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واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارةلدىمحفوظهالحقوقجميع–ربو كتأ٢٠١٦  

 ��حالةاالقتباس،ير��اإلشارةإ��هذهاملطبوعة�التا��:

قطر،واإلحصاءالتنمويالتخطيطاوزارةإحصاءات٢٠٠٥جتماعية–٢٠١٤.  

الدوحة–قطر  

  توجهاملراسالتإ��:

:ص.بواإلحصاءالتنمويالتخطيطالدوحة١٨٥٥وزارة،-قطر  

:٨٨٨٨هاتف٤٤٩٥٩٧٤+  

:٩٩٩٩فاكس٤٤٨٣٩٧٤+  

 mdr@mdps.gov.qa:يال��يدااللك��و�

:القطريةالكتببداراإليداعرقم    

:(ردمك)��الدوالرقم  

ع��:تابعونا  

 

www.mdps.gov.qa 
 
 
 

 

www.qalm.gov.qa 
 
 
 

 

http://www.mdps.gov.qa/ar/statistics/census/Census2015/Pages/default.aspx 
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االجتماعية اإلحصاءات سلسلة من الثالث التقرير واإلحصاء التنموي التخطيط وزارة تقدم

عاممناملمتدةالزمنيةالف��ةخاللقطرلدولة��االجتمااإلحصائيالتطورمسارتلخص��وال،الشاملة

٢٠٠٥عام��٢٠١٤وح،نآمل� املوضوالوطنيةاالس��اتيجية��لدواتستجيبأنمنللف��ة٢٠١١عة��إ

٢٠١٦��عملي �� إبرازاملؤشراتا����استخداما اإلصدارع�� هذا خالل من حرصتالوزارة وقد .

  التخطيطوالتنفيذ.

قطررؤيةمن توف��البيانات٢٠٣٠وانطالقُا ع�� التنميةالشاملةحرصتالوزارة لجهود ودعمًا

وبا املناسب الوقت �� اإلحصائية منواملؤشرات املستخدم�ن احتياجات لتلبية وذلك املطلوبة لدقة

االجتماعية للت���ات نظرًا س�ت�ن كل السلسلة هذه بتحديث الوزارة وستقوم وباحث�ن، مخطط�ن

الديموغرافيةوخصائصهمالسكانحجم��عرئيسيةبصورةتنعكس��والالدولةا��تمر��الاملتسارعة

.واالجتماعية  

ال التقريرومعإصدارهذا إالأنأشكرفريقالعملالذيقامبإعدادهذا تقريرالثالثال�سع��

للباحث�نمرجعًايكونأنواالختصاص�نمتمنيًا.املجالهذا��  

  

،،التوفيقولـيواللـه  
  

 د.صالحبنمحمدالنابت
  وزيرالتخطيطالتنمويواإلحصـاء

  
  
  
  
  

مقدمة   املقدمة 
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تذبذب��معدلالنمو
بسبالسنوي

الت���اتاالقتصادية

  

السكانفئة��زيادة
��العملسن 

  
  النموالسكاني
السكانعدد٢٫٢بلغعاممنتصف��نسمة٢٠١٤مليونالسكانلتقديرات وفقًا

املليونعنيزيدبارتفاعأي،العامنسمةمنتصفعام٢٠٠٥منذ.  

منارتفعفقد بالنسبةملعدلالنموالسنويللسكان، ١٣٫٥أما

 ١٨٫٩إ��٢٠٠٥عام نموسنوي٢٠٠٨عام معدل "وهوأع��

��إوصلأن��إمتذبذببانخفاض ثمبدأ عام١٠٫١للسكان"،

٢٠١٤.  

��إالسكانيالنمومعدالت��الت���اتأسبابالت���اتوتعودمرت��الاالقتصادية

  ��ادولةقطرخاللالسنواتاملاضية.

  ال�����العمري 
)العملسن��السكاننسبة١٥تزايدت -٦٤من %٧٧٫٤سنة)

٢٠٠٥عام��٨٤٫٤إعام%٢٠١٤.  

)العمريةالفئة��السكاننسبة سنة)،فقدانخفضت١٤-٠أما

٢١٫٢منعام%٢٠٠٥��١٤٫٥إعام%٢٠١٤)املسن�ننسبةتراوحتبينما.٦٥سنة

ب�ن��التوا��ع(��١٫٣ف�كو%١٫٠.%  

العاملةالقوىمنكب��ةأعداداستقدام��إالسكانيةال��كيبةت�ي��اتأسبابوتعزى

)العمريةالفئة �� االقتصاديةوتركزها نتيجةالطفرة الدولة إ�� ٦٤– ١٥الوافدة

   سنة).

 

 

 

 

 

  

  

  تقديراتسكاندولةقطر(منتصفالعام)
٢٠٠٥-٢٠١٤  

  معدلالنموالسنوي   السكانباأللف  السنة
١٣٫٥ ٩٠٦ ٢٠٠٥ 
١٥٫١ ١٬٠٤٣ ٢٠٠٦ 
١٦٫٨ ١٬٢١٨ ٢٠٠٧ 
١٨٫٩ ١٬٤٤٨ ٢٠٠٨ 
١٣٫١ ١٬٦٣٩ ٢٠٠٩ 
٤٫٧ ١٬٧١٥ ٢٠١٠ 
١٫٠ ١٬٧٣٣ ٢٠١١ 
٥٫٨ ١٬٨٣٣ ٢٠١٢ 
٩٫٣ ٢٬٠٠٤ ٢٠١٣ 
١٠٫١ ٢٬٢١٦ ٢٠١٤ 

   السكانواملساكن 
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االجتماعية اإلحصاءات سلسلة من الثالث التقرير واإلحصاء التنموي التخطيط وزارة تقدم

عاممناملمتدةالزمنيةالف��ةخاللقطرلدولة��االجتمااإلحصائيالتطورمسارتلخص��وال،الشاملة

٢٠٠٥عام��٢٠١٤وح،نآمل� املوضوالوطنيةاالس��اتيجية��لدواتستجيبأنمنللف��ة٢٠١١عة��إ

٢٠١٦��عملي �� إبرازاملؤشراتا����استخداما اإلصدارع�� هذا خالل من حرصتالوزارة وقد .

  التخطيطوالتنفيذ.

قطررؤيةمن توف��البيانات٢٠٣٠وانطالقُا ع�� التنميةالشاملةحرصتالوزارة لجهود ودعمًا

وبا املناسب الوقت �� اإلحصائية منواملؤشرات املستخدم�ن احتياجات لتلبية وذلك املطلوبة لدقة

االجتماعية للت���ات نظرًا س�ت�ن كل السلسلة هذه بتحديث الوزارة وستقوم وباحث�ن، مخطط�ن

الديموغرافيةوخصائصهمالسكانحجم��عرئيسيةبصورةتنعكس��والالدولةا��تمر��الاملتسارعة

.واالجتماعية  

ال التقريرومعإصدارهذا إالأنأشكرفريقالعملالذيقامبإعدادهذا تقريرالثالثال�سع��

للباحث�نمرجعًايكونأنواالختصاص�نمتمنيًا.املجالهذا��  

  

،،التوفيقولـيواللـه  
  

 د.صالحبنمحمدالنابت
  وزيرالتخطيطالتنمويواإلحصـاء

  
  
  
  
  

السكان واملساكن   املقدمة 
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أرباعثالثةنحو
��بلدي��السكان
 الدوحةوالريان

  

  السكانحسبالتوزيعا���را��
والريان الدوحة بلدي�� ��السكان أرباع يقاربثالثة ي��كزما

١(٢٠١٤عام(.  

يشكلإذالشمال أقلبلديةمنحيثنسبةالسكانف�� أما

٠٫٥سكا��ا.السكان��إجمامنفقط%  

  األســـر
األسر عدد ١٤٧بلغ )٢(ألفأسرة الدوحة٢٠١٠عام بلدي�� �� وتركزتمعظمها

بنسبة٥٤والريانو%الشمال(٣٠��بلدي��وأقلها،��التوا��ع%٠٫٥الظعاينو(%

)١٫٥األسرةحجممتوسطبلغوقد،(%٥.أفراد   

  مساكناألسر
تمتلك بينما مساكنمؤجرة، ��السكاننصفعنيزيد %مناألسر٢١يقطنما

ويسكن،١٨٫٣مساك��املو����اوالشركاتالحكومةتوفرهامساكن��السكانمن%

مساكن ��تعيش األسرف���ا بقية أما (إسكانحكوميأوإسكانشركات)، وتس��

  .الوقفواملساكناملجانية
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التغطيةنسبةاق��اب
مناألساسيةبالتطعيمات

 النسبةالكاملة

لعامالعمرمناألولالعامخاللاألساسيةبالتطعيماتالتغطية
٢٠١٣ 

 املعدل نوعالت���نوالتطعيم

(��.���.بي)٩٦ درن 

 ٩٣٫٣ ال��ابالكبدالف��و���(ب)

 ٩٧٫٣ الحصبة/الحصبةوالنكافوالحصبةاألملانية

 ٩٦٫٦ تطعيمللجديري 

  ١٠٠  الرئويةاملكورات

  
الوقائيةالصحيةالخدماتمجال�� ملموسًا والعالجية،حققتدولةقطرتقدمًا

  إذوفرتالدولةهذهالخدماتمجانًاللمواطن�نواملقيم�نع��حٍدسواء.
  

  معدلاألطباءلكلألفنسمةمنالسكان
 ) الف��ة قطرخالل دولة �� األطباء معدل إالأن٢٠١٣-٢٠٠٥نالحظتذبذب ،(

ب�ن�ي��اوتقريباظلالف��ةهذهخاللاالطباءمعدل٣٫٣متوسط٢٫٨ولكلالف

عاميالسكان٢٠٠٥من٢٠١٣و..��التوا��ع  

  معدلاملمرض�نلكلألفنسمةمنالسكان
)الف��ةخاللالسكانمننسمةألفلكلاملمر��نمعدلانخفاض٢٠٠٥يالحظ-

٢٠٠٩ املمر��ن معدل حيثكان ،(٦٫٤ عام خالل ألفمنالسكان ٢٠٠٥لكل

��إوصل��ح٤٫٦وانخفض٢٠٠٩عامبدأثم��إليصل٦٫٢باالرتفاعمنألفلكل

عام٢٠١٣السكان.   

  التغطيةبالتطعيماتخاللالعاماألول 
،العمرمن��األوالسنوات��خصوصًااألطفالرعايةُتعد

تعد كما االجتماعية والحماية الرعاية أوجه أهم من

العناية وتشمل الرعاية، هذه أنواع من الطبية العناية

 باألمهاتواملواليد.

األساسيةالتطعيماتبإجراءالصحيةالجهاتاهتماممدىاملثالسبيل��عيالحظ

التغطيةنسبة��ملحوظارتفاع��إالبيانات��تشحيثالعمرمناألولالعامخالل

   م.٢٠١٣لتطعيماتاألساسيةعام%أوأك����كافةا٩٣٫٣بلغتوال��

  

  

  

  

  

  

  

   الخدماتالصحية

  عدداملستشفياتالحكوميةوالخاصةواملراكزالصحية
٢٠٠٥-٢٠١٤  

  السنة
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  الخاصة
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 الصحية
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٢٣ ٤ ٥ ٢٠٠٦ 
٢٣ ٤ ٥  ٢٠٠٧ 
٢٣ ٤ ٦ ٢٠٠٨ 
٢٢ ٤ ٦ ٢٠٠٩ 
٢٢ ٤ ٦ ٢٠١٠ 
٢٣ ٤ ٧ ٢٠١١ 
٤ ٢٣  ٩  ٢٠١٢  
٤ ٢١  ٩  ٢٠١٣  
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| ٩ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

معدلانخفاض
��اإلجمااإلحالل

 (لكلامرأة)

  

  املواليــد
السكانمنألفلكلاألحياءاملواليدعدد)الخاماملواليدمعدلانخفاضاملالحظمن

) الف��ة خالل تدريجيا مع�ن) عام ا٢٠١٤-٢٠٠٥�� حيثكان ،( عام١٥٫١ملعدل

٢٠٠٥،م��إليصل١١٫٥وانخفضم٢٠١٤عامأعداد��ال�ب��ةللزيادةنظرًاوذلك،

   العمالةالوافدة.

لكلاألحياءالذكوراملواليدعدد)الوالدةعندالجنسنسبةبلغت١٠٠وقد��مولود

اإل  ناثمن القطري�ن للمواليد مع�ن) عام ��١٠٦٫١القطري�ن ��� وللمواليد %

١٠٣٫١عام%٢٠١٤.   

أنهناكك والدةكلسنةوهذهالنسبةتكاد١٠٠منب�نحاالتوالدةتوأمية٣ما

   .عدةسنواتذتكونثابتةمن

���إشرافتحتتجري��الالوالدات  
أن��إ��طإشرافتحتتجري��الالوالداتبيانات���ت��الوالداتقطر كافةدولة

،الصحةمجال��م�هل�نإشرافتحتتجريأصبحتنتيجةوذلك��الدولةلجهود

،اإلنمائيةاألهدافمنالخامسالهدفتحقيقاألساسيةالعواملأهممنيعدوالذي

   لألمومةاآلمنة.

  معدلالخصوبةالكلية(لكلامرأة)
معدلانخفضللنساءالكليةالخصوبة��املرأةتنج��مالذيناألطفالعددمتوسط)

حيا��اان٢٠١٢-٢٠٠٥الف��ة(خالل( منخفاضًا ��سنالقطريةللمرأة٤٫٢ تدريجيًا

عام٢٠٠٥اإلنجاب��٣٫٠إعام٢٠١٢��إارتفعثمومن،٣٫٢عامي٢٠١٣خاللو

٢٠١٤�بمااملعدلاستقرارنالحظبينما١٫٨ن٢٫٠وخمنالسنوات٢٠٠٥الل��ح

٢٠١٤القطرية���املرأةعند  

  معدلاإلحاللاإل��ا��لكلامرأة
 اإلاملواليدعدد��اإلجمااإلحاللمعدلناثيقيسمنلفوج

لكل١٫٣النساء.وقدبلغمعدلاإلحاللاإلجما����دولةقطر

عام أي٢٠٠٥امرأة بع��تستطيعأنتنجةأنكلسيد،

واحدةابنةاألقلاملتوسط��محلهالتقريبًاتحل.املعدلهذاأنإالانخفضقد��إ

وصلأن��١٫٢إ٢٠١٤عام.    
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| ١٠ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  

اإلنـجابعنداملرأةعمرمتوسط  
اإلنجابعنداملرأةعمرمتوسطأن��إقطردولة��لإلنجابالعمريةاألنماط���ت��

سنةللمرأةالقطرية،فإنه٣١و٣٠ففيح�ني��او�هذااملتوسطب�نسنة.٣٠حدود

ب�نما�لي��او،القطرية���املرأةلدىنسبيًا٢٩ينخفض٣٠وسنة..  

  
  املواليدناقصوالوزن

الحالة يعكسأيضًا كما تغذيةال�ن�نقبلميالده، لسوء املؤشرمقياسًا ُيعدهذا

الوالدة وت���بياناتنسبةاألطفالحدي�� االقتصاديةواالجتماعيةوالصحيةلألم.

وناق��� حصول إ�� مالوزن انخفاض هذا �� الف�� املؤشر ذبذب   ةخالل

)٢٠١٤– ٢٠٠٥(منانخفضوقد،٨٫٥عام%٢٠٠٥إ��٧٫٨%٢٠١٤عام.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  متوسطعمراملرأةعنداإلنجاب
٢٠٠٥-٢٠١٤  

  املجموع ���القطريات القطريات السنة

٢٩٫٨ ٢٨٫٩ ٣٠٫١ ٢٠٠٥ 
٣٠٫٠ ٢٩٫٢ ٣١٫١ ٢٠٠٦ 
٣٠٫٢ ٣٠٫١ ٣٠٫٦ ٢٠٠٧ 
٣٠٫٢ ٢٩٫٧ ٣١٫٠ ٢٠٠٨ 
٣٠٫٢ ٢٩٫٧ ٣١٫١ ٢٠٠٩ 
٣٠٫٣ ٢٩٫٧ ٣١٫٣ ٢٠١٠ 
٣٠٫٠ ٢٩٫٤ ٣١٫٢ ٢٠١١ 
٢٩٫٩  ٢٩٫٢  ٣١٫٥  ٢٠١٢  
٢٩٫٩  ٢٩٫٣  ٣١٫٤  ٢٠١٣  
٣٠٫١  ٢٩٫٣  ٣١٫٤  ٢٠١٤  

   الخصوبةواملواليد
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| ١١ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

املركباتحوادث
وفياتمعظمتمثل
 األسبابالخارجية

  

 معدلالوفيات
اإلحصائيةالبيانات���تالوفياتعن٢٠١٤لعامهنالكأن٢٣٦٦م��اوفاةحالة

٧٤١لوفاةأيقطري�نلحالة،٣١٫٣بنسبة%١٦٢٥والقطري�ن��لغوفاةحالةأي،

 معدلالوفياتالخام.%٦٨٫٧بنسبة املعدلعددأما لجميعالوفيات(يقيسهذا

العام، ��للسكاناألسبابويتم��التعبعنهالوفيات ��شخص١٠٠٠لكلبعدد

خاللالف��ة(السنة)، ملحوظًا لكلألف١٫٧)،من٢٠١٤-٢٠٠٥فقدشهدانخفاضًا

عامالسكان٢٠٠٥من��١٫١إعامالسكانمنألف٢٠١٤لكل.   

  الرضعو�د���الوالدةوفيات
وفياتاألطفالالرضعالذينالتتجاوز)الرضعوفياتعدلملاإلحصائيةالبيانات���ت

إ��أندولةقطرحققتتقدمًاملحوظًا)،أعمارهمعاماكامالمنسوبًاإ��عدداملواليد

املعدلإذانخفض��، خفضمعدالتوفياتالرضع لكلألفياتوف٨٫٢منهذا

عام��إ�� ٢٠٠٥مولود٦٫٦وفياتمولودألفلكل عام��٢٠١٤.   

عدد(حدي��الوالدةالمعدلوفياتاألطفالملؤشر اإلحصائيةالبياناتكذلك،ت���

دوناألطفال٢٨وفياتنفسالسنة��املواليدمنألفلكلسنةخالل إ��ها)يومًا

وفيات٣٫٧إ��٢٠٠٥ألفمولود��عاموفياتلكل٥٫١عدلمنانخفاضهذاامل

عام��مولودألف٢٠١٤لكل،��إاالنخفاض جهودالدولة��تحقيقويرجعهذا

  الهدفالرابعمناألهدافاإلنمائيةلأللفية.

  أسبـابالوفــاة
أن��إالوفاةألسباب��النسللتوزيعاإلحصائيةالبيانات���ت

١٩٫٨��والالخارجيةاألسباب ترجعإ�� %منأسبابالوفاة

التسمم وحاالت والسقوط املركبات حوادث �� تتمثل

أنح�ن��.األخرىالخارجيةاألسبابمنو���هاواالعتداءات

١٥٫٧عامخاللالوفياتمن%بس٢٠١٤كانتالدوري.مالجهازأمراضبب  

النسبةبلغتفقداألورامبسببللوفياتبالنسبة١٠٫٧أماعامخالل%٢٠١٤��م

الغذائيوالتمثيلوالتغذية ح�نبلغتنسبةالوفياتبسببأمراضالغددالصماء

  %منالوفياتكانتبسببأمراضالجهازالتنف���.٤٫٩%و٦٫٥
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| ١٢ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

معدلانخفاض
ما��إالخامالزواج

  يقاربالنصف

التوعيةحمالتمنالرغم��ع
القطري�نب�ناألقاربزواجبشأن

فما،مرتفعةالنسبة٣٨زالت%
 منإجما��حاالتالزواج

  
  لكلألفمنالسكانمعدلالزواجالخام

حاالت عدد املؤشرإ�� تمتخاللالعام يرمزهذا الزواجال��

انخفضوقد منتصفالعامنفسه، ��السكانمنألفلكل

٣٫٠منعامالسكانمنألف٢٠٠٥لكل��إ١٫٧ليصلعام

   ،وهذاعائدأيضًالزيادةأعدادالعمالةالوافدة.٢٠١٤

  سنة�����(قطريون)١٥،معدلالزواجالعاملكلألفمنالسكان
يمثلالبالغ�نالسكانمنألفلكلالزيجاتعددمتوسطالعامالزواج١٥معدل

القطري�نلدىالعامالزواجبمعدلالخاصةاإلحصائيةالبيانات��و�ش سنةفأ���،

)الف��ة٢٠١٤-٢٠٠٥خاللاملعدلانخفاض��إ(لبلغإذالجنس�ن٢٤٫٢كالوللذكور

٢٣٫٥ ناثلإل ارتفاعاً ٢٠١٠عام ارتفع ثم ،  طفيفًا للذكور إ�� بينما٢٥٫٠ليصل

  .٢٠١٤عام٢٣٫٢انخفضتنسبةاإلناثانخفاضًاطفيفًالتصلإ��

  متوسطالعمرعندأولزواج(قطريون)
الزوج�نبعمرالزواجمعدالتترتبطسنمتوسطأنويالحظ،مرةألولالزواجعند

 إ�� القطري�ناتجه ١انخفاضطفيفيقاربالزواجعند مقابلارتفاع‘ للذكور %

لإل  سنة٢٤٫١و٢٣٫٩سنةللذكورو٢٦٫٥و٢٦٫٧،مسجالبذلكناثمماثلتقريبا

  ع��التوا��.٢٠١٤و٢٠٠٥خاللالسنواتناثلإل 

  عقودالزواجللقطري�نحسبصلةالقرابة(قطريون)
أن القطري�ن عند الزواج إحصاءاتعقود تبّ�ن

األقارب زواج نسبة عام ،٢٠١٤الزالتمرتفعة
بلغت الزواج٣٨ حيث حاالت إجما�� من %

��ال األخطار بشأن التوعية حمالت من بالرغم
نسبةوبلغت زواجاألقارب. يمكنأنت��ت�ع��

%ونسبةزواجاألقاربمنالدرجةالثانية٢٢واجاألقاربمنالدرجةاألو��نحوز 
��١٦حواح�ن��،%كانتالــبي��مقرابةصلةتوجدالممنامل��وج�ن٦٢نسبة.%  
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| ١٣ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  
  حاالتالطــالق

ب�نالطالقمعدلمسار��تذبذب��إاإلحصائيةالبيانات���تالف��ةخاللالقطري�ن

)٢٠١٤- ٢٠٠٥تمت حاالتالطالقال�� (عدد معدلالطالقالخام ففيح�نبلغ .(

 ٠٫٦،لميتجاوز٢٠٠٥عام٠٫٧خاللالعاملكلألفمنالسكانمنتصفالعام)

٢٠١٤عام.   

)السكانمنألفلكلالعامالطالق١٥معدل(قطريون������سنة  
خاللالقطري�نب�نالعامالطالقمعدلمسار��تذبذب��إاإلحصائيةالبيانات���ت

)٢٠١٤-٢٠٠٥الف��ةلكلالطالقحاالتعددمتوسط)العامالطالقمعدلبلغوقد.(

البال��نالسكانمن١٥ألف،(����ف٩٫٧سنةو٨٫٠للذكور ناثلإل٢٠١٤عام.  

األبناءعددحسبالطالقالقطرياتإشهاداتللزوجات  
عامالطالقحاالتمن وقعتللزوجاتالقطرياتالالتيال٢٠١٤النسبةالع���

��وأبناءلد��نالقطريات.٨٨توجدللزوجاتالطالقحاالت��إجمامن%  

ب�ن�ت��او��ف���أأوابنلد��نالالتيالفئاتبقية٢أماو%١الطالقحاالتمن%

  ��كلفئة.
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| ١٤ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

معدلانخفاض
��إ٢٫٣األمية%
٢٠١٤عام 

  

 األمية
اإلحصاءاتاً كب��  اً انخفاضأظهرتاألميةمعدلبلغ�يالذي ،

٢٫٣ عام %٢٠١٤ . اإلحصاءات بّينت �ياً ضاانخفكذلك،

 ٢٤-١٥الفئةالعمرية(�يوالذكورناثلدىاإل األميةتمعدال 

   .ع��التوا�ي%%١٫٦و٠٫٤تسنة)،حيثبلغ

منالذكورع��االلتحاقبمراكز إقبالنسبةكب��ة٢٠١٤خاللالعامولوحظأيضاً 

حيثتعليمالكبار ،٦٥٫٤بلغت%النسبةهذهكانتح�نسابقًا،�يمتواضعةكما

٣٤٫٦بلغتلدى% ناثاإل.   

  املراحلالتعليمية
الجامعة)بلغعددالتالميذوالطلبة املراحلالتعليمية(رياضاألطفالح�� ٢٧١�ي

���الدراالفصلي�طالب٢٠١٣/٢٠١٤ألفوبلغ،التدريسيةالهيئةأعضاءعددما

٢٥يقاربموزع�ناً ألف،�التا�يالنحو��٢٧ع% و٧٣ذكور%إناثاملدارسعددأما.

بلغفلقد(الثانوية��حاالطفالرياض)٨٣٦الجامعاتعددبلغح�ني�١٦مدرسة.  

  رياضاألطفال
األطفالرياض مجموع م��ا٣٤٤بلغ %١٠روضة بناتروضة%١١وبن�نروضة

روضة%٧٩و عام ٢٠١٣/٢٠١٤مختلطة .لوحظ حيثأنه زيادة رياض�ي أعداد

ذاتاألطفالاإلدارةالسابقةبالسنواتمقارنةاألجنبية.  

األطفالرياضي�املسجل�ناألطفالعدد٤٤بلغألفم��م،٧٥طفل%مسجلوني�

.أجنبيةأطفالرياضلعددبالنسبةالطلبةعدد)مدرسلكلالطلبةمعدلبلغكذلك

 ،وبلغتتقريبااً طالب١٨فصليح�نبلغمعدلالطالبلكلًا،�طالب١١املدرس�ن)

ناثنسبةالجنس(عدداإل  خاللطالب١٠٠طالبةلكل٩٥بالنسبةلعددالذكور)

   .٢٠١٣/٢٠١٤الدرا���عامال

  املرحلةاالبتدائية
���القا لأللفية مناألهدافاإلنمائية لتحقيقالهدفالثاني الدولة تكللتجهود

 إذبتعميم االبتدائي التعليم املدارساالبتدائية عدد ٢٢٦بلغ م��ا %٢٧مدرسة

وبن�ن٢٧مدرسة%ةمدرسو٤٦بنات%مناملرحلة وتعت��هذه مدرسةمختلطه.

بامللتحق�ن ألفطالبأي١١٧وقدبلغعددالطلبة.ف��ا أك��مراحلالتعليمقياسًا

٤٨لعامالتعليممراحلي�الطلبةإجما�يمن%٢٠١٣/٢٠١٤الطلبةعددبلغحيث،

    التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
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ناثال��اماإل 
ي�دراس��نبإكمال

  التعليمالعا�ي

٦٠الذكور واإلطالبناثألف٥٧طالبةألف.مدرسلكلالطلبةمعدلبلغولقد١١

٩٦وبلغتنسبةالجنستقريبًا.اً طالب٢٤فصل�يح�نبلغمعدلالطالبلكل،طالباً 

لطالبة١٠٠كلعامذكر٢٠١٣/٢٠١٤طالب.   

 وتجدراإلشارة التعليماالبتدائي(الذييعكسإ�� �ي أنمؤشرنسبةالقيدالصا�ي

ي�مازالاملؤشرألنالدولةي� مدىاالهتمامبتعميمالتعليماالبتدائي)الُيعدتحديًا

  %).٩٢٫٦والذكور %٩٢٫٧ناث(اإل ٢٠١٤للجنس�نعامبالنسبةارتفاع

  املرحلةاإلعداديةوالثانوية
من %٣٤ألفطالبأيبنسبة٨٤باملرحلةاإلعداديةوالثانويةامل�جل�نعددبلغ

لعامالتعليميةاملراحلطلبة٢٠١٣/٢٠١٤إجما�ي،الذكورالطلبةعددبلغ٤٣حيث

وتٌ ألفطالبة.٤١ناثألفطالبواإل  أك��املراحلالتعليميةةاملرحلةثانيعدهذه

بأعدادامللتحق�نإل��ا. �يح�ن،طالب١٠بلغمعدلالطلبةلكلمدرسحيث قياسًا

اً طالب٢٣فصلبلغمعدلالطالبلكل كللطالبة٩٦وبلغتنسبةالجنستقريبًا.

١٠٠طالب.املرحلة ٢٦٦وبلغعدداملدارسلهذه مدرسةبن�نو%٢٩مدرسةم��ا

٢٥%بنات٤٦ومدرسة%معدلوبلغ %،٩٨٫٣اللتحاقاإلجما�يامدرسةمختلطة.

   .٢٠١٤عام٩٩٫٣%ناثاإل لتحاقاو %٩٧٫٣لذكور ا والتحاق

  الجامعاتوالكليات
جامعاتعدة،إذأنشئتملحوظبشكليرالتعليمالعا�تطوّ 

مما،عامليةتوفرالعديدمنالتخصصات�ياملجاالتاملختلفة

الجامعاتي�والطالباتالطالبعددارتفاع��إأدى٢٥ليبلغ

طالبألف���الدراالعام٢٠١٣/٢٠١٤خالليأ٩٫٤من%

%خالل٢١.وارتفعمعدلالنموالسنويإ��لهذاالعامإجما�يطلبةاملراحلالتعليمية

٢٠١٢/٢٠١٣عامي٢٠١٣/٢٠١٤و،وقدالخاصةالجامعاتي�القطرياتحصةكانت

اإل ٤٩٫٧ إجما�ي من الذكورناث% ونسبة الدولة داخل الخاصة الجامعات �ي

 ٥٣٫٣القطري�ن عامم% الخاصة الجامعات �ي امللتحق�ن الذكور إجما�ي ن

٢٠١٣/٢٠١٤.  

يتوجهونالذينخالفالذكورويالحظال��امالطالباتبإكمالتعليمهنالجام�يع��

سوقالعملبعدإكمالالتعليمالعام إ�� الطالباتوقدبلغت.بنسبةكب��ة نسبة

٦٤لعامالدولةداخلمنالجامعاتطلبةإجما�يمن%٢٠١٣/٢٠١٤انعكسوقد

.أمانسبةالجنس�ي%منإجما�يالخريج�ن٦٣بلغتال��ع��نسبةالخريجاتهذا

  .٢٠١٣/٢٠١٤طالبجام�يعام١٠٠طالبةلكل١٨٠فكانتعية،املرحلةالجام

    التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
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الطالباتإقبال
الداخليةللبعثات
  أع��منالخارجية

  البعثاتالخارجيةللطالب
قفزللطالب اإلجما�� إ��١٩١منلخارجااملبعو��نإ��العدد

٧٢٣ أي سنوي بمعدلطالبًا، ٥٦نمو % عاميب�ن

٢٠١٠/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٤و .ولقداملبتعث�نالطالبعددبلغ

٥٥٨و طالبةوكانتنسبةاملبتعث�نللحصولع��١٦٥طالبًا

البكالوريوس واملاجست��٦١درجة %٧ والدكتوراه %١%٣١وأخرى و % ،رّكز قد

��التخصصات��عواالقتصادمعظمهماإلدارةمجالوتوجه.١٩%الواليات��إم��م

املتحدةاألمريكيةإلتماما لدراسة. مععدداملبتعثاتخارجالدولةارتفاعتزامنكما

��ناثاإل ،إذبلغتنسبة٢٠١٣/٢٠١٤هن��البعثاتداخلالدولةعامدارتفاععد

الداخليةوالبعثاتالخارجية٢٣البعثاتو%التوا��٧٤��ع%.  

%منإجما��خري��البعثات١٥مانسبته٢٠١٣/٢٠١٤شكلتحصةخريجاتعامو 

  الخارجية.

��املاجست درجة الخريجاتالحاصالتع�� ٢٠١٣/٢٠١٤عامبلغتنسبة ،٣٧٫٥%

٦٢٫٥مقابل%البكالوريوس��حاصنسبةبلغتح�ن��،٨٦٫٤للذكورو%١٣٫٦%

  .للذكورواإلناثع��التوا��
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املراكز��املتدرب�ن��إجما
الحكوميةواملعاهدوشبه

الحكومية٢٧٩والخاصةألف
عامومتدربة٢٠١٤متدرب 

 

 لم التدريبيةيعد الدورات تنظيم ع�� يقتصر تقليديًا مفهومًا التدريب مفهوم

شهادات ومنح  التقليدية خيارًا أصبح بل استثماراس��اتيجياً االجتياز، منظومة ��

وتنمي البشرية أنش��ااملوارد املنطلق هذا ومن الحكوميةئ. التدريبية املراكز ت

املرا �� املتدرب�ن إجما�� وبلغ والخاصة، الحكومية واملعاهد الحكوميةكز وشبه

٢٧٩والخاصةألفومتدربةمتدرباملدرب�نعدد ومدربة١٣٣٢وبلغإجما�� مدربًا

٢٠١٤عام.   

  التدريب��املراكزواملعاهدالحكومية
��املتدرب�نعددبلغواملؤسساتالوزاراتالحكومية

٢٣٧ألفعامومتدربة٢٠١٤متدرب،حضرواممن

 ٢٤٠٠تنفيذ تدري��. الذكوربرنامج نسبة وكانت

القطرياتناث%بينمابلغتنسبةاإل ٥نم��م�القطري

٥بلغتفقدالقطري�ن���الذكورنسبةأما،%٦١%

  %.٢٩���القطرياتناثواإل 

  التدريب��املراكزواملعاهدشبهالحكومية
(املختلطة)الحكوميةشبهاملؤسسات��املتدرب�نعدد٢٢بلغومتدربةمتدربألف

٢٠١٤عامحضرواممن،٦٢٤م��مالذكورنسبةوكانت.تدريبيًا %بينما٩٥برنامجًا

  %.٥ناثبلغتنسباإل 

   التدريب��املراكزالخاصة
لعامالخاصةاملراكز��املتدرب�نعدد٢٠١٤بلغالتدريبنوع٢٠بحسبألفمتدرب

ومتدربة ويشكلتدريبيةبرامج٥٠٦،ممنحضروا ع��الدورات��اإلدارةتدريبال.

 التدريب٦٠اإلقبالاألك��منحيثأنواعالتدريباألخرىبنسبة ��%منإجما��

  .املراكزالخاصة

 

 

 

  

  

    التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب
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السكانتضاعف
اقتصاديًاالنشيطون

من��٣أكعنمرات
٢٠٠٦عام  

العاملةالقوىتمثل
إجما��٥٢القطريةمن%

عامالقطريةالعملقوة
٢٠١٤  

أك��من�ل��القوىالعاملة
اإلدارةقطاع��القطرية

عام٢٠١٤الحكومية  

  
  السكانالنشيطوناقتصادياً 

مدى��ع��كببشكل تـطورحجـمالسكانالنشيط�ناقتصاديًا

مراتخاللالف��ة٣العددإ��أك��منتضاعفولقد.السن�ن

٢٠٠٦ –٢٠١٤.للنظرالفتًاالتطورهذااأل وكان��القليلةعوام

السنو املاضية النمو معدل بلغ إذ ، ال%١٠ي عام�نخالل

٢٠١٤-٢٠١٣.  

  معدلاملشاركة��قوةالعمل
٢٠١٤��قوةالعملسنةمنالسكاناملساهمةنسبةتبلغ

يعادل ٨٨ما وبلغ%. االقتصادية املشاركة إلجما��معدل

 القطرية٥٢القطري�ن العمل قوة إجما�� من %بلغ كما ،

االقتصادية ��%٣٥القطرياتناثب�ناإل معدلاملشاركة ،

 النسبة هذه بلغت ٦٩ح�ن ب�ن القطريون الذكور % أع�� وكان .مشاركة معدل

الفئةالعمريةاقتصادية ��العمل قوة ��)٢٥-٢٩(سنةو)٣٠ -٣٤حيث سنة)،

  .لكْلم��ما%٩٤إ��وصل

  القوىالعاملةحسبالقطاع
بنسبةالخاصالقطاع��العاملةالقوىتوزيع٧٥٫٣تركز%

��املتمثلةاألخرىالقطاعاتاإلدارة/أماالحكوميةالشركات

و و  امل���� املختلطالقطاع الدبلوما���القطاع الذييشمل

%ع��التوا��من٣٫٥و%٩٫١%و١٢فنسب��مكانتوالرب��

تركيبةالعمالةداخلالقطاعاتمنحيثالجنسيةفإنناإجما�� أما القوىالعاملة.

بينما%،منالقوةالعاملةبالقطاعالخاص٩٩٫١��القطريةتشكلنجدأنالعمالةغ

سوىالقطاع هذا ��القطريونيمثل٠٫٩الماالقطريونيشكلح�ن �� %فقط،

٤٦نسبتهالعاملةالقوىمن%باإلدارات ويالحكوميةالقطري�ن��غ٥٤شكل.%  

عامةبصفةلعامالقطاعاتبحسبالقطريةالعاملةالقوىتوزيع��٢٠١٤يشأن��إ

%،م��ميعملونباإلداراتالحكومية٦٨٫٨ و٦٥٫٧موزع�نبنسبة %٣٤٫٣%ذكور

الذكور��%املؤسساتوالشركاتالحكومية١٢٫٣يعملو ،إناث %٦٨٫٣ويمثلم��ا

٣١٫٧ناثواإل  أما .% �� القطريون املختلط إجما��٦٫٨لون فيشكالقطاع من %

الذكورنسبةوبلغتالقطاعاتحسب٧٦٫٤القطري�ن% ناثواإل٢٣٫٦ ��أخ��اً و %.
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البطالةمعدلانخفاض
��٠٫٢إعام%٢٠١٤  

الخاصيضمالقطاعالذي١١٫٦ويمثل %منإجما��القطري�نحسبالقطاعات،

القطريون٦٤٫٢الذكورواإلناث%القطاع.٣٥٫٨ذا��العامل�ن��إجمامن% 

  العاملةحسباملهناملتخصصةالقوى  
احتلتنسبة��أعالحرفيةاملهنب�ن؛املهنمنالعاملة٣٣٫٢القوى��إجمامن%،

 القطريون شغل نسبتهف��ا %١٫٠ما �ل��ا ، العادية املهن ٢٠٫٦بنسبة نسبةو %

"االختصاصيون"ةي��كزالقطريونالنشيطوناقتصاديا��مهنو %.١٫٦نم��م�القطري

نسبة��أع��بنسبةوللقطري�ن٣٠٫٦.% يعملننصفهنفإنطرياتقالناثاإل أما

االختصاصيةاإل ٥٠باملهن��إجمامن%ناث.اقتصادياالنشيطاتالقطريات  

  متوسطاألجـرالشهريباأللفريالقطري 
بأجراملشتغل�ن��إلجماالشهرياألجرمتوسط١٠٤٨٣بلغبلغح�ن��و ريالقطري.

للذكورالشهري١٠٨٩٣األجرريالفقد٩٢٩٤بلغ لإلقطريناثريال  ٢٠١٤عام.

مستوىالجنس�نب�ناملساواةمؤشرسّجل٨٥٫٣ولقد.  

��الشهريةاألجورمتوسطات��أعسجلتفقد،االقتصاديةاألنشطةمستوى��وع

شهريأجربمتوسطوذلك والدفاع" العامة اإلدارة "٢٥نشاط،قطريريالألف

شهريأجربمتوسط"التعدين"األنشطة٢٣ففئة��سّجل ألفريالقطري،بينما

٣جرالشهريإذبلغمتوسطاألجرنشاط"أنشطةاألسراملعيشية"أدنىمتوسطاتاأل 

 ريالقطري.آالف

املستخدم�نلدىالشهريةلألجورمعدالت��أعسجلتفقد،القطاعاتمستوى��وع

شهريأجربمتوسط"حكوميةمؤسسة/و"شركةحكوميةإدارة"��قطا��٢٤بأجر

 معدالتاألجرالشهري، أدنى "امل����" القطاع سجل بينما وذلكألفريالقطري،

٣بواقعآالف.قطريريال  

  البطالة
منالبطالةمعدل٠٫٩انخفض%عام٢٠٠٦��٠٫٢إ%عام

٢٠١٤.اإل ولقدب�نالبطالةناثبلغت١٫١%٠٫١والذكور.%

القطري�نلدىالبطالةمعدل٠٫٩وبلغالقطري�ن���ولدى%

٠٫٢.%  

  
  
  

الشهرياألجرمتوسطريالقطري (ألف(النشاطحسب
  ٢٠١٤الجنساالقتصاديو 

 (قطريون)
 إناث ذكور  

 ٢٣٫٢ ٣١٫٦ الصناعةالتحويلية
 ٢١٫٩ ٣١٫٩ الوساطةاملالية

 ٢٣٫٥ ٣٣٫٦ التعليم
 ٢٨٫٩ ٣٥٫٤ التعدينوالت�ج��
 ٢٤٫٧ ٣١٫٥ النقلوالتخزين

 ٢٢٫٧ ٢٧٫٠ العقارات
 ٢٣٫١ ٣٠٫٢ الصحةوالعملالجما��

 ٢٢٫٤ ٣٠٫٣ اإلدارةالعامة
 ٢٨٫٦ ٤٠٫٢ املنظماتاإلقليميةوالدولية

 ٣٩٫٢ ٣٤٫٠ التجارة
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املشاريعالخاصةتشكل
مصدرالدخلواملهنالحرة
لألسراألع��الرئي���

لعام٢٠١٣القطرية 

القطريةاألسرمن%٩١
ألف٥٠عندخلهايزيد

  قطري ريال

٦٨%مناألسرالقطرية
أفراد٤تضمأ���من

عامباألسرةمشتغل�ن
٢٠١٣  

��%٢٢بـنسبةزيـادة
األسرإنفاقمتوسط

لعام٢٠١٣القطرية 

  
للدخل���الرئياملصدر  

ثباتًا���األ أوالعينية النقدية مصادرالدخل ��ا ويقصد

ألسرلالدخلالشهري بلغمتوسطواستمراريةلألسرة،حيث

٨٨٫٢القطرية عام قطري كان٢٠١٣ألفريال فيما ،

٤١٫٥عامقطريريال٢٠٠٧ألفمتوسطيبلغاملقابل��و.

نحوالقطرية���لألسرالشهري٢٤٫٤الدخلمتوسطبلغح�ن��،قطريريالألف

نحواألسر��إجما٤١٫٦دخل.قطريريالألف   

ه والرواتب" كانمصدرالدخل"األجور مصدرالدخلاألوللألسرالقطريةو وفيما

٥٦٫٧بنسبةعام%٢٠٠٧الدخلمصدر أصبحت"املشاريعالخاصةواملهنالحرة"

لألسرا لقطرياألع�� بنسبة ٣٨٫٦ة لعام %٢٠١٣،بنسبة والرواتب األجور يليه

٢٣٫٧بينما،%��عالقطرية���األسرتعتمدبنسبة"وممتلكاتدخول"الدخلمصدر

يل%٤٢٫٣ ، بنسبة الحرة" واملهن الخاصة "املشاريع مصدرالدخل لعام٣٥٫٩يه %

٢٠١٣.   

  فئاتالدخل
أنالدخللفئات��النسالتوزيعمن٩٩يتضحاألسرمن%

عنالشهري عاملفريالقطري ا٣٠القطريةيزيددخلها

٢٠١٣كان فيما ،٩٩عن %مناألسرالقطريةيزيددخلها

١٠ قطريريالآالف٢٠٠٧عام .فإنالقطرية���لألسربالنسبة٩٦أما%يزيدم��ا

عنالشهري١٠دخلهالعاآالف٢٠١٣م.  

األفرادباألسرةعدد��املشت�ل  
يب�نأن��النس٦٨التوزيعالقطريةاألسرمن%تضم���أ

أفرادمنأربعةلعامباألسرة٢٠١٣مشتغل�ن،يليه١٩٫٦%

.أمابالنسبةلألسر���مشتغل�نباألسرةأفراد٣�متضمم�

 فإن ع��٥٢٫٣القطرية تعتمد %فردواحدمشتغل

  .٢٠١٣مشتغل�نباألسرةعامفردينمتضم%م��٢٩٫١باألسرة،يليه

  متوسطاإلنفاقع��السلعوالخدماتالرئيسية
األسرةدخلمسوحنتائج��هاإنفاقو تشتطورحصول��إ

خاللاإلنفاقنمط ��وتحول متوسطإنفاقاألسرة ��

ب�نالف��ة حيثارتفعمتوسطإنفاق٢٠١٣و٢٠٠٧ما
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٥٧٫٥األسرمن%
انفاقهايزيدالقطرية

عن٥٠الشهريألف
 رق.

منالشهريالقطرية٤٠٫٨األسرةعامريال٢٠٠٧ألف��٤٩٫٧إقطريريالألف

 ٢٠١٣عام نسب��ا ٢٢أيبزيادة ويالحظأناإلنفاقع�� .% يشكلالطعام أصبح

بلغحيثالقطريةلألسرالشهرياإلنفاق����األوالنسبية١٦٫٢األهمية��إجمامن%

��املرتبةالثانيةحيثبلغتنسبةماأنفقتهوسائلالنقلويأتياإلنفاقع��،نفاقاإل 

 ع�� السلعةاألسرالقطرية اإلنفاق١٣٫٣هذه مجموع من %،��ع اإلنفاق ويليه

وبلغأدنىمتوسطاإلنفاقشهريلألسر%.١١٫٥حيثبلغتكاليفالسفرخارجالبالد

نسبةوالسجائرالتبغ��ع٠٫٢القطرية%.   

فلقد،القطرية���األسرصعيد��وعحيثالشهرياإلنفاقمتوسط��زيادةحدثت

من١٣٫٣ارتفععامقطريريال٢٠٠٧ألف��١٨٫١إعامقطريريال٢٠١٣ألف،

بنسبةزيادة٣٦أيحيثاملختلفةاإلنفاقبنود��عموزعة%تحتلااملسكننفقات

بمقدار��األوإنفاق٣٤٫٢املرتبةمجموعمن%عام٢٠١٣األسرة،يذلك��اإلنفاق

الطعام��ع١٥٫٠بنسبة%ف��عالنقلاإلنفاقوسائلجاءالثالثةالذياملرتبة��،

١٢٫٩بنسبة%والسجائرالتبغ��عالقطرية���األسرإنفاقمتوسطأدنىبلغحيث.

٠٫٤نسبة.%   

  فئاتاإلنفاق
لزيادةالدخلنتيجةاملعيشةمستوىوتحس�ن��فإنالدولة

 انتقلتاألسرالقطرية الفئاتمنفئاتاإلنفاقاألقلإ��

العليا ��فئةإنفاقأقلمنال��تقعنسبةاألسرالقطريةف.

١٠آالف الشهر��قطريريال��والعام٢٠٠٧كانتتشكل

و ٢٠١٣%عام٠٫١تتشكل%أصبح٢٫٤ .انسبة أك�� لفئاتالعليا منال��إنفاقها

٥٠ قطريريالألف��والتضم٢١٫٢كانتعام%٢٠٠٧القطريةاألسرمنأصبحت

٥٧٫٥تضم٢٠١٣%عام.   

األسرإنفاقمستوىوارتفعالقطرية���لكنكذلك،الاألسرمنأقلبشكلقطرية

الفئةأصبحتحيثإنفاقها��المن٥أقلآالفتضمقطري٠٫٧ريالاألسرمن%

عامالقطرية���٢٠١٣من١٣٫٦بدالعام%٢٠٠٧الفئةوأصبحتإنفاقها��ال��أك

٥٠منتضمشهريًاقطريريال٤٫٣ألفاألسرمن%عامالقطرية���٢٠١٣منبداًل

١٫٤ وانتقلتالنسبة .٢٠٠٧%عام "اإلنفاق منفئة لألسر���القطرية - األع��

١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠و-عام"٢٠٠٧إ"اإلنفاقفئة��-٢٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠-وعام"٢٠١٣.   
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٥٦٫٣ذويمن%
منهمالصعوبات

عام٢٠١٠الذكور 

١٩٧عدد��إجما
ال��ط�نالقطر��ن
ذويمناقتصاديًا

عام٢٠١٠الصعوبات 

  
حسبالصعوباتذووالجنساألفراد  

عامبيانات����٣(٢٠١٠(الصعوباتذوياألفرادعددأن��إ 

%منالسكان،تمثل٠٫٤فردًا،أيمايمثل٧٦٤٣هوواإلعاقة

   %منإجما��املعاق�ن.٤٣٫٧مانسبتهناثاإل 
  

)الصعوباتذووالقطريون١٠األفرادالحالةحسب سنواتف�ك��)
  الجنسالتعليميةو 

الصعوبات ذوي من القطر��ن لسنة����بياناتاألفراد التعليمية حسبالحالة

٢٠١٠أن��و٣٣إأّميونالذكوراملعاق�نمن%اإل ٥٢من%ناثأما.أمياتاملعاقات

.ال��س�نب�نمتقاربة��ففوقفماجامعيةدرجاتيحملونالذيناملعاق�ننسبة  
 

الصعوبات)األفراد ذوو حسبالعالقة١٥القطريون ف�ك��) سنة
   الجنسبقوةالعملو 

هم منذوياإلعاقة الع��� أنالغالبية ����البياناتإ��

يعملونالالذيننسبهبلغت العملإذ %من٩٣خارجقوة

لعامالصعوباتذوي��٢٠١٠إجما.   

  مراكزاإلعاقة
بذوي��ع���والاملتخصصةاملراكزعدداإلعاقةتضاعفمن٦الخاصةعاممراكز

٢٠٠٥��١٩إعام٢٠١٤مركزًا.  

تلكاملؤسساتواملراكز ��العامل�ن عدد ارتفع  وبالنتيجة أنبلغ عاماًل،١٦٢٤إ��

   .٢٠١٤%)عام٦٤٫٥(ناث�البي��ممناإل 

  

  

  

  

  

                                                            
)٣واملساكنللسكانالعامالتعداد:املصدر(٢٠١٠  

   ذوواإلعاقة
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١٫٨رائدمليون
عام٢٠١٤للسينما  
 

٧تصدريوميةصحف
٢٠١٤عام  

املكتباتعدد��ثبات
خاللالسنواتالعشر

  األخ��ة

انخفاضفعالياتمسرحقطر
من���١٢٥الوعامفعالية

٢٠١٠��٢٥إعامفعالية
٢٠١٤ 

  
  السينما

رًاأساسيًا�� تلعبوسائلاإلعالمالثقافيةوم��ادورالسينمادو
ارتفاع��إالبيانات��و�ش ت�س�ناملستوىالحضاريللمجتمع.

 عدد السينما ٢٠٠٥عامألفشخص٣٧٥منرواد عامإ��

١٫٨شخصمليون٢٠١٤عام.   

 الف��ة خالل ملحوظًا تطورًا شهد فقد السينما، دور لعدد بالنسبة – ٢٠٠٥أما

٢٠١٤،مارتفعإذ٩ندورعام٢٠٠٥سينما��٣٨إعامدارسينما٢٠١٤. 

واملجالتالصحف  
 عام ح�� اإلحصاءاتأنه هنالك٢٠٠٧تبّ�ن صحف٥كان

خاللصحفيومية٧ثمارتفعتإ��يوميةتصدر��دولةقطر

 ارتفعت٢٠١٤– ٢٠٠٨الف��ة فقد والشهرية األسبوعية للمجالت بالنسبة أما .

  .٢٠١٤عاملةمج١١إ��٢٠٠٦عامتمجال ٤مناملجالتالشهرية

العامةاملكتبات  
العامةاملكتباتعددبلغمكتباتسبعبالدولةة٢٠١٤عامأما.

 من ارتفع فقد للكتب، املستع��ين لعدد فلآ١٥بالنسبة

 ٢٠٠٥مستع��عام إ�� ٣٣وصواًل .٢٠١٤ألفمستع��عام

الكتباملستعارة أعداد ��تذبذبويوجدعامي٢٠١٠ب�ن٢٠١٤وعددبلغوقد ،

املعارة٤٥الكتبعامكتاب٢٠١٤ألف.  

  املسرح
حيثبالدولةاملسارحأهممن���الوقطرمسرح��عت�

 واملهرجانات الثقافية الفعاليات عليه والعروضتقام

�ال��ا فنون وأيضا وبعضاألمسياتالشعرية الغنائية

القطاعف��اويشارك،أخرىوفعالياتالتشكيليةوالفنون

 الحكوميوالخاصباإلضافةإ��مشاركاتخارجية.

  

  
  

  ٢٠٠٥-٢٠١٤دورالسينماعدد
 عددالدور  السنوات
٩ ٢٠٠٥ 
٢٥ ٢٠٠٨ 
٣٨ ٢٠١١ 
٣٨ ٢٠١٤ 

والثقافةوالسياحةاإلعالم   
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٩١للحرفاملمارس�نمن%
عامناثالشعبيةهناإل 
٢٠١٤ 

  
  فعالياتمسرحقطرال����

منارتفعتقد��األوالستالسنواتخاللالفعالياتعددأناإلحصاءات٧تبّ�ن

 ٢٠٠٥فعالياتعام ١٢٥إ�� عام كانت٢٠١٠فعالية الدوحة وذلكبسببأن ،

لعامالعربيةالثقافة٢٠١٠عاصمةليبلغالفعالياتهذهعددوانخفض.٢٥فعالية

٢٠١٤عام.  

  متحفالفناإلسالمي
،٢٠٠٩،حيثبدأإقبالالزوارع��املتحفعام٢٠٠٨فاإلسالميعامافتتحاملتح

يستقطبكونهاإلسالميالفنمتحف��ع��ال��ك٨٣وتم.املتاحفزوار��إجمامن%

عامللزوارإقبال��أعسجل٢٠١٤وقدبلغحيث،ينايرشهر٣٨خالل.زائرألف

بلغحيث،يوليوشهر��للزوارإقبالأقل٧وكان.زائرآالف   

   )كتارا(ال�قا��ال��مؤسسة
حيث.،اإلبداعيةالطاقاتودعموالفنيةالثقافيةالحركةتعزيز��إدف����ثقا��هو

٨استقطب ٢٠١٤مالي�نزائرسنة ال��ام�١٩٨وشملع�� م��ا ثقافية  فعالية

،ال��اثيةوالفعاليات،والندوات،واملعارض،واملهرجاناتالدينية،املوسيقيةوالحفالت

   وكلأشكالالتعب��الف��.

   الحرفالشعبية
ملوروثات  وثقافية عملية منظومة التقليدية الحرف

و شعبية، تشمل كالخياطةصناعة التقليدية األنشطة

البشوتوالغزل  وصناعة ،عدد حيثبلغ والسدوالخ.

اإلنماء دار �� امل�جل�ن الشعبية للحرف املمارس�ن

��١٧٥االجتمااإل ٢٠١٤عامنسبةوتمثل %منإجما��املمارس�نللحرف٩١ناث،

صناعة"و الشعبية" األطعمة حرف"انتاج التا�� املقام ��ترّكزت ولقد الشعبية.

و"انتاج و"االعطور السدو" و"ال��يم"والبخور" اإل )٤(لغزل" ناثحيثبلغتنسبة

تقريبًا،مجتمعة،الحرفهذهيمارسناللواتي٦٤القطريات.%  

   

                                                            
)٤(هو:سماكةال��يم��أكخيوطالستخراجالغزلبعدالصوفخيوطتجميع  

   اإلعالموالثقافةوالسياحة
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السياحية��الليا٣٫٦بلغت
  ٢٠١٤ ��عاميون مل

 

تزدادالفنادقغرف
��إ"١٣٫٩وصوالألف

عام٢٠١٤غرفه 

  
  ال�يا��السياحيةالفنادقو 

 ملحوظًا قطرتطورًا دولة �� خاللشهدالقطاعالسيا��

)٢٠٠٥الف��ة –٢٠١٤ارتفاع��التطورهذاتجسدحيث(

 السياحيةعدد الليا�� الف��ة طيلة ملحوظًا ح��ارتفاعًا

��إثالثةوصلألفوستمائةسياحيةمال��نليلة٢٠١٤عام. طرديارتفاعتب�نوقد

الفندقدرجةكان السياحيةمعارتفاعدرجةالفندقحيثكلما أع��لعددالليا��

السياحيةلدرجةالفندق"املمتازة فيهأ���حيثبلغعددالليا�� كانتعددالليا��

(*****)"١٫٩عام٢٠١٤مال��ن.   

الفنادقغرف  
��إ الفنادقبالدولة ��الغرف بعدد تش��البياناتالخاصة

من إ��٢٠٠٥غرفة��عام٣٥٠٣حصولارتفاع��عددها

١٣٩٣٧عام٢٠١٤غرفة،تشييدزيادة��إاالرتفاعهذاويعزى

   وبناءالفنادقبمختلفدرجا��ابالدولة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اإلعالموالثقافةوالسياحة

1,024

3,624

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2005 2008 2011 2014

)باأللف(
السياحية��ال�ياباأللف(عدد(

٢٠١٤ - ٢٠٠٥

0

20

40

60

80

100

2005 2008 2011 2014

عددالفنادقحسبالدرجة
٢٠١٤-٢٠٠٥

الرابعة(*) الثالثة(**)
الثانية (***) ��ا�و (****)

املمتازة(*****) املجموع  

اإلعالم والثقافة والسياحة



25 قطر إحصاءات اجتماعية، 2014-2005 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 

| ٢٦ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

٥٨٣محليةبطولة
بطولةخارجية٣٤١و

عامنفذتقد
٢٠١٣/٢٠١٤ 

١٠٥ذويمنالعبًا
��الخاصةاالحتياجات

���الريااملوسم
٢٠١٣/٢٠١٤

  املنشآتالرياضية
الرياضةألهمية حيثبلغعددالرياضيةاملنشآتدولةقطربزيادةعددقامتنظرا

املنشآت رياضيةمنشأه٣٢٠الرياضة أنكانت٢٠١٤عام ٢٨٠بعد ،٢٠٠٨عام

القدمكرةمالعب٣٣وشكلت.م��ا%  

  الالعبوناملسجلون��االتحاداتالرياضية
 عدد الرياضيةبلغ االتحاداتاألنشطة ��الرياضية٢٩اً نشاط ويمثل٢٠١٤عام ،

االذكور��امل�جل�نمن��األعولقدالنسبة.عددمن��األكالنصيبالقدمكرةنالت

الالعب�ن كانالالعبون ٦١٥٥عددهمحيثبلغ، بينما رياض��العبًا، �� أقلعددًا

 ع��التوا��.٢٤و٢١عددهميثبلغالدراجاتالهوائيةوالجولف،ح

  البطوالت
الدولةأقامتبدورهاتسهم��والاملحليةالبطوالتمنالعديد

 تعزيزاللياقة خاللالبدنية�� من للرياضي�ن دافعا وتعطي

تالبطوال عددإجما��حيثبلغاملنافساتللفوز��البطوالت

٥٨٣املحليةبطولة٢٠١٣/٢٠١٤عامالبطوالت فكانعدد ،

القدم لكرة الريا��� النشاط �� تبطوال ٥املحلية اسكواش١٩و، ٢٣وبطولة

   .بطوالتفروسيةملختلفالفئاتالعمرية

 للعام املنفذة الخارجية البطوالت عدد ٢٠١٣/٢٠١٤وكان ،٣٠٢موزعة بطولة،

  ٤٢حسباملستوىالتنفيذي: ٢٠%بطولةدولية، %بطولة٢٥%بطولةخليجية،

 بطولةعربية.%١٣أسيويةو

  املدربون 
كب��منالرياضي�نوتوف��ألهميةتأهيلمندولةقطرإدراكاً  مناالحتياجاتعدد

اً مدرب٩٨٤الدولةوفرتل�نؤهخاللمدرب�نم ��واأللعاباملجاالت الرياضيةش��

مدربًاوعدد٣١���حيثبلغعدداملدرب�نالقطري�ن٢٠١٤سنةلجميعفئاتاملجتمع

٩٥٣القطري�ن.مدربًا  

اإلعاقةذووالرياضة��  
 ألهمية فئاتاملجتمعالرياضةنظرا ،لجميع نذويأوبما

بإشراكهم��الدولةمناملجتمعقامتيتجزأجزءالاإلعاقة

امليادينجميعالرياضيةعددهمبلغ١٠٥حيث عامالعبا

٢٠١٣/٢٠١٤ والفئات اإلعاقات انواع ش�� العمرية،من

نسبةوكانت٦٨الذكور%٣٢واإلناث.% 

   الريـــــــــــــــــــــــــــاضة
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للمرأةانتخابأول
لدخولالقطرية

عامالبلدياملجلس
٢٠٠٣  

  
البلديترشيحاملجلسلعضويةالقطريةاملرأة  

سواء��دولةقطرعامالع��ناثنالذكورواإل �كانتأولممارسةانتخابيةللقطري

١٩٩٩شارك حيث ،الجنسانالبلدي املجلس انتخابات �� ومرشح�ن كناخب�ن

اخب�نال��تم��تبارتفاعنسبةاملق��ع�نإ��إجما��الن١٩٩٩املركزي��دورتها�و��

 الجنس�ن من لإل ٧٧٬٤امل�جل�ن القطري٨٨٬٥القطرياتوناث% للذكور ثم،ن�%

 انتخاباتالدورة �� بشكلواضح النسبة ٢٠١١الرابعةتراجعتهذه %٣٧٫٧إ��

املجلسبدخوللمرأةوكانأولنجاحلن%�للذكورالقطري٤٥٫٥القطرياتوناثلإل 

البلديالثانيةالدورة��٢٠٠٣عام.للحصولاملرأةترّشحنسببأنالعلممع هذا

منارتفعقدالبلدياملجلس ��عضومنصب ٢٠٠٣%عام١٫٢ع�� %عام٤إ��

٢٠١١.  

  انتخاباتاملرأةالقطريةلعضويةاملجلسالبلدي
��إجماارتفعالقطري�نعددالناخب�نعام٢٠١١،٣٣ليبلغألف

يمثلالذكور %٥٠فيهناثوتمثلاإل ،ناخب بينما ،٥٠%مما

��ع %لكلجنس.٥٠والذكور،ناثتعادلالنسبب�ناإل يدّل

توقدلالنتخابات١٠١رشحمرشح،م��م،إناثأربعتمكنتولقد

  .بعضويةاملجلسالبلدياملركزي منالفوز إحداهن

املرأةمشاركةأهميةالسياسيةوتكمنالحياة��،��الزيادةخاللمنتجسدت��وال

 عام واملق��عات ع٢٠١١نسبالناخبات عام كانتعليه ع��٢٠٠٣ما بالعمل ،

  .تحقيقكاملالهدفالثالث،والذييوردبأحدبنودهالعملع��تمك�ناملرأة

الحكوميةاملؤسسات��القطريةالخاصةاملرأةواملؤسسات  
القطاعاملختلطمناملديراتنسبةنخفضتا ��١٤٫٢القطرياتعام%٢٠١٠��إ

٧٫٦ عام %٢٠١٤ منارتفاعمقابل املؤسساتوالشركاتالحكومية �� نس��ن ��

)١٢٫٨%عام،٢٠١٠��١٤٫٥إ%عام،٢٠١٤)منالخاصوالقطاع(١٠٫٦عام،%

٢٠١٠��١٧٫٤إعام،%٢٠١٤.(  
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القطريةاملرأةدخلت
٢٠١٠عاممهن

  القضاةومساعد��م

  
  املرأةالقطرية��مجالالنظامواألمن
 نحو املشتغالت القطريات املحاميات مجموع٨١تمثل من %

 املشتغالت املحاميات من١٧٫٩وتمثل %املحام�ن إجما��

 ٢٠١٤القطري�ناملشتغل�نعام مشجعة نسبة لكونو�� نظرًا

ممارسةقطريةامرأةأولملهنةاملحاماةقبلتتملم٢٠٠٠عام.

 القطريات املحاميات نسبة %٨٠املتدرباتوبلغت إجما�� كلياتمن خريجات

الحقوق. املتدرباتتمثلن بأن العلم مع املحام�ن٥٠هذا إجما�� من %القطري�ن

  .٢٠١٤الخاضع�نللتدريبعام

القطرياتبنسبةناثاإل ،ومثلتالنيابةالعامةمناصب��افةإ��ذلكتولتاملرأةإض

٣٫١ إجما�� من وكالء% العامة النيابة ومساعدي �� القطري�ن و ٢٠١٤عام .من

إشراكاملالحظبعض��واضحةبصورةاإل املرأةكداراتالداخليةو وزارةاملرورإدارة

القطريات��مهنالقضاةومساعد��مناثبلغعدداإل ،إذوالدورياتوإدارةالجوازات

٣ومساعد��م.١٫٧أيالقضاةالقطري�ن��إجمامن%  

  املرأةالقطرية��األنشطةالصناعيةواملقاوالتواالتصاالت
القطرياتالعامالت��األنشطةاالقتصادية(التعدينوالت�ج��،ناثارتفعتنسبةاإل 

الشخصية،الصناعاتالتحويلية،الكهرب وإصالحالسلع تجارة اإلنشاءات، واملاء، اء

ناثمنإجما��اإل ٢٠١٤عام١١٫٨%إ��٢٠٠٦عام٣٫٥%األنشطةالعقارية)منو 

)اقتصادياالنشيطات١٥القطريات(��فأكسنة.  
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املحميةاملناطقتمثل
٢٣٫٦مساحةمن%

عامقطر�����٢٠١٤األرا

  
  األوزون لطبقةاملستنفدةاملواد
استنفادحيثمناألوزون لطبقةاملستنفدةاملواداس��ال�املؤشراتهذهتبّ�ن

قدقطردولةأنإ��اإلشارةتجدر).بالطناألوزون استنفادقدرات(املحتملاألوزون 

١٩٩٦،عاماألوزون لطبقةاملستنفدةاملوادبشأنمون��يالبروتوكول ع��صدقت

الكلوروفلوريةالكربون مركباتاس��ال�مواجهةبمل��مةأصبحتوبالتا��

الكلوروفلوروكربون ( .األوزون استنفادخفضاحتماللد��اأخرى بموادواستبدالها)

بالطناألوزون استنفادقدراتحيثمن(لألوزون املستنفدةاملوادفاس��ال� يدل)

)األوزون استنفادقدراتمنطن٥٢٫٠(٢٠٠٥عامب�نالكب��االنخفاضاتجاهع��

األوزون استنفادقدراتمنطن٣٦٫٦(٢٠٠٧عامح�� ،٢٠٠٧العاممنواعتبارا).

الهيدروكلوريةالكربون مركباتبديلإ��أساسايرجعم��ايداً اس��الكاً نالحظأصبحنا

  .٢٢-فلورية

وكذلك .لميعديس��لك،حيث٢٠٠٤اس��ال�الهالوناتإ��عامتمالتدرج��إلغاء

 )فلوريةالكلوريةالكربونمركباتCFCs( ��ألغيتان��إ�االس��التخفيضتم

٢٠٠٩عام،يبققطرولم��،�اس��ال��املستنفداألوزونسوىالكربونمركبات

 فلورية الهيدروكلورية الكربون (مركبات فلورية و ٢٢-الهيدروكلورية (مركبات

ليس(ال��١٣٤A- الكربونالفلورية ،ةقدراتاستنفاداألوزونمنخفضسوىلد��ا

 .حتباسالحراري)لال قدرةعاليةجدا�ا،معذلك،تبقىلد��اولك�

  املناطقاملحمية
��حمايةالتنوعالبيولو��الخاصةبالتداب��تكمنإحدى

 محمية مناطق فعاليةبةدار مإنشاء بأنالعلممعهذا.

لهذه للتنمية الوطنية االس��اتيجية �� املوضوع الهدف

لذلك،فإننانالحظ.املحميةتوسيعاملناطقبالغاية،يق���

��املحميةزيادةاملساحة��إجماكانت��وال،٥٨نحومربعكم٢٠٠٥عاموأصبحت

٣٤٦٥كممربع٢٠١٤عام قامتالدولةبإضافة٢٠٠٩اممنذعإضافةإ��ذلك،ف.

٧٢١كلممن مربع وخور (الذخ��ة املحمية البحرية و العديداملنطقة .(أظهرت لقد

املؤشرات،العالقةأنذاتعام��،تّمقد٢٠١٤هعي�ن�،٢٣٫٦%من���األرامساحة

  مناطقمحمية.��،قطر
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معالجة٩٧تمت%مياهمن
الصرفالص��قبلالتفريغ
مياهاستخدامإعادةأو
املعالجة��الصالصرف

٢٠١٤عام 

  
   املياهاملنتجة

 للمياه���الر�يمؤشر املصدريظهر.البحرمياهتحليةهوقطر��التحليةكب��ةزيادة
املياهإنتاج���بعام١٩٩٠ن)٨٠سنويامليونمكعب��م( و٢٠١٤عام)٤٩٥مليون

زيادةتوظف.%٩سنويقدرهنمومعدلسنويا).وهذايتوافقمعمتوسطم��مكعب

 الطلبامل��ايدهذه،إنتاجاملياه املياهلتلبية والنموالناتجع�� عنالنموالسكاني

   زيادةاستخداماملياهللشخصالواحد.عناالقتصادي،ولكنأيضاً 

معالجةتدوير طاقةالحضريةاملناطق����الصالصرفمياه  
 ٢٠٠٦منذ والتحتيةملعالجةالبنية��الصالصرفمياه

 الصرفالص��) مياه ومحطاتمعالجة ب�نت(املجاري

مياه معالجة ع�� القدرة حيث من م��ايدا اتجاها

 كانتالطاقةاليومية٢٠٠٦فيعامفالصرفالص��.

املناطقملةاملمكن �� الص�� الصرف مياه عالجة

١٦٠الحضريةألف ًمكعبا يوميام��ًا لتسمح٢٠١٤عاموقدتطورتهذهالطاقة.

املناطقالحضريةل �� الصرفالص�� ألف٧٠٥بتوف��لبنيةالتحتيةملعالجةمياه

مكعباً م��اً  ويوميا. عام ��٢٠١٤) حوا�� تمتمعالجة منكلمياه)%٩٧كذلك،

قبل��الصالصرف املناطقالحضرية��محطاتمعالجةمياه ����الصالصرف

   ).TSE(التفريغأوإعادةاستخداممياهالصرفالص��املعالجة

أيامعددالسنةا���يتم��الجودة��معاياتجاوزيةألرضاألوزون  
قطرحددت لدولة التنموية الوطنية هدفًا٢٠١٦-٢٠١١لألعواماالس��اتيجية

منخاللتحس�نضافيةمستوياتاألوزوناإل ارتفاعلقضاءع��حاالتأساسيًاوهوا

 نوعيةالهواء. ��فإدارة الهواء ملتوسط٣ميكروجرام/م٢٣٥املعاي��الوطنيةلجودة

  ساعات.٨ترك��ملتوسط٣ميكروجرام/م١٢٠واحدة،وساعةترك��

��ؤشرولقدبّ�نامل تجاوزمعاي��الجودةف��اعددأيامالسنةال��يتمالقيا���تزايدًا

منذ٢٠٠٨الوطنية.سبيل��فعاملثال،قطرجامعة��إن،األيامعددف��ايتم��ال

 املعايرالعتبةتجاوز )املحددةوطنية أيام٩بتسعة (ال خالل سنويًا ٢٠٠٨عام

١٧٠أصبحت٢٠١٣عام .�� فإنمعيارتجاوزأسباير��منطقةمحطةالرصدأما

،انخفضالعتبة��١٩إيوما��٢٠١٣عاميعادلماوهو،٥%السنةأياممن.  
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ناث%حصةاإل ١٤
وظائف��القطريات
املحام�نب�ناملحاماة
العامل�نالقطري�ن  

املحاكم٣٧تستقبل
قضيةوبالغيوميًاتقريبا

  
  باملحاكمواملحامون العاملون القطريون القضاة 

القطري�ن القضاة عدد اً قاضي١٤٥باملحاكمن�العاملبلغ

عام٢٠١٤خالل��عويتوزعون:��التا٢٠النحومحكمة��

 ٥٢التمي��، و االستئناف محكمة ��٧٣ حكمةامل��

.االبتدائيةيعملم�٢٥حيث%��م�رئيساملحكمة.بمهنة  

وبلغعددالتدريبوتحتالعامل�ن٢٢١املحام�ن ًمحامياخاللعامم��م٢٠١٤ ،

١٤%إناث.أمانسبةاملحام�نتحتالتدريب٤فشكلت%منمجموعاملحام�ن وقد.

   املحام�نللعامذاته.مجموعمن%٦٣القطري�ناملحام�ننسبةبلغت

  قضاياالجرائم
القضاياإتقسماملحاكمأمامف��ااملنظور��جنح و.جنايات

 الالقضايا بالحبسملدة يعاقبعل��ا الجرائمال�� ��جنح

عن٣تزيدال��الوالغرامةسنواتعن١٠٠٠تزيدأوريال
قضاياأما،العقوبت�نهات�نالبإحدى��فالجناياتجرائم��باإل العل��ايعاقبعدام

عنيزيدالذيالحبسأواملؤبدالحبس٣أووالسنوات��الحبسمدةتقلأنتجوز

  سنوات.٣عناتالجناي

القضاياعدداملحاكمبلغأمامف��ااملنظور٢٠١٤عاميعادلما٣٥٤٥٦م��اقضية

٣٣٧٤٨ جنح جنايات١٧٠٨وقضية املقدمةالجناياتأك��قضاياوكانت.قضية

 جرائم السنة هذه النفسع��واقعةخالل ٣٣٫١بنسبة تل��ا % املخدراتجرائم

.بينما%٢٢٫٠بنسبةاألمالك+األموالع��واقعةوجرائم%٢٧٫٩بنسبةواملسكرات

الجنح��قضايا قوان�نمخالفة%وجرائم٥٥٫٢الشيكاتبنسبةكانتأك��قضايا

   %.١٠٫٨املروربنسبةقوان�نمخالفة%وجرائم٢٣٫٦إلقامةبنسبةواالهجرة

ذروتهبلغأنفبعد،السنواتمدى��عالطرقبحوادثاملتعلقالقضاياعددتطّور

٢٠٠٩عاممن��٥٠٠٠(أكالعامخاللمستوىأدنى��إف��اجععاد،(٢٠١١قضية

من٢٠٠٠(أقل���التفااالتجاه ���أنهذا لميدمطوياًل،إذعاداالتجاهقضية).

العاممع٢٠١٤التصاعديمن��أك٥٠٠٠ليكون.حادثقضية  
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حوادثمعدالتازدياد
عامذرو��ابلغتالطرق

٢٠١٤  

١٠٫٠من%حوادث
ماسسب��االحريق

  كهربائي

  
  حوادثالطرق 
من الرغم ع�� الوسائل الو�ياإلعالميةعمل زيادة ع��

الطرق حوادث معدالت أن إال والحيطة السالمة بأهمية

منازدادتخاصةواملصاب�ناملتوف�نعددحيثذمنالعام

٢٠٠٦.متو�فقدعدديبلغ الطرقحوادث ،أي٢٠١٤عامحالةوفاة١٨٠قضايا

 املرورية،٣٫٥بنسبة الحوادث قضايا إجما�ي من %اإلصابات نسبة بلغت فيما

و ٨٥٫١الخفيفة%البليغةاإلصابات١٠٫٣نسبةونسبة ،%١٫١��غاخرىلحاالت%

  مصنفة.

وتوزععاماملتوف�ننسبة٢٠١٤تسائقب�نمركبة٤٠٫٨،%وراكب٣٠٫٧%، مشاةو

٢٨٫٦%.  

 املروريةالحوادثبلغتقضايا عام ،قضية٥١٤٤وسجلت٢٠١٤ذرو��ا ٥٥م��ا

حوادث وتلفياتقضايا ٤٣٧٩مادية وذاتقضايا قضية٧١٠ إصاباتخفيفة

إ��املحكمةوكانتأك��أسبابقضاياالحوادثاملقدمةإصابةبليغةووفاة.حوادث

 عام ٢٠١٤خالل ٤٠٫٨اإلهمال�ي ٢٠٫٣مسافةتركعدم%، الطريق%، قطع

١٧٫٠الطريقعنواالنحراف%١١٫٠%االخرىالحاالتمثلتوقد،٠٫٩.%  

  حوادثالحريق
 عام يوازي ٢٠١٤شهد ما ،١١٣٥حريق وقعت.حادث

معظمالحوادثهذهبنسبةسكنيةأماكنو�ي%٤٤٫٧�ي،

بنسبة٢١٫٩املركباتبنسبة واملحالتالتجارية %٧٫٦.%

و  الحوادثسوىمعظملمتؤد هذه بنسبة إصاباتبسيطة %١١٫٧و%٧٢٫١إ��

وخط��ةوفاة.١٦٫٢إصابة%   

  خدماتاإلنقاذواإلغاثة
عملية٤١٩عملياتاإلنقاذواإلغاثةاملقدمةمنإدارةالدفاعاملدنيبلغإجما�يعدد

 ما٢٠١٤خالل تراوحت ، بسيطة إصابات ٦٠٫٨ب�ن خطرة وإصابات %٢٥٫٠%

   .وفاة%١٤٫٢و
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٥٠٫٢العاملةالقوىمن%
�����االحاسبيستخدمون

٢٠١٤عام 

٩استخدامنمومعدل%
ب�ن���اللحاسبالسكان

٢٠١٣عامي٢٠١٤و  

  

الحاسباستخدام���ا  
بلغعددالسكاناملستخدم�نللحاسب���االفئة ��

) ٤العمرية ف����) سنوات ألف ومائتان عاممليون

٢٠١٤قاربنمو٩بنسبةعن%٥(٢٠١٣(.  

�����االحاسبمستخدميمنالسكاننسبةوتمثل)العمرية٤الفئة(����فسنوات

٥٧٫٦عاما��ا�العمريةللفئةالسكان��إجمامن%لالرتفاع.٢٠١٤مرشحواملؤشر.  

الذين٤-١٤((العمريةالفئة��منناحيةأخرى،تبّ�ناإلحصاءاتأننسبةالسكان

��الفئةالعمريةالسكانإجما��من%��٨٣ا���الحاسبيستخدمون  عام�ا��ا

٢٠١٤.   

  استخداما������
الفئةالعمرية)املستخدم�نالسكانعددبلغ ��٤ل�ن��نت  مليونسنواتف����)

ألفومائتان٢٠١٤عامنمو١١٫٦بنسبةعامعن%٢٠١٣.  

)العمريةللفئةا�ن��نتمستخدميمنالسكان إ��٤وتمثلنسبة  سنواتف����)

 �ا��ا العمرية السكانللفئة ٥٥إجما�� عام %٢٠١٣٥٧وأصبحت عام %٢٠١٤.

  .٢٠١٤و%٢٠١٣ب�ن١١٫٦ل�ن��نتاملستخدم�نالسكاننمووبلغتنسبة

تبّ�ناإلحصاءاتأن ا�ن��نت��نسبةالسكانالذينيستخدمون منناحيةأخرى،

  ٢٠١٤عام%٧٦�ا��اكانتالعمريةللفئةالسكانإجما��من)١٤-)٤العمريةالفئة

السكانوالعالقةبقوةالعملواستخدامالحاسب���ا������وا  
اما القوىعدد٦(العاملة(للحاسباملستخدم�ن���ا،

أي،٢٠١٤عاموخمسونألفاً قرابةثمانمائةفقدكان

نسبته ٥٠٫٢ما تلكالعاملةالقوى إجما��من% ��

  . السنة

كانتفقدل�ن��نتواملستخدم�ن الناشط�ناقتصاديًا نسبة %منإجما��٥٠أما

���االحاسبملستخدميالسنويالنمومعدلأن��إاإلشارةمعهذا.العاملةالقوى

                                                            
)٥العامالتعدادمصدرمنبياناتاستخدامتم(٢٠٠٤،٢٠١٠بالعينةالعاملةالقوىمسح٢٠١٢و 
 عنالعملسنةف����)وال��تشملاملشتغل�نواملتعطل�نواملتقاعدينالباحث�ن١٥)القوىالعاملة:ايالسكانالنشيطوناقتصاديا(٦(

    التكنولوجياواإلن��نت
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٩٩تستخدماألسرمن%
تعداد��النقالالهاتف

٢٠١٠ 

  

٣٤تملكاألسرمن%٤
��نقالهاتفخطوط

٢٠١٠تعداد 

٢٠١٣ب�ن٢٠١٤ومستوى تجاوز ،٧السنويالنمو ح�نأنمعدل �� سنويًا، %

��حارتفعتقريبًا.١٠ل�ن��نت%  

ف����)١٥()٧(اقتصادياالنشيط�نغ��السكانأما مستخدميعددفقدكانسنة

ألفا���الحاسب ٢٠١٤عاممائتا نسبته أيما ،٨٦%من��إجماالسكان��غ

   .السنةتلك��اقتصادياالنشيط�ن

غ��النشيط�ناقتصادياً السكانإجما��من%٨٥٫٦لألن��نتاستخدامهمنسبةوكانت

)١٥سنة����ف.(  

  ا���واال����تالحاسبواستخدامواألفراداألسر
الجوالالهاتفتستخدماألسرأغلبتبّ�ناإلحصاءاتأن

وذلكبشكل االجهزةباملقارنة�ب��، استخدام مع

إ��نسبةوصلتحيثاألخرى،التكنولوجية االستخدام

٩٩ األسرإجما��من% ٢٠١٠العامخالل .ذلك وت��

  .ذا��اللسنةاألسرإجما��من%٩٧بنسبةالتلفزيون استخدام

مناألسر،%٩٣لجهازالتلفزيون نالحظأناالستخداماألفضلكان٢٠٠٤تعدادو��

  .%٨٢بنسبةالثابتتالذلك،استخدامالهاتف

األسر،فقدتملكهاال��الثابتالهاتفخطوطعددعنأما

األسرغالبيةأناإلحصاءاتأظهرت ًهاتفاتملك ًثابتا ًواحدا

��األقل��عبنسبة٦٩٫٤امل��لعام%٢٠١٠أّنح�ن��،

١٨%مناألسرلد��ايكنلمثابتهاتفخط��السنة

   .ذا��ا

الهواتف أنعدد ��تكمن ف���ا املفارقة أما ب�نعامي املستخدمة ٢٠٠٤الجوالة

امتالك٢٠١٠و األفراد، ومنخاللها سمحلألسر، مما ع��نحوتصاعدي، قدنما ،

)هاتفيخطمن���٧٩أعام%٢٠١٠النسبة هذه ح�نلمتتجاوز �� ،٤١عام%

٢٠٠٤جهاز امتالكواستخدام ��سجلالذي ذلكاالنخفاضالنس�� أضفإ�� .(

)واحد٣٩٫٨جوالو%١٩٫٨عامي%٢٠٠٤٢٠١٠وعام��و.(��التوا��٢٠١٠علم

)جوّالهاتفدونجدًاالقليلسوىفقط).١٫٣يبق%   
 

                                                            
)٧اوامل��لألعمالاملتفرغ�ناوللدراسةمتفرغ�نهمممنالعملقوةخارجالسكانأي:اقتصادياالنشيط�ن��غالسكان(

 .عاجزيناومتقاعديناوغ��ه

   التكنولوجياواإلن��نت

0 20 40 60 80 100

خط ھاتف ثابت

ھاتف الجوال

حاسب الي

تلفزيون

االتصال باالنترنت

النسبة

اجهزةاستخدامحسبلالسر��ال�سالتوزيع
التكنولوجياواالتصالواال����ت

٢٠١٠تعداد  ٢٠٠٤تعداد 

0 20 40 60 80 100

خط ھاتف ثابت

ھاتف الجوال

حاسب الي

تلفزيون

االتصال باالنترنت

النسبة

اجهزةاستخدامحسبلألفراد��ال�سالتوزيع
التكنولوجياواالتصالواال����ت

٢٠١٠تعداد  ٢٠٠٤تعداد 

17.8 18.1
69.2 69.4

8.7 10.42.6 1.31.7 0.7

0

20

40

60

80

100

٢٠٠٤تعداد  ٢٠١٠تعداد 

النسبة

عددحسبلألسر��ال�سالتوزيع
خطوطالهاتفالثابت

4+

3

2

1

0

20.2

30.9

8.0

14.2

12.8
33.9

0

20

40

60

80

100

٢٠٠٤تعداد  ٢٠١٠تعداد 

النسبة

عددحسبلألسر��ال�سالتوزيع
خطوطالهاتفالجوال

4+

3

2

1

0

التكنولوجيا واإلنترنت



وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءقطر إحصاءات اجتماعية، 2014-2005 34

 

| ٣٥ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  

مراجعةيمكنواإلحصاءموقعالتنمويالتخطيط محتوياتهذاوزارة لالطالعع��

 يضم وتاريخياالصدارالذي حديثة ةإحصائيات ، إ�� لجميعباإلضافة التحليالت

املواضيع��الاحتواهاواإلنجل��ية.وذلكالعربيةباللغت�ن  

هذا الوزارة فإنموقع يقدمأخبار كذلك، عناً ، التخطيطالتنمويجديدة وزارة

ألسعاراملس��لكوملخصاتالبياناتالويعرضواإلحصاء القياسية كاألرقام دورية

  الوزارة.مساحةخاصةالستبيانات،معإفراز ألهمنتائجالتقاريرواملسوحات

ويسلط��عالضوءاملوقععاملتعدادال��ائية٢٠١٠النتائجالرياضةمشاريع��وع،

ب يبّ�نالئحة كما الحياة، ستنفذهامنأجل ال�� املستقبلية املسوحاتاإلحصائية

   الوزارة.

أنه��إاإلشارةال�خ���تجدرالحاسبجهاز��عملفأيتحميليمكنيمكنكما،

 ع�� االطالع للوظائفالشاغرة املوقع،خدمة ع�� مباشرة الذاتية الس��ة وتحميل

حال��،الوظائفهذهمنأيإلشغالالوظيفة،توفرتطالبلدىاملؤهالتالعلمية

 والعملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    إحصاءاتأخرى 

www.MDPS.gov.qa 

http://www.qalam.gov.qa/ 

www.PPC.gov.qa  

إحصاءات أخرى
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 (ملخصت�لي��)٢٠١٢-٢٠٠٣اجتماعيةحصاءاتقطرا
احصاءاتقطرإصدارات من لسلسلة تنتجهايعت��اإلصدارالثاني ال�� اجتماعية

ذات واملؤشرات اإلحصاءات يتضمن والذي واإلحصاء، التنموي التخطيط وزارة
   الطابعاالجتما��.

  

قطردولة��لأللفيةاإلنمائية٢٠١٤األهداف(��ت�ليملخص)  
التقرير يضم وذلكمنخاللتوضيحألهدافاإلنمائيةلأللفيةالثمانيةلعرضاً هذا
هدفيتناولكلحد��ةع.يفالتقرير،اإل كذلكعرض،قطردولةحقق��ا��النجازات

جهها��سع��اإ��إنجازاألهدافالثمانيةوالعواملاإليجابيةال��اوالتحدياتال��تو 
  .تمثلبيئةمناسبةلتحقيقهذهاألهداف

  

بالعينةالعاملةالقوى٢٠١٤مسح(��ت�ليملخص)  
التقريرويستعرض،بالعينةالعاملةالقوىمسحلنتائج تحليليًا يقدمالتقريرملخصًا

 قطرسنة دولة �� وخصائصالقوىالعاملة وتركيبة يستعرض٢٠١٤حجم كما ،
  بعضاملؤشراتالهامةمثلمعدالتاملشاركةوالبطالة��الدولة.

  

املستدامةالتنمية٢٠١٣مؤشرات(��ت�ليملخص)  
املوارداستخدام��قطرأحرزتهالذيالتقدممدىوتقييممراجعة��إالتقريردف��
والسكانية االجتماعية املؤشرات من مجموعة خالل من مستدامة بطرق املتاحة
التطرق��إباإلضافةالنموومعدلاملحققالتقدميقيسوهو والبيئيةواالقتصادية.

هذاالتقريربالتعاونمعاملعهدالدبلوما���بوزارةملقارناتدوليةوإقليمية.ولقدأعد
 .الخارجية

  

 (ملخصت�لي��)٢٠١٤تقريراملرأةوالرجل،صورةإحصائية،
االجتماعيةيتناول  التنمية عملية سياق �� االجتما�� النوع قضايا التقرير

سمكانةواالقتصاديةمنخاللعرضأهماملؤشراتاإلحصائيةال��تساعدع��قيا
لشؤون��االعاملجلسمعبالتعاونالتقريرهذاأعد.القطرياملجتمع��والرجلاملرأة

  األسرة.
  

تقريرقطردولة��املياه٢٠١٣إحصاءات   
ٌيعد التقريراألولإلحصاءاتاملياه دولةقطرويعطيهذا ��عنشاملةعامةملحة

قرارات اتخاذ لدعم مهمة ويعت��خطوًة قطر. دولة �� واستخداما��ا مصادراملياه
  .املعرفة��قطاعاملياهع��مبنية

     منشوراتإدارةاإلحصاءاتالسكانيةواالجتماعية

| ٣٥ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  

مراجعةيمكنواإلحصاءموقعالتنمويالتخطيط محتوياتهذاوزارة لالطالعع��

 يضم وتاريخياالصدارالذي حديثة ةإحصائيات ، إ�� لجميعباإلضافة التحليالت

املواضيع��الاحتواهاواإلنجل��ية.وذلكالعربيةباللغت�ن  

هذا الوزارة فإنموقع يقدمأخبار كذلك، عناً ، التخطيطالتنمويجديدة وزارة

ألسعاراملس��لكوملخصاتالبياناتالويعرضواإلحصاء القياسية كاألرقام دورية

  الوزارة.مساحةخاصةالستبيانات،معإفراز ألهمنتائجالتقاريرواملسوحات

ويسلط��عالضوءاملوقععاملتعدادال��ائية٢٠١٠النتائجالرياضةمشاريع��وع،

ب يبّ�نالئحة كما الحياة، ستنفذهامنأجل ال�� املستقبلية املسوحاتاإلحصائية

   الوزارة.

أنه��إاإلشارةال�خ���تجدرالحاسبجهاز��عملفأيتحميليمكنيمكنكما،

 ع�� االطالع للوظائفالشاغرة املوقع،خدمة ع�� مباشرة الذاتية الس��ة وتحميل

حال��،الوظائفهذهمنأيإلشغالالوظيفة،توفرتطالبلدىاملؤهالتالعلمية

 والعملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    إحصاءاتأخرى 

www.MDPS.gov.qa 

http://www.qalam.gov.qa/ 

www.PPC.gov.qa  

منشورات إدارة اإلحصاءات السكانية واإلجتماعية
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| ٣٧ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  

  ٢٠١٤الزواجوالطالقتقرير 
تطورقضايازواجوطالقالقطري�نال��تمتو بياناتالزواجوالطالق،يتناولالتقرير 

فالقطردولةخارجتمت أحداثزواجوطالقالقطري�نال�� أما قطر، ��وسجلت

   .يشملهاالتقرير
  

البيئة٢٠١٣تقرير  
التقريريحتويالنظمبحمايةيتعلقفيماقطردولةأحرزتهالذي��الكبالتقدم��ع

والبحريةال��يةااليكولوجيةمعالتعاملوطريقة��الصالصرفمياهومعالجةوجمع

لتحس�نالجهدمناملزيدبذللضرورةالتقرير��يشكما،األوزونبطبقةالضارةاملواد

  نوعيةالهواءولحمايةموارداملياهالجوفيةمناالست��اف.
  

قطردولة��املعيشةمستوىقياس٢٠١٢تقرير  
التقريرتحلياًلعن بياناتمسحى مستو يقدمهذا املعيشة��دولةقطرمستخدمًا

 األسرة ودخل واملساعدات٢٠١٢/٢٠١٣إنفاق االجتماعية الحماية برامج ويقيم

��األوالفئاتوتحديد االجتماعيةالهادفةإ��رفعمستوىمعيشةاملواطنالقطري،

  ألسر.بالرعايةمناألسرالقطريةذاتالدخلاملحدودو�سب��ممنإجما��ا
  

ملاتقريراملؤشراتمتعددالعنقودي٢٠١٢سح  
التقريرأهممؤشراتالقطاعاالجتما��لألسر،ويقدممعلوماتحديثةلتقييميتناول 

الذي التقدم متابعة �� قطروذلكالستخدامها ��والرجال األطفالوالنساء وضع

.لأللفيةاإلنمائيةاألهدافتحقيق��إدف��  
  

نتائجتقريرقطردولة��والتطويرالبحث٢٠١٢مسح  
وخصائصهاوالتطويرالبحثمجال ��العاملة البشرية يعكسالتقريرحجماملوارد

  وحجماإلنفاقومجاالتهحسبنوعاإلنفاقومجاالتالبحثوالتطوير.
  

  تقريراإلحصاءاتالثقافية
السكانحولهامةبيانات��عالتقرير١٥يحتوي��ف�كسنةالثقافيةوالتخصصات

يشملكماالصلةذاتواملجاالتالثقافيةواملجاالتالعاملةالقوى��الثقافةكذلك

  إنفاقاألسرواألفرادع��السلعوالخدماتالثقافية.
  

منشورات إدارة اإلحصاءات السكانية واإلجتماعية    منشوراتإدارةاإلحصاءاتالسكانيةواالجتماعية
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| ٣٨ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  
واملنشآتواملساكنللسكانالعامالتعداد٢٠١٠نشرة 

 تعداد بيانات ع�� اإلصدار هذا سلسلة٢٠١٠يحتوي من الرابع التعداد وهو ،

وهو قطر. �� األ التعداداتالسكانية السكان، سرة،يعرضإحصاءاتلخصائص:

  التعليم،وضعالسكاناالقتصاديواالجتما��،اإلعاقة،الوحداتالسكنيةواملنشآت.

  

أرقام��٢٠١٤قطر 
السابعةالنسخةتحتويواملؤشراتالبياناتأهمأرقام��قطركتيبمنوالعشرون

 الزمنية ال���ة أسا��� بشكل ويغطي قطر، دولة يتضمن٢٠١٤-٢٠١١حول كما ،

أكانت سواء القطري، باملجتمع املتعلقة املوجزة املعلوماتاإلحصائية من العديد

  سكانيةأماجتماعيةأماقتصادية.

  

قطرأطلس  
ا عنيعت��هذا الصادرة الخرائطالوطنية مجلدات إصدارات الصدارالثالثمن

��إباإلضافة،قطر��الديموغرافيةالصورةليعكساألطلس وقدأعدهذا الوزارة.

الذيالتطورحقيقهتعكس��ال،العالقةذاتواالقتصاديةاالجتماعيةالخصائص

الدولة تشهده .األطلسويتضمنسّيمال م��اعناوينأساسية، ا األطلس،مواضيع:

الطبيعةواألحوالالبيئية،البنيةالتحتيةوالخدمات،التغي��املنا��،التقسيماإلداري 

التجارة الصناعة، الزراعة، مؤشراتالسكانالقطري�ن، السكانواألسر، واملرافق،

 .والتبادلالتجاري 

 

 ةإحصائية)قطرإحصاءاتشهرية(مجل
  نشرةقطرإحصاءاتشهريةتحتويع��بياناتأوليةعنالشهراملنصرم.

  

  

  

  

  

     منشوراتأخرى 

| ٣٧ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  

  ٢٠١٤الزواجوالطالقتقرير 
تطورقضايازواجوطالقالقطري�نال��تمتو بياناتالزواجوالطالق،يتناولالتقرير 

فالقطردولةخارجتمت أحداثزواجوطالقالقطري�نال�� أما قطر، ��وسجلت

   .يشملهاالتقرير
  

البيئة٢٠١٣تقرير  
التقريريحتويالنظمبحمايةيتعلقفيماقطردولةأحرزتهالذي��الكبالتقدم��ع

والبحريةال��يةااليكولوجيةمعالتعاملوطريقة��الصالصرفمياهومعالجةوجمع

لتحس�نالجهدمناملزيدبذللضرورةالتقرير��يشكما،األوزونبطبقةالضارةاملواد

  نوعيةالهواءولحمايةموارداملياهالجوفيةمناالست��اف.
  

قطردولة��املعيشةمستوىقياس٢٠١٢تقرير  
التقريرتحلياًلعن بياناتمسحى مستو يقدمهذا املعيشة��دولةقطرمستخدمًا

 األسرة ودخل واملساعدات٢٠١٢/٢٠١٣إنفاق االجتماعية الحماية برامج ويقيم

��األوالفئاتوتحديد االجتماعيةالهادفةإ��رفعمستوىمعيشةاملواطنالقطري،

  ألسر.بالرعايةمناألسرالقطريةذاتالدخلاملحدودو�سب��ممنإجما��ا
  

ملاتقريراملؤشراتمتعددالعنقودي٢٠١٢سح  
التقريرأهممؤشراتالقطاعاالجتما��لألسر،ويقدممعلوماتحديثةلتقييميتناول 

الذي التقدم متابعة �� قطروذلكالستخدامها ��والرجال األطفالوالنساء وضع

.لأللفيةاإلنمائيةاألهدافتحقيق��إدف��  
  

نتائجتقريرقطردولة��والتطويرالبحث٢٠١٢مسح  
وخصائصهاوالتطويرالبحثمجال ��العاملة البشرية يعكسالتقريرحجماملوارد

  وحجماإلنفاقومجاالتهحسبنوعاإلنفاقومجاالتالبحثوالتطوير.
  

  تقريراإلحصاءاتالثقافية
السكانحولهامةبيانات��عالتقرير١٥يحتوي��ف�كسنةالثقافيةوالتخصصات

يشملكماالصلةذاتواملجاالتالثقافيةواملجاالتالعاملةالقوى��الثقافةكذلك

  إنفاقاألسرواألفرادع��السلعوالخدماتالثقافية.
  

منشورات أخرى    منشوراتإدارةاإلحصاءاتالسكانيةواالجتماعية
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| ٣٩ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  

  

  دولـةقطـر

  ةـدوحـرجالـبة:الدفنة،ـالدوح

 +٩٩٩٩٤٤٨٣٩٧٤س:ـفاك٨٨٨٨٤٤٩٥٩٧٤،+ف:ـهات

  

  صندوقال���د
 رـقط -ةـالدوح١٨٥٥ص.ب:

  

  رنتـنتاال 
    www.mdps.gov.qa املوقعااللك��و��:

  

البياناتطلبخدمات 
��عالطلباتإرسالااللكـال��ييمكنو��ـد�� icu@mdps.gov.qa  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عنوان وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء    عنوانوزارةالتخطيطالتنمويواإلحصاء
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| ٤٠ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  
  

 .قطر٢٠١٤دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارة)والطالقالزواجإحصاءات،الحيويةاإلحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٥ -٢٠١٤(
www.mdps.gov.qa  

 .قطر٢٠١٤دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارة)والوفياتاملواليدإحصاءات،الحيويةاإلحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٥-

٢٠١٤(www.mdps.gov.qa 

 .قطر٢٠١٤دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارة)السكانإحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٥ -٢٠١٤(www.mdps.gov.qa 

  قطر. ٢٠١٤دولة واإلحصاء. التنموي التخطيط (وزارة الصحية الخدمات إحصاءات فصل السنوية، اإلحصائية املجموعة فصل .٢٠٠٥-٢٠١٤(

www.mdps.gov.qa 

  قطر. ٢٠١٤دولة واإلحصاء. التنموي التخطيط السنوية.وزارة اإلحصائية املجموعة (فصل العاملة القوى إحصاءات فصل ،٢٠٠٥-٢٠١٤(

www.mdps.gov.qa 

  ٢٠١٤دولةقطر. التخطيطالتنمويواإلحصاء. فصلإحصاءاتذوياوزارة فصلاملجموعةاإلحصائيةالسنوية، .)الخاصة٢٠٠٥الحتياجات-٢٠١٤(

www.mdps.gov.qa 

  ٢٠١٤دولةقطر. فصلإحصاءاتاالعالموالثقافةوالسياحة(وزارةالتخطيطالتنمويواإلحصاء. فصلاملجموعةاإلحصائيةالسنوية، .٢٠٠٥-٢٠١٤(

www.mdps.gov.qa 

 .قطر٢٠١٤دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارة.السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل)التعليمإحصاءاتفصل،٢٠٠٥ -٢٠١٤(www.mdps.gov.qa 

 .قطر٢٠١٤دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارة)البيئةإحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٥-٢٠١٤(www.mdps.gov.qa  

  قطر. ٢٠١٤دولة واإلحصاء. التنموي التخطيط (وزارة والقضاء االمن إحصاءات فصل السنوية، اإلحصائية املجموعة فصل .٢٠٠٥-٢٠١٤(

www.mdps.gov.qa  

 .قطر٢٠١٥دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارة)الرياضةإحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٥ -٢٠١٤(www.mdps.gov.qa  

 .قطر٢٠١٥دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارة،احصائيةصورة،والرجلاملـرأة.األسرةلشؤون��األع٢٠١٤واملجلسwww.mdps.gov.qa 

 .قطر٢٠١٤دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارةقطردولة��والطالقالزواج.٢٠١٤(وتحليلعرض)www.mdps.gov.qa 

 .قطرواإلحصاءدولةالتنمويالتخطيطوزارة)االسرةودخلانفاقمسح.٢٠٠٧٬٢٠٠١(www.mdps.gov.qa 

 .قطرواإلحصاءدولةالتنمويالتخطيطوزارةالعامتعداد.١٩٩٧،٢٠٠٤٢٠١٠وwww.mdps.gov.qa 

 .قطر٢٠٠٨دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارةالعقاراتمسح.٢٠٠٨www.mdps.gov.qa 

 .قطر٢٠١٢دولة.واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارةالتدريبمسح.٢٠١٤www.mdps.gov.qa 

  

     املراجـــــــع

| ٣٩ | ،اجتماعيةإحصاءات٢٠٠٥قطر–واإلحصاء  ٢٠١٤التنمويالتخطيطوزارة 

  

  

  دولـةقطـر

  ةـدوحـرجالـبة:الدفنة،ـالدوح

 +٩٩٩٩٤٤٨٣٩٧٤س:ـفاك٨٨٨٨٤٤٩٥٩٧٤،+ف:ـهات

  

  صندوقال���د
 رـقط -ةـالدوح١٨٥٥ص.ب:

  

  رنتـنتاال 
    www.mdps.gov.qa املوقعااللك��و��:

  

البياناتطلبخدمات 
��عالطلباتإرسالااللكـال��ييمكنو��ـد�� icu@mdps.gov.qa  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املراجع    عنوانوزارةالتخطيطالتنمويواإلحصاء


