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 قامئة اجلداول
  

- ٢٠١٢): معدل النمو السنوي ملجموع السكان حسب الجنس (تقديرات السكان منتصف العام) خالل الف��ة (١/١جدول رقم (
٢٠١٥( 

 

٢٠١٥): نسبة الجنس ونسبة اإلناث حسب الجنسية (تقديرات السكان منتصف العام) ١/٢جدول رقم (  

(تقديرات السكان منتصف العام) والجنسية والجنس ): التوزيع النس�� للسكان حسب الفئات العمرية العريضة ١/٣جدول رقم (
٢٠١٥ 

 

)٢٠١٥- ٢٠١٢لإلناث القطريات خالل الف��ة (): معدل الخصوبة الكلية ١/٤جدول رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): معدالت الخصوبة العمرية للقطريات (�� األلف) خالل الف��ة (١/٥جدول رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): معدل اإلحالل الخام للمرأة القطرية خالل الف��ة (١/٦جدول رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢خالل الف��ة ( الزواجيةسنة ف�ك��) حسب الجنس و الحالة  ١٥): التوزيع النس�� للقطري�ن (١/٧جدول رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): متوسط العمر عند الزواج األول حسب الجنس والجنسية خالل الف��ة (١/٨جدول رقم (  

٢٠١٠ تعداد): توزيع األسر القطرية ال�� ترأسها إناث حسب املستوى التعلي��، ١/٩جدول رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): نسبة اإلعالة العمرية خالل الف��ة (١/١٠جدول رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): مؤشر عبء العناية باألطفال للمرأة القطرية خالل الف��ة (١/١١جدول رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢معدل األمية حسب الجنس خالل الف��ة (): ٢/١جدول رقم (  

): عدد امللتحق�ن بمراكز األمية وتعليم الكبار حسب املراحل التعليمية والجنس خالل السنوات ٢/٢جدول رقم (
)٢٠١٤/٢٠١٥ –٢٠١١/٢٠١٢الدراسية(

 

)٢٠١٥- ٢٠١٢ب�ن الجنس�ن خالل الف��ة (): معدل اإلملام بالقراءة والكتابة حسب الجنس ومؤشر املساواة ٢/٣جدول رقم (  

)٢٠١٤/٢٠١٥ –٢٠١١/٢٠١٢): تطور عدد طالب املرحلة االبتدائية حسب الجنس خالل السنوات الدراسية(٢/٤جدول رقم (  

الف��ة ): معدل االلتحاق اإلجما�� والصا�� ومؤشر املساواة ب�ن الجنس�ن �� املرحلة االبتدائية حسب الجنس خالل ٢/٥جدول رقم (
)٢٠١٥- ٢٠١٢( 

 

 ): التوزيع النس�� ألعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلة االبتدائية حسب الجنس والجنسية خالل السنوات الدراسية٢/٦جدول رقم (
)٢٠١١/٢٠١٢– ٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

 –٢٠١١/٢٠١٢( الدراسية): تطور عدد الطالب �� املرحلة اإلعدادية والثانوية حسب الجنس خالل السنوات ٢/٧جدول رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

): معدل االلتحاق اإلجما�� والصا�� ومؤشر املساواة ب�ن الجنس�ن �� املرحلة اإلعدادية والثانوية حسب الجنس خالل ٢/٨جدول رقم (
)٢٠١٥- ٢٠١٢الف��ة ( 

 

ثانوية حسب الجنس والجنسية خالل السنوات ): التوزيع النس�� ألعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلة اإلعدادية وال٢/٩جدول رقم (
)٢٠١٤/٢٠١٥ –٢٠١١/٢٠١٢الدراسية(

 

 –٢٠١١/٢٠١٢): تطور عدد الطالب والخريج�ن �� التعليم الجام�� حسب الجنس خالل السنوات الدراسية(٢/١٠جدول رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

التعليم الجام�� حسب الجنس والجنسية خالل السنوات ): التوزيع النس�� ألعضاء الهيئة التدريسية �� ٢/١١جدول رقم (
)٢٠١٤/٢٠١٥ –٢٠١١/٢٠١٢الدراسية(

 

)٢٠١٥ - ٢٠١٢): عدد املتدرب�ن �� املراكز التدريبية حسب الجنس و قطاع جهة التدريب خالل الف��ة (٢/١٢جدول رقم (  

٢٠١٥ب الجنس والجنسية ومجال التدريب، ): التوزيع النس�� للمتدرب�ن �� املراكز التدريبية حس٢/١٣جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢): عدد املدرب�ن �� املراكز التدريبية حسب الجنس وقطاع جهة التدريب خالل الف��ة (٢/١٤جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢): العمر املتوقع عند الوالدة للقطري�ن حسب الجنس خالل الف��ة (٣/١جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢وفيات األطفال الرضع حسب الجنس (باأللف) خالل الف��ة (): معدل ٣/٢جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢): معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة حسب الجنس (باأللف) خالل الف��ة (٣/٣جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢ل الف��ة (): التوزيع النس�� لوفاة القطري�ن حسب الجنس وأسباب الوفاة للمجموعات األساسية خال٣/٤جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢مولود ��) خالل الف��ة ( ١٠٠٬٠٠٠): معدل وفيات األمهات (لكل ٣/٥جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢والجنسية خالل الف��ة (سنة ف�ك��) حسب الجنس ١٥): معدل املشاركة االقتصادية (٤/١جدول رقم (  

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية و الفئات العمرية خالل  ١٥النشيط�ن اقتصاديًا (): التوزيع النس�� للسكان ٤/٢جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢الف��ة ( 

 

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية و الحالة العملية خالل  ١٥): التوزيع النس�� للسكان النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٣جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢الف��ة ( 

 

 ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية واملهنة خالل الف��ة ( ١٥يع النس�� للسكان النشيط�ن اقتصاديًا (): التوز٤/٤جدول رقم (
-٢٠١٥( 

 

سنة ف�ك��) �� األنشطة الصناعية واملقاوالت واالتصاالت حسب الجنس  ١٥السكان النشيط�ن اقتصاديًا ( نسبة ):٤/٥جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢والجنسية خالل الف��ة (

 

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية والقطاع خالل الف��ة  ١٥): التوزيع النس�� للسكان النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٦جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢( 

 

 - ٢٠١٣): متوسط األجر الشهري وساعات العمل األسبوعية لإلناث بالنسبة ��� الذكور حسب املهن خالل الف��ة (٤/٧جدول رقم (
٢٠١٥( 

 

متوسط األجر الشهري وساعات العمل األسبوعية لإلناث بالنسبة ��� الذكور حسب النشاط االقتصادي خالل ٤/٨قم (جدول ر :(
)٢٠١٥ - ٢٠١٣الف��ة ( 

 

)٢٠١٥ - ٢٠١٢( ): حصة الوظائف املدفوعة األجر �� القطاع ���� الزرا�� حسب الجنس خالل الف��ة٤/٩جدول رقم (  

 - ٢٠١٢ب�ن الجنس�ن خالل الف��ة ( املساواةسنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية ومؤشر  ١٥): معدل البطالة (٤/١٠جدول رقم (
٢٠١٥( 

 

ب�ن الجنس�ن  املساواةسنة) حسب الجنس والجنسية ومؤشر  ٢٤-١٥): معدل البطالة للشباب �� الفئة العمرية (٤/١١جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢خالل الف��ة ( 

 

)٢٠١٥ - ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس خالل الف��ة ( ١٥): التوزيع النس�� للسكان ���� النشيط�ن اقتصاديًا (٤/١٢جدول رقم (  

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية و سبب عدم النشاط  ١٥): التوزيع النس�� للسكان ���� النشيط�ن اقتصاديًا (٤/١٣جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢خالل الف��ة ( 

 

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية  ١٥): التوزيع النس�� للسكان ���� النشيط�ن اقتصاديًا (٤/١٤جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢خالل الف��ة ( 

 

)٢٠١٥ - ٢٠٠٣): املشاركة السياسية �� انتخابات املجلس البلدي املركزي حسب الجنس خالل دوراته األربع للف��ة (٥/١جدول رقم (  

 - ٢٠١٢): التوزيع النس�� ملديري املشاريع واألعمال القطري�ن حسب الجنس �� بعض القطاعات خالل الف��ة (٥/٢جدول رقم (
٢٠١٥( 

 

)٢٠١٥ - ٢٠١٣): رئاسة وعضوية مجالس اإلدارة �� عدد من مؤسسات املجتمع املدني حسب الجنس خالل الف��ة (٥/٣جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢): عدد القطري�ن �� النيابة العامة ومهن القضاة ومساعد��م واملحاماة حسب الجنس خالل الف��ة (٥/٤(جدول رقم   

)٢٠١٥ - ٢٠١٢): املشاركة �� تحرير الصحف واملجالت حسب الجنس والجنسية خالل الف��ة (٥/٥جدول رقم (  

)٢٠١٤/٢٠١٥ –٢٠١١/٢٠١٢الجنس خالل املواسم الرياضية (): املشاركة �� األنشطة الرياضية حسب ٥/٦جدول رقم (  

)٢٠١٠ - ١٩٨٦): عدد األشخاص ذوي اإلعاقة حسب الجنس والجنسية خالل الف��ة (٦/١جدول رقم (  

٢٠١٠ تعداد): التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة حسب الجنس و نوع اإلعاقة، ٦/٢جدول رقم (  

٢٠١٠ تعدادسنة ف�ك��) حسب الجنس والحالة الزواجية،  ١٥): التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة (٦/٣جدول رقم (  

)٢٠١٥-٢٠١٤): عدد األشخاص ذوي اإلعاقة امل�جل�ن �� مراكز ذوي اإلعاقة حسب الجنس واملركز خالل الف��ة (٦/٤جدول رقم (  

٢٠١٠ تعدادسنوات ف�ك��) حسب الجنس و الحالة التعليمية،  ١٠طري�ن ذوي اإلعاقة (): التوزيع النس�� للق٦/٥جدول رقم (  
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)٢٠١٥ - ٢٠١٢): معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة حسب الجنس (باأللف) خالل الف��ة (٣/٣جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢ل الف��ة (): التوزيع النس�� لوفاة القطري�ن حسب الجنس وأسباب الوفاة للمجموعات األساسية خال٣/٤جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢مولود ��) خالل الف��ة ( ١٠٠٬٠٠٠): معدل وفيات األمهات (لكل ٣/٥جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢والجنسية خالل الف��ة (سنة ف�ك��) حسب الجنس ١٥): معدل املشاركة االقتصادية (٤/١جدول رقم (  

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية و الفئات العمرية خالل  ١٥النشيط�ن اقتصاديًا (): التوزيع النس�� للسكان ٤/٢جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢الف��ة ( 

 

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية و الحالة العملية خالل  ١٥): التوزيع النس�� للسكان النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٣جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢الف��ة ( 

 

 ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية واملهنة خالل الف��ة ( ١٥يع النس�� للسكان النشيط�ن اقتصاديًا (): التوز٤/٤جدول رقم (
-٢٠١٥( 

 

سنة ف�ك��) �� األنشطة الصناعية واملقاوالت واالتصاالت حسب الجنس  ١٥السكان النشيط�ن اقتصاديًا ( نسبة ):٤/٥جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢والجنسية خالل الف��ة (

 

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية والقطاع خالل الف��ة  ١٥): التوزيع النس�� للسكان النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٦جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢( 

 

 - ٢٠١٣): متوسط األجر الشهري وساعات العمل األسبوعية لإلناث بالنسبة ��� الذكور حسب املهن خالل الف��ة (٤/٧جدول رقم (
٢٠١٥( 

 

متوسط األجر الشهري وساعات العمل األسبوعية لإلناث بالنسبة ��� الذكور حسب النشاط االقتصادي خالل ٤/٨قم (جدول ر :(
)٢٠١٥ - ٢٠١٣الف��ة ( 

 

)٢٠١٥ - ٢٠١٢( ): حصة الوظائف املدفوعة األجر �� القطاع ���� الزرا�� حسب الجنس خالل الف��ة٤/٩جدول رقم (  

 - ٢٠١٢ب�ن الجنس�ن خالل الف��ة ( املساواةسنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية ومؤشر  ١٥): معدل البطالة (٤/١٠جدول رقم (
٢٠١٥( 

 

ب�ن الجنس�ن  املساواةسنة) حسب الجنس والجنسية ومؤشر  ٢٤-١٥): معدل البطالة للشباب �� الفئة العمرية (٤/١١جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢خالل الف��ة ( 

 

)٢٠١٥ - ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس خالل الف��ة ( ١٥): التوزيع النس�� للسكان ���� النشيط�ن اقتصاديًا (٤/١٢جدول رقم (  

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية و سبب عدم النشاط  ١٥): التوزيع النس�� للسكان ���� النشيط�ن اقتصاديًا (٤/١٣جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢خالل الف��ة ( 

 

سنة ف�ك��) حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية  ١٥): التوزيع النس�� للسكان ���� النشيط�ن اقتصاديًا (٤/١٤جدول رقم (
)٢٠١٥ - ٢٠١٢خالل الف��ة ( 

 

)٢٠١٥ - ٢٠٠٣): املشاركة السياسية �� انتخابات املجلس البلدي املركزي حسب الجنس خالل دوراته األربع للف��ة (٥/١جدول رقم (  

 - ٢٠١٢): التوزيع النس�� ملديري املشاريع واألعمال القطري�ن حسب الجنس �� بعض القطاعات خالل الف��ة (٥/٢جدول رقم (
٢٠١٥( 

 

)٢٠١٥ - ٢٠١٣): رئاسة وعضوية مجالس اإلدارة �� عدد من مؤسسات املجتمع املدني حسب الجنس خالل الف��ة (٥/٣جدول رقم (  

)٢٠١٥ - ٢٠١٢): عدد القطري�ن �� النيابة العامة ومهن القضاة ومساعد��م واملحاماة حسب الجنس خالل الف��ة (٥/٤(جدول رقم   

)٢٠١٥ - ٢٠١٢): املشاركة �� تحرير الصحف واملجالت حسب الجنس والجنسية خالل الف��ة (٥/٥جدول رقم (  

)٢٠١٤/٢٠١٥ –٢٠١١/٢٠١٢الجنس خالل املواسم الرياضية (): املشاركة �� األنشطة الرياضية حسب ٥/٦جدول رقم (  

)٢٠١٠ - ١٩٨٦): عدد األشخاص ذوي اإلعاقة حسب الجنس والجنسية خالل الف��ة (٦/١جدول رقم (  

٢٠١٠ تعداد): التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة حسب الجنس و نوع اإلعاقة، ٦/٢جدول رقم (  

٢٠١٠ تعدادسنة ف�ك��) حسب الجنس والحالة الزواجية،  ١٥): التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة (٦/٣جدول رقم (  

)٢٠١٥-٢٠١٤): عدد األشخاص ذوي اإلعاقة امل�جل�ن �� مراكز ذوي اإلعاقة حسب الجنس واملركز خالل الف��ة (٦/٤جدول رقم (  

٢٠١٠ تعدادسنوات ف�ك��) حسب الجنس و الحالة التعليمية،  ١٠طري�ن ذوي اإلعاقة (): التوزيع النس�� للق٦/٥جدول رقم (  
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 تعدادسنة ��ك��) من �ج�ا�� ذوي اإلعاقة حسب الجنس،  ١٥): معدل املشاركة االقتصادية للقطر��ن ذوي اإلعاقة (٦/٦جدول رقم (
٢٠١٠ 

 

٢٠١٠ تعدادحسب الجنس واملهنة،  سنة ��ك��) ١٥النشيط�ن اقتصاديًا (): التوزيع النس�� للقطر��ن ذوي اإلعاقة ٦/٧جدول رقم (  

٢٠١٠ تعدادسنة ��ك��) حسب الجنس والقطاع،  ١٥): التوزيع النس�� للقطر��ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديا (٦/٨جدول رقم (  

�� مستشفى الرميلة حسب الجنس ونوع  سنة ��ك��) الذين تلقوا خدمات ١٥): عدد القطر��ن ذوي اإلعاقة (٦/٩جدول رقم (
٢٠١٥اإلعاقة،  

 

): التوزيع النس�� لل�و�ف�ن الذين يقدمون خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة �� مستشفى الرميلة حسب الجنس ٦/١٠جدول رقم (
)٢٠١٥- ٢٠١٢والجنسية خالل الف��� (

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 قامئة أالشاكل البيانية
  

  

)٢٠١٥-٢٠١٢السكان �� دولة قطر (باأللف) خالل الف��ة (): عدد ١/١شكل رقم ( 

٢٠١٥): الهرم السكاني إل�ما�� السكان (باأللف)،١/٢شكل رقم ( 

٢٠١٥): الهرم السكاني للقطري�ن (باأللف)،١/٣شكل رقم ( 

)٢٠١٥-٢٠١٢): معدالت الخصوبة العمرية للقطريات خالل الف��ة (١/٤شكل رقم ( 

)٢٠١٥-٢٠١٢(تطور نسبة اإلعالة خالل الف��ة): ١/٥شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس خالل الف��ة (١٥): معدل األمية للسكان البال��ن (٢/١شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة) حسب الجنس خالل الف��ة (٢٤-١٥): معدل األمية للشباب (٢/٢شكل رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢ب�ن الجنس�ن للملم�ن بالقراءة والكتابة خالل الف��ة (): مؤشر املساواة ٢/٣شكل رقم (  

 –٢٠١١/٢٠١٢): عدد الطالب امللت�ق�ن بالتعليم حسب الجنس (باأللف) خالل السنوات الدراسية (٢/٤شكل رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

)٢٠١٤/٢٠١٥ –٢٠١١/٢٠١٢ة (): نسبة البنات ��� البن�ن �� املراحل التعليمية خالل السنوات الدراسي٢/٥شكل رقم (  

)٢٠١٤/٢٠١٥–٢٠١١/٢٠١٢): عدد طالب املرحلة االبتدائية حسب الجنس (باأللف) خالل السنوات الدراسية (٢/٦شكل رقم (  

): التوزيع النس�� ألعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلة االبتدائية حسب الجنس خالل السنوات الدراسية ٢/٧شكل رقم (
)٢٠١١/٢٠١٢– ٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

 –٢٠١١/٢٠١٢): عدد طالب املرحلة اإلعدادية والثانوية حسب الجنس (باأللف) خالل السنوات الدراسية (٢/٨شكل رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

): التوزيع النس�� ألعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلة اإلعدادية والثانوية حسب الجنس خالل السنوات الدراسية ٢/٩شكل رقم (

)٢٠١١/٢٠١٢– ٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

 –٢٠١١/٢٠١٢): عدد طالب الجامعات والكليات حسب الجنس (باأللف) خالل السنوات الدراسية (٢/١٠شكل رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

 –٢٠١١/٢٠١٢): تطور عدد الخريج�ن من الجامعات والكليات حسب الجنس خالل السنوات الدراسية (٢/١١شكل رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

)٢٠١٥- ٢٠١٢): عدد املتدرب�ن �� املراكز التدريبية حسب الجنس (باأللف) خالل الف��ة (٢/١٢(شكل رقم   

)٢٠١٥-٢٠١٢): عدد املدرب�ن �� املراكز التدريبية حسب الجنس خالل الف��ة (٢/١٣شكل رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): العمر املتوقع عند الوالدة للقطري�ن حسب الجنس خالل الف��ة (٣/١شكل رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): معدل وفيات األطفال الرضع حسب الجنس (باأللف) خالل الف��ة (٣/٢شكل رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة حسب الجنس (باأللف) خالل الف��ة (٣/٣شكل رقم ( 

٢٠١٥): التوزيع النس�� لوفيات القطري�ن حسب الجنس وأسباب الوفاة للمجموعات األساسية، ٣/٤شكل رقم ( 

)٢٠١٥ - ١٩٨٦سنة) خالل الف��ة (١٩-١٥) عدد الوالدات لكل ألف امرأة قطرية �� الفئة العمرية (٣/٥شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس خالل الف��ة (١٥): معدل املشاركة االقتصادية للقطري�ن (٤/١شكل رقم (  

٢٠١٥سنة ف�ك��) حسب الجنس واملهنة،١٥): التوزيع النس�� للسكان القطري�ن النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٢شكل رقم (  

واالتصاالت حسب سنة ف�ك��) �� األنشطة الصناعية واملقاوالت  ١٥): نسبة القطري�ن النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٣شكل رقم (
)٢٠١٥- ٢٠١٢الجنس خالل الف��ة  (

 

٢٠١٥سنة ف�ك��) حسب الجنس والقطاع،١٥): التوزيع النس�� للسكان القطري�ن النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٤شكل رقم (  

)٢٠١٥-٢٠١٢): معدل البطالة للقطري�ن حسب الجنس خالل الف��ة (٤/٥شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة) حسب الجنس خالل الف��ة (٢٤-١٥للشباب القطري�ن ( ): معدل البطالة٤/٦شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس خالل الف��ة (١٥النشيط�ن اقتصاديًا (����): التوزيع النس�� للسكان٤/٧شكل رقم (  
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 قامئة أالشاكل البيانية
  

  

)٢٠١٥-٢٠١٢السكان �� دولة قطر (باأللف) خالل الف��ة (): عدد ١/١شكل رقم ( 

٢٠١٥): الهرم السكاني إل�ما�� السكان (باأللف)،١/٢شكل رقم ( 

٢٠١٥): الهرم السكاني للقطري�ن (باأللف)،١/٣شكل رقم ( 

)٢٠١٥-٢٠١٢): معدالت الخصوبة العمرية للقطريات خالل الف��ة (١/٤شكل رقم ( 

)٢٠١٥-٢٠١٢(تطور نسبة اإلعالة خالل الف��ة): ١/٥شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس خالل الف��ة (١٥): معدل األمية للسكان البال��ن (٢/١شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة) حسب الجنس خالل الف��ة (٢٤-١٥): معدل األمية للشباب (٢/٢شكل رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢ب�ن الجنس�ن للملم�ن بالقراءة والكتابة خالل الف��ة (): مؤشر املساواة ٢/٣شكل رقم (  

 –٢٠١١/٢٠١٢): عدد الطالب امللت�ق�ن بالتعليم حسب الجنس (باأللف) خالل السنوات الدراسية (٢/٤شكل رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

)٢٠١٤/٢٠١٥ –٢٠١١/٢٠١٢ة (): نسبة البنات ��� البن�ن �� املراحل التعليمية خالل السنوات الدراسي٢/٥شكل رقم (  

)٢٠١٤/٢٠١٥–٢٠١١/٢٠١٢): عدد طالب املرحلة االبتدائية حسب الجنس (باأللف) خالل السنوات الدراسية (٢/٦شكل رقم (  

): التوزيع النس�� ألعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلة االبتدائية حسب الجنس خالل السنوات الدراسية ٢/٧شكل رقم (
)٢٠١١/٢٠١٢– ٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

 –٢٠١١/٢٠١٢): عدد طالب املرحلة اإلعدادية والثانوية حسب الجنس (باأللف) خالل السنوات الدراسية (٢/٨شكل رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

): التوزيع النس�� ألعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلة اإلعدادية والثانوية حسب الجنس خالل السنوات الدراسية ٢/٩شكل رقم (

)٢٠١١/٢٠١٢– ٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

 –٢٠١١/٢٠١٢): عدد طالب الجامعات والكليات حسب الجنس (باأللف) خالل السنوات الدراسية (٢/١٠شكل رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

 –٢٠١١/٢٠١٢): تطور عدد الخريج�ن من الجامعات والكليات حسب الجنس خالل السنوات الدراسية (٢/١١شكل رقم (
٢٠١٤/٢٠١٥( 

 

)٢٠١٥- ٢٠١٢): عدد املتدرب�ن �� املراكز التدريبية حسب الجنس (باأللف) خالل الف��ة (٢/١٢(شكل رقم   

)٢٠١٥-٢٠١٢): عدد املدرب�ن �� املراكز التدريبية حسب الجنس خالل الف��ة (٢/١٣شكل رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): العمر املتوقع عند الوالدة للقطري�ن حسب الجنس خالل الف��ة (٣/١شكل رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): معدل وفيات األطفال الرضع حسب الجنس (باأللف) خالل الف��ة (٣/٢شكل رقم (  

)٢٠١٥- ٢٠١٢): معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة حسب الجنس (باأللف) خالل الف��ة (٣/٣شكل رقم ( 

٢٠١٥): التوزيع النس�� لوفيات القطري�ن حسب الجنس وأسباب الوفاة للمجموعات األساسية، ٣/٤شكل رقم ( 

)٢٠١٥ - ١٩٨٦سنة) خالل الف��ة (١٩-١٥) عدد الوالدات لكل ألف امرأة قطرية �� الفئة العمرية (٣/٥شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس خالل الف��ة (١٥): معدل املشاركة االقتصادية للقطري�ن (٤/١شكل رقم (  

٢٠١٥سنة ف�ك��) حسب الجنس واملهنة،١٥): التوزيع النس�� للسكان القطري�ن النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٢شكل رقم (  

واالتصاالت حسب سنة ف�ك��) �� األنشطة الصناعية واملقاوالت  ١٥): نسبة القطري�ن النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٣شكل رقم (
)٢٠١٥- ٢٠١٢الجنس خالل الف��ة  (

 

٢٠١٥سنة ف�ك��) حسب الجنس والقطاع،١٥): التوزيع النس�� للسكان القطري�ن النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٤شكل رقم (  

)٢٠١٥-٢٠١٢): معدل البطالة للقطري�ن حسب الجنس خالل الف��ة (٤/٥شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة) حسب الجنس خالل الف��ة (٢٤-١٥للشباب القطري�ن ( ): معدل البطالة٤/٦شكل رقم ( 

)٢٠١٥- ٢٠١٢سنة ف�ك��) حسب الجنس خالل الف��ة (١٥النشيط�ن اقتصاديًا (����): التوزيع النس�� للسكان٤/٧شكل رقم (  
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سنة ��ك��) حسب الجنس و سبب عدم النشاط،  ١٥النشيط�ن اقتصاديًا ( ����): التوزيع النس�� للسكان القطري�ن ٤/٨شكل رقم (
٢٠١٥

 

، والفئات العمريةسنة ��ك��) حسب الجنس  ١٥النشيط�ن اقتصاديًا ( ����): التوزيع النس�� للسكان القطري�ن ٤/٩شكل رقم (
٢٠١٥

 

 –٢٠٠٣املجلس البلدي املركزي خالل دوراته األربع للف��� (): نسبة املق��ع�ن ��� �جما�� الناخب�ن �� انتخابات ٥/١شكل رقم (
٢٠١٥( 

 

)٢٠١٥ -٢٠١٢): نسبة مشاركة القطري�ن �� تحرير الصحف واملجالت خالل الف��� (٥/٢شكل رقم (  

)٢٠١٠ –١٩٨٦): التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة حسب الجنس خالل الف��� (٦/١شكل رقم (  

٢٠١٠ تعدادالتوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة حسب الجنس ونوع اإلعاقة،): ٦/٢شكل رقم (  

٢٠١٠ تعدادسنوات ��ك��) حسب الجنس و الحالة الزواجية،١٥): التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة (٦/٣شكل رقم (  

٢٠١٠ تعدادلجنس و الحالة التعليمية،سنوات ��ك��) حسب ا١٠): التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة (٦/٤شكل رقم (  

٢٠١٠ تعدادسنة ��ك��) حسب الجنس واملهنة، ١٥): التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديًا (٦/٥شكل رقم (  

 تعدادع، سنة ��ك��) حسب الجنس والقطا ١٥): التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديًا (٦/٦شكل رقم (
٢٠١٠

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

   

 تقدمي
  

 �ننوعاملساواة ب�ن الوتعزيز التداب�� الالزمة لسد فجوات النوع االجتما�� تصاعد اهتمام مختلف دول العالم خالل العقدين املنصرم�ن باتخاذ 
وتعزز مكان��ا ��  �� التنمية املستدامة هادورباعتبارها حقا من حقوق اإلنسان وأحَد األهداِف اإلنمائية لأللفية، و�� تسمح للمرأة بأداء 

 املجتمع. وتس�� دولة قطر إ�� خلق شراكة وطنية ب�ن مؤسسات الدولة ل��ي�ة الظروف، لالرتقاء بقضايا النوع االجتما�� وال��و� بحياة كل
املقبلة. لألجيال دائمةُ فوائٌدمن املرأة والرجل و�� ذلك 

للمرأة والرجل �� دولة قطر إ�� تشخيص مدى التباين ب�ن الذكور واإلناث �� املجاالت االجتماعية، والصحية،  السابعو��دف التقرير اإلحصائي 
 – ٢٠١١ابعة تنفيذ اس��اتيجية التنمية الوطنية لدولة قطرومت ٢٠٣٠والتعليمية، واالقتصادية، والسياسية بغية تحقيق أهداف رؤية قطر 

وتقييم التقدم الذي أحرزته الدولة �� مجال تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص ب�ن الرجل واملرأة، عن طريق اتباع معاي�� موضوعية  ٢٠١٦
لرجل والعالقة املتبادلة بي��ما، وزيادة الو�� بمكانة املرأة �� للتقييم. كما ��دف التقرير إ�� جمع وتحليل ونشر البيانات املتعلقة بأدوار املرأة وا

املجتمع.

�� النظم االجتماعية،  غ���هذا وقد أكدت التقارير السابقة خصوصية البناء االجتما�� �� دولة قطر ووجود تحوالت أساسية أدت إ�� ت
�� خصائصهما السكانية، أوالهما شريحة السكان القطري�ن الذين  والثقافية، والسكانية. فاملجتمع القطري يتكون من شريحت�ن متباينت�ن

متوازن �� بنيته الديموغرافية  غ���القطري�ن ال�� تمثل مجتمعا  غ���يمثلون مجتمعا طبيعيا من الناحية الديموغرافية، و�ان��ما شريحة السكان 
الرغم من ذلك فقد حققت املرأة القطرية مكاسب كب��ًة �� عدد من مما يسبب عدم التوازن �� التوزيع النو�� ب�ن الذكور واإلناث. وع�� 

املجاالت ال�� يكشف ع��ا هذا التقرير.    

ًلصناع القرار وواض�� سياسات التنمية املستدامة، بحيث يساعدهم  وتأمل وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء أن يشكل هذا التقرير مرجعا
راز التقدم وتحقيق التطلعات ال�� تول��ا الدولة إلشراك املرأة �� مس��ة التنمية الوطنية وتمكي��ا وتحقيق املطلوبة إلح تع�� تحديد اإلجراءا

املساواة  �� مجال النوع االجتما��. وكذلك الحال بالنسبة لتقييم ما تم من إنجازات �� تطبيق اس��اتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  
٢٠١٦ – ٢٠١١.





  صالحبنمحمدالنابتد.
وزيرالتخطيطالتنمويواإلحصاء 

 ع����بنسعدال��ا��النعيميد.
  والعملوالشؤوناالجتماعيةوزيرالتنميةاإلدارية
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 تقدمي
  

 �ننوعاملساواة ب�ن الوتعزيز التداب�� الالزمة لسد فجوات النوع االجتما�� تصاعد اهتمام مختلف دول العالم خالل العقدين املنصرم�ن باتخاذ 
وتعزز مكان��ا ��  �� التنمية املستدامة هادورباعتبارها حقا من حقوق اإلنسان وأحَد األهداِف اإلنمائية لأللفية، و�� تسمح للمرأة بأداء 

 املجتمع. وتس�� دولة قطر إ�� خلق شراكة وطنية ب�ن مؤسسات الدولة ل��ي�ة الظروف، لالرتقاء بقضايا النوع االجتما�� وال��و� بحياة كل
املقبلة. لألجيال دائمةُ فوائٌدمن املرأة والرجل و�� ذلك 

للمرأة والرجل �� دولة قطر إ�� تشخيص مدى التباين ب�ن الذكور واإلناث �� املجاالت االجتماعية، والصحية،  السابعو��دف التقرير اإلحصائي 
 – ٢٠١١ابعة تنفيذ اس��اتيجية التنمية الوطنية لدولة قطرومت ٢٠٣٠والتعليمية، واالقتصادية، والسياسية بغية تحقيق أهداف رؤية قطر 

وتقييم التقدم الذي أحرزته الدولة �� مجال تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص ب�ن الرجل واملرأة، عن طريق اتباع معاي�� موضوعية  ٢٠١٦
لرجل والعالقة املتبادلة بي��ما، وزيادة الو�� بمكانة املرأة �� للتقييم. كما ��دف التقرير إ�� جمع وتحليل ونشر البيانات املتعلقة بأدوار املرأة وا

املجتمع.

�� النظم االجتماعية،  غ���هذا وقد أكدت التقارير السابقة خصوصية البناء االجتما�� �� دولة قطر ووجود تحوالت أساسية أدت إ�� ت
�� خصائصهما السكانية، أوالهما شريحة السكان القطري�ن الذين  والثقافية، والسكانية. فاملجتمع القطري يتكون من شريحت�ن متباينت�ن

متوازن �� بنيته الديموغرافية  غ���القطري�ن ال�� تمثل مجتمعا  غ���يمثلون مجتمعا طبيعيا من الناحية الديموغرافية، و�ان��ما شريحة السكان 
الرغم من ذلك فقد حققت املرأة القطرية مكاسب كب��ًة �� عدد من مما يسبب عدم التوازن �� التوزيع النو�� ب�ن الذكور واإلناث. وع�� 

املجاالت ال�� يكشف ع��ا هذا التقرير.    

ًلصناع القرار وواض�� سياسات التنمية املستدامة، بحيث يساعدهم  وتأمل وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء أن يشكل هذا التقرير مرجعا
راز التقدم وتحقيق التطلعات ال�� تول��ا الدولة إلشراك املرأة �� مس��ة التنمية الوطنية وتمكي��ا وتحقيق املطلوبة إلح تع�� تحديد اإلجراءا

املساواة  �� مجال النوع االجتما��. وكذلك الحال بالنسبة لتقييم ما تم من إنجازات �� تطبيق اس��اتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  
٢٠١٦ – ٢٠١١.





  صالحبنمحمدالنابتد.
وزيرالتخطيطالتنمويواإلحصاء 

 ع����بنسعدال��ا��النعيميد.
  والعملوالشؤوناالجتماعيةوزيرالتنميةاإلدارية
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املقدمة
والتأكيد ع�� أهمية املساواة ب�ن الجنس�ن �� عملية التنمية، وذلك �� العديد من  هابدأ االهتمام عامليًا بإحصاءات النوع االجتما�� وتطوير إنتاجها ونشر

ومؤتمر ١٩٩٥) واملؤتمر العال�� الرابع املع�� باملرأة (بيج�ن ١٩٩٤عالنات الدولية، م��ا املؤتمر الدو�� للسكان والتنمية (القاهرة املؤتمرات واالتفاقيات واإل ،(
، ثم االجتماعات الخمسية والعشرية ال�� ٢٠٠٠). كما أكد ع�� أهمي��ا إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية سنة ١٩٩٥كوب��اجن القمة للتنمية االجتماعية (

عقدت ملتابعة ما تم تنفيذه �� هذه املؤتمرات والقمم. و�� بذلك تعهدت بال��ك�� ع�� تحس�ن وضع املرأة والرجل ع�� حد سواء.

إلحصاءات وتطويرها كأدوات للتخطيط ولتحليل السياسات أهمية م��ايدة وم��ا االهتمام بإحصاءات النوع االجتما�� حيث وع�� الصعيد الوط�� تحتل ا
وتعزيز مكان��ا ��  يأتي ذلك منسجما مع التطلعات ال�� تول��ا الدولة نحو إشراك املرأة �� مس��ة التنمية الوطنية وتمكي��ا من املساهمة �� اتخاذ القرار

تمع.املج

بعة من الثقافة ويعرف النوع االجتما�� بأنه "تصور لألدوار والعالقات االجتماعية والقيم ال�� يحددها املجتمع لكل من الجنس�ن (املرأة والرجل) والنا
من حيث األحوال والظروف واالستفادة  الزمان واملكان، ويفسر الفرق ب�ن الرجل واملرأة ����والدين والتقاليد واملعاي�� االجتماعية والحاجات االقتصادية، وت

.)١(ات االنمائية"من املوارد والتحكم ��ا واالحتياج

 ٢٠١٤و ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٦و ٢٠٠٤تقارير تم إصدارها �� كل من سنة  ستةعن املرأة والرجل �� دولة قطر، بعد  السابعيأتي التقرير اإلحصائي 
العمل والشؤون االجتماعية ( الجهة املعنية بال��و� باملرأة و بمشاريع اس��اتيجية التماسك األسري وتمك�ن اإلدارية والتنمية وهو ثمرة التعاون ب�ن وزارة 

املرأة) ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء (املنتج الرئ���� لإلحصاءات) .


:���والرجلاملرأةتقرير����و  
 االت االجتماعية والصحية والتعليمية واالقتصادية والسياسية.تشخيص مدى التباين ب�ن اإلناث والذكور �� املج
 .العمل ع�� ايجاد معاي�� موضوعية لتقييم التقدم باتجاه تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص ب�ن املرأة والرجل
  املتعلقة بدور املرأة والرجل �� إبراز الحاجة إ�� تب�� إصالحات �� مجال السياسات والقيام بمزيد من عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات

املجتمع.
 .زيادة الو�� بمكانة املرأة والعالقة املتبادلة بي��ا وب�ن الرجل



  الفئاتامل���������االتقرير:
 .صانعو القرار ومخططو ال��امج العاملون �� األجهزة الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني
 .املنظمات اإلقليمية والدولية
 راكز البحث العل��.الجامعات وم

 .وسائل اإلعالم املختلفة
 .النشيطات والنشيطون من أجل تمك�ن املرأة وتحقيق املساواة ب�ن الجنس�ن


تما�� �� دولة قطر ولتفهم وتحليل واقع املرأة القطرية مقارنة بالرجل البد من إعادة التأكيد ع�� بعض العوامل ال�� تشكل فيما بي��ا خصوصية البناء االج

وال�� أكدت عل��ا التقارير السابقة واملتمثلة فيما ي��:
ات أساسية �� البناء ����أواًل: لقد شملت التحوالت االجتماعية ومظاهر الت�ي�� �� املجتمع القطري بناءه ونظمه االجتماعية والثقافة وأدت إ�� ت -
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.٢٠٠٨دة، النوع االجتما�� �� األهداف اإلنمائية لأللفية، دليل معلومات لتقارير البلدان العربية حول األهداف اإلنمائية لأللفية، األمم املتح) ١(




حصائية ويتضمن التقرير ستة فصول تناولت قضايا النوع االجتما�� �� سياق عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل عرض أهم املؤشرات اإل
ال�� تساعد ع�� قياس مكانة املرأة والرجل �� املجتمع القطري مدعومة بالجداول والرسوم البيانية املبسطة.



  نواألسراملعيشيةالفصلاألول:السكا
، كما ويتناول تركيبة السكان من خالل تطور عدد السكان والنمو السكاني ونسبة الجنس مبينًا االختالف ب�ن السكان حسب الجنسية والجنس والعمر 

الت�ي�� �� معدل اإلحالل الخام. يتناول تحليل أنماط الخصوبة واتجاها��ا لإلناث القطريات من خالل عرض الخصوبة الكلية والخصوبة العمرية ومن ثم 
إلعالة. وقد اعتمد كما يتناول الحالة الزواجية للسكان القطري�ن ومتوسط العمر عند الزواج األول وأخ��ًا نسبة األسر املعيشية ال�� ترأسها إناث ونسبة ا

بالعينة. هذا الفصل ع�� بيانات التعداد العام وتقديرات السكان منتصف العام ومسوح القوى العاملة


  الفصلالثاني:التعليموالتدريب
لكتابة قدم هذا الفصل أهم مؤشرات التعليم ال�� تقاس بمدى توفر تكافؤ فرص التعليم لكال الجنس�ن، كمؤشرات معدل األمية واإلملام بالقراءة وا

الهيئة التدريسية �� املراحل التعليمية املختلفة، كما يعرض للبال��ن والشباب، ومعدل االلتحاق الصا�� واإلجما�� بالتعليم ونسبة اإلناث من أعضاء 
اعتمد هذا الفصل ع�� الفصل عدد املراكز التدريبية واملدرب�ن واملتدرب�ن لكال الجنس�ن ومجاالت التدريب املتاحة واملقدمة من قبل املراكز التدريبية. وقد 

.اإلداريةبيانات التعداد العام وبيانات السجالت 


اإلنجابيةالفصلوالصحةالصحة:الثالث  
ال الرضع يتضمن هذا الفصل أهم مؤشرات الصحة واإلنجاب مع بيان الفروق ب�ن اإلناث والذكور عند كل مؤشر، توقع الحياة عند الوالدة، وفيات األطف

ت التعداد العام و بيانات السجالت اإلدارية.أسباب الوفاة، وفيات النفاس واملرأة �� سن اإلنجاب. وقد اعتمد ع�� بيانا واألطفال دون الخامسة،


  الفصلالرابع:االقتصادوالعمل
ات العمل يتناول املشاركة االقتصادية للقوى العاملة لكال الجنس�ن وخصائصهم كالفئات العمرية والحالة العملية واملهن وقطاع العمل، ومتوسط ساع

ذا الفصل ع�� النشيط�ن اقتصاديا)، ويعتمد ه ����األسبوعية واألجور الشهرية ومعدل البطالة باإلضافة إ�� خصائص السكان خارج سوق العمل (السكان 
بيانات التعداد العام و مسوح القوى العاملة بالعينة.



  الفصلالخامس:املشاركة��صنعالقراروالحياةالعامة
نع القرار �� ويتضمن صنع القرار �� الهيئات التشريعية والوزارات واملؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات املجتمع املدني وأمثلة عن مشاركة املرأة �� ص

.لحياة العامة كاملشاركة �� مجال النظام واألمن العام ومجال اإلعالم ومجال الرياضة. و يعتمد هذا الفصل ع�� بيانات السجالت اإلداريةا


  الفصلالسادس:األشخاصذوواإلعاقة
صهم كنوع اإلعاقة والحالة التعليمية والحالة تناول الفصل ال��كيبة السكانية لهذه الفئة املهمة من املجتمع وتوزيع األشخاص ذوي اإلعاقة حسب خصائ

قون خدمات من الزواجية ومشارك��م �� الحياة االقتصادية واملهنية. كما تناول املسجل�ن �� املراكز املعنية بذوي اإلعاقة ، وذوي اإلعاقة الذين يتل
ت اإلدارية.مستشفى الرميلة. وقد اعتمد هذا الفصل ع�� بيانات التعداد العام وبيانات السجال
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١- السكانيةال���ي�ة 
 

 �جما��السكان
  ةارتفاع كب�� ةنسب هوهذ ٢٠١٥نسمة سنة  ألف ٤٣٨و مليون�ن ���  ٢٠١٢نسمة سنة  ألف ٨٣٣ة قطر من مليون و تطور عدد السكان �� دول

يرات السكان منتصف العام، وبزيادة تفوق الثالثة أضعاف عن بداية األلفية هذه الزيادة السكانية وفقًا لتقدسنوات ، األربعخالل  ةواضح
للمشروعات التنموية الك��ى وال�� املشروعات التنموية الك��ى والطفرة االقتصادية  ال�� تتطل��ا لتدفق العمالة الوافدة تعود بالدرجة األو��

تعتمد ع�� االستخدام املكثف للعمالة.

)رقم(باأللف)١/١شكلقطردولة��السكانعدد:( 
خالل)���٢٠١٢الف –٢٠١٥(  

  
  النموالسكاني

يعت�� االختالف ب�ن معدالت النمو السكاني �� دولة قطر من أبرز الخصائص ال�� تع�� عن التغي�� �� ال��كيبة السكانية. من بيانات جدول 

، ارتفعت ٢٠١٢ ��% ٥٫٨) نالحظ التغ���ات الكب��ة �� معدالت النمو السنوية ملجموع السكان �� دولة قطر، فبعد أن كانت ١/١رقم (

املشروعات  تدفق العمالة الوافدة ال�� تتطل��ا وتعود أسباب التغ���ات �� معدالت النمو السكاني ��� ، ٢٠١٥��% ٩٫٥ ��� النسبة 

الطفرة االقتصادية ال�� مرت ��ا دولة قطر خالل السنوات األخ��ة.التنموية الك��ى و

)رقم١/١جدول(الجنسحسبالسكانملجموعالسنويالنمومعدل: 
تقديرات)(العاممنتصفالسكان)���الف٢٠١٢خالل –٢٠١٥(  



 2015 2014 2013 2012  الجنس

اإلناث 7.6 10.1 7.0 5.5 

الذكور 5.2 9.0 11.2 10.9 

9.5 10.1 9.3 5.8  املجموع 
 

  السكانحسبالجنسوالفئاتالعمرية

) أن اإلناث يمثلن حوا�� ربع مجموع السكان بالنسبة ١/٢رقم (يالحظ من نتائج تقديرات السكان منتصف العام �� دولة قطر املبينة �� جدول 
من اجما�� ���  %٢١% أي نصف السكان القطري�ن ،بينما بلغت نسبة ��� القطريات ٥٠وقد بلغت نسبة االناث القطريات  ،لسنوات املقارنة
ذكرًا  ٣٧٣أن�� يقابلها  ١٠٠لغ��� القطري�ن والقطري�ن ع�� التوا��، أي أن كل  ٩٩٫٣و ٣٧٣٫٣كانت نسبة الجنس  ٢٠١٥�� سنة القطري�ن ، و

يزيد ع�� ثالثة أضعاف الوافدات اإلناث. بينما كانت نسبة الجنس  القطري�ن، وتفس�� هذه النسبة أن الوافدين الذكور يشكلون ما غ���ل
 أن�� ١٠٠ذكرًا مقابل كل  ٩٩سكان القطري�ن لل
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يناقش هذا الفصل تركيبة السكان من خالل عرض تطور عدد السكان والنمو 
السكاني ونسبة الجنس مبينًا االختالف بين السكان حسب الجنسية و الجنس 
والعمر، كما يتناول تحليل أنماط الخصوبة واتجاهاتها لإلناث القطريات من خالل 
عرض معدالت الخصوبة الكلية والخصوبة العمرية و من ثم التغيير في معدل 
العمر  ومتوسط  القطريين  للسكان  الزواجية  الحالة  يتناول  الخام. كما  اإلحالل 

عند الزواج األول واألسر المعيشية التي ترأسها إناث و نسبة اإلعالة.
وقد تم تقسيم الفصل إلى أربعة أجزاء رئيسية هي: 

التركيبة السكانية.  -1
الخصوبة.  -2

الحالة الزواجية.  -3
األسر المعيشية.  -4

وتعود بيانات هذا الفصل إلى تقديرات السكان منتصف العام والنشرات الحيوية 
باإلضافة إلى نشرة القوى العاملة ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن.
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)رقم١/٢جدولالجنسيةحسباإلناثونسبةالجنسنسبة:( 
(العاممنتصفالسكانتقديرات))���الف٢٠١٢خالل –٢٠١٥(  

 السنة
 نسبةاإلناثمنمجموعالسكان نسبةالجنس

قطري ����  قطري  قطري ����  قطري  املجموع   املجموع 

2012 97.7 354.2283.750.622.0 26.1 

2013 97.4 344.7280.950.722.5 26.3 

2014 97.3 357.3292.850.721.9 25.5 

2015 99.3 373.3308.950.221.1 24.5 

 
لســكاني �ــ� وبــالهرم ا ٢٠١٥نة ) لل��كيبــة العمريــة للســكان ســ١/٣ولتوضــيح واقــع ال��كيبــة الســكانية �ــ� دولــة قطــر يمكــن االســتدالل بجــدول رقــم (

لدولـة قطـر والسـيما  حركـة العمالـة الـذي أحدثتـهالفـرق  ) . ففي حـ�ن يبـ�ن الهـرم السـكاني ملجمـوع السـكان١/٣() و الشكل رقم ١/٢الشكل رقم (
لتوازن ب�ن أعـداد اإلنـاث والـذكور، ويؤكـد أن مجتمـع السـكان ال�طـري�ن مجتمـع االهرم السكاني لل�طري�ن يعكس ، ��� ال�طري�ن بالنسبة للذكور

جنس.�بي�� �� تركيبته حسب العمر وال


)رقم١/٣جدولالعريضةالعمريةالفئاتحسبللسكان��النسالتوزيع:(والجنسوالجنسية 
سنة،(العاممنتصفالسكانتقديرات)٢٠١٥  

��ك��سنة٦٥ املجموع  ٦٤- ١٥سنة  من١٥أقلسنة  الجنسية الجنس 

100 3.1 60.1 36.8 اإلناث قطري

100 3.1 57.9 39.0 الذكور

100 0.9 74.4 24.7 اإلناث ��ـ� قطري 

100 0.7 92.3 6.9 الذكور

100 1.4 71.0 27.6  املجموع اإلناث

100 0.9 89.7 9.4  الذكور 

 
 
 
 
 
 

)رقم١/٢شكلسنة،(باأللف)السكان��ما��السكانيالهرم:(٢٠١٥  

 
 

)رقم(باأللف)١/٣شكلل���ري�نالسكانيالهرم:( ،٢٠١٥سنة  




القطري�ن وتأكيد الشكل الطبي�� ملجتمع السكان القطري�ن، حيث  ������ ال��كيبة العمرية والجنسية للسكان  لفرقيمكن مالحظة ا ومما تقدم
القطري�ن ويحتل الذكور النسبة األك�� م��م.  ����سنة) و�البي��م من  ٦٤  –١٥يالحظ تمركز أك�� عدد من السكان �� الفئة العمرية الوسطى (

سنة وتنخفض  ١٥نف مجتمع السكان القطري�ن حسب التوزيع العمري مجتمعًا فتيًا ترتفع فيه نسبة األطفال وصغار السن أقل من يصبينما 
حيث أن نصف السكان القطري�ن ،٢١يؤكد ع�� فتوة املجتمع القطري هو قيمة مؤشر العمر الوسيط . وما سنة ٦٥فيه نسبة املسن�ن أك�� من 

عامًا. ٢١ًا والنصف األخر أك�� من عام٢١أعمارهم أقل من 
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)رقم١/٢شكلسنة،(باأللف)السكان��ما��السكانيالهرم:(٢٠١٥  

 
 

)رقم(باأللف)١/٣شكلل���ري�نالسكانيالهرم:( ،٢٠١٥سنة  




القطري�ن وتأكيد الشكل الطبي�� ملجتمع السكان القطري�ن، حيث  ������ ال��كيبة العمرية والجنسية للسكان  لفرقيمكن مالحظة ا ومما تقدم
القطري�ن ويحتل الذكور النسبة األك�� م��م.  ����سنة) و�البي��م من  ٦٤  –١٥يالحظ تمركز أك�� عدد من السكان �� الفئة العمرية الوسطى (

سنة وتنخفض  ١٥نف مجتمع السكان القطري�ن حسب التوزيع العمري مجتمعًا فتيًا ترتفع فيه نسبة األطفال وصغار السن أقل من يصبينما 
حيث أن نصف السكان القطري�ن ،٢١يؤكد ع�� فتوة املجتمع القطري هو قيمة مؤشر العمر الوسيط . وما سنة ٦٥فيه نسبة املسن�ن أك�� من 

عامًا. ٢١ًا والنصف األخر أك�� من عام٢١أعمارهم أقل من 
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 الخصوبة -٢
سيقتصر تحليل أنماط الخصوبة واتجاها��ا ع�� اإلناث القطريات و ذلك من خالل االعتماد ع�� مجموعة من املؤشرات املحسوبة من واقع 

 بيانات التعدادات السكانية وما يتوفر من بيانات إدارية تساعد ع�� توضيح اتجاهات الخصوبة.


الكليةمعدلالخصوبة  
خالل السنوات األخ��ة ،أي أن  ٣٫٢بلغ حيث ) ١/٤�� معدالت الخصوبة الكلية لإلناث القطريات جدول رقم(إ�� ثبات تش�� البيانات اإلحصائية 

العمـــر عنـــد الـــزواج ارتفـــاع متوســـط ومواليـــد، ويـــرتبط املؤشـــر باملســـتوى التعلي�ـــ�  ٣متوســـط املواليـــد للمـــرأة القطريـــة خـــالل ف�ـــ�ة االنجـــاب  �ـــ� 
ارتفاع نسبة املساهمات �� النشاط االقتصادي.األول، باإلضافة ا�� 

)رقم١/٤جدول( :القطرياتلإلناثالكليةالخصوبةمعدل  
)���الف٢٠١٢خالل –٢٠١٥(

 السنة املعدل

3.2 2012  

3.1 2013  

3.2 2014  

3.2  2015  

  
العمريةمعدلالخصوبة  
دالت ع�� مستوى الخصوبة العمرية تأخذ أنماطًا م�شا��ة إ�� حد ما، إضافة إ�� اتفاق ذلك مع األنماط السائدة �� املجتمعات إن املع

، ١/٥سنة) بعدها تأخذ باالنخفاض (جدول  ٣٤ –٣٠سنة) و( ٢٩ –٢٥املختلفة حيث تصل الخصوبة إ�� أع�� مستويا��ا �� الفئات العمرية (
 ). ١/٤والشكل 


  ):معدالتالخصوبةالعمريةللقطريات(��األلف)١/٥لرقم(جدو 

)���الف٢٠١٢خالل –٢٠١٥(  

 الفئاتالعمرية  2012  2013  2014  2015

6 7 7 8 15  - 19 
85 95 97 102 20  - 24 

179 178 173 176 25  - 29 
178 182 167 174 30  - 34 
133 134 130 132 35  - 39 

56 49 50 51 40  - 44 
6 4 5 5 45  - 49 

 
 
 

)رقمللقطريات١/٤شكلالعمريةالخصوبةمعدالت:(  
)الف��ة٢٠١٢خالل -٢٠١٥( 

 
    معدلاإلحاللالخام

املؤشرات املفيدة �� مجال الخصوبة حيث يعطي املعدل تصورًا حول مستقبل نسبة اإلناث �� املجتمع، ويب�ن يعت�� معدل اإلحالل الخام من 
مكا��نسيحل كل عشر نساء قطريات أن  )١/٦رقم ( الجدولما �� يقارب عشرين امرأة �� الفوج القادم، مع اف��اض غياب وفيات األمهات

.مستقرة خالل األربع سنوات األخ��ةو��  ،٢٠١٥�� عام  ١٫٦بلغت النسبة  ثحي سن اإلنجاب.
  

)رقم١/٦جدول( :القطريةللمرأةالخاماإلحاللمعدل  
)الف��ة٢٠١٢خالل –٢٠١٥(

 السنة املعدل

1.6  2012  
1.5  2013  
1.6  2014  
1.6  2015  

  الحالةالزواجية -٣
 

سنة ف����)  ١٥نصف السكان القطري�ن بعمر ( زيد عن)، أن امل��وج�ن يمثلون ما ي١/٧ُتفيد بيانات الحالة الزواجية املبينة �� الجدول رقم (
ًويالحظ انخفاض نسبة الذكور القطريون امل��وجون وارتفاع نسبة الذين لم ي��وجوا من  .لكال الجنس�ن تل��ا نسبة الذين لم ي��وجوا أبدا

.٢٠١٥ – ٢٠١٢خالل الف��ة املبينة القطريون الذكور 

)رقم١/٧جدول:(��للقطري��النسالتوزيع)١٥(��ك��سنة  
الجنسحسب)الف��ةخاللالزواجيةالحالة٢٠١٢و –٢٠١٥(  

 الحالةالزواجية
2012 2013 2014 2015 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

ًلم ي��وج أبدا37.3 35.6 35.6 35 35.5 36.4 36.4 38.1 
 53 62.3 54.8 62.9 54.3 61.6 53.6 60.0م��وج
 3.5 1.4 3.7 1.4 4.3 1.4 4.2 1.4مطلق
 6.2 0.7 5.9 0.7 5.9 0.6 5.8 0.6أرمل

 100 100 100 100 100 100 100 100  املجموع
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)رقمللقطريات١/٤شكلالعمريةالخصوبةمعدالت:(  
)الف��ة٢٠١٢خالل -٢٠١٥( 

 
    معدلاإلحاللالخام

املؤشرات املفيدة �� مجال الخصوبة حيث يعطي املعدل تصورًا حول مستقبل نسبة اإلناث �� املجتمع، ويب�ن يعت�� معدل اإلحالل الخام من 
مكا��نسيحل كل عشر نساء قطريات أن  )١/٦رقم ( الجدولما �� يقارب عشرين امرأة �� الفوج القادم، مع اف��اض غياب وفيات األمهات

.مستقرة خالل األربع سنوات األخ��ةو��  ،٢٠١٥�� عام  ١٫٦بلغت النسبة  ثحي سن اإلنجاب.
  

)رقم١/٦جدول( :القطريةللمرأةالخاماإلحاللمعدل  
)الف��ة٢٠١٢خالل –٢٠١٥(

 السنة املعدل

1.6  2012  
1.5  2013  
1.6  2014  
1.6  2015  

  الحالةالزواجية -٣
 

سنة ف����)  ١٥نصف السكان القطري�ن بعمر ( زيد عن)، أن امل��وج�ن يمثلون ما ي١/٧ُتفيد بيانات الحالة الزواجية املبينة �� الجدول رقم (
ًويالحظ انخفاض نسبة الذكور القطريون امل��وجون وارتفاع نسبة الذين لم ي��وجوا من  .لكال الجنس�ن تل��ا نسبة الذين لم ي��وجوا أبدا

.٢٠١٥ – ٢٠١٢خالل الف��ة املبينة القطريون الذكور 

)رقم١/٧جدول:(��للقطري��النسالتوزيع)١٥(��ك��سنة  
الجنسحسب)الف��ةخاللالزواجيةالحالة٢٠١٢و –٢٠١٥(  

 الحالةالزواجية
2012 2013 2014 2015 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

ًلم ي��وج أبدا37.3 35.6 35.6 35 35.5 36.4 36.4 38.1 
 53 62.3 54.8 62.9 54.3 61.6 53.6 60.0م��وج
 3.5 1.4 3.7 1.4 4.3 1.4 4.2 1.4مطلق
 6.2 0.7 5.9 0.7 5.9 0.6 5.8 0.6أرمل

 100 100 100 100 100 100 100 100  املجموع
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  متوسطالعمرعندالزواجاألول 
) التفاوت الطفيف لسن ١/٨من الجدول رقم ( إن أهم املؤشرات املرتبطة بالحالة الزواجية هو متوسط العمر عند الزواج األول، حيث يالحظ

.)٢٠١٥ -٢٠١٢��ة (خالل الفالقطري�ن  غـ��الزواج األول ب�ن اإلناث والذكور القطري�ن و 


)رقم١/٨جدولوالجنسيةالجنسحسباألولالزواجعندالعمرمتوسط:(  
)���الف٢٠١٢خالل –٢٠١٥(  



  2012 2013  2014  2015الجنسية
  الذكور   اإلناث  الذكور   اإلناث  الذكور   اإلناث  الذكور   اإلناث

قطري23.0  26.2  23.5  26.1  24.1 26.5 23.8 26.3 

��غـ قطري 25.7  28.8  26.1  28.7  26.2 28.9 26 28.4 



 األسراملعيشيةالقطرية -٤


  األسراملعيشيةال��ترأسهاإناث
% من مجموع ٩٫٣امل��لية)، وتشكل نسبة األسر املعيشية ال�� ترأسها إناث نحو أفراد (يشمل العمالة  ١٠يبلغ متوسط حجم األسرة القطرية 

و�� أغلب األحيان تعتمد األسر ال�� ترأسها إناث ع�� مصدر دخل واحد مع اإلشارة إ�� أن حوا�� ربعهن  ،٢٠١٠األسر املعيشية القطرية سنة 
الجامعة.م��ن يتمتعن بمستوى تعلي�� أقل من  )%٥٥٫٤(%) و ٢٤٫٨أميات (


)رقم١/٩جدول:(التعليمياملستوىحسبإناثترأسها��الالقطريةاألسرتوزيع،تعداد٢٠١٠  

 

 النسبة عدداألسر املستوىالتعليمي

 835 24.8أمية

 1,869 55.4تعليم أقل من الجامعة

 669 19.8تعليم جام�� ف�ع��

 100 3,373  املجموع

 
اإلعالةنسبة  

االنخفـــاض منطقـــي مـــع تزايـــد  و�عت�ـــ�، ٢٠١٥% عـــام ١٧٫٥إ�ـــ�  ٢٠١٢% عـــام ١٩٫٢مـــن  ضـــتانخفتشـــ�� النتـــائج اإلحصـــائية إ�ـــ� أن نســـبة اإلعالـــة 
سنة)،وقد أدى ايضًا النخفاض معدالت االعالة لألطفال والشيوخ. ٦٤-١٥السكان الوافدين �� سن العمل (



)رقم١/١٠جدولالعمريةاإلعالةنسبة:( 
)���الف٢٠١٢خالل –٢٠١٥(  

  2015 2014  2013  2012 الفئةالعمرية

 274,007 295,563 322,139 337,395)سنة ١٤- ٠السكان (

 1,538,065 1,685,469 1,870,812 2,075,251)سنة ٦٤- ١٥السكان (

 20,831 22,668 23,229 25,144ف����)سنة  ٦٥السكان (

 17.5 18.5 18.9 19.2 نسبةاإلعالة

   

)رقم١/٥شكل:(العمريةاإلعالةنسبةتطور 
)الف��ة٢٠١٢خالل -٢٠١٥( 




 عــام ٠٫٦ ��ــ� ٢٠١٢ عــام ٠٫٧ســنوات مــن  ٥اقــل مــن  انخفــاض طفيــف �ــ� عــبء العنايــة بالنســبة لألطفــال )١/١١الجــدول رقــم ( كمــا يالحــظ مــن
٢٠١٥.



)رقم١/١١جدول(القطريةللمرأةباألطفالالعنايةعبءمؤشر: 
)الف��ة٢٠١٢خالل –٢٠١٥(  

 2015 2014 2013 2012 البيان

 37,294 37,753 38166 38842سنوات ٥األطفال أقل من 

 52,195 58,004 58666 61425اإلناث امل��و�ات واملطلقات واألرامل

 0.7 0.7 0.7 0.6سنوات ٥عبء العناية باألطفال أقل من 
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)رقم١/٥شكل:(العمريةاإلعالةنسبةتطور 
)الف��ة٢٠١٢خالل -٢٠١٥( 




 عــام ٠٫٦ ��ــ� ٢٠١٢ عــام ٠٫٧ســنوات مــن  ٥اقــل مــن  انخفــاض طفيــف �ــ� عــبء العنايــة بالنســبة لألطفــال )١/١١الجــدول رقــم ( كمــا يالحــظ مــن
٢٠١٥.



)رقم١/١١جدول(القطريةللمرأةباألطفالالعنايةعبءمؤشر: 
)الف��ة٢٠١٢خالل –٢٠١٥(  

 2015 2014 2013 2012 البيان

 37,294 37,753 38166 38842سنوات ٥األطفال أقل من 

 52,195 58,004 58666 61425اإلناث امل��و�ات واملطلقات واألرامل

 0.7 0.7 0.7 0.6سنوات ٥عبء العناية باألطفال أقل من 
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الفصل الثاني



 األمية -١
فكـان معـدل األميـة  ،وإلزامية التعليم إ�� خفـض كب�ـ� �ـ� معـدالت األميـة باملقارنـة مـع السـنوات األخ�ـ�ةخطط ال��بوية الشاملة ملحو األمية أدت ال

 ٢٤- ١٥وبلـغ معـدل أميـة الشـباب ( ،إلنـاث ل %١٫٧و لـذكور  ل% ١٫٦حيـث بلغـت، و�ـ� نسـبه منخفضـه% ١٫٦سـنة فـ�ك��)  ١٥( للسكان البالغ�ن
%) .١٫١% واإلناث ٢٫١طفيف ب�ن ال��س�ن ( الذكور  بفارقو�� نسبه منخفضه  ،٢٠١٥لعام  %١٫٨سنة) 

 
جدولاألمية٢/١(رقممعدل:(الجنسحسب  

الخالل)����٢٠١٢ -٢٠١٥(  
)الشبابأمية٢٤- ١٥معدل(سنة السكانأمية١٥معدل��ك��سنة 

 السنوات
 اإلناث الذكور  املجموع اإلناث الذكور  املجموع

0.9 1.3 0.2 3.3 3.1 4.2 2012 

1.0 1.2 0.7 2.5 2.4 2.9 2013 

1.3 1.6 0.4 2.3 2.2 2.4 2014 

1.8 2.1 1.1 1.6 1.6 1.7 2015 





)رقم٢/١شكل)البال��نللسكاناألميةمعدل:(١٥(��ك��سنة
)����الخاللالجنس٢٠١٢حسب-٢٠١٥(  

)رقم٢/٢شكل)للشباباألميةمعدل:(٢٤- ١٥(سنة 
  )٢٠١٥-٢٠١٢(حسبالجنسخاللال����

 



 
الليلية ومراكز محو األمية دور كب�� �� خفض معدالت األميـة، حيـث تشـ�� اإلحصـاءات إ�ـ� إ�مـا�� عـدد امللتحقـ�ن باملـدارس الليليـة كان للمدارس 

مــن ا�مـــا�� امللتحقـــ�ن �ـــ�  %٤١٫٢إلنـــاث امللتحقـــات شــكلت ا، حيـــث ٢٠١٤/٢٠١٥طالبـــًا وطالبـــًة للســنة الدراســـية  ٦٢٨٧ومراكــز األميـــة الـــذي بلــغ 
. كمـا تجـدر اإلشـارة إ�ـ� أن غالبيـة امللتحقـ�ن باملرحلـة اإلعداديـة والثانويـة مـن املـدارس للـذكور % ٥٨٫٨املدارس الليلية ومراكز محو األمية مقابـل 

عليمهم.الليلية ومراكز محو األمية هم من الذكور وهذا يدل ع�� رغبة الذكور �� استكمال ت
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فرص  توفر  مدى  تقيس  التي  التعليمية  المؤشرات  أهم  الفصل  هذا  يتناول 
التعليم والتكافؤ لكال الجنسين من األفراد البالغين 15 سنة فأكثر وللشباب 
)15-24 سنة(، كمؤشر األمية واإللمام بالقراءة والكتابة ومعدل االلتحاق  الصافي 
التدريسية على المراحل  واإلجمالي بالتعليم، وحصة اإلناث في أعضاء الهيئة 
المختلفة . وقياس مدى تطور المؤشرات خالل الفتـرة )2012 – 2015(. كما يعرض 
الجنسين  لكال  والمتدربين  والمدربين  التدريب  مراكز  عن  إحصاءات  الفصل 
ومجاالت التدريب المتاحة والمقدمة من تلك المراكز التدريبية الخاصة والحكومية.

وينقسم هذا الفصل إلى أربعة أجزاء هي:

األمية.  .1
اإللمام بالقراءة والكتابة.  .2

مستويات التعليم.  .3
التدريب.  .4

وتستمد البيانات في هذا الفصل من فصلي التعليم والتدريب في المجموعة 
اإلحصائية السنوية ،باإلضافة إلى تقديرات السكان منتصف العام.
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 األمية -١
فكـان معـدل األميـة  ،وإلزامية التعليم إ�� خفـض كب�ـ� �ـ� معـدالت األميـة باملقارنـة مـع السـنوات األخ�ـ�ةخطط ال��بوية الشاملة ملحو األمية أدت ال

 ٢٤- ١٥وبلـغ معـدل أميـة الشـباب ( ،إلنـاث ل %١٫٧و لـذكور  ل% ١٫٦حيـث بلغـت، و�ـ� نسـبه منخفضـه% ١٫٦سـنة فـ�ك��)  ١٥( للسكان البالغ�ن
%) .١٫١% واإلناث ٢٫١طفيف ب�ن ال��س�ن ( الذكور  بفارقو�� نسبه منخفضه  ،٢٠١٥لعام  %١٫٨سنة) 

 
جدولاألمية٢/١(رقممعدل:(الجنسحسب  

الخالل)����٢٠١٢ -٢٠١٥(  
)الشبابأمية٢٤- ١٥معدل(سنة السكانأمية١٥معدل��ك��سنة 

 السنوات
 اإلناث الذكور  املجموع اإلناث الذكور  املجموع

0.9 1.3 0.2 3.3 3.1 4.2 2012 

1.0 1.2 0.7 2.5 2.4 2.9 2013 

1.3 1.6 0.4 2.3 2.2 2.4 2014 

1.8 2.1 1.1 1.6 1.6 1.7 2015 





)رقم٢/١شكل)البال��نللسكاناألميةمعدل:(١٥(��ك��سنة
)����الخاللالجنس٢٠١٢حسب-٢٠١٥(  

)رقم٢/٢شكل)للشباباألميةمعدل:(٢٤- ١٥(سنة 
  )٢٠١٥-٢٠١٢(حسبالجنسخاللال����

 



 
الليلية ومراكز محو األمية دور كب�� �� خفض معدالت األميـة، حيـث تشـ�� اإلحصـاءات إ�ـ� إ�مـا�� عـدد امللتحقـ�ن باملـدارس الليليـة كان للمدارس 

مــن ا�مـــا�� امللتحقـــ�ن �ـــ�  %٤١٫٢إلنـــاث امللتحقـــات شــكلت ا، حيـــث ٢٠١٤/٢٠١٥طالبـــًا وطالبـــًة للســنة الدراســـية  ٦٢٨٧ومراكــز األميـــة الـــذي بلــغ 
. كمـا تجـدر اإلشـارة إ�ـ� أن غالبيـة امللتحقـ�ن باملرحلـة اإلعداديـة والثانويـة مـن املـدارس للـذكور % ٥٨٫٨املدارس الليلية ومراكز محو األمية مقابـل 

عليمهم.الليلية ومراكز محو األمية هم من الذكور وهذا يدل ع�� رغبة الذكور �� استكمال ت
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جدول٢/٢(رقمعدد:(والجنسالتعليميةاملراحلحسبالكباروتعليماألميةبمراكزامللت�ق�ن 
)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل –٢٠١٤/٢٠١٥(

الجنس 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 املراحلالتعليمية

 اإلناث  495  613 478 805
 االبتدائية

 الذكور   293  246 255 358

 اإلناث  288  418 404 639
 اإلعدادية

 الذكور   1,000  891 934 1,320

 اإلناث  513  749 833 1,144
 الثانوية

 الذكور   2,176  1,867 2,059 2,021

 اإلناث 1,296 1,780 1,715 2,588
 املجموع

 الذكور  3,469 3,004 3,248 3,699






 اإلملامبالقراءةوالكتابة -٢
سنة ف����) املؤشر املتمم ملعدل األمية مقياسا لفاعلية النظام التعلي�� و�عت�� �� ���� من األحيان  ١٥يعد معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (

حيث بلغ  البشرية. ونجد أن هذا املؤشر قد أحرز تقدما ملحوظًا لكال الجنس�ن، التنميةبدياًل لقياس التقدم املحرز، وإنجازًا مهمًا �� مجال 
�� إ�� درجة عالية من التقدم نحو اإلنصاف ب�ن مما يش ٠٫١تصل إ��  % لإلناث والذكور ع�� التوا��، وبفجوة منخفضة جدا٩٨٫٤ًو  %٩٨٫٣

الجنس�ن �� مجال محو األمية وإتاحة فرص تعليم متساوية للجميع. 

  % بالنسبة لإلناث٩٨٫٩) يش�� إ�� أن املعدل قد وصل إ�� ٢/٣سنة)، فالجدول رقم ( ٢٤ –١٥أما مؤشر اإلملام بالقراءة والكتابة للشباب (
 .٢٠١٥% للذكور، وقد تحققت املساواة ب�ن الجنس�ن (املؤشر مساٍو للواحد) سنة ٩٧٫٩مقابل 



جدول٢/٣(رقم:(الجنس�نب�ناملساواةومؤشرالجنسحسبوالكتابةبالقراءةاإلملاممعدل 
)ال���ة٢٠١٢خالل -٢٠١٥(  

 السنوات
١٥السكان��ك��سنة )١٥الشباب-٢٤(سنة 

 املجموع الذكور  اإلناث
ةب�نمؤشراملساوا

 الجنس�ن
 املجموع الذكور  اإلناث

ةب�نمؤشراملساوا

 الجنس�ن

2012 95.8 96.9 96.7 98.9 99.8 98.7 99.9 101.1 

2013 97.1 97.6 97.5 99.5 99.3 98.8 99.0 100.5 

2014 97.6 97.897.7 99.8 99.6 98.4 98.7 101.2 

2015 98.3  98.4  98.4  99.9 98.9 97.9 98.2 101.0 








   

)رقموالكتابة٢/٣شكلبالقراءة��للملم��الجنس��باملساواةمؤشر:( 
خالل)٢٠١٢ال���ة-٢٠١٥( 




مستوياتالتعليم -٣
ضمن قانون إلزامية التعليم القطري حق الحصول ع�� التعليم لكال الجنس�ن العتبار أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم وتطور 

الحكومية و تشجيع إنشاء  دارسهذا باإلضافة إ�� التوسع �� أعداد امل ،املجتمع. كما حرصت الدولة ع�� تقديم خدمات تعليمية مم��ة
مر الذي املدارس الخاصة والسيما املم��ة م��ا. ومن هذا املنطلق حققت الدولة إنجازات كب��ة �� مجال التعليم و�� كافة املراحل التعليمية، األ

ويتضح من شكل رقم  ،التعليم الجام��ينعكس ع�� ارتفاع �� عدد الطالب امللتحق�ن باملراحل التعليمية بدءًا من املرحلة االبتدائية وان��اًء ب
) ٢/٥. ومن الشكل رقم(٢٠١٤/٢٠١٥ألف طالب وطالبة �� السنة الدراسية  ٢٤٨) تطور عدد الطالب امللتحق�ن بالتعليم ليصل إ�� ٢/٤(

واإلعدادي والثانوي، مع  نسبة البنات إ�� البن�ن �� املراحل التعليمية كعدد امللتحق�ن �� التعليم االبتدائي ��نالحظ وجود فجوة بسيطة 
 ٢٠١٥سنة �� % ١٩٤ تطورت النسبة ح�� بلغت ٢٠١٥ -٢٠١٢وضوح فجوة االلتحاق  ب�ن الجنس�ن �� التعليم الجام��، وخالل الف��ة 

.لصالح اإلناث 

 
)رقم٢/٤شكل:( حسببالتعليم��امللت�قالطالبعدد

٢٠١١/٢٠١٢-خاللالسنواتالدراسية)الجنس(باأللف)
٢٠١٤/٢٠١٥(

 

)رقم٢/٥شكلخاللالتعليميةاملراحل����البن���البناتنسبة:(
)الدراسية٢٠١١/٢٠١٢السنوات-٢٠١٤/٢٠١٥(  
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)رقموالكتابة٢/٣شكلبالقراءة��للملم��الجنس��باملساواةمؤشر:( 
خالل)٢٠١٢ال���ة-٢٠١٥( 




مستوياتالتعليم -٣
ضمن قانون إلزامية التعليم القطري حق الحصول ع�� التعليم لكال الجنس�ن العتبار أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم وتطور 

الحكومية و تشجيع إنشاء  دارسهذا باإلضافة إ�� التوسع �� أعداد امل ،املجتمع. كما حرصت الدولة ع�� تقديم خدمات تعليمية مم��ة
مر الذي املدارس الخاصة والسيما املم��ة م��ا. ومن هذا املنطلق حققت الدولة إنجازات كب��ة �� مجال التعليم و�� كافة املراحل التعليمية، األ

ويتضح من شكل رقم  ،التعليم الجام��ينعكس ع�� ارتفاع �� عدد الطالب امللتحق�ن باملراحل التعليمية بدءًا من املرحلة االبتدائية وان��اًء ب
) ٢/٥. ومن الشكل رقم(٢٠١٤/٢٠١٥ألف طالب وطالبة �� السنة الدراسية  ٢٤٨) تطور عدد الطالب امللتحق�ن بالتعليم ليصل إ�� ٢/٤(

واإلعدادي والثانوي، مع  نسبة البنات إ�� البن�ن �� املراحل التعليمية كعدد امللتحق�ن �� التعليم االبتدائي ��نالحظ وجود فجوة بسيطة 
 ٢٠١٥سنة �� % ١٩٤ تطورت النسبة ح�� بلغت ٢٠١٥ -٢٠١٢وضوح فجوة االلتحاق  ب�ن الجنس�ن �� التعليم الجام��، وخالل الف��ة 

.لصالح اإلناث 

 
)رقم٢/٤شكل:( حسببالتعليم��امللت�قالطالبعدد

٢٠١١/٢٠١٢-خاللالسنواتالدراسية)الجنس(باأللف)
٢٠١٤/٢٠١٥(

 

)رقم٢/٥شكلخاللالتعليميةاملراحل����البن���البناتنسبة:(
)الدراسية٢٠١١/٢٠١٢السنوات-٢٠١٤/٢٠١٥(  
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  املرحلةاالبتدائية
املراحل التعليمية عددًا من حيـث راحل التعليمية باعتبارها مرحلة التعليم األسا���، باإلضافة إ�� أ��ا من أ��� املإّن املرحلة االبتدائية من أهم 

آالف طالـب وطالبـة  ١٢٩�ن باملرحلـة االبتدائيـة قرابـة عدد امللتحق�ن باملقارنة مع املراحل التعليمية األخرى فقد بلغ إ�مـا�� عـدد الطلبـة امللتحقـ
 %٥١٫٢مللتحقــ�ن بــالتعليم االبتــدائي % مــن إ�مــا�� املراحــل التعليميــة. وتمثــل نســبة الــذكور ا٥٢وتشــكل نســب��م  ٢٠١٤/٢٠١٥للســنة الدراســية 

ث.% لإلنا٤٨٫٨من إ�ما�� امللتحق�ن باملرحلة االبتدائية مقابل 
  

جدول٢/٤(رقم:(الجنسحسباالبتدائيةاملرحلةطالبعددتطور  
)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥(  

 السنةالدراسية الجنس عددالطلبة النسبةمناملجموع

  اإلناث 49,650 49.0
2012 / 2011 

 الذكور  51,774 51.0

  اإلناث 51,896 49.0
2013 / 2012 

 الذكور  54,046 51.0

  اإلناث 57,027 48.9
2014 / 2013 

  الذكور  59,694 51.1

  اإلناث 63,098 48.8
2015 / 2014 

  الذكور  66,203 51.2
 

  
)رقم٢/٦شكلحسباالبتدائيةاملرحلةطالبعدد:((باأللف)الجنس 

)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥(  

 


 لإلنـــاث ١٠١٫٢و  ١٠١٫٠وقـــد حققـــت دولـــة قطـــر شـــمولية التعلـــيم االبتـــدائي لكـــال ا���ســـ�ن، وبلـــغ معـــدل االلتحـــاق اإل�مـــا�� للمرحلـــة االبتدائيـــة 
وهــذا األمــر يعكــس قــدرة النظــام التعلي�ــ� ع�ــ� اســتيعاب كــل الطــالب امللتحقــ�ن باملرحلــة االبتدائيــة، بينمــا بلــغ  ٢٠١٥ع�ــ� التــوا�� ســنة  والــذكور
ع�ـــ� التـــوا�� �ـــ� الســـنة �ا��ـــا وهـــذا يعكـــس مـــدى التحـــاق الطـــالب باملرحلـــة االبتدائيـــة ع�ـــ�  ٩١٫١و ٩١٫٣ لإلنـــاث والـــذكور االلتحـــاق ال�ـــا��معـــدل 

كــــال ا���ســــ�ن (الــــذكور واإلنــــاث ) قــــد حقــــق مســــاواة بــــ�ن ا���ســــ�ن لد أن معــــدل االلتحــــاق اإل�مــــا�� وال�ــــا�� ونجــــ ،ســــنة) ١١-٦الســــن القــــانوني (
 . ١٫٠٠(املؤشر يساوي الواحد) 
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جدول٢/٥(رقم:(االبتدائيةاملرحلة����الجنس��باملساواةومؤشر��وال�ا��اإلجماااللتحاقمعدل  
)ال���ةخاللالجنس٢٠١٢حسب -٢٠١٥(  

��باملساواةمؤشر

 الجنس��

االلتحاقمعدل

 ال�ا��

��باملساواةمؤشر

 الجنس��

االلتحاقمعدل

 اإلجما��
 السنة الجنس

100.4 
94.0  

100.1 
  اإلناث  102.6

2012 
 الذكور  102.5  93.6

100.6 
92.5  

100.2 
  اإلناث  100.8

2013 
 الذكور  100.6  91.9

100.2 
92.7  

99.5 
  اإلناث  101.8

2014 
  الذكور   102.3  92.5

100.3 
91.3  

99.8 
  اإلناث  101.0

2015 
  الذكور   101.2  91.1

  
) يالحـظ أن اإلنـاث ٢/٦. ومـن جـدول (٢٠١٤/٢٠١٥السـنة الدراسـية  �ـي ١١٬٢٢١دائيـة بلغ �جما�ي عدد أعضاء الهيئة التدريسية �ي املرحلـة االبت

% من �جما�ي أعضـاء الهيئـة التدريسـية ٨٤٫٨ي أعضاء الهيئة التدريسية �ي املرحلة االبتدائية، فقد بلغت �سب��ن تحتل النسبة األ��� من �جما�
قطريــة �ــي  % مــن �جمــا�ي أعضــاء الهيئــة التدريســية ال٩٨٫٩. وبلغــت حصــة اإلنــاث القطريــات ٢٠١٤/٢٠١٥�ــي املرحلــة االبتدائيــة للســنة الدراســية 

شر يدل ع�� تفضيل اإلناث العمل �ي مجال التعليم والتدريس مقارنة بمجاالت العمل األخرى، باإلضافة ��� التوسـع املرحلة االبتدائية وهذا املؤ
�ي أعداد املدارس النموذجية وال�� تنفرد اإلناث بالتدريس والعمل ف��ا.

جدول٢/٦(رقم:(االبتدائيةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع 
والحسبالجنس)الدراسيةالسنواتخالل٢٠١١/٢٠١٢جنسية-٢٠١٤/٢٠١٥(  

  قطري   املجموع
 السنةالدراسية

الذكور اإلناث  الذكور  اإلناث
9.7 90.3 1.0 99,0 2012/2011 

12.9 87.1 1.1 98.9 2013/2012 

14.2 85.8 1.3 98.7 2014/2013 

15.2 84.8 1.1 98.9 2015/2014 
 
 

)رقم٢/٧شكلالجنسحسباالبتدائيةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع:( 
)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥( 
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جدول٢/٥(رقم:(االبتدائيةاملرحلة����الجنس��باملساواةومؤشر��وال�ا��اإلجماااللتحاقمعدل  
)ال���ةخاللالجنس٢٠١٢حسب -٢٠١٥(  

��باملساواةمؤشر

 الجنس��

االلتحاقمعدل

 ال�ا��

��باملساواةمؤشر

 الجنس��

االلتحاقمعدل

 اإلجما��
 السنة الجنس

100.4 
94.0  

100.1 
  اإلناث  102.6

2012 
 الذكور  102.5  93.6

100.6 
92.5  

100.2 
  اإلناث  100.8

2013 
 الذكور  100.6  91.9

100.2 
92.7  

99.5 
  اإلناث  101.8

2014 
  الذكور   102.3  92.5

100.3 
91.3  

99.8 
  اإلناث  101.0

2015 
  الذكور   101.2  91.1

  
) يالحـظ أن اإلنـاث ٢/٦. ومـن جـدول (٢٠١٤/٢٠١٥السـنة الدراسـية  �ـي ١١٬٢٢١دائيـة بلغ �جما�ي عدد أعضاء الهيئة التدريسية �ي املرحلـة االبت

% من �جما�ي أعضـاء الهيئـة التدريسـية ٨٤٫٨ي أعضاء الهيئة التدريسية �ي املرحلة االبتدائية، فقد بلغت �سب��ن تحتل النسبة األ��� من �جما�
قطريــة �ــي  % مــن �جمــا�ي أعضــاء الهيئــة التدريســية ال٩٨٫٩. وبلغــت حصــة اإلنــاث القطريــات ٢٠١٤/٢٠١٥�ــي املرحلــة االبتدائيــة للســنة الدراســية 

شر يدل ع�� تفضيل اإلناث العمل �ي مجال التعليم والتدريس مقارنة بمجاالت العمل األخرى، باإلضافة ��� التوسـع املرحلة االبتدائية وهذا املؤ
�ي أعداد املدارس النموذجية وال�� تنفرد اإلناث بالتدريس والعمل ف��ا.

جدول٢/٦(رقم:(االبتدائيةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع 
والحسبالجنس)الدراسيةالسنواتخالل٢٠١١/٢٠١٢جنسية-٢٠١٤/٢٠١٥(  

  قطري   املجموع
 السنةالدراسية

الذكور اإلناث  الذكور  اإلناث
9.7 90.3 1.0 99,0 2012/2011 

12.9 87.1 1.1 98.9 2013/2012 

14.2 85.8 1.3 98.7 2014/2013 

15.2 84.8 1.1 98.9 2015/2014 
 
 

)رقم٢/٧شكلالجنسحسباالبتدائيةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع:( 
)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥( 
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  املرحلةاإلعداديةوالثانوية
% من ٥٠٫٩وتمثل نسبة الذكور  ،٢٠١٤/٢٠١٥ألف طالب وطالبة للسنة الدراسية  ٩٠بلغ عدد الطالب امللتحق�ن باملرحلة اإلعدادية والثانوية 

رحلة. إجما�� الطالب امللتحق�ن ��ذ� امل
  

جدول٢/٧(رقم:(الجنسحسبوالثانويةاإلعداديةاملرحلة��الطالبعددتطور 
)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥(  

نسبة إ�� املجموع عدد الطلبة الجنس السنة الدراسية
49 37,674   اإلناث

2012/2011 
51 39,167  الذكور 

49 38,707   اإلناث
2013/2012 

51 40,299  الذكور 

49 41,272   اإلناث
2014/2013 

51 42,965   الذكور 

49.1 44,428   اإلناث
2015/2014 

50.9 46,015   الذكور 
  
  

  
)رقم٢/٨شكل:( (باأللف)الجنسحسبوالثانويةاإلعداديةاملرحلةطالبعدد  

خالل)الدراسية٢٠١١/٢٠١٢السنوات -٢٠١٤/٢٠١٥( 




�� سنة  للذكور ٩٤٫٣و لإلناث ٩٨٫٩باملرحلة اإلعدادية والثانوية قد بلغ ) إ�� أّن معدل االلتحاق اإلجما�� ٢/٨ت��� اإلحصاءات �� جدول رقم (
ويعكس املؤشر مدى استيعاب املرحلة اإلعدادية والثانوية للطلبة بغض النظر عن أعمارهم بالنسبة للسن القانوني للمرحلة. بينما بلغ  ٢٠١٥

(الواحد)  تعدىحقق مساواة ب�ن الجنس�ن إذ  كما نجد أن هذا املؤشر قد. �� السنة ذا��ا للذكور ٨٥٫٤و  لإلناث ٨٨٫٨معدل االلتحاق الصا�� 
١٠٤٫٠
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جدول٢/٨(رقم:(��الجنس���املساواةومؤشر��وال�ا��اإلجماااللتحاقمعدل  
)ة���خاللالجنسحسبوالثانويةاإلعداديةاملرحلة��٢٠١٢ -٢٠١٥(  

���املساواةمؤشر
الجنس��

االلتحاقمعدل
ال�ا��

���املساواةمؤشر
الجنس��

االلتحاقمعدل
اإلجما��

الجنس السنة

107.3 
90.9 

108.1
102.7   اإلناث

2012 
84.7 95.0  الذكور 

107.3 
90.2 

107.6
100.3   اإلناث

2013 
84.1 93.2  الذكور 

101.3 
89.8 

102.0
99.3   اإلناث

2014 
88.6 97.3   الذكور 

104.0 
88.8 

104.9
98.9   اإلناث

2015 
85.4 94.3   الذكور 



) ٢/٩مدرســـًا ومدرســـًة . ومـــن جـــدول رقـــم ( ٨٬٩٤١يئـــة التدريســـية لهـــذه املرحلـــة كـــان �جمـــا�� عـــدد أعضـــاء اله ٢٠١٤/٢٠١٥و�ـــ� الســـنة الدراســـية 
تشــكل للتوزيــع النســ�� ألعضــاء الهيئــة التدريســية �ــ� املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة يالحــظ بأنــه التــزال حصــة اإلنــاث �ــ� أعضــاء الهيئــة التدريســية 

% مــــن �جمــــا�� أعضــــاء الهيئــــة ٥٤٫٤هيئــــة التدريســــية �ــــ� املرحلــــة اإلعداديــــة والثانويــــة، فقــــد بلغــــت �ســــب��ن النســــبة األك�ــــ� مــــن �جمــــا�� أعضــــاء ال
مـــن �جمـــا�� أعضـــاء الهيئـــة  % ٨١٫٥وبلغـــت حصـــة اإلنـــاث القطريـــات  ٢٠١٥ /٢٠١٤التدريســـية �ـــ� املرحلـــة اإلعداديـــة والثانويـــة للســـنة الدراســـية 

رنــة بمجــاالت العمــل نويــة وهــذا املؤشــر يؤكــد تفضــيل اإلنــاث العمــل �ــ� مجــال التعلــيم والتــدريس مقاالتدريســية القطريــة للمرحلــة اإلعداديــة والثا
األخرى.

جدول٢/٩(رقم:(والثانويةاإلعداديةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع  
)الدراسيةالسنواتخاللوالجنسيةالجنس٢٠١١/٢٠١٢حسب-٢٠١٤/٢٠١٥(

 السنةالدراسية  قطري   املجموع
الذكور اإلناث  الذكور   اإلناث

23.3 76.7 16.1 83.9 2012/2011  

46.2 53.8 17.5 82.5 2013/2012  

45.4 54.6 18.2 81.8 2014/2013 

45.6 54.4 18.5 81.5 2015/2014  
  

)رقم٢/٩شكلالجنسحسبوالثانويةاإلعداديةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع:( 
)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥(  
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جدول٢/٨(رقم:(��الجنس���املساواةومؤشر��وال�ا��اإلجماااللتحاقمعدل  
)ة���خاللالجنسحسبوالثانويةاإلعداديةاملرحلة��٢٠١٢ -٢٠١٥(  

���املساواةمؤشر
الجنس��

االلتحاقمعدل
ال�ا��

���املساواةمؤشر
الجنس��

االلتحاقمعدل
اإلجما��

الجنس السنة

107.3 
90.9 

108.1
102.7   اإلناث

2012 
84.7 95.0  الذكور 

107.3 
90.2 

107.6
100.3   اإلناث

2013 
84.1 93.2  الذكور 

101.3 
89.8 

102.0
99.3   اإلناث

2014 
88.6 97.3   الذكور 

104.0 
88.8 

104.9
98.9   اإلناث

2015 
85.4 94.3   الذكور 



) ٢/٩مدرســـًا ومدرســـًة . ومـــن جـــدول رقـــم ( ٨٬٩٤١يئـــة التدريســـية لهـــذه املرحلـــة كـــان �جمـــا�� عـــدد أعضـــاء اله ٢٠١٤/٢٠١٥و�ـــ� الســـنة الدراســـية 
تشــكل للتوزيــع النســ�� ألعضــاء الهيئــة التدريســية �ــ� املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة يالحــظ بأنــه التــزال حصــة اإلنــاث �ــ� أعضــاء الهيئــة التدريســية 

% مــــن �جمــــا�� أعضــــاء الهيئــــة ٥٤٫٤هيئــــة التدريســــية �ــــ� املرحلــــة اإلعداديــــة والثانويــــة، فقــــد بلغــــت �ســــب��ن النســــبة األك�ــــ� مــــن �جمــــا�� أعضــــاء ال
مـــن �جمـــا�� أعضـــاء الهيئـــة  % ٨١٫٥وبلغـــت حصـــة اإلنـــاث القطريـــات  ٢٠١٥ /٢٠١٤التدريســـية �ـــ� املرحلـــة اإلعداديـــة والثانويـــة للســـنة الدراســـية 

رنــة بمجــاالت العمــل نويــة وهــذا املؤشــر يؤكــد تفضــيل اإلنــاث العمــل �ــ� مجــال التعلــيم والتــدريس مقاالتدريســية القطريــة للمرحلــة اإلعداديــة والثا
األخرى.

جدول٢/٩(رقم:(والثانويةاإلعداديةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع  
)الدراسيةالسنواتخاللوالجنسيةالجنس٢٠١١/٢٠١٢حسب-٢٠١٤/٢٠١٥(

 السنةالدراسية  قطري   املجموع
الذكور اإلناث  الذكور   اإلناث

23.3 76.7 16.1 83.9 2012/2011  

46.2 53.8 17.5 82.5 2013/2012  

45.4 54.6 18.2 81.8 2014/2013 

45.6 54.4 18.5 81.5 2015/2014  
  

)رقم٢/٩شكلالجنسحسبوالثانويةاإلعداديةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع:( 
)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥(  
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��الجامالتعليم  
، وبلغــــت حصــــة اإلنــــاث امللتحقــــات بــــالتعليم ٢٠١٤/٢٠١٥ألــــف طالــــب وطالبــــة �ــــ� الســــنة الدراســــية  ٢٨بلــــغ عــــدد امللتحقــــ�ن بــــالتعليم الجــــام�� 

لــذكور �ــ� % ل٤١٫٨مقابــل  % ٥٨٫٢متخرجــًا، وتشــكل حصــة اإلنــاث املتخرجــات  ٣٢٣٤% للــذكور. وبلــغ عــدد ال�ــري��ن ٣٤% مقابــل ٦٦الجــام�� 
نسـبة كب�ـ�� إ�ـ� سـوق العمـل بعـد السنة الدراسية نفسها. وهذا يؤكد ال��ام اإلناث ب���اء تعليمهن الجام�� ع�ـ� خـالف الـذكور الـذين يتوجهـون ب

إكمال التعليم العام.


جدول٢/١٠(رقم:(الجنسحسب��الجامالتعليم����وال���جالطالبعددتطور 

)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥(  
النسبة���املجموع عددال���ج�� النسبة���املجموع عددالطلبة الجنس السنةالدراسية

  اإلناث 11,247 65.1 1,186 60.2
2012/2011  

 الذكور  6,019 34.9 783 39.8

  اإلناث 13,452 63.7 1,388 60.8
2013/2012  

 الذكور  7,676 36.3 896 39.2

  اإلناث 16,388 64.3 1,614 62.8
2014/2013 

  الذكور  9,080 35.7 955 37.2

  اإلناث 18,547 66.0 1,883 58.2
2015/2014  

  الذكور  9,559 34.0 1,351 41.8
  
 
  

)رقم٢/١٠شكلالجنسحسبوالكلياتالجامعاتطالبعدد:(
 )٢٠١١/٢٠١٢ -٢٠١٤/٢٠١٥(خاللالسنواتالدراسية (باأللف)

  

)رقم٢/١١شكلحسبوالكلياتالجامعاتمن��ال���جعددتطور:(
)٢٠١١/٢٠١٢-٢٠١٤/٢٠١٥(الجنسخاللالسنواتالدراسية  

  
  

  

�� النتائج اإلحصائية �� جدول . وتش٢٫١٧٩الجامعات والكليات �� عدد أعضاء الهيئة التدريسية �� بلغ إجما ٢٠١٤/٢٠١٥�� السنة الدراسية 
وع�� العكس من ذلك كانت حصة  لإلناث، %٣٤٫٩% مقابل ٦٥٫١) إ�� أن نسبة الذكور ب�ن أعضاء الهيئة التدريسية قد بلغت ٢/١١رقم (

ما�� أعضاء هذه الهيئة.% من إج٦٠٫٩م�� قد بلغت يات من أعضاء الهيئة التدريسية القطرية �� التعليم الجااإلناث القطر

6

8
9 10

11

13

16

19

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

ف
ألل
با

الذكور

اإلناث

783
896 955

1351

1186

1388

1614

1883

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

دد
ع

الذكور

اإلناث

جدول٢/١١(رقم:(والجنسيةالجنسحسب��الجامالتعليم��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع  
)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥(

قطري  املجموع 
السنة الدراسية

الذكور اإلناث  الذكور   اإلناث

60.2 39.8 39.3 60.7 2012/2011  

61.7 38.3 39.0 61.0 2013/2012  

63.4 36.6 38 62.0 2014/2013 

65.1 34.9 39.1 60.9 2015/2014  

٤-التدريب   
تدريبيًا خاصًا، وقد بلغ �ج�ا�� عدد  مركزاً ٧٣مركزًا تدريبيًا حكوميًا و  ٢١ ا، م��٢٠١٥مركزًا تدريبيًا سنة  ٩٤التدريبية بلغ �ج�ا�� عدد املراكز 
وتجدر اإلشارة ��� أن حصة اإلناث املتدربات �� املراكز التدريبية  ،ألف متدرب ومتدربة �� السنة �ا��ا ١٩٦ريبية قرابة املتدرب�ن �� املراكز التد

. أما حصة اإلناث املتدربات حسب قطاع جهة ٢٠١٥% من �ج�ا�� املتدرب�ن سنة ٣٥أقل نصيبًا �� التدريب حيث بلغت نسب��ا حوا�� 
% من ٥٠% من �ج�ا�� املتدرب�ن، ونسبة اإلناث املتدربات �� املراكز التدريبية الخاصة ٣٤التدريب، فقد شكلت �� املراكز التدريبية الحكومية 

.٢٠١٥�ج�ا�� املتدرب�ن �� القطاع الخاص سنة 
جدول٢/١٢(رقم:(الجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املتدرعدد 

)����الخاللالتدريبجهة٢٠١٢وقطاع-٢٠١٥(  
اإلناثمننسبةالتدريب اإلناث الذكور  املجموع املجموعجهةالسنة قطاع 

الحكومي 12,370 30,751 43,121 28.7 
2012  

الخاص 16,847 10,339 27,186 62.0

الحكومي 71,369 106,592 177,961 40.1 
2013  

الخاص 12,730 11,113 23,843 53.4

الحكومي 82,203 177,265 259,468 31.7 
2014  

الخاص 10,008 9,935 19,943 50.2 

الحكومي 58,912 117,107 176,019 33.5 
2015  

الخاص 9,989 9,923 19,912 50.2 
  



)رقم٢/١٢شكل:((باأللف)الجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املتدرعدد  
)����ال٢٠١٢خالل-٢٠١٥(
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جدول٢/١١(رقم:(والجنسيةالجنسحسب��الجامالتعليم��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع  
)الدراسيةالسنوات٢٠١١/٢٠١٢خالل -٢٠١٤/٢٠١٥(

قطري  املجموع 
السنة الدراسية

الذكور اإلناث  الذكور   اإلناث

60.2 39.8 39.3 60.7 2012/2011  

61.7 38.3 39.0 61.0 2013/2012  

63.4 36.6 38 62.0 2014/2013 

65.1 34.9 39.1 60.9 2015/2014  

٤-التدريب   
تدريبيًا خاصًا، وقد بلغ �ج�ا�� عدد  مركزاً ٧٣مركزًا تدريبيًا حكوميًا و  ٢١ ا، م��٢٠١٥مركزًا تدريبيًا سنة  ٩٤التدريبية بلغ �ج�ا�� عدد املراكز 
وتجدر اإلشارة ��� أن حصة اإلناث املتدربات �� املراكز التدريبية  ،ألف متدرب ومتدربة �� السنة �ا��ا ١٩٦ريبية قرابة املتدرب�ن �� املراكز التد

. أما حصة اإلناث املتدربات حسب قطاع جهة ٢٠١٥% من �ج�ا�� املتدرب�ن سنة ٣٥أقل نصيبًا �� التدريب حيث بلغت نسب��ا حوا�� 
% من ٥٠% من �ج�ا�� املتدرب�ن، ونسبة اإلناث املتدربات �� املراكز التدريبية الخاصة ٣٤التدريب، فقد شكلت �� املراكز التدريبية الحكومية 

.٢٠١٥�ج�ا�� املتدرب�ن �� القطاع الخاص سنة 
جدول٢/١٢(رقم:(الجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املتدرعدد 

)����الخاللالتدريبجهة٢٠١٢وقطاع-٢٠١٥(  
اإلناثمننسبةالتدريب اإلناث الذكور  املجموع املجموعجهةالسنة قطاع 

الحكومي 12,370 30,751 43,121 28.7 
2012  

الخاص 16,847 10,339 27,186 62.0

الحكومي 71,369 106,592 177,961 40.1 
2013  

الخاص 12,730 11,113 23,843 53.4

الحكومي 82,203 177,265 259,468 31.7 
2014  

الخاص 10,008 9,935 19,943 50.2 

الحكومي 58,912 117,107 176,019 33.5 
2015  

الخاص 9,989 9,923 19,912 50.2 
  



)رقم٢/١٢شكل:((باأللف)الجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املتدرعدد  
)����ال٢٠١٢خالل-٢٠١٥(
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 تدربوا �� مجاالتالقطري�ن ) أن غالبية املتدرب�ن ٢/١٣وفيما يتعلق باملتدرب�ن �� املراكز التدريبية حسب مجال التدريب، ي�ب�ن من جدول رقم (
للذكور من اجما�� مجاالت التدريب) أما بالنسبة ملجموع السكان فأظهرت النتائج أن غالبية السكان  ٥٢٫٦% لإلناث و٦٠٫١التدريب اإلدارية (
من اجما�� املتدرب�ن حسب  % ٤١٫٤الذكور  و % ٣٦٫٥ إلناث ، حيث بلغت نسب االنقل الجوي والعمليات املرتبطة به تدربوا �� مجال

التدريب إلجما�� السكان.مجاالت 


جدول٢/١٣(رقم:(التدريبيةاملراكز��للمتدر��ن��النسالتوزيع 
  ٢٠١٥سنة،حسبالجنسوالجنسيةومجالالتدريب

  قطري   املجموع
 مجالالتدريب

الذكور اإلناث  الذكور   اإلناث

 اإلداري  60.1 52.6 28.2 17.2

 لغاتأجنبية 6.1 7.3 3.3 2.2

 تكنولوجيااملعلومات 9.6 8.2 6 4.6

 تكنولوجيااالتصاالت 0.4 0.5 0.2 0.4

 النفطوالغاز 1.2 7.8 0.8 5

 التعدين 0 0 0 3.1

 الصناعاتالب��وكيماوية 0.1 1 0 0.7

 العملياتاملصرفية 4.1 2.3 2.6 1.8

 األمنوالسالمةاملهنية 0.4 7.3 12.8 20.6

 مهنيدوية 1.3 0 0.4 0

 القانون  1.7 3.5 0.6 0.8

 تدريبمعلم�ن 14.1 1.5 8.4 1.8

 النقلالجويوالعملياتاملرتبطةبه 0.4 7 36.5 41.4

 دوراتعلميةمختلفة(صغار) 0.3 1 0.3 0.4

 أخرى  0 0 0 0

  املجموع 100 100 100 100
  


 

مدربًا ومدربًة، وكانت حصة اإلناث  ١٥٦٠ بلغ املراكز التدريبية ) إ�� أّن إجما�� عدد املدرب�ن ��٢/١٤ة �� جدول رقم (�ش�� النتائج اإلحصائي
أما املدربون حسب قطاع جهة التدريب نجد أن نسبة  .٢٠١٥املراكز سنة من إجما�� املدرب�ن �� هذه  %١٩املدربات �� املراكز التدريبية 

ملدرب�ن �� املراكز % من إجما�� ا٣٣ص��ن اكز و�� املقابل كانت ح�� املدرب�ن �� هذه املر% من إجما١٥لغت املدربات �� املراكز الحكومية قد ب
لعدد اإلناث املدربات �� املراكز التدريبية و�� املقابل هناك ارتفاع بشكل  متذبذباً) انخفاضًا ٢/١٣الخاصة. كما نالحظ من الشكل رقم (

ملحوظ لعدد الذكور املدرب�ن �� املراكز التدريبية خالل السنوات ا�خ���.
  

جدول٢/١٤(رقم:(الجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املدرعدد
)����الخاللالتدريبجهة٢٠١٢وقطاع-٢٠١٥(  

املجموعنسبة���اإلناث الذكور   املجموع اإلناث 
جهةقطاع

 التدريب
 السنة

  2012  الحكومي 56 268 324 17.3
 الخاص 167 250 417 40.0

  2013  الحكومي 55 420 475 11.6
 الخاص 121 252 373 32.4

  2014  الحكومي 136 744 880 15.5
  الخاص 171 281 452 37.8

  2015  الحكومي 169 984 1,153 14.7
  الخاص 133 274 407 32.7

  

 

)رقم٢/١٣شكلالجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املدرعدد:(
)����ال٢٠١٢خالل-٢٠١٥(
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مدربًا ومدربًة، وكانت حصة اإلناث  ١٥٦٠ بلغ املراكز التدريبية ) إ�� أّن إجما�� عدد املدرب�ن ��٢/١٤ة �� جدول رقم (�ش�� النتائج اإلحصائي
أما املدربون حسب قطاع جهة التدريب نجد أن نسبة  .٢٠١٥املراكز سنة من إجما�� املدرب�ن �� هذه  %١٩املدربات �� املراكز التدريبية 

ملدرب�ن �� املراكز % من إجما�� ا٣٣ص��ن اكز و�� املقابل كانت ح�� املدرب�ن �� هذه املر% من إجما١٥لغت املدربات �� املراكز الحكومية قد ب
لعدد اإلناث املدربات �� املراكز التدريبية و�� املقابل هناك ارتفاع بشكل  متذبذباً) انخفاضًا ٢/١٣الخاصة. كما نالحظ من الشكل رقم (

ملحوظ لعدد الذكور املدرب�ن �� املراكز التدريبية خالل السنوات ا�خ���.
  

جدول٢/١٤(رقم:(الجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املدرعدد
)����الخاللالتدريبجهة٢٠١٢وقطاع-٢٠١٥(  

املجموعنسبة���اإلناث الذكور   املجموع اإلناث 
جهةقطاع

 التدريب
 السنة

  2012  الحكومي 56 268 324 17.3
 الخاص 167 250 417 40.0

  2013  الحكومي 55 420 475 11.6
 الخاص 121 252 373 32.4

  2014  الحكومي 136 744 880 15.5
  الخاص 171 281 452 37.8

  2015  الحكومي 169 984 1,153 14.7
  الخاص 133 274 407 32.7

  

 

)رقم٢/١٣شكلالجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املدرعدد:(
)����ال٢٠١٢خالل-٢٠١٥(
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الفصل الثالث



  العمراملتوقععندالوالدة -١
ور �� قيمة مؤشر توقع الحياة عند الوالدة يع�� عن التطور �� الحالة الصحية والتنميـة البشـرية �ـ� املجتمـع بشـكل عـام كمـا أنـه يعكـس إن التط

) أن اإلنـــاث املولـــودات �ـــ� ســـنة ٣/١مـــن بيانـــات جـــدول رقـــم ( مـــدى العدالـــة بـــ�ن الـــذكور واإلنـــاث �ـــ� االســـتفادة مـــن الخـــدمات الصـــحية. و يالحـــظ
شــأن طبي�ــ� �ــ� أغلــب املجتمعــات، حيــث توقــُع الحيــاة  وهــذا ســنوات أك�ــ� مــن الــذكور املولــودين �ــ� الســنة نفســها خمــسيعشــن مــا يقــارب  ٢٠١٥

.لدى الذكور عند الوالدة لدى اإلناث أطول منه


)رقم٣/١جدولالجنسحسبل���ر��نالوالدةعنداملتوقعالعمر:( 
)الف��ة٢٠١٢خالل -٢٠١٥(  

املجموعالذكور اإلناثالسنة

2012  81.4 77.5 79.3 

2013  81.6 77.7 79.6 

2014 82.2 77.5 79.6 

2015  82.1 77.5 80.4 


)رقم٣/١شكلل���ر��نالوالدةعنداملتوقعالعمر:( 
حسب)الف��ةخالل٢٠١٢الجنس -٢٠١٥(




 منالعمروفياتاألطفالالرضعواألطفالدونسنالخامسة -٢

  وفياتاألطفالالرضع
إن وفيــــات األطفـــــال الرضـــــع قبـــــل بلـــــوغهم الســـــنة األو�ـــــ� مـــــن العمـــــر تكــــون �ـــــ� الغالـــــب انعكاســـــًا لصـــــحة األمهـــــات أثنـــــاء الحمـــــل والـــــوالدة 

بيانــات معــدل وفيــات األطفــال ) ٣/٢جــدول رقــم (ويعكــس ملقدمــة لهــن وألطفــالهن و جود��ــا. اوانعكاســًا ملــدى تــوفر الخــدمات الصــحية 
معـــدالت وفيـــات األطفـــال الرضـــع الـــذكور مقارنـــة بمعـــدل انخفضـــت الفجـــوة النوعيـــة بـــ�ن بشـــكل عـــام والرضـــع لألربـــع ســـنوات األخ�ـــ�ة،

. ٧٫٥وللذكور  ٧٫٣لإلناث  ٢٠١٥ة بلغت �� سن ثحي األطفال الرضع اإلناث،وفيات 
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يتناول هذا الفصل تطور أهم مؤشرات الصحة والصحة اإلنجابية مع بيان الفروق 
السكانية  الخصائص  اإلناث والذكور عند كل مؤشر. هذا وقد تمت مراعاة  بين 
مؤشرات  وتطور  واقع  على  وانعكاساتها  القطري  المجتمع  بها  ينفرد  التي 
الصحة والصحة اإلنجابية من خالل االقتصار على عرض بعض المؤشرات للسكان 
القطريين فقط وعرض مؤشرات أخرى لمجموع السكان في قطر، مما يمكن من 
وتأثير  جهة  من  المختلفة  الصحية  الخدمات  في  الحاصل  التطور  تأثير  تحديد 

العوامل البيولوجية على الفروق بين اإلناث والذكور من جهة أخرى.
وسيتناول هذا الفصل الموضوعات الخمسة التالية:

توقع الحياة عند الوالدة.  .1
وفيات األطفال الرضع واألطفال دون الخامسة من العمر.  .2

أسباب الوفاة.  .3
وفيات النفاس.  .4

اإلنجاب في سن المراهقة.  .5

ونشرة  السنوية  اإلحصائية  المجموعة  في  الصحية  الخدمات  فصل  ويعتبر 
المواليد والوفيات المصادر الرئيسية للبيانات الوردة في جداول هذا الفصل.
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  العمراملتوقععندالوالدة -١
ور �� قيمة مؤشر توقع الحياة عند الوالدة يع�� عن التطور �� الحالة الصحية والتنميـة البشـرية �ـ� املجتمـع بشـكل عـام كمـا أنـه يعكـس إن التط

) أن اإلنـــاث املولـــودات �ـــ� ســـنة ٣/١مـــن بيانـــات جـــدول رقـــم ( مـــدى العدالـــة بـــ�ن الـــذكور واإلنـــاث �ـــ� االســـتفادة مـــن الخـــدمات الصـــحية. و يالحـــظ
شــأن طبي�ــ� �ــ� أغلــب املجتمعــات، حيــث توقــُع الحيــاة  وهــذا ســنوات أك�ــ� مــن الــذكور املولــودين �ــ� الســنة نفســها خمــسيعشــن مــا يقــارب  ٢٠١٥

.لدى الذكور عند الوالدة لدى اإلناث أطول منه


)رقم٣/١جدولالجنسحسبل���ر��نالوالدةعنداملتوقعالعمر:( 
)الف��ة٢٠١٢خالل -٢٠١٥(  

املجموعالذكور اإلناثالسنة

2012  81.4 77.5 79.3 

2013  81.6 77.7 79.6 

2014 82.2 77.5 79.6 

2015  82.1 77.5 80.4 


)رقم٣/١شكلل���ر��نالوالدةعنداملتوقعالعمر:( 
حسب)الف��ةخالل٢٠١٢الجنس -٢٠١٥(




 منالعمروفياتاألطفالالرضعواألطفالدونسنالخامسة -٢

  وفياتاألطفالالرضع
إن وفيــــات األطفـــــال الرضـــــع قبـــــل بلـــــوغهم الســـــنة األو�ـــــ� مـــــن العمـــــر تكــــون �ـــــ� الغالـــــب انعكاســـــًا لصـــــحة األمهـــــات أثنـــــاء الحمـــــل والـــــوالدة 

بيانــات معــدل وفيــات األطفــال ) ٣/٢جــدول رقــم (ويعكــس ملقدمــة لهــن وألطفــالهن و جود��ــا. اوانعكاســًا ملــدى تــوفر الخــدمات الصــحية 
معـــدالت وفيـــات األطفـــال الرضـــع الـــذكور مقارنـــة بمعـــدل انخفضـــت الفجـــوة النوعيـــة بـــ�ن بشـــكل عـــام والرضـــع لألربـــع ســـنوات األخ�ـــ�ة،

. ٧٫٥وللذكور  ٧٫٣لإلناث  ٢٠١٥ة بلغت �� سن ثحي األطفال الرضع اإلناث،وفيات 
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)رقمالجنس٣/٢جدولحسبالرضعاألطفالوفياتمعدل:((باأللف)  
)���الف٢٠١٢خالل -٢٠١٥(  

 





 

)رقم٣/٢شكل(باأللف)الجنسحسبالرضعاألطفالوفياتمعدل:(  
���الف٢٠١٢(خالل -٢٠١٥(  

 
  

  وفياتاألطفالدونالخامسةمنالعمر
وفــاة لكــل ألــف مولــود �ــ� عــام  تحــاال ٩ ، وقــد بلــغ �ــ� دولــة قطــر لخامســة مــن العمــر معــدل وفيــات األطفــال دون ا) ٣/٣يــ�ن جــدول (

. ٢٠١٥�ـــ� املرحلـــة العمريـــة نفســـها عـــام  ورذكللـــ ٩٫٣مقابـــل  ٨٫٨ حيـــث بلــغ املعـــدل . هــذا مـــع وجـــود فـــارق لصـــالح وفيـــات اإلنـــاث ٢٠١٥
وذلك ناتج عن امل��ة البيولوجية للبنات الالتي لد��ن قدرة ع�� البقاء أ��� من األطفال من جهة وعدم وجود تمي�� نو�� ب�ن ال��س�ن 

ثانية.من جهة  ر�� رعاية االطفال �� قط
  

)رقم٣/٣جدولالخامسةسندوناألطفالوفياتمعدل:(  
)���الفخالل(باأللف)الجنس٢٠١٢حسب-٢٠١٥(  

 

 املجموع الذكور  اإلناث السنة

2012  7.1 10.4 8.8 

2013  6.0 9.6 7.8 

2014  7.7 8.4 8.1 

2015  8.8 9.3 9.0 
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 املجموع الذكور  اإلناث السنة

2012  5.2 8.5 6.9 

2013  5.2 8.1 6.7 

2014  6.7 6.6 6.6 

2015  7.3 7.5 7.4 

)رقمسن٣/٣شكلدوناألطفالوفياتمعدل:(الخامسة  
)الف��ةخالل(باأللف)الجنس٢٠١٢حسب-٢٠١٥(  

  
 

  أسبابالوفاة -٣
) أهـم سـتة أسـباب تقـف وراء أك�ـ� وفيـات القطـري�ن خـالل السـنوات األخ�ـ�ة. ويالحـظ أن أهـم مسـببات الوفـاة بالنسـبة ٣/٤الجدول رقم ( يوضح

للــذكور �ــ� الحــوادث والتســمم وهــذا يتفــق مــع االتجــاه العــال��، حيــث أن الــذكور أك�ــ� عرضــة ملخــاطر العمــل وحــوادث الطــرق والتــدخ�ن مقارنــة 
 بأنواعها.هم مسببات الوفاة بالنسبة لإلناث ف�� أمراض الجهاز الدوري و األورام باإلناث. أّما أ

ض إن مجموعــة األمــراض الرئيســية املســببة للوفــاة �ــ� دولــة قطــر �ــ� مجموعــة األمــراض املســببة للوفــاة نفســها �ــ� الــدول املتقدمــة، كمــا أن األمــرا
% وهـذا مختلـف عمــا هـو شــائع �ـ� الــدول الناميـة حيــث تكـون هــذه ١أ��ــا لـم تتجــاوز املعديـة والطفيليـة ال تمثــل نسـبة مهمــة كسـبب للوفــاة حيـث 

األمراض �� مقدمة األمراض املسببة للوفاة.
  

)رقم٣/٤جدول(الجنسحسبال��ر��نلوفاة��النسالتوزيع: 
)الف��ةخالل*األساسيةللمجموعاتالوفاة٢٠١٢وأسباب-٢٠١٥(  

  

 2015 2014 2013 2012 سببالوفاة
الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

 15.1 19.3 15.3 19.9 11.6 13.1 15.2 14.8 أمراضالجهازالدوري

 10.5 14.9 10.3 16.9 10.3 17.9 13.3 20.1 األورام

 8.9 12.9 10.5 11.6 10.1 12 8.3 13.7 أمراضالغددالصماءوالتغذيةوالتمثيلالغذائي

 5.3 5.2 2.1 1.3 3.8 2.8 2.4 2.8 حولالوالدةحاالتمعينةتنشأ��املدةما

 7.9 13.3 6.8 7.3 5.2 9.6 4.3 7.4 أمراضالجهازالتنف���

 17.8 2.8 17.5 5 23 5.2 16 3.5  حوادثوتسمماألسبابالخارجيةللوفاة،

 34.5 31.7 37.6 37.7 36 39.4 40.5 37.7 أخرى 

 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع
املراجعة العاشرة القائمة األساسية*
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)رقمسن٣/٣شكلدوناألطفالوفياتمعدل:(الخامسة  
)الف��ةخالل(باأللف)الجنس٢٠١٢حسب-٢٠١٥(  

  
 

  أسبابالوفاة -٣
) أهـم سـتة أسـباب تقـف وراء أك�ـ� وفيـات القطـري�ن خـالل السـنوات األخ�ـ�ة. ويالحـظ أن أهـم مسـببات الوفـاة بالنسـبة ٣/٤الجدول رقم ( يوضح

للــذكور �ــ� الحــوادث والتســمم وهــذا يتفــق مــع االتجــاه العــال��، حيــث أن الــذكور أك�ــ� عرضــة ملخــاطر العمــل وحــوادث الطــرق والتــدخ�ن مقارنــة 
 بأنواعها.هم مسببات الوفاة بالنسبة لإلناث ف�� أمراض الجهاز الدوري و األورام باإلناث. أّما أ

ض إن مجموعــة األمــراض الرئيســية املســببة للوفــاة �ــ� دولــة قطــر �ــ� مجموعــة األمــراض املســببة للوفــاة نفســها �ــ� الــدول املتقدمــة، كمــا أن األمــرا
% وهـذا مختلـف عمــا هـو شــائع �ـ� الــدول الناميـة حيــث تكـون هــذه ١أ��ــا لـم تتجــاوز املعديـة والطفيليـة ال تمثــل نسـبة مهمــة كسـبب للوفــاة حيـث 

األمراض �� مقدمة األمراض املسببة للوفاة.
  

)رقم٣/٤جدول(الجنسحسبال��ر��نلوفاة��النسالتوزيع: 
)الف��ةخالل*األساسيةللمجموعاتالوفاة٢٠١٢وأسباب-٢٠١٥(  

  

 2015 2014 2013 2012 سببالوفاة
الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

 15.1 19.3 15.3 19.9 11.6 13.1 15.2 14.8 أمراضالجهازالدوري

 10.5 14.9 10.3 16.9 10.3 17.9 13.3 20.1 األورام

 8.9 12.9 10.5 11.6 10.1 12 8.3 13.7 أمراضالغددالصماءوالتغذيةوالتمثيلالغذائي

 5.3 5.2 2.1 1.3 3.8 2.8 2.4 2.8 حولالوالدةحاالتمعينةتنشأ��املدةما

 7.9 13.3 6.8 7.3 5.2 9.6 4.3 7.4 أمراضالجهازالتنف���

 17.8 2.8 17.5 5 23 5.2 16 3.5  حوادثوتسمماألسبابالخارجيةللوفاة،

 34.5 31.7 37.6 37.7 36 39.4 40.5 37.7 أخرى 

 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع
املراجعة العاشرة القائمة األساسية*
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)رقم٣/٤شكل��النسالتوزيع:(لوفياتالجنسحسب������ال  
سنة،األساسيةللمجموعاتالوفاة٢٠١٥وأسباب 

  
  

  وفياتالنفاس -٤

) معدل ٣/٥جدول رقم (ويوضح إّن تحس�ن خدمات رعاية صحة األمومة كانت ومازالت ضمن أولويات تطوير الخدمات الصحية �� دولة قطر. 
لم تتجاوز  األخ��ة وع�� الرغم من أن نتائج املؤشر تظهر ارتفاع كب�� إال أنه عند النظر إ�� البيان نفسه يظهر أنهوفيات األمهات خالل السنوات 

كما تجدر اإلشارة إ�� أن جميع الوالدات ��  ٢٠١٣وفاة. ولم تسجل أية حالة وفاة سنة  ثالث حاالت ٢٠١٥يات النفاس �� دولة قطر سنة وف
.%١٠٠دولة قطر تتم �� املستشفى و تحت إشراف ��� متم�� لجميع السكان و بنسبة تقارب 

  

)رقم٣/٥جدول(لكل)األمهاتوفياتمعدل:١٠٠٬٠٠٠ مولو(��د 
)الف��ة٢٠١٢خالل –٢٠١٥(  

 السنة
الحملوفياتحاالتعدد

  والوالدةوالنفاس
 معدلوفياتاألمهات

2012 1 4.7 

2013 0 0.0 

2014 1 3.9 
2015 3 11.27 


 

15.1%

10.5%

8.9%

5.3%

7.9%17.8%

34.5%

الذكور 

أمراض الجھاز الدوري األورام

أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي حاالت معينة تنشأ في المدة ماحول الوالدة

أمراض الجھاز التنفسي األسباب الخارجية للوفاة

أخرى

19.3%

14.9%

12.9%

5.2%

13.3%

2.8%

31.7%

اإلناث

  اإلنجاب��سناملراهقة -٥

) �� الفصل األول والذي يب�ن معدالت الخصوبة العمرية للقطريات، يالحظ انخفاض معدل الخصوبة بالنسبة ١/٥بالعودة ��� الجدول رقم (
والدة لكل ألف  ١٢انخفض عدد الوالدات ���  )٢( ١٩٨٦والدة لكل ألف امرأة سنة  ٤٧) سنة. فبعد أن كانت تحدث ١٩ –١٥للفئة العمرية (

ويمكن أن يعزى ذلك ��� استمرار اإلناث �� التحصيل العل�� ح�� مراحل متقدمة و���  ،٢٠١٥والدات فقط �� سنة  ٦��� ، و٢٠٠٧امرأة سنة 
تأخر سن الزواج لد��ن، وهذا مؤشر جيد �� صالح املرأة، حيث أن أخطار الحمل و وفيات النفاس تزداد تحت سن العشرين، كما أن اإلنجاب 

يحرم املرأة �� الغالب من فرص التعليم. �� هذه السن املبكرة

)رقم٣/٥شكلقطريةامرأةألفلكلالوالداتعدد:(ا��)العمريةسنة١٩-١٥لفئة( 
  )٢٠١٥– ١٩٨٦��ة(خاللالف







   

                                                 
�� دولة قطر (أول تعداد يجرى �� قطر) ١٩٨٦حسب نتائج التعداد العام  )٢(
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  اإلنجاب��سناملراهقة -٥

) �� الفصل األول والذي يب�ن معدالت الخصوبة العمرية للقطريات، يالحظ انخفاض معدل الخصوبة بالنسبة ١/٥بالعودة ��� الجدول رقم (
والدة لكل ألف  ١٢انخفض عدد الوالدات ���  )٢( ١٩٨٦والدة لكل ألف امرأة سنة  ٤٧) سنة. فبعد أن كانت تحدث ١٩ –١٥للفئة العمرية (

ويمكن أن يعزى ذلك ��� استمرار اإلناث �� التحصيل العل�� ح�� مراحل متقدمة و���  ،٢٠١٥والدات فقط �� سنة  ٦��� ، و٢٠٠٧امرأة سنة 
تأخر سن الزواج لد��ن، وهذا مؤشر جيد �� صالح املرأة، حيث أن أخطار الحمل و وفيات النفاس تزداد تحت سن العشرين، كما أن اإلنجاب 

يحرم املرأة �� الغالب من فرص التعليم. �� هذه السن املبكرة

)رقم٣/٥شكلقطريةامرأةألفلكلالوالداتعدد:(ا��)العمريةسنة١٩-١٥لفئة( 
  )٢٠١٥– ١٩٨٦��ة(خاللالف







   

                                                 
�� دولة قطر (أول تعداد يجرى �� قطر) ١٩٨٦حسب نتائج التعداد العام  )٢(
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الفصل الرابع



١- االقتصاديةاملشاركةومعدلالعملسن��السكان  

والجنسيةالجنسحسباالقتصاديةاملشاركةمعدل  
يجابيــة ع�ــ� معــدل املشــاركة االقتصــادية للســكان إإّن النمــو االقتصــادي الــذي تشــهده دولــة قطــر ومتطلبــات إدامــة هــذا النمــو كانــت انعكاســا��ا 

% سـنة ٨٨٫٦صـل إ�ـ� ) إ�� حدوث تطور ملحوظ �� معدل املشاركة االقتصـادية لي٤/١خالل العقدين املاضي�ن، حيث تش�� بيانات جدول رقم (
٢٠١٥ وبمتابعة تطور معدل املشاركة االقتصادية لإلناث خالل السنوات األخ��ة يالحظ أن ، سنة ف�ك��) ١٥ن إجما�� السكان (كنسبة مذلك و

كمــا ارتفــع معــدل املشــاركة االقتصــادية للــذكور وخــالل ٢٠١٥ســنة فــ�ك��) أصــبحن يســاهمن �ــ� ســوق العمــل ســنة  ١٥نصــف اإلنــاث ( مــا يفــوق .
وبمقارنة معدل املشاركة االقتصادية لإلناث بالنسـبة للـذكور،  ،٢٠١٥سنة ف�ك��) سنة  ١٥% من إجما�� الذكور (٩٦٫٣الف��ة نفسها ليصل إ�� 

% مــن نســبة مشــاركة ٦١٫٠يالحــظ وجــود فجــوة نوعيــة خــالل الســنوات األخ�ــ�ة حيــث أن نســبة مشــاركة اإلنــاث �ــ� النشــاط االقتصــادي تســاوي 
ن األمـر الـذي يـرتبط بارتفـاع نسـبة تـدفق العمالـة جوة النوعية إ�� ارتفاع نسبة الذكور مـن جملـة السـكاالذكور. ويمكن إرجاع استمرار وجود الف

ح ـفالواضـالوافدة والسيما الذكور م��م ملواكبة التطور السريع واملشـاريع اإلنمائيـة الضـخمة. أمـا بالنسـبة ملعـدل املشـاركة االقتصـادية للقطـري�ن 
، وع�ـ� ٢٠١٥% لإلنـاث سـنة ٣٦٫١% مقابـل ٦٨٫٦لـذكور ية بالنسـبة للـذكور مقارنـة باإلنـاث حيـث بلغـت نسـبة اارتفاع معدل املشاركة االقتصـاد

 % من ٥٢٫٦الرغم من تقلص الفجوة النوعية ب�ن ا��نس�ن إال أن التفاوت ما زال قائمًا حيث أن نسبة اإلناث �� املشاركة االقتصادية تساوي 
النشيطات اقتصاديًا هن من ربات البيوت.  غـ��القطريات ك إ�� أن نسبة مهمة من اإلناث نسبة مشاركة الذكور. ويمكن إرجاع ذل

)رقم٤/١جدول)االقتصاديةاملشاركةمعدل:(١٥والجنسيةالجنسحسب(فأك�رسنة 
  )٢٠١٢ -٢٠١٥ة(خاللال��ر 

 

 السنة
 

 املجموع قطري 
مؤشراملساواة املجموع الذكور  اإلناث

 ��نالجنس�ن
مؤشراملساواة املجموع الذكور  اإلناث

 ��نالجنس�ن

2012 34.6 68.1 51.3 50.9 52.4 95.7 86.5 54.8 

2013 34.7 70 52.1 49.6 53.1 96.2 87.2 55.2 

2014 35 68.9 51.9 50.8 53.7 96.1 87.6 55.9 

2015 36.1 68.6 52.1 52.6 58.7 96.3 88.6 61 
 

)رقم٤/١شكلمعدل:()ل��طر��ناالقتصادية١٥املشاركةفأسنة(ك�ر 
 )٢٠١٥-٢٠١٢رة)حسبالجنسخاللال��
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دلياًل  اقتصاديًا  النشيطين  السكان  نسبة  والسيما  العمل  قوة  مؤشرات  تعد 
على صحة القطاع االقتصادي والسيما صـحة سوق العمل ودرجة نموه وازدهاره، 
أحد  الكامل هو  التشغيل  تحقيق  نحو  العمل وسعيه  تطور سوق  أن  وال شك 
مباشرة  انعكاسات  من  له  لما  وذلك  اقتصادية  ألية سياسة  الرئيسية  األهداف 

على المستوى المعيشي لألفراد وحياتهم االجتماعية . 
وسيتناول هذا الفصل المواضيع الخمسة التالية: 

السكان في سن العمل ومعدل المشاركة االقتصادية .  .1
السكان النشيطون اقتصاديًا.   .2

متوسط األجور الشهرية وساعات العمل في المهن واألنشطة االقتصادية.  .3
معدل البطالة.  .4

السكان غـير النشيطين اقتصاديًا.   .5

الى  باإلضافة  العاملة  القوى  الفصل هو نشرة  لبيانات هذا  الرئيسي  والمصدر 
نتائج التعداد العام للسكان والمساكن.
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١- االقتصاديةاملشاركةومعدلالعملسن��السكان  

والجنسيةالجنسحسباالقتصاديةاملشاركةمعدل  
يجابيــة ع�ــ� معــدل املشــاركة االقتصــادية للســكان إإّن النمــو االقتصــادي الــذي تشــهده دولــة قطــر ومتطلبــات إدامــة هــذا النمــو كانــت انعكاســا��ا 

% سـنة ٨٨٫٦صـل إ�ـ� ) إ�� حدوث تطور ملحوظ �� معدل املشاركة االقتصـادية لي٤/١خالل العقدين املاضي�ن، حيث تش�� بيانات جدول رقم (
٢٠١٥ وبمتابعة تطور معدل املشاركة االقتصادية لإلناث خالل السنوات األخ��ة يالحظ أن ، سنة ف�ك��) ١٥ن إجما�� السكان (كنسبة مذلك و

كمــا ارتفــع معــدل املشــاركة االقتصــادية للــذكور وخــالل ٢٠١٥ســنة فــ�ك��) أصــبحن يســاهمن �ــ� ســوق العمــل ســنة  ١٥نصــف اإلنــاث ( مــا يفــوق .
وبمقارنة معدل املشاركة االقتصادية لإلناث بالنسـبة للـذكور،  ،٢٠١٥سنة ف�ك��) سنة  ١٥% من إجما�� الذكور (٩٦٫٣الف��ة نفسها ليصل إ�� 

% مــن نســبة مشــاركة ٦١٫٠يالحــظ وجــود فجــوة نوعيــة خــالل الســنوات األخ�ــ�ة حيــث أن نســبة مشــاركة اإلنــاث �ــ� النشــاط االقتصــادي تســاوي 
ن األمـر الـذي يـرتبط بارتفـاع نسـبة تـدفق العمالـة جوة النوعية إ�� ارتفاع نسبة الذكور مـن جملـة السـكاالذكور. ويمكن إرجاع استمرار وجود الف

ح ـفالواضـالوافدة والسيما الذكور م��م ملواكبة التطور السريع واملشـاريع اإلنمائيـة الضـخمة. أمـا بالنسـبة ملعـدل املشـاركة االقتصـادية للقطـري�ن 
، وع�ـ� ٢٠١٥% لإلنـاث سـنة ٣٦٫١% مقابـل ٦٨٫٦لـذكور ية بالنسـبة للـذكور مقارنـة باإلنـاث حيـث بلغـت نسـبة اارتفاع معدل املشاركة االقتصـاد

 % من ٥٢٫٦الرغم من تقلص الفجوة النوعية ب�ن ا��نس�ن إال أن التفاوت ما زال قائمًا حيث أن نسبة اإلناث �� املشاركة االقتصادية تساوي 
النشيطات اقتصاديًا هن من ربات البيوت.  غـ��القطريات ك إ�� أن نسبة مهمة من اإلناث نسبة مشاركة الذكور. ويمكن إرجاع ذل

)رقم٤/١جدول)االقتصاديةاملشاركةمعدل:(١٥والجنسيةالجنسحسب(فأك�رسنة 
  )٢٠١٢ -٢٠١٥ة(خاللال��ر 

 

 السنة
 

 املجموع قطري 
مؤشراملساواة املجموع الذكور  اإلناث

 ��نالجنس�ن
مؤشراملساواة املجموع الذكور  اإلناث

 ��نالجنس�ن

2012 34.6 68.1 51.3 50.9 52.4 95.7 86.5 54.8 

2013 34.7 70 52.1 49.6 53.1 96.2 87.2 55.2 

2014 35 68.9 51.9 50.8 53.7 96.1 87.6 55.9 

2015 36.1 68.6 52.1 52.6 58.7 96.3 88.6 61 
 

)رقم٤/١شكلمعدل:()ل��طر��ناالقتصادية١٥املشاركةفأسنة(ك�ر 
 )٢٠١٥-٢٠١٢رة)حسبالجنسخاللال��
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العمريةالفئاتحسباالقتصاديةاملشاركةمعدل  
سنة) ومع تقدم  ٢٩ –٢٥إ�� أع�� مستويا��ا �� الفئة العمرية (للقطري�ن ) ارتفاع معدل املشاركة االقتصادية ٤/٢ي�ب�ن من جدول رقم (

سنة فما فوق، وهو أمر طبي�� وذلك الرتباطه بسن التقاعد.  ٥٩العمر تبدأ تدريجيًا بالتناقص ح�� تصل إ�� معدالت متدنية �� الفئة العمرية 
النشاط االقتصادي، األمر الذي يدل ع�� أن الشريحة األو�� من ممن هم �� سن القطري�ن وينطبق االتجاه أعاله ع�� كل من الذكور واإلناث 

سنة) هم �� مرحلة  ٥٩-٢٥سنة) هم �� مرحلة التفرغ للدراسة، وأن الشريحة الثانية من السكان وال�� تقع ب�ن ( ٢٥السكان ( ما دون الـ 
لتقاعد حيث يتوقف أغلب األفراد ف��ا عن املشاركة سنة فأك�� �� �� مرحلة ا ٦٠العمل واإلنتاج، بينما الشريحة الثالثة من السكان 

االقتصادية . 
  

)رقمالتوزي٤/٢جدول:()اقتصاديًاالنشيط�نللسكان��النس١٥ع(��ف�كسنة 
)���الفخاللالعمريةوالفئاتوالجنسيةالجنس٢٠١٢حسب -٢٠١٥(

العمرفئات
 بالسنوات

2012 2013 2014 2015 
 املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

19 - 15 2.0 5.4 6.9 1.1 1.6 3.5 0.8 0.8 0.4 1.2 0.2 0.5 0.7 1.3 1.2 0.4 

24 - 20 15.1 13.4 15.8 11.1 12.7 15.4 10.3 11.3 13.4 17.6 11.7 11.5 13.3 16.7 14.5 10.4 

29 - 25 20.5 15.9 20.8 19.8 22.6 18.4 22.5 19.2 24.8 18.9 24.8 18.9 22.9 18.4 20.2 16.7 

34 - 30 20.2 16.3 18.5 20.2 23.9 16 23.6 21.9 21.6 16.1 21.7 21.3 20.9 15.2 23.6 20.0 

39 - 35 15.7 12.5 12.5 16 16.8 11.8 17.6 15.1 13.7 13.3 16.2 14.5 13.2 12.9 15.2 17.2 

44 - 40 12.5 12.6 10.5 13.3 11.0 13.4 11.3 11.7 13.0 11.0 11.4 12.8 12.7 10.6 12.3 12.5 

49 - 45 8.3 9.3 6.5 8.6 7.0 8.8 8.5 8.9 7.6 9.3 8.1 9.0 7.3 9.5 7.3 10.1 

54 - 50 3.7 7.9 4.4 5.5 3.5 8.1 3.8 5.5 3.4 7.3 3.9 5.7 4.6 9.3 3.4 5.6 

59 - 55 1.5 3.9 2.0 2.8 0.7 3.4 1.3 4.1 1.7 3.4 1.4 3.7 2.2 3.9 1.4 4.5 

64 - 60 0.3 1.6 1.0 0.9 0.2 1.1 0.3 1.2 0.2 1.7 0.5 1.7 1.6 1.6 0.5 1.6 

65 + 0.2 1.2 1.1 0.7 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.8 0.6 0.4 0.9 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجمـوع


٢- اقتصاديًاالنشيطونالسكان  

العمليةالحالةحسباقتصاديًاالنشيطونالسكان  
درجة األمان الوظيفي �� الوظائف ) إ�� وجود تركز �� الوظائف ال�� يعمل ف��ا الفرد بأجر، ويرجع ذلك إ�� ارتفاع ٤/٣�ش�� بيانات جدول رقم (

 نتوجد إناث نشيطات اقتصاديًا يعملن ل�سا�� ي قد يكون عرضة ملخاطر السوق، كما يتضح أنه الذات األجر مقارنة بالعمل الخاص الذ
من إجما��  ٢٠١٥% سنة ٢٫٠نسب��ّن  بلغت% للذكور . أما بالنسبة لصاحبات األعمال القطريات فقد  ٠٫٢الخاص مقابل نسبة ضئيلة 

  ور.% للذك٣٫٨النشيطات اقتصاديًا مقابل 
  

   

)رقما٤/٣جدولللسكان��النسالتوزيع:()اقتصاديًا١٥لنشيط�ن(��أك�سنة  
)الف��ةخاللالعمليةوالحالةوالجنسيةالجنس٢٠١٢حسب- ٢٠١٥(  

الحالة
 العملية

2012 2013  2014 2015  

 املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

 0.3 0.3 3.8 2.0 0.3 0.4 3.7 2.0 0.3 0.4 3.5 2.2 0.3 0.5 3.7 2.2 ربعمل

 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 يعمللحسابه

 99.6 99.6 95.7 98.0 99.5 99.6 96.0 98.0 99.4 99.6 96.2 97.8 99.4 99.5 96.0 97.8 يعملبأجر

ذويهلدىيعمل
  دوناجر

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

املهنةحسباقتصاديًاالنشيطونالسكان  
) وجـــود فـــروق بــ�ن الســـكان النشـــيط�ن اقتصـــاديًا حســب املهنـــة وذلـــك لــيس ع�ـــ� مســـتوى الجــنس فقـــط وإنمـــا ع�ـــ�  ٤/٤يالحــظ مـــن جـــدول رقــم (

% مـــن إجمـــا�ي اإلنـــاث القطريـــات النشـــيطات ٤٥٫٨ية أيضـــًا. حيـــث يتضـــح تركـــز اإلنـــاث القطريـــات �ـــي املهـــن االختصاصـــية وبنســـبة مســـتوى الجنســـ
أمـا الــذكور فهــم أك�ـ� توزيعــًا ع�ــ�  ،% مــن إجمـا�ي اإلنــاث القطريــات النشـيطات اقتصــاديا٢٧٫٦ً، تل��ـا املهــن الكتابيــة بنسـبة ٢٠١٥اقتصـاديًا ســنة 

ي املهــــن الفنيــــة واالختصاصــــية % �ــــ١٦٫٦ة و % �ــــي املهــــن االختصاصــــي٢١٫١% �ــــي املهــــن الكتابيــــة و ٢٣٫١أقســــام املهــــن املختلفــــة ويشــــكلون نســــبة 
من اإلنـاث يعملـن �ـي املهـن  %٤٤٫٢أن . أما ع�� مستوى إجما�ي السكان فإنه يالحظ كور القطري�ن النشيط�ن اقتصادياًاملساعدة من إجما�ي الذ

بــة الثانيــة املهــن االختصاصــية حيــث بلغــت نســبة القطريــات، تل��ــا �ــي املرت �ـــ��العاديــة، وهــذه املهــن تشــمل فئــة العــامالت �ــي املنــازل، وأ�لــ��ن مــن 
 % .٣٩٫٥. بينما ي��كز الذكور �ي املهن الحرفية وبنسبة ٢٠١٥عام % ٢٠٫١العامالت ف��ا 



)رقم٤/٤جدول)اقتصاديًاالنشيط�نللسكان��النسالتوزيع:(١٥(��أك�سنة 
)الف��ةخاللواملهنةوالجنسيةالجنس٢٠١٢حسب-٢٠١٥(  

 املهنة
2012 2013 2014 2015  

 املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري 

  الذكور   اإلناث  الذكور   اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

اإلدارةوموظفواملشرعون
 2.2 2.5 12.4 5.7 2.6 3.0 12.1 5.8 2.7 2.5 10.9 5.6 2.8 2.3 11.8 5.9 العلياواملديرون

 6.9 20.1 21.1 45.8 7.8 21.4 20.9 49.7 8.1 22.3 21.8 52.6 7.8 21.9 18.6 51.1 االختصاصيون 

واالختصاصيونالفنيون
 5.0 6.6 16.6 12.9 5.5 7.2 16.8 13.2 5.6 7.1 17.3 13.4 5.7 6.7 16.8 14.7 املساعدون 

 4.2 9.8 23.1 27.6 4.6 9.0 23.6 25.4 4.9 8.6 23.3 24.8 4.6 9.0 25.1 26.0 الكتبة

الخدمات��العاملون
 8.4 16.1 7.4 6.4 9.5 12.8 7.9 4.7 6.6 11.3 7.7 2.7 6.7 8.2 8.3 1.3 والباعة

الزراعة��املهرةالعمال
 1.4 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 وصيداألسماك

وماالحرف��العاملون
 39.5 0.3 9.1 0.0 37.7 0.2 8.7 0.0 39.7 0.1 8.9 0.0 40.2 0.0 8.3 0.0 �ل��امناملهن

واملعداتاآلالتمشغلو
 17.3 0.6 2.3 0.0 13.6 0.5 1.8 0.0 12.8 0.1 2.0 0.0 12.6 0.3 2.3 0.0 ومجمعوها

 15.0 44.2 8.1 1.6 17.1 45.7 8.2 1.1 18.7 48.0 8.1 0.9 18.8 51.6 8.7 1.0 املهنالعـادية

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع
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)رقما٤/٣جدولللسكان��النسالتوزيع:()اقتصاديًا١٥لنشيط�ن(��أك�سنة  
)الف��ةخاللالعمليةوالحالةوالجنسيةالجنس٢٠١٢حسب- ٢٠١٥(  

الحالة
 العملية

2012 2013  2014 2015  

 املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

 0.3 0.3 3.8 2.0 0.3 0.4 3.7 2.0 0.3 0.4 3.5 2.2 0.3 0.5 3.7 2.2 ربعمل

 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 يعمللحسابه

 99.6 99.6 95.7 98.0 99.5 99.6 96.0 98.0 99.4 99.6 96.2 97.8 99.4 99.5 96.0 97.8 يعملبأجر

ذويهلدىيعمل
  دوناجر

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

املهنةحسباقتصاديًاالنشيطونالسكان  
) وجـــود فـــروق بــ�ن الســـكان النشـــيط�ن اقتصـــاديًا حســب املهنـــة وذلـــك لــيس ع�ـــ� مســـتوى الجــنس فقـــط وإنمـــا ع�ـــ�  ٤/٤يالحــظ مـــن جـــدول رقــم (

% مـــن إجمـــا�ي اإلنـــاث القطريـــات النشـــيطات ٤٥٫٨ية أيضـــًا. حيـــث يتضـــح تركـــز اإلنـــاث القطريـــات �ـــي املهـــن االختصاصـــية وبنســـبة مســـتوى الجنســـ
أمـا الــذكور فهــم أك�ـ� توزيعــًا ع�ــ�  ،% مــن إجمـا�ي اإلنــاث القطريــات النشـيطات اقتصــاديا٢٧٫٦ً، تل��ـا املهــن الكتابيــة بنسـبة ٢٠١٥اقتصـاديًا ســنة 

ي املهــــن الفنيــــة واالختصاصــــية % �ــــ١٦٫٦ة و % �ــــي املهــــن االختصاصــــي٢١٫١% �ــــي املهــــن الكتابيــــة و ٢٣٫١أقســــام املهــــن املختلفــــة ويشــــكلون نســــبة 
من اإلنـاث يعملـن �ـي املهـن  %٤٤٫٢أن . أما ع�� مستوى إجما�ي السكان فإنه يالحظ كور القطري�ن النشيط�ن اقتصادياًاملساعدة من إجما�ي الذ

بــة الثانيــة املهــن االختصاصــية حيــث بلغــت نســبة القطريــات، تل��ــا �ــي املرت �ـــ��العاديــة، وهــذه املهــن تشــمل فئــة العــامالت �ــي املنــازل، وأ�لــ��ن مــن 
 % .٣٩٫٥. بينما ي��كز الذكور �ي املهن الحرفية وبنسبة ٢٠١٥عام % ٢٠٫١العامالت ف��ا 



)رقم٤/٤جدول)اقتصاديًاالنشيط�نللسكان��النسالتوزيع:(١٥(��أك�سنة 
)الف��ةخاللواملهنةوالجنسيةالجنس٢٠١٢حسب-٢٠١٥(  

 املهنة
2012 2013 2014 2015  

 املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري 

  الذكور   اإلناث  الذكور   اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

اإلدارةوموظفواملشرعون
 2.2 2.5 12.4 5.7 2.6 3.0 12.1 5.8 2.7 2.5 10.9 5.6 2.8 2.3 11.8 5.9 العلياواملديرون

 6.9 20.1 21.1 45.8 7.8 21.4 20.9 49.7 8.1 22.3 21.8 52.6 7.8 21.9 18.6 51.1 االختصاصيون 

واالختصاصيونالفنيون
 5.0 6.6 16.6 12.9 5.5 7.2 16.8 13.2 5.6 7.1 17.3 13.4 5.7 6.7 16.8 14.7 املساعدون 

 4.2 9.8 23.1 27.6 4.6 9.0 23.6 25.4 4.9 8.6 23.3 24.8 4.6 9.0 25.1 26.0 الكتبة

الخدمات��العاملون
 8.4 16.1 7.4 6.4 9.5 12.8 7.9 4.7 6.6 11.3 7.7 2.7 6.7 8.2 8.3 1.3 والباعة

الزراعة��املهرةالعمال
 1.4 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 وصيداألسماك

وماالحرف��العاملون
 39.5 0.3 9.1 0.0 37.7 0.2 8.7 0.0 39.7 0.1 8.9 0.0 40.2 0.0 8.3 0.0 �ل��امناملهن

واملعداتاآلالتمشغلو
 17.3 0.6 2.3 0.0 13.6 0.5 1.8 0.0 12.8 0.1 2.0 0.0 12.6 0.3 2.3 0.0 ومجمعوها

 15.0 44.2 8.1 1.6 17.1 45.7 8.2 1.1 18.7 48.0 8.1 0.9 18.8 51.6 8.7 1.0 املهنالعـادية

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع
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)رقمالنس�٤/٢شكلالتوزيع:(�)اقتصاديًاالنشيط�نالقطر��ن١٥للسكان(��ك��سنة  
سنة،املهنةوالجنس٢٠١٥حسب 


 ٢٠١٢% ســنة ٨٫٨مــن  )٣(نســبة القطريــات العــامالت �ــ� األنشــطة الصــناعية واملقــاوالت واالتصــاالتتضــاعف ) إ�ــ� ٤/٥�� بيانــات جــدول رقــم (تشــ
�ن من إجمـا�� اإلنـاث القطريـات النشـيطات اقتصـاديًا. كمـا يالحـظ وجـود فجـوة نوعيـة بـ�ن نسـبة الـذكور واإلنـاث القطـري ٢٠١٥% سنة ١٦٫٥إ�� 

 .٢٠١٥% لإلناث سنة ١٦٫٥% مقابل ٢٥٫٥حيث بلغت نسبة الذكور 
  

)رقم٤/٥جدول)اقتصاديًاالنشيط�نالسكاننسبة:(١٥(��ك��سنة  
  )٢٠١٢–٢٠١٥تواالتصاالتحسبالجنسوالجنسيةخاللال������)األنشطةالصناعيةواملقاوال 

 

 السنة
 املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

2012 8.8 24.6 10.9  34.5  
2013 9.9 25.3 11.5  34.6  
2014 10.7 25.5 14.2 34.8 

2015  16.5 25.5 19.8  33.3  
 

)رقم٤/٣شكل)اقتصاديُاالنشيط�نالقطر��ننسبة:(١٥الصناعيةاألنشطة��(��ك��سنة 
)����الخاللالجنسحسبواالتصاالت٢٠١٢واملقاوالت-٢٠١٥( 


                                                 

، تجارة الجملة والتجزئة وإصالح الصناعية واملقاوالت واالتصاالت تشمل األنشطة االقتصادية التالية: التعدين والت�ج��، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء واملياه ) األنشطة٣(
العقارية. املركبات ذات املحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية واألسرية، النقل والتخزين واالتصاالت، األنشطة
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القطاعحسباقتصاديًاالنشيطونالسكان  
��٦/  ٤بيانــات جــدول رقــم ( تشــ٦٧٫٥ميــة حيــث تشــكل نســب��م ) إ�ــ� تركــز القطــري�ن النشــيط�ن اقتصــاديًا مــن كــال ال�نســ�ن �ــ� اإلدارات الحكو %

لـذكور وا%، ١٣٫٥ حيـث بلغـت نسـبة اإلنـاث املؤسسـات الحكوميـةي�ـ� ذلـك % للذكور مـن إجمـا�� القطـري�ن النشـيط�ن اقتصـاديًا، ٦٦٫٨لإلناث و 
سـنة فـ�ك�� �ـ� القطـاع الخـاص  ١٥سـبة تركـز الـذكور النشـيط�ن اقتصـاديًا �� مستوى إجما�� السكان النشيط�ن اقتصاديًا، فـإن ن% . أما ع١٢٫٣

% و�ــــالبي��ن مــــن العمالــــة ٤٠٫٣ســــنة فــــ�ك�� �ــــ� القطــــاع امل���ــــ� بنســــبة  ١٥، مقابــــل تركــــز اإلنــــاث النشــــيطات اقتصــــاديًا ٢٠١٥ســــنة  %٨٣٫٩انــــت ك
 اآلسيوية .


 سنة��ك��)١٥):التوزيعالنس��للسكانالنشيط�ناقتصاديا(٤/٦م(جدولرق

)ال���ةخاللوالقطاعوالجنسيةالجنس٢٠١٢حسب-٢٠١٥(  

 القطاع
2012 2013 2014 2015  

 املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري 
 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

 6.0 15.2 66.8 67.5 6.9 18.7 67.9 70.6 6.8 17.1 68.1 68.2 7.1 16.8 70.3 72.6 إدارةحكومية
 3.6 5.2 12.3 13.5 3.4 5.7 12.6 11.6 3.6 7.5 12.9 12.4 3.2 8.3 13.3 11.6 مؤسسةحكومية

 2.9 3.3 8.9 6.6 3.3 3.3 7.8 4.8 3.2 3.4 8.0 4.7 3.0 3.4 8.3 3.6 مختلط
 83.9 35.0 11.7 12.1 82.4 24.1 11.2 12.4 82.0 22.0 10.7 14.4 82.4 17.3 7.9 12.0 خاص

 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 د�لوما���/دو��
 3.4 40.3 0.0 0.0 3.8 47.5 0.0 0.0 4.2 49.4 0.0 0.0 4.2 53.8 0.0 0.0 امل����

 ����  0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.5 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.0ر���
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

 
)رقم٤/٤شكل)اقتصاديًاالنشيط�نالقطر��نللسكان��النسالتوزيع:(١٥سنة(��ك�� 

،والقطاعالجنسحسب٢٠١٥سنة  




   

0.3

6.6

12.1

13.5

67.5
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66.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
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  ��املهنواألنشطةاالقتصادية)٤(متوسطاألجورالشهريةوساعاتالعملاألسبوعية -٣

، وهــــذا يع�ــــ� أن اإلنــــاث ٢٠١٥% ســــنة ١٠٤٫١ بلــــغ متوســــط ســــاعات العمــــل األســــبو�� لإلنــــاث بالنســــبة إ�ــــ� الــــذكور أن) ٤/٧(جــــدول رقــــم ال يبــــ�ن
% ممــا  ٨٥٫٢% . كمــا ارتفــع متوســط األجــور الشــهرية لإلنــاث بالنســبة إ�ــ� الــذكور إ�ــ� ٤٫١يعملــن ســاعات تزيــد عــن ســاعات عمــل الــذكور بنســبة 

نــاث بالنســبة %، وبــالنظر إ�ــ� توزيــع متوســط ســاعات العمــل األســبوعية لإل١٤٫٨يع�ــ� أن اإلنــاث يتقاضــ�ن أجــورًا شــهرية أقــل مــن الــذكور بنســبة 
ن ارتفــاع نســبة العــامل�ن �ــ� الحــرف ومــا إل��ــا مــن املهــن، باإلضــافة إ�ــ� املهــن العاديــة حيــث بلــغ متوســط يتبــ� ٢٠١٥إ�ــ� الــذكور حســب املهــن ســنة 

التــوا�� ممــا يع�ــ� تفــوق اإلنــاث ع�ــ� الــذكور مــن حيــث متوســط ســاعات  % ع�ــ�١١٦٫٠% و ١٠٥٫٩ذكور ســاعات العمــل األســبوعية لإلنــاث إ�ــ� الــ
العمـــل األســـبوعية، ويتضـــح انخفـــاض �ـــ� متوســـط األجـــور الشـــهرية لإلنـــاث مقارنـــة بمتوســـط األجـــور الشـــهرية للـــذكور �ـــ� مهنـــة الخـــدمات والباعـــة 

ا�� املهـــن حيـــث يمكـــن مالحظـــة وجـــود عالقـــة إيجابيـــة بـــ�ن وا��. األمـــر الـــذي ال ينطبـــق ع�ـــ� بـــ% ع�ـــ� التـــ٥٥٫١% و ٥٩٫٣حيـــث بلـــغ واملهـــن العاديـــة 
 متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجور الشهرية.

)رقم٤/٧جدوللإلناثاألسبوعيةالعملوساعاتالشهرياألجرمتوسط:( 
)الف��ةخاللاملهنةحسبالذكور���٢٠١٥-٢٠١٣بالنسبة(  

 املهنة
2013 2014 2015 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

 93.0 64.5 93.0 77.0 88.6 77.2 املشرعونوموظفواإلدارةالعلياواملديرون

 90.7 76.7 90.7 89.6 88.6 92.2 االختصاصيون 

 91.1 88.6 88.9 87.7 89.1 95.1 الفنيونواالختصاصيوناملساعدون 

 90.7 99.8 88.6 99.2 90.9 93.7 الكتبة

 103.9 59.3 102.0 65.1 96.1 58.6 العاملون��الخدماتوالباعة��املحالتالتجاريةواألسواق

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 العمالاملهرة��الزراعةوصيداألسماك

 105.9 175.9 105.9 111.6 103.8 62.3 العاملون��الحرفوماال��امناملهن

 94.4 144.7 98.1 114.4 96.2 105.6 مشغلواآلالتواملعداتومجمعوها

 116.0 55.1 113.7 43.6 109.6 52.6 املهنالعادية

 104.1 85.2 104.1 85.3 102.0 84.5 املجموع

) أن متوسط األجور الشهرية لإلناث بالنسبة إ�� الذكور يكون �� صالح اإلناث �� ٤/٨خالل جدول رقم (للنشاط االقتصادي يتب�ن من بالنسبة 
% �� أنشطة ١٦٠٫٨% �� التشييد و ٢٨٦٫٢بعض األنشطة ال�� بدأت ت��ز ف��ا خالل السنوات القليلة املاضية، حيث بلغت النسبة 

% �� أنشطة الخدمات اإلدارية. ع�� الرغم من ارتفاع متوسط األجر الشهري بالنسبة لإلناث �� تلك األنشطة ١٦٠٫٢الصناعات التحويلية و 
  بأجور الذكور. مقارنةيكون ذلك من أسباب ارتفاع أجورهن  االقتصادية إال أن عددهن قليل ف��ا وقد

   

                                                 
)٤( (عمل إضا��) وأن متوسط الساعات  تعرف ساعات العمل األسبوعية بأ��ا : " ساعات العمل الفعلية املؤداة خالل أسبوع املسح ويشمل ساعات العمل العادية والساعات اإلضافية

املؤداة �� املتوسط لكافة األشخاص املشتغل�ن " . 

)رقم٤/٨جدولمتوسط:(األسبوعيةالعملوساعاتالشهريلإلناثاألجر 
)الف��ةخاللاالقتصاديالنشاطحسبالذكور��إ٢٠١٥- ٢٠١٣بالنسبة( 

 املهنة
2013 2014 2015  

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
 عمل

 اإلناث/الذكور 

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

 متوسطساعات
 عمل

 اإلناث/الذكور 

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

 متوسطساعات
 عمل
/الذكور اإلناث  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الزراعةوالحراجةوصيداألسماك

 91.1 89.9 90.9 106.4 88.9 109.2 التعدينواستغاللاملحاجر

 95.9 160.8 98.0 194.1 86.0 194.1 الصناعةالتحويلية

 93.2 94.4 95.5 96.9 93.3 89.2 إمداداتالكهرباءوالغازوالبخاروتكييفالهواء

 83.0 133.2 79.2 141.7 84.4 107.0 إمداداتاملياهوأنشطةالصرفوإدارةالنفاياتومعالج��ا

 92.2 286.2 86.3 279.3 84.9 343.2 التشييد

والدراجاتاملحركاتذاتاملركباتإصالحوالتجزئة؛الجملةتجارة
 88.2 139.3 96.1 127.6 90.4 127.4 النارية

 95.8 130.1 100.0 131.5 91.7 127.3 النقلوالتخزين

 86.3 143.6 92.0 137.5 92.2 108.6 أنشطةخدماتاإلقامةوالطعام

 95.3 88.7 92.9 85.8 93,2 86.0 املعلوماتواالتصاالت

 93.0 87.9 95.2 85.7 93.0 84.8 األنشطةاملاليةوأنشطةالت�م�ن

 91.3 142.6 87.2 133.3 83.3 118.1 األنشطةالعقارية

 91.7 159.8 85.7 148.5 78.6 153.6 األنشطةاملهنيةوالعلميةوالتقنية

 82.4 160.2 86.3 157.6 95.9 123.2 أنشطةالخدماتاإلداريةوخدماتالدعم

 95.0 86.6 95.0 82.7 95.1 82.4 اإلدارةالعامةوالدفاع؛والضماناالجتما��اإللزامي

 95.2 102.2 92.9 94.4 90.5 102.3 التعليم

 95.2 93.0 92.9 91.7 90.9 100.8 األنشطة��مجالصحةاإلنسانوالعملاالجتما��

 86.7 142.9 90.9 143.7 95.3 169.0 الفنونوال��في�والتسلية

 92.5 133.3 94.1 133.1 92.5 154.5 أنشطةالخدماتاألخرى 

 101.7 108.5 103.6 106.7 109.6 105.3 أنشطةاألسراملعيشيةال��تستخدمأفراداً 

 102.5 86.5 97.6 89.4 82.5 89.2 أنشطةاملنظماتوالهيئات����الخاضعةللواليةالقضائيةالوطنية

 104.1 85.2 104.1 85.3 102.0 84.5 املجموع

) حصـة الوظـائف املدفوعـة األجـر �ـ� القطـاع الزرا�ـ� حسـب الجـنس وأن هنـاك انخفاضـًا واضـحًا �ـ� حصـة الوظـائف ٤/٩����ن من جـدول رقـم (
ور، حيــث املدفوعــة األجــر �ــ� القطــاع �ـــ�� الزرا�ــ� لــدى اإلنــاث مقابــل الــذكور، ويعــود ذلــك ��ــ� زيــادة أعــداد العمالــة الوافــدة وال�ــ� أ�ل��ــا مــن الــذك

 . ٢٠١٥ % سنة١٣٫٥بلغت حصة اإلناث 
 

)رقم٤/٩جدول:(��الزرا����القطاع��األجراملدفوعةالوظائفحصة 
)الف��ةخاللالجنس٢٠١٥-٢٠١٢حسب(  

 الذكور  اإلناث السنة

2013  12.8 87.2 

2014  12.3 87.7 

2015  13.5 86.5 
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)رقم٤/٨جدولمتوسط:(األسبوعيةالعملوساعاتالشهريلإلناثاألجر 
)الف��ةخاللاالقتصاديالنشاطحسبالذكور��إ٢٠١٥- ٢٠١٣بالنسبة( 

 املهنة
2013 2014 2015  

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
 عمل

 اإلناث/الذكور 

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

 متوسطساعات
 عمل

 اإلناث/الذكور 

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

 متوسطساعات
 عمل
/الذكور اإلناث  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الزراعةوالحراجةوصيداألسماك

 91.1 89.9 90.9 106.4 88.9 109.2 التعدينواستغاللاملحاجر

 95.9 160.8 98.0 194.1 86.0 194.1 الصناعةالتحويلية

 93.2 94.4 95.5 96.9 93.3 89.2 إمداداتالكهرباءوالغازوالبخاروتكييفالهواء

 83.0 133.2 79.2 141.7 84.4 107.0 إمداداتاملياهوأنشطةالصرفوإدارةالنفاياتومعالج��ا

 92.2 286.2 86.3 279.3 84.9 343.2 التشييد

والدراجاتاملحركاتذاتاملركباتإصالحوالتجزئة؛الجملةتجارة
 88.2 139.3 96.1 127.6 90.4 127.4 النارية

 95.8 130.1 100.0 131.5 91.7 127.3 النقلوالتخزين

 86.3 143.6 92.0 137.5 92.2 108.6 أنشطةخدماتاإلقامةوالطعام

 95.3 88.7 92.9 85.8 93,2 86.0 املعلوماتواالتصاالت

 93.0 87.9 95.2 85.7 93.0 84.8 األنشطةاملاليةوأنشطةالت�م�ن

 91.3 142.6 87.2 133.3 83.3 118.1 األنشطةالعقارية

 91.7 159.8 85.7 148.5 78.6 153.6 األنشطةاملهنيةوالعلميةوالتقنية

 82.4 160.2 86.3 157.6 95.9 123.2 أنشطةالخدماتاإلداريةوخدماتالدعم

 95.0 86.6 95.0 82.7 95.1 82.4 اإلدارةالعامةوالدفاع؛والضماناالجتما��اإللزامي

 95.2 102.2 92.9 94.4 90.5 102.3 التعليم

 95.2 93.0 92.9 91.7 90.9 100.8 األنشطة��مجالصحةاإلنسانوالعملاالجتما��

 86.7 142.9 90.9 143.7 95.3 169.0 الفنونوال��في�والتسلية

 92.5 133.3 94.1 133.1 92.5 154.5 أنشطةالخدماتاألخرى 

 101.7 108.5 103.6 106.7 109.6 105.3 أنشطةاألسراملعيشيةال��تستخدمأفراداً 

 102.5 86.5 97.6 89.4 82.5 89.2 أنشطةاملنظماتوالهيئات����الخاضعةللواليةالقضائيةالوطنية

 104.1 85.2 104.1 85.3 102.0 84.5 املجموع

) حصـة الوظـائف املدفوعـة األجـر �ـ� القطـاع الزرا�ـ� حسـب الجـنس وأن هنـاك انخفاضـًا واضـحًا �ـ� حصـة الوظـائف ٤/٩����ن من جـدول رقـم (
ور، حيــث املدفوعــة األجــر �ــ� القطــاع �ـــ�� الزرا�ــ� لــدى اإلنــاث مقابــل الــذكور، ويعــود ذلــك ��ــ� زيــادة أعــداد العمالــة الوافــدة وال�ــ� أ�ل��ــا مــن الــذك

 . ٢٠١٥ % سنة١٣٫٥بلغت حصة اإلناث 
 

)رقم٤/٩جدول:(��الزرا����القطاع��األجراملدفوعةالوظائفحصة 
)الف��ةخاللالجنس٢٠١٥-٢٠١٢حسب(  

 الذكور  اإلناث السنة

2013  12.8 87.2 

2014  12.3 87.7 

2015  13.5 86.5 
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  معدلالبطالة -٤
%، بينمــــا بلــــغ معــــدل ٠٫١ســــنة �ــــ����)  ١٥مقارنــــة بمعــــدل البطالــــة للــــذكور( ٢٠١٥% �ــــ� ســــنة ٠٫٨ســــنة �ــــ����)  ١٥بلــــغ معــــدل البطالــــة لإلنــــاث (
% . وقــــد انخفضــــت ٠٫٤ســــنة �ــــ����)  ١٥% �ــــ� املقابــــل كــــان معــــدل بطالــــة الــــذكور القطــــري�ن (١٫٥ ســــنة �ــــ����) ١٥البطالــــة لإلنــــاث القطريــــات (

.٢٠١٥% سنة ١٣٫٣���  ٢٠١٢% سنة ٢٨الفجوة ب�ن ا���س�ن من 
)رقمم٤/١٠جدول:()البطالة١٥عدلوالجنسيةالجنسحسب(��ك��سنة 

املساواةومؤشر)الف��ةخالل��الجنس���٢٠١٥-٢٠١٢( 

 السنة
 املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث
مؤشراملساواة
 ���الجنس��

 الذكور  اإلناث
مؤشراملساواة
 ���الجنس��

2012 6.4 1.3 4.9 2.8 0.1 28 
2013 3.3 0.7 4.7 1.5 0.1 15 
2014 1.8 0.4 4.5 1.1 0.1 11 
2015 1.5 0.4 3.9 0.8 0.1 13.3 


)رقمم٤/٥شكل:(��لل�طريالبطالةعدل 

)الف��ةخاللالجنس٢٠١٥-٢٠١٢حسب(



% مقابـل ٢٫٢سنة)، مرتفٌع لدى اإلناث مقارنة بالذكور ( ٢٤-١٥) أن معدل البطالة لدى الشباب �� الفئة العمرية (٤/١١رقم (��ب�ن من جدول 
.%٢٫٢% ��� ٥٫٢، وقد انخفضت نسبة البطالة لدى اإلناث من ٢٠١٥% ��� ال�وا��) سنة ٠٫٢

)رقم٤/١١جدولالبطالةمعدل:()العمريةالفئة��١٥للشباب-٢٤(سنة  
ومؤشرالجنساملساواةحسب)الف��ةخالل��الجنس���٢٠١٢-٢٠١٥( 

 الذكور  اإلناثالسنة
���مؤشراملساواة
 الجنس��

2012  5.2 0.6 8.7 

2013  6.2 0.4 15.5 

2014  3.90.313.0 
2015  2.20.211.0 
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)رقمالف٤/٦شكل��للشبابالبطالةمعدل:()العمريةسنة)٢٤-١٥ئة  
)���الفخاللالجنس٢٠١٢حسب -٢٠١٥(  

  
٥- السكان ���� ًاقتصادياالنش�ط�ن 

  ان����النش�ط�ناقتصاديًاحسبالجنسالسك
. أمـــا بـــالنظر ��ـــ� التوزيـــع النســـ�� لغــــ�� ٢٠١٥% ســـنة ١١٫٤ســـنة فـــ�ك��)  ١٥بلغـــت نســـبة الســـكان غــــ�� النشـــيط�ن اقتصـــاديًا مـــن �جمـــا�� الســـكان (

% مقابــل ٤١٫٣شـكل اإلنـاث ) وجـود فجـوة واضــحة بـ�ن الجنسـ�ن، حيـث ت٤/١٢النشـيط�ن اقتصـاديًا حسـب الجـنس فإنـه ي�بــ�ن مـن جـدول رقـم (
ســنة فــ�ك��)،  ١٥، ��ــ� الــرغم مــن ذلــك نجــد انخفاضــًا �ــ� نســبة اإلنــاث غـــ�� النشــيطات اقتصــاديًا مــن �جمــا�� اإلنــاث (٢٠١٥% للــذكور ســنة ٣٫٧

ركة اإلناث �� سوق العمل . األمر الذي يدل ��� زيادة مشا ٢٠١٥% سنة ٤١٫٣���  ٢٠١٢% سنة ٤٧٫٦حيث انخفضت من 

 سنة١٥(�����):التوزيعالنس��للسكان����النش�ط�ناقتصاديًا(٤/١٢قم(دولر ج
)���الفخاللالجنس٢٠١٢حسب -٢٠١٥(  

  2015 2014 2013 2012 السنة

  47.6 46.9  46.3 41.3اإلناث
الذكور4.3 3.8  3.9 3.7  
  11.4 12.4  12.8 13.5 املجموع

 

 سنة١٥(�����النش�ط�ناقتصاديًا:( ����)التوزيعالنس��للسكان٤/٧شكلرقم(
الجنسحسب)���الف٢٠١٥-٢٠١٢خالل( 
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)رقمالف٤/٦شكل��للشبابالبطالةمعدل:()العمريةسنة)٢٤-١٥ئة  
)���الفخاللالجنس٢٠١٢حسب -٢٠١٥(  

  
٥- السكان ���� ًاقتصادياالنش�ط�ن 

  ان����النش�ط�ناقتصاديًاحسبالجنسالسك
. أمـــا بـــالنظر ��ـــ� التوزيـــع النســـ�� لغــــ�� ٢٠١٥% ســـنة ١١٫٤ســـنة فـــ�ك��)  ١٥بلغـــت نســـبة الســـكان غــــ�� النشـــيط�ن اقتصـــاديًا مـــن �جمـــا�� الســـكان (

% مقابــل ٤١٫٣شـكل اإلنـاث ) وجـود فجـوة واضــحة بـ�ن الجنسـ�ن، حيـث ت٤/١٢النشـيط�ن اقتصـاديًا حسـب الجـنس فإنـه ي�بــ�ن مـن جـدول رقـم (
ســنة فــ�ك��)،  ١٥، ��ــ� الــرغم مــن ذلــك نجــد انخفاضــًا �ــ� نســبة اإلنــاث غـــ�� النشــيطات اقتصــاديًا مــن �جمــا�� اإلنــاث (٢٠١٥% للــذكور ســنة ٣٫٧

ركة اإلناث �� سوق العمل . األمر الذي يدل ��� زيادة مشا ٢٠١٥% سنة ٤١٫٣���  ٢٠١٢% سنة ٤٧٫٦حيث انخفضت من 

 سنة١٥(�����):التوزيعالنس��للسكان����النش�ط�ناقتصاديًا(٤/١٢قم(دولر ج
)���الفخاللالجنس٢٠١٢حسب -٢٠١٥(  

  2015 2014 2013 2012 السنة

  47.6 46.9  46.3 41.3اإلناث
الذكور4.3 3.8  3.9 3.7  
  11.4 12.4  12.8 13.5 املجموع

 

 سنة١٥(�����النش�ط�ناقتصاديًا:( ����)التوزيعالنس��للسكان٤/٧شكلرقم(
الجنسحسب)���الف٢٠١٥-٢٠١٢خالل( 
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ـ�� السكان�النشاطعدمسببحسباقتصاديًاالنشيط�ن  
أن النســــبة األ��ــــ� مــــن الســــكان القطــــري�ن �ـــــ�� النشــــيط�ن اقتصــــاديًا هــــم مــــن الطــــالب الــــذكور والــــذين يشــــكلون ) ١٣/  ٤ي�بــــ�ن مــــن جــــدول رقــــم (

% مــــن �جمــــا�� القطريــــات �ـــــ�� النشــــيطات اقتصــــاديًا ســــنة ٤٦٫٥% بينمــــا النســــبة األ��ــــ� مــــن اإلنــــاث هــــن مــــن ربــــات البيــــوت والالتــــي يشــــكلن ٥٧٫٩
٢٠١٥.

)رقم٤/١٣جدول)اقتصاديًاالنشيط�ن��ـ�للسكان��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة 
)���الفخاللالنشاطعدموسببوالجنسيةالجنس٢٠١٥-٢٠١٢حسب(  

عدمسبب
 النشاط

2012 2013 2014 2015  
 املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري  املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

ربة م��ل46.6 0.0 64.8 0.0 45.9 0.0 65.5 0.0 47.0 0.0 64.6 0.0 46.5 0.0 64.7 0.0 

 36.4 51.8 27.1 67.5 37.0 53.2 26.0 69.3 36.7 56.5 26.7 71.6 37.6 57.9 26.6 71.2طالب متفرغ

 3.8 4.8 2.0 6.6 3.5 5.2 1.7 6.0 3.6 4.5 1.9 5.4 3.3 3.3 1.9 4.5عاجز

 10.5 38.6 3.7 19.2 10.8 38.4 3.7 18.9 10.0 36.1 3.3 16.8 9.5 35.7 3.2 15.9متقاعد

أخرى2.7 4.8 2.4 6.7 2.8 3.2 3.1 5.8 2.8 2.9 3.5 6.2 3.2 3.0 3.7 8.3 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجمـــــــوع
 

 

)رقم٤/٨شكلال�طري�نللسكان��النسالتوزيع:( ��ـ�اقتصادياً النشيط�ن)١٥(��ك��سنة  
سنة،النشاطعدمسببالجنس٢٠١٥حسب 

  

ـ�� السكان�الفئحسباقتصاديًاالنشيط�نالعمريةات  
ســــنة) عــــن بقيــــة الفئــــات العمريــــة  ١٩ –١٥) ��ــــ� ارتفــــاع نســــبة الســــكان �ـــــ�� النشــــيط�ن اقتصــــاديًا �ــــ� الفئــــة العمريــــة (١٤/  ٤يشــــ�� جــــدول رقــــم (

، ٢٠١٥% لإلنـاث سـنة ٢٣٫٧% مقابـل ٤٢٫٨الرتباط هـذه الفئـة بمقاعـد الدراسـة، حيـث بلغـت نسـبة الـذكور القطـري�ن �ــ�� النشـيط�ن اقتصـاديًا 
ســـنة �ـــ���� وهـــو األمـــر  ٦٠ســـنة) ويرجـــع ذلـــك ��ـــ� وجـــود أ�لـــ��م ع�ـــ� مقاعـــد الدراســـة الجامعيـــة ثـــم الفئـــة العمريـــة  ٢٤ –٢٠ئـــة العمريـــة (تل��ـــا الف

ســنة)  ٥٩ –٢٥النشــيط�ن اقتصــاديًا �ــ� الفئــات العمريــة ( �ـــ��الــذي يــرتبط بســن التقاعــد �ــ� دولــة قطــر. بينمــا يالحــظ انخفــاض نســبة الســكان 
�� سن العمل واإلنتاج.لفئات العمرية حيث تعت�� هذه ا
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)رقم٤/١٤جدول)اقتصاديًاالن�يط�ن����للسكان��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة  
)���الفخاللالعمريةوالفئاتوالجنسيةالجنس٢٠١٥-٢٠١٢حسب(  

فئات 
العمر

2012 2013 2014 2015  
 املجموع قطري  املجموع قطري  ملجموع قطري  املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

19 - 15 24.8 32.5 18.7 45.1 24.2 39.9 17.4 48.7 24.3 42.1 17.8 51.5 23.7 42.8 17.6 53.4 

24 - 20 13.7 16.6 11.7 19.4 16.0 13.7 12.2 19.2 16.2 14.2 12.0 19.1 15.1 14.0 11.4 16.6 

29 - 25 6.9 3.8 11.2 3.8 6.6 1.2 11.8 2.0 7.1 1.3 11.5 2.5 9.0 1.5 11.7 3.3 

34 - 30 6.1 2.2 12.5 2.5 6.1 0.8 13.4 1.4 6.2 0.8 12.7 0.9 4.7 0.9 11.2 1.0 

39 - 35 5.8 2.6 11.0 2.1 5.7 1.7 11.8 1.7 5.4 2.0 11.9 1.1 5.8 0.8 10.7 0.8 

44 - 40 6.9 3.4 9.5 2.0 6.7 2.4 9.2 1.3 6.8 1.8 9.4 1.1 6.1 0.8 10.4 1.0 

49 - 45 8,5 3.7 7.9 2.4 8.0 3.4 8.0 1.8 7.1 3.3 7.9 2.0 7.4 2.0 8.5 1.3 

54 - 50 7.8 7.8 6.0 4.4 8.3 7.5 6.7 4.1 8.1 7.0 7.1 3.5 5.9 3.8 6.5 2.2 

59 - 55 7.0 7.0 4.8 3.7 7.0 6.8 4.1 3.4 6.8 6.3 4.0 3.6 8.6 8.6 5.3 5.0 

60+  12.5 20.4 6.7 14.6 11.4 22.6 5.4 16.4 11.8 21.4 5.8 14.7 13.6 24.7 6.7 15.4 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجمــوع

  
)رقم٤/٩شكلال�طري�نللسكان��النسالتوزيع:(اقتصاديًاالن�يط�ن����  

سنة،العمريةوالفئاتالجنس٢٠١٥حسب 
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)رقم٤/١٤جدول)اقتصاديًاالن�يط�ن����للسكان��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة  
)���الفخاللالعمريةوالفئاتوالجنسيةالجنس٢٠١٥-٢٠١٢حسب(  

فئات 
العمر

2012 2013 2014 2015  
 املجموع قطري  املجموع قطري  ملجموع قطري  املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

19 - 15 24.8 32.5 18.7 45.1 24.2 39.9 17.4 48.7 24.3 42.1 17.8 51.5 23.7 42.8 17.6 53.4 

24 - 20 13.7 16.6 11.7 19.4 16.0 13.7 12.2 19.2 16.2 14.2 12.0 19.1 15.1 14.0 11.4 16.6 

29 - 25 6.9 3.8 11.2 3.8 6.6 1.2 11.8 2.0 7.1 1.3 11.5 2.5 9.0 1.5 11.7 3.3 

34 - 30 6.1 2.2 12.5 2.5 6.1 0.8 13.4 1.4 6.2 0.8 12.7 0.9 4.7 0.9 11.2 1.0 

39 - 35 5.8 2.6 11.0 2.1 5.7 1.7 11.8 1.7 5.4 2.0 11.9 1.1 5.8 0.8 10.7 0.8 

44 - 40 6.9 3.4 9.5 2.0 6.7 2.4 9.2 1.3 6.8 1.8 9.4 1.1 6.1 0.8 10.4 1.0 

49 - 45 8,5 3.7 7.9 2.4 8.0 3.4 8.0 1.8 7.1 3.3 7.9 2.0 7.4 2.0 8.5 1.3 

54 - 50 7.8 7.8 6.0 4.4 8.3 7.5 6.7 4.1 8.1 7.0 7.1 3.5 5.9 3.8 6.5 2.2 

59 - 55 7.0 7.0 4.8 3.7 7.0 6.8 4.1 3.4 6.8 6.3 4.0 3.6 8.6 8.6 5.3 5.0 

60+  12.5 20.4 6.7 14.6 11.4 22.6 5.4 16.4 11.8 21.4 5.8 14.7 13.6 24.7 6.7 15.4 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجمــوع

  
)رقم٤/٩شكلال�طري�نللسكان��النسالتوزيع:(اقتصاديًاالن�يط�ن����  

سنة،العمريةوالفئاتالجنس٢٠١٥حسب 
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الفصل الخامس



١- ��صنعاملشاركةالقرار 

التشريعيةالهيئات  
عضـــوًا ولـــم يم�ـــ� الدســـتور الـــدائم للدولـــة ونظـــام الحكـــم األسا�ـــ�� الـــذي  ٤٥يتـــو�� مجلـــس الشـــورى ســـلطة التشـــريع �ـــ� دولـــة قطـــر، ويتـــألف مـــن 

سبقه ب�ن الذكور واإلناث �� الحقوق والواجبات ولم �ش��� الذكورة لعضوية مجلس الشورى، إال أن واقع الحال يب�ن ضـعف مشـاركة اإلنـاث 
  اسية حيث لم ُتمثل املرأة �� عضوية مجلس الشورى. �� الحياة السي

حينمـا شــاركا ألول مــرة كنــاخب�ن ومرشـح�ن �ــ� انتخابــات املجلــس  ١٩٩٩هـذا وكانــت أول ممارســة انتخابيـة للمــرأة والرجــل ع�ــ� حـد ســواء �ــ� ســنة 
% لإلنــاث و ٧٧٫٤�� النــاخب�ن امل�ــجل�ن مــن الجنســ�ن البلــدي املركــزي �ــ� دورتــه األو�ــ�، وقــد تم�ــ�ت تلــك الــدورة بارتفــاع نســبة املق�ــ�ع�ن إ�ــ� إجمــا

فســهن بــالرغم مـــن عــدم فــوز أي مــ��ن، ثـــم تراجعــت نســبة املق�ــ�ع�ن إ�ـــ� % للــذكور ومــن جانــب آخـــر شــاركت ف��ــا ســت ســـيدات ب��شــي� أن ٨١٫٥
% للــــذكور بــــالرغم مــــن ٣٦٫٢نــــاث و % بالنســــبة لإل ٢٧إجمــــا�� النــــاخب�ن امل�ــــجل�ن مــــن الجنســــ�ن بشــــكل واضــــح �ــــ� انتخابــــات الــــدورة الثانيــــة إ�ــــ� 

النجــاح الــذي تحقــق للمــرأة �ــ� الــدورة الثانيــة بــدخولها املجلــس املركــزي ألول مــرة مــن خــالل فــوز ســيدة واحــدة لتشــغل بــذلك مقعــدًا �ــ� املجلــس 
% ٤٧٫٥% لإلنـاث و ٥١٫٨صـل إ�ـ� ارتفعت نسـبة املق�ـ�ع�ن إ�ـ� إجمـا�� النـاخب�ن لت  ٢٠٠٧عضوًا . و�� الدورة الثالثة سنة  ٢٩البلدي املكون من 

نســـبة املق�ـــ�ع�ن إ�ـــ�  ارتفعـــت أيضـــاًفقـــد  ٢٠١٥ســـنة  خامســـة. أمـــا �ـــ� الـــدورة الوقـــد ترشـــح �ـــ� هـــذه الـــدورة ثـــالث ســـيدات فـــازت إحـــداهنللـــذكور 
% للذكور . ٦٥٫٢% لإلناث و ٧٠٫٣ حيث بلغتإجما�� الناخب�ن امل�جل�ن من الجنس�ن 

)رقم٥/١جدولاملركزيالبلدياملجلسانتخابات��السياسيةاملشاركة:(  
)لل���ةاألربعدوراتهخاللالجنس٢٠٠٣حسب –٢٠١٥(  

البيان


الثانيةالدورة٢٠٠٣  الثالثة٢٠٠٧الدورة  الرابعةالدورة٢٠١١ ٢٠١٥خامسةالدورةال   

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

 12,031 9,704 16,441 16,331 14,531 13,608 13,124 11,055 الناخبون العدد

 7,844 6,826 7,486 6,120 6,905 7,054 4,757 2,985 املق���ون 

 131 5 97 4 113 3 83 1 املرشحون 

 27 2 28 1 28 1 28 1 املنتخبون 

 55.4 44.6 50.3 49.7 51.6 48.4 54.3 45.7 الناخبون النسب

 53.5 46.5 55.0 45.0 49.5 50,5 61.4 38.6 املق���ون 

 96.3 3.7 96.0 4.0 97.4 2.6 98.8 1.2 املرشحون 

 93.1 6.9 96.6 3.4 96.6 3.4 96.6 3.4 املنتخبون 

تواضـع نسـبة  )، أنه وبالرغم مـن٥/١( وأهم ما يمكن استنتاجه من املشاركة �� انتخابات املجلس البلدي �� دوراته األربع املبينة �� الجدول رقم
 أن مشـارك��ا �ـ� الحيـاة السياسـية أصـبحت حقيقـة، ، إالخامسـة% وتطـور هـذه النسـبة �ـ� الـدورة ال٦٫٩البلـدي تمثيل املرأة القطرية �� املجلس 

، ومـــن ١٩٩٩عمـــا كانـــت عليـــه ســـنة  ٢٠١١وأن مشـــارك��ا �ـــ� التجربـــة الديمقراطيـــة تطـــورت مـــن خـــالل ارتفـــاع نســـبة الناخبـــات واملق��عـــات ســـنة 
رأة القطريــة مــن ناحيــة واكتســا��ا الخ�ــ�ات املتوقــع أن تزيــد هــذه املشــاركة خــالل انتخابــات املجلــس البلــدي القادمــة نتيجــة الرتفــاع الــو�� لــدى املــ

من خالل الدورات السابقة من ناحية أخرى. 

 

 

في  القرار  صنع  عملية  في  ودورها  المرأة  مشاركة  مستوى  الفصل  هذا  يبين 
دولة قطر وذلك من خالل عرض نوع وحجم تواجدها في السلطات التشريعية 

والتنفيذية المختلفة.
وعليه يتكون هذا الفصل من الموضوعين التاليين: 

المشاركة في صنع القرار.   .1
المشاركة في الحياة العامة.  .2

وفصول  الداخلية،  بوزارة  اإلدارية  السجالت  من  الفصل  بيانات  تجميع  ويتم 
المجموعة اإلحصائية ذات الصلة ، باإلضافة إلى نشرة القوى العاملة.
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١- ��صنعاملشاركةالقرار 

التشريعيةالهيئات  
عضـــوًا ولـــم يم�ـــ� الدســـتور الـــدائم للدولـــة ونظـــام الحكـــم األسا�ـــ�� الـــذي  ٤٥يتـــو�� مجلـــس الشـــورى ســـلطة التشـــريع �ـــ� دولـــة قطـــر، ويتـــألف مـــن 

سبقه ب�ن الذكور واإلناث �� الحقوق والواجبات ولم �ش��� الذكورة لعضوية مجلس الشورى، إال أن واقع الحال يب�ن ضـعف مشـاركة اإلنـاث 
  اسية حيث لم ُتمثل املرأة �� عضوية مجلس الشورى. �� الحياة السي

حينمـا شــاركا ألول مــرة كنــاخب�ن ومرشـح�ن �ــ� انتخابــات املجلــس  ١٩٩٩هـذا وكانــت أول ممارســة انتخابيـة للمــرأة والرجــل ع�ــ� حـد ســواء �ــ� ســنة 
% لإلنــاث و ٧٧٫٤�� النــاخب�ن امل�ــجل�ن مــن الجنســ�ن البلــدي املركــزي �ــ� دورتــه األو�ــ�، وقــد تم�ــ�ت تلــك الــدورة بارتفــاع نســبة املق�ــ�ع�ن إ�ــ� إجمــا

فســهن بــالرغم مـــن عــدم فــوز أي مــ��ن، ثـــم تراجعــت نســبة املق�ــ�ع�ن إ�ـــ� % للــذكور ومــن جانــب آخـــر شــاركت ف��ــا ســت ســـيدات ب��شــي� أن ٨١٫٥
% للــــذكور بــــالرغم مــــن ٣٦٫٢نــــاث و % بالنســــبة لإل ٢٧إجمــــا�� النــــاخب�ن امل�ــــجل�ن مــــن الجنســــ�ن بشــــكل واضــــح �ــــ� انتخابــــات الــــدورة الثانيــــة إ�ــــ� 

النجــاح الــذي تحقــق للمــرأة �ــ� الــدورة الثانيــة بــدخولها املجلــس املركــزي ألول مــرة مــن خــالل فــوز ســيدة واحــدة لتشــغل بــذلك مقعــدًا �ــ� املجلــس 
% ٤٧٫٥% لإلنـاث و ٥١٫٨صـل إ�ـ� ارتفعت نسـبة املق�ـ�ع�ن إ�ـ� إجمـا�� النـاخب�ن لت  ٢٠٠٧عضوًا . و�� الدورة الثالثة سنة  ٢٩البلدي املكون من 

نســـبة املق�ـــ�ع�ن إ�ـــ�  ارتفعـــت أيضـــاًفقـــد  ٢٠١٥ســـنة  خامســـة. أمـــا �ـــ� الـــدورة الوقـــد ترشـــح �ـــ� هـــذه الـــدورة ثـــالث ســـيدات فـــازت إحـــداهنللـــذكور 
% للذكور . ٦٥٫٢% لإلناث و ٧٠٫٣ حيث بلغتإجما�� الناخب�ن امل�جل�ن من الجنس�ن 

)رقم٥/١جدولاملركزيالبلدياملجلسانتخابات��السياسيةاملشاركة:(  
)لل���ةاألربعدوراتهخاللالجنس٢٠٠٣حسب –٢٠١٥(  

البيان


الثانيةالدورة٢٠٠٣  الثالثة٢٠٠٧الدورة  الرابعةالدورة٢٠١١ ٢٠١٥خامسةالدورةال   

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

 12,031 9,704 16,441 16,331 14,531 13,608 13,124 11,055 الناخبون العدد

 7,844 6,826 7,486 6,120 6,905 7,054 4,757 2,985 املق���ون 

 131 5 97 4 113 3 83 1 املرشحون 

 27 2 28 1 28 1 28 1 املنتخبون 

 55.4 44.6 50.3 49.7 51.6 48.4 54.3 45.7 الناخبون النسب

 53.5 46.5 55.0 45.0 49.5 50,5 61.4 38.6 املق���ون 

 96.3 3.7 96.0 4.0 97.4 2.6 98.8 1.2 املرشحون 

 93.1 6.9 96.6 3.4 96.6 3.4 96.6 3.4 املنتخبون 

تواضـع نسـبة  )، أنه وبالرغم مـن٥/١( وأهم ما يمكن استنتاجه من املشاركة �� انتخابات املجلس البلدي �� دوراته األربع املبينة �� الجدول رقم
 أن مشـارك��ا �ـ� الحيـاة السياسـية أصـبحت حقيقـة، ، إالخامسـة% وتطـور هـذه النسـبة �ـ� الـدورة ال٦٫٩البلـدي تمثيل املرأة القطرية �� املجلس 

، ومـــن ١٩٩٩عمـــا كانـــت عليـــه ســـنة  ٢٠١١وأن مشـــارك��ا �ـــ� التجربـــة الديمقراطيـــة تطـــورت مـــن خـــالل ارتفـــاع نســـبة الناخبـــات واملق��عـــات ســـنة 
رأة القطريــة مــن ناحيــة واكتســا��ا الخ�ــ�ات املتوقــع أن تزيــد هــذه املشــاركة خــالل انتخابــات املجلــس البلــدي القادمــة نتيجــة الرتفــاع الــو�� لــدى املــ

من خالل الدورات السابقة من ناحية أخرى. 
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)رقماملق��ع�٥/١شكلنسبة:( املركزيالبلدياملجلسانتخابات��ال�اخب�ن��إجما��إن  
)لل���ة،األربعدوراته٢٠٠٣خالل -٢٠١٥( 



  املؤسساتالحكوميةواملؤسساتالخاصة
مســــ��ة الســــنوات املاضــــية بشــــكل ج�ــــي وجــــود إرادة سياســــية داعمــــة لــــتمكن املــــرأة القطريــــة وتعزيــــز مشــــارك��ا ع�ــــ� مســــتوى صــــنع القــــرار �ــــي تبــــ�ن 

 الحكومــة وتجســد ذلــك مــن خــالل تعيــ�ن عــدد مــن اإلنــاث �ــي مواقــع صــنع القــرار م��ــا تعيــ�ن أول وزيــرة للتعلــيم والتعلــيم العــا�ي �ــي دولــة قطــر مــن
املــــرأة القطريــــة  ت. كمــــا تولــــ ٢٠٠٩إ�ــــ�  ٢٠٠٨( و�ــــي أول خليجيــــة تشــــغل هــــذا املنصــــب)، ووزيـــرة للصــــحة �ــــي الف�ــــ�ة  ٢٠٠٩نة إ�ــــ� ســــ ٢٠٠٣ســـنة 

مناصب قيادية عليا كرئيس مجلس اإلدارة �ـي مؤسسـة قطـر لل��بيـة والعلـوم وتنميـة املجتمـع، ورئـيس مجلـس أمنـاء هيئـة متـاحف قطـر، ورئـيس 
العديـد مـن السـيدات �ـي مجـالس إدارة  شـاركتهـذا املنصـب. كمـا  شـغلت امـرأةتكنولوجيـا املعلومـات و�ـي أول جامعة قطر، ووزيرة لالتصاالت و

  املجالس العليا واملؤسسات والهيئات الحكومية . 

برتبـة تعيـ�ن أول قطريـة  ٢٠١٠كما استطاعت املرأة القطرية أن تشـغل بعـض الوظـائف الدبلوماسـية �ـي وزارة الخارجيـة، وقـد شـهد مطلـع سـنة 
ي مجـال سف��. كما تشغل املرأة القطرية مناصب قيادية �ي بعثات الدولة �ي الخارج، ويمثلن الدولة �ي املنظمـات الدوليـة، السـيما تلـك العاملـة �ـ

ي حـــ�ن يغيـــب وي��كـــز تمثيـــل املـــرأة �ـــي املواقـــع القياديـــة �ـــي الـــوزارات واملؤسســـات ذات الطـــابع االجتمـــا�ي �ـــ حقـــوق اإلنســـان والتنميـــة االجتماعيـــة.
التــ����  تمثيــل املــرأة �ــي الــوزارات السياســية واالقتصــادية والقانونيــة، ممــا يع�ــ� أن املــرأة ال زالــت تواجــه صــعوبات االنــدماج �ــي هــذه القطاعــات أو

مختلــف قطاعــات  ) ارتفــاع نســبة اإلنــاث القطريــات اللــواتي يقمــن بــإدارة املشــاريع واألعمــال �ــي٥/٢���ــا. كمــا يالحــظ بشــكل عــام مــن جــدول رقــم (
مــن إجمــا�ي مــديري املشــاريع واألعمــال �ــي ٢٠١٥%  ســنة ٣٦٫٣إذ بلغــت نســب��ن  "املؤسســات والشــركات "الحكوميــةا �ــي القطــاع االقتصــاد والســيم
%.١٦٫٧تمثل نسبة اإلناث القطريات اللواتي يقمن بإدارة مشاريع �ي القطاع الخاص  و % للذكور.٦٣٫٧القطاع مقارنة بـ 

 
رقم٥/٢(جدولالقطر��نواألعمالاملشاريعملديري��النسالتوزيع:( 

)ال���ةخاللالقطاعاتبعض��الجنس٢٠١٢حسب-٢٠١٥(  

القطاع
2012 2013 2014  2015  

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

 28.1 71.9 27.0 73.0 23.9 76.1 18.1 81.9إدارةحكومية

 13.2 86.8 26.4 73.6 14.5 85.5 36.3 63.7مؤسسة/شركةحكومية

 13.4 86.6 15.9 84.1 7.6 92.4 14.1 85.9مختلط

 24.0 76.0 17.0 83.0 17.4 82.6 16.7 83.3خاص
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اإلناث

املدنياملجتمعمؤسسات  

و�� صياغة السياسـات الكليـة، وحمايـة الحقـوق، وإيصـال تلعب مؤسسات املجتمع املدني دورًا �� تعزيز املشاركة املجتمعية �� الشؤون العامة، 
هم��ا �ــ� صــنع القــرار �ــ� االخــدمات االجتماعيــة. لــذلك فــإن مشــاركة املــرأة �ــ� هــذه املؤسســات تع�ــ� عــن وع��ــا االجتمــا�� والسيا�ــ��، كمــا أن مســ

) نسـبة تمثيـل ٥/٣تصلة بشؤو��ا. ويب�ن الجدول رقم (هذه املؤسسات مهمة أل��ا تم���ا من التأث�� ع�� صياغة تلك السياسات، والسيما تلك امل
اإلنــاث �ــ� مجــالس إدارات عينــة مختــارة مــن مؤسســات املجتمــع املــدني كالجمعيــات األهليــة واملؤسســات الخاصــة ذات النفــع العــام، حيــث ت�ــ�أ� 

ر��ا. ما�� األعضاء �� مجالس إدا% من إج٢٧% من مجالس إدارات هذه املؤسسات، ويمثلن ٢٠حو اإلناث ن


)رقما٥/٣جدولمجالسوعضويةرئاسة:(املدنياملجتمعمؤسساتمنعدد��إلدارة 
)الف��ةخاللالجنس٢٠١٥- ٢٠١٣حسب(  

2015  2014  2013  

 الرئيس  مؤسساتاملجتمعاملدني
أعضاء

 مجلساالدارة
 الرئيس

أعضاء
مجلساإلدارة

 الرئيس
أعضاء

مجلساإلدارة
الذكور   اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور   اإلناث  الذكور   اإلناث

 جمعيةقطرالخ���ة  -  7  - 1 - 7 - 1 - 7 - 1

 املركزال�قا��للطفولة  3  -  - 1 3 - - 1  2  1  - 1

 الجمعيةالقطريةللسكري   2  2  - 1 2 3 - 1 2 3 - 1

 الهاللاألحمرالقطري   -  4  -  1 - 4 - 1 - 4 - 1

1  -  6 3 1  -  6 3 1  -  6  3  
االحتياجاتذويلتأهيلالقطريةالجمعية

الخاصة 

 ناديالجسرةال�قا��واالجتما��  -  3  -  1 - 3 - 1 - 3 - 1

 مركزأصدقاءالبيئة  1  2  -  1 1 2 - 1 1 2 - 1

 مركزقطرللعملالتطو��  -  3  1  - 2 4 1 - 2 4 1 -

1  -  4  -  1 - 5 - 1  -  5  -  بنوحمدجاسمالخ���ةمؤسسة٥(جاسم(  

  )٦(املؤسسةالقطريةللعملاالجتما�� 3 2 1 - 3 3  1  -  4  3  1  -

 املجموع 12 34 2 8 14 37 2 8 14 37 2 8


   

                                                 
ج�� آل ثاني الخ��ية إ�� مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخ��ية. تم ت�ـ�� اسم مؤسسة الشيخ جاسم بن )٥(

: املؤسسة القطرية التالية وتشمل الجهات ٢٠١٣تأسيسها سنة  ال�� تم لمؤسسة القطرية للعمل االجتما��توضيح أن مجالس اإلدارات للمراكز تم دمجها �� مجلس إدارة واحدة ل )٦(
التأهيل االجتما�� العوين) ومركز االستشارات العائلية ودار اإلنماء االجتما�� واملؤسسة القطرية لرعاية  –مكافحة االتجار بالبشر  –ل واملرأة للحماية والتأهيل االجتما�� (حماية الطف

دريمة ومركز الشفلح. –إحسان واملؤسسة القطرية لرعاية األيتام  –املسن�ن 
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ج�� آل ثاني الخ��ية إ�� مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخ��ية. تم ت�ـ�� اسم مؤسسة الشيخ جاسم بن )٥(
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٢- العامةالحياة��املشاركة 

العامواألمنالنظام  
مشــجعة حيــث أن أول امــرأة ، و�ــ� نســبة ٢٠١٥% مــن إ�مــا�� املحــام�ن القطــري�ن ســنة  ١٩٫٩نحــو   )٧(بلغــت نســبة اإلنــاث املحاميــات

ن القضـــاة والنيابـــة العامـــة، كمـــا أ��ـــا تشـــارك مهـــ ٢٠١٠. وقـــد دخلـــت املـــرأة ســـنة ٢٠٠٠قطريـــة عملـــت �ـــ� ســـلك املحامـــاة كانـــت ســـنة 
وبصورة واضحة �� العديد من إدارات وزارة الداخلية كإدارة املرور والدوريات وإدارة الجوازات. 

 
)رقم٥/٤جدول:( ��الق�ري�نعددومهنالعامةواملحاماةالنيابةومساعد��مالقضاة  

)الف��ةخاللالجنس٢٠١٥-٢٠١٢حسب(  

البيان 
2012 2013 2014 2015 

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

 136 3 109 3 84 3 79 3  أعضاءالنيابةالعامةومساعدوهم

 233 4 233 4 217 3 211 3  القضاةومساعدوهم

 117 29 115 25 118 19 110 18  املحاماة

 

اإلعالم  
شطة الهامـة �ـ� املجتمـع القطـري، ومشـاركة املـرأة القطريـة �ـ� وسـائل اإلعـالم يعـزز مـن م�ان��ـا �ـ� الحيـاة العامـة، يعت�� النشاط اإلعالمي أحد األن

تاحـة. السيما وأن الدولة قد رفعت الرقابة عن وسائل اإلعالم، وأصبح املواطن القطري يتمتع بحق التعب�� عن رأيه �ـ� كـل الوسـائل اإلعالميـة امل
إ�ـ�  ٢٠١٢) املشـاركة �ـ� الصـحف واملجـالت حسـب الجـنس والجنسـية خـالل الف�ـ�ة مـن سـنة ٥/٥ة. ويبـ�ن الجـدول رقـم (ولعل أهمها �ـ� الصـحاف

ويتضـــح بـــأن الـــذكور القطـــري�ن  يشـــغلون املناصـــب العليـــا للصـــحف واملجـــالت بينمـــا ت��كـــز املـــرأة القطريـــة �ـــ� وظيفـــة محـــرر ومراســـل.  ٢٠١٥ســـنة 
  ية األربع. �� كتابة املقاالت الثابتة �� الصحف اليوموكذلك ت��كز مشاركة املرأة القطرية 

 
)رقمواملجالتاملشارك ):٥/٥جدولالصحفتحرير��ة 

)الف��ةخاللوالجنسيةالجنس٢٠١٢حسب -٢٠١٥(  

 السنة الوظيفة
قطرياملجموع 

 الذكور  اإلناثالذكوراإلناث

 12 0 11 0 2012 رئيسونائبرئيستحرير
2013 0 9 0 9 
2014 0 9 0 10 
2015 0 14 0 14 

 13 1 8 0 2012 مديرونائبمديرتحرير
2013 0 8 0 12 
2014 0 6 0 12 
2015 0 5 1 13 

 8 0 2 0 2012 ��رت��تحرير
2013 0 0 0 9 
2014 0 0 1 5 
2015 0 3 0 14 

                                                 
يشمل املشتغل�ن ومن هم تحت التدريب. )٧(

 السنة الوظيفة
قطرياملجموع 

 الذكور  اإلناثالذكوراإلناث

محرر2012 5 46 36 324 
2013 3 16 36 278 
2014 5 16 34 293 
2015 3 13 30 274 

 2012 1 0 2 33مخرج
2013 0 0 0 53 
2014 0 0 2 39 
2015 1 0 1 56 

 2012 7 17 12 83مراسل
2013 6 16 13 67 
2014 7 15 14 58 
2015 14 48 30 185 

 473 51 84 13 2012 املجموع
2013 9 49 49 428 
2014 12 46 51 417 
2015 18 83 62 556 

 2012 2.5 16 9.7 90.3النسب
2013 1.9 10.3 10.3 89.7 
2014 2.6 9.8 10.9 89.1 
2015 2.9 13.4 10 90 

                            .تم اختيار املهن بناًء ��� تركز ال�طر��� ال�ام��� �� الصحف واملجالت

  
)رقم٥/٢شكلواملجالتالصحفتحرير����ال��ريمشاركةنسبة:( 

)���الف٢٠١٢خالل-٢٠١٥( 
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قطرياملجموع 
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الرياضة  
ُشكلت لجنة رياضة  ٢٠٠٠بدأ االهتمام بالرياضة النسائية �� دولة قطر مع بداية التعليم النظامي �� الخمسينيات من القرن املا���، و�� سنة 

. و��ــــد� هــــذه اللجنــــة إ�ــــ� ال��ــــو� بالرياضــــة النســــائية واالرتقــــاء ٢٠٠١األوملبيــــة األهليــــة القطريــــة ســــنة املــــرأة القطريــــة ال�ــــ� انضــــمت إ�ــــ� اللجنــــة 
ملـرأة بمستوى األداء الريا���، ودعم رياضة املـرأة وتعزيـز مشـارك��ا �ـ� األنشـطة الرياضـية، وإيجـاد الـو�� الريا�ـ�� لـدى الجميـع بأهميـة ممارسـة ا

أة القطرية املشاركة �� البطوالت الخارجية واستطاعت أن تحقق مكسبًا كب��ًا �� تحقيـق الفـوز بـبعض مـن للرياضة. وقد بدأت لجنة رياضة املر
) تطـور ٥/٦االتحادات واللجان العربية واآلسيوية . كما حققت املرأة فوزًا بشغل منصب رئيس لجنة رياضة املرأة القطرية. ويب�ن الجدول رقم (

من األنشطة الرياضية . مشاركة املرأة القطرية �� مجموعة


)رقم٥/٦جدولالجنسحسب*الرياضيةاألنشطة��املشاركة:( 

)الرياضيةاملواسم٢٠١١/٢٠١٢خالل –٢٠١٤/٢٠١٥(  

النشاطالريا���
2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

 1130 0 705 90 997 43 836 23 كرةالسلة

 1509 0 1,750 95 1,357 107 1,392 24 كرةالطائرة

 410 0 424 67 402 30 386 12 كرةالطاولة

 28 33 30 38 29 32 0 0 الشطرنج

 124 75 126 81 0 0 0 0 الرماية

 54 10 92 16 86 13 123 39 الفروسية

 1844 0 2,564 100 2,361 41 1,839 19 السباحة

 165 256 136 219 66 69 66 71 الجمباز

 82 83 441 289 499 255 429 162 املبارزة

  5346  457 6,268 995 5,797 590 5,071 350 املجموع

*األنشطة الرياضية املختارة


  
  
  
  
  
  

   
الفصل السادس



الفصل السادس



 ال��كيبةالسكانيةلذوياإلعاقة -١
) أن نسبة ٦/١% من إجما�� السكان،  ويب�ن جدول رقم (٠٫٤وهو ما يمثل نسبه  )٨( ٢٠١٠فردًا سنة  ٧٬٦٤٣بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 

، األمر الذي يرتبط بعالقة طردية مع تطور ٢٬٥٦٧القطري�ن حيث بلغ عددهم  ����ب�ن الذكور والسيما الذكور  مرتفعةاألشخاص ذوي اإلعاقة 
اإلعاقة القطري�ن حسب الجنس فاملالحظ انتشار نسبة اإلعاقة ب�ن الذكور  والقطري�ن بشكل عام. أما توزيع األشخاص ذو���� عدد السكان 

إلصابات العمل والحوادث بأنواعها إضافة إ�� إحجام بعض األسر عن اإلفصاح عن حاالت اإلعاقة لدى أك�� من اإلناث بسبب تعرض الذكور 
اإلناث ألسباب اجتماعية.

  

)رقمذو ٦/١جدولاألشخاصعدد:( ووالجنسيةالجنسحسباإلعاقة 
)����ال١٩٨٦خالل -٢٠١٠( 

الجنس 1986 1997  *2004 2007  2010 الجنسية

 اإلناث 220 568 1,008 1,066 1,452
 قطري 

 الذكور  216 911 1,391 1,498 1,733

 اإلناث 98 232  -- 629 1,891
 ���� قطري 

 الذكور  100 496 -- 1,128 2,567
                     ع�� املسح بالعينة ل ٢٠٠٤* اعتمد التعداد العام���� .القطري�ن

         --  متوفر ���.


)رقم٦/١شكلاإلعاقةذوي���ل��طر��النسالتوزيع:( 
)����الخاللالجنس١٩٨٦حسب -٢٠١٠(


 األشخاصذوواإلعاقةحسبنوعاإلعاقة -٢
) يب�ن أن أك�� أنواع اإلعاقات انتشارًا �� اإلعاقات ٦/٢تحديد نوع اإلعاقة وشد��ا يساهم �� تحديد التداب�� الالزمة ملعالج��ا والجدول رقم ( إن

ع % . أما عن توزي٢١٫٧% من إجما�� الصعوبات لدى األفراد تل��ا اإلعاقات الحركية بنسبة ٣٦٫٥، حيث تشكل املختلفةالذهنية بأنواعها 
فاملالحظ أن أك�� ثالث صعوبات انتشارًا ب�ن الذكور واإلناث ع�� حد سواء �� اإلعاقات الذهنية ثم األشخاص ذوي اإلعاقة حسب الجنس

ع�� ١٣% و ٢٤%، ٣٩% ع�� التوا��، واإلناث بنسبة ١٦٫٢% و ١٩٫٨%، ٣٤٫٥اإلعاقات الحركية فاإلعاقات البصرية و�� بالنسبة للذكور %
التوا�� . 

                                                 
كان إطار جمع املعلومات عن األفراد ذوي الصعوبات وفقًا لنوع الصعوبة وشدة درجة الصعوبة. ٢٠١٠ �� تعداد )٨(
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يتناول هذا الفصل تحلياًل لواقع األشخاص ذوي اإلعاقة وخصائصهم الديموغرافية 
باالعتماد على نتائج التعدادات السكانية للسنوات 1986، 1997، 2004 و 2010، ومن 
نتائج المسح الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة سنة 2007 والبيانات من السجالت 
بهم  المعنية  بالمراكز  المسجلين  اإلعاقة  ذوي  بإحصاءات  المتعلقة  اإلدارية 

والخدمات التي يتلقونها من مستشفى الرميلة .

وينقسم الفصل إلى سبعة محاور:  

التركيبة السكانية لذوي اإلعاقة.  .1
األشخاص ذوو اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة.  .2

األشخاص ذوو اإلعاقة حسب الحالة الزواجية.  .3
األشخاص ذوو اإلعاقة المسجلون بالمراكز المعنية بذوي اإلعاقة.  .4

األشخاص ذوو اإلعاقة حسب الحالة التعليمية.  .5
األشخاص ذوو اإلعاقة حسب المشاركة االقتصادية والمهنية.  .6

األشخاص ذوو اإلعاقة الذين تلقوا خدمات من مستشفى الرميلة  .7
            وموظفيها.

وتم تجميع بيانات هذا الفصل من عدة مصادر تشمل التعداد العام للسكان 
والمساكن ،فصل ذوي اإلعاقة من المجموعة اإلحصائية السنوية، باإلضافة إلى 

بيانات السجالت اإلدارية.
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 ال��كيبةالسكانيةلذوياإلعاقة -١
) أن نسبة ٦/١% من إجما�� السكان،  ويب�ن جدول رقم (٠٫٤وهو ما يمثل نسبه  )٨( ٢٠١٠فردًا سنة  ٧٬٦٤٣بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 

، األمر الذي يرتبط بعالقة طردية مع تطور ٢٬٥٦٧القطري�ن حيث بلغ عددهم  ����ب�ن الذكور والسيما الذكور  مرتفعةاألشخاص ذوي اإلعاقة 
اإلعاقة القطري�ن حسب الجنس فاملالحظ انتشار نسبة اإلعاقة ب�ن الذكور  والقطري�ن بشكل عام. أما توزيع األشخاص ذو���� عدد السكان 

إلصابات العمل والحوادث بأنواعها إضافة إ�� إحجام بعض األسر عن اإلفصاح عن حاالت اإلعاقة لدى أك�� من اإلناث بسبب تعرض الذكور 
اإلناث ألسباب اجتماعية.

  

)رقمذو ٦/١جدولاألشخاصعدد:( ووالجنسيةالجنسحسباإلعاقة 
)����ال١٩٨٦خالل -٢٠١٠( 

الجنس 1986 1997  *2004 2007  2010 الجنسية

 اإلناث 220 568 1,008 1,066 1,452
 قطري 

 الذكور  216 911 1,391 1,498 1,733

 اإلناث 98 232  -- 629 1,891
 ���� قطري 

 الذكور  100 496 -- 1,128 2,567
                     ع�� املسح بالعينة ل ٢٠٠٤* اعتمد التعداد العام���� .القطري�ن

         --  متوفر ���.


)رقم٦/١شكلاإلعاقةذوي���ل��طر��النسالتوزيع:( 
)����الخاللالجنس١٩٨٦حسب -٢٠١٠(


 األشخاصذوواإلعاقةحسبنوعاإلعاقة -٢
) يب�ن أن أك�� أنواع اإلعاقات انتشارًا �� اإلعاقات ٦/٢تحديد نوع اإلعاقة وشد��ا يساهم �� تحديد التداب�� الالزمة ملعالج��ا والجدول رقم ( إن

ع % . أما عن توزي٢١٫٧% من إجما�� الصعوبات لدى األفراد تل��ا اإلعاقات الحركية بنسبة ٣٦٫٥، حيث تشكل املختلفةالذهنية بأنواعها 
فاملالحظ أن أك�� ثالث صعوبات انتشارًا ب�ن الذكور واإلناث ع�� حد سواء �� اإلعاقات الذهنية ثم األشخاص ذوي اإلعاقة حسب الجنس

ع�� ١٣% و ٢٤%، ٣٩% ع�� التوا��، واإلناث بنسبة ١٦٫٢% و ١٩٫٨%، ٣٤٫٥اإلعاقات الحركية فاإلعاقات البصرية و�� بالنسبة للذكور %
التوا�� . 

                                                 
كان إطار جمع املعلومات عن األفراد ذوي الصعوبات وفقًا لنوع الصعوبة وشدة درجة الصعوبة. ٢٠١٠ �� تعداد )٨(
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)رقماإلعاقة٦/٢جدولذوي��للقطري��النسالتوزيع:(  
،اإلعاقةونوعالجنستعدادحسب٢٠١٠  

املجموع الذكور  اإلناث نوعاإلعاقة

 اضطراباتالكالمواللغة 8.9 10.3 9.7

 إعاقاتذهنيةعقليةوعصبية 39.0 34.5 36.5

 إعاقاتحركية 24.0 19.8 21.7

 إعاقاتسمعية 9.2 10.9 10,2

 إعاقاتبصرية 13.0 16.2 14.8

 إعاقاتأخرى  5.8 8.3 7.2

 املجموع 100 100 100



)رقم٦/٢شكلاالعاقةذوي��للقطري��النسالتوزيع:( 
،اإلعاقةونوعالجنستعدادحسب٢٠١٠ 



 األشخاصذوواإلعاقةحسبالحالةالزواجية -٣
إحصاءات زواج األشخاص ذو ����إ�� ارتفاع نسبة ا���و��� من األشخاص ذوي اإلعاقة القطري�� والسيما الذكور  ٢٠١٠اإلعاقة سنة  و

سنة ف�ك��) �� ح�� تقل فرص الزواج بالنسبة ألشخاص ذوي اإلعاقة  ١٥( ذوي اإلعاقة% من إ�ما�� الذكور ٦٤٫٨م��� حيث بلغت نسب��� 
ف�ك��. ةسن ١٥من إ�ما�� اإلناث القطريات من ذوات اإلعاقة  %٣٧٫٤تتجاوز نسب��ن  من اإلناث القطريات حيث ال

)رقم٦/٣جدول)اإلعاقةذوي��للقطري��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة  
،الزواجيةوالحالةالجنستعدادحسب٢٠١٠  

 الحالةالزواجية اإلناث الذكور   املجموع

 لم���و�أبدًا 25.2 28.7 27.1

 م��و� 37.4 64.8 52.3

 مطلق 33.2 4.6 17.6

 أرمل 4.2 1.9 3.0

 املجموع 100 100 100
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)رقم٦/٣شكل)اإلعاقةذويللقطري�ن��النسالتوزيع:(١٥(��أك�سنة  
،الزواجيةوالحالةالجنستعدادحسب٢٠١٠  

  
  
  
  
  
  
  
 األشخاصذوواإلعاقةاملسجلون��املراكزاملعنيةبذوياإلعاقة -٤

الدولة العديد من املراكز التعليمية والثقافية واالجتماعية والعالجية والرياضية ال�� ��تم باألشخاص ذوي اإلعاقة، ��دف تطويرهم  وفرت
وتأهيلهم من جميع النوا��. هذا ويعكس االلتحاق باملراكز الجهد املقدم من طرف الدولة والهيئات �� هذا املجال ومدى استفادة فئه ذوي 

) زيادة عدد امل�جل�� �� ٦/٤م (. ويب�� جدول رق ٢٠١٥مركزًا سنة  ٢٠ز املعنية بذوي اإلعاقة من هذه الخدمات، فقد بلغ عدد املراكاإلعاقة 
بعض مراكز ذوي اإلعاقة وباملقابل انخفاض العدد �� بعضها اآلخر ويعود ذلك ��� دمج بعض حاالت اإلعاقة �� املدارس املستقلة واختالف 

قدمة �� املراكز وتخصصها لنوع مع�� من اإلعاقة. وفيما يتعلق بأعداد امل�جل�� �� مراكز ذوي اإلعاقة حسب الجنس تب�� ارتفاع الخدمات امل
عن اإلناث �� جميع املراكز ويرجع ذلك ��� زيادة انتشار نسبة اإلعاقة ب�� الذكور مقارنة باإلناث. نسبه الذكور

  

)رقما٦/٤جدولذوياألشخاصعدد:(اإلعاقةذويمراكز��املسجل�نإلعاقة 
الجنسحسب)���الفخاللاملركز٢٠١٤و-٢٠١٥( 

(%)السنوي����املركز الجنس 2014 2015  الت 

اإلناث 231 221 4.3-   مركزالشفلح
الذكور  406 405 0.2-
اإلناث 262 241 8.0-  معهدالنورللمكفو��ن

الذكور  287 250 12.9-
اإلناث 2049 2119 3.4  الجمعيةالقطريةلتأهيلذوياالحتياجاتالخاصة
الذكور  3191 3331 4.4

اإلناث 101 97 4.0-  االتحادالقطريلرياضةذوياالحتياجاتالخاصة
الذكور  280 252 10.0-

اإلناث 34 33 2.9-  ال��بيةالسمعيةجمعم
الذكور  31 32 3.2
اإلناث 29 29 0.0  الدوحةالعامليلذوياالحتياجاتالخاصةمركز 

الذكور  72 71 1.4-
اإلناث 36 48 33.3  مدرسةالتمكنالشاملة
الذكور  83 125 50.6
اإلناث 96 91 5.2-  املركزالقطريال�قا��االجتما��للصم
الذكور  205 205 0.0
اإلناث 90 96 6.7  مركزقطراالجتما��وال�قا��للمكفو��ن
الذكور  131 138 5.3

اإلناث 17 14 17.6-  مركزستيببايستيب
الذكور  59 60 1.7

اإلناث 13 18 38.5  مركزقطرللتوحد
الذكور  38 59 55.3
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)رقم٦/٣شكل)اإلعاقةذويللقطري�ن��النسالتوزيع:(١٥(��أك�سنة  
،الزواجيةوالحالةالجنستعدادحسب٢٠١٠  

  
  
  
  
  
  
  
 األشخاصذوواإلعاقةاملسجلون��املراكزاملعنيةبذوياإلعاقة -٤

الدولة العديد من املراكز التعليمية والثقافية واالجتماعية والعالجية والرياضية ال�� ��تم باألشخاص ذوي اإلعاقة، ��دف تطويرهم  وفرت
وتأهيلهم من جميع النوا��. هذا ويعكس االلتحاق باملراكز الجهد املقدم من طرف الدولة والهيئات �� هذا املجال ومدى استفادة فئه ذوي 

) زيادة عدد امل�جل�� �� ٦/٤م (. ويب�� جدول رق ٢٠١٥مركزًا سنة  ٢٠ز املعنية بذوي اإلعاقة من هذه الخدمات، فقد بلغ عدد املراكاإلعاقة 
بعض مراكز ذوي اإلعاقة وباملقابل انخفاض العدد �� بعضها اآلخر ويعود ذلك ��� دمج بعض حاالت اإلعاقة �� املدارس املستقلة واختالف 

قدمة �� املراكز وتخصصها لنوع مع�� من اإلعاقة. وفيما يتعلق بأعداد امل�جل�� �� مراكز ذوي اإلعاقة حسب الجنس تب�� ارتفاع الخدمات امل
عن اإلناث �� جميع املراكز ويرجع ذلك ��� زيادة انتشار نسبة اإلعاقة ب�� الذكور مقارنة باإلناث. نسبه الذكور

  

)رقما٦/٤جدولذوياألشخاصعدد:(اإلعاقةذويمراكز��املسجل�نإلعاقة 
الجنسحسب)���الفخاللاملركز٢٠١٤و-٢٠١٥( 

(%)السنوي����املركز الجنس 2014 2015  الت 

اإلناث 231 221 4.3-   مركزالشفلح
الذكور  406 405 0.2-
اإلناث 262 241 8.0-  معهدالنورللمكفو��ن

الذكور  287 250 12.9-
اإلناث 2049 2119 3.4  الجمعيةالقطريةلتأهيلذوياالحتياجاتالخاصة
الذكور  3191 3331 4.4

اإلناث 101 97 4.0-  االتحادالقطريلرياضةذوياالحتياجاتالخاصة
الذكور  280 252 10.0-

اإلناث 34 33 2.9-  ال��بيةالسمعيةجمعم
الذكور  31 32 3.2
اإلناث 29 29 0.0  الدوحةالعامليلذوياالحتياجاتالخاصةمركز 

الذكور  72 71 1.4-
اإلناث 36 48 33.3  مدرسةالتمكنالشاملة
الذكور  83 125 50.6
اإلناث 96 91 5.2-  املركزالقطريال�قا��االجتما��للصم
الذكور  205 205 0.0
اإلناث 90 96 6.7  مركزقطراالجتما��وال�قا��للمكفو��ن
الذكور  131 138 5.3

اإلناث 17 14 17.6-  مركزستيببايستيب
الذكور  59 60 1.7

اإلناث 13 18 38.5  مركزقطرللتوحد
الذكور  38 59 55.3
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(%)السنوي���املركز الجنس 2014 2015  التغ 

اإلناث 653 115 82.4- مدىمركز  
الذكور  828 59 92.9-

اإلناث 6 6 0.0 اوميغامركز 
الذكور  39 37 5.1-

الحاالت مسجلة �� أك�� من مركز لتلقي الخدمة بعض
  

 األشخاصذوواإلعاقةحسبالحالةالتعليمية -٥
% من ��ما�� األشخاص ذوي ٣٢٫٧ بلغ سنوات ��ك��) حيث ١٠) معدل األمية ب�ن األشخاص ذوي اإلعاقة (٦/٥يظهر من الجدول رقم (

% . وكذلك األمر بالنسبة لذوات اإلعاقة من اإلناث حيث بلغ معدل األمية ٣٠٫٥اإلعاقة الذكور �� ح�ن كانت نسبة الذين يقرؤون ويكتبون 
. كما يالحظ بشكل عام ارتفاع نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة من الذكور الحا�ل�ن  ٢٠١٠% �� سنة ٢٣٫٨% ونسبة الالتي يقرأن ويكت�ن ٥١٫٦

ة.ع�� مؤهل اإلعدادية والثانوية العامة قياسًا باإلناث من ذوات اإلعاق
  

)رقم٦/٥جدول)اإلعاقةذوي��للق�ري��النسالتوزيع:(١٠(��ك��سنوات 
،التعليميةوالحالةالجنستعدادحسب٢٠١٠ 

 الحالةالتعليمية اإلناث الذكور   املجموع

41.3 32.7 51.6 أمي 
 يقراويكتب 23.8 30.5 27.5
 أكملاملرحلةاالبتدائية 9.6 12.3 11.1
7.0 9.0 4.6 اإلعداديةاملرحلةأكمل 
8.7 11.1 6.0 يعادلهاماأوالثانويةاملرحلةأكمل 
3.4 3.5 3.3 الجامعيةاملرحلةأكمل 
 أخرى  1.1 0.9 0.0
 املجموع 100 100 100

  

)رقم٦/٤شكل)اإلعاقةذوي��للق�ري��النسالتوزيع:(١٠(��ك��سنوات 
،التعليميةوالحالةالجنستعدادحسب٢٠١٠ 

  

1.1

3.3

6.0

4.6

9.6

23.8

51.6

0.9

3.5

11.1

9.0

12.3

30.5

32.7

0 20 40 60

أخرى

أكمل املرحلة الجامعية

أكمل املرحلة الثانوية أو ما يعادلها

أكمل املرحلة اإلعدادية

أكمل املرحلة االبتدائية

يقرا ويكتب

أمي

 النسبة

الذكور

اإلناث

  

 األشخاصذوواإلعاقةحسباملشاركةاالقتصاديةواملهنية -٦
 اإلعاقةلذوياالقتصاديةاملشاركة  

% من �جما�� ذوي ٧٫١ناشطًا، بنسبة  ١٩٧سنة ف����)  ١٥بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة القطري�ن النشيط�ن اقتصاديا (
هذا وقد توفرت فرص أ��� لعمل األشخاص ذوي اإلعاقة من الذكور القطري�ن مقارنة باإلناث حيث يشكل  ،اإلعاقة القطري�ن

 ٣٣وبلغ عدد ذوي اإلعاقة القطري�ن املتعطل�ن  ،% من �جما�� األشخاص القطري�ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديا٧٣٫١ًالذكور 
% من �جما�� القطرين املتعطل�ن من ذوي ٦٦٫٧عطالت من ذوات اإلعاقة متعطاًل ومتعطلًة، وتشكل نسبة اإلناث القطريات املت

. ٢٠١٠اإلعاقة سنة 
)رقم٦/٦جدول)اإلعاقةذويلل�طري�ناالقتصاديةاملشاركةمعدل:(١٥(��ك��سنة  

الجنسحسباإلعاقةذوي��جما�تعدادمن٢٠١٠  
االقتصاديةاملشاركةمعدل

  لذوياإلعاقة

النشيط�نعددال�طري�ن

  اقتصادياً 
 الجنس

 اإلناث 53 4.2

 الذكور  144 9.5

  املجموع 197 7.1

 
 حسباقتصاديًاالنشيطوناإلعاقةذوواألشخاصاملهنة  

سنة ف����) حسب الجنس واملهنة،  ١٥ة النشيط�ن اقتصاديًا (التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاق الذي يوضح )٦/٧ومن جدول (
من أ��� املهن ال�� استوعبت هذه الشريحة تل��ا املهن الفنية التخصصية فاملهن املتعلقة باملشرع�ن  ىنالحظ أن مهنة الكتبة �

. أما  شخاص ذوي اإلعاقة الذكورمن �جما�� األ % ع�ى التوا��١٢% و ٢٥٫٦%، ٣٦٫٠وموظفي اإلدارة العليا واملديرين و�� تشكل 
األشخاص ذواإلعاقة من اإلناث ف���ّن ي����ن �� مهن الكتبة فاملهن االختصاصية وأخ��ًا �� املهن الفنية التخصصية وبنسبة  ي

% ع�ى التوا��.١٠% و ١٦٫٧%، ٦٣٫٣


)رقم٦/٧جدول)اقتصاديًاالنشيط�ناإلعاقةذويلل�طري�ن��النسالتوزيع:(١٥س(��ك��نة 
  ٢٠١٠تعداد،حسبالجنسواملهنة

 املهنة اإلناث الذكور   املجموع

 املشرعونوموظفواإلدارةالعلياواملديرون 3.3 12.0 10.4

 االختصاصيون  16.7 6.8 8.6

 الفنيونواالختصاصيوناملساعدون  10.0 25.6 22.7

 الكتبـة 63.3 36.0 41.1

 العاملون��الخدماتوالباعة��املحالتالتجاريةواألسواق 0.0 3.0 2.4

 العاملون��الحرفوما�ل��امناملهن 0.0 5.3 0.0

 مشغلواآلالتواملعداتومجمعوها 0.0 3.8 4.3

 املهنالعــــادية 6.7 7.5 3.1

 املجموع 100 100 100
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 املشرعونوموظفواإلدارةالعلياواملديرون 3.3 12.0 10.4

 االختصاصيون  16.7 6.8 8.6

 الفنيونواالختصاصيوناملساعدون  10.0 25.6 22.7

 الكتبـة 63.3 36.0 41.1

 العاملون��الخدماتوالباعة��املحالتالتجاريةواألسواق 0.0 3.0 2.4
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)رقم٦/٥شكلذويللقطر��ن��النسالتوزيع:()اقتصاديًاالنشيط�ن١٥اإلعاقة(��ك��سنة 
واملهنةالجنستعدادحسب٢٠١٠  




 القطاعحسباقتصاديًاالنشيطوناإلعاقةذوواألشخاص 
) إ�� أن القطاع الحكومي يستحوذ ع�� النصيب األ��� �� توظيف األشخاص ٦/٨من جدول رقم ( ٢٠١٠�ش�� إحصاءات التعداد 

إلناث ع�� التوا��. ويليه القطاع املختلط الذي يشكل الذكور القطريون من ذوي ا% للذكور و٩٠% و ٨٣٫٤ذوي اإلعاقة ونسب��م 
% من إجما�� ذوي اإلعاقة العامل�ن ال�شيط�ن اقتصاديًا �� السنة ذا��ا.١٠٫٥اإلعاقة فيه نسبة 



 

)رقم٦/٨جدول)اقتصاديًاالنشيط�ناإلعاقةذويللقطر��ن��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة 
،والقطاعالجنستعدادحسب٢٠١٠  

 القطاع اإلناث الذكور   املجموع

 حكومي 90.0 83.4 84.7

 خاص 3.3 5.3 8.6

 مختلط 0.0 10.5 4.9

 أخرى  6.7 0.8 1.8

 املجموع 100 100 100
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 )رسنة��ك�١٥النشيط��اقتصاديًا:()التوزيعالنس��للقطري��ذوياإلعاقة٦/٦(شكلرقم
والقطاعالجنستعدادحسب٢٠١٠


 

٧- ومو�ف��االرميلةمستشفىمنخدماتتلقواالذيناإلعاقةذوواألشخاص  
قطريًا من ذوي اإلعاقة خدمات �� مرافق مستشفى الرميلة سواء تم إدخالهم للمستشفى أم تحويلهم لتلقي خدمة واحدة أو أك��.  ٣١١٢تلقى 

% من إ�ما�� القطرين ٤١٫٩% مقابل اإلناث ٥٨٫١وتمثل نسبة الذكور القطري�ن ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خدمات �� مستشفى الرميلة حوا�� 
) أن غالبية الخدمات كانت لذوي اإلعاقة الحركية ال�� شكلت النصيب األك�� ٦/٩اقة الذين تلقوا الخدمات. كما يب�ن الجدول رقم (ذوي اإلع

% من إ�ما�� اإلناث ١٥٫٤% لإلناث والذكور ع�� التوا��، تل��ا إعاقات ك�� السن لإلناث بنسبة ٥٤٫١% و٤٥٫٩من الخدمات املقدمة بنسبة 
% من إ�ما�� الذكور ١١٫٢خدمات . ثم خدمات اضطراب النطق واللغة واملقدمة للذكور القطري�ن من ذوي اإلعاقة بنسبة الالتي تلق�ن 

  .٢٠١٥القطري�ن ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خدمات �� مستشفى الرميلة 
 

)رقمالقطر ٦/٩جدولعدد:()اإلعاقةذوي��١٥يالرميلةمستشفى��خدماتتلقواالذين(ك�ر��سنة  
سنة،اإلعاقةونوعالجنس٢٠١٥حسب  

 نوعاإلعاقة اإلناث الذكور  املجموع

28 21 7  إعاقةذهنية

1966 1,064 902  إعاقةحركية

16 11 5  إعاقةسمعية

0 0 0  إعاقةبصرية

243 202 41  اضطرابالنطقواللغةإعاقة

296 198 98  إعاقةمتعددة

99 78 21  إعاقاتنمائية

386 185 201  إعاقاتك�رالسن

78 49 29  إعاقةنفسيةواجتماعية

3112 1808 1304  املجموع
  أتم إدخالهم األعداد املذكورة �� أعداد األشخاص من ذوي اإلعاقات الذين تلقوا خدمات �� مرافق مستشفى الرميلة سواء

.للمستشفى أم تحويلهم لتلقي الخدمات
  من أك�� من وحدة الخدمةمالحظة : املريض قد يتم تحويله أك�� من مرة خالل العام لتلقي الخدمة، أو قد يحتاج.  
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 )رسنة��ك�١٥النشيط��اقتصاديًا:()التوزيعالنس��للقطري��ذوياإلعاقة٦/٦(شكلرقم
والقطاعالجنستعدادحسب٢٠١٠


 

٧- ومو�ف��االرميلةمستشفىمنخدماتتلقواالذيناإلعاقةذوواألشخاص  
قطريًا من ذوي اإلعاقة خدمات �� مرافق مستشفى الرميلة سواء تم إدخالهم للمستشفى أم تحويلهم لتلقي خدمة واحدة أو أك��.  ٣١١٢تلقى 

% من إ�ما�� القطرين ٤١٫٩% مقابل اإلناث ٥٨٫١وتمثل نسبة الذكور القطري�ن ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خدمات �� مستشفى الرميلة حوا�� 
) أن غالبية الخدمات كانت لذوي اإلعاقة الحركية ال�� شكلت النصيب األك�� ٦/٩اقة الذين تلقوا الخدمات. كما يب�ن الجدول رقم (ذوي اإلع
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% من إ�ما�� الذكور ١١٫٢خدمات . ثم خدمات اضطراب النطق واللغة واملقدمة للذكور القطري�ن من ذوي اإلعاقة بنسبة الالتي تلق�ن 

  .٢٠١٥القطري�ن ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خدمات �� مستشفى الرميلة 
 

)رقمالقطر ٦/٩جدولعدد:()اإلعاقةذوي��١٥يالرميلةمستشفى��خدماتتلقواالذين(ك�ر��سنة  
سنة،اإلعاقةونوعالجنس٢٠١٥حسب  

 نوعاإلعاقة اإلناث الذكور  املجموع

28 21 7  إعاقةذهنية

1966 1,064 902  إعاقةحركية

16 11 5  إعاقةسمعية

0 0 0  إعاقةبصرية

243 202 41  اضطرابالنطقواللغةإعاقة

296 198 98  إعاقةمتعددة

99 78 21  إعاقاتنمائية

386 185 201  إعاقاتك�رالسن

78 49 29  إعاقةنفسيةواجتماعية

3112 1808 1304  املجموع
  أتم إدخالهم األعداد املذكورة �� أعداد األشخاص من ذوي اإلعاقات الذين تلقوا خدمات �� مرافق مستشفى الرميلة سواء

.للمستشفى أم تحويلهم لتلقي الخدمات
  من أك�� من وحدة الخدمةمالحظة : املريض قد يتم تحويله أك�� من مرة خالل العام لتلقي الخدمة، أو قد يحتاج.  
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% ٦٤٫٦% للذكور و ٣٥٫٤موظفًا، تمثل نسبة  ١٢٦٢مات األفراد ذوي اإلعاقة �� مستشفى الرميلة البالغ عددهم كان عدد ال�امل�ن �� خد
. ومن املالحظ أن اإلناث تحتل الحصة األك�� من ��ما�� عدد املوظف�ن �� ٢٠١٥لإلناث من ��ما�� ال�امل�ن �� خدمات مستشفى الرميلة سنة 
. �ب�ن الجدول % من ��ما�� القطري�ن ال�امل�ن �� خدمات مستشفى الرميلة٨٤٫٩مستشفى الرميلة. كما أن نسبة اإلناث القطريات قد شكلت 

) مدى تطور نسبة اإلناث املوظفات خالل السنوات األخ���.٦/١٠(


)رقم٦/١٠جدول(اإلعاقةذويلألشخاصخدماتيقدمونالذينللمو�ف�ن��النسالتوزيع 
)���الفخاللوالجنسيةالجنسحسبالرميلةمستشفى��٢٠١٢ -٢٠١٥(

املجموع  قطري   السنوات

الذكور    اإلناث  الذكور  اإلناث

32.6 67.4 21.6 78.4 2012 

28,0 72,0 7.1 92.9 2013 

35.0 65.0 15.1 84.9 2014 
35.4 64.6 15.1 84.9 2015 

  

  








   

  الخالصة:

املؤشرات اإلحصائية ال�� تم عرضها �� الفصول الستة السابقة بشكل عام، التقدم الذي تحقق لتمك�ن املرأة وتعزيز دورها �� العملية  تب�ن
التنموية بكل أشكالها، ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج ع�� النحو التا��:

:أواًلمجال��:املعيشيةواألسرالسكان  
ي إلجما�� السكان �� السنوات األخ��ة.�� معدل النمو السكان تذبذب .١
انخفاض نسبة الجنس إلجما�� السكان �� قطر، بينما تتسم النسبة بالتوازن ب�ن أعداد اإلناث والذكور من السكان القطري�ن. .٢
معدل الخصوبة الكلية للقطريات. ثبات .٣
معدل اإلحالل للمرأة القطرية. ثبات .٤
�� متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث والذكور القطري�ن. تفاوت طفيف .٥
انخفاض مؤشر عبء العناية باألطفال للمرأة القطرية. .٦


:والتدريب:ثانيًاالتعليممجال��  
ملعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة، مع تقلص الفجوة ب�ن الجنس�ن مع تراجع معدل األمية بشكل بارز. مستمرارتفاع  .١
سنة). ٢٤-١٥مؤشر املساواة ب�ن الجنس�ن ملعدل اإلملام بالقراءة والكتابة للشباب (تحقق  .٢
ارتفاع �� معدالت االلتحاق اإلجما�� والصا�� �� املراحل التعليمية االبتدائية واإلعدادية والثانوية مع تحقق تكافؤ الفرص ب�ن  .٣

الجنس�ن.
تطور أعداد الطلبة امللتحق�ن بالتعليم الجام�� مع بقاء فجوة كب��ة ب�ن الجنس�ن لصالح الطالبات. .٤
�� التعليم بجميع مراحله والتعليم الجام�� لصالح اإلناث.القطرية وجود فجوة ب�ن الجنس�ن ألعضاء الهيئة التدريسية  .٥
.٢٠١٥% لعام ٣٥حصة اإلناث من املجموع حيث بلغت تطور �� أعداد املتدرب�ن �� املراكز التدريبية،  .٦
وجود فجوة ب�ن الجنس�ن للمدرب�ن �� املراكز التدريبية لصالح الذكور. .٧


:اإلنجابية:ثالثًاوالصحةالصحةمجال��  

الذكور. وثبات عندلإلناث  مع ارتفاع بسيطارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة للقطري�ن  .١
فيات األطفال اإلناث.وومعدل وفيات الرضع و األطفال دون الخامسة مع ارتفاع معدالت وفيات األطفال الذكور  رتفاعا .٢
الذكور أك�� عرضه للوفاة من اإلناث بسبب الحوادث والتسمم. أما اإلناث فهن أك�� عرضة للوفاة من الذكور بسبب  .٣

الجهاز الدوري. األورام وأمراض
صوبة العمرية �� سن املراهقة.انخفاض ملحوظ ملعدل الخ .٤


:والعمل:رابعًااالقتصادمجال��  
.استمرار الفجوة النوعية ب�ن معدل النشاط االقتصادي لإلناث والذكور، بالرغم من تطور نسب مشاركة اإلناث �� سوق العمل .١
%متفرغات للدراسة، بينما توجد نسبة ٢٦٫٦% من اإلناث غ��� النشيطات اقتصاديًا متفرغات لألعمال امل��لية و ٦٤٫٧هناك نسبة  .٢

.% من الذكور غ��� النشيط�ن اقتصاديًا متفرغ�ن للدراسة٧١٫٢
.%٤٥٫٨ي��كز عمل اإلناث �� املهن العادية، وكانت مشاركة املرأة القطرية �� املجموعة املهنية (االختصاصيون) بنسبة  .٣
االقتصادية. األنشطة معظمساعات العمل األسبوعية لإلناث أقل من متوسط ساعات العمل األسبوعية للذكور ��  متوسط .٤
انخفاض الفجوة ب�ن الجنس�ن �� معدالت البطالة. .٥
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  الخالصة:

املؤشرات اإلحصائية ال�� تم عرضها �� الفصول الستة السابقة بشكل عام، التقدم الذي تحقق لتمك�ن املرأة وتعزيز دورها �� العملية  تب�ن
التنموية بكل أشكالها، ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج ع�� النحو التا��:

:أواًلمجال��:املعيشيةواألسرالسكان  
ي إلجما�� السكان �� السنوات األخ��ة.�� معدل النمو السكان تذبذب .١
انخفاض نسبة الجنس إلجما�� السكان �� قطر، بينما تتسم النسبة بالتوازن ب�ن أعداد اإلناث والذكور من السكان القطري�ن. .٢
معدل الخصوبة الكلية للقطريات. ثبات .٣
معدل اإلحالل للمرأة القطرية. ثبات .٤
�� متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث والذكور القطري�ن. تفاوت طفيف .٥
انخفاض مؤشر عبء العناية باألطفال للمرأة القطرية. .٦


:والتدريب:ثانيًاالتعليممجال��  
ملعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة، مع تقلص الفجوة ب�ن الجنس�ن مع تراجع معدل األمية بشكل بارز. مستمرارتفاع  .١
سنة). ٢٤-١٥مؤشر املساواة ب�ن الجنس�ن ملعدل اإلملام بالقراءة والكتابة للشباب (تحقق  .٢
ارتفاع �� معدالت االلتحاق اإلجما�� والصا�� �� املراحل التعليمية االبتدائية واإلعدادية والثانوية مع تحقق تكافؤ الفرص ب�ن  .٣

الجنس�ن.
تطور أعداد الطلبة امللتحق�ن بالتعليم الجام�� مع بقاء فجوة كب��ة ب�ن الجنس�ن لصالح الطالبات. .٤
�� التعليم بجميع مراحله والتعليم الجام�� لصالح اإلناث.القطرية وجود فجوة ب�ن الجنس�ن ألعضاء الهيئة التدريسية  .٥
.٢٠١٥% لعام ٣٥حصة اإلناث من املجموع حيث بلغت تطور �� أعداد املتدرب�ن �� املراكز التدريبية،  .٦
وجود فجوة ب�ن الجنس�ن للمدرب�ن �� املراكز التدريبية لصالح الذكور. .٧


:اإلنجابية:ثالثًاوالصحةالصحةمجال��  

الذكور. وثبات عندلإلناث  مع ارتفاع بسيطارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة للقطري�ن  .١
فيات األطفال اإلناث.وومعدل وفيات الرضع و األطفال دون الخامسة مع ارتفاع معدالت وفيات األطفال الذكور  رتفاعا .٢
الذكور أك�� عرضه للوفاة من اإلناث بسبب الحوادث والتسمم. أما اإلناث فهن أك�� عرضة للوفاة من الذكور بسبب  .٣

الجهاز الدوري. األورام وأمراض
صوبة العمرية �� سن املراهقة.انخفاض ملحوظ ملعدل الخ .٤


:والعمل:رابعًااالقتصادمجال��  
.استمرار الفجوة النوعية ب�ن معدل النشاط االقتصادي لإلناث والذكور، بالرغم من تطور نسب مشاركة اإلناث �� سوق العمل .١
%متفرغات للدراسة، بينما توجد نسبة ٢٦٫٦% من اإلناث غ��� النشيطات اقتصاديًا متفرغات لألعمال امل��لية و ٦٤٫٧هناك نسبة  .٢

.% من الذكور غ��� النشيط�ن اقتصاديًا متفرغ�ن للدراسة٧١٫٢
.%٤٥٫٨ي��كز عمل اإلناث �� املهن العادية، وكانت مشاركة املرأة القطرية �� املجموعة املهنية (االختصاصيون) بنسبة  .٣
االقتصادية. األنشطة معظمساعات العمل األسبوعية لإلناث أقل من متوسط ساعات العمل األسبوعية للذكور ��  متوسط .٤
انخفاض الفجوة ب�ن الجنس�ن �� معدالت البطالة. .٥
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:العامة:خامسًاوالحياةالقرارصنع��املشاركةمجال��  
١- ٢٠١١عما كانت عليه سنة  ٢٠١٥مشاركة املرأة �� التجربة الديمقراطية من خالل زيادة نسبة الناخبات سنة  تطور.
.غياب املرأة عن املراكز القيادية �� الوزارات املعنية بالشؤون السياسية واالقتصادية والقانونية -٢
ومية الهامة.تواضع مشاركة املرأة �� عضوية مجالس اإلدارات �� بعض املؤسسات الحك -٣
.تطور مشاركة املرأة �� سلك املحاماة و�� بعض إدارات وزارة الداخلية -٤
.غياب املرأة القطرية �� املناصب العليا �� الصحف واملجالت وترتكز مشارك��ا �� وظيفة محرر ومخرج ومراسل -٥
زيادة مشاركة املرأة �� العديد من األنشطة الرياضية. -٦


:سادسًااألشخاصمجال��:اإلعاقةذوي  
.٢٠١٠ تعداد% من إجما�� السكان ٠٫٤بلغت نسبة ذوي اإلعاقة  .١
انتشار اإلعاقة ب�ن الذكور أك�� من اإلناث. .٢
ارتفاع نسبة األشخاص الذكور ذوي اإلعاقة امل��وج�ن. .٣
من أك�� أنواع اإلعاقات انتشارًا لكال ال��س�ن. حركيةتعت�� اإلعاقات ال .٤
اث من ذوي اإلعاقة مقابل معدل أمية الذكور ذوي اإلعاقة.ترتفع نسبة األمية لدى اإلن .٥
معدل مشاركة الذكور القطري�ن من ذوي اإلعاقة مرتفع مقابل مشاركة اإلناث القطريات من ذوات اإلعاقة. .٦
ت��كز غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة ال�شيط�ن اقتصاديًا �� املهن الكتابية. .٧
ياًل لذوي اإلعاقة.القطاع الحكومي كان أك�� القطاعات تشغ .٨
  وجود فجوة نوعية ب�ن ال��س�ن من املوظف�ن الذين يقدمون خدمات �� مستشفى الرميلة لألشخاص ذوي اإلعاقة. .٩
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:املراجع  

 ٢٠١٤االحتياجات الخاصة الدعم التعلي�� اإلضا�� باملدارس املستقلة، للسنوات ( وإحصاءات الطالب ذو –املجلس األع�� للتعليم  .١
الدوحة. –)٢٠١٥و 

الدوحة. –٢٠١٠و  ٢٠٠٤، ١٩٩٧، ١٩٨٦التعداد العام للسكان واملساكن للسنوات  –وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  .٢

الدوحة. – ٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٢،٢٠١٣نشرة القوى العاملة بالعينة، للسنوات  -وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء .٣

الدوحة. –مختلفةسنوات  –نشرة املواليد والوفيات  -وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء .٤

حة.الدو – مختلفةسنوات –نشرة الزواج والطالق  –وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  .٥

املجموعة اإلحصائية السنوية (فصل السكان، فصل اإلحصاءات الحيوية، فصل الخدمات  –وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  .٦
الصحية، فصل التعليم، فصل التدريب، فصل األمن والقضاء، فصل الرياضة، فصل ذومختلفةسنوات  -اإلعاقة)  و– .الدوحة

الدوحة. –رات السكان منتصف العام تقدي -وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء .٧

الدوحة. –سجالت إدارية  –النيابة العامة  .٨

الدوحة. –سجالت إدارية  –املجلس األع�� للقضاء  .٩

النوع االجتما�� �� األهداف اإلنمائية لأللفية، دليل معلومات لتقارير البلدان العربية حول األهداف اإلنمائية  -األمم املتحدة .١٠
.٢٠٠٨ –لأللفية
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