السياسة٭
إشهادات٭ »نسبة٭ مفهوم.٭ العدد٭ هذا٭ من٭ األخير٭ املوضوع٭ ويتناول٭
دولة٭ يف٭ النسبة٭ هذه٭ تطور٭ يبني٭ الذي٭ الزواج«،٭ عقود٭ إلى٭ الطالق٭

السكاني.٭٭ التعداد٭ سنوات٭ خالل٭ قطر٭

كلمة العدد

د. صالح بن محمد النابت
رئيس٭اللجنة
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السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017-202: اإلطار العام، الغايات، األهداف 

أقر٭مجلس٭الوزراء٭املوقر٭وثيقة٭»السياسية٭السكانية٭لدولة٭
قطر٭2017-2022«٭يف٭اجتماعه٭العادي٭رقم٭)21(٭لعام٭2017 
القطري٭ اليوم٭ يف٭ وُأشهرت٭ 2017/5/31م،٭ بتاريخ٭ واملنعقد٭
استندت٭ وقد٭ نفسه.٭ العام٭ من٭ أكتوبر٭ 31٭ بتاريخ٭ للسكان٭
يتمثل٭ مطور)*(٭ عام٭ إطار٭ إلى٭ اجلديدة٭ السكانية٭ السياسة٭

يلي: مبا٭

أواًل( املبررات
املتمثلة٭ السكانية٭ التحديات٭ من٭ جملة٭ قطر٭ دولة٭ تواجه٭
والتركيبة٭ ومنوهم(٭ السكان٭ )حجم٭ السكان٭ بديناميكية٭

وهي: للدولة،٭ السكانية٭

التحديات املرتبطة بالسكان القطريني:
القطريني٭مع٭مجموعة٭من٭ السكان٭ ترافقت٭مسألة٭قلة٭عدد٭
فرضتها٭ دميوغرافية٭ بظواهر٭ املتمثلة٭ األخرى٭ التحديات٭
تزال٭ وال٭ شهدتها٭ التي٭ واالقتصادية٭ االجتماعية٭ التحوالت٭
املقصودة٭ السكانية٭ الظواهر٭ أو٭ والتحديات٭ البالد.٭ تشهدها٭
معدل٭ وانخفاض٭ اخلام،٭ الوالدات٭ معدل٭ تراجع٭ هي:٭ هنا،٭
هذه٭ أسباب٭ وتعود٭ الزواج...الخ.٭ سن٭ وتأخر٭ الكلي،٭ اإلجناب٭
الظواهر٭إلى٭ارتفاع٭مستوى٭معيشة٭القطريني،٭وأسلوب٭احلياة٭
للمرأة٭ املتزايد٭ واإلقبال٭ ظلها،٭ يف٭ يعيشون٭ التي٭ احلضرية٭

نحو٭ الشابة٭ األجيال٭ واجتاه٭ والعمل،٭ التعليم٭ على٭ القطرية٭
تكوين٭األسرة٭»النووية«٭أو٭الصغيرة٭بداًل٭من٭األسرة٭»املمتدة«٭

الكبيرة...الخ.٭ أو٭

انخفاض٭معدل٭املواليد٭اخلام:. 1
املواليد٭ التالي٭بأن٭معدل٭ املبينة٭يف٭الشكل٭ تفيد٭اإلحصاءات٭
من٭ ألف٭ لكل٭ )41.8(٭ من٭ القطريني٭ لدى٭ انخفض٭ اخلام٭

.2015 عام٭ )29.2(٭ إلى٭ 1990٭ عام٭ السكان٭

)*(  استمد هذا املقال من اإلطار العام املطور للسياسة السكانية لدولة قطر، وهو الفصل األول من فصول تقرير التقييم السداسي األول للسياسة السكانية )غير منشور(. 
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إن٭تراجع٭معدل٭املواليد٭اخلام٭لدى٭السكان٭القطريني٭يشكل٭
واحدًا٭من٭التحديات٭التي٭تبرر٭وضع٭سياسة٭تتضمن٭مجموعة٭
يف٭ تسهم٭ أن٭ ميكن٭ التي٭ والتدابير٭ والبرامج٭ اإلجراءات٭ من٭

املختلفة. تأثيراتها٭ من٭ واحلد٭ مواجهتها٭

انخفاض٭معدل٭اإلجناب٭الكلي٭للمرأة٭القطرية. 2
التالي٭ البياني٭ الشكل٭ يشير٭ اخلام،٭ الوالدات٭ مبعدل٭ ارتباطًا٭
إلى٭انخفاض٭معّدل٭اخلصوبة٭الكلية٭بالنسبة٭للمرأة٭القطرية٭

من٭5.7٭والدة٭حّية٭عام٭1990٭إلى٭3.2٭عام٭2015.

معدل٭اإلجناب٭الكلي٭للمرأة٭القطرية٭حسب٭السنوات. 3
التطور٭ قانونيات٭ أن٭ على٭ تؤكد٭ احلقائق٭ من٭ وسواها٭ هذه٭
قوة٭ يف٭ ومشاركتها٭ القطرية٭ املرأة٭ تعليم٭ )السيما٭ املجتمعي٭
واإلجناب٭ الزواج٭ قضايا٭ يف٭ كبيرة٭ تغيرات٭ تتيح٭ ال٭ العمل(٭
زيادة٭ املتوقع٭حصول٭ فإنه٭من٭غير٭ لهذا،٭ واخلصوبة٭وغيرها.٭
كبيرة٭يف٭عدد٭السكان٭القطريني،٭وبالتالي٭فإن٭تأثير٭ذلك٭على٭
تنفذ٭ لم٭ إذا٭ فيما٭ محدودًا٭ للدولة٭سيظل٭ السكانية٭ التركيبة٭
اإلجراءات٭التي٭تطرحها٭السياسة٭السكانية٭يف٭هذا٭اخلصوص.
اختالل٭ من٭ احلد٭ يف٭ احلاسم٭ العامل٭ فإن٭ األحوال،٭ كل٭ ويف٭
يف٭ شيء،٭ كل٭ وقبل٭ أواًل٭ يكمن،٭ للدولة٭ السكانية٭ التركيبة٭

سيتم٭ ما٭ وهو٭ الوافدين،٭ باستقدام٭ املتعلقة٭ املسائل٭ معاجلة٭
التالية. الفقرة٭ يف٭ عليه٭ التركيز٭

التحديات املرتبطة بالسكان غير القطريني  
املشاريع٭ احتياجات٭ لتلبية٭ املفتوح٭ االستقدام٭ على٭ ترتب٭
استضافة٭ ومشاريع٭ األخيرة٭ العقود٭ يف٭ املختلفة٭ التنموية٭
السنوات٭ يف٭ انطلقت٭ والتي٭ 2022،٭ العالم٭ لكأس٭ الدولة٭
آثارها٭ انعكست٭ السكاني٭ الواقع٭ يف٭ عديدة٭ األخيرة،٭حتوالت٭

قطر.٭ دولة٭ يف٭ احلياة٭ جوانب٭ مختلف٭ على٭
دورًا٭ لعب٭ قد٭ الوافدة٭ للعمالة٭ املذكور٭ االستقدام٭ أن٭ ورغم٭

معدل املواليد اخلام لكل 1000 من ال�سكان القطريني ح�سب ال�سنوات 
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، اإلحصاءات احليوية )املواليد والوفيات(، سنوات مختلفة

معدل الإجناب الكلي للمراأة القطرية ح�سب ال�سنوات
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، اإلحصاءات احليوية )املواليد والوفيات(، سنوات مختلفة
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إيجابيًا٭يف٭حتقيق٭النهضة٭التنموية٭الشاملة٭وحتريك٭عجلة٭
مختلف٭ على٭ تشهده٭ تزال٭ وال٭ قطر،٭ شهدته٭ الذي٭ التقدم٭
األصعدة،٭إال٭أن٭األعداد٭الكبيرة٭التي٭مت٭استقدامها٭أثرت٭سلبًا٭
التوزان٭ اختالل٭ إلى٭ فباإلضافة٭ احلياة.٭ مناحي٭ مختلف٭ يف٭
القطريني،٭ وغير٭ القطريني٭ بني٭ السكاني٭ النمو٭ معدالت٭ يف٭
هناك٭اختالالت٭أخرى٭تتمثل٭يف٭التوزع٭اجلغرايف٭للسكان٭ويف٭
سوق٭ هيكلية٭ ويف٭ كما٭ القطري٭ للمجتمع٭ السكانية٭ التركيبة٭

التالية. الفقرات٭ يف٭ توضيحه٭ سيتم٭ كما٭ العمل،٭

٭ارتفاع٭معدل٭النمو٭السكاني. 1
شهدت٭دولة٭قطر،٭وال٭تزال٭تشهد٭تغيرات٭مستمرة٭يف٭حجم٭سكانها٭
ومنوهم،٭حيث٭ازداد٭عدد٭السكان٭فيها٭منذ٭انطالق٭برنامج٭عمل٭
السياسة٭السكانية٭للدولة٭عام٭2009٭من٭)1,638,626(٭نسمة)1( 
اإلحصاءات٭ آخر٭ وتشير٭  .)2(2016 عام٭ نسمة٭ )2,617,634(٭ إلى٭
واإلحصاء٭ التنموي٭ التخطيط٭ وزارة٭ عن٭ الصادرة٭ الرسمية٭
 31 إلى٭أن٭عدد٭سكان٭الدولة٭وصل٭إلى٭)2,641,669(٭نسمة٭يف٭
ديسمبر٭2017،٭توزعوا٭إلى:٭1,986,013٭ذكور٭و٭655,656٭إناث.٭
ورغم٭هذا٭التزايد٭العددي٭املستمر٭حلجم٭السكان٭يف٭قطر،٭إال٭
يشير٭ فكما٭ واضح.٭ بتذبذب٭ يتميز٭ السكاني٭ النمو٭ معدل٭ أن٭
الشكل٭التالي،٭وصل٭هذا٭املعدل٭إلى٭13.1%٭عام٭2009،٭ثم٭عاد٭
وانخفض٭بصورة٭حادة٭إلى٭1.4%٭عام٭2011،٭ثم٭يعود٭لالرتفاع٭

مجددًا٭ليصل٭إلى٭7.4%٭عام٭2016. 

٭اختالل٭التركيبة٭السكانية. 2
للقطريني٭ الطبيعي٭ النمو٭ معدل٭ بني٭ التوازن٭ لعدم٭ نتيجة٭
)2.7%(٭ومعدل٭النمو٭غير٭الطبيعي٭للوافدين٭)7.4%(٭تراجعت٭
بشكل٭ملحوظ.٭ السكان٭يف٭قطر٭ املواطنني٭من٭مجموع٭ نسبة٭

أما٭بخصوص٭التركيب٭العمري،٭يبني٭مضلع٭األعمار٭للسكان٭
يف٭قطر٭بأنه٭منتفخ٭يف٭الوسط،٭أي٭يف٭فئة٭أعمار٭العمل٭)15-
والسيما٭ الفئة،٭ هذه٭ أعداد٭ تضخم٭ على٭ يدل٭ سنة(،٭مما٭ 64٭

الذكور.٭ أعداد٭

معدل النمو ال�سنوي لل�سكان ح�سب ال�سنوات
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، اإلحصاءات السكانية، فصل السكان، 2016.

)1(  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، فصل السكان 2016. 
)2(  املصدر ذاته.
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وقي٭سياق٭متصل،٭يالحظ٭من٭الشكل٭أعاله٭وجود٭خلل٭واضح٭
يف٭نسبة٭النوع٭التي٭بلغت٭حوالي٭309،٭أي٭أنه٭مقابل٭كل٭100 
أنثى٭هناك٭حوالي٭309٭ذكور،٭وهي٭نسبة٭عالية٭جدًا٭وتزيد٭عن٭
مثيلتها٭لدى٭السكان٭القطريني٭بأكثر٭من٭ثالثة٭أضعاف.

والنوعية،٭ العمرية٭ البنيتني٭ يف٭ االختالالت٭ هذه٭ إلى٭ يضاف٭
العزاب،٭ الوافدين٭ نسبة٭ تقدر٭ الزواجية،٭حيث٭ البنية٭ اختالل٭
أفراد٭أسرهم٭يف٭مواطنهم٭األصلية٭ تركوا٭ الذين٭ املتزوجني٭ أو٭

الوافدين)1(. مجموع٭ أرباع٭ ثالثة٭ من٭ بأكثر٭

ثانيًا( املنطلقات 
تنطلق٭السياسة٭السكانية٭يف٭دولة٭قطر٭من٭اعتبار٭أن٭اإلنسان٭
هو٭غاية٭التنمية٭ووسيلتها.٭فاملواقف٭االستراتيجية٭املعبر٭عنها٭
يف٭الدستور،٭ويف٭خطابات٭وتوجيهات٭القيادة٭السياسية٭للبالد،٭
الدولة٭ ألجهزة٭ املختلفة٭ والبرامج٭ والتشريعات٭ القوانني٭ ويف٭
تؤكد٭كلها٭على٭غايات٭التنمية٭البشرية٭املستدامة٭يف٭حتسني٭
نوعية٭حياة٭السكان٭وتوسيع٭خيارات٭األفراد٭واألسر٭واالرتقاء٭
تطوير٭ يف٭ الفعالة٭ مشاركتهم٭ زيادة٭ إلى٭ يؤدي٭ مما٭ بقدراتهم٭
والسياسية٭ االقتصادية٭ امليادين٭ جميع٭ يف٭ القطري٭ املجتمع٭

وغيرها.٭ والثقافية٭ واالجتماعية٭

رؤية قطر الوطنية 2030
تهدف٭رؤية٭قطر٭الوطنية٭2030،٭التي٭متثل٭نتاج٭جهود٭مكثفة٭
املجتمع٭ ومؤسسات٭ واخلاص٭ العام٭ القطاعني٭ من٭ ملسؤولني٭
بحلول٭ قطر٭ »حتويل٭ إلى٭ العامة،٭ الشخصيات٭ وبعض٭ املدني٭
التنمية٭ حتقيق٭ على٭ قادرة٭ متقدمة٭ دولة٭ إلى٭ 2030٭ العام٭
الكرمي٭لشعبها٭جياًل٭ العيش٭ استمرار٭ تأمني٭ املستدامة٭وعلى٭
بعد٭جيل«.٭وتعتمد٭الرؤية٭على٭أربع٭ركائز:٭بشرية٭واجتماعية٭
واقتصادية٭وبيئية.٭وقد٭متثل٭شعار٭التنمية٭البشرية٭يف٭»تطوير٭
وتنمية٭سكان٭دولة٭قطر٭لكي٭يتمكنوا٭من٭بناء٭مجتمع٭مزدهر«.٭
وآمن٭ عادل٭ مجتمع٭ »بناء٭ يف٭ االجتماعية٭ التنمية٭ وشعار٭
وقادر٭ االجتماعية٭ والرعاية٭ احلميدة٭ األخالق٭ على٭ مستند٭
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ، اإلحصاءات السكانية، فصل السكان، 2016.

)1(  ال تبني املعطيات اإلحصائية حول احلالة الزواجية للوافدين حقيقة الواقع السكاني من هذه الناحية، إذ يجيب 
املتزوج منهم عن السؤال عن حالته الزواجية بأنه متزوج، على الرغم من أن زوجته ال تقيم معه يف دولة قطر.
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على٭التعامل٭والتفاعل٭مع٭املجتمعات٭األخرى٭ولعب٭دور٭هام٭
يف٭الشراكة٭العاملية٭من٭أجل٭التنمية«.٭ويف٭التنمية٭االقتصادية٭
متثل٭الشعار٭يف٭»٭تطوير٭اقتصاد٭وطني٭متنوع٭وتنافسي٭قادر٭
ويف٭ احلاضر٭ الوقت٭ يف٭ قطر٭ مواطني٭ احتياجات٭ تلبية٭ على٭
املستقبل٭وتأمني٭مستوى٭معيشي٭مرتفع«.٭ويف٭التنمية٭البيئية٭
التنمية٭ بني٭ والتناسق٭ االنسجام٭ يضمن٭ بشكل٭ البيئة٭ »إدارة٭

البيئة«. وحماية٭ واالجتماعية٭ االقتصادية٭

استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2016-2011
تنفيذًا٭ألهداف٭رؤية٭قطر٭الوطنية٭2030،٭ُأطلقت٭استراتيجية٭
التنمية٭الوطنية٭2011- 2016،٭يف٭مارس٭2011.٭وقد٭قال٭صاحب٭
السمو٭الشيخ٭متيم٭بن٭حمد٭آل٭ثاني٭أمير٭البالد٭املفدى٭)ولي٭
العهد٭ورئيس٭اللجنة٭العليا٭املشرفة٭على٭تنفيذ٭الرؤية٭آنذاك(٭
يف٭تقدميه٭لوثيقة٭االستراتيجية٭إن٭هذه٭االستراتيجية٭أعدت٭
القطريني٭وتضع٭ املواطنني٭ برفاه٭جميع٭ التزامنا٭ »تعمق٭ لكي٭
مستويات٭ أفضل٭ توفير٭ ملواصلة٭ عناية٭ بكل٭ برنامجًا٭مصممًا٭
االجتماعي٭ والضمان٭ املتطورة٭ الصحية٭ والرعاية٭ التعليم٭
وفرص٭العمل٭يف٭مجتمع٭مزدهر٭ومستقر٭وآمن٭يرعى٭أبناءه،٭

ويحافظ٭على٭التماسك٭األسري٭ويحميه«.٭
أهداف٭ مع٭ االستراتيجية٭ أهداف٭ تقاطع٭ مدى٭ يتبني٭ بهذا٭
إدماج٭ كيفية٭ يف٭ البحث٭ استدعى٭ مما٭ السكانية،٭ السياسة٭
لتنفيذ٭ املقترحة٭ اإلجراءات٭ وبعض٭ الوثيقتني٭ أهداف٭ بعض٭
تلك٭األهداف،٭مع٭اإلشارة٭إلى٭اختالف٭املقاربة٭بني٭السياسة٭
التي٭ القضايا٭ تلك٭ على٭ والتركيز٭ واالستراتيجية،٭ السكانية٭

خاص.٭ بوجه٭ السكانية٭ السياسة٭ بها٭ تعنى٭

لدولة٭ السكانية٭ السياسة٭ تسترشد٭ سبق،٭ ما٭ إلى٭ إضافة٭
لالستراتيجية٭ العام٭ اإلطار٭ وثيقة٭ يف٭ الواردة٭ باألهداف٭ قطر٭
السكانية٭لدول٭مجلس٭التعاون٭الصادرة٭عام٭2003،٭وبالتوجهات٭
الدولية،٭ واملعاهدات٭ املواثيق٭ وردت٭يف٭بعض٭ التي٭ والتوصيات٭
دولة٭قطر،٭ التي٭وقعت٭عليها٭ واالتفاقيات٭ املعاهدات٭ والسيما٭
والتنمية٭ للسكان٭ القاهرة٭ مؤمتر٭ عمل٭ وخطة٭ مقررات٭ مثل:٭
1994،٭واملؤمتر٭العاملي٭الرابع٭حول٭املرأة٭يف٭العاصمة٭الصينية٭
بكني٭1995،٭وغايات٭األمم٭املتحدة٭لأللفية٭2000،٭واالتفاقيات٭
سياسات٭ حول٭ لشبونة٭ وإعالن٭ الطفل،٭ بحقوق٭ اخلاصة٭
وبرامج٭الشباب٭1998،٭وامليثاق٭العربي٭حلقوق٭اإلنسان٭2004،٭
أهم٭ ولعل٭ 2005...وغيرها.٭ العربية٭ األسرة٭ واستراتيجية٭
املرجعيات٭الدولية٭اجلديدة٭هي٭خطة٭التنمية٭املستدامة٭لعام٭
املتحدة٭ األمم٭ األعضاء٭يف٭ الدول٭ عليها٭ التي٭صادقت٭ 2030،٭
)مبا٭يف٭ذلك٭دولة٭قطر(،٭والبالغ٭عددها٭193٭دولة،٭والتي٭تتكون٭

17٭هدفًا.٭٭ من٭

ثالثا( املبادئ
ترتكز٭السياسة٭السكانية٭لدولة٭قطر٭على٭مجموعة٭من٭املبادئ٭
والقيم٭ السمحاء،٭ اإلسالمية٭ الشريعة٭ أحكام٭ من٭ املستمدة٭
املجتمعية٭للمجتمع٭القطري،٭ودستور٭دولة٭قطر،٭وأقوال٭سمو٭

أمير٭البالد٭املفدى٭املتعلقة٭باملسائل٭السكانية.٭

مبادئ الشريعة اإلسالمية وقيم املجتمع القطري:
فيما٭ اإلسالمية٭ الشريعة٭ بأحكام٭ السكانية٭ السياسة٭ تلتزم٭
يتعلق٭بتكوين٭األسرة٭وقضايا٭الزواج٭والطالق٭وحقوق٭كل٭من٭
الزوجني٭واألبناء٭وواجباتهم،٭ومن٭ذلك٭حرية٭اختيار٭الشريك٭
واحلفاظ٭على٭مكانة٭املرأة٭يف٭األسرة٭وضمان٭حقها٭يف٭التعليم٭
التصرف٭مبمتلكاتها٭وغير٭ذلك٭من٭ والتملك٭وحرية٭ والعمل٭
السياسة٭ اهتدت٭ كما٭ للمرأة.٭ اإلسالم٭ منحها٭ التي٭ احلقوق٭
اإلجنابية٭ الصحة٭ قضايا٭ يف٭ اإلسالمية٭ باملبادئ٭ السكانية٭
دون٭ باإلجناب٭ املتعلقة٭ القرارات٭ اتخاذ٭ يف٭ الزوجني٭ مثل٭حق٭
املرأة٭احلامل٭وصحة٭األجنة٭ إكراه،٭والعناية٭بصحة٭ أو٭ ضغط٭
املرأة٭ صحة٭ تطلبت٭ حيثما٭ احلمول٭ بني٭ واملباعدة٭ واألطفال٭
التي٭ املبادئ٭ من٭ ذلك٭ غير٭ إلى٭ الزوجني٭ بني٭ وباالتفاق٭ ذلك٭

األسرة. داخل٭ العالقات٭ حتكم٭
وتراعي٭السياسة٭السكانية٭القيم٭والتقاليد٭واألعراف٭السائدة٭
يف٭املجتمع٭القطري٭بشأن٭متاسك٭األسرة٭والدفاع٭عن٭حقوق٭
أفرادها،٭وقيم٭التضامن٭والتراحم٭واملساعدة٭املتبادلة٭بني٭أبناء٭
املجتمع،٭وتوفير٭اخلدمات٭املختلفة٭للجميع،٭وبخاصة٭ألولئك٭
الذين٭يتعرضون٭ملشكالت٭أو٭مصاعب٭طارئة٭كحاالت٭الطالق٭
أو٭احلوادث.٭ومع٭ أو٭اإلصابة٭باألمراض٭ أو٭اإلعاقة٭ الترمل٭ أو٭
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السياسة٭ تعمل٭ األساسية٭ املجتمع٭ تقاليد٭ على٭ احلفاظ٭
والتقاليد٭ العادات٭ بعض٭ تطوير٭ أو٭ تغيير٭ على٭ السكانية٭
التي٭ميكن٭أن٭تشكل٭عائقًا٭يف٭وجه٭تقدم٭املجتمع٭وتنميته٭
باالجتاه٭املطلوب٭كتلك٭التي٭تشكل٭عاماًل٭من٭العوامل٭التي٭
حتد٭من٭مشاركة٭املرأة٭يف٭احلياة٭االجتماعية٭واالقتصادية٭

والسياسية.

الدستور: 
يتضمن٭دستور٭دولة٭قطر٭عددًا٭من٭املواد٭اخلاصة٭بالقضايا٭
والصحة٭ والتعليم٭ باألسرة٭ املتعلقة٭ كالقضايا٭ السكانية٭
للسياسة٭ األساسية٭ املبادئ٭ من٭ يعد٭ مما٭ وغيرها٭ والعمل٭
»األسرة٭ أن٭ على٭ الدستور٭ ينص٭ )21(٭ املادة٭ ففي٭ السكانية.٭
الوطن،٭ وحب٭ واألخالق٭ الدين٭ قوامها٭ املجتمع.٭ أساس٭
وتدعيم٭ بحمايتها،٭ الكفيلة٭ الوسائل٭ القانون٭ وينظم٭
والطفولة٭ األمومة٭ على٭ واحلفاظ٭ أواصرها٭ وتقوية٭ كيانها٭

ظلها«.٭ يف٭ والشيخوخة٭
النشء٭ رعاية٭ على٭ مواده٭ من٭ عدد٭ يف٭ الدستور٭ يؤكد٭ كما٭
وصيانته٭وحمايته،٭وعلى٭العناية٭بالصحة٭العامة٭واالهتمام٭
إضافة٭ والتراث،٭ والفنون٭ واآلداب٭ العلوم٭ ورعاية٭ بالتعليم٭
للتأكيد٭على٭كفالة٭األمن٭واالستقرار٭وتكافؤ٭الفرص،٭وعلى٭
قيم٭العدل٭واحلرية٭واملساواة٭والتضامن٭واإلخاء٭وغيرها٭من٭
القيم٭السامية٭للمجتمع،٭حتى٭أن٭املادة٭)146(٭تنص٭على٭أن٭
»األحكام٭اخلاصة٭باحلقوق٭واحلريات٭العامة٭ال٭يجوز٭طلب٭
تعديلها٭إال٭يف٭احلدود٭التي٭يكون٭الغرض٭منها٭منح٭مزيد٭
من٭احلقوق٭والضمانات٭لصالح٭املواطن«،٭وتؤكد٭املادة٭)35(٭

القانون.٭ال٭متييز٭بينهم٭يف٭ أمام٭ »الناس٭متساوون٭ أن٭ على٭
ذلك٭بسبب٭اجلنس،٭أو٭األصل،٭أو٭اللغة،٭أو٭الدين«.

التوجهات السياسية
بتوجيهات٭ السكانية٭ السياسة٭ تلتزم٭ سبق،٭ ما٭ إلى٭ إضافة٭
سمو٭أمير٭البالد٭املفدى٭الشيخ٭متيم٭بن٭حمد٭آل٭ثاني٭بشأن٭
مختلف٭املسائل٭املتعلقة٭بالسكان٭والتنمية.٭فكثيرًا٭ما٭أكد٭
االقتصادية٭ املجاالت٭ جلميع٭ التنمية٭ شمولية٭ على٭ سموه٭
تهدف٭ التنمية٭ وكون٭ والثقافية،٭ والسياسية٭ واالجتماعية٭
الوطن٭ بناء٭ يف٭ السياسية٭ القيادة٭ تطلعات٭ حتقيق٭ إلى٭
املوارد٭ على٭ واحملافظة٭ الناس٭ معيشة٭ وحتسني٭ واملواطن٭
إلى٭ مناسبة٭ أكثر٭من٭ أشار٭سموه٭يف٭ كما٭ للبالد.٭ الطبيعية٭
التنمية،٭ عملية٭ يف٭ ونساًء٭ رجااًل٭ اجلميع،٭ مشاركة٭ أهمية٭
والصحي٭ التعليمي٭ النظامني٭ تطوير٭ على٭ سموه٭ وأكد٭

االجتماعية.٭ اخلدمات٭ مبستوى٭ واالرتقاء٭
والتنمية٭املستدامة٭ال٭ميكن٭أن٭تتحقق٭ما٭لم٭يسمح٭للفرد٭
يف٭ الوالد٭ األمير٭ سمو٭ قال٭ كما٭ القرار٭ اتخاذ٭ يف٭ باملشاركة٭
والتجارة٭ والتنمية٭ للدميقراطية٭ السادس٭ الدوحة٭ منتدى٭
وإمنا٭ باألرقام٭ فقط٭ تقاس٭ ال٭ »والتنمية٭ 2006.٭ عام٭ احلرة٭
مبشاعر٭الناس٭وردود٭أفعالهم٭وما٭لديهم٭من٭طمأنينة٭جتاه٭
يومهم٭وغدهم«،٭كما٭أشار٭سموه٭إلى٭ذلك٭أمام٭املنتدى٭نفسه٭

  .2007 عام٭
وقال٭صاحب٭السمو٭الشيخ٭متيم٭بن٭حمد٭آل٭ثاني٭أمير٭البالد٭
ملجلس٭ واألربعني٭ الثاني٭ الدور٭ افتتاح٭ يف٭ كلمته٭ يف٭ املفدى٭
الشورى٭بتاريخ٭2013/11/5:٭»التنمية٭الشاملة٭لبالدنا٭كانت،٭

التنميَة٭ بأن٭ مّنا٭ إميانًا٭ لنا،٭ الشاغل٭ الشغل٭ هي٭ تزال،٭ وما٭
احلديثة٭ الدولة٭ إقامة٭ إلى٭ السبيل٭ هي٭ واملتوازنَة٭ املتكاملَة٭
املكانة٭ لقطر٭ وحتقق٭ العصر،٭ ملتطّلبات٭ تستجيب٭ التي٭
الرائدة٭التي٭نصبو٭إليها،٭وللشعب٭القطري٭مستوى٭العيش٭
الوطنية٭ قطر٭ لرؤية٭ تقدميه٭ ويف٭ به«.٭ يليق٭ الذي٭ الكرمي٭
واإلنسان٭ البيئة٭ بني٭ التوازن٭ حفظ٭ على٭ سموه٭ أكد٭ 2030٭
وعلى٭أهمية٭الروابط٭األسرية٭القوية٭وقال:٭»يتوجب٭علينا٭
بناء٭اإلنسان٭القطري٭القادر٭على٭املشاركة٭الفعالة٭يف٭احلياة٭

للبالد«. والسياسية٭ واالجتماعية٭ االقتصادية٭
حق٭ على٭ احملافظة٭ هو٭ التنمية٭ استدامة٭ من٭ الهدف٭ إن٭
وثرواته٭ الوطن٭ بخيرات٭ التمتع٭ يف٭ القادمة٭ األجيال٭
وإمكاناته.٭ولذا٭فإن٭السياسة٭٭السكانية٭البد٭وأن٭تنطلق٭من٭
هذا٭احلق٭بحيث٭ال٭يستنفد٭اجليل٭احلالي٭املوارد٭الطبيعية٭
ويبني٭ بيئة٭صحية٭نظيفة،٭ أن٭يحافظ٭على٭ وعليه٭ للبالد،٭
لثقافة٭ ويؤسس٭ راسخة،٭ أسس٭ على٭ االجتماعية٭ عالقاته٭
تغرس٭يف٭نفوس٭اجليل٭اجلديد٭قيم٭احلق٭واخلير٭والعدالة٭
واإلخاء٭وكل٭ما٭جاء٭به٭ديننا٭اإلسالمي٭احلنيف٭وما٭ذخر٭به٭

سامية. قيم٭ من٭ العربي٭ تراثنا٭
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رابعًا( برنامج العمل )الغايات واألهداف واإلجراءات(
بناًء٭على٭كل٭ما٭سبق،٭مت٭وضع٭برنامج٭عمل٭السياسة٭السكانية٭لدولة٭قطر٭2017-2022،٭والذي٭يتضمن٭ستة٭محاور،٭اشتمل٭كل٭

محور٭منها٭على٭ما٭يلي:

اجلهات التنفيذية الإجراءات الأهداف الغايات املحور
امل�ساركة الرئي�سية

16 9 26 5 1 1٭-٭السكان٭والقوى٭العاملة

20 6 13 3 1 2٭-٭النمو٭احلضري٭واإلسكان٭والبيئة

8 2 10 4 1 3٭-٭التعليم٭والتدريب٭والشباب

13 2 13 2 1 4٭-٭الصحة٭العامة٭والصحة٭اإلجنابية

10 4 5 2 1 5٭-٭املرأة٭والطفولة

9 6 10 2 1 6٭-٭كبار٭السن٭واألشخاص٭ذوو٭اإلعاقة

76 29 77 18 6 املجموع

ونظرًا٭لضيق٭املساحة٭هنا،٭سنستعرض٭فيما٭يلي٭غايات٭وأهداف٭
وإجراءات٭احملور٭األول٭لبرنامج٭عمل٭السياسة٭السكانية)*(:٭

٭ الغايــة٭الرئيســية،٭هــي:٭التحكــم٭يف٭معــدالت٭النمــو٭الســكاني٭	
خــالل٭الفتــرة٭املمتــدة٭مــن٭2017م٭إلــى٭2022م،٭مبــا٭يــؤدي٭
إلــى٭اإلصــالح٭التدريجــي٭الختــالالت٭التركيبــة٭الســكانية

٭ األهداف٭الفرعية،٭هي:٭	
زيادة٭عدد٭املواطنني٭. 1
دعم٭التوجه٭نحو٭اقتصاد٭املعرفة. 2
احلد٭من٭استقدام٭العمالة. 3
التخلص٭من٭العمالة٭الفائضة٭عن٭احلاجة. 4
العمــل٭علــى٭توزيــع٭متــوازن٭للعاملــني٭من٭مختلف٭اجلنســيات٭. 5

علــى٭املهــن،٭واحلــد٭مــن٭تركــز٭جنســيات٭معينــة٭يف٭بعــض٭املهــن

اإلجراءات، هي: 	
استصدار٭تشريع٭إلقرار٭صندوق٭الزواج.. 1

إدخــال٭مضامــني٭خفــض٭املهــور٭وتكاليــف٭الــزواج٭يف٭املناهــج٭. 2
التعليمية.

التوسع٭يف٭صاالت٭األفراح٭منخفضة٭التكاليف.. 3

وضــع٭معاييــر٭واضحــة٭ملنــح٭اجلنســية٭القطرية٭للمقيمني٭. 4
بصــورة٭دائمــة٭وأصحــاب٭اخلبــرات٭والتخصصات٭النادرة٭.

تعزيز٭اإلجراءات٭الهادفة٭إلى٭احلد٭من٭حوادث٭املرور.. 5

احلــد٭مــن٭ظاهــرة٭اإلحالــة٭للتقاعــد٭املبكــر،٭وإعــادة٭تأهيــل٭. 6
القطريــني٭للعمــل٭يف٭املياديــن٭املختلفــة.

توســيع٭نطــاق٭األمتتــة٭)امليكنــة(٭يف٭مياديــن٭النشــاط٭. 7
االقتصــادي٭املختلفــة.

ملــدى٭. 8 تبعــًا٭ اخلــاص٭ القطــاع٭ ملؤسســات٭ العطــاءات٭ منــح٭
وأمتتتهــا. إنتاجهــا٭ وســائل٭ بتحديــث٭ التزامهــا٭

واالختصاصيــني٭. 9 اخلبــرة٭ ذوي٭ اســتقدام٭ علــى٭ التركيــز٭

)*(  للمزيد من التفاصيل ميكن العودة لوثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 املنشورة. 
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يف٭اقتصــاد٭املعرفــة٭واالحتفــاظ٭بهــم٭والتخفيــف٭مــن٭
املؤقتــني. االستشــاريني٭ علــى٭ االعتمــاد٭

وتدريــب٭. 10 تطويــر٭ يف٭ الوافــدة٭ العمالــة٭ مــن٭ االســتفادة٭
الوطنيــة. الكــوادر٭

القطريــني٭. 11 ابتعــاث٭ علــى٭ التعليميــة٭ املؤسســات٭ حــث٭
املعرفــة. باقتصــاد٭ املرتبطــة٭ للتخصصــات٭

يف٭. 12 منهــا٭ واالفــادة٭ املوجــودة٭ بالعمالــة٭ االحتفــاظ٭
مشــاريع٭جديــدة٭)تدويــر٭العمالــة(،٭واشــتراط٭أولويــة٭
تشــغيل٭العمالــة٭املوجــودة٭بالبــالد٭مــن٭قبــل٭الشــركات٭

املشــاريع. عليهــا٭ ترســو٭ التــي٭

واملؤسســات٭. 13 الشــركات٭ جميــع٭ التــزام٭ مــن٭ التأكــد٭
والنوعيــة. العــدد٭ حيــث٭ مــن٭ العمالــة٭ اســتقدام٭ بضوابــط٭

تســهيل٭تشــغيل٭أفــراد٭عائــالت٭املقيمــني٭املوجوديــن٭يف٭. 14
قطــر.

تســهيل٭منــح٭موافقــات٭االســتقدام٭لعائــالت٭الوافديــن٭. 15
للدولــة٭ممــن٭يحتاجهــم٭ســوق٭العمــل.

منح٭شــركات٭القطاع٭اخلاص٭حوافز٭إلحالل٭مواطنني٭. 16
بالقطاعــني٭ مناســبة٭ وظائــف٭ يف٭ الوافديــن٭ محــل٭

واملختلــط. اخلــاص٭

إنشاء٭نظام٭معلومات٭إليكتروني٭إلدارة٭االستقدام.. 17

للعمالــة،٭. 18 املرســلة٭ البلــدان٭ اســتقدام٭يف٭ إنشــاء٭مراكــز٭
العمالــة. مــن٭مؤهــالت٭وخبــرات٭ التحقــق٭ تتولــى٭

يســاهمون٭. 19 للوافديــن،٭ وطنــي٭ تأمــني٭ صنــدوق٭ إنشــاء٭
فيــه٭باإلضافــة٭إلــى٭مســاهمة٭أصحــاب٭األعمــال،٭ويســلم٭
املبلــغ٭املــودع٭فيــه٭للعامــل٭عنــد٭انتهــاء٭عقــد٭عملــه.٭

الســائبة٭. 20 للعمالــة٭ مســتمرة٭ ومســوح٭ دراســات٭ إجــراء٭
املنزليــة. والعمالــة٭

لــدى٭. 21 للعاملــني٭ املقــرر٭ األعلــى٭ احلــد٭ تنفيــذ٭ متابعــة٭
علــى٭جتــاوز٭ إضافيــة٭ رســوم٭ ووضــع٭ الواحــدة،٭ األســرة٭

هــذا٭احلــد٭.

تعزيــز٭اجلهــود٭الهادفــة٭ملنــع٭نشــاط٭الشــركات٭الوهميــة٭. 22
واالجتــار٭بالتأشــيرات.

متابعــة٭دراســة٭تــوزع٭اجلنســيات٭علــى٭املهــن٭املختلفــة،٭. 23
علــى٭ املوافقــة٭ لــدى٭ باالعتبــار٭ الدراســة٭ نتائــج٭ وأخــذ٭

معينــة. ملهــن٭ االســتقدام٭

فتــح٭بــاب٭االســتقدام٭مــن٭جنســيات٭غيــر٭التــي٭يتركــز٭. 24
أبناؤهــا٭يف٭املهــن٭املشــار٭إليهــا.

وإخطــار٭. 25 العمالــة٭ مصــادر٭ لتنويــع٭ الشــركات٭ توجيــه٭
املجتمــع. علــى٭ ذلــك٭ بأهميــة٭ العمــل٭ أصحــاب٭

إعطاء٭األولوية٭للجنسيات٭العربية.. 26
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اليوم القطري للسكان 2017: التقرير الختامي

بتاريخ٭2017/10/31،٭عقد٭يف٭الدوحة٭»اليوم٭القطري٭للسكان٭
السكانية٭ السياسة٭ إلشهار٭ السنة٭ هذه٭ الذي٭خصص٭ 2017«،٭
السكانية٭ للسياسة٭ فعال٭ تطبيق٭ »نحو٭ شعار:٭ اجلديدة٭حتت٭
عن٭ االحتفالية٭ممثل٭ شارك٭يف٭ )2017-2022(«.٭ قطر٭ لدولة٭
الدائمة٭ اللجنة٭ وأعضاء٭ للسكان،٭ املتحدة٭ األمم٭ صندوق٭
للسكان٭وممثلون٭عن٭الوزارات٭والهيئات٭املعنية٭بقضايا٭السكان٭
وغيرهم٭ وأعضاؤها،٭ التنفيذية٭ املجموعات٭ ورؤساء٭ والتنمية،٭

املدني. املجتمع٭ وهيئات٭ مؤسسات٭ من٭ممثلي٭
هدفت٭االحتفالية٭إلى٭التعريف٭باملراحل٭التي٭مرت٭بها٭عملية٭
إعداد٭وثيقة٭السياسة٭السكانية٭والبرامج٭واخلطط٭واآلليات٭
التي٭وضعتها٭اللجنة٭الدائمة٭للسكان٭من٭أجل٭تنفيذها،٭كما٭
وثيقة٭ لترجمة٭ وأجنعها٭ السبل٭ أفضل٭ إلى٭ للتوصل٭ هدفت٭
اجلهات٭ وتدعمه٭ ترعاه٭ عملي٭ واقع٭ إلى٭ السكانية٭ السياسة٭
حتديد٭ وإلى٭ الدولة،٭ يف٭ السكانية٭ السياسة٭ بتنفيذ٭ املعنية٭
املسؤوليات٭املناطة٭مبجموعات٭العمل٭املكلفة٭مبتابعة٭تنفيذ٭

السياسة. هذه٭
افتتح٭فعاليات٭اليوم٭القطري٭للسكان٭سعادة٭الدكتور/٭صالح٭
بن٭محمد٭النابت،٭وزير٭التخطيط٭التنموي٭واإلحصاء٭ورئيس٭
اللجنة٭الدائمة٭للسكان،٭بكلمة٭رحب٭فيها٭بضيوف٭االحتفالية٭
واستعرض٭اجلهود٭الوطنية٭التي٭بذلت٭يف٭سبيل٭إجناز٭الوثيقة٭
إجراءات٭محددة٭لضبط٭معدل٭ تتضمنه٭من٭ وما٭ إليها٭ املشار٭
السكانية٭ التركيبة٭ املرتفع٭واحلد٭من٭اختالل٭ السكاني٭ النمو٭
للدولة٭وتداعياته.٭وقال٭سعادته٭إن٭السياسة٭السكانية٭اجلديدة٭

التحديات٭ ضوء٭ يف٭ الغد،٭ لقطر٭ السكانية٭ املالمح٭ ترسم٭
والطموحة٭ الواسعة٭ التنموية٭ باملشاريع٭ املرتبطة٭ املستقبلية٭
الدولة،٭ أنحاء٭ كافة٭ يف٭ وساق٭ قدم٭ على٭ تنفيذها٭ يجري٭ التي٭

مؤكدًا٭على٭دور٭األجهزة٭واملؤسسات٭احلكومية٭وغير٭احلكومية٭
وثيقة٭ تتضمنه٭ الذي٭ العمل٭ لبرنامج٭ الفعال٭ التطبيق٭ يف٭

.2022-2017 قطر٭ لدولة٭ السكانية٭ السياسة٭
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وألقى٭سعادة٭الدكتور/٭عيسى٭بن٭سعد٭النعيمي،٭وزير٭التنمية٭
شرف٭ ضيف٭ كلمة٭ االجتماعية،٭ والشؤون٭ والعمل٭ اإلدارية٭
االحتفالية،٭أكد٭فيها٭أن٭ما٭تشهده٭دولة٭قطر٭يف٭هذه٭املرحلة٭
يعد٭منعطفًا٭سكانيًا٭هامًا٭يؤسس٭ملا٭بعده٭من٭خالل٭التحول٭
نحو٭اقتصاد٭قائم٭على٭املعرفة،٭مع٭التركيز٭على٭اليد٭العاملة٭
وركز٭سعادته٭على٭ ٭ املهارة.٭ والعالية٭ املاهرة٭ والعمالة٭ الوطنية٭
يف٭ والهيئات٭ واملؤسسات٭ الوزارات٭ جميع٭ جهود٭ تضافر٭ أهمية٭

برنامج٭ تنفيذ٭ لنجاح٭ ضمانًا٭ بينها٭ فيما٭ والتنسيق٭ الدولة٭
عمل٭السياسة٭السكانية٭اجلديدة،٭التي٭تهدف٭إلى٭إدارة٭النمو٭
السكاني٭والتركيبة٭السكانية٭مع٭احلفاظ٭على٭التنمية٭العالية.٭
املقيم٭لصندوق٭ املمثل٭ وتلى٭ذلك٭كلمة٭للسيد/٭آسر٭طوسون٭
األمم٭املتحدة٭للسكان٭لدول٭مجلس٭التعاون٭اخلليجي،٭ومقره٭
يف٭مسقط-٭سلطنة٭عمان،٭حيث٭أشار٭إلى٭األسلوب٭التشاركي٭
اجلديدة٭ السكانية٭ السياسة٭ وإقرار٭ إعداد٭ يف٭ اعُتمد٭ الذي٭

احلكومية٭ شبه٭ واملؤسسات٭ احلكومية٭ القطاعات٭ جميع٭ بني٭
للسكان٭ الدائمة٭ اللجنة٭ بني٭ القائم٭ وبالتعاون٭ واألهلية٭
خبراء٭ مواكبة٭ والسيما٭ للسكان،٭ املتحدة٭ األمم٭ وصندوق٭
ووضع٭ السابقة٭ السكانية٭ السياسة٭ تقييم٭ لعملية٭ الصندوق٭

للدولة. اجلديدة٭ السكانية٭ السياسة٭ مسودة٭
ومت٭بعد٭هذه٭الكلمات٭االفتتاحية٭عرض٭فيلم٭قصير٭عن٭وثيقة٭
الرئيسية،٭ غايتها٭ حيث٭ من٭ إليها٭ املشار٭ السكانية٭ السياسة٭
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ومحاورها٭وأهدافها٭املتمثلة٭بضمان٭حياة٭أفضل٭لكل٭من٭يقيم٭
على٭ثرى٭هذه٭األرض٭الطيبة.٭٭

سعادة٭ بإعالن٭ لالحتفالية٭ االفتتاحية٭ اجللسة٭ واختتمت٭
الدكتور٭صالح٭بن٭محمد٭النابت٭انطالق٭برنامج٭عمل٭السياسة٭

.2022-2017 قطر٭ لدولة٭ السكانية٭
ويف٭اجللسة٭الثانية٭من٭جلسات٭اليوم٭القطري٭للسكان٭2017،٭
الدائمة٭ اللجنة٭ رئيس٭ نائب٭ الكواري،٭ سلطان٭ األستاذ٭ قدم٭

لدولة٭ السكانية٭ "السياسة٭ بعنوان:٭ مفصاًل٭ عرضًا٭ للسكان،٭
قطر:٭من٭اإلعداد٭إلى٭االعتماد"،٭بني٭فيه٭مراحل٭وأدوات٭تقييم٭
يف٭ عملها٭ برنامج٭ تنفيذ٭ بدأ٭ التي٭ األولى٭ السكانية٭ السياسة٭
التي٭حتققت٭ واإلجراءات٭ األهداف٭ إلى٭ وأشار٭ 2009،٭ أكتوبر٭
واإلجراءات٭ واألهداف٭ املذكورة،٭ السياسة٭ من٭ كليًا٭ أو٭ جزئيًا٭
التي٭٭لم٭يتم٭حتقيقها٭بعد.٭ثم٭عرض٭ألهم٭محاور٭السياسة٭
غايات٭ من٭ تضمنته٭ وما٭ 2022(٭  -2017( الثانية٭ السكانية٭

وأهداف٭وإجراءات٭تتالءم٭مع٭التغيرات٭السكانية٭التي٭شهدتها٭
املاضية. السنوات٭ خالل٭ الدولة٭

السكانية٭اجلديدة٭تضمنت٭ أن٭الساسة٭ الكواري٭ وبني٭األستاذ٭
ستة٭محاور٭هي:

التحكــم٭. 1 الرئيســية:٭ وغايتــه٭ العاملــة،٭ والقــوى٭ الســكان٭
النمــو٭الســكاني٭خــالل٭الفتــرة٭املمتــدة٭مــن٭ يف٭معــدالت٭
2017م٭إلــى٭2022م،٭مبــا٭يــؤدي٭إلــى٭اإلصــالح٭التدريجــي٭
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الســكانية. التركيبــة٭ الختــالالت٭
النمــو٭احلضــري٭واإلســكان٭والبيئــة،٭وغايتــه٭الرئيســية:٭. 2

تطويــر٭واســتحداث٭مراكــز٭حضريــة٭بعيــدة٭عــن٭الدوحــة٭
الكبــرى،٭وتوفيــر٭بيئــة٭عمرانيــة٭نظيفــة،٭وضمــان٭اســتدامة٭

املــوارد٭الطبيعيــة.
التعليــم٭والتدريــب٭والشــباب،٭وغايتــه٭الرئيســية:٭االرتقــاء٭. 3

مشــاركة٭ فــرص٭ وتوســيع٭ والتدريــب٭ بالتعليــم٭ النوعــي٭

الشــباب٭مــن٭اجلنســني٭يف٭املجتمــع٭و٭يف٭احليــاة٭العامــة.
الصحــة٭العامــة٭والصحــة٭اإلجنابيــة،٭وغايتــه٭الرئيســية:٭. 4

واقــع٭ وحتســني٭ للســكان٭ العامــة٭ بالصحــة٭ االرتقــاء٭
الصحــة٭اإلجنابيــة٭وتوفيــر٭خدماتهــا٭مبــا٭يتماشــى٭مــع٭

اجلغــرايف. وتوزعهــم٭ الســكان٭ عــدد٭ زيــادة٭
املشــاركة٭. 5 دعــم٭ الرئيســية:٭ وغايتــه٭ والطفولــة،٭ املــرأة٭

لزيــادة٭ الالزمــة٭ الظــروف٭ وتوفيــر٭ للمــرأة،٭ املجتمعيــة٭

متاســك٭ علــى٭ احملافظــة٭ مــع٭ العمــل٭ قــوة٭ يف٭ مشــاركتها٭
لألطفــال. ســليمة٭ بيئــة٭ وضمــان٭ األســرة٭

كبــار٭الســن٭واألشــخاص٭ذوو٭اإلعاقــة،٭وغايتــه٭الرئيســية:٭. 6
تعزيــز٭املشــاركة٭الفاعلــة٭لكبــار٭الســن٭واألشــخاص٭ذوي٭
املجتمعيــة،٭ومتكينهــم٭ األنشــطة٭ اإلعاقــة٭يف٭مختلــف٭
املتواصــل٭ والتحســني٭ املجتمــع،٭ يف٭ االندمــاج٭ مــن٭

رعايتهــم. لوســائل٭
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الشاوي،٭ الهادي٭ عبد٭ األستاذ٭ أدارها٭ حوارية٭ ندوة٭ ذلك٭ تلى٭
مدير٭املكتب٭الفني٭للجنة٭الدائمة٭للسكان،٭وقدمت٭فيها٭أربعة٭
واإلحصاء،٭ التنموي٭ التخطيط٭ وزارات٭ عن٭ ملمثلني٭ عروض٭
فيها٭ بني٭ والبيئة.٭ والبلدية٭ والتجارة،٭ واالقتصاد٭ والداخلية،٭
كل٭منهم٭ما٭تقوم٭به٭وزارته٭يف٭بتنفيذ٭برنامج٭عمل٭السياسة٭

السكانية.٭
كان٭عرض٭السيد٭محمد٭سعيد٭املهندي،٭من٭وزارة٭التخطيط٭
قطر:٭ دولة٭ يف٭ السكانية٭ »التركيبة٭ حول٭ واإلحصاء٭ التنموي٭
مؤشرات٭ عند٭ توقف٭ حيث٭ واحللول«.٭ والتداعيات٭ املؤشرات٭
مثل:٭تناقص٭نسبة٭القطريني٭بني٭مجموع٭السكان٭واختالالت٭
االقتصادية٭ التداعيات٭ وشرح٭ النوع،٭ ونسبة٭ العمرية٭ البنية٭
واألمنية٭والثقافية٭لتلك٭االختالالت.٭ويف٭حديثه٭عن٭احللول٭
زيادة٭ عند:٭ توقف٭ السكانية٭ التركيبة٭ اختالل٭ ملعاجلة٭ املمكنة٭
من٭ والتخلص٭ العمالة،٭ استقدام٭ من٭ واحلد٭ املواطنني،٭ عدد٭
اقتصاد٭ نحو٭ التوجه٭ ودعم٭ احلاجة،٭ عن٭ الفائضة٭ العمالة٭
تداعيات٭ معاجلة٭ عن٭ أما٭ العمل.٭ سوق٭ وتنظيم٭ املعرفة،٭
الثقافية٭ الهوية٭ على٭ احلفاظ٭ إلى:٭ فأشار٭ املذكور٭ االختالل٭
استهالك٭ وترشيد٭ البيئة٭ على٭ واحلفاظ٭ القطري،٭ للمجتمع٭
ورفع٭ املجتمعية،٭ والسالمة٭ األمن٭ وتعزيز٭ الطبيعية،٭ املوارد٭
نوعيتها. وحتسني٭ اخلدمية٭ للقطاعات٭ االستيعابية٭ القدرة٭
عرض٭ املعرفة«،٭ على٭ قائم٭ »اقتصاد٭ بـ٭ املوسوم٭ عرضه٭ ويف٭
والتجارة،٭ االقتصاد٭ وزارة٭ من٭ اخلليفي،٭ خالد٭ علي٭ السيد٭
ملفهوم٭االقتصاد٭القائم٭على٭املعرفة،٭وأهم٭مكوناته٭ومؤشراته،٭
والعوامل٭التي٭تستدعي٭اعتماد٭دولة٭قطر٭ملثل٭هذا٭االقتصاد.٭
التنويع٭ املتوقعة٭من٭جهود٭ الرئيسية٭ النتائج٭ كما٭توقف٭عند٭

والشروط٭ التنويع،٭ القطاع٭اخلاص٭يف٭هذا٭ ودور٭ االقتصادي،٭
التنويع٭ من٭ املرجوة٭ النتائج٭ لتحقيق٭ ٭ منها٭ البد٭ التي٭
االقتصادي،٭مبينًا٭القطاعات٭ذات٭األولوية٭ومحاور٭التركيز٭مبا٭
يتناسب٭مع٭خصائص٭دولة٭قطر٭وبناًء٭على٭القدرات٭القائمة٭
بناء٭ أدوات٭ اخلليفي٭ السيد٭ وعدد٭ املختلفة.٭ القطاعات٭ يف٭
اقتصاد٭متنوع٭قائم٭على٭املعرفة،٭والعوامل٭املساندة٭لبناء٭ذلك٭

االقتصاد.
وقدم٭الرائد٭عبد٭الهادي٭سعد٭القحطاني٭عرض٭وزارة٭الداخلية٭
حول٭دور٭الوزارة٭يف٭تنفيذ٭غايات٭وأهداف٭السياسة٭السكانية.٭
فبني٭جهود٭الوزارة٭يف٭تقليل٭نسبة٭الوفيات٭بني٭السكان٭بشكل٭
عام،٭والسيما٭الشباب٭منهم،٭عارضًا٭معلومات٭إحصائية٭تبني٭
انخفاض٭نسبة٭الوفيات٭الناجمة٭عن٭حوادث٭املرور.٭وحتدث٭عن٭
معاجلة٭اختالل٭نسبة٭النوع٭عن٭طريق٭تقليل٭الفارق٭يف٭نسبة٭
العمل٭ سوق٭ يحتاجها٭ التي٭ األسر٭ استقدام٭ بتيسير٭ العزاب٭
يف٭ الداخلية٭ وزارة٭ جهود٭ بني٭ كما٭ العمل.٭ وزارة٭ مع٭ بالتعاون٭
الشرطة٭ ألفراد٭ سكنية٭ مناطق٭ وبناء٭ اخلدمية،٭ املراكز٭ توزيع٭
العائالت،٭ أماكن٭متفرقة٭وبعيدة٭عن٭مناطق٭سكن٭ العزاب٭يف٭
الفائضة٭عن٭احلاجة،٭ومراجعة٭مستمرة٭ للعمالة٭ ووضع٭حد٭
للضوابط٭والشروط٭املعتمدة٭لالستقدام٭وغير٭ذلك٭من٭أنشطة٭
الوزارة٭التي٭تساهم٭يف٭حتقيق٭أهداف٭السياسة٭السكانية.

أما٭ممثل٭وزارة٭البلدية٭والبيئة٭السيد٭تركي٭فهد٭آل٭تركي،٭فقدم٭
عرضًا٭بعنوان٭»تطوير٭واستحداث٭مراكز٭حضرية٭خارج٭مدينة٭
االستراتيجي٭ التخطيط٭ منظومة٭ عن٭ فيه٭ حتدث٭ الدوحة«٭
لدولة٭ حضرية٭ مراكز٭ إيجاد٭ يف٭ ودورها٭ املكانية٭ واملخططات٭
قطر،٭مشيرًا٭يف٭هذا٭السياق٭إلى٭رؤية٭قطر٭2030،٭واستراتيجية٭

التنمية٭الوطنية٭لدولة٭قطر٭األولى٭)2011- 2016(٭،٭والثانية٭
)2017-2022(،٭واخلطة٭العمرانية٭الشاملة٭لدولة٭قطر٭2032،٭
ومبينًا٭املراكز٭العمرانية٭التي٭يتم٭إنشاؤها٭مبوجب٭هذه٭اخلطة،٭
وعرض٭ الريان.٭ ببلدية٭ احلضري٭ العمراني/٭ املركز٭ والسيما٭
احلضرية،٭ العمرانية/٭ املراكز٭ تنفيذ٭ بعد٭ ما٭ قطر٭ خلريطة٭
والقيم٭املضافة٭الناجمة٭عن٭تنفيذ٭هذه٭املراكز،٭مؤكدًا٭حرص٭
اخلطة٭ تنفيذ٭ لدى٭ البيئية٭ االستدامة٭ ضمان٭ على٭ الدولة٭

املذكورة.
احلضور،٭ فيه٭ شارك٭ لآلراء٭ وموسع٭ حر٭ تبادل٭ العروض٭ وتلى٭
السبل٭ أفضل٭ عن٭ بالبحث٭ اجلميع٭ اهتمام٭ مدى٭ على٭ ودلل٭

اجلديدة.٭ السكانية٭ السياسة٭ عمل٭ برنامج٭ لتنفيذ٭
نائب٭ الكواري،٭ سلطان٭ األستاذ٭ ألقى٭ االحتفالية٭ ختام٭ ويف٭
رئيس٭اللجنة٭الدائمة٭للسكان،٭كلمة٭شكر٭فيها٭احلضور٭على٭
مساهماتهم٭القيمة،٭ومتنى٭للجميع٭عماًل٭مثمرًا٭يف٭التطبيق٭

.2022  -2017 قطر٭ لدولة٭ السكانية٭ للسياسة٭ الفعال٭
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أهم نشاطات وفعاليات اللجنة ومكتبها الفني خالل الربع األخير من عام 2017    

من٭ بالعديد٭ الفني٭ ومكتبها٭ للسكان٭ الدائمة٭ اللجنة٭ قامت٭
العام٭ هذا٭ من٭ األخير٭ الربع٭ خالل٭ والنشاطات٭ الفعاليات٭

أهمها: 2017(،٭ ديسمبر٭ )سبتمبر-٭

أواًل( اللجنة تواصل عقد اجتماعاتها الدورية:
٭ عنــد٭	 االجتمــاع٭ هــذا٭ عقــد٭ الســادس:٭ الــدوري٭ االجتمــاع٭

الســاعة٭السادســة٭مــن٭مســاء٭يــوم٭الثالثــاء٭24٭أكتوبــر٭2017. 
ونيابــة٭عــن٭ســعادة٭الدكتــور٭صالــح٭بــن٭محمــد٭النابــت،٭وزيــر٭
التخطيط٭التنموي٭واإلحصاء٭ورئيس٭اللجنة،٭قام٭الســيد٭
ســلطان٭الكــواري،٭الوكيــل٭املســاعد٭لشــؤون٭اإلحصــاء٭بــوزارة٭
اللجنــة،٭ رئيــس٭ ونائــب٭ واإلحصــاء٭ التنمــوي٭ التخطيــط٭
بــإدارة٭االجتمــاع٭الــدوري٭الســادس٭للجنــة،٭حيــث٭٭رحــب٭يف٭
بدايــة٭االجتمــاع٭باحلضــور،٭ثــم٭انتقــل٭إلــى٭مناقشــة٭بنــود٭
جــدول٭األعمــال،٭وأهمهــا:٭املصادقــة٭علــى٭محضــر٭االجتمــاع٭
الــدوري٭اخلامــس٭للجنــة،٭واليــوم٭القطــري٭للســكان٭2017  

)آخــر٭مســتجدات٭التحضيــرات(.٭٭

٭ عنــد٭	 االجتمــاع٭ هــذا٭ عقــد٭ الســابع:٭ الــدوري٭ االجتمــاع٭
الســاعة٭السادســة٭مــن٭مســاء٭يــوم٭األربعــاء٭22٭فبرايــر٭2017. 

٭ فبعــد٭املصادقــة٭علــى٭محضــر٭االجتمــاع٭الــدوري٭الســادس٭	
عــدة٭ االجتمــاع٭ هــذا٭ يف٭ احلاضــرون٭ ناقــش٭ للجنــة،٭
موضوعــات،٭هــي:٭تقييــم٭عــام٭لليــوم٭القطــري٭للســكان٭2017،٭
خطــة٭عمــل٭املكتــب٭الفنــي٭للجنــة٭)نوفمبــر٭-2017٭أكتوبــر٭

2018(،٭وبرنامــج٭عمــل٭املرحلــة٭األولــى٭مــن٭مراحــل٭متابعــة٭
تنفيــذ٭برنامــج٭عمــل٭السياســة٭الســكانية،٭وتصــور٭أولــي٭حــول٭

»العمالــة٭املنزليــة«. دراســة٭

٭ االجتماع٭الدوري٭الثامن:٭عقد٭هذا٭االجتماع٭عند٭الســاعة٭	
السادســة٭مــن٭مســاء٭يــوم٭الثالثــاء٭26٭ديســمبر٭2017.٭وقــد٭
وزيــر٭ النابــت،٭ بــن٭محمــد٭ الدكتــور/٭صالــح٭ افتتــح٭ســعادة٭
التخطيــط٭التنمــوي٭واإلحصــاء٭ورئيــس٭اللجنــة،٭االجتمــاع٭
الــدوري٭الثامــن٭للجنــة،٭مرحبــًا٭باحلضــور،٭ثــم٭انتقــل٭إلــى٭
مناقشــة٭بنــود٭جــدول٭األعمــال.٭فبعــد٭املصادقــة٭على٭محضر٭
االجتماع٭الدوري٭الســابع٭للجنة،٭ناقش٭احلاضرون٭يف٭هذا٭
االجتمــاع٭عــدة٭موضوعــات،٭أهمهــا:٭االجتمــاع٭18٭لرؤســاء٭
املجالــس٭واللجــان٭الوطنيــة٭للســكان٭يف٭الــدول٭العربيــة٭27-
28٭نوفمبــر٭2017٭٭يف٭األردن،٭والقائمــة٭النهائيــة٭ملجموعــات٭
العمــل،٭واالجتمــاع٭الــدوري٭األول٭بــني٭املكتــب٭الفنــي٭ورؤســاء٭
املكتــب٭ ومشــاركات٭ 2017/12/24،٭ يــوم٭ العمــل٭ مجموعــات٭

الفنــي٭يف٭الفعاليــات٭والنشــاطات٭احملليــة٭املختلفــة.٭

ثانيًا( املكتب الفني للجنة يعقد اجتماعاته الدورية: 
٭ االجتمــاع٭الــدوري٭الثامــن:٭عقــد٭هــذا٭االجتمــاع٭عنــد٭الســاعة٭	

التاســعة٭والنصــف٭مــن٭صبــاح٭يــوم٭األربعــاء٭11٭أكتوبــر٭2017. 
مديــر٭ الشــاوي،٭ عبدالهــادي٭ الســيد/٭ االجتمــاع٭ افتتــح٭ وقــد٭
ومتمنيــًا٭ احلضــور،٭ بالســادة٭ مرحبــًا٭ باإلنابــة،٭ الفنــي٭ املكتــب٭
بنــود٭ ملناقشــة٭ انتقــل٭ ثــم٭ عملهــم،٭ يف٭ الدائــم٭ التوفيــق٭ لهــم٭

اســتعراض٭ االجتمــاع٭ هــذا٭ يف٭ مت٭ حيــث٭ األعمــال،٭ جــدول٭
التحضيــرات٭اجلاريــة٭اســتعدادًا٭لليــوم٭القطري٭للســكان٭2017،٭
والتنســيق٭لعقــد٭اجتمــاع٭مــع٭فــرق٭عمــل٭السياســة٭الســكانية٭
الســكانية. الوثيقــة٭ وطباعــة٭ وترجمــة٭ وتصميــم٭ الفعاليــة،٭ قبــل٭

٭ عنــد٭	 االجتمــاع٭ هــذا٭ عقــد٭ التاســع:٭ الــدوري٭ االجتمــاع٭
الســاعة٭التاســعة٭والنصــف٭مــن٭صبــاح٭يــوم٭األحــد٭5٭نوفمبــر٭
الفنــي٭ املكتــب٭ مديــر٭ رّحــب٭ االجتمــاع٭ بدايــة٭ ويف٭ 2017.٭
الســيد/٭عبدالهــادي٭الشــاوي٭بالســادة٭احلضــور،٭معربــا٭عــن٭
شــكرة٭وتقديــره٭ملنتســبي٭املكتــب٭الفنــي٭علــى٭جنــاح٭فعاليــة٭
االحتفــال٭باليــوم٭القطــري٭للســكان٭2017،٭والــذي٭مت٭فيهــا٭
اشــهار٭السياســة٭الســكانية٭وبرنامــج٭عملهــا٭اجلديــد٭2017-
الــذي٭ االعمــال٭ ملناقشــة٭جــدول٭ بعدهــا٭ انتقــل٭ ثــم٭ 2022،٭
تضمــن،٭باإلضافــة٭إلــى٭املصادقــة٭علــى٭محضــر٭االجتمــاع٭
تقييــم٭ أهمهــا:٭ املوضوعــات،٭ مــن٭ عــددًا٭ للمكتــب،٭ الثامــن٭
مــا٭ ومرحلــة٭ 2017،٭ للســكان٭ القطــري٭ باليــوم٭ االحتفــال٭
بعــد٭إقــرار٭السياســة٭الســكانية٭)٭برنامــج٭العمــل٭-٭تشــكيل٭
املكتــب٭ عمــل٭ وخطــة٭ اإلعالميــة(،٭ اخلطــة٭ -٭ املجموعــات٭

الســنوية.٭٭ الفنــي٭

٭ عنــد٭	 االجتمــاع٭ هــذا٭ عقــد٭ العاشــر:٭ الــدوري٭ االجتمــاع٭
 11 االثنــني٭ يــوم٭ صبــاح٭ مــن٭ والنصــف٭ التاســعة٭ الســاعة٭
ديســمبر٭2017.٭وقــد٭افتتــح٭االجتمــاع٭الســيد/٭عبدالهــادي٭
بالســادة٭ مرحبــًا٭ باإلنابــة،٭ الفنــي٭ املكتــب٭ مديــر٭ الشــاوي،٭
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خــرويف٭ مصطفــى٭ الدكتــور/٭ الســيد٭ وبانضمــام٭ احلضــور٭
مهــام٭ يف٭ التوفيــق٭ لــه٭ متمنيــًا٭ الفنــي٭ املكتــب٭ كادر٭ إلــى٭
عملــه٭اجلديــد،٭ثــم٭انتقــل٭ملناقشــة٭بنــود٭جــدول٭األعمــال،٭
حيــث٭مت٭يف٭هــذا٭االجتمــاع٭اســتعراض٭مخرجــات٭محضــر٭
االجتمــاع٭التاســع٭للمكتــب٭واملصادقــة٭عليــه،٭ودعــوة٭رؤســاء٭
املجموعــات٭لالجتمــاع٭مــع٭املكتــب٭الفنــي،٭ومقتــرح٭خطــة٭
للســكان٭ املتحــدة٭ األمم٭ صنــدوق٭ مــع٭ الســنوية٭ العمــل٭

االتفاقيــة.٭٭ بنــود٭ بتنفيــذ٭ اخلاصــة٭

٭ االجتمــاع٭الــدوري٭األول٭مــع٭رؤســاء٭مجموعــات٭العمــل:٭	
عقــد٭املكتــب٭الفنــي٭االجتمــاع٭الــدوري٭األول٭مــع٭رؤســاء٭
يــوم٭ مــن٭ والنصــف٭ التاســعة٭ الســاعة٭ عنــد٭ املجموعــات٭
رّحــب٭ االجتمــاع،٭ بدايــة٭ ويف٭ 2017.٭ ديســمبر٭ 24٭ األحــد٭
لشــؤون٭ املســاعد٭ الوكيــل٭ الكــواري،٭ ســلطان٭ الســيد/٭
رئيــس٭ ونائــب٭ واإلحصــاء٭ التخطيــط٭ بــوزارة٭ اإلحصــاء٭
عــن٭شــكره٭ للســكان،٭باحلضــور،٭معربــًا٭ الدائمــة٭ اللجنــة٭
وتقديــره٭للخبــراء٭والشــركاء٭علــى٭حضورهــم٭لالجتمــاع،٭
تنفيــذ٭ العمــل٭يف٭ ودور٭مجموعــات٭ أهميــة٭ علــى٭ ومؤكــدًا٭
قطــر٭٭ لدولــة٭ الســكانية٭ السياســة٭ مــن٭ الثانيــة٭ املرحلــة٭
2017-2022،٭ثــم٭انتقــل٭ملناقشــة٭بنــود٭االجتمــاع٭الــذي٭مت٭
فيــه٭اســتعراض٭مهــام٭رؤســاء٭وأعضــاء٭الفــرق،٭واإلجنــازات٭
والتحديــات٭للمرحلــة٭الســابقة٭مــن٭السياســة٭الســكانية،٭
مــن٭ )2017-2021(٭ األولــى٭ املرحلــة٭ عمــل٭ وبرنامــج٭

الســكانية.٭٭ السياســة٭

ثالثًا( النشاطات واملشاركات الداخلية واخلارجية للجنة

أهم النشاطات واملشاركات الداخلية: . 1
لطــالب٭ 	 تقــدمي عــرض حــول السياســة الســكانية٭

الــوزارة٭ زاروا٭ الذيــن٭ العســكرية٭ محمــد٭ بــن٭ ٭ أحمــد٭ كليــة٭
 .2017 نوفمبــر٭ 15٭ بتاريــخ٭

املشــاركة يف ورشــة إحصــاءات اجلرميــة٭التــي٭نظمتهــا٭ 	
 30-27 بتاريــخ٭ واإلحصــاء٭ التنمــوي٭ التخطيــط٭ وزارة٭

.2017 نوفمبــر٭

وأهــداف٭ 	 األســرة٭ حــول٭ اخلبــراء٭ اجتمــاع  يف  املشــاركة 
التنميــة٭املســتدامة٭يف٭العالــم٭العربــي٭والــذي٭نظمــه٭معهــد٭
الدوحــة٭الدولــي٭لألســرة٭بالتعــاون٭مــع٭صندوق٭األمم٭املتحدة٭

للســكان-٭املكتــب٭اإلقليمــي٭بتاريــخ٭29-30٭نوفمبــر٭2017.

املشــاركة يف "اليــوم القطــري لإلحصــاء"٭الــذي٭نظمتــه٭ 	
وزارة٭التخطيــط٭التنمــوي٭واإلحصــاء٭بتاريــخ٭6٭ديســمبر٭2017. 

االلتحــاق بالــدورات التدريبيــة:٭شــارك٭موظفــو٭املكتــب٭ 	
الفنــي٭للجنــة٭بعــدد٭مــن٭الــدورات٭التدريبيــة٭التــي٭نفــذت٭يف٭

الربــع٭األخيــر٭مــن٭عــام٭2017،٭وأهمهــا:

ال�سهر وال�سنة ا�سم الدورة التدريبية م
نوفمبر٭2017 تنظيم٭االجتماع .1

نوفمبر٭2017 األرشفة٭وتنظيم٭الوثائق .2

نوفمبر٭2017 حتليل٭املشكالت٭واتخاذ٭القرارات٭٭ .3

نوفمبر٭2017 مهارات٭اعداد٭املوازنة٭٭ .4

ديسمبر٭2017 إدارة٭اجلودة٭والتميز٭املؤسسي٭٭٭ .5

ديسمبر٭2017 إعداد٭الرسائل٭واملذكرات٭احلكومية .6
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أهم النشاطات واملشاركات اخلارجية: . 2
االجتمــاع 18 لرؤســاء املجالــس واللجــان الوطنيــة  	

للســكان يف الــدول العربيــة 27-28 نوفمبــر 2017  
محمــد٭ بــن٭ صالــح٭ الدكتــور٭ ســعادة٭ تــرأس٭ األردن:  يف 
ورئيــس٭ واإلحصــاء٭ التنمــوي٭ التخطيــط٭ وزيــر٭ النابــت،٭
الــذي٭شــارك٭يف٭ اللجنــة٭الدائمــة٭للســكان٭الوفــد٭القطــري٭
الوطنيــة٭ واللجــان٭ املجالــس٭ لرؤســاء٭ الســنوي٭ االجتمــاع٭
الفتــرة٭ خــالل٭ انعقــد٭ والــذي٭ العربيــة،٭ الــدول٭ يف٭ للســكان٭
27-28٭نوفمبــر٭يف٭األردن.٭وبصفتــه٭رئيســًا٭للوفــد٭القطــري٭
يف٭االجتمــاع٭املذكــور٭أكــد٭ســعادة٭الدكتــور٭صالــح٭علــى٭أهميــة٭
بإنشــاء٭ األردن٭ ملقتــرح٭ تأييــده٭ عــن٭ معربــًا٭ االجتمــاع٭ هــذا٭
منظومــة٭جامعــة٭ والتنميــة٭ضمــن٭ للســكان٭ أعلــى٭ مجلــس٭

العربيــة. الــدول٭
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نسبة إشهادات الطالق إلى عقود الزواج

يعبر٭هذا٭املفهوم٭عن٭النسبة٭املئوية٭حلاالت٭الطالق٭إلى٭عقود٭
املعادلة٭ وفق٭ النسبة٭ ويتم٭حساب٭هذه٭ الزواج٭يف٭سنة٭معينة.٭

التالية:٭

إشهادات الطالق يف سنة معينة 

عقود الزواج يف السنة نفسها
100 X

أنه٭ يظنون٭ إذ٭ املهتمني،٭ بعض٭ لدى٭ لبسًا٭ املفهوم٭ هذا٭ ويثير٭
وهذا٭غير٭ املتزوجني،٭ يتم٭طالقهم٭من٭ الذين٭ نسبة٭ يعبر٭عن٭
دقيق.٭فاملعطيات٭اإلحصائية٭املتوفرة٭ال٭تبني٭عدد٭الذين٭يتم٭
بل٭ معينة،٭ سنة٭ يف٭ تزوجوا٭ قد٭ كانوا٭ الذين٭ بني٭ من٭ طالقهم٭
تبني٭عدد٭عقود٭الزواج٭يف٭سنة٭معينة٭وعدد٭حاالت٭الطالق٭يف٭
الطالق٭حسب٭ عدد٭حاالت٭ البيانات٭ توفر٭ كما٭ نفسها.٭ السنة٭
.)... الدخول،٭سنة٭واحدة،٭سنتان٭ )قبل٭ الزوجية٭ مدة٭احلياة٭
إلى٭ الطالق٭ إشهادات٭ نسبة٭ تغير٭ يبني٭ التالي٭ والشكل٭
السكاني. التعداد٭ سنوات٭ خالل٭ قطر٭ دولة٭ يف٭ الزواج٭  عقود٭
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، النشرة السنوية لإلحصاءات احليوية: الزواج والطالق، سنوات مختارة.


