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5 جهاز التخطيط واإلحصاءقطر إحصاءات اجتماعية، 2018-2009

 

  

ي جهاز قدم التقرير واإلحصاء اإلحصاءاتالخامسالتخطيط سلسلة من

قطرلدولة��االجتمااإلحصائيالتطورمسارتلخص��وال،الشاملةاالجتماعية

عاممناملمتدةالزمنيةالف��ة٢٠٠٩خاللعام��٢٠١٨وح،مل�ن�تستجيبأن

��لدوا)قطرلدولةالثانيةالوطنيةالتنمية٢٠٢٢- ٢٠١٨اس��اتيجية(حرصوقد

عملي��الجهاز  �� إبرازاملؤشراتا����استخداما اإلصدارع�� منخاللهذا

  التخطيطوالتنفيذ.

لجهودالتنميةالشاملةحرص٢٠٣٠منرؤيةقطراً وانطالق ع��الجهازودعمًا

وذلكاملطلوبةوبالدقةاملناسبالوقت��اإلحصائيةواملؤشراتالبيانات��توف

 احتياجاتاملستخدم�ن و لتلبية وباحث�ن، مخطط�ن يمن بتحديثالجهاز قوم

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

الديموغرافية وخصائصهم السكان حجم ع�� رئيسية بصورة تنعكس وال��

.واالجتماعية  

التقرير يقامال�سع��إالأنأشكرفريقالعملالذالخامسومعإصدارهذا

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

  املجال.

  

،،التوفيقولـيواللـه  
  

  
 د.صالحبنمحمدالنابت

  التخطيطواإلحصـاءرئيسجهاز 
 
 

 

مقدمة   املقدمة 



 

 

 

 

 

 

 

لدىمحفوظهالحقوقجهاز جميعواإلحصاءالتخطيط–��٢٠١٩���م  

��:��التا�املطبوعةهذه��إاإلشارة��ير،االقتباسحالة 

  .٢٠٠٩–٢٠١٨جتماعيةإحصاءاتاالتخطيطواإلحصاء،قطرجهاز 

الدوحة–قطر  

  توجهاملراسالتإ��:

  قطر،-الدوحة١٨٥٥التخطيطواإلحصاءص.ب:جهاز 

:٨٨٨٨هاتف٤٤٩٥٩٧٤+  

:٩٩٩٩فاكس٤٤٨٣٩٧٤+  

 MDR@psa.gov.qa:يال��يداالل���و�

 تابعوناع��:

 

 
www.psa.gov.qa 

 
PSAQatar 

 
@PSAQatar 

 
PSA_qr 

 
PSAQatar
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  املقدمة  ٥

٨  واملسـاكـنالسكان  

  الخـدماتالصـحـيـة  ١٠

١١  واملواليدالخـصـوبة  

  الـوفيـات  ١٣

١٤  الـزواج  

  الطـالق  ١٥

  التـعـلـيـم  ١٦

  التـدريب  ١٩

  القـوىالعـاملـة  ٢٠

٢٢  واإلنفاقالدخـل  

  الحمايةاالجتماعية  ٢٤

٢٧  والثقـافةاإلعـالم  

  السياحة  ٣٠

  الرياضة  ٣١

  �مك�ناملرأة  ٣٣

  القضاء  ٣٥

  األمنوالسالمة  ٣٦

  البيئة  ٣٨

  املناخ  ٤٠

  التكنولوجياواالن��ن�  ٤٢

  إحصاءاتأخـرى   ٤٤

٤٥  اإلحصاءاتإمنشـوراتدارة  

  منشوراتأخرى   ٤٨

٤٩  واإلحصاءعنوانالتخطيطجهاز  

  املراجع  ٥٠

   

الفهرس   الفهرس 
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��انخفاضملحوظ
معدلالنموالسنوي

بسبالت���ات
االقتصادية

نس����ثبات
 ال��كيبةالسكانية

  
السكانيتذبذبالنموقطر��  

السكانعدد٢٫٨بلغعاممنتصف��نسمة٢٠١٨مليونمنتصفالسكانلتقديرات وفقًا

بارتفاعأي،١٫١العامعاممنذنسمة٢٠٠٩مليون. 

فقد بالنسبةملعدلالنموالسنويللسكان، ١٣٫١منانخفضأما

٢٠٠٩عام���١٠٫١٢٠١٤عام��بدأثم، االملحوظنخفاضبشكل

���وصلأن���١٫٣٢٠١٨عام. 

 ��� السكاني النمو معدالت �� الت���ات أسباب الت���اتوتعود

  االقتصاديةال��مرت��ادولةقطرخاللالسنواتاملاضية.

  السكان��سنالعملالنسبةاأل���
بنسبةبسيطةسنة)٦٤-١٥نسبةالسكان��سنالعمل)انخفضت

٨٥٫٤منعام%٢٠٠٩���٨٤٫٩%٢٠١٨عام.   

) العمرية الفئة ��السكان نسبة ١٤-٠أما فقد منارتفعتسنة)،

١٣٫٧عام%٢٠٠٩���١٤٫٠عام%٢٠١٨)املسن�ننسبةظلتبينما.٦٥��حوا(��ف�كسنة

١٫١.%  

الوافدةالعاملةالقوىمنكب��ةأعداداستقدام���السكانيةال��كيبةت�ي��اتأسبابوتعزى

���)العمريةالفئة��وتركزهااالقتصاديةالطفرةنتيجة١٥الدولة –٦٤.(سنة  

  

  

  

   

   السكانواملساكن

  تقديراتسكاندولةقطر(منتصفالعام)
٢٠٠٩-٢٠١٨  

  معدلالنموالسنوي   السكانباأللف  السنة

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 
٤٫٠ ٢٧٢٥ ٢٠١٧ 
١٫٣ ٢٧٦٠ ٢٠١٨ 

400 300 200 100 0 100 200 300 400
0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79

80 +

باأللف
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السكانيباأللف(الهرم  (
٢٠١٨

إناثذكور 
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ال��كيبالعمريللسكان
٢٠١٨  - ٢٠٠٩
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السكانيباأللف(الهرم  (
٢٠٠٩

إناثذكور 

السكان واملساكن
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السكان���ل��ي��كز
الدوحة��لدي�

 والريان

  

من��أكنصفيسكنالريانوبلديةالعاصمة��السكان  
ل��ي��كز�عاموالريانالدوحة��بلدي��١(٢٠١٨السكان(.  

 أقلبلديةمنحيثنسبةالسكانف�� الشمالإذبلديةأما

سكا��ا٠٫٥يشكل%.السكان��إجمامنفقط  

٢٠١السكانتعدادوفقأسرة٢٠١٥ألف  
األسر ٢٠١بلغعدد الدوحة٢٠١٥عام)٢(ألفأسرة بلدي�� �� وتركزتمعظمها

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

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

  مؤجرةمساكن��السكاننصفعنيزيدما
تمتلكيقطن بينما مساكنمؤجرة، ��السكاننصفعنيزيد %مناألسر٢١ما

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

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

 .٢٠١٠عامالوقفواملساكناملجانية

  

  

  

  

  

    

                                                            
 ٢٠١٨) المصدر: مسح القوى العاملة بالعينة ١(
 ٢٠١٥المصدر: التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام  )٢(

   السكانواملساكن 

46.0%

32.3%

11.3%

10.4%

نسبةاألسرحسبحجماألسرة
٢٠١٥

1-3

4-6

7-9

10+

األسرة حجم

الدوحة
39.8%

الريان
24.9%

الوكرة
12.4%

أمصالل
2.9%

الخور 
7.7%

الشمال
0.5%

الظعاين
2.6%

الشيحانية
9.3%

٢٠١٨ نسبةالسكانحسبالبلديات

21.0%

58.4%

8.9%

9.4%

2.3%

ملك

ايجار

إسكانحكومي

إسكانشركة

أخرى 

نسبةاألسرحسبنوعحيازةاملسكن
٢٠١٠

السكان واملساكن
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نسبةالعمرمناألولالعامخاللاألساسيةبالتطعيماتالتغطية
٢٠١٨لعام 

 % نوعالت���نوالتطعيم

 ٩٨٫٦ (بي..�����)درن 

 ٩٨٫٠ ال��ابالكبدالف��و���(ب)

 ٩٩٫٩ الحصبة/الحصبةوالنكافوالحصبةاألملانية

 ٩٩٫٦ تطعيمللجديري 

  ٩٨٫٤  املكوراتالرئوية

وصلتالتغطيةنسبة
األساسيةبالتطعيمات���

 تقريبا.النسبةالكاملة

  
وفرتإذ،والعالجيةالوقائيةالصحيةالخدماتمجال�� ملموسًا حققتدولةقطرتقدمًا

  الدولةهذهالخدماتمجانًاللمواطن�نواملقيم�نع�ىحٍدسواء.
  

السكان���األطباءمعدل��ثبات  
شهد استقراراً معدلاألطباء ) ٢٠١٨-٢٠٠٩��دولةقطرخاللالف��� هذاارتفعحيث)،

لكلأطباء٣٫٣إ�ى٢٠٠٩أطباءلكلألفمنالسكانعام٣٫١منبشكلطفيفجداً عدلامل

  .٢٠١٨عاملفمنالسكانأ

 ارتفاعبسيط��معدلاملمرض�ن���السكان
)املمر��نمعدلارتفع الف��� خالل السكان من ألفنسمة ٢٠١٨-٢٠٠٩لكل ،(ويعد

إيجابياالرتفاعاملمر��نمعدلكان٤٫٦حيثعامالسكانمنألف٢٠٠٩لكل و٧٫٥بلغ
  .٢٠١٨عاملكلألفنسمة

  
  العاماألول لألطفال��لتغطيةبالتطعيماتمستوىممتازل

��السنواتاألو�ىمنالعمر،منُتعد رعايةاألطفالخصوصًا
الطبيةالعنايةتعدكمااالجتماعيةوالحمايةالرعايةأوجهأهم

  منأنواعهذهالرعاية،وتشملالعنايةباألمهاتواملواليد.

جهاتالصحيةبإجراءالتطعيماتاألساسيةخاللالعاماألولالفتلالنتباهللالحظاهتماميُ 

اوحتحيثتر  أصبحتتشملجميعاألطفالالتغطيةأنىحيثتش��البياناتإ�،نالعمرم

٩٨٫٤ب�ن%و٩٩٫٩والسنهذه��%عاماألساسيةالتطعيماتكافة��م.٢٠١٨   

  

 

  

  

  

  

  

 

  

   الخدماتالصحية

  عدداملستشفياتالحكوميةوالخاصةواملراكزالصحية
٢٠٠٩-٢٠١٨  

  السنة
املستشفيات

 الحكومية
املستشفيات

  الخاصة
املراكز

 الصحية
٢٢ ٤ ٦  ٢٠٠٩ 
٢٢ ٤ ٦ ٢٠١٠ 
٢٣ ٤ ٧ ٢٠١١ 
٢٣ ٤ ٩ ٢٠١٢ 
٢١ ٤ ٩ ٢٠١٣ 
٤ ٢١  ٩  ٢٠١٤  
٤ ٢٢  ١٠  ٢٠١٥  
٤ ٢٣ ١٠ ٢٠١٦  
٢٦ ٥  ١٤  ٢٠١٧  
٢٧ ٦ ١٤ ٢٠١٨  

4.6

7.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2009 2012 2015 2018

المعدل السكانمعدلمننسمةألفلكلاملمرضون
٢٠١٨ - ٢٠٠٩

3.1

3.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2009 2012 2015 2018

المعدل السكانمعدلمننسمةألفلكلاألطباء
٢٠١٨ - ٢٠٠٩

اخلدمات الصحية
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معدلاإلحاللاإل��ا��
  ٠٫٩(لكلامرأة)

 

  

  انخفاضًا��معدلاملواليدالخام
معدلاملواليدالخام(عدداملواليداألحياءلكلألفمنالسكان��عاممع�ن)شهد

 خاللالف�رة(انخفاضا م،٢٠٠٩عام١١ملعدل،(حيثكانا٢٠١٨-٢٠٠٩تدريجيا

 العمالةم٢٠١٨عام١٠وانخفضليصلإ�� أعداد �� ال�ب�رة للزيادة وذلكنظرًا ،

   الوافدة.

مولود١٠٠��بلغتنسبةالجنسعندالوالدة(عدداملواليدالذكوراألحياءلكلوقد

القطري�نللمواليد %١٠٢%وللمواليد��رالقطري�ن١٠٢مناإلناث��عاممع�ن)

٢٠١٨عام.   

%منإجما��املواليد٤التوائمارتفعتلتصبحوت��رالبياناتإ��أننسبةاملواليد

   .ةاملقارنةاألحياءخاللف�ر 

  الصحةمجال��م��ل��إشرافتحتالوالداتكافة
أن��إ��طإشرافتحتتجري��الالوالداتبياناتت��ر��الوالداتقطر كافةدولة

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

الهدفالثالثتحقيقمنأهداف  ،عتمت ضمانالتنميةاملستدامةالذي��دفإ��

األساسيةومنأهمالعوامل،مارألعا عجمي �� وبالرفاهيةصحية يشع بأنماط ،عميلجا

    لألمومةاآلمنة.

  انخفاضطفيفملعدلالخصوبةالكليةلكلامرأة
معدلانخفضللنساءالكليةالخصوبةعددمتوسط)��املرأةتنج��مالذيناألطفال

��القطريةللمرأة طفل٣٫٨خفاضًاتدريجيًامن)ان٢٠١٨-٢٠٠٩(الف�رةخالل)حيا��ا

عاماإلنجاب٢٠٠٩سن��٢٫٨إكما، ٢٠١٨عامانخفضالكليةمعدلالخصوبةمن

١٫٩��إالقطريةر��١٫٦طفل/للمرأة.نفسهاالف�رةخالل    

  ��معدلاإلحاللاإل��ا��لكلامرأةثبات
لفوجمنناثيقيسمعدلاإلحاللاإلجما��عدداملواليداإل 

وقد.هذاالنساءاستقراملعدلبلغ١٫١حيثعامامرأةلكل

٢٠٠٩٠٬٩و٢٠١٨عامأي،سيدكلةأنتنجأنتستطيعب

واحدةابنةاألقل��عاملتوسط��محلهالتحل.     

   الخصوبةواملواليد
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المعدل الكليةالخصوبةامرأة(معدللكل (حسب
الجنسية،٢٠١٨  - ٢٠٠٩

قطريات

���قطريات

1.1

0.9

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
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المعدل ��اإل��ااإلحاللامرأة(معدللكل(
٢٠١٨ - ٢٠٠٩

اخلصوبة واملواليد
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٣٠هواإلنـجابسنةعنداملرأةعمرمتوسط  
اإلنجابعنداملرأةعمرمتوسطأن��إقطردولة��لإلنجابالعمريةاألنماط��ش�ظل��

للمرأة٣١٫٩و٣١٫١حيثتراوحاملتوسطب�ن.)٢٠٠٩–٢٠١٨خاللالف��ة)سنة٣٠حدود

ب�ناملتوسطتراوحفقدالقطرية��غللمرأةبالنسبةأما.٣٠٫٠،  ٢٩٫٢القطرية.  

  
���ناقاملواليد��بسيطةالوزنزيادة  

وع��الرغممنأنمعظمُيعدنقصالوزنعندالوالدةمناألمورالشائعةودائمةالحدوث

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

إالأنهقدتكونله،بخروجالطفلمنالحضانة،بعدالتأكدمنكونهأصبحبصحةجيدة

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

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

حصولمارتفاعهذا��املؤشر ذبذب ��الفةخالل)٢٠١٨– ٢٠٠٩(وقد،ارتفع٧منعام%

٢٠٠٩��٩إ%٢٠١٨عام.  
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حوادثاملركباتتمثل
معظموفياتاألسباب

 الخارجية

 

��طفيفالوفياتانخفاضمعدل 
اإلحصائيةالبياناتت��رالوفياتعن٢٠١٨لعامهنالكأن٢٣٨٥م��اوفاةحالة

٣١٫٧%للقطري�ن٦٨٫٣و%.القطري�نلغ�رالخامالوفيات معدل (يقيسهذاأما

عدد العام،الوفياتاملعدل �� للسكان األسباب بعددعنهالتعب�رويتملجميع

السنة)،شخص١٠٠٠لكلالوفيات ��شهد فقد الف�رةبسيطاً انخفاضًا خالل

)٢٠١٨- ٢٠٠٩من ،(١٫٢ ٢٠٠٩لكلألفمنالسكانعام  لكلألفمن٠٫٩إ��

عام٢٠١٨السكان. 

��الوالدةانخفاض��وحديالرضعوفيات 
وفياتاألطفالالرضعالذينالتتجاوز)الرضعوفياتملعدلاإلحصائيةالبياناتت��ر

كامالمنسوباً  املواليدأعمارهمعاما عدد األحياء)،إ�� معدالتوفياتانخفاضإ��

إ�� ٢٠٠٩لكلألفمولود��عاماةوفحالة٧٫١منهذااملعدلإذانخفض ،الرضع

٦٫١وفاةحاالتمولودألفلكل عام��٢٠١٨.إيجابيمؤشروهو  

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

دوناألطفال٢٨وفياتنفسالسنة��املواليدمنألفلكلسنةخالل إ��ها)يومًا

وفيات٣٫٨إ��٢٠٠٩وفياتلكلألفمولود��عام٤٫٨عدلمنانخفاضهذاامل

عام��مولودألف٢٠١٨لكل،��إاالنخفاض جهودالدولة��تحقيقويرجعهذا

املسالهدفال ثالثمنأهدافالتنمية واملع�� بأنماطتدامة الجميع بضمانتمتع

  عيشصحيةوبالرفاهية��جميعاألعمار.

ثلثتشكلالدوريالجهازالوفــأمراضياتأسبـاب  
الوفاةألسباب النس�� ت��رالبياناتاإلحصائيةللتوزيع

أن��٣٣٫١إالجهازأمراض��إترجعالوفاةأسبابمن%

أنح�ن �� األسبابالخارجية١٦٫٦الدوري. إ�� %ترجع

التسمموحاالتوالسقوطاملركباتحوادث��تتمثل��وال

حدوث�� كماكانتاألورامسببًا واالعتداءاتو��رهامناألسبابالخارجيةاألخرى.

 بنسبة أمراضالجهازالتنف���منأسبابا%١٦٫٨ %.١٥٫١الوفاة إ�� تعود لوفاة

األمراضبسببللوفاةبالنسبةأما.الغذائيوالتمثيلوالتغذيةالصماءالغددوأمراض

النسبةبلغتفقد١٨٫٤األخرى.%  
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��طفيفانخفاض 
الخامالزواجمعدل

 

منالرغم��ع
التوعيةحمالت

األقاربزواجبشأن
فماالقطري�نب�ن
زالتالنسبةمرتفعة

٤٢٫٣��إ�مامن%
  حاالتالزواج

  
  انخفاضبسيطملعدالتالزواجالخام

 إ��عددحاالتالسكانمنألفلكلالخامالزواجمعدل�ش��

منتصف ��السكانمنألفلكلالعامخاللتمت الزواجال��

منانخفض وقد نفسه، لكلألفمنالسكانعام١٫٩العام

٢٠٠٩��إ١٫٤ليصلالوافدة.٢٠١٨عامالعمالةأعدادزيادة��إعائدوهذا،   

للقطري�نالزواجمعدالتانخفاض  
البي القطري�ن�ش�� لدى العام الزواج بمعدل الخاصة اإلحصائية عدد)انات متوسط

البالغ�نالسكانمنألفلكل١٥الزيجات���فأسنة(املعدلانخفاض��إ،الجنس�نلكال،

%٢٫٦أيبمعدلانخفاضسنويقدره٢٠١٨،عامناثلإل ٢٠٫١للذكورو٢٣٫٣بلغحيث

مقابلخالل٣٫٥للذكورلإلناث%.املقارنةف��ة   

للقطري�ناألولالزواجعندالعمرملتوسططفيفارتفاع  
الزوج�نبعمرالزواجمعدالتترتبطالزواجسنمتوسطأنويالحظ،مرةألولالزواجعند

 إ�� القطري�ناتجه مسجالارتفاععند لإلناث، مقابلارتفاعمماثلتقريبا طفيفللذكور

٢٦٫٥بذلك٢٦٫٧وسنةو٢٣٫٩للذكور٢٤٫٥والسنواتخالللإلناث٢٠٠٩سنة٢٠١٨و

  ع��التوا��.

  صلةقرابةذوو نو لقطريايقاربنصفامل��و�ون  ما
القطري�نعندالزواجعقودإحصاءاتزواجتبّ�ننسبةانخفاض 

منالزواجعقود��إجمامن٤٩األقارب��إ%٤٢خالل%الف��ة

٢٠١٨-٢٠٠٩إال،الأن نسبة منحمالتالزالتمرتفعة بالرغم

زواجاألقارب يمكنأنت��ت�ع�� بشأناألخطارال�� ،التوعية

نحو األو�� زواجاألقاربمنالدرجة ونسبة٢٥وبلغتنسبة %

��حواالثانيةالدرجةمناألقارب١٧زواجح�ن��،%كانتنسبة

بي��مقرابةصلةتوجدالممنحوا��امل��وج�ن٥٨%عام��٢٠١٨.   
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معدلانخفاض
الخامقرابةالطالق��إ
 النصف

  
  انخفاضملعدالتالطالقالخام

���ي حاالتالطالق(معدلالطالقالخام تمتعدد ال��

العام منتصف السكان من ألف لكل العام إ��،)خالل

 النصف قرابة انخفاض (حدوث الف��� -٢٠٠٩خالل

٢٠١٨(،،ايجابيًااالنخفاضويعدحيثتراجعامل عدلهذا

من٠٫٧السكانمنألفلكل٢٠٠٩عام��إ٠٫٤شخصألفلكل٢٠١٨عام.  

  العامللقطري�نالطالقملعدالتانخفاض
العامالطالقمعدلانخفاض)ألفلكلالعامخاللتمت��الالطالقحاالتعدد

العمر��القطري�ن١٥من����فسنة( ،) ،)٢٠١٨-٢٠٠٩ب�نالقطري�نخاللالف���

كلألفل١٠٫٤لذكورولكلألفمنا١٢٫١منحيثانخفضمعدلالطالقالعام

لكلألفمنالذكورواإلناثع��التوا��عام٦٫٤و٨٫٥،إ��٢٠٠٩عامناثإل منا

٢٠١٨.   

األقاربب�نالطالقمنخفضةحاالت  
إحصاءاتتب�نإشهاداتلعام٢٠١٨الطالق��إاألقاربب�نالطالقنسبةانخفاض

عامعليهكانتعماالنصفيقارببلغت٢٠٠٩ماحيث،٢٠النسبةعام%٢٠١٨.

ب�نالطالقنسبةارتفعتبينمامن���بيقرابةصلةتوجدالاللذين٦١األشخاص%

٢٠٠٩عام��٨٠إعام%٢٠١٨.  

أبناءبدونالقطرياتاملطلقاتمعظم  
لنسبةالعظ��منحاالتالطالقعامبالنظرإ��عددأبناءالزوجاتالقطرياتفإنا

٢٠١٨ و��منالزوجال�ا��وقعتللزوجاتالقطرياتالالتيالتوجدلد��نأبناء

   %منإجما��حاالتالطالقللزوجاتالقطريات.٩٧٫٨

��ف���أأوابنلد��نالالتيالفئاتبقيةأمامنالطالق٣أقلحاالتمن%.  
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معدلاألميةانخفاض
��١٫٠إعام%٢٠١٨  

 

  
 انخفاضمعدلاألمية

اإلحصاءاتاً انخفاضأظهرت ًاً كب��  ايجابيااألميةمعدل ��الذي ،
عام١٫٠بلغ % ٢٠١٨  بـ ٥٫٣مقارنة عام %٢٠٠٩ .بّينت كذلك،

 اً ضاانخفاإلحصاءات تمعدال �� األمية والذكور اإلناث ��لدى
العمرية بلغ ٢٤-١٥(الفئة حيث و٠٫٢تسنة)، %٠٫٩ %��ع

  .التوا��

الف��ةانخفاضأعدادامللتحق�نبمراكزمحواألميهالذكوروتفاوتهنفسخاللولوحظأيضاً 

  عنداإلناث.

  ارتفاعأعضاءالهيئةالتدريسيةاإلناث
عددارتفعوالطلبةالتالميذ(الجامعة��حاألطفالرياض)التعليميةاملراحل��١٩٠منألف

�����الدرا٢٠٠٨/٢٠٠٩العام��إ٣٥٠���الدراالفصل��طالب٢٠١٧/٢٠١٨ألف،وارتفع

التدريسيةالهيئة أعضاء يقاربألفإ��١٧يقارب منماعدد لنفسالف��ة،ألفاً ٢٩ما

النحوالتا�� آلخرسنةموزع�نع�� و %٣٠؛ املدارس(رياض٧٠ذكور عدد أما %إناث.

فلقد(الثانوية��حارتفعتاالطفال٥٩٥من��إ١٠٨١ح�ن��الجامعاتمدرسةعددزاد

١٣من��إ٢٠.جامعه  

  زيادة��رياضاألطفالاألجنبية
األطفالارتفعرياضمجموع١٦٥من��إ٤٧٣م��اروضة٧%روضة١٠وبن�ن%روضة

٨٣وبنات%روضةمختلطةالف��ة٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل-٢٠١٧/٢٠١٨.شكلتاألطفالرياض
األجنبيةم��ا��األع٨٤النسبة��%٢٠١٧/٢٠١٨.   

وارتفعاألطفالرياض ��املسجل�ناألطفال ألف٥٦ألفإ��٢٥منعدد %٨٤طفل،

مسجلونأطفالرياض ��أجنبيةم��م٢٠١٧/٢٠١٨لسنة بلغمعدلالطلبةلكلكذلك.

ًا،��ح�نطالب٢٠١٧/٢٠١٨١٢للعامالدرا���مدرس(عددالطلبةبالنسبةلعدداملدرس�ن)

وبلغتنسبةالجنس(عدداإلناثبالنسبةتقريبااً طالب١٦فصلبلغمعدلالطالبلكل ،

(الذكور٩٤لعددلكل١٠٠طالبةطالبخاللالنفسالدرا���عام.  
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��ك�� االبتدائية����بامللتحالتعليممراحل  

القا���تكللت لأللفية مناألهدافاإلنمائية لتحقيقالهدفالثاني الدولة جهود

مدرسة٢٨٨إ��١٩٧منعدداملدارساالبتدائيةارتفعبتعميمالتعليماالبتدائيإذ

الف��ة٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل-٢٠١٧/٢٠١٨٢٤٫٣م��ا%وبن�ن٢٢٫٢مدرسة%ةمدرس

و٥٣٫٥بنات%مختلطه مدرسة منأك��.٢٠١٧/٢٠١٨لسنة املرحلة و�عت��هذه

بامللتحق�ن قياسًا التعليم .ف��ا مراحل الطلبةارتفعوقد ألفعام٨٥منعدد

٢٠٠٨/٢٠٠٩��١٥٤إأيطالب٤٩ألف��الطلبة��إجمامن% لعاالتعليممراحلم

٢٠١٧/٢٠١٨بلغحيث،نسبةالطلبة٥١الذكور%واإلناث٤٩طالب%السنةلنفس.  

٢٥فصل��ح�نبلغمعدلالطالبلكل،طالباً ١٢بلغمعدلالطلبةلكلمدرسكما

   .٢٠١٧/٢٠١٨طالبذكرعام١٠٠كللطالبة٩٥وبلغتنسبةالجنستقريبًا.اً طالب

 وتجدراإلشارة التعليماالبتدائي(الذييعكسإ�� �� أنمؤشرنسبةالقيدالصا��

التعليمبتعميماالهتماممدى��مازالاملؤشرألنالدولة�� االبتدائي)الُيعدتحديًا

   %).٩٨٫٤والذكور %٩٦٫٧(اإلناث٢٠١٨عامإ��ل�جنس�نبالنسبةارتفاع

  زيادة��املدارساإلعداديةوالثانويةاملختلطة

ألفطالب١٠٧ألفإ��٦٧منباملرحلةاإلعداديةوالثانويةامل�جل�نعددارتفع

خالل طلبةاملراحل %٣٤أيبنسبة٢٠١٧/٢٠١٨- ٢٠٠٨/٢٠٠٩الف��ة منإجما��

لعام٢٠١٧/٢٠١٨التعليمية، وتبلغنسبة٥١الذكور%واإلناث٤٩طالب%آلخر

سنة.مدرسلكلالطلبةمعدلوبلغ١١طالب،لكلالطالبمعدلبلغح�ن��فصل

٢٤اً طالب.تقريبًاالجنسنسبة٩٥وبلغتلطالبة١٠٠كلطالب. ازدادواملدارسعدد

٣٢٠إ��٢٣٣منلهذهاملرحلة مدرسةبنات%٢٣مدرسةبن�نو%٢٥مدرسةم��ا

مختلطة%٥٣و مدرسة ٢٠١٧/٢٠١٨للسنه ارتفعو . اإلجما��امعدل مناللتحاق

٩٧٫٢��إ١٠١٫٦%الف��ة٢٠١٧/٢٠١٨-٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل، وبلغالتحاققد لذكور ا

١٠٢٫٧% لتحاقاواإلناث١٠٠٫٤%سنةآلخر.   
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اإلناثمن٧٠تشكل%
بالجامعاتا�لت���ن

الدولةداخل  

ع��الطالباتإقبال
لبعثاتالداخليةا

بينماالطالبللبعثات
  لخارجيةا

  تزايدال�ا�ل�نع��الشهاداتالعليا

 ّالعا�تطو التعليم ير أنشئتملحوظبشكل إذ ،جامعات عدة

مماأدى،عامليةتوفرالعديدمنالتخصصات�ياملجاالتاملختلفة

الجامعاتي�والطالباتالطالبعددارتفاع��منإ١٣ي�ألف

٢٠٠٨/٢٠٠٩سنة٣٤ليبلغطالبألف %من٩٫٧يأ٢٠١٧/٢٠١٨خاللالعامالدرا���

املراحلالتعليمية طلبة و األخ��لعاملإجما�ي %خاللعامي١١معدلالنموالسنويكان.

٢٠٠٨/٢٠٠٩٢٠١٧/٢٠١٨و،وقدنسبةكانتالخاصةالجامعاتي�٤٦٫٧القطرياتمن%

 القطري�ن الذكور ونسبة الدولة داخل الجامعاتالخاصة اإلناث�ي ٤٦٫٨إجما�ي نم%

عامالخاصةالجامعاتي�امللتحق�نالذكور٢٠١٧/٢٠١٨إجما�ي.   

الذكورخالف��عالجام�يتعليمهنبإكمالالطالباتال��امويالحظالذينبنسبةيتوجهون

%منإجما�ي٧٠نسبةالطالباتوقدبلغت.كب��ةإ��سوقالعملبعدإكمالالتعليمالعام

لعامالدولةداخلمنالجامعات٢٠١٧/٢٠١٨طلبةالخريجاتنسبة��عهذاانعكسوقد،

بلغت��٦٧الفكانت،الجامعيةاملرحلةي�الجنسنسبة أما ٢٢٩%منإجما�يالخريج�ن.

لكل١٠٠طالبةعامجام�ي٢٠١٧/٢٠١٨طالب.  

ارتفاعطالبالخارجيةالبعثات  
ارتفعللطالب اإلجما�ي سنة ٩٦منلخارجااملبعو��نإ��العدد

٢٠٠٨/٢٠٠٩إ��٤٤٨ ًطالبا٢٠١٧/٢٠١٨سنة،بمعدلأي سنوي

١٩%ب�ن٢٠٠٨/٢٠٠٩عامي٢٠١٧/٢٠١٨و كانتنسبةالذكور و .

٦٩%سنة،٣١واإلناثآلخر % بلغتوللحصول املبتعث�ن نسبة

البكالوريوسدرجة��٥٨ع��واملاجست%٨والدكتوراه%٢%٣٣وأخرى% و،قد٣٢رّكز%

م��م التخصصات�ي ع�� الهندسةمجال املدنية. ٧٨وتوجه % إ�� املتحدةاململكةم��م

.الدراسةارتفعإلتمامكماالدولةداخلاملبتعثاتعدد٢٦٤من٢٠٠٨/٢٠٠٩عام��١٦٣٨إ

مبتعثه ٢٠١٧/٢٠١٨عام و ، نسبة �ياإلناثبلغت الداخلية ٨٨البعثات %إجما�ي من

عامآلخراملبتعثات.   

وقدارتفعالحاصل�نالخريجعددن�درجة��عالبكالوريوس٦٩من٢٠٠٨/٢٠٠٩عام��إ

٢٥٢٢٠١٧/٢٠١٨عامالذكور٧١شكلعلياشهادات��عالحاصل�نأما،سنةآلخرم��م%

فقد(ودكتوراة��ماجست)ارتفععددهم٢٤من��٣٠إو،الزمنيةالف��ةلنفسالذكور شكل

سنةآلخرم��م��األع٦٣النسبة.% 
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����املتدرب��إ�ما
واملعاهداملراكز

واملختلطةالحكومية
٢٨٦والخاصةألف

عامومتدربةمتدرب
٢٠١٨ 

 

يق تقليديًا مفهومًا التدريب مفهوم يعد لم الدورات تنظيم ع�� التدريبيةتصر

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

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

و والخاصة املراكزواملعاهدالحكوميةارتفع، ��املتدرب�ن والخاصةواملختلطةإجما��

٦٩منعام٢٠١٠ألف��إ٢٨٦ألفومتدربةوارتفعمتدرباملدرب�نعدد��إجمامن

٧٢٨٢٠١٠عام��إ١٦٣٣ومدربةمدربًا٢٠١٨عام.   

  زيادةأعداداملتدرب����املراكزواملعاهدالحكومية
ارتفع ��املتدرب�نعددواملؤسساتالحكوميةالوزاراتمن

٢٩ألف��٢٣٢إألفومتدربةمتدربالف��ة٢٠١٠خالل-

٢٠١٨،القطريالذكورنسبةوكانت�م��م٦نبلغتبينما%

القطرياتاإلناث٨نسبةالقطري�ن���الذكورنسبةأما،%

بلغت٥٩فقدالقطريات���واإلناث%٢٦%.سنةآلخر  

واملعاهداملراكز��التدريب��عالذكوراملختلطةإقبال  
املؤسساتاملختلطةارتفع ��املتدرب�ن ٢٢منعدد ألف٣٤إ��٢٠١٠ألفعام

عامومتدربة٢٠١٨متدربحضرواممن،١٦٠٠الذكورنسبةوكانت.تدريبيًابرنامجًا

٨٨م��ماإلناثنسببلغتبينما%١٢%٢٠١٨لسنة.   

  اإلقبالع��دوراتاإلدارة��املراكزالخاصة
املراكزالخاصةارتفع ��املتدرب�ن ١٨منعدد ٢٠١٠ألفعام عامألف١٩إ��

٢٠١٨،وتزايدتالتدريبيةال��امجأعداد٣٥٦من��٣٥٨إالف��ةلنفس��تدريبرنامج

 ويشكل اإلدارةتدريبال. ��الدورات ع�� ا�ك��بنسبة إجما��٣٥اإلقبال من %

 .��املراكزالخاصةالتدريب

 

 

 

  

   

   التدريب
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السكانتضاعف
النشيطوناقتصاديًا

الضعفمايقارب
عام٢٠٠٩عن  

العاملةالقوىتمثل
٥٢القطريةمن%
��إ�ما��القطري�ن

العملسن٢٠١٨عام

  

   تزايدك���لعددالسكانالنشيطوناقتصادياً 
حجـم مدىتـطور كب��ع�� بشكل اقتصاديًا النشيط�ن السكان

،السن�ن الضعفيقاربإ��ما ٢٠١٨– ٢٠٠٩خاللالف��ة .وكان

للنظر الفتًا التطور األ هذا ��معدل بلغ إذ املاضية، القليلة عوام

السنوي٢النمو%العام�نخالل٢٠١٨-٢٠١٧.   

  مشاركةالذكورالقطري�ن��قوةالعمل�ع��مناإلناثمعدل
العملمنالسكاناملساهمةنسبة قوة ��٨٨ و��٢٠١٨%سنة

 بسنة مقارنة ثابتة وبلغ٢٠٠٩نسبة .االقتصادية معدلاملشاركة

القطري�ن ٥٢إل�ما�� منإ�ما�� سنالعمللعام% ��القطري�ن

٢٠١٨ بلغ كما االقتصادية، ب�ناإلناثالقطرياتمعدلاملشاركة

٣٧% النسبة ح�نبلغتهذه �� القطريون ٦٨، %ب�نالذكور وكانأع�� .مشاركةمعدل

  لنفسالسنة.%٩٥إ��سنة)،حيثوصل٣٤- ٣٠��قوةالعمل��الفئةالعمرية)اقتصادية

  %منالقوىالعاملة��القطاعالخاص٨٠مايقارب
الخاص�تركارتفعالقطاع��العاملةالقوىتوزيع�إ��٧٤من%٧٩%٢٠١٨-٢٠٠٩للف��ة،

،أما%١٠%إ��١٢منالشركاتالحكوميةبينماانخفضتنسبةالقوىالعاملة��اإلداراتو 

١٠%مل����انخفضمنالقطاعا القطاعاملختلطفكانتنسبتهثابته%٨إ�� وأخ��ًا .٣%

.املذكورةالف��ةنفسخالل  

الجنسيةحيثمنالقطاعاتداخلالعمالةتركيبة نجدأنالعمالة���،٢٠١٨لعامأما

تشكلالخاص٩٩القطريةبالقطاعالعاملةالقوةمن%،نسبتهماالقطريونيشكلح�ن��

   %.٤٥شكل���القطري�نيالحكوميةو باإلداراتملة%منالقوىالعا٥٥

لعامالقطاعاتبحسبالقطريةالعاملةالقوىتوزيع��يشعامة٢٠١٨بصفةأن��٦٨إ%

%١٣��يعملو %،إناث٣٦%ذكورو٦٤موزع�نبنسبة،م��ميعملونباإلداراتالحكومية

 املؤسساتوالشركاتالحكومية الذكور م��ا ٦٤ويمثل %٣٦واإلناث% ��أما القطريون

املختلطفيشكلون القطاع٩الذكورنسبةوبلغت،القطاعاتحسبالقطري�ن��إ�مامن%

٦٧%٣٣واإلناث%. أخ��اً و��الخاصالقطاعيضم١٠الذيحسبالقطري�ن��إ�مامن%

القطريونالذكورويمثل،٦٠القطاعاتالقطرياتواإلناث%العام٤٠��إ�مامن%ذا��ل�ن

  القطاع.
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معدلانخفاض
��إعام٠٫١البطالة%

٢٠١٨  

   

��األع��الحرفيةاملهن��العاملةالقوى   
احتلتنسبة��أعالحرفيةاملهنب�ناملهنمن؛العاملة٣٣القوىإجما�يمن%عام

٢٠١٨،شغلالقطريون حيث نسبتهف��ا %٠٫٧ما %١٩بنسبةاملهنالعادية،تل��ا

القطريو  م��م�نسبة ١٫٠ن مهنو %. �ي اقتصاديا النشيطون القطريون ةي��كز

%.٣٠للقطري�نبنسبةو�يأع��نسبة"االختصاصيون" فإنطرياتقاإلناثالأما

٤٤%يعملن.اقتصادياالنشيطاتالقطرياتاإلناثإجما�يمناالختصاصيةباملهن  

العقاريةاالنشطة��للقطري�نالشهريةاألجورمتوسطات��أع  
منبأجراملشتغل�نإلجما�يالشهرياألجرمتوسط٨٫٧ارتفعألف��إ١١٫١ر.قألف

للذكورالشهرياألجرمتوسطبلغوقد ر.قألف١٠٫٠ر.قولإلناثألف١١٫٦ر.ق.

٢٠١٨عامالجنس�نب�نمساواةبمؤشر.٠٫٨٧  

لعاماالقتصاديةاألنشطةمستوى��٢٠١٨وعاألجورمتوسطات��أعسجلتفقد،

وذلك"العقاريةاالنشطة"ي�القطري�نإلجما�يالشهريةشهريأجر٤٤٫٥بمتوسط

التعدين"و"الدعمخدماتواإلداريةالخدماتأنشطة"فئةاما،قطريريالألف

القضائيةللواليةالخاضعة���الهيئاتواملنظماتأنشطة"و"املحاجراستغاللو

يقاربمامتقاربةأجوربمتوسطاتفكانت"٤٠٫٤الوطنيةبينما،قطريريالألف

�الزراعةسَجل"نشاطيوالحراجةوصيدالشهرياألجرمتوسطاتادنى"األسماك

األجرمتوسطبلغ١٨إذ.قطريريالالف 

املستخدم�نلدىالشهريةلألجورمعدالت��أعسجلتفقد،القطاعاتمستوى��وع

شهريأجربمتوسط"حكوميةمؤسسة/شركة"قطاعي�٢٨بأجر،قطريريالألف

 قطاع بمتوسطيليه " حكومية القطاع٢٧"إدارة سجل ،بينما قطري ألفريال

بواقعوذلك،الشهرياألجرمعدالتأدنى"٣"امل���يلعامقطريريال٢٠١٨آالف.   

  الجنس�نانخفاضملحوظللبطالةلكال 
من البطالة ٠٫٣انخفضمعدل ٢٠٠٩عام% %٠٫١إ��

٢٠١٨عام .اإل ولقدب�نالبطالةناثبلغت٠٫٤%والذكور

٠٫١%القطري�نلدىالبطالةمعدل٠٫٢وبلغ���ولدى%

٠٫١القطري�ن%٢٠١٨عام.  

 

 

   القوىالعاملة

الشهرياألجرمتوسطريالقطري (ألف(حسب
االقتصادي٢٠١٨النشاط  
(قطريون) 

 النشاطاالقتصادي
األجرمتوسط

 الشهري 
العقاريةاألنشطة  ٤٤٫٥ 
الدعموخدماتاإلداريةالخدماتأنشطة  ٤٠٫٤ 
املحاجرواستغاللالتعدين  ٤٠٫٣ 
الخاضعة���والهيئاتاملنظماتأنشطة
الوطنيةالقضائيةللوالية  

٤٠٫٣ 

 ٣٧٫٦ التشـــــــــييد
التحويليةالصناعة  ٣٦٫٣ 

والتخزينالنقل  ٣٥٫٨ 
تصاالتواالاملعلومات  ٣٥٫٣ 
الت�م�نوأنشطةاملاليةاألنشطة  ٣٢٫٩ 
االجتما��والعملاإلنسانصحةأنشطة  ٣٢٫٧ 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

الزراعةوصيداالسماك

اإلدارةالعلياواملديرون

الفنيونواالختصاصيوناملساعدون 

الكتبة

خدماتالباعة

االختصاصيون 

اآلالتواملعدات

املهنالعادية

الحرفوماإل��امناملهن

العددباأللف

اقتصادياالنشيطون١٥(السكان��ف�كسنة  (
٢٠١٨،حسباملهنةوالجنس ذكور 

إناث

0.0

5.0

10.0

2009 2012 2015 2018

المعدل

معدلالبطالةحسبالجنسيةوالجنس
٢٠١٨  - ٢٠٠٩

الذكورالقطريون  اإلناثالقطريات
القطري�ن���الذكور اإلناث���القطريات

القوى العاملة



جهاز التخطيط واإلحصاءقطر إحصاءات اجتماعية، 2018-2009 22

 

املشاريعتشكل
الخاصةواملهنالحرة

الدخلمصدر
لألسراألع��الر�����

٢٠١٨عام 

األسرمن%٤٤
دخلهايزيدالقطرية

ريالألف٥٠عن
عام٢٠١٨قطري  

٤٦٫٤%دخلمتوسط
٤ال��تضماألسر

���وأمشت�ل�نأفراد
عام٢٠١٨باألسرة  

               

الحرةواملهنالخاصةاملشاريع" الدخلمصدر"
  )٣(القطريةلألسراألع��

ثباتًا األ��� العينية أو النقدية الدخل مصادر ��ا ويقصد
لألسرة، حيثواستمرارية متوسط الشهري بلغ ألسرلالدخل

ألف٨٨٫٢،فيماكان٢٠١٨ألفريالقطريعام٩١٫٧القطرية
عامقطري٢٠١٣ريالالشهريالدخلمتوسطيبلغاملقابل��و .

نحوالقطرية���٢٤٫٣لألسرنحواألسر��جما�دخلمتوسطبلغح�ن��،قطريريالألف
٤٠٫٦.قطريريالألف   

حيثارتفعتةلقطريأصبحت"املشاريعالخاصةواملهنالحرة"مصدرالدخلاألع��لألسرا
من٣٨٫٦النسبة%٢٠١٣عام���عام٤٢%٢٠١٨،والرواتب"يليهاألجور"١٩٫٦بنسبة%

٢٠١٨عام املشاريعالخاصةواملهنمصدرالدخل"األسر���القطريةع��أيضاً تعتمدو ،
   .٢٠١٨%لعام٣٥٫١األجوروالرواتب"بنسبة،يليهمصدرالدخل"%٣٧"بنسبةالحرة

عندخلهايزدادالدولة��األسر٣٠معظمر.قألف   
 أن الدخل لفئات النس�� التوزيع من األسر٧٧يتضح من %

عنالشهريدخلهايزيد٣٠القطريةقطري ارياللف٢٠١٨عام،
كان٩٩فيماعندخلهايزيدالقطريةاألسرمن%٣٠ريالآالف

م��ا٧٤%أمابالنسبةلألسر���القطريةفإن٢٠١٣.عامقطري 
عنالشهريدخلها٣٠يزيدلعاآالف٢٠١٨م.   

  أوأ���مشت�ل�نأفراد٤كونةمنتأع��متوسطاتالدخوللألسرامل
يب�نأن��النسالتوزيعمتوسط��دخلأعلالقطريةألسر��ال

 تضم أفراد باألسرةوأ��� مشت�ل�نأربعة لعام%٣٦٫٨بنسبة
٢٠١٨،يليه٢٢٫٥ ت% ال�� باألسرةأفراد٣ضم .مشت�ل�ن

%٣٤٫٢أع��متوسطدخلبلغبالنسبةلألسر���القطريةفإنو 
مشت�ل�نأفراد٣متضم%م��،٢٤٫٦يليهباألسرةوأ��� مشت�ل�نأربعةأفرادتعتمدع��

عام٢٠١٨باألسرة.  

                                                            
  ٢٠١٧/٢٠١٨ –٢٠١٢/٢٠١٣مصدر البيانات: مسح دخل وٕانفاق األسرة ) ٣(
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��%٨بـنسبةارتفاع
إنفاقمتوسط

األسرالقطريةلعام
٢٠١٨ 

٣٥٫٦األسرمن%
انفاقهايزيدالقطرية

عن٥٠الشهريألف
 رق.

  النفقاتع��املسكن��األع��لألسر��قطر
األسرةدخلمسوحنتائج��هاإنفاقو تش��تطورحصول��إ

مامتوسطإنفاقاألسرةوتحول��نمطاإلنفاقخاللالف��ة

األسرةإنفاقمتوسطارتفعحيث٢٠١٨و٢٠١٣ب�ن

٥٣٫٧إ��٢٠١٣عامريالألف٤٩٫٧منالشهري القطرية

٨نسب��ابزيادةأي٢٠١٨عامقطري ريالألف ويالحظأناإلنفاقع�� .%اإليجار

للمسكناململوكاملقدرلألسرالشهرياإلنفاق����األوالنسبيةاألهميةيشكلأصبح

بلغحيثاإل ٢٠٫٦القطرية��إجمامن%نفاق،��عاإلنفاقويأتيمن��الكاالس��الك

هذهالسلعة��املرتبةالثانيةحيثبلغتنسبةماأنفقتهاألسرالقطريةع��الطعام

وبلغ%.١١٫٠حيثبلغوسائلالنقلفاقع��ويليهاإلن%،منمجموعاإلنفاق١٤٫٥

اإلنفاقمتوسطالأدنىنسبةوالسجائرالتبغ��عالقطريةلألسر٠٫١شهري.%    

فلقد صعيداألسر���القطرية، ١٨٫١متوسطاإلنفاقالشهريمنانخفضوع��

 ٢٠١٣ألفريالقطريعام ١٦٫١إ�� حيث٢٠١٨ألفريالقطريعام تحتلا،

املسكننفقاتبمقدار��األوإنفاق٣٦٫٥املرتبةمجموعمن%عام٢٠١٨األسرة،ي��

ذلك منالطعاماإلنفاقع�� ف%١٦٫٦بنسبةاالس��الكالك�� وسائلاإلنفاقع��

.حيثبلغأدنىمتوسطإنفاقاألسر١٢٫٩%بنسبة��،املرتبةالثالثةالذيجاءالنقل

   %.٠٫٤بة���القطريةع��التبغوالسجائرنس

  انخفاضقيمةاالنفاقلألسر
ارتفعتالقطريةاألسرنسبةتقع��المنأقلإنفاقفئة��

١٠آالف الشهر��قطريريال��والعام٢٠١٣كانتتشكل

و ٢٠١٨%عام٤٫٦تتشكل%أصبح٠٫١ .انخفضتنسبة

وال��ألفريالقطري ٥٠منال��إنفاقهاأ��� لفئاتالعلياا

تضم٥٧٫٥كانتعام%٢٠١٣القطريةاألسرمنتضم٣٥٫٦أصبحت%٢٠١٨عام.   

أمااألسرإنفاقمستوىالقطرية���ارتفعتالفئةإنفاقها��المن٥أقلآالفريال
وأصبحقطري١٫٩% ٠٫٧بدالمن٢٠١٨عام ارتفعتبشكل�ب�� و .٢٠١٣%عام

٥٠أ���من���القطريةال��إنفاقهامناألسرالفئة وأصبحألفريالقطريشهريًا

٣٢٫٣%٢٠١٨عاممن٤٫٣بداًلعام%٢٠١٣. مناألقل��فئنسبة٢٠وانخفضت

منوأقل٣٠ألفوأصبح٢٠٫٣ألفعام%٢٠١٨من٦٧٫٢بداًلعام%٢٠١٣.   
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املتخصصةاملراكزعددتضاعفلخدماتاإلعاقةذويا��العامل�نو  
والعنايةالخدماتمراكزوتطوير اهتمتبإنشاء ذوياإلعاقة، بفئة الدولة توليه ملا نظرًا

وقد أضعاف٣أك��مناإلعاقةذويلتضاعفعدداملراكزاملتخصصةالطبية��الدولة،
زادحيث٩من��٣٤إمركزًاالف��ة٢٠٠٩خالل -و  .٢٠١٨�فالعامل�نعدداارتفع�٩٢٨من

��١٨٥٤إ ًعامالالف��ةنفسخالل،اإلناثغالبيوتشكلاملراكزتلكخدماتمناملستفيدينة
٦٦بنسبةعام%٢٠١٨.   

 تقديم يتم الرميلةمستشفى��اإلعاقاتذوي ألشخاصلخدماتكما عددحيثارتفع
-٢٠٠٩وحدة��املستشفىخاللالف��ة١٥إ��١١برعاي��ممناملعنيةوالوحداتاألقسام
٢٠١٨.منواألقسامالوحداتبتلكالعامل�نعدد٤٩٣وتضاعف��١٥٣٩إاملمرض�نشكل

عامم��م٢٠١٨الغالبية٦٤بنسبة.%  

  ارتفاعاملسجل�نواملستفيدينمناملراكزوالخدماتاملقدمةللمعاق�ن
،وقد٢٠١٨عام١٦١٤٥إ��٢٠٠٩عام٥٧٤١ل�ن��مراكزذوياإلعاقةمنارتفععداملسج

الذكورنسبةكانتاملسجل�ن٦٤٫١تمثلمجموعمن%.  

املسجل�نمن��األعالنسبةالخاصةاالحتياجاتذويلتأهيلالقطريةالجمعيةسجلتوقد
 ٤٣��ا سنة املراكز املسجل�نلجميع مركزمدىوالذييقدم٢٠١٨%مناجما�� يل��ا ،

اإلعاقةخدماتلذويتكنولوجيةالسنة.٣٠بنسبةلنفسباملراكزاملسجل�ن��إجمامن%    

ارتفعشفىالرميلةإ��أنعدداملستفيدينمنالخدماتمنذوياالعاقةش��بياناتمستتو 

٨٤٥٥من٢٠٠٩عام��١٥٠٨٠إعام٤(٢٠١٨فردًا(ويمثل.األاملستفيدينمن١٥قلسنة
فأك��١٥واملستفيدينالبالغ�ن٦٧٫٩%نسبة متلقيالرعاية%٣٢٫١سنة منإجما��

 .الصحية

ذوياإلعاقة يستفيد منكما املقدم االجتما�� قطرمنالضمان دولة التنميةوزارة��
مناالجتماعيةوالشؤونوالعملاالدارية املستفيدينمنالضماناالجتما�� عدد وارتفع .
٩٥٩ ١٩٤٤إ�� الف��ة ٢٠١٨-٢٠١٥خالل  املعاق�ن وشكل ،٩املنتفع�ن إجما�� من %

 لسنة ٢٠١٨بالضماناالجتما�� وكانتنسبة ٦،%واإلناث١٦الذكور %لنفسالسنة
مناملستفيدونشكلحيثالفئةهذه��إباملجانواملقدمالخادمببدلاالنتفاع��إباإلضافة

   .٢٠١٨%منإجما��املستفيدينببدلالخادملسنة٢١اإلعاقةفئةذوي 

  

                                                            
من مرة خالل العام  وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المتلقيين للخدمات في مستشفى الرميلة قد يتم تحويله أكثر )٤(

 يحتاج الخدمة في أكثر من وحدة .  لتلقي الخدمة أو قد
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ارتفاعاملسن�ناملعددمناملسن�نستفيدينوخدماتمراكز 

بيانات��٢٠١٨�شاملسن�ناألفرادعددأن��إقرابة٢٣وصليمثلماأي،فردًاألف

٠٫٨٦%من.السكان��إجما  

، الستمرارالعيشالكريم الالزمة منالخدماتوالرعاية الفئة لهذه الدولة وتقدم

الرائدةاملراكزمنإحسانمركز��ويعتكبارتمك�ن��كريمةبحياةللتمتعآمنةالسن،،

مناملركز��املقدمةالخدماتمناملستفيديناملسن�نعددارتفعوقد٩١٣ومنتجة

 سنة��٢٠١٧  ��٢٠٢٦إ٢٠١٨سنةالذكورنسبةبلغتحيث،٣٥٫٤ونسبة%

٦٤٫٦اإلناثسنة ��%٢٠١٨القطريوناملسنوننسبةكانت بينما ،٦٢٫١��والغ%

 النسبة٣٧٫٩قطري�ن امل��لية املتنقلة الرعاية شكلتخدمة وقد لنفسالعام، %

 لسنة م��ا املستفيدين للمسن�ن ٢٠١٨األك��بالنسبة إجما��٣١٫١بنسبة من %

   املسن�ناملستفيدينمنجميعالخدمات.

 كذلكوزارة خدماتاالنتفاعاالجتماعيةوالشؤونوالعملاالداريةالتنميةوتقدم

املسن�ناملستفيدينمنالضمانبالضماناال  عدد حيثزاد ، الفئة لهذه جتما��

 من��١٦٨١االجتماسنة��٢٠١٥ ��٣٤٣٥إسنة��٢٠١٨نسبةكانتحيث،

 واإلناث١٣الذكور %٨٧ سنة �� و٢٠١٨% .��األك النسبة املسن�ن شكلتفئة

لسنةالخدمبدلمن٢٠١٨للمستفيدينبلغتإجما��٥٢وقدمن%الخدمبدل

.الوزارةمناملقدم  

الرميلةمستشفى��العجزةتأهيلوحداتالدولةتوفر،الطبيةالرعايةيخصوفيما

من الوحدة هذه ��العامل�ن عدد التأهيلحيثارتفع عام٨٥ومركزقطرإلعادة

٢٠٠٩��٣٣٧إ٢٠١٨عامالذكورنسبةبلغتوقد،٢٨واإلناث%٧٢لسنة%٢٠١٨

 ويشك، العاملون وحدل العجزةة�� %٢٢تأهيل الوحدات موظفي إجما�� من

لعامالرميلةمستشفى��٢٠١٨واألقسام.  

  املستفيدينمنالضمانا��تما��ارتفاععدد
 الضماناالجتماعيةوالشؤونوالعملاالداريةالتنميةوزارةتقدم إدارة �� متمثلة

 ل االجتما�� الضمان خدمات زاد١٢االجتما�� وقد ، املجتمع �� عددفئة

��االجتماالضمانمناملستفيدينقرابة١١منسنة��٢٠٠٩ألف��٢١إ��ألف

٢٠١٨سنة.تقريبًاالضعفأي  
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للمستفيدينمنالضماناالجتما��حسبنوعالضمانكانمعاشبدلخادمهووبالنسبة

قرابةمنالبدلهذامناملستفيدينعددارتفعحيث��٤ا�ععام٢٠١٠آالفقرابة��٨إ

عامالبدلهذامن٢٠١٨آالف،٣٤%وذكور٦٦م��ملسنةإناث%٢٠١٨.  

  انخفاض��أعدادالعاطلونعنالعمل
منالعملعناملتعطلون لعدد ارتفاع ٣٩٦١����البياناتاالحصائية  خالل٧٢٠٠إ��

من���٢٠١١-٢٠٠٩الفوصلأن��إاالنخفاض��العددبدأ٢١٨١ثملعام٢٠١٨متعطل،

٤٢وذكورم��م%٥٨.إناث% 

وكانتللعا�ل�ننسبة��أعفوقفمال��امعي�نالتعليميةالحالة٥٠واحتلت%��إجمامن

  ٢٠١٨%لسنة١٩لةالثانويةبنسبةاملتعطل�نتل��ااملرح

كانلسنة٣٢وقداملتعطل�نمن%٢٠١٨قد (و��النسبةا�ع��منب�نأسبابالتعطل)

أنالنتائجوأظهرت،النتيجةانتظار��وإجراء %مناملتعطل�نقدعرضعل��م٥٠اتخذوا

  %ر�ب��مبالعمل��القطاعالخاص.٦٢ميبديبالعمل��القطاعالخاص،باملقابلل
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و٨٠٠مليونألفرائد
عام٢٠١٨للسينما  

٩تصدريوميةصحف
٢٠١٨عام٤ومجالت

.شهريه 

٧عام٢٠١٨مكتبات 
 

 

السينمادورعددوتضاعفبالسينمااهتمام  
أساسيًادورًاالسينمادوروم��االثقافيةاإلعالموسائلتلعب

��إالبيانات��و�ش ت�س�ناملستوىالحضاريللمجتمع. ��

ارتفاععدد إ��٢٠٠٩عاممنمليونشخصروادالسينما

   .٢٠١٨عامشخص٨٠٠ومليون 

 الف��ة خالل ملحوظًا تطورًا شهد فقد السينما، دور لعدد بالنسبة – ٢٠٠٩أما

٢٠١٨،منارتفع٢٥إذعامسينما٢٠٠٩دور��٥١إعامدارسينما٢٠١٨. 

  زيادةبسيطةلعددالصحفواملجالتالصادرة
تبّ�ن عام �� صحف٧كانهنالك٢٠٠٩اإلحصاءاتأنه

صحفيومية٩ثمارتفعتإ��يوميةتصدر��دولةقطر

 العاملون .٢٠١٨عام عن الغ��بالصحفأما واملجالت

سب��م�فكانت٩٤قطري�نالقطري�نو%٦%٢٠١٨لسنة.  

  اهتمامباملكتباتالعامةوارتفاعكب����اعدادالكتباملستعارة
بلغالعامةاملكتبات عدد ٧بالدولةمكتبات٢٠١٨عام.

املكتباتلكافةالعربيةالكتبمجموعبلغ٧٢٥حيثوالف

األجنبية٤٩٦الكتبيقاربماعددهافبلغالدوريةو٤ألف

.آالف 

للكتباملستع��ين بالنسبةلعدد الفتتاحمكتبةقطرالوطنيأما نوفم��ةونظرًا ��

٢٠١٧ارتفعفقداملستع��ينعدد٢٣منلآعام��مستع٢٠٠٩ف��إ٧٥وصواًلألف

عام��٢٠١٨مستع.كب�� ويوجدارتفاعالكتبعددبلغفقداملستعارةالكتبأعداد��

٥٣املعارةعامكتاب٢٠٠٩الف��٨٣٦إعامكتاب٢٠١٨ألف.  

وكتارا قطرالو��� للفعاليات�عت��مسرح األساسيت�ن الو�هت�ن
  الثقافية

الثقافيةالفعالياتعليهتقامحيثبالدولةاملسارحأهممن��الوطقطرمسرح��عت�

والفنون�ال��افنونوأيضاالشعريةاألمسياتوبعضالغنائيةوالعروضواملهرجانات

والخاصب الحكومي القطاع ويشاركف��ا وفعالياتأخرى، إ��التشكيلية اإلضافة

   مشاركاتخارجية.

   اإلعالموالثقافة
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فعالياتانخفاض
����القطرمسرح

٤١منعامفعالية
٢٠٠٩���٣٣فعالية

٢٠١٨عام 

  
        انخفاضبسيط��فعالياتمسرحقطرال����

منارتفعتقدالفعالياتعددأناإلحصاءات٤١تبّ�نعامفعالية

٢٠٠٩��١٢٥إعام٢٠١٠فعالية، مسرحقطرالو��� ��وذلك

 لعام العربية الثقافة عاصمة كانت الدوحة أن .٢٠١٠بسبب

ليبلغالفعالياتهذهعدد٣٣وانخفضعام٢٠١٨فعالية١٨م��ا

و الحكومي القطاع �� ١١،فعالية الخاص القطاع �� فعالية

��عددفعاليات الدراماباملقابلتظهرالبياناتالحديثةاملتوفرةلل��الثقا��(كتارا)ارتفاعًا

 واملسرح.

  زيادةعدداملتاحفوالزوار
،ودعماملتاحفوالفنونوال��ا�حسبأع��املعاي��العامليةتطويروتعزيزلس��الدولةت

مناملتاحفعددارتفع٣وقدعام٢٠٠٩متاحف��٥إعام٢٠١٨متاحفإنشاءوتم،

ومتحفق اإلسالمي متحفالفن املتاحفم��ا من ومتاحفمش��بالعديد الزبارة لعة

املتاحف��إلجماالزوارعددوبلغ.و���هاالعربيالفن٥٩٧ومتحفلعامزائر٢٠١٨الف،

.املتاحفلهذهللزوارإقبال��أع��ديسمشهرسجلوقد  

اإلسالميالفنمتحفاملتاحف٧٩يستقطبزوار��ج�ا�من%  
عاماإلسالمياملتحفإ٢٠٠٨افتتح حيثبدأ ،عاماملتحف وتم٢٠٠٩قبالالزوارع�� ،

يستقطبكونهاإلسالميالفنمتحف��ع��٧٩ال��ك��إجماوبلغ.املتاحفزوار��إجمامن%

٥٠٤الزوارلعامزائر٢٠١٨ألفشهرسجلديسم�� حيثب،للزوارإقبال��٧١أعألف

بلغحيث،يوليوشهر��للزوارإقبالأقلوكان.٢٠زائر زائر.الف  

  ارتفاع��عدداملساجد
منبالدولةاملساجدعدد١٥٧٧ارتفععام٢٠٠٩مسجد  ٢٠١٨مسجدلعام٢١٣٣إ��

املؤقتومص��العيدواملساجدالخاصة، تشملمسجدالفروضومسجدالجامعواملب��

٦١وت��كز ��بلدي�� ارتفععدداألئمةواملؤذن�نمنالدوحة%م��ا كما إ��١٩٦٣والريان،

٢٧١١منعددهمفارتفعالقرآنتحفيظملراكزبالنسبة أما ، ١٨١إ��١٣٩لنفسالف��ة

منالف��ةخالل٢٠٠٩مركز��٢٠١٨إالعامةاملراكزنسبة٨٧،وكانتلعام%٢٠١٨.  

        

      

  

والثقافةاإلعالم   

  فعالياتالدراماواملسرح��كتارا
٢٠١٦-٢٠١٨ 

 العدد السنة
٧ ٢٠١٦ 

١٧ ٢٠١٧ 

٣٤ ٢٠١٨ 

41

125

24

33

0

50

100

150

2009 2012 2015 2018

العدد
فعالياتمسرحقطرال����

 ٢٠١٨  -٢٠٠٩

247

504

0

200

400

600

2009 2012 2015 2018

باأللف
اإلسالميالفنمتحفباأللف(زوار(

 ٢٠١٨ -٢٠٠٩

1,577

2,133

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2009 2012 2015 2018

العدد
عدداملساجــــــــــــــد

 ٢٠١٨ -٢٠٠٩

اإلعالم والثقافة



29 جهاز التخطيط واإلحصاءقطر إحصاءات اجتماعية، 2018-2009

 

٩٢��املمارسمن%
للحرفالشعبيةهن

عام٢٠١٨اإلناث 

  
   )كتارا(ال�قا��ال��األع��لزوارفعالياتمؤسسةد�سم��هو 

كتاراعام��انشاؤهتم��ثقا��٢٠١٠هووالفنيةالثقافيةالحركةتعزيز��إدف��

استقطبحيث الطاقاتاإلبداعية، ١٠ودعم وشملع��٢٠١٨مليونزائرسنة

٤٧٥ ، واملهرجانات الدينية ال��ام� م��ا ثقافية ،فعالية والندوات ، واملعارض

��أعوسجل،��الف��التعبأشكالوكل،املوسيقيةوالحفالت،ال��اثيةوالفعاليات

عامزائرمليونبلغحيث��د�سمشهر��للزوار٢٠١٨عدد.   

اإلناثالغالبيةتشكلالشعبيةالحرف���ممارمنالعظمى   
ملوروثات  وثقافية عملية منظومة التقليدية الحرف

و شعبية، تشمل كالخياطةصناعة التقليدية األنشطة

وقدتزايداملمارس�نوالغزل  ،وصناعةالبشوتوالسدوالخ.

من االجتما�� اإلنماء دار �� امل�جل�ن الشعبية للحرف

١٤٢٢٠١٠عام��١٦٨إاإل ٢٠١٨عاموتمثل ،القطرياتالغالبيةناث)٧٩م��م(%

 ٢٠١٨لعام الحرف �� املمارس�ن من األع�� األعداد ترّكزت ولقد "انتاجالتالية.

  .)٥(والبخور"و"الغزل"و"ال��يم"العطور األطعمةالشعبية"و"صناعةالسدو"و"إنتاج
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تزدادالفنادقغرف
���"٢٤وصوالألف
عام٢٠١٨غرفه 

بلغتالليا��السياحية
٥٫٤يون ملعام�� 

٢٠١٨  

  
��ارتفاعاملمتازةالدرجةمنمعظمهاالفنادقواألو��عدد  

السياحعددارتفاعوبالسياحةالدولةالهتمامنظرًا, ارتفعمنالفنادق٥٨عددعامفندق

٢٠٠٩ ���١١٠٢٠١٨عام ،آخر��٣" املمتازة "الفئةذاتالفنادقعددازدادسنوات

ب٤٠بنسبةازدادت"��األو"الفئةفنادقو%٢٧نسبة.%أما"الثانية"الفئةمنالفنادق

انخفضعام٢٠١٨عددها���٢٣ليصلفندق.  

  السياحيةالليا��لعددارتفاع
الف��ةخالل ملحوظًا قطرتطورًا دولة �� السيا�� القطاع شهد

)٢٠٠٩ –٢٠١٨عددارتفاع��التطور حيثتجسدهذا (��الليا

السياحية طيلةالف��ة ملحوظًا ارتفاعًا ح�� ���٥٫٤وصل مليون

سياحية ليلة الليا�� .٢٠١٨عام لعدد طردي ارتفاع تب�ن وقد

فيه��اللياعددكانت��أعالفندقدرجةكانكلماحيثالفندقدرجةارتفاعمعالسياحية

   .٢٠١٨مال��نعام٢٫٤"(*****)ددالليا��السياحيةلدرجةالفندق"املمتازةأ���حيثبلغع

الفنادقغرفعددتضاعف  
حصول���بالدولةالفنادق��الغرفبعددالخاصةالبيانات��تش

منعددها��٩٣١٠ارتفاععام��٢٠٠٩غرفة���٢٤٠٩١غرفة

٢٠١٨عام،���الغرف��األسرةعددارتفاع���٣٥باإلضافةألف

٨٨و ، " واألو�� املمتازة "الفنادقفئةمن���م%هذاويعزى

   االرتفاع���زيادةتشييدوبناءالفنادقبمختلفدرجا��ابالدولة.

الفنادقنزالءعددتضاعف  
٦٫٤ مليونعامالفنادق فنادقالفئةبلغتالنسبةاأل���، ٢٠١٨عددنزالء م���ل��الء

بـواملمتازة��ف٨٩األوالجنسيةحيثمنأما،%ذاتللفنادق���االالخليجيونتوجهكانقد

الجنسيةمن منالفنادقأغلبنزالءها " والثانية األو�� " وكانتالفئة املمتازة الفئة

.اآلسيوية  
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٩٦٧محليةبطولة
 بطولةخارجية٤٧٧و

عامتنفيذهاتم
٢٠١٨/٢٠١٩، 

  
  املنشآتالرياضية
الرياضةألهمية عددبلغحيثالرياضيةاملنشآتدولةقطربزيادةعددتس��نظرا

كلتمالعبكرةالقدم،وش٢٠١٨/٢٠١٩عامرياضيةمنشأه٢٨٢الرياضةاملنشآت

 %م��ا.٣٠٫٧١

الرياضيةاالتحادات��امل�جل�نال�عب�نعدد��زيادة  
زاد الرياضيةعدد االتحاداتاألنشطة ��الرياضية للف��ةنشاطاً ٣٧إ��٢٦من

٢٠١٠-ا٢٠١٨����امل�جلمن��األعالنسبةالذكورويمثل،)٩٠(%عامآلخر كما.

الالعب�� القدمالنصيباألك��منعدد لنفسالعامنالتكرة عددهمحيثبلغ،

٥٣٥٨ ًالعبا١٩بنسبة%الرياضاتلجميع��الالعبعدد��اجمامن،وكانتالرياضة

الجويةاقبااًلحيثاألقل،عددهم٦بلغسنةآلخر��الالعب��إجمامنفقط. 

    ارتفاععددالبطوالتاملحليةمقارنةبالخارجية
الدولةأقامتتسهم وال�� البطوالتاملحلية من العديد

اللياقةتعزيز��البدنيةبدورهامن��للرياضيدافعاوتعطي

عددإجما��زادحيثخاللاملنافساتللفوز��البطوالت

املحليةتالبطوال  ٩٦٧إ��٥٠٠من الف��ةبطولة خالل

٢٠١٨/٢٠١٩إ��٢٠١٢/٢٠١٣ ،بطوالت شكلت وقد

)��األعالنسبة��٣٢الناشئالبطوالت��اجمامن(%املحلية،العمومي٢٣تل��اثم،%

وذلك%)١٢وكانتالنسبةاألقللبطوالتفئةاألشبال(%،١٦الشباب،و %١٨الصغار

٢٠١٨/٢٠١٩لعام.  

بطولةلنفسالف��ة٤٧٧إ��٢٥منعددالبطوالتالخارجيةاملنفذة،ارتفعوباملقابل

،)��األعالنسبةكانتسنةوآلخر٤٨%الدللبطوالت(ولية،التبطوال تل��ا سيويةاآل

٣٢بنسبةالعربيةالبطوالتثم،%١٣%والخليجية٧%.   

  يشكل���القطري�نالنسبةاألع��مناملدر��ن��املجالالريا���
كب��منالرياضي��وتوف��ألهميةتأهيلمندولةقطرإدراكاً  مناالحتياجاتعدد

الدولة���موفر�٢٠١٨سنةاً دربم٥٤٧وقدبلغعدداملدرب��ل��ؤهخاللمدرب��م

واأللعاباملجاالت��الرياضيةشاملجتمعفئاتلجميعشكلوقد،��القطري��املدرب

  ���قطريآلخرسنة.%مدرب٩٦%مقابل٤مانسبته

  

   الرياضة

حسبالقطريةاألوملبيةللجنةالتابعة*الرياضيةاملنشآت
،٢٠٠٩/٢٠١٠النوع–٢٠١٨/٢٠١٩ 

  السنة

ملعب
كرة
 قدم

بركة
 سباحة

صالة
 مغطاة

ميدان
 تنس

ملعب
  كرةسلة

٢٠٠٩/٢٠١٠  ٩ ٢٣ ٣٤ ١٨ ٩٠ 

٢٠١٠/٢٠١١  ٩ ٢٣ ٣٧ ١٨ ٩٠ 

٢٠١١/٢٠١٢  ٩ ٢٥ ٣٩ ٢٠ ٩٤ 

٢٠١٢/٢٠١٣  ١٢ ٢٩ ٣٢ ٢٤ ١٠٣ 

٢٠١٣/٢٠١٤  ١٤ ٢٩ ٣٤ ٢٢ ١٠٥ 

٢٠١٤/٢٠١٥  ١٤ ٢٩ ٣٤ ٢٢ ١٠٥ 

٢٠١٥/٢٠١٦  ٢٧ ٣٨ ٣٤ ٢٢ ١٠٥ 

٢٠١٦/٢٠١٧  ١٧ ٢٩ ٣٢ ١٤ ٨٥ 
٢٠١٧/٢٠١٨  ٢٠ ٢٩ ٣٨ ١٩ ٨٧ 
٢٠١٨/٢٠١٩  ١٥ ١٩ ٣٧ ٢٠ ٨٦ 
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١٩٧منالعبًاذوي
الخاصةاالحتياجات
���ال�يااملوسم��

٢٠١٨/٢٠١٩ 

  
  أغلباملسجل�نمنذوياإلعاقةالذهنية

ألهميةالرياضةنظرا،املجتمعفئاتلجميعأوبماذوياإلعاقةن

اجزءً  يتجزأال قامت املجتمع جميعالدولةمن �� بإشراكهم

 امليادين إ��الرياضية البيانات ���� ولكن ،ضاانخفعدد

 �� الرياضةامل�ارك�ن اإلعاقة ذوي فئة من عام٣٣٦من

٢٠١٠/٢٠١١��إ ١٩٧ انواع٢٠١٨/٢٠١٩عامالعبا منش��

والفئاتالذكور اإلعاقاتنسبةوكانت،واالناث٨٠٫٢العمرية%١٩٫٨%سنةآلخر. 

لعامو  الريا��� االتحاد ��املسجلوناالعاقةذويمن البياناتانالغالبيةالعظ�� ����

٢٠١٨/٢٠١٩ذهممناالعاقةالذهنيةوينسب حيثمبلغت��٣٣٫٠%،يل��امقاربةوبنسبة

)٢٩٫٩%أصحاب(.الحركيةاالعاقة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   الرياضة

أخرى 
5.1% إعاقةذهنية
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حركية
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إعاقة
بصرية
18.3%

ذويرياضةاتحادلدىاملسجلونالالعبون
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للمرأةانتخابأول
لدخولالقطرية

عامالبلدياملجلس
٢٠٠٣  

  
  انخفاضطفيفللم���حات��املجلسالبلدي

 للقطريانتخابيةممارسةأولكانت���عواإلناثالذكورالنعامقطردولة��سواء

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�%

 الدورة انتخابات �� النسبة هذه ٢٠١٥لخامسةاتراجعت لإلناث٧٠٫٣إ�� %

والقطري٦٥٫٢القطرياتللذكور%�ن،لنجاحأولوكانلمرأةبدخولاملجلسالبلدي

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

إ��٢٠١١%عام٤٫٠مننخفضبشكلبسيطمنصبعضو��املجلسالبلديقدا

٣٫٧عام%٢٠١٥.   

نسب��املنتخباتزيادةالبلدياملجلسلعضوية   
ألفناخب٢٨منإجما��عددالناخب�نالقطري�ننخفضا

 ٢٢إ�� عام ناخب ٢٠١٥ألف ، فيهحيث اإلناث تمثل

٤٥الذكوريمثلبينما،%وقد٥٥.%لالنتخابات١٣٦ترشح

الفوزمنإحداهنتمكنتولقد،إناثخمسةم��م،مرشح

  بعضويةاملجلسالبلدياملركزي.

��الزيادةخاللمنتجسدت��وال،السياسيةالحياة��املرأةمشاركةأهميةوتكمن

االنتخاباتنسب��املنتخب�ن٣٫٤من٢٠٠٧عام��٦٫٩ا٢٠١٥عام.  

  ارتفاعنسبمشاركةاملرأةالقطرية��القطاع��الحكوميوالخاص
٢٠٠٩%عام١٦٫٠نسبةاملديراتالقطريات��القطاعاملختلطمنلنخفاضبسيطا

 ١٥٫٧إ�� عام %٢٠١٨بينماتعارتفن�نسب� ��كب املؤسساتوالشركاتبشكل ��

من ٤٫٨الحكومية عام ،%٢٠٠٩ ٣٠٫١إ�� عام %٢٠١٨ ك، النسب��رتفعتاما

منالخاص٤٫٤القطاععام،%٢٠٠٩��١٥٫٧إعام،%٢٠١٨. 
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القطريةاملرأةدخلت
٢٠١٠عاممهن

  القضاةومساع����

  
مشاركةواألمنارتفاعالنظاممجال��القطريةاملرأة   

١٧إ��٢٠٠٩عام٩عدداملحامياتالقطرياتاملشتغالتمنارتفع

و ٢٠١٨عام ،نحواملشتغالتالقطرياتاملحاميات٨١تمثل%من

 املحامياتاملشتغالتوتمثل املحام�ن%١١٫٣مجموع إجما�� من

عاماملشتغل�ن٢٠١٨القطري�نملهنةقطريةامرأةأولممارسةلكوننظرًامشجعةنسبة��و

املحا عام قبل تتم لم املحامياتالقطرياتاملتدربات٢٠٠٠ماة وبلغتنسبة .٨٣%من

تمثلناملتدرباتبأنالعلممعهذا.الحقوقكلياتخريجات��٥٦إجما%املحام�ن��إجمامن

عامللتدريبالخاضع�ن٢٠١٨القطري�ن.   

%١٫٨��النيابةالعامة،ومثلتاإلناثالقطرياتنسبةإضافةإ��ذلكتولتاملرأةمناصب

عام ��القطري�نالعامةالنيابةومساعدي اي٢٠١٨منإجما��وكالء حيثلميكنلها ،

 عام بعضاإلداراتكوزارة.٢٠٠٩تمثيل �� واضحة بصورة املالحظإشراكاملرأة ومن

اإلناثالقطريات��مهننسبةتإذبلغ،الداخليةوإدارةاملروروالدورياتوإدارةالجوازات

ومساعد��م ومساعد��م%٥٫٨القضاة القطري�نالقضاة لم٢٠١٨عاممنإجما�� بينما

عامومساعد��مالقضاةب�نوجودلها٢٠٠٩يكن.  

مشاركةواالتصاالتارتفاعواملقاوالتالصناعيةاألنشطة��القطريةاملرأة   
،��والت�ج (التعدين االقتصادية األنشطة �� العامالت القطريات اإلناث نسبة ارتفعت

واألنشطة،الشخصيةالسلعوإصالحتجارة،اإلنشاءات،واملاءالكهرباء،التحويليةالصناعات

 من ٥٫٩العقارية) عام %٢٠٠٩ ٢٠٫٩إ�� عام %٢٠١٨القطريات اإلناث إجما�� من

)اقتصاديا١٥النشيطات.(��فأكسنة 
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١١اإلناثحصة%
القطريات��وظائف
املحاماةب�ناملحام�ن
العامل�نالقطري�ن 

٤٤القضايامن%
اصدار��والبالغات
  شيكاتبدونرصيد

  
��أعدادتذبذباملحام�نألعدادوارتفاعالقضاة  

القطري�نالقضاةعددالعاملبلغ�ن١٣٨باملحاكماً قاضي

 عام ع�ى٢٠١٨خالل ويتوزعون التا��: ��٤النحو

 التمي��، ٢٧محكمة و االستئناف محكمة ��٢١��

امل االبتدائية. املحكمةبمهنةرئيس%ب٢٥ويعملحكمة

  %.١٩%ومساعدينالقضاة٣٨%بمهنةنائبرئيس،أماالقضاةالقطرين١٨و

وبلغعدد٢٦٣املحام�ن ًمحامياخاللعامم��م٢٠١٨ ،٤%وقد تحتالتدريب،

   .%منإجما��املحام�ن١٠كانتحصةاإلناث

  
للمحاكماملرفوعةالقضاياغالبيةالجنحقضاياتشكل  

القضاياإتقسماملحاكمأمامف��ااملنظور�جنحى و.جنايات

الالقضاياملدةبالحبسعل��ايعاقب��الالجرائم��جنح

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

��باإل ال سنواتوال٣عدامأوالحبساملؤبدأوالحبسالذييزيدعنيعاقبعل��ا

  سنوات.٣عناتتجوزأنتقلمدةالحبس��الجناي

القضاياعددأمامبلغف��ااملنظوراملحاكم٢٠١٨عاميعادلما٦١١١٨م��اقضية

٩٥%اياقض٥وجنح%اياقضجنايات.وكانتقضايا��أكالجناياتخاللاملقدمة

السنة %٣٦املرورقوان�نمخالفةجرائمهذه بنسبةوأخالقيةجنسيةجرائمتل��ا

٢٣%وجرائمواقعةع�ىاألموال األمالك+ كانتأك��قضايا%،١٧بنسبة بينما

قضايا �� الجنح بنسبة واإلقامةالهجرةقوان�نمخالفةوجرائم%٥٣الشيكات

٢٢بنسبة%جرائمومخالفةقوان�نبنسبة٦املرور.%  

بحوادثالطرقع�ىمدىالسنوات،فبعدأنتراجعإ�ىةتطّورعددالقضايااملتعلق 

العامخاللمستوى٢٠١١أدنى)١٦٦٦العاممعالتصاعدي االتجاه عاد قضية).

٢٠١٨من��أك٦٠٠٠ليكونحادثقضية.  

   

    القضاء

0

50

100

150

200

250

300

2009 2012 2015 2018

العدد

العامل�نوالقضاةاملشتغل�ناملحام�نعدد
،املحاكم��٢٠١٨ -٢٠٠٩

املحاموناملشتغلون  القضاةالعاملونباملحاكم

5079

1666

6158

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2009 2012 2015 2018

العدد
الطرق عددحوادثقضايا

٢٠١٨ - ٢٠٠٩

5.8

0.2

1.0

4.3

0.9

5.9

6.3

22.4

53.2

0 50 100

اخرى 

جرائممخالفةقوان�نالثقةالعامة

جرائمواقعةع�ىالنفس

األموالع�ىواقعةاألمالك+ جرائم

جرائماملخدراتواملسكرات

جرائممخالفةقوان�نالبيئة

جرائممخالفةقوان�ناملرور

جرائممخالفةقوان�نالهجرةواإلقامة

قضاياالشيكات

%

املقدمةالجنحلقضايا��ال�سالتوزيع
٢٠١٨ للمحاكمحسبنوعالجريمة

القضاء



جهاز التخطيط واإلحصاءقطر إحصاءات اجتماعية، 2018-2009 36

 

ازديادمعدالتحوادث
بلغتحيثالطرق 

عام٢٠١٨ذرو��ا  

  
خفيفةوالسببا����تسجياًلهواإلهمال معظماصاباتحوادثالطرق 

  وعدماالنتباه
الرغممن الو�ياإلعالميةعملالوسائلع�� زيادة بأهميةع��

الطرقحوادثمعدالتأنإالوالحيطةالسالمةازدادتحيثمن

بلغعددفقد.٢٠٠٩عامالذعدداملتوف�نواملصاب�نخاصةمن

%منإجما�يقضايا٣،أيبنسبة٢٠١٨عامحالةوفاة١٥٤قضاياحوادثالطرق يمتو�

%،٩%ونسبةاإلصاباتالبليغة٨٩فيمابلغتنسبةاإلصاباتالخفيفةالحوادثاملرورية،

  .%٢٤وراكب،%٢٧ومشاة%،٤٨مركبةب�نسائق٢٠١٨تنسبةاملتوف�نعاموتوزع

وقد عاماملروريةالحوادثبلغتقضايا %٨٩م��ا،قضية٦١٥٨وسجلت٢٠١٨ذرو��ا

 ذاتقضايا ٩%وإصاباتخفيفة حوادثقضية بليغة ٣وإصابة وكانتأك��.وفاة%

الحوادثاملقدمة اإلهمالوعدماالنتباه"�ي٢٠١٨إ��املحكمةخاللعامأسبابقضايا

"بنسبة٤٥%و"عدمتركمسافة"٢١%و"الطريققطع"و١٢%"عناملساراالنحراف

"٩%مثلتوقد،" االخرىالحاالت"١٣.%   

املروريةمنالجنسيةاالجنبيةحيثبلغتنسب��مالحوادث�يواملصابون غلباملتوفون وأ

٥٤بنسبةالعربيةالجنسيةتل��ا%٢٤نسب��مبلغتالقطري�نأما،%٢٠.%  

)اع��فئةللمتوف�نواملصابونمنغ��هامنالفئاتالعمرية ٣٠-٢١(�عت��الفئةالعمريةو 

نسب��مبلغت٣٤حيثتل��ا،%)العمرلفئةاملصابونو٤٠-٣١املتوفوننسب��مبلغتوقد(

عناملتوفون ٢٨ أما ، السائق�نالذكور الحوادثمنفئة �يواملصابون %ومعظمهذه

  سنوات١٠.إ��سنوات٤ب�نالسائقفكاناغل��مخ����مماخ��ةحسباملروريةالحوادث

،حيث٢٠١٨ألفلعام٣٠٠هامايقاربأماعنحوادثتصادمومجهولفقدبلغمجموع

التصالححوادثنسبة٧٥بلغتو%٢٥.املجهوللحوادث%  
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٢٠حوادثمن%
ماسا����الحريق

  كهربائي

  
الحريقارتفاعحوادث  

 عام حوادثالحريقارتفاعاً ٢٠١٨شهد �� قّدرعدده،

١٩٢٢حادثبـ٢٠٠٩مقارنة)٨٤٨،(حادث وقعتومعظم

الحوادثهذهبنسبةسكنيةأماكن��٣٨%،��واملركبات

و ٢٠بنسبة بنسبة% التجارية .آلخرسنة%١١املحالت

الدولةو  �� والسالمة األمن شروط لزيادة نظرًا ��تقل، الحريق حوادث نسبة

مناملصانعوالصناعية٥املؤسسات%٢٠٠٩عام��٠٫٥إعام%و ،  ٢٠١٨تؤدلم

إصابةخط��ةو%٣و%٩٣إ��إصاباتبسيطةبنسبةهذهالحوادثسوىمعظم

٣%وفاة املاس .٢٠١٨لعام ��الحريقمسببات وكانتاع�� %�ل��ا٢٠الكهربائي

أواالبخرةاشتعال٧الغازات.الحريقحوادثمسبباتاجمالمن%   

واإلغاثةارتفاعاإلنقاذخدمات   
عددارتفع��إجمااملدنيالدفاعإدارةمناملقدمةواإلغاثةاإلنقاذعمليات٧٨٨من

%٦٥ب��إصاباتبسيطةتراوحتماو ،٢٠٠٩ -٢٠١٨الف��ةعمليةخالل١٢٠٣إ��

خطرةو١٠وإصابات%٥%وفاة.سنةآلخر  
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تمثلاملناطقاملحمية
٢٣٫٤مساحةمن%

عامقطر�����األرا
٢٠١٨

  
����اساملوادانخفاضاملستنفدةلطبقة األوزون   

األوزون استنفادحيثمناألوزون لطبقةاملستنفدةاملواداس��ال�املؤشراتهذهتبّ�ن

بالطناألوزون استنفادقدرات(املحتمل ع��صدقتقدقطردولةأنإ��اإلشارةتجدر).

أصبحتوبالتا��١٩٩٦،عاماألوزون لطبقةاملستنفدةاملوادبشأنمون��يالبروتوكول 

الكلوروفلوروكربون (الكلوروفلوريةالكربون مركباتاس��ال�بمواجهةمل��مة واستبدالها)

األوزون استنفادخفضاحتماللد��اأخرى بمواد من(لألوزون املستنفدةاملوادفاس��ال�.

بالطناألوزون استنفادقدراتحيث ٢٠١١عامب�نالكب��االنخفاضاتجاهع��يدل)

)٩٦٫٦٤طنمنقدراتاستنفاد األوزون(��حعام٢٠١٧)٦٨٫٥٣طنمنقدراتاستنفاد

األوزون  بديلإ��أساسايرجعم��ايداً اس��الكاً نالحظأصبحنا،٢٠٠٧العاممنواعتبارا).

  .٢٢-فلوريةالهيدروكلوريةالكربون مركبات

عام��إالهالونات�اس��الإلغاء��التدرجيس��لك٢٠٠٤تميعدلمحيث،. مركباتوكذلك

 )فلوريةالكلوريةالكربونCFCs( �االس��التخفيضتمعام��ألغيتان��٢٠٠٩إولم

 قطريبق ���اس��ال �� املستنفد األوزون فلوريةسوى الهيدروكلورية مركباتالكربون

فلوريةالهيدروكلوريةالكربونو ٢٢-(مركبات(مركباتالفلوريةالكربون -١٣٤A��ال)ليس

لد��امنخفضسوىاألوزوناستنفادولك�ةقدرات،لد��اتبقى،ذلكمع،ا�جداعاليةقدرة

   .حتباسالحراري)لال 

نسب��استقراراملحميةاملناطق   
الخاصةبالتداب��تكمنإحدى حمايةالتنوعالبيولو�� ��إنشاء

محميةةدار ممناطقفعاليةب الهدفاملوضوعبأنالعلممعهذا.

)٢٠٢٢-٢٠١٨الثانيةلدولةقطر(الوطنيةالتنمية��اس��اتيجية

املحميةتوسيعاملناطقبلهذهالغاية،يق��� .نالحظفإننا،لذلك

 �� املحميةزيادة املساحة كانتنحوإجما�� وال�� ،٣٣٨٤مربع كم صبحتوأ٢٠٠٩عام

٣٤٦٤كممربع٢٠١٨عامف،ذلك��إإضافةعام٢٠٠٩منذبإضافةالدولةقامت٧٢١كلم

من مربع وخور (الذخ��ة املحمية البحرية و العديداملنطقة .(أظهرت ذاتاملؤشراتلقد

 أنالعالقة، عام �� قدتّم، �عي�ن٢٠١٨ه ،٢٣٫٤%قطرمن �� األرا��� مناطق،مساحة

  محمية.
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معالجة٩٩تمت%
مياهمنالصرف

التفريغقبل��الص
استخدامإعادةأو
مياهالصرفالص��

عام٢٠١٨املعالجة

  

نسبةاملياهارتفاعاملحالةاملنتجة   
زيادةكب��ةالتحليةاملصدرالرئي���للمياه��قطرهوتحليةمياهالبحر.يظهرمؤشر  

املياهإنتاج���بعام٢٠٠٩ن)٣٤١٫٠سنويامليونمكعب��م ٦٣٧(٢٠١٨عامو )

مكعبمليون��ممتوسطمعيتوافقوهذا.(معدلسنويانمو٧قدره%.توظفزيادة

 الطلبامل��ايدهذه،إنتاجاملياه لتلبية املياه والنموالناتجع�� عنالنموالسكاني

   زيادةاستخداماملياهللشخصالواحد.عناالقتصادي،ولكنأيضاً 

 �� ارتفاع معالجة املناطقتدوير طاقة �� الص�� الصرف مياه
  الحضرية

٢٠٠٩منذ والتحتيةملعالجةالبنية��الصالصرف مياه

 الص��) الصرف مياه معالجة ومحطات ب�نت(املجاري

الصرفمياهمعالجة��عالقدرةحيثمنم��ايدااتجاها

 فالص��. عام ٢٠٠٩في اليومية الطاقة ةاملمكنكانت

مل الحضرية املناطق �� الصرفالص�� مياه ١٧٢عالجة

مكعباً ألف الطاقة،يوميام��ًا هذه تطورت عاموقد

٢٠١٨للتسمحالحضريةاملناطق����الصالصرفمياهملعالجةالتحتيةبتوف��لبنية

٩٦٦ ًم��األف ًمكعبا.ويومياعام��٢٠١٨.كذلكمعاتمت��حوا٩٩لجة%كلمن

��الصالصرفمياهمعالجةمحطات��الحضريةاملناطق����الصالصرف مياه

أوالتفريغقبلاملعالجة��الصالصرفمياهاستخدامإعادة)TSE.(   

   املهاالعربي��املحمياتالطبيعيةارتفاعأعداد
األنواعمنأ��اع��ُتصّنفأ��اإذباالنقراض،مهدداً نوعاً العربّيةاملهاتعت��

االتفاقيةحمايةنطاق��الداخلةالحيوانات مناألو��الدرجةضمناملوضوعة

) CITES املهددةباألنواعاإلتجارلحظرالدولية ال��ّية��فعلياً  انقرضتقدوكانت).

صحراء��م��اواحدآخرقتلعندماالعشرينالقرن منالسبعيناتعقدأوائلخالل

بعضإ��العربّيةاملهاإدخالأعيدوقد.العمانّيةالسعودّيةالحدودع��الخا�� الربع

الحيواناتحدائق��إكثارهاتمأنبعدذاته،القرن  ثمانيناتمنذالطبيعّيةموائلها

حيثقطر��وبالتحديد  .متفاوتاً  كانالعملّيةهذهنجاحأنإالّ .الخاصةواملحميات

أنف��اتستطيعمسيجةكب��ةمحميات��الحيوانات��ذهواالحتفاظاالهتماميتم

املحمياتاملهاعددزيادةإ��اإلحصاءاتوتش��    .براحةوتتنقلتعدو  �� العربي

١١٤٩ال��يةمن الطبيعية عربي��عام١٬٦٢٦إ��٢٠٠٩عربي��العام مها  مها

٢٠١٧سنوينموبمعدل.٤.%   
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درجاتذاتصحراويةبطبيعةقطردولةمناخالصيفيتسمف��ات��خاصةعاليةحرارة. 

 قطريتصفأما منعتدالباال شتاء بشكلعاموهبوطدرجاتالحرارةإ��مستوياتدنيا

نم٢رصدالجويةومحطة٤٤رصداألحوالالجوية��قطرمنخاللويتمح�نإ��آخر.

العوامات الزالزل ٩والبحرية محطاتلرصد و ٢٠١٧لعام .املناخإحصاءات تحليل يتم

الدوحةومطارالكرعانة،مسيعيد،دخان،الرويس��ومختارةجويةرصدمحطاتلخمسة

.��الدو  

  متوسطدرجةالحرارةالسنوية
تتوزعمتوسطاتدرجات،حيثدرجاتالحرارة��الظلو��ُترصدع��مدارالساعةتقاس

عام��السنويةاملئوية٢٠١٧الحرارة)ب�نمااملختارةالرصدمحطات��٢٧◦مئوية-٣٠◦
ملحطةالسنويةالحرارةدرجةمتوسطبلغحيث،(الدو��مئويةالدوحةمطار٢٩٫٥◦مئوية

عام��محطاتالخمسب�نحرارةدرجة��أع��٢٠١٧وثم،الكرعانةمحطة٢٨٫١◦مئوية

مسيعيدمحطة محطةمئوية◦٢٨يل��ا ��سنوية درجةحرارة وأقلها بلغتحيثدخان،

٢٧٫١◦عامالسنويةالحرارةدرجاتوبمقارنة حسباملحطات،نجد٢٠١٧و٢٠١٠مئوية.

،ةمئوي◦٢٩٫٥إ��ةمئوي◦٢٩منمطارالدوحةالدو��الحرارةملحطةارتفاعمتوسطدرجة

منالرويسمحطةحرارةدرجة٢٧٫٤وانخفاض◦ةمئوي��٢٧٫٢ا◦ةمئوي.   

السنويةارتفاعاألمطارهطولمعدالت  
 وبكميات الشتاء فصل �� محدودة أيام �� تسقط وغ��منتظمة قليلة ب���ا قطر �� األمطار تتسم

غزيرةقداليوم قص��ة ف��ات �� تكونالصحراوية املناطق جميع �� الحال هو كما من.حيث

مليم�� ٣٣٫١ من محطةمطارالدوحةالدو�� �� األمطار ملجموعهطول  السنوي  املتوسط ارتفع

مليم����عام٧٨٫٤وانخفضاملستوىالسنويإ��٢٠١٥عام �� مليم�� ١١٤٫٥إ�� ٢٠١٠ عام

٢٠١٧.السنويةاألمطار معدالتهطول أع�� بلغ املختارة، محطاتالرصد مع وباملقارنة

١٢٩٫٧عام��الرويس��٢٠١٧ملم.   

  

  

  

  

  

   املناخ
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��السنويةتفاوتالنسبيةالرطوبةمتوسطات   
 وقد والصحراوية، الداخلية املناطق نع الساحلية املناطق �� النسبية الرطوبةتزداد

لعاماملحاطاتلجميع��العظالسنويةالرطوبةمتوسطات٢٠١٧انخفضتعامعن

٢٠١٠%منارتفعالكرعانةملحطة��العظالرطوبةمتوسطماعدا،٧٤٢٠١٠عام

 ٢٠١٧%عام٧٧ا�� .��العظ السنوية النسبية متوسطالرطوبة وانخفضتنسبة

من��الدوحمدمطارملحطةواضح٨٣بشكلعام%٢٠١٠��٦٦اعام%٢٠١٧أما.

منكذلكارتفعالكرعانهملحطةالصغرىالسنويةالرطوبة١٩متوسطعام%٢٠١٠

��٢١اعام%٢٠١٧الصغرىالنسبيةالرطوبةمتوسط��كببشكلانخفض بينما ،

من��الدوحمدمطار٤٩ملحطةعام%٢٠١٠��٢٤اعام%٢٠١٧.  

��الاستقرارالجويالضغطسنوي قيمالقصوى)والصغرىالعظمى
  )والدنيا
 درجة الرتفاع نظراً  صيفها عكس ع�� عالية جوي  ضغط متوسطات قطر شتاء يشهد

قيمةللضغطع��فأنأ٢٠١٧��عامالكرعانة.وبالنظرإ��إحصاءاتمحطة الحرارة

الجوي  دخانبلغتهيكتوباسكالو١٠١٧٫٥بلغتالسنويالعظ�� محطة ��أقل

للضغطالجوي قيمة الصغرىالسنوي٨٧٢٫١أغسطسشهر��هيكتوباسكاللذات

   .العام

انخفاضالرياحلسرعةالسنوياملتوسط  
منقيمةاليتضحأنم جدولالرياحسرعةتوسطالف��ةخاللانخفاض��٢٠١٠-

٢٠١٧.حيثبلغتقيمة��أعالرياحسرعةملتوسط��ورويسمحطة��عقدة ٨٫٥

محطة قيمة أدنى سجلت بينما ،٢٠١٧عام��الرياحسرعةالكرعانة ملتوسط��٦٫٤ و 

  لذاتالعام. عقدة

 

 

 

  

  

    املناخ

  ٢٠١٧- ٢٠١٠حسبمحطاتالرصداملختارةالسنوي متوسطسرعةالرياح
٢٠١٠-٢٠١٧  

 دخان الرويس مسيعيد
الدوحةمطار

 الكرعانة الدو��
٧٫٥ ٧٫٠ ٨٫٣ ٩٫١ ٧٫٤ ٢٠١٠ 

٨٫١ ٧٫٨ ٩٫٥ ٩٫٦ ٨٫٤ ٢٠١١ 

٧٫٢ ٧٫٣ ٨٫٥ ٨٫٢ ٧٫٨ ٢٠١٢ 

٦٫٩ ٧٫٥ ٨٫٦ ٦٫٩ ٧٫٩ ٢٠١٣ 

٦٫٤ ٧٫٢ ٨٫١ ٦٫٢ ٧٫٣ ٢٠١٤ 

٦٫٨ ٧٫١ ٨٫٤ ٦٫٨ ٧٫٥ ٢٠١٥ 

٦٫٦ ٦٫٦ ٨٫٣ ٨٫١ ٧٫٠ ٢٠١٦ 

٦٫٤ ٦٫٦ ٨٫٣ ٨٫٥ ٧٫٢ ٢٠١٧ 

0

20

40

60

80

100

%

متوسطاتالرطوبةالنسبيةالسنوية
،املختارةالرصدمحطاتحسبالعظمى

٢٠١٧ -٢٠١٠
2010 2017

0

20

40

60
%

متوسطاتالرطوبةالنسبيةالسنوية
،املختارةالرصدمحطاتحسبالصغرى

٢٠١٧ -٢٠١٠ 2010
2017

894.8

1016.2

954.9

1017.5

953.5

1016.5

943.4

1016.2

973.4

1016.1

صغرى 

عظ��

صغرى 

عظ��

صغرى 

عظ��

صغرى 

عظ��

صغرى 

عظ��

حة
دو
رال

طا
م

و��
لد
ا

انة
رع
لك
ا

ان
دخ

س
وي ر

ال
يد
يع
مس

)ھيكتوباسكال(

السنويالجويالضغطهيكتوباسكال(قيم  (
والصغرىوالدنيا(العظمىالقصوى(عام،

٢٠١٧

املناخ



جهاز التخطيط واإلحصاءقطر إحصاءات اجتماعية، 2018-2009 42

 

النموالسنويمعدل
الحاسبالستخدام
ي�������واا��ي

)���٢٠٠٩الف -
٢٠١٨هو(٩٫٩%

%ع�ىالتوا�ي١٠٫٧و

٧٩٫٨القوىمن%
يستخدمونالعاملة

عامالحاسبا��ي�ي
٢٠١٨ 

  
  اال�يالحاسبارتفاعنسبمستخدمي

٤�يالفئةالعمرية)ا��يللحاسباملستخدم�نالسكانعددبلغ

 مليون ٢٫٢سنواتف����) وستة٢٠١٨عام كانثمانمائة فيما

وأر�ع�نعام خالل٩٫٩%سنويقدرهنموبمعدل،أي٢٠٠٩ألفًا

)���٢٠٠٩الف-٢٠١٨(. 

الفئة �ي ا��ي الحاسب مستخدمي من السكان نسبة وتمثل

) ٤العمرية  %٨٢٫٧سنواتف����) عام ذا��ا العمرية السكانللفئة ،٢٠١٨من�جما�ي

  واملؤشرمرشحلالرتفاع.

 تبّ�ن أخرى، ناحية السكانمن نسبة ٤ -١٤(العمريةالفئة�ياإلحصاءاتأن (الذين

   .٢٠١٨ذا��اعام�يالفئةالعمريةالسكان�جما�يمن%٩٢٫٢�يا��يالحاسبيستخدمون 

نسباال�����ارتفاعاستخدام  
بلغعددالسكاناملستخدم�نل�ن��نت)العمريةالفئة٤�ي(����فيقارب سنوات ٢٫٣ما

مليون مستخدم كان٢٠١٨عام ٨١٦تقريباً فيما عام أيبمعدل٢٠٠٩ألفًا ،قدرهنمو

١٠٫٧%)���الف٢٠٠٩خالل -٢٠١٨ ،(للفئةا�ن��نتمستخدميمنالسكاننسبةوتمثل

) ٤العمرية ذا��ا العمرية السكانللفئة �جما�ي ���  ٥١٫٠سنواتف����)  ٢٠٠٩ %عام

٨٥٫٩وأصبحتعام%٢٠١٨.  

تبّ�ناإلحصاءاتأنمننا أخرى، السكانالذينيستخدمون حية الفئةا�ن��نت�ينسبة

  .٢٠١٨عام%٨٨٫٨ذا��اكانتالعمريةللفئةالسكان�جما�يمن)١٤- ٤(العمرية

ال������رتفاعوا�ستخدم�ناقتصاديًاالنا�ط�ننسبة  
 القوى ارتفع املستخدم�نللحاسبعدد كانا��ي،العاملة فقد

 عام٥٨٩تقريبًا وأصبح٢٠٠٩ألفًا ،٢٠١٨عاممليون ١٫٧تقريبًا

أما٢٠١٨.عام�يالعاملةالقوى �جما�يمن%٧٩٫٨أيمانسبته

واملستخدم�نل�ن��نتفقدكانت تقريبًانسبةالناش��ناقتصاديًا

٥٧٩عام٢٠٠٩ألفًاوأصبح١٫٨تقريبًا مليونعام٢٠١٨،نسبتهماأيجما�٨٤٬١�من%ي

.العاملةالقوى 
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خطوطبلغعدد
لكلالثابتالهاتف

١٠٠السكان١٦من
عام٢٠١٨خط 

نسبةارتفعت
مستخدميا�ن��نتا��

٨٥عام%٢٠١٨ 

  

٦(اقتصادياال��يط�ن���السكانأما ()١٥(���فأسنةكانفقدعددمستخدمي

%٩٥،أيمانسبته٢٠١٨عامألف٢٦٣وأصبح٢٠٠٩ألفًاعام١٣٧ا���الحاسب

استخدامهمنسبةوكانت .السنةتلك��اقتصادياال��يط�ن���السكان�جما��من

١٣٦ل�ن��نت عام ٢٠٠٩ألفًا ألفًا،٢٦٣وأصبح نسبته ما ٩٥أي �جما��من%

  ).فأ���سنة١٥(���ال��يط�ناقتصادياً السكان

��خطوطثباتالهاتفالثابت  
اإلحصاءات الخطوطالهاتفالثابتلكل تبّ�ن عدد بأن

١٠٠منانخفضحيثتذبذب��السكان١٧منعامخط

٢٠٠٩��١٦اعام٢٠١٨خطخطوطعدد��اعانويالحظ

٢٢بلغعام��٢٠١٢.  

نسبةخطوطانخفاضالهاتف املحمول  
منالسكان١٠٠املحموللكلالهاتفخطوطعنعددأما

من١٦١انخفضعام٢٠٠٩خط��١٤٣اعام٢٠١٨خط.

بلغ١٨٦وقدلكلمحمولهاتف١٠٠خطعامالسكانمن

٢٠١٣الف��ةخاللعدد��اع��٢٠٠٩و–٢٠١٨.  

نسبةمستخدميتزايدا�ن��نت  
٢٠٠٩مستخدمعام٥٢منالسكانمن١٠٠عددمستخدمياألن��نتلكلتصاعد

��٨٥امستخدم٢٠١٨عام.   

  

  

   

                                                            
)٦اوامل��لألعمالاملتف���ناوللدراسةمتف���نهمممنالعملقوةخارجالسكانأي:اقتصادياال��يط�ن���السكان(

  .اومتقاعديناو����عاجزين
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مراجعةيمكنالتخطيطموقعجهازواإلحصاءwww.psa.gov.qa هذامحتويات��علالطالع

وتاريخيصدارالذييضماإل  ةإحصائياتحديثة ، إ�� املواضيعباإلضافة التحليالتلجميع

��الاحتواهاواإلنجل��ية.وذلكالعربيةباللغت�ن   

فإن أخبار املوقعكذلك، يقدم عناً ، بياناتالويعرضالتخطيطواإلحصاءجهاز جديدة

معهمنتائجالتقاريرواملسوحاتدوريةكاألرقامالقياسيةألسعاراملس��لكوملخصاتأل ال ،

  .جهازالمساحةخاصةالستبياناتإفراز 

أنه��إاإلشارةال�خ���تجدرالحاسبجهاز��عملفأيتحميليمكناالطالعيمكنكما،

 ع�� إلشغالأيمنخدمةللوظائفالشاغرة املوقع، ع�� الذاتيةمباشرة وتحميلالس��ة

حال��،الوظائفهذهلدىتوفرت،الوظيفةطالباملؤهالت.والعمليةالعلمية 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

إحصاءات أخرى   إحصاءاتأخرى 
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اجتماعيةاحصاءات٢٠٠٧قطر-٢٠١٦(��ت�ليملخص) 
زمنية، ف��ة قطرخالل لدولة االجتما�� التقريرمسارالتطور إبرازيلخص ويتم

(دوريةالتقرير:�� عملي��التخطيطوالتنفيذ،املؤشراتاالجتماعيةاألك��استخداماً 

  سنت�ن)
  

قطردولة��املستدامةالتنمية٢٠١٨أهداف  
املوارداستخدام��قطرأحرزتهالذيالتقدممدىوتقييممراجعة��إالتقرير�د��

والسكانية االجتماعية املؤشرات من مجموعة خالل من مستدامة بطرق املتاحة

التطرق��إباإلضافةالنموومعدلاملحققالتقدميقيسوهو والبيئيةواالقتصادية.

هذاالتقريربالتعاونمعاملعهدالدبلوما���بوزارةملقارناتدوليةوإقليمية.ولقدأعد

  .(دوريةالتقرير:سنت�ن)الخارجية

إحصائيةصورة،والرجلاملرأة٢٠١٨تقرير(��ت�ليملخص) 
االجتماعيةيتناول  التنمية عملية سياق �� االجتما�� النوع قضايا التقرير

اإلحصائيةاملؤشراتأهمعرضخاللمنواالقتصاديةمكانةقياس��عتساعد��ال

لشؤون��االعاملجلسمعبالتعاونالتقريرهذاأعد.القطرياملجتمع��والرجلاملرأة

  .(دوريةالتقرير:سنت�ن)األسرة

تقريربالعينةالعاملةالقوى٢٠١٨مسح(��ت�ليملخص)  
التقريرويستعرض،بالعينةالعاملةالقوىمسحلنتائج تحليليًا يقدمالتقريرملخصًا

 قطرسنة دولة �� وخصائصالقوىالعاملة وتركيبة يستعرض٢٠١٨حجم كما ،

الدولة �� والبطالة معدالتاملشاركة مثل التقرير:بعضاملؤشراتالهامة (دورية

  .سنوي)

 )ع��نافذة االقتصادية االحصاءات فص��تقرير الثانيالفصل،
٢٠١٩(  

م النافذة تتناول يمكن ال�� املؤشراتاالقتصادية من لقياساستخدامهاجموعة

  :تتمثل��وال��والنموالتطور حيثاالقتصادمن

 الننمواتمعدل��املحاإلجما��جالحقيقي. 

  األسعارتوجهات ًقياسا��املسأسعارمؤشر��لكع.  

  الجاريالحسابم��ان��اإلجما��املحالناتجمنكنسبة.  

   

منشورات إدارة اإلحصاءات   منشوراتإدارةاإلحصاءات
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قطردولة��املياهإحصاءات٢٠١٧تقرير   

التقريراٌيعد ملحةعامةشاملةعنمصادر��دولةقطرويعطيإلحصاءاتاملياهلثانيهذا

قراراتاتخاذلدعممهمةخطوًة��ويعت.قطردولة��واستخداما��امبنيةاملياه��عاملعرفة

  .(دوريةالتقرير:سنت�ن)��قطاعاملياه
  

  ٢٠١٨الزواجوالطالقتقرير 
التقرير  يتناول والطالق، الزواج تمتو بيانات ال�� القطري�ن وطالق زواج قضايا تطور

فالقطردولةخارجتمت��الالقطري�نوطالقزواجأحداث يشملهاوسجلت��قطر،أما

   .(دوريةالتقرير:سنوي)التقرير
  

تقريريالبيئاإلحصاءات٢٠١٧ة  
التقرير يحتوي بحماية يتعلق قطرفيما دولة أحرزته ال�ب��الذي التقدم النظمع��

املوادمعالتعاملوطريقة��الصالصرفمياهومعالجةوجمعوالبحريةال��يةااليكولوجية

الهواءنوعيةلتحس�نالجهدمناملزيدبذللضرورةالتقرير��يشكما،األوزونبطبقةالضارة

  .(دوريةالتقرير:سنت�ن)ولحمايةموارداملياهالجوفيةمناالست��اف
  

 ��٢٠١٦املجتمعالقطري تقريرالرياضة
لدولةالرياضةقطاع �� لرصدالتطور �عت��إحصاءاتومؤشراتالرياضةعاماًلأساسيًا

األولإلحصاءاتالرياضة قطر، تمتنفيذامللخصالتحلي�� والذيتمفيه٢٠١٦وعليه، ،

لدى البياناتالسنويةاملتوفرة ضوء الجانبع�� هذا ��التطوراتالرصدجهازتخطيط

   .سنوات)٣(دوريةالتقرير:واإلحصاء
 

التعليم٢٠١٩تقرير 
لدولة التعليم قطاع �� التطور لرصد أساسيًا عاماًل �عت��إحصاءاتومؤشراتالتعليم

التعليمإلحصاءاتاألول وعليه،تمتنفيذامللخصالتحلي�� والذيتمفيه٢٠١٩قطر، ،

لدى البياناتالسنويةاملتوفرة ضوء الجانبع�� هذا ��التطوراترصدالتخطيطجهاز

  .سنوات)٣(دوريةالتقرير:واإلحصاء

  
   

منشورات إدارة اإلحصاءات   منشوراتإدارةاإلحصاءات
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والوفياتاملواليد٢٠١٧تقرير 

التقريرمنخاللتحليلاإلحصاءاتالحيوية املتعلقةباملواليدوالوفيات��دفهذا

)الف��ةخاللعامةبصفةوالوفياتاملواليدمؤشراتاتجاه��عالتعرف��٢٠٠٨إ -

٢٠١٧كمعالموالوفياتاملواليدإحصاءات توفرها املؤشراتال�� هذه وتستخدم .(

واالجتماعية الصحية األوضاع ولتحس�ن األمد، وطويلة القص��ة األهداف لبلوغ

  .(دوريةالتقرير:سنوي)ديةألفراداملجتمعالقطريكافةواالقتصا
  

قطردولة��والتطويرالبحثمسحنتائج٢٠١٥تقرير  
وخصائصهاوالتطويرالبحثمجال ��العاملة البشرية يعكسالتقريرحجماملوارد

(دوريةالتقرير:وحجماإلنفاقومجاالتهحسبنوعاإلنفاقومجاالتالبحثوالتطوير

الحاجة)حسب.  
  

  ٢٠١٦تقريراإلحصاءاتالثقافية
السكانحولهامةبيانات��عالتقرير١٥يحتويالثقافيةوالتخصصات��ف�كسنة

يشملكماالصلةذاتواملجاالتالثقافيةواملجاالتالعاملةالقوى��الثقافةكذلك

  .سنوات)٣(دوريةالتقرير:إنفاقاألسرواألفرادع��السلعوالخدماتالثقافية
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 ٢٠١٥للسكانواملساكنواملنشآتاملبسطنشرةالتعدادالعام
 بيانات ع�� اإلصدار هذا املبسطتعداداليحتوي ٢٠١٥لعام وهو .إحصاءات يعرض

،السكان:واملنشآتاملساكنلخصائص،.ال���ةهذهخالل  

  

أرقام��٢٠١٨قطر 
النسخةو تحتويالثالثون الثالثةدولةحولواملؤشراتالبياناتأهمأرقام��قطركتيبمن

 الزمنية ال���ة أسا��� بشكل ويغطي من٢٠١٥ -٢٠١٧قطر، العديد يتضمن كما ،

أماملعلوماتاإلحصائيةاملوجزةاملتعلقةباملجتمعالقطري،سواءأكانتسكانيةأماجتماعية

  اقتصادية.

  

قطرأطلس  
الصدارالثالثمنإصداراتمجلداتالخرائطالوطنيةالصادرةعنالوزارة.وقديعت��هذاا

الخصائص إ�� باإلضافة قطر، �� الديموغرافية الصورة ليعكس األطلس هذا أعد

الدولة تشهده الذي التطور تعكسحقيقه ال�� ذاتالعالقة، واالقتصادية .االجتماعية

األطلسويتضمنم��اسّيماال،أساسيةعناوين:مواضيع،اإلداري األطلسالتقسيم،��التغي

املنا�� ،،واألسر السكان واملرافق، والخدمات التحتية البنية البيئية، واألحوال الطبيعة

 .مؤشراتالسكانالقطري�ن،الزراعة،الصناعة،التجارةوالتبادلالتجاري 

  

 قطرإحصاءاتشهرية(مجلةإحصائية)
  نشرةقطرإحصاءاتشهريةتحتويع��بياناتأوليةعنالشهراملنصرم.

  

  

  

  

  

  

منشورات أخرى   منشوراتأخرى 
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  دولـةقطـر

  ةـدوحـرجالـبة:الدفنة،ـالدوح

 +٩٩٩٩٤٤٨٣٩٧٤س:ـفاك٨٨٨٨٤٤٩٥٩٧٤،+ف:ـهات

  

ال���دصندوق  
 رـقط -ةـالدوح١٨٥٥ص.ب:

  

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

  

البياناتطلبخدمات 
��عالطلباتإرسالااللكـال��ييمكنو��ـد�� MDR@psa.gov.qa  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عنوان جهاز التخطيط واإلحصاء   عنوانجهازالتخطيطواإلحصاء
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 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهاز)والطالقالزواجإحصاءات،الحيويةاإلحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٩-٢٠١٨(
www.psa.gov.qa  

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهاز)والوفياتاملواليدإحصاءات،الحيويةاإلحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٩-٢٠١٨(

www.psa.gov.qa 

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهاز)السكانإحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٩-٢٠١٨(www.psa.gov.qa 

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهاز)الصحيةالخدماتإحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٩-٢٠١٨(www.psa.gov.qa 

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهاز.السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل)العاملةالقوىإحصاءاتفصل،٢٠٠٩ -٢٠١٨(www.psa.gov.qa 

  قطر. ٢٠١٨دولة واإلحصاء. التخطيط (جهاز الخاصة االحتياجات ذوي إحصاءات فصل السنوية، اإلحصائية املجموعة فصل .٢٠٠٩-٢٠١٨(

www.psa.gov.qa 

  قطر. ٢٠١٨دولة واإلحصاء. التخطيط (جهاز والسياحة والثقافة االعالم إحصاءات فصل السنوية، اإلحصائية املجموعة فصل .٢٠٠٩-٢٠١٨(

www.psa.gov.qa 

 .قطر٢٠١٨دولة.التخطيطواإلحصاءجهاز.السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل)التعليمإحصاءاتفصل،٢٠٠٩-٢٠١٨(www.psa.gov.qa 

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهاز)البيئةإحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٩ -٢٠١٨(www.psa.gov.qa  

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهاز)والقضاءاالمنإحصاءاتفصل،السنويةاإلحصائيةاملجموعةفصل.٢٠٠٩ -٢٠١٨(www.psa.gov.qa  

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهازاملجموعةفصل.)الرياضةإحصاءاتفصل،السنوية٢٠٠٩اإلحصائية-٢٠١٨(www.psa.gov.qa  

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهاز،احصائيةصورة،والرجلاملـرأة.األسرةلشؤون��األع٢٠١٨واملجلسwww.psa.gov.qa 

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهازقطردولة��والطالقالزواج.٢٠١٨(وتحليلعرض)www.psa.gov.qa 

 قطردولة٢٠١٨.واإلحصاءالتخطيطجهاز)االسرةودخلانفاقمسح.٢٠١٨٬٢٠١٧(www.psa.gov.qa 

 .قطرواإلحصاءدولةالتخطيطجهاز.الالعام٢٠٠٤تعداد٢٠١٠و٢٠١٥وwww.psa.gov.qa 

 .قطر٢٠١٨دولة.واإلحصاءالتخطيطجهازالتدريبمسح.٢٠١٨www.psa.gov.qa 
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