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منسلسلةاإلحصاءاترابعتقدموزارةالتخطيطالتنمويواإلحصاءالتقريرال

قطرلدولة��االجتمااإلحصائيالتطورمسارتلخص��وال،الشاملةاالجتماعية

عاممناملمتدةالزمنيةالف��ة٢٠٠٧خاللعام��٢٠١٦وح،مل�ن�تستجيبأن

للف��ةاملوضوعةالوطنيةاالس��اتيجية��لدوا٢٠١٧من��٢٠٢٢إحرصتوقد

��عملي �� إبرازاملؤشراتا����استخداما اإلصدارع�� منخاللهذا الوزارة

  التخطيطوالتنفيذ.

ودعمًالجهودالتنميةالشاملةحرصتالوزارةع��٢٠٣٠منرؤيةقطراً وانطالق

ناتواملؤشراتاإلحصائية��الوقتاملناسبوبالدقةاملطلوبةوذلكتوف��البيا

بتحديث الوزارة وتقوم احتياجاتاملستخدم�نمنمخطط�نوباح��ن، لتلبية

الدولةا��تمر��الاملتسارعةاالجتماعيةللت���اتنظرًاس�ت�نكلالسلسلةهذه

 وخصائصهم السكان حجم ع�� رئيسية بصورة تنعكس الديموغرافيةوال��

.واالجتماعية  

التقرير إصدارهذا الذيقامالرابعومع أشكرفريقالعمل إالأن ال�سع��

 للباح��ن مرجعًا يكون أن التقريرمتمنيًا هذا هذاواالختصاص�نبإعداد ��

  املجال.

  

،،التوفيقولـيواللـه  
  

  
 د.صالحبنمحمدالنابت

  وزيرالتخطيطالتنمويواإلحصـاء
 

   

املقدمة
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واإلحصاءالتنمويالتخطيطوزارةلدىمحفوظهالحقوقجميع–��د��م٢٠١٧  

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

قطر،واإلحصاءالتنمويالتخطيطاوزارةإحصاءات٢٠٠٧جتماعية–٢٠١٦.  

الدوحة–قطر  

  توجهاملراسالتإ��:

:ص.بواإلحصاءالتنمويالتخطيطالدوحة١٨٥٥وزارة،-قطر  

:٨٨٨٨هاتف٤٤٩٥٩٧٤+  

:٩٩٩٩فاكس٤٤٨٣٩٧٤+  

 mdr@mdps.gov.qa:يال��يدااللك��و�

:القطريةالكتببداراإليداعرقم    

:(ردمك)��الدوالرقم  

  تابعوناع��:

 

www.mdps.gov.qa 
 
 
 

 

www.qalm.gov.qa 
 
 
 

 

http://www.mdps.gov.qa/ar/statistics/census/Census2015/Pages/default.aspx 
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  املقـدمـة  ٥

٨  واملسـاكـنالسكان  
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١١  واملواليدالخـصـوبة  

  الـوفيـات  ١٣
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  التـعـلـيـم  ١٦

  التـدريب  ١٩

  القـوىالعـاملـة  ٢٠

٢٢  واإلنفاقالدخـل  

٢٤  اإلعاقةذوو  

  اإلعـالموالثقـافةوالسيـاحـة  ٢٦

  الرياضة  ٢٩

  تمـكـيـناملـرأة  ٣١

  البيئة  ٣٣

  القضـاءواألمـنوالسالمة  ٣٥

  التكنولوجياواالن��ن�  ٣٧

  إحصاءاتأخـرى   ٣٩

٤٠  واالجتماعيـةإمنشـوراتالسكانيـةاإلحصاءاتدارة  

  منشوراتأخرى   ٤٣

  عنوانوزارةالتخطيطالتنمويواإلحصاء  ٤٤

  املراجع  ٤٥
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معدل��تذبذب
بسبالسنويالنمو
الت���اتاالقتصادية

زيادة��فئةالسكان
 ��سنالعمل

  
  النموالسكاني
السكانعدد٢٫٦بلغعاممنتصف��نسمة٢٠١٦مليونمنتصفالسكانلتقديرات وفقًا

بارتفاعأي،١٫٤العامعاممنذنسمة٢٠٠٧مليون. 

عام١٦٫٨بالنسبةملعدلالنموالسنويللسكان،فقدارتفعمنأما

٢٠٠٧���١٨٫٩٢٠٠٨عامثم،"للسكانسنوينمومعدل��أعوهو"

���وصلأن���متذبذبانخفاض��٧٫١بدأ٢٠١٦عام. 

���السكانيالنمومعدالت��الت���اتأسبابالت���اتوتعوددولةا��مرت��الاالقتصادية

  قطرخاللالسنواتاملاضية.

  ال��ك�بالعمري 
)العملسن��السكاننسبة١٥تزايدت-٦٤من(٨١٫٩سنةعام%

٢٠٠٧���٨٥٫٢%٢٠١٦عام.   

)العمريةالفئة��السكاننسبة١٤-٠أمامنانخفضتفقد،(سنة

١٦٫٩عام%٢٠٠٧���١٣٫٧عام%٢٠١٦)املسن�ننسبةظلتبينما.٦٥��وا�(����فسنة

١٫١.%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

تقديراتسكان(العاممنتصف)قطردولة  
٢٠٠٧-٢٠١٦  

  معدلالنموالسنوي   السكانباأللف  السنة

١٦٫٨ ١٢١٨ ٢٠٠٧ 
١٨٫٩ ١٤٤٨ ٢٠٠٨ 
١٣٫١ ١٦٣٩ ٢٠٠٩ 
٤٫٧ ١٧١٥ ٢٠١٠ 
١٫٠ ١٧٣٣ ٢٠١١ 
٥٫٨ ١٨٣٣ ٢٠١٢ 
٩٫٣ ٢٠٠٤ ٢٠١٣ 
١٠٫١ ٢٢١٦ ٢٠١٤ 
٩٫٥ ٢٤٣٨ ٢٠١٥ 
٧٫١ ٢٦١٨ ٢٠١٦ 
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السكان���ل��ي��ك�
الدوحة��لدي�

 والريان

  

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

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

  سنة).

حسبالسكانا�ج�را��التوزيع  
ل��ي��كز�والريانالدوحة��بلدي��السكان١(٢٠١٦عام(.  

��فالسكاننسبةحيثمنبلديةأقلأمابلديةإذالشمال

سكا��ا٠٫٦يشكل%.السكان��إجمامنفقط  

   األســـر
بلغاألسر ٢٠١عدد الدوحة٢٠١٥عام)٢(ألفأسرة بلدي�� �� وتركزتمعظمها

بنسبة٤٨والريانو%الشمال(٣١٫٢��بلدي��وأقلها،��التوا��ع%و٠٫٤(% الظعاين

)٢٫٤األسرةحجممتوسطبلغوقد،(%٤٫٧.أفراد   

   مساكناألسر
تمتلكيقطن بينما مساكنمؤجرة، ��السكاننصفعنيزيد %مناألسر٢١ما

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

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

 .٢٠١٠عامالوقفواملساكناملجانية

  

  

  

  

  

    

                                                            
 

 

21.0%

58.4%

8.9%

9.4%

2.3%

ملك

ايجار

إسكانحكومي

إسكانشركة

أخرى 

نسبةاألسرحسبنوعحيازةاملسكن
٢٠١٠

46.0%
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نسبةالعمرمناألولالعامخاللاألساسيةبالتطعيماتالتغطية
٢٠١٦لعام 

 % نوعالت���نوالتطعيم

(��.���.بي)١٠٠ درن 

 ٩٨٫٢ ال��ابالكبدالف��و���(ب)

والحصبةوالنكافالحصبة/٩٦٫٦ األملانيةالحصبة 

 ١٠٠ تطعيمللجديري 

  ١٠٠  املكوراتالرئوية

وصلتالتغطيةنسبة
األساسيةبالتطعيمات���

 تقريبا.النسبةالكاملة

  
وفرتإذ،والعالجيةالوقائيةالصحيةالخدماتمجال�� ملموسًا حققتدولةقطرتقدمًا

  الدولةهذهالخدماتمجانًاللمواطن�نواملقيم�نع�ىحٍدسواء.
  

  معدلاألطباءلكلألفنسمةمنالسكان
شهد ارتفاعامعدلاألطباء ) قطرخاللالف��� دولة ��٢٠٠٧-٢٠١٦ حيث)، هذاارتفع

لفمنالسكانألكلأطباء٣٫٦إ�ى٢٠٠٧أطباءلكلألفمنالسكانعام٢٫٩منعدلامل

٢٠١٦عام.  

 معدلاملمرض�نلكلألفنسمةمنالسكان
)،حيثكان٢٠١٦-٢٠٠٧لكلألفنسمةمنالسكانخاللالف���)املمر��نمعدلارتفع

املمر��ن٥٫٩معدلعامالسكانمنألف٢٠٠٧لكلوبلغ٦٫٥نسمةألفلكل٢٠١٦عام.  

  
التغطيةاألول بالتطعيماتالعامخالل  

من،العمرمناألو�ىالسنوات�� ُتعدرعايةاألطفالخصوصًا

االجتماعيةكماتعدالعنايةالطبيةأهمأوجهالرعايةوالحماية

 منأنواعهذهالرعاية،وتشملالعنايةباألمهاتواملواليد.

جهاتالصحيةبإجراءالتطعيماتاألساسيةخاللالعاماألولالفتلالنتباهللالحظاهتماميُ 

اوحتحيثتر  أصبحتتشملجميعاألطفالالتغطيةأنىحيثتش��البياناتإ�،منالعمر

   م.٢٠١٦��كافةالتطعيماتاألساسيةعام��%هذهالسنو١٠٠و٩٦٫٦%نب�

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  عدداملستشفياتالحكوميةوالخاصةواملراكزالصحية
٢٠٠٧-٢٠١٦  

  السنة
املستشفيات

 الحكومية
املستشفيات

  الخاصة
املراكز

 الصحية
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  
٤ ٢١ ٩ ٢٠١٤  
٢٢ ٤  ١٠  ٢٠١٥  
٢٣ ٤ ١٠ ٢٠١٦  
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معدلانخفاض
اإلحاللاإل��ا��(لكل

  امرأة)

  

  املواليــد
معدلاملواليدالخام(عدداملواليداألحياءلكلألفمنالسكان��عاممع�ن)شهد

انخفاضا)الف��ةخالل٢٠٠٧تدريجيا-ا٢٠١٦كانحيث،(١٢٫٨ملعدل٢٠٠٧عام،م

��إليصل١٠٫٢وانخفضم٢٠١٦عامالعمالةأعداد��ال�ب��ةللزيادة ،وذلكنظرًا

   الوافدة.

لكلاألحياءالذكوراملواليدعدد)الوالدةعندالجنسنسبةبلغت١٠٠وقد��مولود

اإل  ناثمن القطري�ن للمواليد مع�ن) عام القطري�ن١٠٢٫٤�� ��� وللمواليد %

١٠٢٫٩عام%٢٠١٦.   

%منإجما��املواليداألحياء٤التوائمظلقرابةنسبةاملواليدأنإ��وت���البيانات

  .خاللف��ةاملقارنة

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

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

الهدفالثالثتحقيقمنأهداف  ،عتمت ضمانالتنميةاملستدامةالذي��دفإ��

األساسيةومنأهمالعوامل،مارألعا عجمي �� وبالرفاهيةصحية يشع بأنماط ،عميلجا

    لألمومةاآلمنة.

  الخصوبةالكلية(لكلامرأة)معدل
معدلانخفضللنساءالكليةالخصوبة��املرأةتنج��مالذيناألطفالعددمتوسط)

��القطريةللمرأة طفل٤٫٠خفاضًاتدريجيًامن)ان٢٠١٦-٢٠٠٧(الف��ةخالل)حيا��ا

عاماإلنجاب٢٠٠٧سن��٣٫٠إعامكما، ٢٠١٦انخفضالكليةمعدلالخصوبةمن

٢٫٠طفل/للمرأةالقطرية�����١٫٧إ.نفسهاالف��ةخالل    

  معدلاإلحاللاإل��ا��لكلامرأة
لفوجمنناثيقيسمعدلاإلحاللاإلجما��عدداملواليداإل 

وقدبلغمعدلاإلحاللاإلجما����دولةقطر ١٫٢النساء.

بتستطيعأنتنجةأنكلسيد،أي٢٠٠٧امرأةعاملكل

 واحدة األقلابنة املتوسطع�� واليزال.تحلمحلهال��

لسنةبالنسبةباملثل٢٠١٦املعدل.    
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اإلنـجابعنداملرأةعمرمتوسط  
اإلنجابعنداملرأةعمرمتوسطأن��إقطردولة��لإلنجابالعمريةاألنماط��ش�ظل��

للمرأة٣١٫٦و٣٠٫٦حيثتراوحاملتوسطب�ن.)٢٠٠٧–٢٠١٦خاللالف��ة)سنة٣٠حدود

ب�ناملتوسطتراوحفقدالقطرية��غللمرأةبالنسبةأما.٣٠٫١،  ٢٩٫٢القطرية.  

  
  ناقصوالوزناملواليد

وع��الرغممنأنمعظمُيعدنقصالوزنعندالوالدةمناألمورالشائعةودائمةالحدوث

��وينت األغلبمؤقتا، �� يكون الوالدة، عند بنقصالوزن تتعلق ال�� الصحية املشاكل

إالأنهقدتكونله،بخروجالطفلمنالحضانة،بعدالتأكدمنكونهأصبحبصحةجيدة

 صحية الحقةآثار الرضاعة�� االقتصادية،هادوبعمرحلة الحالة أيضًا يعكس كما

،واالجتماعيةوالصحيةلألم الوالدة الوزنإ��وناق���و�ش��بياناتنسبةاألطفالحدي��

حصولمارتفاع وقد)٢٠١٦– ٢٠٠٧(ةخاللالف�� املؤشر ذبذب��هذا ،ارتفع٨٫٣من%

٢٠٠٧عام��١٠إ%٢٠١٦عام.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  متوسطعمراملرأةعنداإلنجاب
٢٠٠٧-٢٠١٦  

  املجموع ���القطريات القطريات السنة

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  
٣٠٫٥  ٣٠٫٠  ٣١٫٧  ٢٠١٥  
٣٠٫٣  ٢٩٫٨  ٣١٫٦  ٢٠١٦  
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حوادثاملركباتتمثل
معظموفياتاألسباب

 الخارجية

 

 معدلالوفيات
اإلحصائيةالبيانات���تالوفياتعن٢٠١٦لعامهنالكأن٢٣٤٧م��اوفاةحالة

٢٩٫٦%للق�ري�ن٧٠٫٤و%الق�ري�ن��لغ.الخامالوفيات معدل (يقيسهذاأما

عدد العام،الوفياتاملعدل �� للسكان األسباب بعددعنهالتعب��ويتملجميع

السنة)،شخص١٠٠٠لكلالوفيات ��الف��ةخالل ملحوظًا انخفاضًا شهد فقد

)٢٠١٦- ٢٠٠٧من ،(١٫٥ ٢٠٠٧لكلألفمنالسكانعام  ألفمنلكل٠٫٩إ��

السكان٢٠١٦عام. 

 وفياتالرضعوحدي��الوالدة
األطفالالرضعالذينالتتجاوزوفيات)الرضعوفياتعدلملاإلحصائيةالبيانات���ت

املواليد عدد إ�� كامالمنسوبًا )،األحياءأعمارهمعاما معدالتوفياتانخفاضإ��

إ�� ٢٠٠٧لكلألفمولود��عامةاوفحالة٧٫٢منهذااملعدلإذانخفض ،الرضع

٦وفاةحاالتمولودألفلكل عام��٢٠١٦.   

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

دوناألطفال٢٨وفياتنفسالسنة��املواليدمنألفلكلسنةخالل إ��ها)يومًا

وفيات٣٫١إ��٢٠٠٧وفياتلكلألفمولود��عام٥٫٠عدلمنانخفاضهذاامل

عام��مولودألف٢٠١٦لكل،��إاالنخفاض جهودالدولة��تحقيقويرجعهذا

الثالثالهدفمناملستدامةأهدافالتنمية.  

  أسبـابالوفــاة
الوفاةألسباب النس�� ت���البياناتاإلحصائيةللتوزيع

أن��إ��٣١٫٧إترجعالوفاةأسبابمن%الجهازأمراض

�� إ��١٩٫٠ح�نأنالدوري. األسبابالخارجية%ترجع

التسمموحاالتوالسقوطاملركباتحوادث��تتمثل��وال

 ��حدوثواالعتداءاتو���هامناألسبابالخارجيةاألخرى. كماكانتاألورامسببًا

بنسبة١٣٫٣الوفاة.%   

١٤٫٦من%الغددوأمراض تعودإ��أمراضالجهازالتنف��� الصماءأسبابالوفاة

بلغت بسبباألمراضاألخرىفقد للوفاة بالنسبة أما الغذائي. والتمثيل والتغذية

٢١٫٤النسبة.% 
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انخفاضمعدلالزواج
 الخامإ��النصف

 

منالرغم��ع
التوعيةحمالت

األقاربزواجبشأن
فماالقطري�نب�ن
زالتالنسبةمرتفعة

٤١٫٨��إ�مامن%
  حاالتالزواج

  
  لكلألفمنالسكانمعدلالزواجالخام

الزواجال��تمتخاللالعاملكل املؤشرإ��عددحاالتهذا�ش��

منانخفضوقد،نفسهالعاممنتصف��السكانمن٢٫٦ألف

عامالسكانمنألف٢٠٠٧لكل��إ١٫٥ليصل٢٠١٦عاموهذا،

العمالةأعدادزيادة��إالوافدة.عائد   

  سنةفأك��(قطريون)١٥،معدلالزواجالعاملكلألفمنالسكان
القطري�ن�ش��  لدى العام الزواج بمعدل الخاصة اإلحصائية عدد)البيانات متوسط

البالغ�نالسكانمنألفلكل١٥الزيجات���فأسنة(،املعدلانخفاض��الج�س�نلإكال،

%٣٫٧أيبمعدلانخفاضسنويقدره٢٠١٦،عامناثلإل ٢١٫٦للذكورو٢٣٫٨بلغحيث

مقابلخالل٣٫٩للذكورلإلناث%.املقارنةف��ة   

  متوسطالعمرعندأولزواج(قطريون)
الزوج�نبعمرالزواجمعدالتترتبطالزواجسنمتوسطأنويالحظ،مرةألولالزواجعند

��إاتجهالقطري�نعندمسجال،لإلناثتقريبامماثلارتفاعمقابلللذكورطفيفانخفاض

٢٦٫٥بذلك٢٦٫٣ووللذكور٢٣٫٦سنة٢٤٫١والسنواتخالللإلناث٢٠٠٧سنة٢٠١٦و

��التوا��.ع  

  عقودالزواجللقطري�نحسبصلةالقرابة(قطريون)
زواج نسبة أن القطري�ن عند الزواج عقود إحصاءات تبّ�ن

األقارب عام حيثبلغت٢٠١٦الزالتمرتفعة %من٤٢قرابة ،

حاالتالزواج بشأناألخطارإجما�� بالرغممنحمالتالتوعية

وبلغتنسبةزواجاألقارب،ال��يمكنأنت��ت�ع��زواجاألقارب

نحو األو�� الدرجة ز ٢٤من ونسبة %الدرجة األقاربمن واج

��حوا١٨الثانيةح�ن��،%كانتتوجدالممنامل��وج�ننسبة

بي��مقرابةحوا��صلة٥٨.%   
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معدلانخفاض
��إالخامالطالق

 النصف

  
  حاالتالطــالق

���ي حاالتالطالق(معدلالطالقالخام تمتعدد ال��

لكل العام العامخالل منتصف السكان من ���،)ألف

انخفاض حدوث (بالنصف الف��� ،)٢٠١٦-٢٠٠٧خالل

عاملكلألفمنالسكان٠٫٨منعدلهذااملتراجعحيث

٢٠٠٧���٠٫٤شخصألفلكل٢٠١٦عام.  

)السكانمنألفلكلالعامالطالق١٥معدل(قطريون���ك��سنة  
حاالتالطالقال��تمتخاللالعاملكلألفعدد(معدلالطالقالعامانخفاض

العمر��القطري�ن١٥من����فسنة( ،) ،)٢٠١٦-٢٠٠٧ب�نالقطري�نخاللالف���

كلألفل١٠٫٣لذكورولكلألفمنا١١٫٩منحيثانخفضمعدلالطالقالعام

عاملكلألفمنالذكورواإلناثع��التوا��٦٫٨و٨٫٣،٢٠٠٧���عامناثإل منا

٢٠١٦.  

  األبناءللزوجاتالقطرياتعددالطالقحسبإشهادات
لنسبةالعظ��منحاالتالطالقعامفإناالزوجاتالقطرياتبالنظر���عددأبناء

٢٠١٦ و��منالزوجال�ا��وقعتللزوجاتالقطرياتالالتيالتوجدلد��نأبناء

   %من�جما��حاالتالطالقللزوجاتالقطريات.٩٩٫١

��ف���أأوابنلد��نالالتيالفئاتبقيةأمامنالطالق١أقلحاالتمن%.  
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انخفاضمعدلاألمية
��١٫٥إعام%٢٠١٦  

 

  
 األمية

اإلحصاءاتاً كب��  اً انخفاضأظهرتاألميةمعدل��بلغالذي،١٫٥%

ب ٢٠١٦ عام ٦٫٩ـمقارنة . ٢٠٠٧%عام بّينتاإلحصاءاتكذلك،

اً ضاانخف األميةتمعدال �� الفئةالعمريةلدىاإلناثوالذكور ��

  .ع��التوا��%%١٫٣و٠٫٧تسنة)،حيثبلغ ٢٤-١٥(

ع��االلتحاقبمراكزتعليماإلناثمن إقبالنسبةكب��ة٢٠١٦خاللالعامولوحظأيضاً 

%٣٩٫٥��ح�نكانتهذهالنسبةمتواضعةسابقًا،كمابلغت٦٠٫٥%بلغت،حيثالكبار

  لدىالذكور 

   املراحلالتعليمية
والطلبة التالميذ عدد الجامعة)بلغ (رياضاألطفالح�� املراحلالتعليمية ��٣١٧ألف

 وبلغ٢٠١٥/٢٠١٦طالب��الفصلالدرا��� ،يقارب ٢٨عددأعضاءالهيئةالتدريسيةما

%إناث.أماعدداملدارس(رياضاالطفال٧١ذكورو %٢٩ع��النحوالتا���ألفًا،موزع�ن

بلغفلقد(الثانوية��٩٥٠حالجامعاتعددبلغح�ن��١٧مدرسة.  

  رياضاألطفال
األطفالرياضمجموع٤٠٥بلغم��اروضة٨%روضة١٠وبن�ن%روضة٨٢وبنات%روضة

عام٢٠١٥/٢٠١٦مختلطة .لوحظأنهحيثزيادة��مقارنةاألجنبيةاألطفالرياضأعداد

   .بالسنواتالسابقة

األطفالرياض��املسجل�ناألطفالعدد٥٣بلغألفم��م،٧٦طفل%مسجلونرياض��

.أجنبيةأطفال(املدرس�نلعددبالنسبةالطلبةعدد)مدرسلكلالطلبةمعدلبلغ١٣كذلك

طالب �� وبلغتنسبةالجنس(عددتقريبااً طالب١٨فصلح�نبلغمعدلالطالبلكلًا، ،

(الذكورلعددبالنسبة٩٤اإلناثلكل١٠٠طالبةالطالبخالل٢٠١٥/٢٠١٦الدرا���عام.  

  املرحلةاالبتدائية
بتعميمتكللت الدولةلتحقيقالهدفالثانيمناألهدافاإلنمائيةلأللفيةالقا��� جهود

التعليماالبتدائيإذ املدارساالبتدائية ٢٥٤بلغعدد مدرسةبن�نو%٢٤٫٨مدرسةم��ا

٢٣٫٦%ةمدرسو٥١٫٦بنات%.مختلطهمدرسةالتعليممراحل��أكمناملرحلةهذه��وتعت

��الطلبة%��منإجما٤٨ألفطالبأي١٣٩وقدبلغعددالطلبة.ف��ا قياسًابامللتحق�ن

٦٨ألفطالبواإلناث٧١الذكور،حيثبلغعددالطلبة٢٠١٥/٢٠١٦ممراحلالتعليملعا

  .ألفطالبة
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بإكمالاإلناث�ال��ا
التعليم������درا

  العا��

  

فصلمعدلالطالبلكل�يح�نبلغ،طالباً ١٢ولقدبلغمعدلالطلبةلكلمدرس

٢٥اً طالب تقريبًا. الجنس نسبة ٩٥وبلغت لطالبة عام١٠٠كل ذكر طالب

٢٠١٥/٢٠١٦.   

 وتجدراإلشارة التعليماالبتدائي(الذييعكسإ�� �ي أنمؤشرنسبةالقيدالصا�ي

ي�مازالاملؤشرألنالدولةي� مدىاالهتمامبتعميمالتعليماالبتدائي)الُيعدتحديًا

  %).٩٤٫٠والذكور %٩٣٫٩(اإلناث٢٠١٦للجنس�نعامبالنسبةارتفاع

  املرحلةاإلعداديةوالثانوية
من %٣٣ألفطالبأيبنسبة٩٦باملرحلةاإلعداديةوالثانويةامل�جل�نعددبلغ

لعامالتعليميةاملراحلطلبة٢٠١٥/٢٠١٦إجما�ي،الذكورالطلبةعددبلغ٤٩حيث

واإلناثطالب٤٧ألف.طالبةألف مدرسولكلالطلبةمعدلبلغ١٠طالب،ح�ني�

اً طالب٢٤فصلبلغمعدلالطالبلكل كللطالبة٩٦وبلغتنسبةالجنستقريبًا.

١٠٠طالب.املرحلة ٢٩١وبلغعدداملدارسلهذه مدرسةبن�نو%٢٧مدرسةم��ا

٢٤%بنات٤٩ومدرسة%وبلغ %،٩٦٫٢اللتحاقاإلجما�يامعدلمدرسةمختلطة.

   .٢٠١٦/٢٠١٥عام١٠٠٫١%اإلناثلتحاقاو %٩٢٫٨لذكور ا والتحاق

  الجامعاتوالكليات
 ّالعا�تطوالتعليميرملحوظبشكلأنشئتإذ،جامعاتعدة

املجاالتاملختلفة منالتخصصات�ي توفرالعديد ،عاملية

الجامعات �ي والطالبات الطالب عدد ارتفاع إ�� أدى مما

٢٩ليبلغطالبألف���الدراالعام٢٠١٥/٢٠١٦خالليأ

و لهذاالعام%منإجما�يطلبةاملراحلالتعليمية٩٫٠ %٢معدلالنموالسنويكان.

عامي٢٠١٤/٢٠١٥خالل٢٠١٥/٢٠١٦و ،وقدالجامعات كانتحصةالقطريات�ي

٤٩٫١الخاصةالذكورونسبةالدولةداخلالخاصةالجامعاتي�اإلناثإجما�يمن%

 ٥٠٫٣القطري�ن عامم% الخاصة الجامعات �ي امللتحق�ن الذكور إجما�ي ن

٢٠١٥/٢٠١٦.   

الذكورخالف��عالجام�يتعليمهنبإكمالالطالباتال��امويالحظالذينيتوجهون

سوقالعملبعدإكمالالتع إ�� الطالباتوقدبلغت.ليمالعامبنسبةكب��ة نسبة

٦٨لعامالدولةداخلمنالجامعاتطلبةإجما�يمن%٢٠١٥/٢٠١٦ ،انعكسوقد

بلغت��الالخريجاتنسبة��ع٦٢هذاي�الجنسنسبةأما.الخريجاتإجما�يمن%

فكانت،الجامعية٢١١املرحلةلكل١٠٠طالبةعامجام�ي٢٠١٥/٢٠١٦طالب.    

0

20

40

60

80

100

120

2007 2010 2013 2016

املعدل
�ما��للمرحلةاالبتدائيةلتحاقاإل معدلاإل

٢٠١٦ -٢٠٠٧،حسبالنوع
ذكور  إناث

0

20

40

60

80

100

120

2007 2010 2013 2016

املعدل
�ما��للمرحلةاإلعداديةلتحاقاإل معدلاإل

٢٠١٦ -٢٠٠٧،والثانويةحسبالنوع
ذكور  إناث

3870

92237231

19445

0

5000

10000

15000

20000

25000

العدد
عددطالبالجامعةحسبالجنس

 ٢٠١٦ -٢٠٠٧
ذكور  إناث

التعليم



وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءقطر إحصاءات اجتماعية، 2016-2007 18

 

الطالباتإقبال��ع
لبعثاتالداخلية�ع��ا

  الخارجيةمن

  
  البعثاتالخارجيةللطالب

قفزللطالب��اإلجماإ��العدداملبعو��نالخارج٢٩٥من��٧٧٢إ

 أي سنوي بمعدلطالبًا، ٣٨نمو % ب�ن ٢٠١٢/٢٠١٣عامي

و٥٦٦بلغعددالطالباملبتعث�نولقد٢٠١٥/٢٠١٦.و ٢٠٦طالبًا

البكالوريوس درجة ع�� للحصول املبتعث�ن نسبة وكانت طالبة

٥٥��واملاجست%٩والدكتوراه%١%٣٥وأخرى% و،��التخصصات��عمعظمهمرّكزقد

وتوجهمجالاإلدارةواالقتصاد .٢٢%.الدراسةإلتماماألمريكية م��مإ��الوالياتاملتحدة

 هن��البعثاتداخلالدولةدارتفاععدمععدداملبتعثاتخارجالدولةارتفاعتزامنكما

٢٠١٥/٢٠١٦عامنسبةبلغتإذ %و٢٧البعثاتالخارجيةوالبعثاتالداخلية��اإلناث،

   .%ع��التوا��٧٥

و  عام خريجات حصة ٢٠١٥/٢٠١٦شكلت نسبته البعثات٢٧ما خري�� إجما�� من %

  الخارجية.

��املاجست درجة الخريجاتالحاصالتع�� ٢٠١٥/٢٠١٦عامبلغتنسبة ،٣٢٫١مقابل%

٦٧٫٩نسبةبلغتح�ن��،للذكور%البكالوريوس��٧١٫٤حاصو%٢٨٫٦واإلناثللذكور%

  ع��التوا��.
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����املتدرب��ما��
واملعاهداملراكز

الحكوميةوشبه
الحكوميةوالخاصة

٢٢٥ألفمتدرب
عام٢٠١٦ومتدربة 

 

يقلم تقليديًا مفهومًا التدريب مفهوم التدريبيةيعد الدورات تنظيم ع�� تصر

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

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

 الحكومية واملعاهد املراكز �� املتدرب�ن إجما�� وبلغ الحكوميةوالخاصة، وشبه

٢٥٥والخاصةألفومتدربةمتدرباملدرب�نعدد ومدربة١٤١٥وبلغإجما�� مدربًا

٢٠١٦عام.   

  التدريب��املراكزواملعاهدالحكومية
 ��املتدرب�ن ١٧٥الحكوميةالوزاراتواملؤسساتبلغعدد

١٨٠٠ممنحضرواتنفيذ٢٠١٦،متدربومتدربةعامألف

 تدري��. القطريبرنامج الذكور نسبة �وكانت م��م %١٠ن

القطرياتاإلناثنسبةبلغت نسبةالذكور٩بينما أما ،%

بلغتفقدالقطري�ن���٥٩القطريات���واإلناث%٢٢.%  

  التدريب��املراكزواملعاهدشبهالحكومية
(املختلطة)الحكوميةشبهاملؤسسات��املتدرب�نعدد٢٩بلغومتدربةمتدربألف

٢٠١٦عامحضرواممن،٧١٦م��مالذكورنسبةوكانت.تدريبيًا %بينما٨٩برنامجًا

اإلناثنسب١١بلغت.%  

   التدريب��املراكزالخاصة
لعامالخاصةاملراكز��املتدرب�نعدد٢٠١٦بلغالتدريبنوع٢١بحسبألفمتدرب

ومتدربة ويشكلبرامجتدريبية٥٩٥،ممنحضروا اإلدارةع��الدورات��تدريبال.

 التدريب٥١اإلقبالاألك��منحيثأنواعالتدريباألخرىبنسبة ��%منإجما��

 املراكزالخاصة

 

 

 

  

   

وعددالتدريبية�ال��اموعددالخاصةاملراكزعدد
،��٢٠١٢املتدرب-٢٠١٦  

 

 السنة
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 الخاصة
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السكانتضاعف
النشيطوناقتصاديًا

يقارب٣ماعنمرات
٢٠٠٧عام  

العاملةالقوىتمثل
٥٢القطريةمن%

العملقوة��إ�ما
عام٢٠١٦القطرية 

�ل��القوى�ك��من
��القطريةالعاملة

اإلدارةقطاع
عام٢٠١٦الحكومية 

  

   السكانالنشيطوناقتصادياً 
مدىتـطور  كب��ع�� بشكل اقتصاديًا النشيط�ن السكان حجـم

،السن�ن تضاعفولقد إ�� يقاربالعدد مراتخاللالف��ة٣ما

٢٠٠٧ –٢٠١٦ .للنظر الفتًا التطور األ وكانهذا ��القليلة عوام

النموالسنو املاضية معدل بلغ إذ ، ال%٥ي - ٢٠١٦عام�نخالل

٢٠١٧.  

  معدلاملشاركة��قوةالعمل
املساهمةنسبةتبلغ السكان من سنة العمل قوة ��٢٠١٦ما

٨٩يعادل وبلغ%. االقتصادية املشاركة القطري�نمعدل إل�ما��

القطرية٥٢ العمل قوة إ�ما�� من % بلغ كما ،املشاركة معدل

اإل االقتصادية ناثب�ن هذه%٣٦٫٩القطريات بلغت ح�ن �� ،

٦٨٫٥النسبةب�ن% الذكور القطريون��أعوكان.اقتصاديةمشاركةمعدل��العملقوة��

العمرية٣٠(الفئة-٣٤(سنةو)٣٥-٣٩وصلحيث،(سنة��٩٥إ%م��مالكْل.  

   القوىالعاملةحسبالقطاع
 القطاعالخاصبنسبة �� القوىالعاملة أما%٧٨٫١تركزتوزيع

 �� املتمثلة و اإلدارة/القطاعاتاألخرى القطاعالشركاتالحكومية

و  املختلطامل���� القطاع الدبلوما��� يشمل الرب����� و الذي

القوىإ�ما��ع��التوا��من%٣٫٢و%٨٫٥%و١٠٫٢فنسب��مكانت

���العمالةأننجد تركيبةالعمالةداخلالقطاعاتمنحيثالجنسيةفإننا أما العاملة.

تشكلالخاص٩٩٫٤القطريةبالقطاعالعاملةالقوةمن%،هذا��القطريونيمثلالبينما

سوى٠٫٦القطاعنسبته ��ح�نيشكلالقطريونما %منالقوىالعاملة٥٠٫٢%فقط،

   %.٤٩٫٨شكل���القطري�نيالحكوميةو باإلدارات

 عامة بصفة لعام بحسبالقطاعات القطرية العاملة القوى أن٢٠١٦يش��توزيع إ��

%،م��ميعملونباإلداراتالحكومية٦٨٫١ و٦٤٫٤موزع�نبنسبة ،إناث%٣٥٫٦%ذكور

و  ١٣٫٠يعمل الحكومية والشركات املؤسسات �� % الذكور م��ا واإل ٨٢٫٠ويمثل ناث%

٣١٫٧ أما .% �� املختلطالقطريون حسب٦٫٨فيشكلون القطاع القطري�ن إ�ما�� من %

 الذكور ٢٣٫٦ناثواإل %٧٦٫٤القطاعاتوبلغتنسبة أخ��اً و %. ��الخاص الذيالقطاع

القطري�ن٩٫٩يضم إ�ما�� من % القطريون الذكور ويمثل القطاعات، %٥٦٫٦حسب

  %منإ�ما��العامل�ن��ذاالقطاع.٤٣٫٤القطرياتواإلناث
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معدلانخفاض
��إعام٠٫١البطالة%

٢٠١٦  

   

   القوىالعاملةحسباملهناملتخصصة
احتلتنسبة��أعالحرفيةاملهنب�ناملهنمن؛العاملة٣٢٫٨القوى��إجمامن%

٢٠١٦عام،حيثشغل نسبتهالقطريون ف��ا %١٫٠ما تل��ا ،العاديةاملهنبنسبة

١٩٫٠% القطريوم����نسبةن١٫١ ةي��كزالقطريونالنشيطوناقتصاديا��مهنو %.

فإنطرياتقالناثاإل أما%.٢٩٫٦للقطري�نبنسبةو��أع��نسبة"االختصاصيون"

٤٤٫١%اإل يعملن��إجمامناالختصاصيةناثباملهن.اقتصادياالنشيطاتالقطريات  

  متوسطاألجـرالشهريباأللفريالقطري 
بأجراملشتغل�ن��إلجماالشهرياألجرمتوسط١٠٧٩٣بلغبلغح�ن��و.قطريريال

متوسطللذكورالشهري١١١٦٦األجر٩٨٤٥وريال لإلقطريناثريال٢٠١٦عام.

مستوىالجنس�نب�ناملساواةمؤشرسّجل٨٨٫٢ولقد.  

��الشهريةاألجورمتوسطات��أعسجلتفقد،االقتصاديةاألنشطةمستوى��وع

بمتوسطوذلك والدفاع" العامة اإلدارة "نشاطشهري٢٨أجر،قطريريالألف

"املعلومات األنشطة بمتوسطأجرشهريففئة ألفريالقطري،٢٧واالتصاالت"

لغبينماسّجل��نشاط"أنشطةاألسراملعيشية"أدنىمتوسطاتاألجرالشهريإذب

األجر٣متوسط متو أع�� بلغ وقد قطري، للقطري�نآالفريال سطأجرشهري

 العقارات �� للذكور قطا��٦٨٫٤بالنسبة �� لإلناث وبالنسبة قطري ريال ألف

اإلقليميةواملنظمات٣٠٫٤التعدين٣٠٫٥ولعام��التوا��٢٠١٦ع. 

ريةلدىاملستخدم�نوع��مستوىالقطاعات،فقدسجلتأع��معدالتلألجورالشه

يليهقطا��ألفريالقطري،٢٧بمتوسطأجرشهري"إدارةحكومية"بأجر��قطاع

بمتوسط و"دبلوما���/دو��" حكومية" بينماألفريالقطري٢٥،"مؤسسة/شركة

بواقعوذلك،الشهرياألجرمعدالتأدنى"����امل"القطاع٣سجلآالفقطريريال
٢٠١٦لعام.  

  البطالة
منالبطالةمعدل٠٫٥انخفض%عام٢٠٠٧��٠٫١إ%عام

٢٠١٦ . اإل ولقد ب�ن البطالة والذكور%٠٫٧ناثبلغت

٠٫١ .%القطري�نلدىالبطالةمعدل٠٫٤وبلغ���ولدى%

٠٫١القطري�ن%٢٠١٦عام.  

 

الشهرياألجرمتوسطريالقطري (ألف(النشاطحسب
والجنس٢٠١٦االقتصادي  
(قطريون) 

 إناث ذكور  النشاطاالقتصادي
 ٢٤٫٧ ٣٨٫٤ الصناعةالتحويلية

 ٢٦٫٠ ٣٨٫٠ الوساطةاملالية
 ٢٩٫٢ ٣٨٫٤ التعليم

 ٣٠٫٤ ٣٩٫٥ التعدينوالت�ج��
 ٢٥٫٧ ٣٨٫٥ النقلوالتخزين

 ٢٥٫٦ ٦٨٫٤ العقارات
 ٢٨٫١ ٣٢٫٩ الصحةوالعملالجما��

 ٢٥٫٣ ٣٣٫٩ اإلدارةالعامة
 ٣٠٫٥ ٣٩٫٢ املنظماتاإلقليميةوالدولية

 ٢٨٫١ ٣٧٫٨ التجارة
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املشاريعتشكل
الخاصةواملهنالحرة

مصدرالدخل
لألسراألع��الرئي���

لعام٢٠١٣القطرية

األسرمن%٩١
دخلهايزيدالقطرية

ريالألف٥٠عن
  قطري 

٦٨%مناألسر
تضمأ���منالقطرية

٤مشت�ل�نأفراد
عام٢٠١٣باألسرة  

��%٢٢بـنسبةزيـادة
األسرإنفاقمتوسط

 ٢٠١٣لعامالقطرية

               

  )٣(املصدرالرئي���للدخل
ثباتًا األ��� العينية أو النقدية الدخل مصادر ��ا ويقصد

لألسرة، حيثواستمرارية متوسط الشهري بلغ ألسرلالدخل
ألف٤١٫٥،فيماكان٢٠١٣ألفريالقطريعام٨٨٫٢القطرية

و��املقابليبلغمتوسطالدخلالشهري٢٠٠٧ريالقطريعام .
نحو بلغ٢٤٫٤لألسر���القطرية ح�ن �� قطري، ريال ألف

نحواألسر��إجمادخل٤١٫٦متوسط.قطريريالألف   

ه والرواتب" كانمصدرالدخل"األجور مصدرالدخلاألوللألسرالقطريةبنسبةو وفيما
٥٦٫٧ عام %٢٠٠٧أصبحتلألسر مصدرالدخلاألع�� واملهنالحرة" الخاصة "املشاريع

تعتمداألسر،%بينما٢٣٫٧يليهاألجوروالرواتببنسبة،٢٠١٣%لعام٣٨٫٦ةبنسبةلقطريا
 ع�� ���"القطرية والرواتبمصدرالدخل األجور بنسبة "٤٢٫٣%الدخلمصدر يليه ،

بنسبة"الحرةواملهنالخاصة٣٥٫٩"املشاريعلعام%٢٠١٣.   

  فئاتالدخل
 أن الدخل لفئات النس�� التوزيع من األسر٩٩يتضح من %

عنالشهريدخلهايزيد٣٠القطريةقطري ارياللف٢٠١٣عام،
كان٩٩فيماعندخلهايزيدالقطريةاألسرمن%١٠ريالآالف

م��ا٩٦%أمابالنسبةلألسر���القطريةفإن٢٠٠٧.عامقطري 
عنالشهريدخلها١٠يزيدلعاآالف٢٠١٣م.  

  عدداألفراداملشت�ل�نباألسرة
يب�نأن��النس٦٨التوزيعالقطريةاألسرمن%تضممن���أ

�متضم%م�١٩٫٦يليه،٢٠١٣مشتغل�نباألسرةلعامأفرادأربعة
٣أفرادباألسرةمشتغل�نفإن لألسر���القطرية بالنسبة أما .

م%م��٢٩٫١مشتغلباألسرة،يليهواحدفرد%تعتمدع��٥٢٫٣
  .٢٠١٣مشتغل�نباألسرةعامفردينتضم

  متوسطاإلنفاقع��السلعوالخدماتالرئيسية
 األسرة دخل مسوح ��هاإنفاقو تش��نتائج تطور حصول إ��

ماب�نمتوسطإنفاقاألسرةوتحول��نمطاإلنفاقخاللالف��ة
٢٠٠٧و٢٠١٣القطرية األسرة إنفاق متوسط ارتفع حيث

من٤٠٫٨الشهريعامريال٢٠٠٧ألف��٤٩٫٧إعامقطريريال٢٠١٣ألفبزيادةأي  
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٥٧٫٥األسرمن%
انفاقهايزيدالقطرية

ألف٥٠عنالشهري 
 رق.

  

٢٢نسب��ا��عاإلنفاقأنويالحظ.%الطعام����األوالنسبيةاألهميةيشكلأصبح

بلغحيثالقطريةلألسرالشهرياإل ١٦٫٢اإلنفاق��إجمامن%نفاق،اإلنفاقويأتي

��عالنقلوسائل��عالقطريةاألسرأنفقته ��املرتبةالثانيةحيثبلغتنسبةما

السلعة اإلنفاق١٣٫٣هذه %،منمجموع اإلنفاقع�� تكاليفالسفرخارجويليه

شهريلألسرالقطريةع��التبغالوبلغأدنىمتوسطاإلنفاق%.١١٫٥حيثبلغالبالد

نسبة٠٫٢والسجائر.%   

حدثتزيادة��متوسطاإلنفاقالشهريحيثصعيداألسر���القطرية،فلقدوع��

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
 لزيادة الدخلنتيجة املعيشة مستوى وتحس�ن ��الدولة

فإن إ��انتقلتاألسرالقطرية األقل فئاتاإلنفاق من

الفئاتالعليا ��فئةإنفاقال��تقعنسبةاألسرالقطريةف.

 من الشهر آالف١٠أقل �� قطري ريال كانتعاموال��

٢٠٠٧ أصبح٢٫٤تشكل ٠٫١تتشكل% عام و ٢٠١٣% . انسبة ال��لفئاتالعليا

مناألسر٢٠٠٧%عام٢١٫٢كانتتضموال��ألفريالقطري ٥٠منإنفاقهاأك�� 

القطريةتضم٥٧٫٥أصبحت%٢٠١٣عام.   

األسرإنفاقمستوىوارتفعالقطرية���لكنكذلك،القطريةاألسرمنأقلبشكل

الفئةأصبحتحيثإنفاقها��مالأقل٥نآالفتضمقطري٠٫٧ريالاألسرمن%

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

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

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

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

عام٢٠١٠الذكور 

١٩٧عدد��إ�ما
الن�ط�نالقطري�ن
ذويمناقتصاديًا

عام٢٠١٠الصعوبات

  
  الجنسحسب)٤(األفرادذووالصعوبات

 عام الصعوبات)٥(٢٠١٠تش��بيانات ذوي األفراد عدد أن إ��

يمثل٧٦٤٣هوواإلعاقة ما أي السكان٠٫٤فردًا، من %تمثل

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

) الصعوبات ذوو القطريون الحالة١٠األفراد حسب ف�ك��) سنوات
  الجنسالتعليميةو 

إ��٢٠١٠بياناتاألفرادالقطري�نمنذويالصعوباتحسبالحالةالتعليميةلسنةتش�� 

و٣٣أنأّميون نسبةاملعاق�نناث%مناإل ٥٢%مناملعاق�نالذكور أما املعاقاتأميات.

.الجنس�نب�نمتقاربة��ففوقفماجامعيةدرجاتيحملونالذين  
 

)الصعوبات ذوو القطريون بقوةسنة١٥األفراد حسبالعالقة ف�ك��)
   الجنسالعملو 

خارجهماإلعاقةذويمن أنالغالبيةالع��� تش��البياناتإ��

يعملونالالذيننسبهبلغتإذالعمل٩٣قوةذوي��إجمامن%

لعام٢٠١٠الصعوبات.   

  اإلعاقةمراكز 
بذوي��تع��والاملتخصصةاملراكزعدداإلعاقةتضاعفمن��٣أكالعددزادحيثأضعاف

٨منعام٢٠٠٨مراكز��٢٧إعام٢٠١٦مركزًا.    

واملراكزكمااملؤسساتتلك��العامل�نعددارتفع ��١٨٢٩إ اإلمنالبي��م�،ناثعاماًل)٦١

عام(%٢٠١٦.   

البيانات ��تش مراكزإ��كما ��امل�جل�ن مبلغعددهم٢٠١٦ذوياالعاقةعام أنعدد

١١٠٨٦تمثلالذكورنسبةأننجدالنوع٦٠٫٤وبحسبحيثومنامل�جل�نمجموعمن%.

يمثلونالقطري�نأننجد٥٠٫٣الجنسية.املراكز��امل�جل�نمجموعمن%   

                                                            
)٤(أوالصعوبةذيالفردتعريفيمكناألنشطةأداء��املشاركةأومعينةمهامألداءالصعوباتيواجهالذيبالفرداإلعاقة

تقيدوال،معاونةأومساعدةبواسطةالقصورذلكتحس�نتمولو��حوالرؤيةوالسمع���كاملاألساسيةوالحسيةالحركية
الصعوباتال��تتحرىع��ا،و�س�ث��منشرطالصعوباتقص��ةاألمد(أقلمنستةأشهر)الناتجةعنحالةطارئةمنضمن

.وإعاقةخلقيبعيباملولودين،أشهرستةمنأقلاملواليداملدة  

)٥واملساكنللسكانالعامالتعداد:املصدر(٢٠١٠  
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 الصعوباتاألفراد حسب١٥(املشتغلون ذوو النوعسنواتف�ك��)

  القطاعو 
عامبيانات��٢٠١٠�شإ��مأناألفراد١٥املشتغلونالصعوباتذويمن����فسنة

بلغت الخاصبنسبة القطاع �� يعملون م��م الع��� %٢٢٫٦%و٥٤٫٦الغالبية

%٢٢٫٨عوباتوانيعملون��القطاعالحكوميمنمجموعاملشتغلونمنذويالص

 م��ميعملون��القطاعاتاألخرى.

رميلةحسبلفرادذوياالعاقةالذينتلقواخدمات��مستشفىااأل 
  النوع

مستشفىبيانات��ال�شاالعاقةذويمنالخدماتمناملستفيدينعددأن��إرميلة

��إ١٤٦٤١وصل ذوياإلعاقةأقلألفرادمنل%٦٤٫٧يمثلنسبة.و ٢٠١٦عامفردًا

١٥منوبنسبةلألفراد٣٥٫٣سنة%اإلعاقةذويمن١٥.����فسنة  

مستشفى��للخدماتاملتلقي�نعددأن��إاإلشارةرميلةالوتجدرقديتمتحويله���أ

  وحدة.منأ�����الخدمةيحتاج قدأوالخدمةلتلقيالعامخاللمرةمن
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٣للسينمارائدمليون
٢٠١٦عام  

٩يوميةصحفتصدر
 ٢٠١٦عام

ثبات��عدداملكتبات
خاللالسنواتالعشر

  األخ��ة

 

  السينما
�� أساسيًا دورًا السينما دور وم��ا الثقافية تلعبوسائلاإلعالم

ارتفاع��إالبيانات��و�ش.للمجتمعالحضارياملستوىت�س�نعدد

السينمارواد٥٥٠منشخصألف٢٠٠٧عام��٣إشخصمليون

٢٠١٦عام.   

الف��ةخالل ملحوظًا بالنسبةلعدددورالسينما،فقدشهدتطورًا إذ،٢٠١٦– ٢٠٠٧أما

 .٢٠١٦سينماعامدار٥١إ��٢٠٠٧سينماعامدور١٢نارتفعم

  الصحفواملجالت
 عام �� صحفيومية٥كانهنالك٢٠٠٧تبّ�ناإلحصاءاتأنه

  .٢٠١٦عامصحفيومية٩ثمارتفعتإ��تصدر��دولةقطر

  املكتباتالعامة
العامةاملكتبات أما٢٠١٦عامةمكتباتسبعبالدولةبلغعدد .

منارتفعفقد فمستع��لآ١٨بالنسبةلعدداملستع��ينللكتب،

٢٠٠٧عام��إ٣٤وصواًلعام��مستع٢٠١٦ألف .تذبذبويوجد

عاميب�ناملستعارةالكتبأعداد��٢٠١٠٢٠١٦وعددبلغوقد،

املعارة٥٨الكتبعامكتاب٢٠١٦ألف. 

  املسرح
 ��عت�الثقافيةالفعاليات عليه حيثتقام بالدولة املسارح أهم من قطرالو��� مسرح

والفنون ال��ا� فنون وأيضا الشعرية األمسيات وبعض الغنائية والعروض واملهرجانات

مشاركات��إباإلضافةوالخاصالحكوميالقطاع ويشاركف��ا التشكيليةوفعالياتأخرى،

   خارجية.
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فعالياتارتفاع
����القطرمسرح

١١منعامفعالية
٢٠٠٧���٣٢فعالية

 ٢٠١٦عام

٩١��املمارسمن%
للحرفالشعبيةهن

عام٢٠١٦اإلناث 

  
  فعالياتمسرحقطرال����

ربعتبّ�ناإلحصاءاتأنعددالفعالياتخاللالسنواتاال 

منارتفعتقد��١١األوفعالية٢٠٠٧عام��١٢٥إفعالية

٢٠١٠عامالثقافةعاصمةكانتالدوحةأنبسببوذلك،

 لعام الفعالياتليبلغ٢٠١٠العربية هذه وانخفضعدد .

٣٢عام٢٠١٦فعالية.  

  متحفالفناإلسالمي
،٢٠٠٩،حيثبدأإقبالالزوارع��املتحفعام٢٠٠٨املتحفاإلسالميعامافتتح

يستقطبكونهاإلسالميالفنمتحف��ع��ال��ك٨٠وتم.املتاحفزوار��إجمامن%

الزوار��إجما٤٣٢٫٢وبلغزائرألف٢٠١٦لعامإقبال��أعمارسشهرسجلحيث

،للزوار٤٩بللإقبالأقلوكان.زائريو ألفشهر��نيوزواربلغحيث،٨.زائرآالف  

   )كتارا(ال�قا��ال��مؤسسة
حيثالفنيةودعمالطاقاتاإلبداعية،هو��ثقا����دفإ��تعزيزالحركةالثقافيةو 

١٥استقطب مليون ٢٠١٦زائرسنة ع�� ال��ام�٤٨١وشمل م��ا ثقافية فعالية

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

ألف٢٣٠٠،وسجلأع��عددللزوار��شهريونيوحيثبلغوكلأشكالالتعب��الف��

٢٠١٦عام.   

   الحرفالشعبية
،شعبيةملوروثاتوثقافيةعمليةمنظومةالتقليديةالحرف

و  تشمل والغزل صناعة كالخياطة التقليدية ،األنشطة

املمارس�ن عدد بلغ حيث الخ. والسدو البشوت وصناعة

��االجتمااإلنماءدار��امل�جل�نالشعبية١٥٨للحرفعام

%منإجما��املمارس�نللحرفالشعبية.ولقدترّكزت٩١ناث،وتمثلنسبةاإل ٢٠١٦

"و و"صناعةالسدو" العطور نتاجإ��املقامالتا��حرف"انتاجاألطعمةالشعبية"

و"ال��يم" و"الغزل" القطرياتاللواتييمارسنناثحيثبلغتنسبةاإل )٦(والبخور"

تقريبًا،مجتمعة،الحرف٧٣هذه.%  

                                                            
)٦(سماكة��أكخيوطالستخراجالغزلبعدالصوفخيوطتجميعهو:ال��يم  
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تزدادالفنادقغرف
���"٢٠وصوالألف
عام٢٠١٦غرفه 

بلغتالليا��السياحية
٤٫٩يون ملعام�� 

٢٠١٦  

  
  الليا��السياحيةالفنادقو 

الف��ة خالل ملحوظًا قطرتطورًا دولة �� السيا�� القطاع شهد

)٢٠٠٧ –٢٠١٦ ارتفاععدد �� التطور حيثتجسدهذا (��الليا

طيلةالف��ةالسياحية ملحوظًا ارتفاعًا أربعةمليونوصل���ح��

وستةوتسعمائة وسبعونسياحيةألفليلة٢٠١٦عام. تب�نوقد

الفندقدرجةكان ارتفاعطرديلعددالليا��السياحيةمعارتفاعدرجةالفندقحيثكلما

الفندق"املمتازة لدرجة السياحية الليا�� عدد أ���حيثبلغ فيه الليا�� كانتعدد أع��

(*****)"٢٫٤عاممال��ن٢٠١٦.   

الفنادقغرف  
��تشحصول���بالدولةالفنادق��الغرفبعددالخاصةالبيانات

من غرفة٢٠٣٠٨���٢٠٠٧غرفة��عام٤٣٥٦ارتفاع��عددها

 ٢٠١٦عام ، وبناء تشييد زيادة ��� االرتفاع هذا الفنادقويعزى

   بمختلفدرجا��ابالدولة.
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٨٨٤محليةبطولة
 بطولةخارجية٢١٦و

عامنفذتقد
٢٠١٥/٢٠١٦، 

  
  املنشآتالرياضية
الرياضةألهمية حيثبلغعددالرياضيةاملنشآتدولةقطربزيادةعددتس��نظرا

املنشآت كانت٢٠١٥/٢٠١٦عامرياضيةمنشأه٣٨٧الرياضة أن عام٣٢٠بعد

٢٠١٣/٢٠١٤القدمكرةمالعبوشكلت،م��ا.٢٧٫١٣% 

الرياضيةاالتحادات��املسجلونالالعبون  
 عدد الرياضيةبلغ االتحاداتاألنشطة ��الرياضية٢٩اً نشاط ويمثل٢٠١٥عام ،

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

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

بلغحيث،والجولفالهوائيةالدراجات٢١عددهم٢٤و.��التوا��ع 

  البطوالت
 تسهمالدولةأقامت وال�� املحلية البطوالت من العديد

اللياقةتعزيز��البدنيةبدورهامنللرياضي�ندافعاوتعطي

البطوالت �� خاللاملنافساتللفوز حيثبلغ عددإجما��

،فكانعدد٢٠١٥/٢٠١٦عامبطولة٨٨٤املحليةتالبطوال 

الريا��� النشاط �� املحلية كاآلالبطوالت العمرية الفئة حسب العموميتي:

  %.١١%،الناشئ�ن١٨الصغار%،١٩%،االشبال٢١%،الشباب٣١

 للعام املنفذة الخارجية البطوالت عدد ٢٠١٥/٢٠١٦وكان ،٢١٦موزعة بطولة،

  ٤٥٫٨حسباملستوىالتنفيذي: ١٣٫٤%بطولةدولية، %٢٣٫٦%بطولةخليجية،

  بطولةعربية.%١٧٫١٣بطولةأسيويةو

  املدربون 
كب��منالرياضي�نوتوف��ألهميةتأهيلمندولةقطرإدراكاً  مناالحتياجاتعدد

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

مدربًاوعدد٣١���حيثبلغعدداملدرب�نالقطري�ن٢٠١٥سنةلجميعفئاتاملجتمع

٩٥٣القطري�ن.مدربًا  

  

  

  

حسبالقطريةاألوملبيةللجنةالتابعة*الرياضيةاملنشآت
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨–٢٠١٦/٢٠١٧،النوع

  السنة

ملعب
كرة
 قدم

بركة
 سباحة
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 مغطاة

ميدان
 تنس

ميدان
 إسكواش

٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢١ ٢٣ ٣١ ١٨ ٧٨ 

٢٠١٠/٢٠١١  ٢٣ ٢٣ ٣٧ ١٨ ٩٠ 

٢٠١٣/٢٠١٤  ٢٧ ٢٩ ٣٤ ٢٢ ١٠٥ 

٢٠١٤/٢٠١٥  ٢٧ ٢٩ ٣٤ ٢٢ ١٠٥ 
٢٠١٥/٢٠١٦  ٢٨ ٣٨ ٣٤ ٢٢ ١٠٥ 
٢٠١٦/٢٠١٧  ٩ ٢٩ ٣٢ ١٤ ٨٥ 
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٢٣٠ذويمنالعبًا
الخاصةاالحتياجات
���الريااملوسم��

٢٠١٥/٢٠١٦ 

  
  ذوواإلعاقة��الرياضة

ألهمية اإلعاقةنذويأوبما،لجميعفئاتاملجتمعالرياضةنظرا

 ال يتجزأجزء قامت املجتمع جميعالدولةمن �� بإشراكهم

امليادينالرياضيةعددهمبلغ٢٣٠حيثالعبا٢٠١٥/٢٠١٦عام

 والفئات اإلعاقات انواع ش�� من نسبةالعمرية، وكانت

 %.٢٩٫٦%واالناث٧٠٫٤الذكور 

لعام الريا��� االتحاد ��املسجلون منذوياالعاقة العظ�� البياناتانالغالبية ����

٢٠١٥/٢٠١٦الذهنيةاالعاقةذويمن حيث نسبة٦٠٫٤بلغتالحركيةاالعاقة .%ويل��ا

العدد.٢١٫٣بنسبة��اجمامن% 
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4.3%

إعاقة
بصرية
10.0%

ذويرياضةاتحادلدىاملسجلونالالعبون
،اإلعاقةنوعحسب٢٠١٦/٢٠١٥اإلعاقة

الرياضة



31قطر إحصاءات اجتماعية، 2007-2016وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 

للمرأةانتخابأول
لدخولالقطرية

عامالبلدياملجلس
٢٠٠٣  

  
  ترشيحاملرأةالقطريةلعضويةاملجلسالبلدي

دولةقطرعامسواء��النالذكورواإلناثع���كانتأولممارسةانتخابيةللقطري

كناخب�نومرشح�ن��انتخاباتاملجلسالبلدياملركزيالجنسان،حيثشارك١٩٩٩

ا�و�� دورته ��١٩٩٩الناخب�ن إجما�� إ�� املق��ع�ن نسبة بارتفاع تم��ت ال��

 الجنس�ن من لإلناثالقطرياتو٧٧٫٤امل�جل�ن القطري٨٨٫٥% للذكور ثم،ن�%

انتخ �� النسبة هذه تراجعت الدورة ٢٠١٥الخامسةابات لإلناث٧٠٫٣إ�� %

والقطري٦٥٫٢القطرياتللذكور%�ن،لنجاحأولوكانلمرأةبدخولاملجلسالبلدي

 الثانية الدورة �� ع��.٢٠٠٣عام للحصول املرأة بأننسبترّشح العلم مع هذا

منارتفعقدالبلدياملجلس��عضو٢٫٦منصبعام%٢٠٠٧��٣٫٧إعام%٢٠١٥.  

   انتخاباتاملرأةالقطريةلعضويةاملجلسالبلدي
عامالقطري�نالناخب�نعدد��إجما٢٠١٥ارتفعليبلغ،٢٢

 وتمثلاإلناثفيه الذكور٤٥ألفناخب، يمثل بينما ،%

وقد٥٥ .% لالنتخابات خمسة١٣٦ترشح م��م مرشح،

املجلس بعضوية الفوز من تمكنتإحداهن ولقد إناث،

  البلدياملركزي.

��الزيادةخاللمنتجسدت��وال،السياسيةالحياة��املرأةمشاركةأهميةوتكمن

 عام واملق��عات ٢٠١٥نسبالناخبات عام كانتعليه با٢٠٠٧عما ،��ع لعمل

  تحقيقكاملالهدفالثالث،والذييوردبأحدبنودهالعملع��تمك�ناملرأة.

  املرأةالقطرية��املؤسساتالحكوميةواملؤسساتالخاصة
 املختلطمن القطاع ��القطرياتاملديرات ١٣٫٤ارتفعتنسبة عام %٢٠١٢��إ

من%٢٠١٦عام١٧٫٢ املؤسساتوالشركاتالحكومية ��نس��ن ��ارتفاعمقابل

١٣٫٢ عام ،%٢٠١٢ ٢٤٫٤إ�� عام ،%٢٠١٦القطاع ��النسبانخفضت بينما

من٢٤٫٠الخاصعام،%٢٠١٢��١٥٫٣إعام،%٢٠١٦. 
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املرأةدخلتالقطرية
٢٠١٠عاممهن

  القضاةومساعد���

  
   املرأةالقطرية��مجالالنظامواألمن

 نحو املشتغالت القطريات املحاميات مجموع%٨٠تمثل من

وتمثلاملشتغالت١٦٫٧املحاميات%القطري�ناملحام�ن��إ�مامن

عام٢٠١٦املشتغل�نأولممارسةلكون و��نسبةمشجعةنظرًا

 عام قبل تتم لم املحاماة ملهنة قطرية القطريات٢٠٠٠امرأة املحاميات نسبة وبلغت .

٨٠املتدربات%تمثلناملتدرباتبأنالعلممعهذا.الحقوقكلياتخريجات��إ�ما٥٧من%

عامللتدريبالخاضع�نالقطري�ناملحام�ن��إ�ما٢٠١٦من.   

%٢٫٤ضافةإ��ذلكتولتاملرأةمناصب��النيابةالعامة،ومثلتاإلناثالقطرياتبنسبةإ

 عام ��القطري�ن العامة ومساعديالنيابة وكالء ومناملالحظإشراك.٢٠١٦منإ�ما��

وإدارةوالدورياتاملرور وإدارة الداخلية بعضاإلداراتكوزارة �� واضحة بصورة املرأة

إذالجوازات ،تبلغنسبةومساعد��م منإ�ما��%٥٫٥اإلناثالقطريات��مهنالقضاة

  القطري�نالقضاةومساعد��م.

  املرأةالقطرية��األنشطةالصناعيةواملقاوالتواالتصاالت
،��والت�ج (التعدين االقتصادية األنشطة �� العامالت القطريات اإلناث نسبة ارتفعت

،التحويليةالصناعاتواألنشطة،الشخصيةالسلعوإصالحتجارة،اإلنشاءات،واملاءالكهرباء

 من ٥٫١العقارية) عام %٢٠٠٧ ١٨٫٥إ�� عام %٢٠١٦القطريات اإلناث إ�ما�� من

)اقتصاديا١٥النشيطات.(��فأكسنة 
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تمثلاملناطقاملحمية
٢٣٫٦مساحةمن%

عامقطر�����األرا
٢٠١٦

  
  األوزون لطبقةاملستنفدةاملواد
استنفادحيثمناألوزون لطبقةاملستنفدةاملواداس��ال�املؤشراتهذهتبّ�ن

قدقطردولةأنإ��اإلشارةتجدر).بالطناألوزون استنفادقدرات(املحتملاألوزون 

١٩٩٦،عاماألوزون لطبقةاملستنفدةاملوادبشأنمون��يالبروتوكول ع��صدقت

يةالكلوروفلور الكربون مركباتاس��ال�بمواجهةمل��مةأصبحتوبالتا��

الكلوروفلوروكربون ( .األوزون استنفادخفضاحتماللد��اأخرى بموادواستبدالها)

بالطناألوزون استنفادقدراتحيثمن(لألوزون املستنفدةاملوادفاس��ال� يدل)

)األوزون استنفادقدراتمنطن٩٦٫٦٤(٢٠١١عامب�نالكب��االنخفاضاتجاهع��

،٢٠٠٧العاممنواعتبارا).األوزون استنفادقدراتمنطن٦٥٫٨٩(٢٠١٥عامح��

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

  .٢٢-فلورية

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

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

 يبق٢٠٠٩عام قطرولم ���اس��ال �� مركباتالكربونسوىاألوزوناملستنفد

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

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

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

  املناطقاملحمية
الخاصةبالتداب��تكمنإحدى التنوعالبيولو�� ��حماية

 محمية مناطق فعاليةبةدار مإنشاء بأنالعلممعهذا.

 لهذهالهدف للتنمية الوطنية االس��اتيجية �� املوضوع

لذلك،فإننانالحظ.املحميةتوسيعاملناطقبالغاية،يق���

 �� املحميةزيادة املساحة نحوإجما�� كانت وال�� ،١٥٠٦مربع كم ٢٠٠٧عام

قامتالدولة٢٠٠٩منذعامإضافةإ��ذلك،ف٢٠١٦عاممربعكم٣٤٦٥وأصبحت

مربعمنكلم٧٢١بإضافة وخور و العديداملنطقةالبحريةاملحمية(الذخ��ة .(لقد

أظهرتاملؤشرات،العالقةأنذاتعام��،تّمقد٢٠١٥هعي�ن�،٢٣٫٦%منمساحة

  مناطقمحمية.،األرا�����قطر
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معالجة٩٨تمت%
الصرفمياهمن

التفريغقبل��الص
استخدامإعادةأو
مياهالصرفالص��

عام٢٠١٦املعالجة

  
   املياهاملنتجة

 ��للمياه���الرئياملصدر مؤشريظهر.البحرمياهتحليةهوقطرالتحليةإنتاج��كب��ةزيادة
ب�املياهعام٢٠٠٧ن)٢٥١٫٢سنويامليونمكعب��م( و٢٠١٦عام)٥٦٠مكعبمليون��م

متوسطمعيتوافقوهذا.(معدلسنويانموقدره٨سنوي%.توظفزيادةاملياههذه،إنتاج

عنعنالنموالسكانيوالنمواالقتصادي،ولكنأيضاً الناتجع��املياهلتلبيةالطلبامل��ايد

  زيادةاستخداماملياهللشخصالواحد.

معالجةتدوير طاقةالحضريةاملناطق����الصالصرفمياه  
٢٠٠٧منذ والتحتيةملعالجةالبنيةاملجاري)��الصالصرفمياه

 الصرفالص��) مياه منتومحطاتمعالجة م��ايدا ب�ناتجاها

 الصرفالص��. مياه معالجة ع�� فحيثالقدرة ٢٠٠٧فيعام

 اليومية الطاقة ��ملةاملمكنكانت الص�� الصرف مياه عالجة

 مكعباً ألف١٦٠املناطقالحضرية يوميام��ًا .هذهتطورت وقد

الطاقة ل٢٠١٦عام الصرفلتسمح مياه ملعالجة التحتية لبنية

الحضريةاملناطق����بتوف��الص٨٢٧ ًم��األف ًمكعبا.ويومياعام��٢٠١٦تمت،كذلك

��حوا٩٨معالجة%معالجةمحطات��الحضريةاملناطق����الصالصرفمياهكلمن

  ).TSE(عادةاستخداممياهالصرفالص��املعالجة رفالص��قبلالتفريغأوإمياهالص

الطبيعيةاملحميات��العربياملها   
املوضوعةاألنواعمنأ��اع��ُتصّنفأ��اإذباالنقراض،مهدداً نوعاً العربّيةاملهاتعت��

اإلتجارلحظرالدوليةاالتفاقيةحمايةنطاق��الداخلةالحيوانات مناألو��الدرجةضمن

منالسبعيناتعقدأوائلخاللال��ّية��فعلياً  انقرضتقدوكانت).) CITES املهددةباألنواع

السعودّيةالحدودع��الخا�� الربعصحراء��م��اواحدآخرقتلعندماالعشرينالقرن 

ذاته،القرن  ثمانيناتمنذالطبيعّيةموائلهابعضإ��العربّيةاملهاإدخالأعيدوقد.العمانّية

الخاصةواملحمياتالحيواناتحدائق��إكثارهاتمأنبعد كانالعملّيةهذهنجاحأنإالّ .

  .متفاوتاً  

مسيجةكب��ةمحميات��الحيوانات��ذهواالحتفاظاالهتماميتمحيثقطر��وبالتحديد 

��املهاعددزيادةإ��اإلحصاءاتوتش��    .براحةوتتنقلتعدو أنف��اتستطيع العربي

 مهاعربي��عام١٬٦٥٨إ��٢٠٠٧عربي��العام مها٨٨٠ال��يةمن املحمياتالطبيعية

٢٠١٦سنوينموبمعدل.٧.%   
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١٤اإلناثحصة%
وظائف��القطريات
املحاماةب�ناملحام�ن
العامل�نالقطري�ن 

تستقبل٣٧املحاكم
يوميًاوبالغقضية

تقريبا  

  
  باملحاكمواملحامون العاملون القطريون القضاة 
القطري�نالقضاةعددالعاملبلغ�ن١٢٨باملحاكماً قاضي

عام٢٠١٦خاللع�ىويتوزعون:��التا٥النحومحكمة��

 ٣١التمي��، و االستئناف محكمة ��٢٨ حكمةامل��

.االبتدائيةيعملم�٢٥حيث%��م�رئيساملحكمةبمهنة.   

العامل�نعددوبلغ م��م٢٠١٦عامخاللمحامياً ٢٥٥وتحتالتدريباملحام�ن ،

١٤%.إناثأمانسبةاملحام�نتحتالتدريب٣فشكلت%منمجموعاملحام�ن وقد.

   .املحام�نللعامذاتهمجموعمن%٦٠القطري�ناملحام�ننسبةبلغت

   قضاياالجرائم
القضاياإتقسماملحاكمأمامف��ااملنظور�جنحى و.جنايات

الالقضاياملدةبالحبسعل��ايعاقب��الالجرائم��جنح

عن٣تزيدال��الوالغرامةسنواتعن١٠٠٠تزيدأوريال
قضاياأما،العقوبت�نهات�نالبإحدى��فالجناياتجرائم

��باإل ال سنواتوال٣عدامأوالحبساملؤبدأوالحبسالذييزيدعنيعاقبعل��ا

  سنوات.٣عناتتجوزأنتقلمدةالحبس��الجناي

القضاياعدداملحاكمبلغأمامف��ااملنظور٢٠١٦عاميعادلما٤٦٠٧١م��اقضية

٤٣٥٤٤ جنح جنايات٢٥٢٧وقضية املقدمةالجناياتاياأك��قضوكانت.قضية

 السنة واملسكراتاملخدراتجرائمخاللهذه %٥٠بنسبة ع�ىواقعةجرائمتل��ا

كانت%،١٥بنسبةاألمالك+األموالع�ىواقعةوجرائم%٢٠بنسبةالنفس بينما

قضايا ��الجنح الهجرةقوان�نمخالفةوجرائم%٥٣الشيكاتبنسبةأك��قضايا

بنسبة٢٣واإلقامة%جرائمومخالفةقوان�نبنسبة١٥املرور.%   

ذروتهبلغأنفبعد،السنواتمدىع�ىالطرقبحوادثاملتعلقالقضاياعددتطّور

٢٠٠٩عاممن��٥٠٠٠(أكالعامخاللمستوىأدنىإ�ىف��اجععاد،(٢٠١١قضية

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

العاممع٢٠١٦التصاعديمن��أك٦٠٠٠ليكون.حادثقضية  
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ازديادمعدالتحوادث
ذرو��ابلغتالطرق

٢٠١٦عام  

١٠٫٠من%حوادث
ماسا����الحريق

  كهربائي

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

الطرقحوادثمعدالتأنإالوالحيطةالسالمةازدادتحيثمن

من املتوف�نواملصاب�نخاصة الذعدد .٢٠٠٧عام عددفقد بلغ

منإ�ما�يقضايا%٢٫٥،أيبنسبة٢٠١٦عامحالةوفاة١٥٥قضاياحوادثالطرق يمتو�

%،١١ونسبةاإلصاباتالبليغة%٨٦الخفيفةفيمابلغتنسبةاإلصاباتالحوادثاملرورية،

٠٫٥ونسبة%مصنفة��غاخرىلحاالت،وتوزععاماملتوف�ننسبة٢٠١٦تسائقب�نمركبة

٣٧،%ومشاة٣٢%،وراكب٣١%.  

 املروريةالحوادثبلغتقضايا عام ،قضية٦١٤٢وسجلت٢٠١٦ذرو��ا قضايا٣١م��ا

تلفياتحوادثو٥٢٨٩مادية ٦٦٧ إصاباتخفيفةوذاتقضايا إصابةحوادثقضية

و١٥٥بليغة.وفاةاملقدمةالحوادثقضاياأسباب��أكوكانتعامخاللاملحكمة��٢٠١٦إ

اإلهمال�ي٤٤،%عدمتركمسافة٢٣،%الطريققطع١٣%الطريقعن٩واالنحراف%،

االخرىالحاالتمثلت١١وقد.%   

  حوادثالحريق
 يوازي ٢٠١٦شهدعام ما ،١٤٤٤حريقحادث.وقعتمعظم

الحوادثهذهبنسبةسكنيةأماكن٤١�ي%،و�يبنسبةاملركبات

و ٢٢ بنسبة% التجارية و %.١٠املحالت تؤد هذهمعظملم

سوىالحوادثبنسبةبسيطةإصابات��٩٧إ%و٠%وخط��ة٣إصابة%.وفاة   

   خدماتاإلنقاذواإلغاثة
عمليةخالل٧٠٦عملياتاإلنقاذواإلغاثةاملقدمةمنإدارةالدفاعاملدنيبلغإ�ما�يعدد

  .وفاة٥٩و١٢٧وإصاباتخطرة٤٨٨ب�نإصاباتبسيطة،تراوحتما٢٠١٦
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النموالسنويمعدل
الحاسبالستخدام
ي�������واا��ي

)٢٠١٠الف��ة -
٢٠١٦هو(٢٢٫٥%

%ع�ىالتوا�ي٢٣٫٥و

٦٦٫٤القوىمن%
يستخدمونالعاملة
عامي�ا��يالحاسب

٢٠١٦ 

  
  اال�ياستخدامالحاسب

الفئةا��يللحاسباملستخدم�نالسكانعددبلغ �ي
)٤العمرية مليونوثمانمائةألفمستخدمسنواتف����)

٢٠١٦عامبمعدلنمو خاللالف��ة٢٢٫٥%سنويقدره
)٢٠١٠-٢٠١٦(. 

الفئةي�ا��يالحاسبمستخدميمنالسكاننسبةوتمثل
)٤العمرية(����ف٦٢سنوات%عاما��ا�العمريةللفئةالسكانما�ي��٢٠١٦من،

  واملؤشرمرشحلالرتفاع.

الذين٤-١٤((العمريةالفئة�يمنناحيةأخرى،تبّ�ناإلحصاءاتأننسبةالسكان
�ا��اعام�يالفئةالعمريةالسكان��ما�يمن%٩٠٫٦�يا��يالحاسبيستخدمون 

٢٠١٦.   

  استخداماال�����
)ل�ن��نتاملستخدم�نالسكانعددبلغ العمرية الفئة ٤�ي مليونسنواتف����)

مستخدمألفوثمانمائة٢٠١٦عامبمعدلنمو خاللالف��ة٢٣٫٥%سنويقدره
)٢٠١٠-٢٠١٦( ،) العمرية ا�ن��نتللفئة السكانمنمستخدمي نسبة ٤وتمثل

ا��ا�العمريةللفئةالسكانما�ي�����(����ف٢٧٫٦سنواتعام% ٢٠١٠ وأصبحت
٧١٫٢عام%٢٠١٦.  

تبّ�ناإلحصاءاتأن �يا�ن��نتنسبةالسكانالذينيستخدمون منناحيةأخرى،
١٤-)٤العمريةالفئة كانتالعمريةللفئةالسكان��ما�يمن) عام%٨٥٫٣�ا��ا
٢٠١٦.  

   ا��يالحاسبواستخدامالعملبقوةوالعالقةالسكان
فقدكانا��ي،العاملةاملستخدم�نللحاسبعددالقوى ماأ

%٦٦٫٤أيمانسبته،٢٠١٦عامقرابةمليونوأربعمائةألف
أمانسبةالناش��ن.السنة�يتلكالعاملةالقوى ��ما�يمن

كانتفقدل�ن��نتواملستخدم�ن ي%من��ما�٦٩اقتصاديًا
.القوىالعاملة.هذامعاإلشارة���أنمعدلالنموالسنويملستخدميالحاسبا��ي

٢٠١٥ب�ن٢٠١٦ومستوى تجاوز ،٢٧السنويالنمومعدلأنح�ن �ي %سنويًا،
��حارتفعتقريبًا.٢٢ل�ن��نت%  
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٩٩األسرمن%
الهاتفتستخدم

تعداد��٢٠١٠النقال
 

٣٤تملكاألسرمن%
٤نقالهاتفخطوط

تعداد��٢٠١٠ 

  

٧(اقتصادياالنشيط�نغ��السكانأما ()١٥(����فسنةكانفقدعددمستخدميالحاسب

اقتصادياالنشيط�نغ��السكان�جما��من%٩٠،أيمانسبته٢٠١٦عاممائتاألفا���

��تلكوكانت .السنةنسبةاستخدامهملألن��نت٩٠%من��جما�السكانالنشيط�ن��غ

  ).ف����سنة١٥(اقتصادياً 

  ا���واالن��نتالحاسبواستخدامواألفراداألسر
الجوالبشكلالهاتفتستخدماألسرأغلبتبّ�ناإلحصاءاتأن

وذلك االجهزةباملقارنة�ب��، استخدام األخرى،التكنولوجيةمع

نسبةوصلتحيث ���٩٩االستخدام%من��جما�األسرخالل

٢٠١٠العام استخدام. ذلك ٩٧بنسبةالتلفزيون وت�� من%

  .ذا��اللسنةاألسر�جما��

تالمناألسر،%٩٣لجهازالتلفزيون نالحظأناالستخداماألفضلكان٢٠٠٤تعدادو��

  .%٨٢بنسبةالثابتذلك،استخدامالهاتف

األسر،فقدأظهرتتملكهاال��الثابتالهاتفخطوطعنعددأما

ع��األقل��واحداً ثابتاً اإلحصاءاتأنغالبيةاألسرتملكهاتفاً 

بنسبة٦٩٫٤امل��لعام%٢٠١٠ ��ح�نأّن ،١٨%مناألسرلم

أمااملفارقةف���اتكمن  .ذا��االسنة��خطهاتفثابتيكنلد��ا

 عامي ب�ن املستخدمة الجوالة الهواتف عدد أن ��٢٠٠٤٢٠١٠ونحو ع�� نما قد ،

امتالكأ���منخطهاتفي) ي،تصاعد األفراد، ومنخاللها سمحلألسر، %عام٧٩مما

٢٠١٠،النسبةهذهتتجاوزلمح�ن��٤١%٢٠٠٤عام��النساالنخفاضذلك���أضف.(

جهازواستخدامامتالك��سجلالذي)واحد٣٩٫٨جوالو%١٩٫٨عامي%٢٠٠٤٢٠١٠و

عام��و.(��التوا��٢٠١٠عسيبقلم)جوّالهاتفدونجدًاالقليلفقط).١٫٣وى%   

  

   

                                                            
)٧أي:اقتصادياالنشيط�ن��غالسكان(اوامل��لألعمالاملتفرغ�ناوللدراسةمتفرغ�نهمممنالعملقوةخارجالسكان

 .عاجزيناومتقاعديناوغ��ه
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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.مساحةخاصةالستبياناتإفراز ،معألهمنتائجالتقاريرواملسوحات

ويسلط��عالضوءاملوقععاملتعدادال��ائية٢٠١٠النتائجالرياضةمشاريع��وع،

ستنفذها ال�� املستقبلية باملسوحاتاإلحصائية يبّ�نالئحة كما الحياة، منأجل

   الوزارة.

أنه��إاإلشارةتحمتجدرال�خ���يمكنالحاسبجهاز��عملفأييليمكنكما،

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

حال��،الوظائفهذهمنأيإلشغالالوظيفة،توفرتطالبلدىاملؤهالتالعلمية

 والعملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qalam.gov.qa/

www.PPC.gov.qa  

www.MDPS.gov.qa 

إحصاءات أخرى
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اجتماعيةاحصاءات٢٠٠٥قطر-٢٠١٤(��ت�ليملخص) 
املؤشراتإبرازويتم، زمنية قطرخاللف��ة لدولة االجتما�� يلخصالتقريرمسارالتطور

التخطيط عملي�� �� األك��استخداما بتحديثهذه والتنفيذ،االجتماعية الوزارة وتقوم

  .السلسلةكلس�ت�ن
  

قطردولة��لأللفيةاإلنمائية٢٠١٦األهداف(��ت�ليملخص)   
التقرير يضم وذلكمنخاللتوضيحيتناولألهدافاإلنمائيةلأللفيةالثمانيةلعرضاً هذا

ةكلهدفع��حد فالتقريري. عرضاإل كذلك، والتحدياتنجازاتال��حقق��ا دولةقطر،

جهها��سع��اإ��إنجازاألهدافالثمانيةوالعواملاإليجابيةال��تمثلبيئةمناسبةاال��تو 

  .لتحقيقهذهاألهداف
  

بالعينةالعاملةالقوى٢٠١٦مسح(��ت�ليملخص)  
حجمالتقريرويستعرض لنتائجمسحالقوىالعاملةبالعينة، تحليليًا يقدمالتقريرملخصًا

سنةقطردولة��العاملةالقوىوخصائص٢٠١٦وتركيبةاملؤشراتبعضيستعرضكما،

  الهامةمثلمعدالتاملشاركةوالبطالة��الدولة.
  

املستدامةالتنمية٢٠١٥مؤشرات(��ت�ليملخص)  
املتاحةاملوارداستخدام��قطرأحرزتهالذيالتقدممدىوتقييممراجعة��إالتقريردف��

والبيئية والسكانية االجتماعية املؤشرات من مجموعة خالل من مستدامة بطرق

دوليةملقارناتالتطرق��إباإلضافةالنموومعدلاملحققالتقدميقيسوهو واالقتصادية.

  .هذاالتقريربالتعاونمعاملعهدالدبلوما���بوزارةالخارجيةوإقليمية.ولقدأعد
 

 (ملخصت�لي��)٢٠١٦تقريراملرأةوالرجل،صورةإحصائية
النوعاالجتما����سياقعمليةالتنميةاالجتماعيةواالقتصاديةمنيتناول  التقريرقضايا

��عتساعد��الاإلحصائيةاملؤشراتأهمعرضخاللاملجتمع��والرجلاملرأةمكانةقياس

  القطري.أعدهذاالتقريربالتعاونمعاملجلساالع��لشؤوناألسرة.
  

   

منشورات إدارة اإلحصاءات السكانية 
واالجتماعية
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قطردولة��املياهإحصاءات٢٠١٥تقرير   

التقريراٌيعد ملحةعامةشاملةعن��دولةقطرويعطيإلحصاءاتاملياهلثانيهذا

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

  .املعرفة��قطاعاملياهع��مبنية
  

  ٢٠١٦الزواجوالطالقتقرير 
تطورقضايازواجوطالقالقطري�نال��تمتو بياناتالزواجوالطالق،يتناولالتقرير 

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

   .يشملهاالتقرير
  

تقريريالبيئاإلحصاءات٢٠١٥ة  
التقريريحتويالنظمبحمايةيتعلقفيماقطردولةأحرزتهالذي��ال�بالتقدم��ع

ال��يةااليكولوجيةمعالتعاملوطريقة��الصالصرفمياهومعالجةوجمعوالبحرية

لتحس�نالجهدمناملزيدبذللضرورةالتقرير��يشكما،األوزونبطبقةالضارةاملواد

  نوعيةالهواءولحمايةموارداملياهالجوفيةمناالست��اف.
  

الرياضة٢٠١٦تقرير 
عاماًلالرياضةمؤشراتوإحصاءات��عت�الرياضةقطاع��التطورلرصد أساسيًا

قطر،  لدولة إلحصاءاتالرياضة األول امللخصالتحلي�� تنفيذ تم ،٢٠١٦وعليه،

املتوفرةالسنويةالبيانات الجانبع��ضوء والذيتمفيهرصدالتطورات��هذا

  .واالحصاء لدىوزارةالتخطيطالتنموي 
 

التعليم٢٠١٦تقرير 
وإحصاءات��عت�التعليم قطاع �� التطور لرصد أساسيًا عاماًل مؤشراتالتعليم

 إلحصاءاتالتعليم األول امللخصالتحلي�� تنفيذ ،تم وعليه قطر، ،٢٠١٦لدولة

املتوفرةالسنويةالبيانات الجانبع��ضوء والذيتمفيهرصدالتطورات��هذا

  لدىوزارةالتخطيطالتنمويواالحصاء.
  

   

منشورات إدارة اإلحصاءات السكانية 
واالجتماعية
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والوفياتاملواليد٢٠١٦تقرير 

��إوالوفيات باملواليد املتعلقة اإلحصاءاتالحيوية تحليل خالل التقريرمن ��دفهذا

) خاللالف��� عامة والوفياتبصفة مؤشراتاملواليد اتجاه ).٢٠١٦-٢٠٠٧التعرفع��

 إحصاءاتاملواليدوالوفياتكمعالملبلوغاألهدافوتستخدمهذه توفرها املؤشراتال��

املجتمعألفرادواالقتصاديةواالجتماعيةالصحيةاألوضاعولتحس�ن،األمدوطويلة���القص

  .القطريكافة
  

قطردولة��والتطويرالبحثمسحنتائج٢٠١٥تقرير  
�العاملةالبشرية وحجميعكسالتقريرحجماملوارد مجالالبحثوالتطويروخصائصها ي

  اإلنفاقومجاالتهحسبنوعاإلنفاقومجاالتالبحثوالتطوير.
  

  ٢٠١٦تقريراإلحصاءاتالثقافية
سنةف�ك��والتخصصاتالثقافيةكذلك١٥التقريرع��بياناتهامةحولالسكانيحتوي 

األسرإنفاقيشمل الثقافة�يالقوىالعاملةواملجاالتالثقافيةواملجاالتذاتالصلةكما

  واألفرادع��السلعوالخدماتالثقافية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منشورات إدارة اإلحصاءات السكانية 
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 ٢٠١٥للسكانواملساكنواملنشآتاملبسطنشرةالتعدادالعام
بيانات��عاإلصدار وهو٢٠١٥لعاماملبسطتعداداليحتويهذا .إحصاءاتيعرض

،السكان:واملنشآتاملساكنلخصائص،.ال���ةهذهخالل  

  

أرقام��٢٠١٧قطر 
النسخةوالثالثون التحتويثانيحولواملؤشراتالبياناتأهمأرقام��قطركتيبمن

الزمنيةال���ة���أسابشكلويغطي،قطر٢٠١٤دولة -٢٠١٦العديديتضمنكما،

أمسكانيةأكانتسواء،القطريباملجتمعاملتعلقةاملوجزةاإلحصائيةاملعلوماتمن

  اجتماعيةأماقتصادية.

  

قطرأطلس  
ا عنالصدارالثالثيعت��هذا الصادرة الخرائطالوطنية مجلدات إصدارات من

��إباإلضافة،قطر��الديموغرافيةالصورةليعكساألطلس وقدأعدهذا الوزارة.

الذيالتطورحقيقهتعكس��ال،العالقةذاتواالقتصاديةاالجتماعيةالخصائص

الدولة تشهده .األطلسويتضمنم��ا السّيما عناوينأساسية، األطلس،عمواضي:

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

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

 .والتبادلالتجاري 

  

 قطرإحصاءاتشهرية(مجلةإحصائية)
  نشرةقطرإحصاءاتشهريةتحتويع��بياناتأوليةعنالشهراملنصرم.

  

  

  

  

  

  

منشورات أخرى



وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءقطر إحصاءات اجتماعية، 2016-2007 44

 

  

  

  دولـةقطـر

  ةـدوحـرجالـبة:الدفنة،ـالدوح

 +٩٩٩٩٤٤٨٣٩٧٤س:ـفاك٨٨٨٨٤٤٩٥٩٧٤،+ف:ـهات

  

  صندوقال���د
 رـقط -ةـالدوح١٨٥٥ص.ب:

  

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

  

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