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  ٦٨  )٢٠١٩-٢٠١٨):عدداألشخاصذوياإلعاقةامل�جل�ن��مراكزذوياإلعاقةحسبالجنسواملركزخاللالف���(٦/٤رقم)جدول 

)رقم٦/٥جدول)اإلعاقةذويللقطر��ن��النسالتوزيع:(١٠الجنسحسب(��ك��والحالةسنوات،تعدادالتعليمية٦٩  ٢٠١٠  

)رقم٦/٦جدول)اإلعاقةذويللقطر��ناالقتصاديةاملشاركةمعدل:(١٥،الجنسحسباإلعاقةذوي��جما�من(��ك��تعدادسنة٧٠  ٢٠١٠  

)رقم٦/٧جدول)اقتصاديًاالنشيط�ناإلعاقةذويللقطر��ن��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة،واملهنةالجنستعدادحسب٧٠  ٢٠١٠  

)رقمالنس٦/٨جدولالتوزيع:()اقتصادياالنشيط�ناإلعاقةذويللقطر��ن��١٥،والقطاعالجنسحسب(��ك��تعدادسنة٧١  ٢٠١٠  

)رقم٦/٩جدول)اإلعاقةذويالقطر��نعدد:(١٥،اإلعاقةونوعالجنسحسبالرميلةمستشفى��خدماتتلقواالذين(��ك��٧٢  ٢٠١٩سنة  

)رقم٦/١٠جدولللمو�ف�ن��النسالتوزيع:(خاللوالجنسيةالجنسحسبالرميلةمستشفى��اإلعاقةذويلألشخاصخدماتيقدمونالذين
)���٢٠١٦الف -٢٠١٩(  ٧٣  
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 قائمةاألشكالالبيانية
  

  

)رقم١/١شكل)الف��ةخالل(باأللف)قطردولة��السكانعدد:(٢٠١٦-٨  )٢٠١٩  

)رقم١/٢شكل،(باأللف)السكان��إل�ماالسكانيالهرم:(١٠  ٢٠١٩  

)رقم١/٣شكل،(باأللف)للقطري�نالسكانيالهرم:(١٠  ٢٠١٩  

)رقم١/٤شكل)الف��ةخاللللقطرياتالعمريةالخصوبةمعدالت:(٢٠١٦ -١٢  )٢٠١٩  

)رقم١/٥شكل:(الف��ةخاللاإلعالةنسبةتطور)٢٠١٦-١٤  )٢٠١٩  

  ١٨  )٢٠١٩-٢٠١٦سنةف�ك��)حسبالجنسخاللالف��ة(١٥):معدلاألميةللسكانالبال��ن(٢/١م(شكلرق

)رقم٢/٢شكل)للشباباألميةمعدل:(٢٤-١٥)الف��ةخاللالجنسحسب(٢٠١٦سنة-١٨  )٢٠١٩  

)رقم٢/٣شكل)الف��ةخاللوالكتابةبالقراءةللملم�نالجنس�نب�ناملساواةمؤشر:(٢٠١٦ -٢٠  )٢٠١٩  

)رقم٢/٤شكل)الدراسيةالسنواتخالل(باأللف)الجنسحسببالتعليمامللت�ق�نالطالبعدد:(٢٠١٥/٢٠١٦ –
٢٠١٨/٢٠١٩(  

٢٠  

)رقم٢/٥شكل)الدراسيةالسنواتخاللالتعليميةاملراحل��البن�ن���البناتنسبة:(٢٠١٥/٢٠١٦ –٢٠  )٢٠١٨/٢٠١٩  

)رقم٢/٦شكلطالبعدد:()الدراسيةالسنواتخالل(باأللف)الجنسحسباالبتدائية٢٠١٥/٢٠١٦املرحلة –٢١  )٢٠١٨/٢٠١٩  

)رقم٢/٧شكلالدراسيةالسنواتخاللالجنسحسباالبتدائيةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع:(
)٢٠١٥/٢٠١٦ –٢٠١٨/٢٠١٩(  

٢٢  

)رقم٢/٨شكلاملرحلةطالبعدد:()الدراسيةالسنواتخالل(باأللف)الجنسحسبوالثانوية٢٠١٥/٢٠١٦اإلعدادية –
٢٠١٨/٢٠١٩  

٢٣  

)رقم٢/٩شكلالدراسيةالسنواتخاللالجنسحسبوالثانويةاإلعداديةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع:(  

)٢٠١٥/٢٠١٦ –٢٠١٨/٢٠١٩(  
٢٤  

)رقم٢/١٠شكلطالبعدد:()الدراسيةالسنواتخالل(باأللف)الجنسحسبوالكليات٢٠١٥/٢٠١٦الجامعات –
٢٠١٨/٢٠١٩(  

٢٥  

)رقم٢/١١شكل)الدراسيةالسنواتخاللالجنسحسبوالكلياتالجامعاتمنالخريج�نعددتطور:(٢٠١٥/٢٠١٦ –
٢٠١٨/٢٠١٩(  

٢٥  

)رقم٢/١٢شكلحسبالتدريبيةاملراكز��املتدرب�نعدد:()الف��ةخالل(باأللف)٢٠١٦الجنس -٢٦  )٢٠١٩  

)رقم٢/١٣شكل)الف��ةخاللالجنسحسبالتدريبيةاملراكز��املدرب�نعدد:(٢٠١٦-٢٨  )٢٠١٩  

)رقم٣/١شكل)الف��ةخاللالجنسحسبللقطري�نالوالدةعنداملتوقعالعمر:(٢٠١٦-٣٢  )٢٠١٩  

)رقم٣/٢شكلالرضعاألطفالوفياتمعدل:()الجنسحسب��مولودألفلكل)الف��ةخالل(٢٠١٦ -٣٣  )٢٠١٩  

)رقم٣/٣شكل)الجنسحسبالخامسةسندوناألطفالوفياتمعدل:(��مولودألفلكل)الف��ةخالل(٢٠١٦ -٣٤  )٢٠١٩  

)رقم٣/٤شكل،األساسيةللمجموعاتالوفاةوأسبابالجنسحسبالقطري�نلوفيات��النسالتوزيع:(٣٥  ٢٠١٨  

)رقم٣/٥شكل)العمريةالفئة��قطريةامرأةألفلكلالوالداتعدد(١٩- ١٥)الف��ةخالل(١٩٨٦سنة-٣٦  )٢٠١٩  
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)رقم٤/١شكل)للقطري�ناالقتصاديةاملشاركةمعدل:(١٥)���الفخاللالجنسحسب(��ك��٢٠١٦سنة-٤١  )٢٠١٩  

)رقم٤/٢شكل)اقتصاديًاالنشيط�نالقطري�نللسكان��النسالتوزيع:(١٥،واملهنةالجنسحسب(��ك��٤٤  ٢٠١٩سنة  

)رقم٤/٣شكل)اقتصاديًاالنشيط�نالقطري�ننسبة:(١٥حسبواالتصاالتواملقاوالتالصناعيةاألنشطة��(��ك��سنة
خاللالجنس)���٢٠١٦الف-٢٠١٩( 

٤٤  

)رقمالتوز ٤/٤شكل:()اقتصاديًاالنشيط�نالقطري�نللسكان��النس١٥يع،والقطاعالجنسحسب(��ك��سنة٤٥  ٢٠١٩  

)رقم٤/٥شكل)���الفخاللالجنسحسبللقطري�نالبطالةمعدل:(٢٠١٦-٤٨  )٢٠١٩  

)رقم٤/٦شكل)للشبابالبطالةمعدل:(٢٤-١٥)���الفخاللالجنسحسب(٢٠١٦سنة-٤٩  )٢٠١٩  

)رقم٤/٧شكل)اقتصاديًاالنشيط�ن����للسكان��النسالتوزيع:(١٥)���الفخاللالجنسحسب(��ك��٢٠١٦سنة-٥٠  )٢٠١٩  

)رقم٤/٨شكل)اقتصاديًاالنشيط�ن����القطري�نللسكان��النسالتوزيع:(١٥الجنسحسب(��ك��وسببسنة،النشاطعدم
٢٠١٩ 

٥٠  

)رقم٤/٩شكل)اقتصاديًاالنشيط�ن����القطري�نللسكان��النسالتوزيع:(١٥الجنسحسب(��ك��العمريةسنةوالفئات،
٢٠١٩ 

٥١  

)رقماألربع٥/١شكلدوراتهخاللاملركزيالبلدياملجلسانتخابات��الناخب�ن��جما����املق��ع�ننسبة:(���األخ)���٢٠٠٧للف 
–٢٠١٩(  

٥٧  

)رقم٥/٢شكل:(واملجالتالصحفتحرير��القطري�نمشاركةنسبةالجنسحسب)���الف٢٠١٦خالل -٦٠  )٢٠١٩  

)رقم٥/٣شكل:(االقتصاديالنشاطحسبالرياضيةباالتحاداتاملسجالتاإلناثالالعباتعدد)٦٢  )٢٠١٨/٢٠١٩  

)رقم٥/٤شكل:(الالعباملسجل�عددالذكورن�النشاطحسبالرياضيةباالتحاداتاالقتصادين)٦٢  )٢٠١٨/٢٠١٩  

)رقم٦/١شكل)���الفخاللالجنسحسباإلعاقةذويللقطري�ن��النسالتوزيع:(١٩٨٦ –٦٦  )٢٠١٠  

)رقماإلعاقة،٦/٢شكلونوعالجنسحسباإلعاقةذويللقطري�ن��النسالتوزيع:(تعداد٦٧  ٢٠١٠  

)رقم٦/٣شكل)اإلعاقةذويللقطري�ن��النسالتوزيع:(١٥،الزواجيةوالحالةالجنسحسب(��ك��تعدادسنوات٦٨  ٢٠١٠  

)رقم٦/٤شكل)اإلعاقةذويللقطري�ن��النسالتوزيع:(١٠الجنسحسب(��ك��والحالةسنوات،تعدادالتعليمية٦٩  ٢٠١٠  

)رقمللقطري�٦/٥شكل��النسالتوزيع:()اقتصاديًاالنشيط�ناإلعاقةذوي١٥ن،واملهنةالجنسحسب(��ك��تعدادسنة٧١  ٢٠١٠  

)رقم٦/٦شكل)اقتصاديًاالنشيط�ناإلعاقةذويللقطري�ن��النسالتوزيع:(١٥،والقطاعالجنسحسب(��ك��تعدادسنة
٢٠١٠ 

٧٢  
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  تتققددميمي

  

املساواة وتعزيز التداب�� الالزمة لسد فجوات النوع االجتما�� تصاعد اهتمام مختلف دول العالم خالل العقدين املنصرم�ن باتخاذ 
�� التنمية  هادورباعتبارها حقا من حقوق اإلنسان وأحَد األهداِف اإلنمائية لأللفية، و�� تسمح للمرأة بأداء  �ننوعب�ن ال

لالرتقاء بقضايا  ا �� املجتمع. وتس�� دولة قطر إ�� خلق شراكة وطنية ب�ن مؤسسات الدولة ل��ي�ة الظروفوتعزز مكان�� املستدامة
املقبلة. لألجيال دائمةٌ فوائُدالنوع االجتما�� وال��و� بحياة كل من املرأة والرجل و�� ذلك 

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

أحرزته الدولة �� مجال تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص ب�ن الرجل واملرأة،  وتقييم التقدم الذي ٢٠٢٢ – ٢٠١٨ لدولة قطر الثانية
عن طريق اتباع معاي�� موضوعية للتقييم. كما ��دف التقرير إ�� جمع وتحليل ونشر البيانات املتعلقة بأدوار املرأة والرجل والعالقة 

املتبادلة بي��ما، وزيادة الو�� بمكانة املرأة �� املجتمع.

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

يا من الناحية الديموغرافية، و�ان��ما شريحة السكان غ��� القطري�ن ال�� تمثل السكان القطري�ن الذين يمثلون مجتمعا طبيع
مجتمعا غ��� متوازن �� بنيته الديموغرافية مما يسبب عدم التوازن �� التوزيع النو�� ب�ن الذكور واإلناث. وع�� الرغم من ذلك فقد 

ف ع��ا هذا التقرير.    حققت املرأة القطرية مكاسب كب��ًة �� عدد من املجاالت ال�� يكش

أمل يوالتخطيط واإلحصاء أن يشكل هذا التقرير مرجعًا لصناع القرار  جهاز وواض�� سياسات التنمية املستدامة، بحيث
املطلوبة إلحراز التقدم وتحقيق التطلعات ال�� تول��ا الدولة إلشراك املرأة �� مس��ة التنمية  تيساعدهم ع�� تحديد اإلجراءا

الوطنية وتمكي��ا وتحقيق املساواة  �� مجال النوع االجتما��. وكذلك الحال بالنسبة لتقييم ما تم من إنجازات �� تطبيق 
.٢٠٢٢ – ٢٠١٨لدولة قطر  الثانية اس��اتيجية التنمية الوطنية





  صالحبنمحمدالنابت/سعادةالدكتور 
رئيسجهازالتخطيطواإلحصاء 

  يوسفبنمحمدالعثمانفخرو   /السيد سعادة
  والعملوالشؤوناالجتماعيةوزيرالتنميةاإلدارية
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ااململققددممةة  

بدأ االهتمام عامليًا بإحصاءات النوع االجتما�ي وتطوير والتأكيد ع�� أهمية املساواة ب�ن الجنس�ن �ي عملية التنمية، وذلك �ي العديد من  هاإنتاجها ونشر
ومؤتمر ١٩٩٥) واملؤتمر العال�� الرابع املع�� باملرأة (بيج�ن ١٩٩٤عالنات الدولية، م��ا املؤتمر الدو�ي للسكان والتنمية (القاهرة املؤتمرات واالتفاقيات واإل ،(

، ثم االجتماعات الخمسية والعشرية ال�� ٢٠٠٠). كما أكد ع�� أهمي��ا إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية سنة ١٩٩٥ية االجتماعية (كوب��اجن القمة للتنم
عقدت ملتابعة ما تم تنفيذه �ي هذه املؤتمرات والقمم. و�ي بذلك تعهدت بال��ك�� ع�� تحس�ن وضع املرأة والرجل ع�� حد سواء.

يث الصعيد الوط�� تحتل اإلحصاءات وتطويرها كأدوات للتخطيط ولتحليل السياسات أهمية م��ايدة وم��ا االهتمام بإحصاءات النوع االجتما�ي حوع�� 
عزيز مكان��ا �ي وت يأتي ذلك منسجما مع التطلعات ال�� تول��ا الدولة نحو إشراك املرأة �ي مس��ة التنمية الوطنية وتمكي��ا من املساهمة �ي اتخاذ القرار

املجتمع.

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

.)١(من املوارد والتحكم ��ا واالحتياجات االنمائية"

 و ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٦و ٢٠٠٤تقارير تم إصدارها �ي كل من سنة  ثمانيةعن املرأة والرجل �ي دولة قطر، بعد  التاسعيأتي التقرير اإلحصائي 
العمل والشؤون االجتماعية ( الجهة املعنية بال��و� باملرأة و بمشاريع اس��اتيجية التنمية اإلدارية ووهو ثمرة التعاون ب�ن وزارة  ٢٠١٨و ٢٠١٦و  ٢٠١٤

التخطيط واإلحصاء (املنتج الرئ���� لإلحصاءات) .جهاز التماسك األسري وتمك�ن املرأة) و


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

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


  الفئاتامل���������االتقرير:

 .صانعو القرار ومخططو ال��امج العاملون �ي األجهزة الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني
 .املنظمات اإلقليمية والدولية

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


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

وال�� أكدت عل��ا التقارير السابقة واملتمثلة فيما ي�ي:

طري بناءه ونظمه االجتماعية والثقافة وأدت إ�� ت����ات أساسية �ي البناء أواًل: لقد شملت التحوالت االجتماعية ومظاهر الت�ي�� �ي املجتمع الق
االجتما�ي والثقا�ي والسكاني.

                                                 
.٢٠٠٨دة، النوع االجتما�ي �ي األهداف اإلنمائية لأللفية، دليل معلومات لتقارير البلدان العربية حول األهداف اإلنمائية لأللفية، األمم املتح) ١(
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هما شريحة السكان القطري�ن ال�� تعد مجتمعًا طبيعيًا. من ثانيًا: يتكون املجتمع �� قطر من شريحت�ن متباينت�ن �� خصائصهما السكانية، أوال
شريحة السكان غ��� القطري�ن وال�� تشكل مجتمعًا غ��� طبي�� من الناحية الديموغرافية أيضًا. انيةوالثالناحية الديموغرافية، 

�وج�ن، ثالثًا: عدم التوازن السكاني، الذي يتمثل �� الزيادة السكانية ل���� القطري�ن ع�� القطري�ن، والذكور ع�� اإلناث، والعزاب ع�� امل�
ع الج�را�� للسكان.إضافة إ�� عدم التوازن �� التوزي

رابعًا: أن التجربة التنموية �� قطر ع�� الرغم من قصرها، فقد حققت للمرأة القطرية مكاسب كث��ة �� العديد من املجاالت.


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



املعيشيةواألسرالسكان:األولالفصل  

، كما ويتناول تركيبة السكان من خالل تطور عدد السكان والنمو السكاني ونسبة الجنس مبينًا االختالف ب�ن السكان حسب الجنسية والجنس والعمر 
حالل الخام. يتناول تحليل أنماط الخصوبة واتجاها��ا لإلناث القطريات من خالل عرض الخصوبة الكلية والخصوبة العمرية ومن ثم الت�ي�� �� معدل اإل

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



  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
لفة، كما يعرض للبال��ن والشباب، ومعدل االلتحاق الصا�� واإلجما�� بالتعليم ونسبة اإلناث من أعضاء الهيئة التدريسية �� املراحل التعليمية املخت

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 



الصحة:الثالثالفصلاإلنجابيةالعامةوالصحة  

ضع هذا الفصل أهم مؤشرات الصحة واإلنجاب مع بيان الفروق ب�ن اإلناث والذكور عند كل مؤشر، توقع الحياة عند الوالدة، وفيات األطفال الر يتضمن
دارية.أسباب الوفاة، وفيات النفاس واملرأة �� سن اإلنجاب. وقد اعتمد ع�� بيانات التعداد العام و بيانات السجالت اإل واألطفال دون الخامسة،



  الفصلالرابع:االقتصادوالعمل

كالفئات العمرية والحالة العملية واملهن وقطاع العمل، ومتوسط ساعات العمل  ايتناول املشاركة االقتصادية للقوى العاملة لكال الجنس�ن وخصائصهم
لفصل ع�� لسكان غ��� النشيط�ن اقتصاديا)، ويعتمد هذا ااألسبوعية واألجور الشهرية ومعدل البطالة باإلضافة إ�� خصائص السكان خارج سوق العمل (ا

مسوح القوى العاملة بالعينة.بيانات التعداد العام و


  الفصلالخامس:املشاركة��صنعالقراروالحياةالعامة

ار �� صنع القرار �� الهيئات التشريعية والوزارات واملؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات املجتمع املدني وأمثلة عن مشاركة املرأة �� صنع القر ويتضمن
ية.الحياة العامة كاملشاركة �� مجال النظام واألمن العام ومجال اإلعالم ومجال الرياضة. و يعتمد هذا الفصل ع�� بيانات السجالت اإلدار



  الفصلالسادس:األشخاصذوواإلعاقة

مية والحالة تناول الفصل ال��كيبة السكانية لهذه الفئة املهمة من املجتمع وتوزيع األشخاص ذوي اإلعاقة حسب خصائصهم كنوع اإلعاقة والحالة التعلي
املعنية بذوي اإلعاقة ، وذوي اإلعاقة الذين يتلقون خدمات من الزواجية ومشارك��م �� الحياة االقتصادية واملهنية. كما تناول املسجل�ن �� املراكز 

مستشفى الرميلة. وقد اعتمد هذا الفصل ع�� بيانات التعداد العام وبيانات السجالت اإلدارية.
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يناقــش هــذا الفصــل تركيبــة الســكان مــن خــال عــرض تطــور عــدد الســكان والنمــو الســكاني 
ونســبة الجنــس مبينــً االختــاف بيــن الســكان حســب الجنســية و الجنــس والعمــر، كمــا يتنــاول 
تحليــل أنمــاط الخصوبــة واتجاهاتهــا لإلنــاث القطريــات مــن خــال عرض معــدالت الخصوبــة الكلية 
والخصوبــة العمريــة و مــن ثــم التغييــر فــي معــدل اإلحــال الخــام. كمــا يتنــاول الحالــة الزواجيــة 
للســكان القطرييــن ومتوســط العمــر عنــد الــزواج األول واألســر المعيشــية التــي ترأســها إنــاث 

و نســبة اإلعالــة.

وقد تم تقسيم الفصل إلى أربعة أجزاء رئيسية هي: 

1- التركيبة السكانية.

2- الخصوبة.

3- الحالة الزواجية.

4- األسر المعيشية.

وتعــود بيانــات هــذا الفصــل إلــى تقديــرات الســكان منتصف العــام والنشــرات الحيويــة باإلضافة 
إلــى نشــرة القــوى العاملــة ونتائــج التعــداد العام للســكان والمســاكن.
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١- السكانيةال���ي�ة 
 

 ��جما�السكان 
% ٢بمعدل نمو يبلغ  ٢٠١٩نسمة سنة  ألف ٧٩٩و ��� مليون�ن  ٢٠١٦ألف نسمة سنة  ٦١٨و  �نتطور عدد السكان �� دولة قطر من مليون

لتدفق  هذه الزيادة السكانية تعود بالدرجة األو�� .أضعاف عن بداية األلفية أربعةوفقًا لتقديرات السكان منتصف العام، وبزيادة تفوق 
ال�� تعتمد ع�� االستخدام املكثف للعمالة.وال�� تتطل��ا الطفرة االقتصادية واملشروعات التنموية الك��ى،  العمالة الوافدة

)رقم(باأللف)١/١شكلقطردولة��السكانعدد:( 
)���الف٢٠١٦خالل –٢٠١٩(  

  
 السكانيمعدالتالنمو  

بيانات جدول رقم  يعت�� االختالف ب�ن معدالت النمو السكاني �� دولة قطر من أبرز الخصائص ال�� تع�� عن التغي�� �� ال��كيبة السكانية. من
��� ، انخفضت النسبة ٢٠١٦ % ��٧٫٤) نالحظ التغ���ات الكب��ة �� معدالت النمو السنوية ملجموع السكان �� دولة قطر، فبعد أن كانت ١/١(

٢٠١٩��% ١٫٤.

)رقم١/١جدول(الجنسحسبالسكانملجموعالسنويالنمومعدل: 
  )٢٠١٩– ٢٠١٦(خاللالف���(تقديراتالسكانمنتصفالعام)



2019 201620172018  الجنس

اإلناث 7.5 5.7 0.1 0.8 

الذكور 7.3 3.6 4.8 3.2 

1.4 1.3 4.1 7.4  املجموع 
 

 العمريةوالفئاتالجنسحسبالسكان  
مجموع السكان بالنسبة ) أن اإلناث يمثلن حوا�� ربع ١/٢يالحظ من نتائج تقديرات السكان منتصف العام �� دولة قطر املبينة �� جدول رقم (

من �جما�� ���  %٢٣% أي نصف السكان القطري�ن ،بينما بلغت نسبة ��� القطريات ٥١وقد بلغت نسبة االناث القطريات  لسنوات املقارنة،
ذكرًا  ٣٣٢لها أن�� يقاب ١٠٠لغ��� القطري�ن والقطري�ن ع�� التوا��، أي أن كل  ٩٦٫٨و ٣٣٢٫٣كانت نسبة الجنس  ٢٠١٩�� سنة القطري�ن ، و

يزيد ع�� ثالثة أضعاف الوافدات اإلناث. بينما كانت نسبة الجنس  لغ��� القطري�ن، وتفس�� هذه النسبة أن الوافدين الذكور يشكلون ما
 أن�� ١٠٠ذكرًا مقابل كل  ٩٧للسكان القطري�ن 
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)رقم١/٢جدولالجنسيةحسباإلناثونسبةالجنسنسبة:( 

السكانتقديرات))���الفخالل(العام٢٠١٦منتصف –٢٠١٩(  

 السنة
 نسبةاإلناثمنمجموعالسكان نسبةالجنس

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

2016 97.3 370.9 307.7 50.7 21.2 24.5 

2017 96.9 361.1 301.5 50.8 21.7 24.9 

2018 96.8 341.5 287.7 50.8 22.6 25.8 

2019 96.8 332.3 280.9 50.8 23.1 26.3 

 
لسكاني �� وبالهرم ا ٢٠١٩نة ) لل��كيبة العمرية للسكان س١/٣ولتوضيح واقع ال��كيبة السكانية �� دولة قطر يمكن االستدالل بجدول رقم (

لدولة قطر والسيما  حركة العمالة الذي أحدثتهالفرق  ) . ففي ح�ن يب�ن الهرم السكاني ملجموع السكان١/٣) و الشكل رقم (١/٢الشكل رقم (
لتوازن ب�ن أعداد اإلناث والذكور، ويؤكد أن مجتمع السكان ال�طري�ن مجتمع االهرم السكاني لل�طري�ن يعكس ، ��� ال�طري�ن بالنسبة للذكور

�بي�� �� تركيبته حسب العمر والجنس.

)رقمالعري١/٣جدولالعمريةالفئاتحسبللسكان��النسالتوزيع:(والجنسضةوالجنسية  
سنة،(العاممنتصفالسكانتقديرات)٢٠١٩  

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

اإلناث 35.5 60.3 4.2 100  قطري 

100 3.8 58.4 37.8 الذكور

اإلناث 24.1 75.0 1.0 100   ����قطري 

100 0.8 91.7 7.6 الذكور

 املجموع اإلناث 26.6 71.8 1.7 100

 الذكور  9.8 89.2 1.0 100
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)رقم١/٢شكلسنة،(باأللف)السكان��ما��السكانيالهرم:(٢٠١٩  

  
  

)رقم١/٣شكلسنة،(باأللف)ل���ري�نالسكانيالهرم:(٢٠١٩  

  
  

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

سنة وتنخفض  ١٥قطري�ن حسب التوزيع العمري مجتمعًا فتيًا ترتفع فيه نسبة األطفال وصغار السن أقل من يصنف مجتمع السكان البينما 
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. ٢١�� من عامًا والنصف األخر أك٢١أعمارهم 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  

خـــالل  ٢٬٦إ�ـــ�  ٣حيـــث انخفـــض مـــن ) ١/٤�ـــ� معـــدالت الخصـــوبة الكليـــة لإلنـــاث القطريـــات جـــدول رقـــم(إ�ـــ� انخفـــاض تشـــ�� البيانـــات اإلحصـــائية 
ارتفــاع ومواليــد، ويــرتبط املؤشــر باملســتوى التعلي�ــ�  ٣الســنوات األربــع األخ�ــ�ة ،أي أن متوســط املواليــد للمــرأة القطريــة خــالل ف�ــ�ة اإلنجــاب  �ــ� 

ارتفاع نسبة املساهمات �� النشاط االقتصادي.متوسط العمر عند الزواج األول، باإلضافة إ�� 

)رقم١/٤جدولالقطرياتلإلناثالكليةالخصوبةمعدل:(  
)الف��ة٢٠١٦خالل –٢٠١٩(  

 السنة املعدل

3 2016 

2.9  2017  
2.8  2018 

2.6  2019  

  
 العمريةمعدلالخصوبة  

ع�� مستوى الخصوبة العمرية تأخذ أنماطًا م�شا��ة إ�� حد ما، إضافة إ�� اتفاق ذلك مع األنماط السائدة �� املجتمعات  املعدالتإن 
، ١/٥سنة) بعدها تأخذ باالنخفاض (جدول  ٣٤ –٣٠سنة) و( ٢٩ –٢٥املختلفة حيث تصل الخصوبة إ�� أع�� مستويا��ا �� الفئات العمرية (

).١/٤والشكل 
)رقم١/٥جدول)للقطرياتالعمريةالخصوبةمعدالت:(امرأةألفلكل(  

)الف��ة٢٠١٦خالل –٢٠١٩(  

 2019  2018  2017 2016  الفئاتالعمرية

15  - 19 6 5 3 3 

20  - 24 79 74 68 67 

25  - 29 166 152 154 145 

30  - 34 171 143 159 151 

35  - 39 122 115 122 110 

40  - 44 48 50 48 46 

45  - 49 6 4 3 3 
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)رقمللقطريات١/٤شكلالعمريةالخصوبةمعدالت:((امرأةالفلكل)  
)الف��ة٢٠١٦خالل -٢٠١٩(  

 
 الخاماإلحاللمعدل    

ويب�ن يعت�� معدل اإلحالل الخام من املؤشرات املفيدة �� مجال الخصوبة حيث يعطي املعدل تصورًا حول مستقبل نسبة اإلناث �� املجتمع، 
مكا��نسيحل كل عشر نساء قطريات أن  )١/٦رقم ( الجدولما امرأة �� الفوج القادم، مع اف��اض غياب وفيات األمهات �� سن  ١٣يقارب

.، وقد انخفضت تدريجيًا خالل السنوات األربع األخ��ة٢٠١٩�� عام   ١٫٣بلغت النسبة  ثحي اإلنجاب.
  

)رقمل١/٦جدولالخاماإلحاللمعدل:(القطريةلمرأة  

)الف��ة٢٠١٦خالل –٢٠١٩(  
 السنة املعدل

1.5  2016 
1.4  2017  
1.4  2018 
1.3  2019  

  الحالةالزواجية - ٣
 

سنة ف����)  ١٥نصف السكان القطري�ن بعمر ( زيد عنيمثلون ما يامل��وج�ن )، أن ١/٧ُتفيد بيانات الحالة الزواجية املبينة �� الجدول رقم (
انخفاض نسبة امل��وج�ن ا�� السكان وارتفاع نسبة الذين لم ي��وجوا خالل  ، ويالحظ من لم ي��وجوا ابدًا  لكال الجنس�ن تل��ا نسبة  لذكورل

 .)٢٠١٩ –٢٠١٦(املبينة �� الجدول من الف��ة 
)رقم١/٧جدول)��للقطري��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة 

خاللالزواجيةالحالةوالجنسحسب)٢٠١٦الف��ة –٢٠١٩(  

 الحالةالزواجية
2016 2017 2018 2019 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث
ًلم ي��وج أبدا37.2 38.4 38.4 38.8 39.0 39.3 39.4 39.9 

 53.5 59.5 52.6 59.2  51.8 58.7 51.4 58.2م��وج

 3.6 1.4 3.5 1.3 3.7 1.3 3.8 1.3مطلق

 5.7 0.6 5.4 0.7 5.5 0.7 5.4 0.6أرمل

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 100.0  املجموع
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  األولالزواجعندالعمرمتوسط  
لسن  اطفيًف اً) تفاوت١/٨من الجدول رقم ( أهم املؤشرات املرتبطة بالحالة الزواجية هو متوسط العمر عند الزواج األول، حيث يالحظ من إن

.)٢٠١٩ -٢٠١٦خالل الف��ة (الزواج األول ب�ن اإلناث والذكور القطري�ن و غ��� القطري�ن 


)رقم١/٨جدولوالجنسيةالجنسحسباألولالزواجعندالعمرمتوسط:(  

)���الف٢٠١٦خالل –٢٠١٩(  


  2016 2017  2018  2019الجنسية
  الذكور   اإلناث  الذكور   اإلناث  الذكور   اإلناث  الذكور   اإلناث

قطري26.3 24.1 26.6 24 26.7 24.5 26.9 24.4 

���غ قطري 28.9 26.2 29.1 26.7 29.7 27.2 29.5 27.1 



٤- املعيشيةإناثاألسرترأسها��ال 


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

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

و�عت�� االرتفاع منطقي مع انخفاض ، ٢٠١٩% عام ١٨٫٢إ��  ٢٠١٦% عام ١٧٫٣من  ارتفعتتش�� النتائج اإلحصائية إ�� أن نسبة اإلعالة 
وقد أدى ايضًا الرتفاع معدالت االعالة لألطفال والشيوخ. سنة)، ٦٤-١٥السكان الوافدين �� سن العمل (



)رقم١/١٠جدول()���الفخاللالعمريةاإلعالةنسبة:٢٠١٦ –٢٠١٩(  

  2019 2018  2017 2016 الفئةالعمرية

 375,907 372,360 385,219 398,435)سنة ١٤- ٠السكان (

 2,231,083 2,321,815 2,343,476 2,368,392)سنة ٦٤- ١٥السكان (

 28,644 30,431 31,475 32,375ف����)سنة  ٦٥السكان (

 18.2 17.8 17.3 17.3 اإلعالةنسبة
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) : تطور نسبة اإلعالة العمرية ١/٥شكل رقم (
)٢٠١٩ - ٢٠١٦خالل الف��ة (

 
  

  األ����.��السنواتاألربعسنوات٥قلمنأ��عبءالعنايةبالنسبةلألطفالالثبات)١/١١الجدولرقم)كمايالحظمن
 

): مؤشر عبء العناية باألطفال للمرأة القطرية ١/١١( جدول رقم
)٢٠١٩ –٢٠١٦خالل الف��ة ( 

 2016 2017 2018 2019البيان

منأقل٥األطفال40,480 40,492 40,238 39,588 سنوات 

 63,489 63,363 62,631 62,360 اإلناثامل��و�اتواملطلقاتواألرامل

منأقلباألطفالالعناية٥عبء0.6 0.6 0.6 0.6 سنوات 
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التدريب

عدد المتدربين
(با�لف) 

القطاع
الخاص

القطاع
الحكومي

القطاع
الخاص

القطاع
الحكومي

 نسبة المدربين

١٠

١٨٠

١١

٢٧٠

%٤٣

%٢٤

%٥٧

%٧٦

ذكورإناث

٢٠١٦٢٠١٩٢٠١٦٢٠١٩

معدل ا�مية والقراءة والكتابة عدد الطالب (با�لف)
ونسبة هيئات التدريس

عدد الخريجين حسب الجنس

ذكور ٨٠إناث ٧٧

ذكور ٣١إناث ٢٩

ذكور ٢٥إناث ٢٤

ذكور ١٠إناث ٢٥

%٧٩.٦

%٥٨.٩

%٤١.١

%٤٦.٣

%٥٣.٧

%٣٤.٨

%٦٥.٢

يتوجه اعلى نسبة من الذكور (٣٣٪) 
للتدريب في مجاالت ا�من والسالمة

تتوجه اعلى نسبة من االناث (٣٨٪) 
للتدريب في مجاالت النقل الجوي 

والعمليات المرتبطة به

هيئة 
التدريس

هيئة 
التدريس

هيئة 
التدريس

هيئة 
التدريس

٩٨.٥٩٩.٣٩٩.١ ٩٨.٥

١.٥٠.٧٠.٩ ١.٥ طالب االبتدائية (با�لف)

طالب ا�عدادية (با�لف)

طالب الثانوية (با�لف)

طالب الجامعة (با�لف)

ذكور ١٥٤٢

ذكور ١٨٨٩

٢٠
١٦

٢٠
١٩

%٢٠.٤

إناث ٣٩١٧

إناث ٢٥٠٨
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التدريب

عدد المتدربين
(با�لف) 

القطاع
الخاص

القطاع
الحكومي

القطاع
الخاص

القطاع
الحكومي

 نسبة المدربين

١٠

١٨٠

١١

٢٧٠

%٤٣

%٢٤

%٥٧

%٧٦

ذكورإناث

٢٠١٦٢٠١٩٢٠١٦٢٠١٩

معدل ا�مية والقراءة والكتابة عدد الطالب (با�لف)
ونسبة هيئات التدريس

عدد الخريجين حسب الجنس

ذكور ٨٠إناث ٧٧

ذكور ٣١إناث ٢٩

ذكور ٢٥إناث ٢٤

ذكور ١٠إناث ٢٥

%٧٩.٦

%٥٨.٩

%٤١.١

%٤٦.٣

%٥٣.٧

%٣٤.٨

%٦٥.٢

يتوجه اعلى نسبة من الذكور (٣٣٪) 
للتدريب في مجاالت ا�من والسالمة

تتوجه اعلى نسبة من االناث (٣٨٪) 
للتدريب في مجاالت النقل الجوي 

والعمليات المرتبطة به

هيئة 
التدريس

هيئة 
التدريس

هيئة 
التدريس

هيئة 
التدريس

٩٨.٥٩٩.٣٩٩.١ ٩٨.٥

١.٥٠.٧٠.٩ ١.٥ طالب االبتدائية (با�لف)

طالب ا�عدادية (با�لف)

طالب الثانوية (با�لف)

طالب الجامعة (با�لف)

ذكور ١٥٤٢

ذكور ١٨٨٩

٢٠
١٦

٢٠
١٩

%٢٠.٤

إناث ٣٩١٧

إناث ٢٥٠٨

ــم  ــرص التعلي ــر ف ــدى توف ــس م ــي تقي ــة الت ــرات التعليمي ــم المؤش ــل أه ــذا الفص ــاول ه يتن
والتكافــؤ لــكا الجنســين مــن األفــراد البالغيــن 15 ســنة فأكثــر وللشــباب )15-24 ســنة(، كمؤشــر 
األميــة واإللمــام بالقــراءة والكتابــة ومعــدل االلتحــاق  الصافــي واإلجمالــي بالتعليم، وحصــة اإلناث 
فــي أعضــاء الهيئــة التدريســية علــى المراحــل المختلفــة . وقيــاس مــدى تطــور المؤشــرات خــال 
الفتـــرة )2016 – 2019(. كمــا يعــرض الفصــل إحصــاءات عــن مراكــز التدريــب والمدربيــن والمتدربيــن 
ــة  ــة الخاص ــز التدريبي ــك المراك ــن تل ــة م ــة والمقدم ــب المتاح ــاالت التدري ــين ومج ــكا الجنس ل

والحكوميــة.

وينقسم هذا الفصل إلى أربعة أجزاء هي:

1. األمية.

2. اإللمام بالقراءة والكتابة.

3. مستويات التعليم.

4. التدريب.

وتســتمد البيانــات فــي هــذا الفصــل مــن فصلــي التعليــم والتدريــب فــي المجموعــة اإلحصائيــة 
الســنوية، باإلضافــة إلــى تقديــرات الســكان منتصــف العــام.
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 األمية -١
فكان معدل األمية  ،�� معدالت األمية باملقارنة مع السنوات األخ��ة كبـ��ل��بو�ة الشاملة ملحو األمية وإلزامية التعليم إ�� خفض أدت الخطط ا

 ٢٤- ١٥وبلغ معدل أمية الشباب ( ،إلناث ل %٠٫٧و لذكور  ل% ٠٫٩حيث بلغت، و�� نسبه منخفضه% ٠٫٨سنة ف�ك��)  ١٥( للسكان البالغ�ن
%) .٠٫١% واإلناث ٠٫٥( الذكور  ةو�� نسبه منخفض ،٢٠١٩لعام  %٠٫٤سنة) 

)رقماألمية٢/١جدولمعدل:( الجنسحسب  
الخالل)����٢٠١٦ -٢٠١٩(  

)الشبابأمية٢٤-١٥معدل(سنة السكانأمية١٥معدل��ك��السنوات سنة 
 اإلناث الذكور  املجموع اإلناث الذكور  املجموع

1.2 1.3 0.7 1.5  1.5 1.5 2016 

1.0 1.1 0.7 1.2 1.2 1.2 2017 

0.7 0.9 0.2 1.0 0.9 1.0 2018 

0.4 0.5 0.1 0.8 0.9 0.7 2019 





)رقم٢/١شكل)البال��نللسكاناألميةمعدل:(١٥سنة
)����الخاللالجنسحسب(��٢٠١٦��ك-٢٠١٩(  

)رقم٢/٢شكل)للشباباألميةمعدل:(٢٤- ١٥(سنة 
الجنسحسب)����ال٢٠١٦خالل-٢٠١٩(  

 



 
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�  %٧٠٫٤إلنـــاث امللتحقـــات شــكلت ا، حيـــث ٢٠١٨/٢٠١٩طالبـــًا وطالبـــًة للســنة الدراســـية  ١٤٣٦ومراكــز األميـــة الـــذي بلــغ 
مـــن املـــدارس  بكافـــة املراحـــل التعليميـــةكمـــا تجـــدر اإلشـــارة إ�ـــ� أن غالبيـــة امللتحقـــ�ن . للـــذكور% ٢٩٫٦املـــدارس الليليـــة ومراكـــز محـــو األميـــة مقابـــل 

ناثالليلية ومراكز محو األمية هم من اإل م.�� استكمال تعليمه ناثوهذا يدل ع�� رغبة اإل 
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)رقم٢/٢جدولوالجنسالتعليميةاملراحلحسبالكباروتعليماألميةبمراكزامللت�ق�نعدد:( 
)الدراسيةالسنوات٢٠١٥/٢٠١٦خالل –٢٠١٨/٢٠١٩(  

الجنس 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 املراحلالتعليمية

 اإلناث 399 377 314 315
 االبتدائية

 الذكور  80  49 46 52

 اإلناث 269 266 231 224
 اإلعدادية

 الذكور  230 53 74 55

 اإلناث 650 607 404 472
 الثانوية

 الذكور  550 188 209 318

 اإلناث 1318 1250 949 1,011
 املجموع

 الذكور  860 290 329 425






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

ث بلغ البشرية. ونجد أن هذا املؤشر قد أحرز تقدما ملحوظًا لكال الجنس�ن، حي التنميةبدياًل لقياس التقدم املحرز، وإنجازًا مهمًا �� مجال 
درجة، مما يش�� إ�� درجة عالية من التقدم نحو اإلنصاف  ١٫٠% لإلناث والذكور ع�� التوا��، وبفجوة منخفضة جدًا تصل إ�� ٩٩٫١و  %٩٩٫٣

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

 % بالنسبة لإلناث٩٩٫٩) يش�� إ�� أن املعدل قد وصل إ�� ٢/٣جدول رقم (سنة)، فال ٢٤ –١٥أما مؤشر اإلملام بالقراءة والكتابة للشباب (
 .٢٠١٩% للذكور، وقد تحققت املساواة ب�ن الجنس�ن (املؤشر مساٍو للواحد) سنة ٩٩٫٥قابل م

)رقم٢/٣جدولالجنس�نب�ناملساواةومؤشرالجنسحسبوالكتابةبالقراءةاإلملاممعدل:( 
)ال���ة٢٠١٦خالل -٢٠١٩(  

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

 املجموع الذكور  اإلناث
ةب�نمؤشراملساوا

 الجنس�ن
 املجموع الذكور  اإلناث

ةب�نمؤشراملساوا

 الجنس�ن

2016 98.5 98.5 98.5 100.0 99.3 98.7 98.8 100.7 

2017 98.8 98.8 98.8 100.0 99.3 98.9 99.0 100.4 

2018 99.0 99.1 99.0 99.9 99.8 99.1 99.3 100.7 

2019 99.3 99.1 99.2 100.2 99.9 99.5 99.6 100.4 
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)رقموالكتابة٢/٣شكلبالقراءة��للملم��الجنس��باملساواةمؤشر:( 
)ال���ة٢٠١٦خالل-٢٠١٩( 



 
 مستوياتالتعليم - ٣

قانون إلزامية التعليم القطري حق الحصول ع�� التعليم لكال الجنس�ن العتبار أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم وتطور  ضمن
الحكومية وتشجيع إنشاء املدارس  دارسهذا باإلضافة إ�� التوسع �� أعداد امل ،املجتمع. كما حرصت الدولة ع�� تقديم خدمات تعليمية مم��ة

ما املم��ة م��ا. ومن هذا املنطلق حققت الدولة إنجازات كب��ة �� مجال التعليم و�� كافة املراحل التعليمية، األمر الذي ينعكس الخاصة والسي
) ٢/٤ويتضح من شكل رقم ( ،ع�� ارتفاع �� عدد الطالب امللتحق�ن باملراحل التعليمية بدءًا من املرحلة االبتدائية وان��اًء بالتعليم الجام��

نالحظ ٢/٥( . ومن الشكل رقم٢٠١٨/٢٠١٩ألف طالب وطالبة �� السنة الدراسية  ٣٠٢عدد الطالب امللتحق�ن بالتعليم ليصل إ��  تطور (
نسبة البنات إ�� البن�ن �� املراحل التعليمية كعدد امللتحق�ن �� التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي، مع وضوح فجوة  ��وجود فجوة عدم 

اإلناث.لصالح  ٢٠١٩سنة �� % ٢٣٨ تطورت النسبة ح�� بلغت ٢٠١٩ -٢٠١٦ن الجنس�ن �� التعليم الجام��، وخالل الف��ة االلتحاق ب�

)رقم٢/٤شكل:( الجنسحسببالتعليم��امللت�قالطالبعدد
 )٢٠١٥/٢٠١٦-٢٠١٨/٢٠١٩خاللالسنواتالدراسية)(باأللف)

 

)رقمالبن��٢/٥شكل���البناتنسبة:(التعليميةاملراحل��
)الدراسيةالسنوات٢٠١٥/٢٠١٦خالل-٢٠١٨/٢٠١٩( 
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 االبتدائيةاملرحلة  
ر املراحـل التعليميـة مـن حيـث عـدد ـ�راحل التعليمية باعتبارها مرحلة التعليم األسا���، باإلضافة إ�� أ��ا من أكـاملإّن املرحلة االبتدائية من أهم 

طالـــب وطالبــــة  ألـــف ١٥٧امللتحقـــ�ن باملقارنـــة مـــع املراحـــل التعليميـــة األخـــرى فقـــد بلـــغ إ�مــــا�� عـــدد الطلبـــة امللتحقـــ�ن باملرحلـــة االبتدائيـــة قرابـــة 
% ٥١٫١قــ�ن بــالتعليم االبتــدائي % مــن إ�مــا�� املراحــل التعليميــة. وتمثــل نســبة الــذكور امللتح٥٢وتشــكل نســب��م  ٢٠١٨/٢٠١٩للســنة الدراســية 

% لإلناث.٤٨٫٩من إ�ما�� امللتحق�ن باملرحلة االبتدائية مقابل 
  

)رقم٢/٤جدولالجنسحسباالبتدائيةاملرحلةطالبعددتطور:(  
)الدراسيةالسنوات٢٠١٥/٢٠١٦خالل -٢٠١٨/٢٠١٩(  

 السنةالدراسية الجنس عددالطلبة النسبةمناملجموع

  اإلناث 67,716 48.8
2016 / 2015 

 الذكور  70,999 51.2

  اإلناث 71,201 48.8
2017 / 2016 

 الذكور  74,791 51.2

  اإلناث 74,923 48.8
2018 / 2017 

  الذكور  78,625 51.2

  اإلناث 76,797 48.9
2019 / 2018 

  الذكور  80,306 51.1
 

  
)رقم٢/٦شكلحسباالبتدائيةاملرحلةطالبعدد:((باأللف)الجنس 

)الدراسيةالسنوات٢٠١٥/٢٠١٦خالل -٢٠١٨/٢٠١٩(  

  
 

للـــذكور ١٠١٫٨و  ١٠٢٫٨التعلـــيم االبتـــدائي لكـــال ا���ســـ�ن، وبلـــغ معـــدل االلتحـــاق اإل�مـــا�� للمرحلـــة االبتدائيـــة وقـــد حققـــت دولـــة قطـــر شـــمولية 
وهــذا األمــر يعكــس قــدرة النظــام التعلي�ــ� ع�ــ� اســتيعاب كــل الطــالب امللتحقــ�ن باملرحلــة االبتدائيــة، بينمــا بلــغ  .٢٠١٩واإلنــاث ع�ــ� التــوا�� ســنة 

ع�ـــ� التـــوا�� �ـــ� الســـنة �ا��ـــا وهـــذا يعكـــس مـــدى التحـــاق الطـــالب باملرحلـــة االبتدائيـــة ع�ـــ�  ٩٣٫٧و ٩٣٫٩للـــذكور واإلنـــاث  االلتحـــاق ال�ـــا��معـــدل 
ا���ســــ�ن (الــــذكور واإلنــــاث ) قــــد حقــــق مســــاواة بــــ�ن ا���ســــ�ن  كــــاللد أن معــــدل االلتحــــاق اإل�مــــا�� وال�ــــا�� ونجــــ ،ســــنة) ١١-٦الســــن القــــانوني (

 . ١٫٠٠(املؤشر يساوي الواحد) 
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)رقم٢/٥جدولاالبتدائيةاملرحلة����الجنس��باملساواةومؤشر��وال�ا��اإلجماااللتحاقمعدل:(  
)ال���ةخاللالجنس٢٠١٦حسب -٢٠١٩(  

��باملساواةمؤشر

 الجنس��

االلتحاقمعدل

 ال�ا��

��باملساواةمؤشر

 الجنس��

االلتحاقمعدل

 اإلجما��
 السنة الجنس

99.8 
 

93.9 99.4 
 

  اإلناث 103.4
2016 

 الذكور  104.0 94.0

100.2 
 

96.5 99.8 
 

  اإلناث 106.0
2017 

 الذكور  106.2 96.3

98.3 
 

96.7 97.5 
 

  اإلناث 105.7
2018 

  الذكور  108.4 98.4

99.8 
93.7 

99.0 
  اإلناث 101.8

2019 
  الذكور  102.8 93.9

  
) يالحـظ أن اإلنـاث ٢/٦. ومـن جـدول (٢٠١٨/٢٠١٩�ـ� السـنة الدراسـية  ١٣٬٠٩٣بلغ �جما�� عدد أعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلـة االبتدائيـة 

% من �جما�� أعضـاء الهيئـة التدريسـية ٧٩٫٦تحتل النسبة األ��� من �جما�� أعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلة االبتدائية، فقد بلغت �سب��ن 
اء الهيئــة التدريســية القطريــة �ــ�  % مــن �جمــا�� أعضــ٩٧٫٧. وبلغــت حصــة اإلنــاث القطريــات ٢٠١٨/٢٠١٩�ــ� املرحلــة االبتدائيــة للســنة الدراســية 

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

)رقم٢/٦جدولالتوزيع:(االبتدائيةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النس 
)الدراسيةالسنواتخاللوالجنسيةالجنس٢٠١٥/٢٠١٦حسب-٢٠١٨/٢٠١٩(  

  قطري   املجموع
 السنةالدراسية

الذكور اإلناث  الذكور  اإلناث
17.3 82.7 1.5 98.5 2016/2015 

18.9 81.1 1.7 98.3 2017/2016 

20.2 79.8 2.2 97.8 2018/2017 

20.4 79.6 2.3 97.7 2019/2018 
 

)رقم٢/٧شكلالجنسحسباالبتدائيةاملرحلة��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع:( 
)الدراسيةالسنوات٢٠١٥/٢٠١٦خالل -٢٠١٨/٢٠١٩(  
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 والثانويةاإلعداديةاملرحلة  
وتمثل نسبة الذكور  ،٢٠١٨/٢٠١٩ألف طالب وطالبة للسنة الدراسية  ١١٠ قرابة عدد الطالب امللتحق�ن باملرحلة اإلعدادية والثانوية بلغ

  رحلة.% من إجما�� الطالب امللتحق�ن ��ذ� امل٥١٫٠
)رقم٢/٧جدولالجنسحسبوالثانويةاإلعداديةاملرحلة��الطالبعددتطور:( 

  )٢٠١٨/٢٠١٩- ٢٠١٥/٢٠١٦السنواتالدراسية)خالل
 السنةالدراسية الجنس عددالطلبة نسبة���املجموع

  اإلناث 47,145 48.9
2016/2015 

 الذكور  49,305 51.1

  اإلناث 49,653 48.7
2017/2016 

 الذكور  52,275 51.3

  اإلناث 52,001 48.8
2018/2017 

  الذكور  54,618 51.2

  اإلناث 53,923 49
2019/2018 

  الذكور  56,076 51
  
  

)رقم٢/٨شكل:( (باأللف)الجنسحسبوالثانويةاإلعداديةاملرحلةطالبعدد  
)الدراسيةالسنوات٢٠١٥/٢٠١٦خالل -٢٠١٨/٢٠١٩( 




���لإلناث ��  ١٠٠٫٤وللذكور  ١٠٠٫٣) إ�� أّن معدل االلتحاق اإلجما�� باملرحلة اإلعدادية والثانوية قد بلغ ٢/٨اإلحصاءات �� جدول رقم ( ت
ويعكس املؤشر مدى استيعاب املرحلة اإلعدادية والثانوية للطلبة بغض النظر عن أعمارهم بالنسبة للسن القانوني للمرحلة. بينما  ٢٠١٩سنة 

 تعدىكما نجد أن هذا املؤشر قد حقق مساواة ب�ن ا��نس�ن إذ . لإلناث �� السنة ذا��ا  ٩٠٫٨و للذكور  ٨٩٫٢بلغ معدل االلتحاق الصا�� 
١٠١٫٧(الواحد) 
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): معدل االلتحاق اإلجما�� وال�ا�� ومؤشر املساواة ��� الجنس��٢/٨جدول رقم ( 
)٢٠١٩- ٢٠١٦�� املرحلة اإلعدادية والثانوية حسب الجنس خالل ���ة ( 

مؤشر املساواة ��� 
 الجنس��

االلتحاق معدل 
 ال�ا��

مؤشر املساواة ��� 
 الجنس��

االلتحاق معدل 
 اإلجما��

 السنة الجنس

108.2 
90.1 107.8 

 
اإلناث 100.1 

2016 
83.3 92.8 الذكور

100.9 
91.0 99.6 

 
اإلناث 101.0 

2017 
90.2 101.4 الذكور

99.1 
91.0 97.7 

 
اإلناث 100.4 

2018 
91.9 102.7 الذكور 

101.7 
90.8 

100.1 
اإلناث 100.4 

2019 
89.2 100.3 الذكور 

 

الدراســـيةالســـنة�٢٠١٨/٢٠١٩و�ـــالهأعضـــاءعـــدد��جمـــا�كـــاناملرحلـــةلهـــذهالتدريســـية٩٬٩٦٨يئـــة)رقـــمجـــدولومـــن.ومدرســـًة٢/٩مدرســـًا(
بــأنحصــةاإلنــاث�ــ�أعضــاءالهيئــةالتدريســيةالتــزالتشــكلةاإلعداديــةوالثانويــةيالحــظللتوزيــعالنســ��ألعضــاءالهيئــةالتدريســية�ــ�املرحلــ

%مــــن�جمــــا��أعضــــاءالهيئــــة٥٦٫٤�ســــب��نيئــــةالتدريســــية�ــــ�املرحلــــةاإلعداديــــةوالثانويــــة،فقــــدبلغــــتالنســــبةاألك�ــــ�مــــن�جمــــا��أعضــــاءاله
الدراســـيةللســـنةوالثانويـــةاإلعداديـــةاملرحلـــة�ـــ�٢٠١٨التدريســـية/٢٠١٩القطريـــاتاإلنـــاثحصـــة٨٤٫٦وبلغـــت%الهيئـــةأعضـــاء��جمـــا�مـــن

رنــةبمجــاالتالعمــلويــةوهــذااملؤشــريؤكــدتفضــيلاإلنــاثالعمــل�ــ�مجــالالتعلــيموالتــدريسمقاالتدريســيةالقطريــةللمرحلــةاإلعداديــةوالثان
  األخرى.

): التوزيع النس�� ألعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلة اإلعدادية والثانوية ٢/٩جدول رقم ( 
)٢٠١٨/٢٠١٩- ٢٠١٥/٢٠١٦حسب الجنس والجنسية خالل السنوات الدراسية ( 

املجموع  قطري  السنة الدراسية
الذكور  اإلناث  اإلناث  الذكور 

47.4 52.6 18.3 81.8 2016/2015 

46.7 53.3 18.1 81.9 2017/2016  

46.2 53.8 16.8 83.2 2018/2017 

43.6 56.4 15.4 84.6 2019/2018  

 

): التوزيع النس�� ألعضاء الهيئة التدريسية �� املرحلة اإلعدادية والثانوية حسب الجنس ٢/٩شكل رقم (
)٢٠١٨/٢٠١٩ - ٢٠١٥/٢٠١٦خالل السنوات الدراسية ( 

 

52.6 53.3 53.8 56.447.4 46.7 46.2 43.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2015\2016 2016\2017 2017\2018 2018\2019

بة
نس

ال

اإلناث الذكور 



25 المرأة والرجل في دولة قطر: صورة إحصائية 2020

 ��الجامالتعليم  
، وبلغــــت حصــــة اإلنــــاث امللتحقــــات بــــالتعليم ٢٠١٨/٢٠١٩ألــــف طالــــب وطالبــــة �ــــ� الســــنة الدراســــية  ٣٥بلــــغ عــــدد امللتحقــــ�ن بــــالتعليم الجــــام�� 

% للـذكور ٣٢٬٥مقابـل  % ٦٧٬٥متخرجًا، وتشكل حصة اإلناث املتخرجات  ٥٨٠٦% للذكور. وبلغ عدد ال�ري��ن  ٢٩٬٦% مقابل ٧٠٬٤الجام�� 
هــون بنســبة كب�ــ�� إ�ــ� ســوق العمــل �ــ� الســنة الدراســية نفســها. وهــذا يؤكــد ال�ــ�ام اإلنــاث ب���ــاء تعلــيمهن الجــام�� ع�ــ� خــالف الــذكور الــذين يتوج

.بعد إكمال التعليم العام


)رقم٢/١٠جدولالجنسحسب��الجامالتعليم����وال���جالطالبعددتطور:( 
)الدراسيةالسنوات٢٠١٥/٢٠١٦خالل -٢٠١٨/٢٠١٩(  

النسبة���املجموع عددال���ج�� النسبة���املجموع عددالطلبة الجنس الدراسيةالسنة

  اإلناث 19445 67.8 2508 61.9
2016/2015 

 الذكور  9223 32.2 1542 38.1

  اإلناث 21644 68.8 3665 66.4
2017/2016  

 الذكور  9838 31.2 1856 33.6

  اإلناث 23596 69.6 4068 67.4
2018/2017 

  الذكور  10326 30.4 1972 32.6

  اإلناث 24807 70.4 3917 67.5
2019/2018  

  الذكور  10437 29.6 1889 32.5
  
 
  

)رقم٢/١٠شكلحسبوالكلياتالجامعاتطالبعدد:(
 خاللالسنواتالدراسية الجنس(باأللف)

)٢٠١٥/٢٠١٦-٢٠١٨/٢٠١٩( 

 

)رقم٢/١١شكلالجامعاتمن��ال���جعددتطور:(
خاللالسنواتالدراسية (باأللف)والكلياتحسبالجنس

)٢٠١٥/٢٠١٦-٢٠١٨/٢٠١٩( 

  
  

  

. وتش�� النتائج اإلحصائية �� جدول ٢٣٦٨بلغ إجما�� عدد أعضاء الهيئة التدريسية �� الجامعات والكليات  ٢٠١٨/٢٠١٩�� السنة الدراسية 
وع�� العكس من ذلك كانت حصة  % لإلناث،٣٤٫٨% مقابل ٦٥٫٢) إ�� أن نسبة الذكور ب�ن أعضاء الهيئة التدريسية قد بلغت ٢/١١رقم (

% من إجما�� أعضاء هذه الهيئة.٦١٫٣اإلناث القطريات من أعضاء الهيئة التدريسية القطرية �� التعليم الجام�� قد بلغت 
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)رقموالجنسية٢/١١جدولالجنسحسب��الجامالتعليم��التدريسيةالهيئةألعضاء��النسالتوزيع:( 
)الدراسيةالسنوات٢٠١٥/٢٠١٦خالل -٢٠١٨/٢٠١٩(  

  قطري   املجموع
 السنةالدراسية

الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

66.2 33.8 38.7 61.3 2016/2015 

66.0 34.0 38.9 61.1 2017/2016  

65.8 34.2 38.4 61.6 2018/2017 

65.2 34.8 38.7 61.3 2019/2018  

  التدريب -٤
 

تدريبيًا خاصًا، وقد بلغ �ج�ا�ي عدد  مركزاً ٥٥مركزًا تدريبيًا حكوميًا و  ٢٢ ا، م��٢٠١٩مركزًا تدريبيًا سنة ٧٧التدريبية بلغ �ج�ا�ي عدد املراكز 
وتجدر اإلشارة ��� أن حصة اإلناث املتدربات �ي املراكز التدريبية  ،ألف متدرب ومتدربة �ي السنة �ا��ا ٤٧١ريبية قرابة املتدرب�ن �ي املراكز التد

. أما حصة اإلناث املتدربات حسب قطاع جهة ٢٠١٩من �ج�ا�ي املتدرب�ن سنة  %٤٠٬٤التدريب حيث بلغت نسب��ا حوا�ي  أقل نصيبًا �ي
 %٤٧٬٤من �ج�ا�ي املتدرب�ن، ونسبة اإلناث املتدربات �ي املراكز التدريبية الخاصة  %٤٠التدريب، فقد شكلت �ي املراكز التدريبية الحكومية 

.٢٠١٩ي القطاع الخاص سنة من �ج�ا�ي املتدرب�ن �
)رقمالجنس٢/١٢جدولحسبالتدريبيةاملراكز�����املتدرعدد:( 

)����الخاللالتدريبجهة٢٠١٦وقطاع-٢٠١٩(  
اإلناثمننسبةالتدريب اإلناث الذكور  املجموع املجموعجهةالسنة قطاع 

الحكومي 60438 143581 204019 29.6 
2016 

الخاص 9532 11468 21000 45.4

الحكومي 83466 174809 258275 32.3 
2017 

الخاص 8510 11665 20175 42.2

الحكومي 84589 182348 266937 31.7 
2018 

الخاص 7153 12109 19262 37.1 

الحكومي 180125 269696 449821 40.0 
2019 

الخاص 10262 11408 21670 47.4 
  



)رقم٢/١٢شكل:((باأللف)الجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املتدرعدد  
)����ال٢٠١٦خالل-٢٠١٩(  
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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 ٤٩٫٦% لإلناث و٥٧٫٠اإلدارية (التدريب 
األمن والسالمة املهنية تدربوا �� مجال الذكور مجال النقل الجوي والعمليات املرتبطة  ن% أما اإلناث فقد تدرب٣٣٫٣ة نسبال، حيث بلغت ��

سب مجاالت التدريب إلجما�� السكان.من �جما�� املتدرب�ن ح ٣٧٫٥به بنسبة  
)رقم٢/١٣جدولالتدريبيةاملراكز��للمتدر��ن��النسالتوزيع:( 

  ٢٠١٩سنة،حسبالجنسوالجنسيةومجالالتدريب
  قطري   املجموع

 مجالالتدريب
الذكور اإلناث  الذكور   اإلناث

  اإلداري  57 49.6 21.4 22.9

  لغاتأجنبية 5.3 5.8 1.8 1.3

  تكنولوجياالحاسباال�� 7.7 4.4 2.9 1.9

5 3.1 1.7 0.7 
واالتصاالتلك��ونياتتكنولوجيااإل
  واملعلومات

  القانون  3.7 3.7 2.7 2.5

  تدريباملعلم�ن 15.6 2.3 4 1.3

  النقلالجويوالعملياتاملرتبطة��ا 0.5 1.1 37.5 20.4

  النفطوالغاز 1.4 10.7 0.4 4.2

  التعدين 0.1 0.3 0 1.3

  الصناعاتالب��وكيماوية 0.2 3.5 0.1 2

  العملياتاملاليةواملصرفية 1.4 0.9 0.3 0.3

  األمنوالسالمةاملهنية 1.9 9.6 23.3 33.3

  تدريبإعالميوصحفي 3.1 4.2 0.7 0.7

  التدريبالص�� 0.6 1.4 1.8 2.8

  دوراتعلميةمختلفة(صغار) 0.6 0.8 0.1 0.1

  املجموع 100 100 100 100
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مدربًا ومدربًة، وكانت حصة اإلناث  ١٣٦٥ بلغ ) ��� أّن �جما�� عدد املدرب�ن �� املراكز التدريبية٢/١٤ة �� جدول رقم (�ش�� النتائج اإلحصائي
ن نسبة املدربات �� املراكز فإ. أما حسب قطاع جهة التدريب ٢٠١٩% من �جما�� املدرب�ن �� هذه املراكز سنة ٣٠املدربات �� املراكز التدريبية 

% من �جما�� املدرب�ن �� املراكز الخاصة. كما نالحظ ٤٣% من �جما�� املدرب�ن �� هذه املراكز و�� املقابل كانت حص��ن ٢٤الحكومية قد بلغت 
ملحوظ لعدد الذكور املدرب�ن ��  فاضنخلعدد اإلناث املدربات �� املراكز التدريبية و�� املقابل هناك ا تدريجياًرتفاعًا ) ا٢/١٣من الشكل رقم (

  .٢٠١٩عام املراكز التدريبية خالل 

  

)رقمالجنس٢/١٤جدولحسبالتدريبيةاملراكز�����املدرعدد:( 
)����الخاللالتدريبجهة٢٠١٦وقطاع-٢٠١٩(  

 اإلناث الذكور   املجموع نسبةاإلناث���املجموع
جهةقطاع

 التدريب
 السنة

 2016  الحكومي  132  878  1010  13.1
  الخاص  141  264  405  34.8

  2017  الحكومي  147  1029  1176  12.5
  الخاص  129  231  360  35.8

  2018  الحكومي  186  1124  1310  14.2
  الخاص  121  202  323  37.5

  2019  الحكومي  224  716  940  23.8
  الخاص  182  243  425  42.8

  

 

)رقم٢/١٣شكلالجنسحسبالتدريبيةاملراكز�����املدرعدد:( 
)����ال٢٠١٦خالل-٢٠١٩(  
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لقد انعكس تطور 
المجال الصحي 

والعناية بصحة ا
م 
والطفل على نتائج 

وفيات ا
مهات، 
حيث لم تسجل إال 
حالة وفاة واحدة 

فقط 
سباب 
تتعلق بالحمل 

والوالدة

وفيات ا�طفال

الرضع
إناث ٢٠١٩ ذكور

٤.٥٥.١
إناث ٢٠١٦ ذكور

٦.٠٦.٠

أقل من
إناثخمس سنوات ٢٠١٩ ذكور

٥.٦٦.٢
إناث ٢٠١٦ ذكور

٧.٢٧.٠

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

٨٢.٣ ٨٢.٥ ٨٢.٤ ٨٢.٨

٧٨.٩ ٧٩.٠ ٧٩.١ ٧٩.٣

العمر المتوقع حسب الجنس

%٢٧.٨%٣١.٦

أعلى اسباب الوفاة 
عند ا�ناث ٢٠١٨

%٢٩.٢
%٢٨.٤

أعلى اسباب الوفاة 
عند الذكور ٢٠١٨

الجهاز
الجهازالدوري

الدوري

%٢٠.٦
ا�ورام

%١٥.٨
ا�ورام

%١٣.٤
أسباب خارجية

للمرض والوفاة

%٩.٠
الغدد
الصماء

%١١.٠
الجهاز

التنفسي

%١٣.٢
الجهاز

التنفسي
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يتنــاول هــذا الفصــل تطــور أهــم مؤشــرات الصحــة العامــة والصحــة اإلنجابيــة مــع بيــان الفــروق 
بيــن اإلنــاث والذكــور عنــد كل مؤشــر. هــذا وقــد تمــت مراعــاة الخصائــص الســكانية التــي ينفــرد 
ــة  ــة والصح ــة العام ــرات الصح ــور مؤش ــع وتط ــى واق ــاتها عل ــري وانعكاس ــع القط ــا المجتم به
اإلنجابيــة مــن خــال االقتصــار علــى عــرض بعــض المؤشــرات للســكان القطرييــن فقــط وعــرض 
مؤشــرات أخــرى لمجمــوع الســكان فــي قطــر، ممــا يمكــن مــن تحديــد تأثيــر التطــور الحاصــل فــي 
الخدمــات الصحيــة المختلفــة مــن جهــة وتأثيــر العوامــل البيولوجيــة علــى الفــروق بيــن اإلنــاث 

والذكــور مــن جهــة أخــرى.

وسيتناول هذا الفصل الموضوعات الخمسة التالية:

1. توقع الحياة عند الوالدة.

2. وفيات األطفال الرضع واألطفال دون الخامسة من العمر.

3. أسباب الوفاة.

4. وفيات النفاس.

5. اإلنجاب في سن المراهقة.

ويعتبــر فصــل الخدمــات الصحيــة فــي المجموعــة اإلحصائية الســنوية ونشــرة المواليــد والوفيات 
المصــادر الرئيســية للبيانــات الــواردة فــي جداول هــذا الفصل.
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  العمراملتوقععندالوالدة -١
كمـــا أنـــه  ،ر عـــن التطـــور �ـــ� الحالـــة الصـــحية والتنميـــة البشـــرية �ـــ� املجتمـــع بشـــكل عـــامـ�إن التطـــور �ـــ� قيمـــة مؤشـــر توقـــع الحيـــاة عنـــد الـــوالدة يعـــ

) أن اإلنــاث املولــودات �ــ� ٣/١يعكــس مــدى العدالــة بــ�ن الــذكور واإلنــاث �ــ� االســتفادة مــن الخــدمات الصــحية. و يالحــظ مــن بيانــات جــدول رقــم (
شأن طبي�ـ� �ـ� أغلـب املجتمعـات، حيـث توقـُع الحيـاة  وهذا يعشن ما يقارب أربع سنوات أك�ر من الذكور املولودين �� السنة نفسها ٢٠١٩سنة 

عند الوالدة لدى اإلناث أطول منه لدى الذكور.


)رقم٣/١جدولالجنسحسبل���ر��نالوالدةعنداملتوقعالعمر:( 
)الف��ة٢٠١٦خالل -٢٠١٩(  

 املجموع الذكور  اإلناث السنة

2016 82.3 78.9 80.8 

2017  82.5 79.0 80.7 

2018 82.4 79.1 80.7 

2019  82.8 79.3 81.0 


)رقم٣/١شكلل���ر��نالوالدةعنداملتوقعالعمر:( 

)الف��ةخاللالجنس٢٠١٦حسب -٢٠١٩( 




٢- وفياتالخامسةاألطفالسندونواألطفالالرضعالعمرمن 
 وفياتالرضعاألطفال  

دى إن وفيــات األطفــال الرضــع قبــل بلــوغهم الســنة األو�ــ� مــن العمــر تكــون �ــ� الغالــب انعكاســًا لصــحة األمهــات أثنــاء الحمــل والــوالدة وانعكاســًا ملــ
األربــــع بيانــــات معــــدل وفيــــات األطفــــال الرضــــع للســــنوات ) ٣/٢جــــدول رقــــم (ويعكــــس . وجود��ــــاتــــوفر الخــــدمات الصــــحية املقدمــــة لهــــن وألطفــــالهن 

 ٥٫١لإلنــاث  ٢٠١٩بلغــت �ــ� ســنة  ثحيــ اإلنــاث، ومعــدالت وفيــات األطفــال الرضــع الــذكور انخفضــت الفجــوة النوعيــة بــ�ن بشــكل عــام واأل�ـــ�رة،
. ٤٫٥وللذكور 
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)رقم٣/٢جدول)الجنسحسبالرضعاألطفالوفياتمعدل:(��مولودألفلكل(  
)���الف٢٠١٦خالل -٢٠١٩(  

 






 
)رقم٣/٢شكل)الجنسحسبالرضعاألطفالوفياتمعدل:(��مولودألفلكل( 

)���الف٢٠١٦خالل -٢٠١٩( 

 
  

 العمرمنالخامسةدوناألطفالوفيات  
. هـذا مـع ٢٠١٩وفاة لكل ألـف مولـود �ـ� عـام  تحاال ٦ ، وقد بلغاألطفال دون الخامسة من العمر �� دولة قطرمعدل وفيات ) ٣/٣��ن جدول (

.٢٠١٩�� املرحلة العمرية نفسها عام  لإلناث ٦٫٢مقابل  ٥٫٦ حيث بلغ املعدل الذكوروجود فارق لصالح وفيات 
  

)رقم٣/٣جدولالخامسةسندوناألطفالوفياتمعدل:(  
حسب)الجنس��مولودألفلكل)���الفخالل(٢٠١٦ -٢٠١٩(  

 

 املجموع الذكور  اإلناث السنة
2016  7.0 7.2 7.1 

2017  6.1 7.2 6.7  

2018 7.4 7.8 7.6 

2019  6.2 5.6 5.9  
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 املجموع الذكور  اإلناث السنة
2016  6.0 6.0 6.0 

2017  5.0 5.8 5.4 

2018  6.4 5.9 6.1 

2019  5.1 4.5 4.8 
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)رقمالخامسة٣/٣شكلسندوناألطفالوفياتمعدل:(  
)الجنسحسب��مولودألفلكل)الف��ةخالل(٢٠١٦ -٢٠١٩( 

  
  أسبابالوفاة - ٣

 ��ة. ويالحـظ أن أهـم مسـببات الوفـاة بالنسـبةـ) أهم سـتة أسـباب تقـف وراء أك�ـ� وفيـات القطـري�ن خـالل السـنوات األخـ٣/٤الجدول رقم ( يوضح
والـذكور  لإلنـاث الوفـاةسـببات ملتأتي األورام بأنواعها �� املرتبـة الثانيـة  ثم. ع�� التوا��)٢٩٫٢% و٣١٫٦(أمراض الجهاز الدوري �� لذكوروا لإلناث

 .)% ع�� التوا��١٥٫٨و%٢٠٫٦(

ض إن مجموعــة األمــراض الرئيســية املســببة للوفــاة �ــ� دولــة قطــر �ــ� مجموعــة األمــراض املســببة للوفــاة نفســها �ــ� الــدول املتقدمــة، كمــا أن األمــرا
مختلــف عمــا هــو شــائع �ــ� الــدول الناميــة حيــث تكــون هــذه  % وهــذا٢٫٩ تشــكلاملعديــة والطفيليــة ال تمثــل نســبة مهمــة كســبب للوفــاة حيــث أ��ــا 

األمراض �� مقدمة األمراض املسببة للوفاة.
  

)رقم٣/٤جدولالجنسحسبال��ر��نلوفاة��النسالتوزيع:( 
)الف��ةخالل*األساسيةللمجموعاتالوفاة٢٠١٦وأسباب-٢٠١٨(  

  

 2018 2017 2016 سببالوفاة
الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

 29.2 31.6 25.6 26.4 29.2 29.7 أمراضالجهازالدوري

 15.8 20.6 11.8 21.8 13.2 15.6 األورام

 9.5 9.0 9.6 9.6 6.0 7.2 أمراضالغددالصماءوالتغذيةوالتمثيلالغذائي

 2.4 4.3 2.6 2.5 2.5 4.2 حولالوالدةحاالتمعينةتنشأ��املدةما

 13.2 11.0 11.5 10.4 10.9 8.4 أمراضالجهازالتنف���

 13.4 2.7 16.5 2.9 15.0 5.3  حوادثوتسمماألسبابالخارجيةللوفاة،

 16.5 20.8 22.4 26.4 23.1 29.7 أخرى 

 100 100 100 100 100 100 املجموع
املراجعة العاشرة القائمة األساسية*
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)رقم٣/٤شكل��النسالتوزيع:(لوفياتالجنسحسب���ال��ر 
  ٢٠١٨وأسبابالوفاةللمجموعاتاألساسية،سنة

 
  

  وفياتالنفاس -٤
) ٣/٥جدول رقم (ويوضح . زالت ضمن أولويات تطوير الخدمات الصحية �� دولة قطر إّن ت�س�ن خدمات رعاية صحة األمومة كانت وما

وفيات النفاس �� دولة  تسجل أي حالة وفاة منلم  النظر إ�� البيان نفسه يظهر أنه من خاللو .األخ��ةمعدل وفيات األمهات خالل السنوات 
.٣٫٦السنة  هذه حيث كان معدل الوفيات لألمهات �� ٢٠١٨بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة �� سنة  ،٢٠١٧ و ٢٠١٦ خالل عاميقطر 

  

)رقم٣/٥جدوللكل)األمهاتوفياتمعدل:(١٠٠٬٠٠٠(��مولود 
)الف��ة٢٠١٦خالل –٢٠١٨(  

 السنة
الحملوفياتحاالتعدد

  والوالدةوالنفاس
 معدلوفياتاألمهات

2016 0 0.0 
2017 0 0.0 
2018 1 3.6 
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أمراضالجهازالدوري األورام
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أمراضالجهازالتنف��� األسبابالخارجيةللوفاة
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٥- اإلنجاب��املراهقةسن  
) �� 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��� ٢٠١٩والدات فقط �� سنة  ٣، و��� ٢٠٠٧امرأة سنة 

النفاس تزداد تحت سن العشرين، كما أن اإلنجاب  ووفياتتأخر سن الزواج لد��ن، وهذا مؤشر جيد �� صالح املرأة، حيث أن أخطار الحمل 
حرم املرأة �� الغالب من فرص التعليم.�� هذه السن املبكرة ي

)رقم٣/٥شكل)العمريةالفئة��قطريةامرأةألفلكلالوالداتعدد:(سنة)١٩-١٥ 
)الف��ة١٩٨٦خالل –٢٠١٩(  


 




   

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

غير 
قطريين

٤٤,٠٠ ٣,٧ ٣,٢ ٣٣,٤ ٩,٥ ٣,٥ ٣,٤

٧٤,١٠ ٢٢,٤٩٠,٩ ٢,٤ ١,٣ ٠٠ ٢,٣٦,٧

٣٩,٩٥٩,٤

السكان النشيطين اقتصادي� حسب الحالة العملية

صاحب عمل
يعمل لحسابه

يعمل بأجر

متوسط أجر ا�ناث 
إلى الذكور

متوسط ساعات عمل 
ا�ناث إلى الذكور

العاملون في االختصاصيونالمشرعون 
المهن العاديةالخدمات

 %٧١% ٧٢% ٨٤% ٧٨

 %١٠٦ % ١٠٩ % ٩٣% ٩٥

العالقة بقوة العمل

النشيطون إقتصادي�: ٥٨%
غير النشيطين إقتصادي�: ٤٢%

النشيطون إقتصادي�: ٩٦%
غير النشيطين إقتصادي�: ٤%

٠.٤

٠.٠

٩٩.٦

٠.٣

٠.١

٩٩.٦

متفرغ �عمال
أخرىمتقاعدعاجزالمنزل 

 طالب
متفرغ أخرىمتقاعدةعاجزةربة منزل 

 طالبة
متفرغة
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ــً دليــًا علــى صحــة  تعــد مؤشــرات قــوة العمــل والســيما نســبة الســكان النشــيطين اقتصادي
القطــاع االقتصــادي والســيما صـــحة ســوق العمــل ودرجــة نمــوه وازدهــاره، وال شــك أن تطــور ســوق 
ــة  ــة سياس ــية ألي ــداف الرئيس ــد األه ــو أح ــل ه ــغيل الكام ــق التش ــو تحقي ــعيه نح ــل وس العم
اقتصاديــة وذلــك لمــا لــه مــن انعكاســات مباشــرة علــى المســتوى المعيشــي لألفــراد وحياتهــم 

االجتماعيــة . 

وسيتناول هذا الفصل المواضيع الخمسة التالية: 

1. السكان في سن العمل ومعدل المشاركة االقتصادية.

2. السكان النشيطون اقتصاديً. 

3. متوسط األجور الشهرية وساعات العمل في المهن واألنشطة االقتصادية.

4. معدل البطالة.

5. السكان غـير النشيطين اقتصاديً. 

والمصــدر الرئيســي لبيانــات هــذا الفصــل هــو نشــرة القــوى العاملــة باإلضافــة الــى نتائــج 
التعــداد العــام للســكان والمســاكن.
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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 
كنسبة مـن  % وذلك٨٨٫٢صل إ�� ي ٢٠١٩�� عام  معدل املشاركة االقتصاديةأن ) ٤/١، حيث تش�� بيانات جدول رقم (سنوات األخ��ة خالل ال

وبمتابعة تطـور معـدل املشـاركة االقتصـادية لإلنـاث خـالل السـنوات األخ�ـ�ة يالحـظ أن مـا يفـوق نصـف اإلنـاث ، سنة ف�ك��) ١٥إجما�� السكان (
% ٩٦صـل إ�ـ� يمعدل املشـاركة االقتصـادية للـذكور خـالل الف�ـ�ة نفسـها أن . كما ٢٠١٩سنة ف�ك��) أصبحن يساهمن �� سوق العمل سنة  ١٥(
وبمقارنـــة معـــدل املشـــاركة االقتصـــادية لإلنـــاث بالنســـبة للـــذكور، يالحـــظ وجـــود فجـــوة نوعيـــة  ،٢٠١٩ســـنة فـــ�ك��) ســـنة  ١٥ن إجمـــا�� الـــذكور (مـــ

% مـــــن نســـــبة مشــــاركة الـــــذكور. ويمكـــــن إرجـــــاع ٦٠٫٦خــــالل الســـــنوات األخ�ـــــ�ة حيــــث أن نســـــبة مشـــــاركة اإلنــــاث �ـــــ� النشـــــاط االقتصـــــادي تســــاوي 
نوعيـــة إ�ـــ� ارتفـــاع نســـبة الـــذكور مـــن جملـــة الســـكان األمـــر الـــذي يـــرتبط بارتفـــاع نســـبة تـــدفق العمالـــة الوافـــدة والســـيما اســـتمرار وجـــود الفجـــوة ال

ح ارتفـــاع ـالواضـــمـــن ف ،الـــذكور مـــ��م ملواكبـــة التطـــور الســـريع واملشـــاريع اإلنمائيـــة الضـــخمة. أمـــا بالنســـبة ملعـــدل املشـــاركة االقتصـــادية للقطـــري�ن
، وع�ــــ� الــــرغم مــــن ٢٠١٩% لإلنــــاث ســــنة ٣٧٫٦% مقابــــل ٦٧٫٩للــــذكور مقارنــــة باإلنــــاث حيــــث بلغــــت نســــبة الــــذكور  معــــدل املشــــاركة االقتصــــادية

% مــن نســبة  ٥٥٫٤إال أن التفــاوت مــا زال قائمــًا حيــث أن نســبة اإلنــاث �ــ� املشــاركة االقتصــادية تســاوي  ،تقلــص الفجــوة النوعيــة بــ�ن ا��نســ�ن
غـ�� النشيطات اقتصاديًا هن من ربات البيوت.القطريات نسبة مهمة من اإلناث مشاركة الذكور. ويمكن إرجاع ذلك إ�� أن 

)رقم٤/١جدول)االقتصاديةاملشاركةمعدل:(١٥والجنسيةالجنسحسب(��فأكسنة 
)ال���ة٢٠١٦خالل -٢٠١٩( 

 

 السنة
 

 املجموع قطري 
مؤشراملساواة املجموع الذكور  اإلناث

 ��نالجنس�ن
مؤشراملساواة املجموع الذكور  اإلناث

 ��نالجنس�ن

2016 36.9 68.5 52.4 53.9 59.4 96.4 89.1 61.6 

2017 36.7 68.2 52.2 53.8 58.5 96.1 88.4 60.9 

2018 37.1 68.1 52.2 54.5 58.5 96.0 88.3 60.9 

2019 37.6 67.9  52.4 55.4 58.2 96.0 88.2 60.6 
 

)رقماملشاركة٤/١شكلمعدل:()ل��طر��ن١٥االقتصاديةفك��)أسنة 
)ال���ةخاللالجنس٢٠١٩-٢٠١٦حسب( 
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 العمريةالفئاتحسباالقتصاديةاملشاركةمعدل  
سنة) ومع تقدم العمر تبدأ  ٢٩ –٢٥�� الفئة العمرية (للقطري�ن عدل املشاركة االقتصادية تدري�� مل انخفاض) ٤/٢ي�ب�ن من جدول رقم (

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

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

  
)رقم٤/٢جدول)اقتصاديًاالنشيط�نللسكان��النسالتوزيع:(١٥(��ف�كسنة 

)���الفخاللالعمريةوالفئاتوالجنسيةالجنس٢٠١٦حسب -٢٠١٩(  





٢- اقتصاديًاالنشيطونالسكان  
 العمليةالحالةحسباقتصاديًاالنشيطونالسكان  

) إ�� وجود تركز �� الوظائف ال�� يعمل ف��ا الفرد بأجر، ويرجع ذلك إ�� ارتفاع درجة األمان الوظيفي �� الوظائف ٤/٣�ش�� بيانات جدول رقم (
 نتوجد إناث نشيطات اقتصاديًا يعملن ل�سا�� ملخاطر السوق، كما يتضح أنه ال ي قد يكون عرضةذات األجر مقارنة بالعمل الخاص الذ

من إجما��  ٢٠١٩% سنة ٢نسب��ّن  بلغت% للذكور . أما بالنسبة لصاحبات األعمال القطريات فقد  ٠٫١الخاص مقابل نسبة ضئيلة 
  ور.% للذك٤٫٨النشيطات اقتصاديًا مقابل 

  
  

   

فئات
العمر

 بالسنوات

2016 2017 2018 2019 

  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 0.4 2.5 0.5 0.4 0.2 4.3 0.4 0.4 0.8 2.5 0.5 0.4 0.7 2.4 1.4 0.4 

24 - 20 14.4 14.7 13.1 10.9 14.6 16.1 14.0 10.6 14.7 16.2 14.2 10.5 15.0 17.1 12.7 10.9 

29 - 25 22.5 20.8 17.4 18.5 19.0 18.1 16.8 18.3 19.9 18.3 16.4 18.0 18.1 16.7 13.9 15.4 

34 - 30 22.2 12.8 24.6 20.6 24.9 14.6 24.8 21.4 22.6 14.7 24.7 21.7 22.1 15.4 24.0 23.0 

39 - 35 12.8 13.9 21.2 18.2 11.5 12.0 19.5 17.1 12.0 13.2 19.3 17.2 12.8 12.6 18.8 16.4 

44 - 40 13.3 10.0 11.5 11.8 14.6 10.9 14.0 12.7 13.7 10.5 13.8 12.9 13.8 10.6 14.9 14.6 

49 - 45 7.5 10.7 6.2 8.7 7.6 8.8 5.2 9.0 7.9 9.1 5.3 8.9 8.2 8.3 7.5 8.6 

54 - 50 4.3 9.2 3.2 5.2 5.0 9.9 2.9 5.7 5.8 9.6 3.2 5.7 6.7 9.8 3.9 6.3 

59 - 55 1.9 2.7 1.8 4.1 1.8 3.0 1.7 3.1 1.8 3.3 1.7 3.1 1.9 4.4 2.2 2.7 

64 - 60 0.3 1.9 0.4 1.0 0.4 1.8 0.5 1.3 0.4 2.1 0.6 1.3 0.4 1.8 0.5 1.3 

65 + 0.3 0.9 0.2 0.6 0.3 0.6 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3 0.4 0.2 0.8 0.2 0.4 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجمـوع
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  سنة�أك��)١٥):التوزيعالنس��للسكانالنشيط�ناقتصاديًا٤/٣)(جدولرقم
)الف��ةخاللالعمليةوالحالةوالجنسيةالجنس٢٠١٦حسب- ٢٠١٩(  

الحالة
 العملية

2016 2017  2018 2019  

 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 0.4 4.8 2.0 0.3 0.4 4.0 2.1 0.3 0.3 3.8 2.1 0.3 0.3 3.8 2.0 ربعمل

 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.1  0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 يعمللحسابه

 99.6 99.6 94.9 98.0 99.6 99.6 95.6 97.9 99.6 99.6 95.8 97.9 99.6 99.6 95.8 98.0 يعملبأجر

ذويهلدىيعمل
جرأدون  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 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

 
 حسباقتصاديًاالنشيطونالسكاناملهنة  

) 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�� اإلنـــاث القطريـــات النشـــيطات ٤٦٫١مســـتوى الجنســـية أيضـــًا. حيـــث يتضـــح تركـــز اإلنـــاث القطريـــات �ـــ� املهـــن االختصاصـــية وبنســـبة 

ً٣٠٫١، تل��ـا املهــن الكتابيــة بنسـبة ٢٠١٩ســنة  اقتصـادياًأمـا الــذكور فهــم أك�ـ� توزيعــًا ع�ــ�  ،% مــن إجمـا�� اإلنــاث القطريــات النشـيطات اقتصــاديا
% �ــــ� املهــــن الفنيــــة واالختصاصــــية ١٧٫٩% �ــــ� املهــــن االختصاصــــية و ٢٢٫٧% �ــــ� املهــــن الكتابيــــة و ٢٦٫١أقســــام املهــــن املختلفــــة ويشــــكلون نســــبة 

% من اإلنـاث يعملـن �ـ� املهـن ٤٠٫٢إجما�� الذكور القطري�ن النشيط�ن اقتصاديًا. أما ع�� مستوى إجما�� السكان فإنه يالحظ أن املساعدة من 
ت نســبة العاديــة، وهــذه املهــن تشــمل فئــة العــامالت �ــ� املنــازل، وأ�لــ��ن مــن �ـــ�� القطريــات، تل��ــا �ــ� املرتبــة الثانيــة املهــن االختصاصــية حيــث بلغــ

% .٣٨٫١. بينما ي��كز الذكور �� املهن الحرفية وبنسبة ٢٠١٩عام % ٢٢٫٤ف��ا  العامالت


)رقم٤/٤جدول)اقتصاديًاالنشيط�نللسكان��النسالتوزيع:(١٥(��أك�سنة 
)الف��ةخاللواملهنةوالجنسيةالجنس٢٠١٦حسب-٢٠١٩(  

 املهنة
2016 2017 2018 2019  

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

وموظفواملشرعون
 اإلدارةالعلياواملديرون

5.6 12.4 2.4 2.0 5.9 12.8 2.5 2.2 6.2 13.3 2.2 2.1 6.1 13.3 2.2 2.1 

 7.6 22.4 22.7 46.1 7.2 21.8 21.9 44.1 7.3 21.1 21.2 43.4 7.3 20.8 21.5 44.1 االختصاصيون 

الفنيون
واالختصاصيون

 املساعدون 
14.7 17.5 5.7 6.9 14.9 17.8 5.7 7.0 14.8 18.3 5.0 7.1 13.7 17.9 5.0 6.8 

 3.7 11.4 26.1 30.1 3.8 11.6 24.6 29.0 4.3 12.3 25.0 28.5 4.3 12.3 23.4 28.1 الكتبة

الخدمات��العاملون
 8.1 18.5 9.7 3.7 8.1 19.2 7.8 5.5 8.3 17.8 9.0 6.1 8.2 18.0 9.0 5.9 والباعة

��املهرةالعمال
الزراعةوصيد
 األسماك

0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.1 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.4 

وماالحرف��العاملون
 38.1 0.1 4.7 0.0 38.3 0.0 7.0 0.0 37.6 0.2 6.9 0.0 37.7 0.2 8.5 0.0 �ل��امناملهن

واملعداتاآلالتمشغلو
 16.3 0.2 2.6 0.0 16.2 0.1 1.7 0.0 16.4 0.3 2.1 0.0 16.5 0.3 2.2 0.0 ومجمعوها

 16.0 40.2 2.9 0.4 15.9 40.0 5.4 0.4 15.5 40.0 5.2 1.2 15.7 40.3 5.4 1.7 املهنالعـادية

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع
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)رقم٤/٢شكلاقتصاديًاالنشيط�نالقطر��نللسكان��النسالتوزيع:()١٥(��ك��سنة 
الجنسواملهنةحسبسنة،٢٠١٩  


إ�ـ�  ٢٠١٦% سـنة ١٨٫٢مـن  )٣(نسبة القطريات العامالت �� األنشـطة الصـناعية واملقـاوالت واالتصـاالتارتفاع ) إ�� ٤/٥تش�� بيانات جدول رقم (

من إجما�� اإلناث القطريات النشيطات اقتصاديًا.  ٢٠١٩% سنة ٢٠٫٢

  سنة��ك��)١٥):نسبةالسكانالنشيط�ناقتصاديًا(٤/٥(جدولرقم
)الف��ةخاللوالجنسيةالجنسحسبواالتصاالتواملقاوالتالصناعيةاألنشطة��٢٠١٦–٢٠١٩(  

 

 السنة
 املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

2016 18.2 24.2 19.3  31.5  
2017  18.5 24.4 19.3  31.5  
2018 20.5 24.8 18.2 31.4 
2019  20.2 24.9 18.3 31.2 

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

)الف��ةخاللالجنسحسبواالتصاالت٢٠١٦واملقاوالت-٢٠١٩( 

 

                                                 
شطة االقتصادية التالية: التعدين والت�ج��، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء واملياه، تجارة الجملة والتجزئة وإصالح ) األنشطة الصناعية واملقاوالت واالتصاالت تشمل األن٣(

املركبات ذات املحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية واألسرية، النقل والتخزين واالتصاالت، األنشطة العقارية.
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 القطاعحسباقتصاديًاالنشيطونالسكان  
��واملؤسســــات ) إ�ــــ� تركــــز القطــــري�ن النشــــيط�ن اقتصــــاديًا مــــن كــــال ال�نســــ�ن �ــــ� اإلدارات٦/  ٤بيانــــات جــــدول رقــــم ( تشــــ ميــــة حيــــث تشــــكل الحكو

كمـــا  %، ٩٫٣ونســـب��ّن  القطـــاع الخـــاص% للـــذكور مـــن إجمـــا�� القطـــري�ن النشـــيط�ن اقتصـــاديًا، ي�ـــ� ذلـــك اإلنـــاث �ـــ� ٨١% لإلنـــاث و ٨١٫٧نســـب��م 
��� مستوى إجما�� السكان النشيط�ن اقتصاديًا، فإن نسبة تركز الذكور النشـيط�ن اقتصـاديًا  % . أما٩٫٥إ��  قطاع املختلطاللذكور �� لتصل 
ســنة فــ�ك�� �ــ� القطــاع امل���ــ� بنســبة  ١٥، مقابــل تركــز اإلنــاث النشــيطات اقتصــاديًا ٢٠١٩ســنة  %٨٥٫٣انــت ســنة فــ�ك�� �ــ� القطــاع الخــاص ك ١٥

لعمالة اآلسيوية.% و�البي��ن من ا٣٨٫٩
)رقم٤/٦جدول)اقتصادياالنشيط�نللسكان��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة 

)ال���ةخاللوالقطاعوالجنسيةالجنس٢٠١٦حسب-٢٠١٩(  

 القطاع
2016 2017 2018 2019  

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

 4.8 14.8 68.1 72.1 5.0 14.1 67.9 67.4 5.4 14.5 68.3 67.9 5.5 14.5 68.4 67.5 إدارةحكومية

 3.0 4.7 12.9 9.6 3.1 4.7 13.2 13.1 3.3 4.7 13.4 12.2 3.3 4.7 13.6 12.0 مؤسسةحكومية

 2.8 3.6 9.5 8.0 2.7 3.3 9.2 7.8 2.8 3.1 9.0 7.5 2.8 3.0 8.8 7.8 مختلط

 85.3 37.1 9.1 9.3 85.3 38.5 9.1 10.8 84.6 37.1 8.8 11.6 84.3 36.9 8.7 12.0 خاص

 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 د�لوما���/دو��

 3.6 38.9 0.0 0.0 3.5 38.3 0.0 0.0 3.6 39.5 0.0 0.0 3.7 39.7 0.0 0.0 امل����

 ����  0.6 0.3 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.2ر���

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

  
  

)رقم٤/٤شكلالقطر��نللسكان��النسالتوزيع:()اقتصاديًا١٥النشيط�ن(��ك��سنة 
سنة،والقطاعالجنس٢٠١٩حسب  
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األسبوعية - ٣ العمل وساعات الشهرية األجور واألنشطة)٤(متوسط املهن ��
االقتصادية  

، وهذا يع�� أن اإلناث يعملن ٢٠١٩% سنة ١٠٠ بلغ متوسط ساعات العمل األسبو�� لإلناث بالنسبة إ�� الذكور أن) ٤/٧جدول رقم (ال يب�ن
% مما يع�� أن اإلناث يتقاض�ن  ٨٨٫٩ساعات تزيد عن ساعات عمل الذكور. كما ارتفع متوسط األجور الشهرية لإلناث بالنسبة إ�� الذكور إ�� 

إ�� الذكور حسب املهن %، وبالنظر إ�� توزيع متوسط ساعات العمل األسبوعية لإلناث بالنسبة ١١٫١أجورًا شهرية أقل من الذكور بنسبة 
حيث بلغ متوسط ساعات العمل  ،الخدمات والباعة �� املحالت التجارية باإلضافة املهن العاديةيتب�ن ارتفاع نسبة العامل�ن ��  ٢٠١٩سنة 

 ويالحظ .مما يع�� تفوق اإلناث ع�� الذكور من حيث متوسط ساعات العمل األسبوعية، %١٠٦% و ١٠٨٫٥األسبوعية لإلناث إ�� الذكور 
 ن �� الخدمات والباعة �� املحالت التجارية�العاملانخفاض �� متوسط األجور الشهرية لإلناث مقارنة بمتوسط األجور الشهرية للذكور �� مهنة 

حيث يمكن مالحظة وجود عالقة إيجابية ب�ن  ،األمر الذي ال ينطبق ع�� با�� املهن ،% ع�� التوا��٧٠٫٨% و ٧٢٫٢حيث بلغ  ،واملهن العادية
 متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجور الشهرية.

)رقم٤/٧جدوللإلناثاألسبوعيةالعملوساعاتالشهرياألجرمتوسط:( 
)الف��ةخاللاملهنةحسبالذكور���٢٠١٩- ٢٠١٦بالنسبة(  

 املهنة
2016 2017 2018 2019 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

العليااإلدارةوموظفواملشرعون
 95.2 95.377.8 69.1 95.3 67.3 90.9 68.9 واملديرون

 93.0 95.384.4 79.2 93.0 79.5 90.9 78.4 االختصاصيون 
واالختصاصيونالفنيون

 90.9 93.2106.5 99.9 91.1 101.7 88.9 99.3 املساعدون 

 100.0 102.473.8 86.5 97.7 83.2 95.5 82.8 الكتبة
��والباعةالخدمات��العاملون

 108.5 108.372.2 80.0 108.3 77.0 106.1 72.5 املحالتالتجاريةواألسواق

وصيدالزراعة��املهرةالعمال
 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 األسماك

منال��اوماالحرف��العاملون
 املهن

147.5 98.0 146.7 103.9 170.3 104.194.7 98.0 

 105.9 96.174.9 130.8 109.8 107.8 101.9 107.1 مشغلواآلالتواملعداتومجمعوها

 106.0 110.270.8 64.0 114.3 61.9 114.0 72.1 املهنالعادية

 100.0 102.188.9 86.7 104.2 86.2 104.1 88.2 املجموع

) أن متوسط األجور الشهرية لإلناث بالنسبة إ�� الذكور يكون �� صالح اإلناث �� ٤/٨خالل جدول رقم (للنشاط االقتصادي يتب�ن من بالنسبة 
% �� أنشطة الصناعات ١٦٧٫١% �� التشييد و ٢٠٠بعض األنشطة ال�� بدأت ت��ز ف��ا خالل السنوات القليلة املاضية، حيث بلغت النسبة 

ع�� الرغم من ارتفاع متوسط األجر الشهري بالنسبة لإلناث �� تلك األنشطة  .لطعامخدمات اإلقامة وا% �� أنشطة ١٣٩التحويلية و 
يكون ذلك من أسباب ارتفاع  وقد ، أل��ن �� الغالب من ذوات املهارات العليا �� هذه التخصصات،االقتصادية إال أن عددهن قليل ف��ا

    بأجور الذكور. مقارنةأجورهن 

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

املؤداة �� املتوسط لكافة األشخاص املشتغل�ن " . 

 ):متوسطاألجرالشهريوساعاتالعملاألسبوعيةلإلناث٤/٨(جدولرقم
)الف��ةخاللاالقتصاديالنشاطحسبالذكور��إ٢٠١٩-٢٠١٦بالنسبة( 

 املهنة
2016 2017 2018 2019  

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
 عمل

ر اإلناث/الذكو   

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
 عمل
/الذكور اإلناث  

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

 متوسطساعات
 عمل

 اإلناث/الذكور 

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

 متوسطساعات
 عمل

 اإلناث/الذكور 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الزراعةوالحراجةوصيداألسماك

 93.2 92.8 89.1 86.5 89.1 83.9 95.6 80.8 التعدينواستغاللاملحاجر

 85.7 167.1 91.7 167.6 89.8 171.9 89.6 180.5 التحويليةالصناعة

وتكييفوالبخاروالغازالكهرباءإمدادات
 100.0 91.0 92.9 92.2 90.7 93.8 93.0 89.7 الهواء

وإدارةالصرفوأنشطةاملياهإمدادات
 89.4 100.4 85.4 99.0 85.4 101.8 91.1 103.6 النفاياتومعالج��ا

 93.9 200.0 95.9 208.5 94.0 198.4 88.2 201.6 التشييد

املركباتإصالحوالتجزئة؛الجملةتجارة
 98.0 115.2 98.0 119.1 96.0 127.9 94.0 121.3 ذاتاملحركاتوالدراجاتالنارية

 91.5 129.8 97.8 132.3 95.7 110.2 93.6 105.7 النقلوالتخزين

 92.3 139.0 98.0 134.0 96.0 157.0 94.0 145.7 أنشطةخدماتاإلقامةوالطعام

 97.6 76.2 97.6 76.0 97.6 74.5 95.3 79.9 املعلوماتواالتصاالت

 97.6 80.7 100.0 82.8 97.6 81.0 95.3 78.8  األنشطةاملاليةوأنشطةالت�م�ن

 91.1 123.8 89.4 123.1 87.5 122.4 89.4 118.6 األنشطةالعقارية

والعلميةاملهنية93.5 67.2 102.2 68.7 95.7 70.9 93.8 71.9 والتقنيةاألنشطة 

 98.0 109.9 112.2 103.9 98.0 118.6 96.0 127.0 أنشطةالخدماتاإلداريةوخدماتالدعم
والضمانوالدفاع؛العامةاإلدارة

 االجتما��اإللزامي
82.6 95.0 84.5 95.0 83.5 97.4 83.2 97.4 

 97.5 92.5 100.0 92.2 97.6 92.1 92.7 93.8 التعليم
والعملاإلنسانصحةمجال��األنشطة

 100.0 88.5 100.0 88.4 100.0 86.6 97.6 90.2 االجتما��

 90.7 107.3 92.9 107.6 92.9 112.4 95.3 113.8 الفنونوال��في�والتسلية

 100.0 64.4 106.3 63.7 98.0 64.7 95.8 66.5 أنشطةالخدماتاألخرى 

تستخدم��الاملعيشيةاألسرأنشطة
 101.9 103.3 101.9 105.3 107.5 107.3 100.0 107.2 أفراداً 

الخاضعة����والهيئاتاملنظماتأنشطة
 95.6 69.9 97.6 69.6 95.3 72.8 95.2 73.1 للواليةالقضائيةالوطنية

 100.0 88.9 102.1 86.7 104.2 86.2 104.1 88.2 املجموع

الزرا�ــــ� حســــب الجــــنس وأن هنــــاك انخفاضــــًا واضــــحًا �ــــ� حصــــة  ��ــــ� ) حصــــة الوظــــائف املدفوعــــة األجــــر �ــــ� القطــــاع٤/٩جــــدول رقــــم (���ــــ�ن مــــن 
مــــن  الوظـــائف املدفوعــــة األجــــر �ــــ� القطــــاع �ـــــ�� الزرا�ــــ� لــــدى اإلنــــاث مقابــــل الــــذكور، ويعــــود ذلــــك ��ــــ� زيــــادة أعــــداد العمالــــة الوافــــدة وال�ــــ� أ�ل��ــــا

 . ٢٠١٩% سنة ١٣٫٧اإلناث الذكور، حيث بلغت حصة 
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األسبوعية - ٣ العمل وساعات الشهرية األجور واألنشطة)٤(متوسط املهن ��
االقتصادية  

، وهذا يع�� أن اإلناث يعملن ٢٠١٩% سنة ١٠٠ بلغ متوسط ساعات العمل األسبو�� لإلناث بالنسبة إ�� الذكور أن) ٤/٧جدول رقم (ال يب�ن
% مما يع�� أن اإلناث يتقاض�ن  ٨٨٫٩ساعات تزيد عن ساعات عمل الذكور. كما ارتفع متوسط األجور الشهرية لإلناث بالنسبة إ�� الذكور إ�� 

إ�� الذكور حسب املهن %، وبالنظر إ�� توزيع متوسط ساعات العمل األسبوعية لإلناث بالنسبة ١١٫١أجورًا شهرية أقل من الذكور بنسبة 
حيث بلغ متوسط ساعات العمل  ،الخدمات والباعة �� املحالت التجارية باإلضافة املهن العاديةيتب�ن ارتفاع نسبة العامل�ن ��  ٢٠١٩سنة 

 ويالحظ .مما يع�� تفوق اإلناث ع�� الذكور من حيث متوسط ساعات العمل األسبوعية، %١٠٦% و ١٠٨٫٥األسبوعية لإلناث إ�� الذكور 
 ن �� الخدمات والباعة �� املحالت التجارية�العاملانخفاض �� متوسط األجور الشهرية لإلناث مقارنة بمتوسط األجور الشهرية للذكور �� مهنة 

حيث يمكن مالحظة وجود عالقة إيجابية ب�ن  ،األمر الذي ال ينطبق ع�� با�� املهن ،% ع�� التوا��٧٠٫٨% و ٧٢٫٢حيث بلغ  ،واملهن العادية
 متوسط ساعات العمل األسبوعية ومتوسط األجور الشهرية.

)رقم٤/٧جدوللإلناثاألسبوعيةالعملوساعاتالشهرياألجرمتوسط:( 
)الف��ةخاللاملهنةحسبالذكور���٢٠١٩- ٢٠١٦بالنسبة(  

 املهنة
2016 2017 2018 2019 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

أجرمتوسط
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
/اإلناثعمل

 الذكور 

العليااإلدارةوموظفواملشرعون
 95.2 95.377.8 69.1 95.3 67.3 90.9 68.9 واملديرون

 93.0 95.384.4 79.2 93.0 79.5 90.9 78.4 االختصاصيون 
واالختصاصيونالفنيون

 90.9 93.2106.5 99.9 91.1 101.7 88.9 99.3 املساعدون 

 100.0 102.473.8 86.5 97.7 83.2 95.5 82.8 الكتبة
��والباعةالخدمات��العاملون

 108.5 108.372.2 80.0 108.3 77.0 106.1 72.5 املحالتالتجاريةواألسواق

وصيدالزراعة��املهرةالعمال
 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 األسماك

منال��اوماالحرف��العاملون
 املهن

147.5 98.0 146.7 103.9 170.3 104.194.7 98.0 

 105.9 96.174.9 130.8 109.8 107.8 101.9 107.1 مشغلواآلالتواملعداتومجمعوها

 106.0 110.270.8 64.0 114.3 61.9 114.0 72.1 املهنالعادية

 100.0 102.188.9 86.7 104.2 86.2 104.1 88.2 املجموع

) أن متوسط األجور الشهرية لإلناث بالنسبة إ�� الذكور يكون �� صالح اإلناث �� ٤/٨خالل جدول رقم (للنشاط االقتصادي يتب�ن من بالنسبة 
% �� أنشطة الصناعات ١٦٧٫١% �� التشييد و ٢٠٠بعض األنشطة ال�� بدأت ت��ز ف��ا خالل السنوات القليلة املاضية، حيث بلغت النسبة 

ع�� الرغم من ارتفاع متوسط األجر الشهري بالنسبة لإلناث �� تلك األنشطة  .لطعامخدمات اإلقامة وا% �� أنشطة ١٣٩التحويلية و 
يكون ذلك من أسباب ارتفاع  وقد ، أل��ن �� الغالب من ذوات املهارات العليا �� هذه التخصصات،االقتصادية إال أن عددهن قليل ف��ا

    بأجور الذكور. مقارنةأجورهن 

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

املؤداة �� املتوسط لكافة األشخاص املشتغل�ن " . 

 ):متوسطاألجرالشهريوساعاتالعملاألسبوعيةلإلناث٤/٨(جدولرقم
)الف��ةخاللاالقتصاديالنشاطحسبالذكور��إ٢٠١٩-٢٠١٦بالنسبة( 

 املهنة
2016 2017 2018 2019  

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
 عمل

ر اإلناث/الذكو   

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

ساعاتمتوسط
 عمل
/الذكور اإلناث  

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

 متوسطساعات
 عمل

 اإلناث/الذكور 

 متوسطأجر
 اإلناث/الذكور 

 متوسطساعات
 عمل

 اإلناث/الذكور 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الزراعةوالحراجةوصيداألسماك

 93.2 92.8 89.1 86.5 89.1 83.9 95.6 80.8 التعدينواستغاللاملحاجر

 85.7 167.1 91.7 167.6 89.8 171.9 89.6 180.5 التحويليةالصناعة

وتكييفوالبخاروالغازالكهرباءإمدادات
 100.0 91.0 92.9 92.2 90.7 93.8 93.0 89.7 الهواء

وإدارةالصرفوأنشطةاملياهإمدادات
 89.4 100.4 85.4 99.0 85.4 101.8 91.1 103.6 النفاياتومعالج��ا

 93.9 200.0 95.9 208.5 94.0 198.4 88.2 201.6 التشييد

املركباتإصالحوالتجزئة؛الجملةتجارة
 98.0 115.2 98.0 119.1 96.0 127.9 94.0 121.3 ذاتاملحركاتوالدراجاتالنارية

 91.5 129.8 97.8 132.3 95.7 110.2 93.6 105.7 النقلوالتخزين

 92.3 139.0 98.0 134.0 96.0 157.0 94.0 145.7 أنشطةخدماتاإلقامةوالطعام

 97.6 76.2 97.6 76.0 97.6 74.5 95.3 79.9 املعلوماتواالتصاالت

 97.6 80.7 100.0 82.8 97.6 81.0 95.3 78.8  األنشطةاملاليةوأنشطةالت�م�ن

 91.1 123.8 89.4 123.1 87.5 122.4 89.4 118.6 األنشطةالعقارية

والعلميةاملهنية93.5 67.2 102.2 68.7 95.7 70.9 93.8 71.9 والتقنيةاألنشطة 

 98.0 109.9 112.2 103.9 98.0 118.6 96.0 127.0 أنشطةالخدماتاإلداريةوخدماتالدعم
والضمانوالدفاع؛العامةاإلدارة

 االجتما��اإللزامي
82.6 95.0 84.5 95.0 83.5 97.4 83.2 97.4 

 97.5 92.5 100.0 92.2 97.6 92.1 92.7 93.8 التعليم
والعملاإلنسانصحةمجال��األنشطة

 100.0 88.5 100.0 88.4 100.0 86.6 97.6 90.2 االجتما��

 90.7 107.3 92.9 107.6 92.9 112.4 95.3 113.8 الفنونوال��في�والتسلية

 100.0 64.4 106.3 63.7 98.0 64.7 95.8 66.5 أنشطةالخدماتاألخرى 

تستخدم��الاملعيشيةاألسرأنشطة
 101.9 103.3 101.9 105.3 107.5 107.3 100.0 107.2 أفراداً 

الخاضعة����والهيئاتاملنظماتأنشطة
 95.6 69.9 97.6 69.6 95.3 72.8 95.2 73.1 للواليةالقضائيةالوطنية

 100.0 88.9 102.1 86.7 104.2 86.2 104.1 88.2 املجموع

الزرا�ــــ� حســــب الجــــنس وأن هنــــاك انخفاضــــًا واضــــحًا �ــــ� حصــــة  ��ــــ� ) حصــــة الوظــــائف املدفوعــــة األجــــر �ــــ� القطــــاع٤/٩جــــدول رقــــم (���ــــ�ن مــــن 
مــــن  الوظـــائف املدفوعــــة األجــــر �ــــ� القطــــاع �ـــــ�� الزرا�ــــ� لــــدى اإلنــــاث مقابــــل الــــذكور، ويعــــود ذلــــك ��ــــ� زيــــادة أعــــداد العمالــــة الوافــــدة وال�ــــ� أ�ل��ــــا

 . ٢٠١٩% سنة ١٣٫٧اإلناث الذكور، حيث بلغت حصة 
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)رقمالزرا��٤/٩جدول����القطاع��األجراملدفوعةالوظائفحصة:( 
)����الخاللالجنس٢٠١٩-٢٠١٦حسب(  

 الذكور  اإلناث السنة
2016 13.4 86.6 

2017  13.6 86.4 

2018  13.886.2 

2019 13.786.3 

  

  معدلالبطالة -٤
%، بينمــــا بلــــغ معــــدل ٠٫١ســــنة �ــــ����)  ١٥( مقارنــــة بمعــــدل البطالــــة للــــذكور ٢٠١٩% �ــــ� ســــنة ٠٫٤ســــنة �ــــ����)  ١٥البطالــــة لإلنــــاث ( بلــــغ معــــدل

وقـد انخفـض معـدل % . ٠٫٢سـنة �ـ����)  ١٥�ـ� املقابـل كـان معـدل بطالـة الـذكور القطـري�ن ( .%٠٫٤ سـنة �ـ����) ١٥البطالة لإلنـاث القطريـات (
.٢٠١٩��� سنة  ٢٠١٦ناث من سنة اإل البطالة للقطريات

)رقم٤/١٠جدول)البطالةمعدل:(١٥والجنسيةالجنسحسب(��ف�كسنة 
)����ال٢٠١٩-٢٠١٦خالل( 

 السنة
 املجموع قطري 

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

2016 0.7 0.2 0.7 0.1 
2017 0.6 0.2 0.6 0.1 
2018 0.3 0.1 0.4 0.1 
2019 0.4 0.2 0.4 0.1 


)رقم٤/٥شكل���ل�قطرالبطالةمعدل:( 

)����الخاللالجنس٢٠١٩-٢٠١٦حسب( 



% مقابـل ١٫٣سنة)، مرتفٌع لدى اإلناث مقارنة بالذكور ( ٢٤-١٥) أن معدل البطالة لدى الشباب �� الفئة العمرية (٤/١١رقم (��ب�ن من جدول 
.%١٫٣% ��� ٢٫١، وقد انخفضت نسبة البطالة لدى اإلناث من ٢٠١٩% ��� ال�وا��) سنة ٠٫١
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)رقم٤/١١جدول)العمريةالفئة��للشبابالبطالةمعدل:(١٥-٢٤(سنة  
ومؤشرالجنساملساواةحسب)الف��ةخاللالجنس�ن٢٠١٦��ن-٢٠١٩( 

 الذكور  اإلناثالسنة
��نمؤشراملساواة
 الجنس�ن

2016 2.10.211.2  
2017  2.00.29.3 
2018 1.30.13.2 
2019  1.30.13.2 

 

)رقم٤/٦شكل)العمريةالفئة��للشبابالبطالةمعدل:(سنة)٢٤-١٥ 
)الف��ةخاللالجنس٢٠١٦حسب -٢٠١٩(  

  
 السكان����النش�ط�ناقتصادياً  -٥
 الجنسحسباقتصاديًاالنش�ط�ن����السكان  

. أمـــا بـــالنظر ��ـــ� التوزيـــع النســـ�� لغــــ�� ٢٠١٩% ســـنة ١١٫٨ســـنة فـــ����)  ١٥بلغـــت نســـبة الســـكان �ــــ�� النشـــي��ن اقتصـــاديًا مـــن �ج�ـــا�� الســـكان (
% مقابــل ٤١٫٨) وجـود فجـوة واضــحة بـ�ن الجنسـ�ن� حيـث تشـكل اإلنـاث ٤/١٢النشـي��ن اقتصـاديًا حسـب الجـنس فإنـه ي�بــ�ن مـن جـدول رقـم (

 .  ٢٠١٩ % للذكور سنة٤٫٠

)رقم٤/١٢جدول)اقتصاديًاالنش�ط�ن����للسكان��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة 
)الف��ةخاللالجنس٢٠١٦حسب -٢٠١٩(  

  2019 2018  2017 2016 الجنس

  40.6 41.5  41.5 41.8اإلناث
الذكور3.6 3.9  4.0 4.0  
 11.8 11.7  11.6 10.9 املجموع
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سنة ��ك��)  ١٥): التوزيع النس�� للسكان �ـ�� النشيط�ن اقتصاديًا (٤/٧شكل رقم(
)٢٠١٩-٢٠١٦حسب الجنس خالل ال���� (

  

  السكان �ـ�� النشيط�ن اقتصاديًا حسب سبب عدم النشاط 
%٥٩٫٤)أنالنسبةا����منالسكانالقطري�ن�ـ��النشيط�ناقتصاديًاهممنالطالبالـذكوروالـذينيشـكلون١٣/٤منجدولرقم)ي�ب�ن

يشكلنوالالتيالبيوترباتمنهناإلناثمن����االنسبة٤٤بينماسنةاقتصاديًاالنشيطات��ـ�القطريات��جما�من%٢٠١٩.  

سنة ��ك��)  ١٥التوزيع النس�� للسكان �ـ�� النشيط�ن اقتصاديًا ( ):٤/١٣جدول رقم (
)٢٠١٩-٢٠١٦حسب الجنس والجنسية وسبب عدم النشاط خالل ال���� ( 

سبب عدم 
النشاط

2016 2017 2018 2019  
قطرياملجموعقطرياملجموعقطرياملجموعقطرياملجموع

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

 0.0 64.5 0.0 44.0 0.0 64.0 0.0  44.5 0.0 64.0 0.0 44.6 0.0 64.4 0.0 45.5 ربةم��ل 

 77.7 28.0 59.4 39.9 76.8 27.7 59.4 39.7 76.7 27.6 59.7 39.3 73.4 27.4 58.7 38.6 طالبمتفرغ

 2.9 1.9 3.7 3.2 3.1 1.8 3.4 3.0 3.1 1.9 3.5 3.2 4.3 1.8 3.4 3.1 عاجز

 14.1 3.0 33.4 9.5 14.4 3.0 34.0 9.4 14.7 3.1 34.1 9.6 16.0 3.2 35.1 9.4 متقاعد

 5.4 2.6 3.5 3.4 5.7 3.5 3.3 3.4 5.5 3.4 2.7 3.3 6.4 3.3 2.9 3.3 أخرى 

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




سنة ��ك��)  ١٥( ): التوزيع النس�� للسكان ال�طر��ن �ـ�� النشيط�ن اقتصاديا٤/٨ًشكل  رقم ( 
٢٠١٩سبب عدم النشاط، سنة وحسب الجنس 

 


3.6 3.9 4.0 4.0

40.6 41.5 41.5 41.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2016 2017 2018 2019

بة
نس

ال

الذكور  اإلناث

3.5

3.7

33.4

0.0

59.4

3.4

3.2

9.5

44.0

39.9

0 10 20 30 40 50 60 70

أخرى 

عاجز

متقاعد

ربةم��ل 

طالب

النسبة

اإلناث الذكور 



51 المرأة والرجل في دولة قطر: صورة إحصائية 2020

 العمريةالفئاتحسباقتصاديًاالن�يط�ن����السكان  
ســــنة) عــــن بقيــــة الفئــــات العمريــــة  ١٩ –١٥) ��ــــ� ارتفــــاع نســــبة الســــكان �ـــــ�� ال��ــــيط�ن اقتصــــاديًا �ــــ� الفئــــة العمريــــة (١٤/  ٤��ــــ�� جــــدول رقــــم (

، ٢٠١٩% لإلنــاث ســـنة ٢٢% مقابـــل ٣٨٫٤الرتبــاط هـــذه الفئــة بمقاعـــد الدراســة، حيـــث بلغــت نســـبة الــذكور القطـــري�ن �ـــ�� ال��ـــيط�ن اقتصــاديًا 
ســـنة فـــ���� وهـــو األمـــر  ٦٠ســـنة) ويرجـــع ذلـــك ��ـــ� وجـــود ��لـــ��م ع�ـــ� مقاعـــد الدراســـة الجامعيـــة ثـــم الفئـــة العمريـــة  ٢٤ –٢٠العمريـــة ( تل��ـــا الفئـــة

ســنة)  ٥٩ –٢٥الــذي يــرتبط بســن التقاعــد �ــ� دولــة قطــر. بينمــا يالحــظ انخفــاض نســبة الســكان �ـــ�� ال��ــيط�ن اقتصــاديًا �ــ� الفئــات العمريــة (
  ئات العمرية �� سن العمل واإلنتاج.حيث �عت�� هذه الف

)رقم٤/١٤جدول)اقتصاديًاالن�يط�ن����للسكان��النسالتوزيع:(١٥(��ك��سنة  
)���الفخاللالعمريةوالفئاتوالجنسيةالجنس٢٠١٩-٢٠١٦حسب(  

فئات 
العمر

2016 2017 2018 2019  
 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 23.5 42.3 17.1 50.6 25.9 39.6 18.8 53.4 25.8 39.1 18.9 52.9 22.0 38.4 18.7 51.6 

24 - 20 14.9 14.2 11.3 20.1 14.7 19.5 10.1 20.3 14.7 19.2 10.2 20.5 18.4 18.4 10.9 22.4 

29 - 25 8.9 3.0 11.6 4.1 8.2 1.9 10.7 4.0 8.1 1.9 10.6 4.5 7.2 3.0 8.9 3.7 

34 - 30 4.5 0.8 11.0 1.0 6.6 0.9 12.0 0.6 7.2 1.0 11.9 0.6 7.3 0.4 13.1 0.3 

39 - 35 5.7 0.9 10.8 0.9 3.1 0.9 11.8 1.2 3.0 1.2 11.8 1.1 3.3 0.3 10.2 0.8 

44 - 40 6.1 0.4 10.5 0.8 5.8 0.3 8.8 0.3 5.8 0.3 9.1 0.3 5.1 0.7 11.1 0.4 

49 - 45 7.4 1.8 8.5 1.3 5.8 0.8 8.6 0.6 5.8 0.7 8.4 0.6 5.3 1.5 7.2 1.0 

54 - 50 6.6 4.0 6.8 2.4 7.6 4.6 6.4 2.2 7.6 4.4 6.3 2.1 8.2 2.2 7.0 1.3 

59 - 55 8.6 8.6 5.4 4.1 8.4 5.4 5.6 2.7 8.4 5.4 5.5 2.6 7.5 6.1 4.9 3.0 

60+  13.7 24.0 7.1 14.7 13.9 26.1 7.3 14.7 13.8 26.9 7.3 14.7 15.8 29.1 7.8 15.5 

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

  
)رقم٤/٩شكلاقتصاديًاالن�يط�ن����ال�طري�نللسكان��النسالتوزيع:()١٥(��ك��سنة  

سنة،العمريةوالفئاتالجنس٢٠١٩حسب  
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والحياة العامة
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أول سيدة تشغل 
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والتعليم العالي)

تعيين ٤ قطريات 
أعضاء في مجلس 

الشورى

تعيين أول قطرية 
برتبة سفير

٢٠٠٣

٢٠٠٣

٢٠١٠

٢٠١٧

أعضاء مجلس الشورى

المجلس البلدي

مدراء المشاريع

إدارة حكومية

مؤسسة / شركة حكومية

مختلط

خاص

رؤساء المجتمع المدني

المحاماة

القضاه ومساعدوهم

المشاركين في الرياضة

تمثيل المرأة
في صنع القرار

%٩٣.١%٦.٩

%٧٦.٢%٢٣.٨

%٨٢%١٨

%٧٦.٦%٢٣.٤

%٨٥.٩%١٤.١

%٩٠.٢%٩.٨

%٩٤.٣%٥.٧

%٧٧.٨%٢٢.٢

%٨٠.٧%١٩.٣

%٩٠.٠%١٠.٠



55 المرأة والرجل في دولة قطر: صورة إحصائية 2020

يبيــن هــذا الفصــل مســتوى مشــاركة المــرأة ودورهــا فــي عمليــة صنــع القــرار فــي دولــة قطــر 
وذلــك مــن خــال عــرض نــوع وحجــم تواجدهــا فــي الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة المختلفــة.

وعليه يتكون هذا الفصل من الموضوعين التاليين: 

1. المشاركة في صنع القرار. 

2. المشاركة في الحياة العامة.

ويتــم تجميــع بيانــات الفصــل مــن الســجات اإلداريــة بــوزارة الداخليــة، وفصــول المجموعــة 
اإلحصائيــة ذات الصلــة، باإلضافــة إلــى نشــرة القــوى العاملــة.
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١- القرارصنع��املشاركة 

 التشريعيةالهيئات 
مقعدا، فهو  ٤١نساء �� املجلس الذي يضم  ٤تشارك و�� �� تاريخ هذا البلد، عمال بقرار أم��ي، حيث عينت املرأة �� مجلس الشورى للمرة األ

يتو�� مناقشة التشريعات والقوان�ن ال�� يحيلها علية مجلس الوزراء بعد إقرارها، وسياسات الحكومة العامة، ومسودة موازنة الدولة.

ضوية بعض أعضاء مجلس الشورى بتحديد ع ٢٠١٧سنة  ٢٢وقد أصدر أم�� دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرار األم��ي رقم 
نساء للمرة االو�� �� تاريخ مجلس الشورى القطري. هعضوًا جديدًا ضم بموجب ٢٨وتعي�ن 

 أن �� )٢٠١٩ –٢٠٠٧للف��ة ( األخ��ة املشاركة السياسية �� انتخابات املجلس البلدي املركزي حسب الجنس خالل دوراته األربعيتضح من 
وقد ترشح �� هذه الدورة % للذكور ٤٧٫٥و% لإلناث ٥١٫٨نسبة املق��ع�ن إ�� إجما�� الناخب�ن لتصل إ��  ارتفعت ٢٠٠٧الدورة الثالثة سنة 

 حيث بلغتنسبة املق��ع�ن إ�� إجما�� الناخب�ن امل�جل�ن من الجنس�ن ارتفعت  ٢٠١٥سنة  خامسة�� الدورة الو .ثالث سيدات فازت إحداهن
 حيث بلغتنسبة املق��ع�ن إ�� إجما�� الناخب�ن امل�جل�ن من الجنس�ن  ا �� الدورة السادسة انخفضتللذكور، بينم% ٦٥٫٢و% لإلناث ٧٠٫٣
.للذكور% ٤٨و% لإلناث ٤٨٫٢

)رقم٥/١جدولاملركزيالبلدياملجلسانتخابات��السياسيةاملشاركة:(  
  )٢٠١٩– ٢٠٠٧لل���ة)األخ��ةحسبالجنسخاللدوراتهاألربع

 البيان
الدورةالثالثة

٢٠٠٧
الدورةالرابعة

٢٠١١
خامسةالدورةال 

٢٠١٥  
سادسةالدورةال 

٢٠١٩ 
 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

 14,467 13,255 12,031 9,704 16,441 16,331 14,531 13,608 الناخبون العدد

 6,951 6,383 7,844  6,826 7,486 6,120 6,905 7,054 املق���ون 

 79  5 131 5 97 4 113 3 املرشحون 

 27 2 27 2 28 1 28 1 املنتخبون 

 52.2 47.8 55.4 44.6 50.3 49.7 51.6 48.4 الناخبون النسب

 52.1 47.9 53.5 46.5 55.0 45.0 49.5 50.5 املق���ون 

 94.0  6.0 96.3 3.7 96.0 4.0 97.4 2.6 املرشحون 

 93.1  6.9 93.1 6.9 96.6 3.4 96.6 3.4 املنتخبون 


 تارتفعت نسبة املنتخباأنه األربع األخ��ة، أال املشاركة �� انتخابات املجلس البلدي �� دوراته  �� بالرغم من تواضع نسبة تمثيل املرأة القطرية
  .٢٠١٩�� الدورة السادسة عام  ٦٫٩ا��  ٢٠٠٧�� الدورة الثالثة عام  ٣٫٤من 

   

)رقم٥/١شكل:( املركزيالبلدياملجلسانتخابات����ال�اخب��إجما��إ��املق��عنسبة  
 )٢٠١٩- ٢٠٠٧،لل���ة(األخ��ةخاللدوراتهاألربع



 الخاصةواملؤسساتالحكوميةاملؤسسات  
 ) نسبة اإلناث القطريات اللواتي يقمن بإدارة املشاريع واألعمال �� مختلف قطاعات ارتفاع ) ٥/٢يالحظ بشكل عام من جدول رقم

من إجما�� مديري ٢٠١٩% سنة ٢٣٫٨ليبلغ  ٢٠١٦% سنة ٢١٫٤اإلدارة الحكومية" حيث ارتفع من  "طاعقالسيما �� االقتصاد. و
�� القطاع املختلط من  من بإدارة املشاريع واألعماليقكما ارتفع بشكل واضح نسبة القطريات اللواتي  .القطري�ناملشاريع واألعمال 

خرى.األ ات�� القطاعب��م نس، وتنخفض ٢٠١٩% عام ٢٣٫٤ا��  ٢٠١٦% عام ١٧٫٢


)رقم٥/٢جدول:(���القطرواألعمالاملشاريعملديري��النسالتوزيع 
)ال���ةخاللالقطاعاتبعض��الجنس٢٠١٦حسب-٢٠١٩(  

القطاع
2016  2017  2018  2019  

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

 21.4 78.6 20.8 79.2 22.3 77.7 23.8 76.2إدارةحكومية

 24.4 75.6 29.7 70.3 30.1 69.9 18.0 82.0مؤسسة/شركةحكومية

 17.2 82.8 14.4 85.6 15.7 84.3 23.4 76.6مختلط

 15.3 84.7 18.8 81.2 15.7 84.3 14.1 85.9خاص




 املدنياملجتمعمؤسسات  
% ٢٢ت��أ� نحو  اإلناثحسب الجنس أن  رئاسة وعضوية مجالس اإلدارة �� عدد من مؤسسات املجتمع املدنيمن الجدول التا�� حول ب�ن تي

، حيث تبلغ أع�� نسبة ٢٠١٩% عام ٦٩بينما الذكور  % من إجما�� األعضاء �� مجالس إدار��ا٣١ويمثلن  .من مجالس إدارات هذه املؤسسات
  .٢٠١٩لإلناث األعضاء �� املؤسسة القطرية للعمل االجتما�� عام 
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)رقم٥/١شكل:( املركزيالبلدياملجلسانتخابات����ال�اخب��إجما��إ��املق��عنسبة  
 )٢٠١٩- ٢٠٠٧،لل���ة(األخ��ةخاللدوراتهاألربع



 الخاصةواملؤسساتالحكوميةاملؤسسات  
 ) نسبة اإلناث القطريات اللواتي يقمن بإدارة املشاريع واألعمال �� مختلف قطاعات ارتفاع ) ٥/٢يالحظ بشكل عام من جدول رقم

من إجما�� مديري ٢٠١٩% سنة ٢٣٫٨ليبلغ  ٢٠١٦% سنة ٢١٫٤اإلدارة الحكومية" حيث ارتفع من  "طاعقالسيما �� االقتصاد. و
�� القطاع املختلط من  من بإدارة املشاريع واألعماليقكما ارتفع بشكل واضح نسبة القطريات اللواتي  .القطري�ناملشاريع واألعمال 

خرى.األ ات�� القطاعب��م نس، وتنخفض ٢٠١٩% عام ٢٣٫٤ا��  ٢٠١٦% عام ١٧٫٢


)رقم٥/٢جدول:(���القطرواألعمالاملشاريعملديري��النسالتوزيع 
)ال���ةخاللالقطاعاتبعض��الجنس٢٠١٦حسب-٢٠١٩(  

القطاع
2016  2017  2018  2019  

 الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

 21.4 78.6 20.8 79.2 22.3 77.7 23.8 76.2إدارةحكومية

 24.4 75.6 29.7 70.3 30.1 69.9 18.0 82.0مؤسسة/شركةحكومية

 17.2 82.8 14.4 85.6 15.7 84.3 23.4 76.6مختلط

 15.3 84.7 18.8 81.2 15.7 84.3 14.1 85.9خاص




 املدنياملجتمعمؤسسات  
% ٢٢ت��أ� نحو  اإلناثحسب الجنس أن  رئاسة وعضوية مجالس اإلدارة �� عدد من مؤسسات املجتمع املدنيمن الجدول التا�� حول ب�ن تي

، حيث تبلغ أع�� نسبة ٢٠١٩% عام ٦٩بينما الذكور  % من إجما�� األعضاء �� مجالس إدار��ا٣١ويمثلن  .من مجالس إدارات هذه املؤسسات
  .٢٠١٩لإلناث األعضاء �� املؤسسة القطرية للعمل االجتما�� عام 
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)رقم٥/٣جدول:(املدنياملجتمعمؤسساتمنعدد��اإلدارةمجالسوعضويةرئاسة 
)ال���ةخاللالجنس٢٠١٩-٢٠١٦حسب(  

2019  2018 2017  2016  

املجتمعمؤسسات
  املدني

 الرئيس
أعضاء

مجلساالدارة
الرئيس

أعضاء
مجلساالدارة

 الرئيس
أعضاء

مجلساالدارة
الرئيس

أعضاء
مجلساإلدارة

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

 جمعيةقطرالخ���ة - 7 - 1 - 7  - 1 - 8 - 1 - 8 - 1

1  - 2 4 1 - 4 2 1 - 4 2 1 - 4 2 
القطريةالجمعية

 للسكري 

1  - 8 3 1 - 8 2 1  - 8 2 1 - 4 1 
األحمرالهالل

 القطري 

1 - 8 2  1 - 8 2 1 - 8 2 1 - 7 3 
القطريةالجمعية

ذويلتأهيل
الخاصةاالحتياجات

1  - 5 1  1  - 4 1 1 - 4 - 1  - 4 - 
��ال�قاالجسرةنادي

 واالجتما��

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

 - 1  - 1  - 1   -  2 - 1 2 1 - 1 4 2 
للعملقطرمركز

 التطو��

1  - 4  - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 
جاسممؤسسة
جاسمبنوحمد

  )٥(الخ���ة

- 1 4 5 - 1 4 5 - 1 4 5 - 1 4 5 
القطريةاملؤسسة

االجتما��للعمل)٦(  

 املجموع 13 40 2 7 12 43 2 7 14 42 2 7 18 41 2 7

 

 ة��الحياةالعامةاملشارك -٢

 العامواألمنالنظام  
، و�ــ� نســبة مشــجعة حيــث أن أول امــرأة ٢٠١٩% مــن إجمــا�� املحــام�ن القطــري�ن ســنة ١٩٫٣نحــو   )٧( املحاميــاتبلغــت نســبة اإلنــاث 

مهـــن القضـــاة والنيابـــة العامـــة، كمـــا أ��ـــا تشـــارك  ٢٠١٠دخلـــت املـــرأة ســـنة  . وقـــد٢٠٠٠قطريـــة عملـــت �ـــ� ســـلك املحامـــاة كانـــت ســـنة 
وبصورة واضحة �� العديد من إدارات وزارة الداخلية كإدارة املرور والدوريات وإدارة الجوازات. 

                                                 
ن جاسم ال���ية.تم تغـ�� اسم مؤسسة الشيخ جاسم بن ج�� آل ثاني ال���ية إ�� مؤسسة جاسم وحمد ب )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  –للحماية والتأهيل االجتما�� (حماية الطفل واملرأة 

مركز الشفلح. –(دريمة) املؤسسة القطرية لرعاية األيتام –(إحسان) املسن�ن
يشمل املشتغل�ن ومن هم تحت التدريب. )٧(

)رقمواملحاماة ):٥/٤جدولومساعد��مالقضاةومهنالعامةالنيابة��القطري�نعدد  
الف��ةخاللالجنس٢٠١٩-٢٠١٦(حسب(  

البيان 
2016 2017 2018 2019 

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

 172 3 153 3 141 3 124 3  أعضاءالنيابةالعامةومساعدوهم

 132 8 130 8 118 7 121 7  القضاةومساعدوهم

 146 35 138 22 117 30 123  28  ون املحام

 اإلعالم  
 بأن الذكور ٢٠١٩��� سنة  ٢٠١٦) املشاركة �� الصحف واملجالت حسب الجنس والجنسية خالل الف��� من سنة ٥/٥�ب�ن الجدول رقم (
لقطري�ن �� تحرير الصحف لذكور انسبة مشاركة اأن ) ٥/٢البياني (ويتضح من الرسم  .املناصب العليا للصحف واملجالت القطري�ن يشغلون

.٢٠١٩عام  %١٫٥�� تذبذب بينما نسبة القطريات �� انخفاض ا�� ان ارتفع مره اخرى ا��  )٢٠١٩ -٢٠١٦الف��� (واملجالت خالل 
  

)رقمواملجالت ):٥/٥جدولالصحفتحرير��املشاركة 
)الف��ةخاللوالجنسيةالجنس٢٠١٦حسب -٢٠١٩(  

 السنة الوظيفة
 املجموع قطري 

 الذكور  اإلناثالذكوراإلناث

 12 0 12 0 2016 رئيسونائبرئيستحرير

2017 0 11 0 11 

2018 0 12 0 12 

2019 0 10  0 10  

 14 1 5 0 2016 مديرونائبمديرتحرير

2017 0 4 1 14 

2018 0 7 0  12 

2019 0 4 0  8 

 11 0 0 0 2016 ��رت��تحرير

2017 0 0 0 4  

2018 0 0 0 9 

2019 0  1 0 5 

محرر2016 2 37 37 268 

2017 2 8 29 227 

2018 0 6 13 139 

2019 2  2 13 203 

 2016 1 0 1 50مخرج

2017 1 0 1 61 

2018 0 1 7 30 

2019 0  0  0 21 
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)رقم٥/٣جدول:(املدنياملجتمعمؤسساتمنعدد��اإلدارةمجالسوعضويةرئاسة 
)ال���ةخاللالجنس٢٠١٩-٢٠١٦حسب(  

2019  2018 2017  2016  

املجتمعمؤسسات
  املدني

 الرئيس
أعضاء

مجلساالدارة
الرئيس

أعضاء
مجلساالدارة

 الرئيس
أعضاء

مجلساالدارة
الرئيس

أعضاء
مجلساإلدارة

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

 جمعيةقطرالخ���ة - 7 - 1 - 7  - 1 - 8 - 1 - 8 - 1

1  - 2 4 1 - 4 2 1 - 4 2 1 - 4 2 
القطريةالجمعية

 للسكري 

1  - 8 3 1 - 8 2 1  - 8 2 1 - 4 1 
األحمرالهالل

 القطري 

1 - 8 2  1 - 8 2 1 - 8 2 1 - 7 3 
القطريةالجمعية

ذويلتأهيل
الخاصةاالحتياجات

1  - 5 1  1  - 4 1 1 - 4 - 1  - 4 - 
��ال�قاالجسرةنادي

 واالجتما��

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

 - 1  - 1  - 1   -  2 - 1 2 1 - 1 4 2 
للعملقطرمركز

 التطو��

1  - 4  - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 
جاسممؤسسة
جاسمبنوحمد

  )٥(الخ���ة

- 1 4 5 - 1 4 5 - 1 4 5 - 1 4 5 
القطريةاملؤسسة

االجتما��للعمل)٦(  

 املجموع 13 40 2 7 12 43 2 7 14 42 2 7 18 41 2 7

 

 ة��الحياةالعامةاملشارك -٢

 العامواألمنالنظام  
، و�ــ� نســبة مشــجعة حيــث أن أول امــرأة ٢٠١٩% مــن إجمــا�� املحــام�ن القطــري�ن ســنة ١٩٫٣نحــو   )٧( املحاميــاتبلغــت نســبة اإلنــاث 

مهـــن القضـــاة والنيابـــة العامـــة، كمـــا أ��ـــا تشـــارك  ٢٠١٠دخلـــت املـــرأة ســـنة  . وقـــد٢٠٠٠قطريـــة عملـــت �ـــ� ســـلك املحامـــاة كانـــت ســـنة 
وبصورة واضحة �� العديد من إدارات وزارة الداخلية كإدارة املرور والدوريات وإدارة الجوازات. 

                                                 
ن جاسم ال���ية.تم تغـ�� اسم مؤسسة الشيخ جاسم بن ج�� آل ثاني ال���ية إ�� مؤسسة جاسم وحمد ب )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  –للحماية والتأهيل االجتما�� (حماية الطفل واملرأة 

مركز الشفلح. –(دريمة) املؤسسة القطرية لرعاية األيتام –(إحسان) املسن�ن
يشمل املشتغل�ن ومن هم تحت التدريب. )٧(

)رقمواملحاماة ):٥/٤جدولومساعد��مالقضاةومهنالعامةالنيابة��القطري�نعدد  
الف��ةخاللالجنس٢٠١٩-٢٠١٦(حسب(  

البيان 
2016 2017 2018 2019 

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

 172 3 153 3 141 3 124 3  أعضاءالنيابةالعامةومساعدوهم

 132 8 130 8 118 7 121 7  القضاةومساعدوهم

 146 35 138 22 117 30 123  28  ون املحام

 اإلعالم  
 بأن الذكور ٢٠١٩��� سنة  ٢٠١٦) املشاركة �� الصحف واملجالت حسب الجنس والجنسية خالل الف��� من سنة ٥/٥�ب�ن الجدول رقم (
لقطري�ن �� تحرير الصحف لذكور انسبة مشاركة اأن ) ٥/٢البياني (ويتضح من الرسم  .املناصب العليا للصحف واملجالت القطري�ن يشغلون

.٢٠١٩عام  %١٫٥�� تذبذب بينما نسبة القطريات �� انخفاض ا�� ان ارتفع مره اخرى ا��  )٢٠١٩ -٢٠١٦الف��� (واملجالت خالل 
  

)رقمواملجالت ):٥/٥جدولالصحفتحرير��املشاركة 
)الف��ةخاللوالجنسيةالجنس٢٠١٦حسب -٢٠١٩(  

 السنة الوظيفة
 املجموع قطري 

 الذكور  اإلناثالذكوراإلناث

 12 0 12 0 2016 رئيسونائبرئيستحرير

2017 0 11 0 11 

2018 0 12 0 12 

2019 0 10  0 10  

 14 1 5 0 2016 مديرونائبمديرتحرير

2017 0 4 1 14 

2018 0 7 0  12 

2019 0 4 0  8 

 11 0 0 0 2016 ��رت��تحرير

2017 0 0 0 4  

2018 0 0 0 9 

2019 0  1 0 5 

محرر2016 2 37 37 268 

2017 2 8 29 227 

2018 0 6 13 139 

2019 2  2 13 203 

 2016 1 0 1 50مخرج

2017 1 0 1 61 

2018 0 1 7 30 

2019 0  0  0 21 
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 السنة الوظيفة
 املجموع قطري 

 الذكور  اإلناثالذكوراإلناث

 2016 11 5 22 79مراسل

2017 8 8 17 75  

2018 3 6 9 19 

2019 2  3 2 10 

 434 61 59 14 2016 املجموع

2017 11 31 48 392 

2018 3 32  29 221 

2019 4  20  15 257  

نسبةمشاركةال�طري����تحريرالصحف النسب
ك املشا ا� � ن ال ال امل

تحرير��املشاركةنسبة
ال امل ال

2016 2.8  11.9 12.3 87.7 

2017 2.5  7 10.9 89.1 

2018 1.2 12.8 11.6 88.4 

2019 1.5 7.4 5.5 94.5 

                            .تم اختيار املهن بناًء ع�� تركز الق�ري�ن ال�امل�ن �ي الصحف واملجالت

 

)رقمواملجالت٥/٢شكلالصحفتحرير����ال�طريمشاركةنسبة:(الجنسحسب 
)���الف٢٠١٦خالل-٢٠١٩(  

 

 الرياضة  
% مقابل ١٠ات الالعبحيث بلغت نسبة  .والجنس) الالعبون املسجلون باالتحادات الرياضية حسب النشاط الريا��� ٥/٦يب�ن الجدول رقم (

املقابل ي � .٢٠١٨/٢٠١٩العبة عام  ٢٥٥٢ا��  ٢٠١٥/٢٠١٦العبة عام  ١٥١٦. وقد ارتفع عدد الالعبات من ٢٠١٨/٢٠١٩% عام ٩٠الالعبون 
.٢٠١٨/٢٠١٩عام  االعبً ٢٣٧١٦ا��  االعبً ١٩٠٤١الذكور الالعب�ن من ارتفع أيضا عدد 


   

11.9

7.0

12.8

7.4

2.8 2.5
1.2 1.5

0

2

4

6

8

10

12

14

2016 2017 2018 2019

بة
نس

ال

الذكور اإلناث



61 المرأة والرجل في دولة قطر: صورة إحصائية 2020

)رقم٥/٦جدول:(عددالرياضيةباالتحاداتاملسجلونالالعبون 
  )٢٠١٨/٢٠١٩– ٢٠١٥/٢٠١٦(خاللاملواسموالجنس*حسبالنشاطالريا���

النشاطالريا���
2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

الذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناث

05127054340855105358 كرةالقدم

القطريللكريكتالنادي  62206362236325530421554530

362108018970257002691 ألعابالقوى 

02075021400243512327 السباحة

02038020000200001770 كرةاليد

01519015040135901756 كرةالطائرة

2819972204244627277866 الهوكي

01217012100154101066 كرةالسلة

والجودوالتايكوندو  304119010921788159474587

130237156313178380243371 التنس

جاتالهوائيةاالدر   12230222634250522

000000295255 الرج��

27043003070169227265 الكاراتيه

751247512476124188291 الرمايةوالقوسوالسهم

0442046704400377 كرةالطاولة

256165284167248132169191 الجمباز

000000100204 ناديحلبةلوسيل

* *املرأةرياضة  2950295025202240

105417977111882138 الفروسية

38302627204267151 الشطرنج

 23716 2552 24031 1458 18493 1096 19041 1516 املجموع
نشاط ريا���  ٢٠تركزهم �� أ���  *

ً٢٠١٨/٢٠١٩من  ا*بيانات الر��� ونادي حلبة الوسيل بدء
كرة الطاولة.      الطائرة،كرة  اليد،كرة  السلة،كرة  القدم،كرة  :ة املرأةرياضتشمل ** 
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تركز مشاركة اإلناث ��  ٢٠١٨/٢٠١٩والجنس عام  االتحادات الرياضية حسب النشاط الريا����� ن �ن املسجل�الالعبيتضح من إحصاءات 
 ا،العبً ٥٣٥٨عددهم حيث بلغ  ،كرة القدم بينما ت��كز مشاركة الذكور �� رياضة ،العبة ٤٧٤ ن، حيث بلغ عددهالتايكوندو والجودو رياضة

.االعبً ٤٥٣٠، حيث بلغ عددهم الكريكت مشاركة الذكور �� رياضةا يل��


)رقم٥/٣شكل:(باتالالععدداملسجال اإلناثتباالتحادات
  )٢٠١٨/٢٠١٩(الرياضيةحسبالنشاطالريا���

)رقم٥/٤شكل:(عددالالعبونالذكورباالتحاداتاملسجلون
  )٢٠١٨/٢٠١٩(الرياضيةحسبالنشاطالريا���

   
 لذكورا ال�� ي��كز ���ا *األنشطة الرياضية املختارةاإلناث ال�� ت��كز ���ا *األنشطة الرياضية املختارة
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عدد المعاقين القطريين من سنوات التعداد

المعاقين ٢٠١٠
(قطريين وغير قطريين)

الحالة الزواجيةالحالة التعليمية

عدد المعاقون القطريون النشيطون إقتصادي� ٢٠١٠

%٣٤%٢٥%٢٣%١٩

٢٨,٧

٦٤,٨

٤,٦

١,٩

٢٥,٢

٣٧,٤

٣٣,٢

٤,٢

ذكور: ١٤٤ا�ناث: ٥٣

تعداد ٢٠١٠تعداد ٢٠٠٤تعداد ١٩٩٧تعداد ١٩٨٦
المجموع: ٣١٨٥المجموع: ٢٣٩٩المجموع: ١٤٧٩المجموع: ٤٣٦

%٥٤,٤%٤٥,٦%٥٨,٠%٤٢,٠%٦١,٦%٣٨,٤%٤٩,٥%٥٠,٥

إناث:

أمية

دون الثانوية

ثانوية فأعلى

أخرى

ذكور:

أمي

دون الثانوية

ثانوية فأعلى

أخرى

٪٥١٫٦

٪٣٨٫٠

٪٩٫٣

٪١٫١

٪٣٢٫٧

٪٥١٫٨

٪١٤٫٦

٪٠٫٩
�
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يتنــاول هــذا الفصــل تحليــًا لواقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وخصائصهــم الديموغرافيــة باالعتماد 
علــى نتائــج التعــدادات الســكانية للســنوات 1986، 1997، 2004 و مــن ســنة 2010 إلــى 2019، ونتائــج 
المســح الشــامل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ســنة 2007 والبيانــات مــن الســجات اإلداريــة المتعلقــة 
ــن  ــا م ــي يتلقونه ــات الت ــم والخدم ــة به ــز المعني ــجلين بالمراك ــة المس ــاءات ذوي اإلعاق بإحص

مستشــفى الرميلــة.

وينقسم الفصل إلى سبعة محاور:

1. التركيبة السكانية لذوي اإلعاقة.

2. األشخاص ذوو اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة.

3. األشخاص ذوو اإلعاقة حسب الحالة الزواجية.

4. األشخاص ذوو اإلعاقة المسجلون بالمراكز المعنية بذوي اإلعاقة.

5. األشخاص ذوو اإلعاقة حسب الحالة التعليمية.

6. األشخاص ذوو اإلعاقة حسب المشاركة االقتصادية والمهنية.

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

وتــم تجميــع بيانــات هــذا الفصــل مــن عــدة مصــادر تشــمل التعــداد العــام للســكان والمســاكن، 
وفصــل ذوي اإلعاقــة مــن المجموعــة اإلحصائيــة الســنوية، باإلضافــة إلــى بيانــات الســجات اإلداريــة.
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١- ال��كيبةاإلعاقةالسكانيةلذوي 
) أن نسبة ٦/١ويب�ن جدول رقم ( .% من إجما�� السكان٠٫٤وهو ما يمثل نسبه  )٨(٢٠١٠فردًا سنة  ٧٦٤٣بلغ 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  يذوالقطري�ن بشكل عام. أما توزيع األشخاص  ����عدد السكان 

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

  

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

 الجنسية الجنس 1986 1997  *2004 2007  2010

 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 �� ٦/٢والجدول رقم ( ،تحديد نوع اإلعاقة وشد��ا يساهم �� تحديد التداب�� الالزمة ملعالج��ا إن

أما عن  %.٢١٫٧% من إجما�� الصعوبات لدى األفراد تل��ا اإلعاقات الحركية بنسبة ٣٦٫٥، حيث تشكل املختلفةاإلعاقات الذهنية بأنواعها 
فاملالحظ أن أك�� ثالث صعوبات انتشارًا ب�ن الذكور واإلناث ع�� حد سواء �� اإلعاقات الذهنية ع األشخاص ذوي اإلعاقة حسب الجنستوزي

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

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

 نوعاإلعاقة اإلناث الذكور  املجموع

 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 ١٥(من إ�ما�� اإلناث القطريات من ذوات اإلعاقة  %٣٧٫٤تتجاوز نسب��ن  من اإلناث القطريات حيث ال

)رقم٦/٣جدولاإلعاقةذوي��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

ذوي  فئةوتأهيلهم من جميع النوا��. هذا ويعكس االلتحاق باملراكز الجهد املقدم من طرف الدولة والهيئات �� هذا املجال ومدى استفادة 
) زيادة عدد امل�جل�� �� ٦/٤م (ويب�� جدول رق .٢٠١٩مركزًا سنة  ٣٥ز املعنية بذوي اإلعاقة من هذه الخدمات، فقد بلغ عدد املراكاإلعاقة 

واختالف  الحكوميةويعود ذلك ��� دمج بعض حاالت اإلعاقة �� املدارس  .بعض مراكز ذوي اإلعاقة وباملقابل انخفاض العدد �� بعضها اآلخر
قدمة �� املراكز وتخصصها لنوع مع�� من اإلعاقة. وفيما يتعلق بأعداد امل�جل�� �� مراكز ذوي اإلعاقة حسب الجنس تب�� ارتفاع الخدمات امل

ويرجع ذلك ��� زيادة انتشار نسبة اإلعاقة ب�� الذكور مقارنة باإلناث. ،عن اإلناث �� جميع املراكز الذكور ةنسب
  

 ):عدداألشخاصذوياإلعاقةاملسجل�ن��مراكزذوياإلعاقة٦/٤(جدولرقم
)���الفخاللواملركزالجنس٢٠١٨حسب-٢٠١٩( 

(%)السنوي����املركز الجنس 2018 2019  الت 

اإلناث 223 246 10.3   مركزالشفلح
الذكور  401 488 21.7
اإلناث 275 290 5.5  معهدالنورللمكفو��ن
الذكور  272 283 4.0
اإلناث 2,588 2,844 9.9  الجمعيةالقطريةلتأهيلذوياالحتياجاتالخاصة

الذكور  4,307 4,792 11.3
اإلناث 39 38 2.6-  االتحادالقطريلرياضةذوياالحتياجاتالخاصة
الذكور  158 167 5.7
اإلناث 23 24 4.3  ال��بيةالسمعيةجمعم

الذكور  21 43 104.8
اإلناث 14 13 7.1-  مركزالدوحةالعامليلذوياالحتياجاتالخاصة

الذكور  39 29 25.6-
اإلناث 42 40 4.8-  مدرسةالتمكنالشاملة
الذكور  136 135 0.7-
اإلناث 107 117 9.3  املركزالقطريال�قا��االجتما��للصم
الذكور  237 237 0.0
اإلناث 114 115 0.9  مركزقطراالجتما��وال�قا��للمكفو��ن
الذكور  165 166 0.6

اإلناث 17 14 17.6-  مركزستيببايستيب
الذكور  78 71 9.0-

25.2%

37.4%

33.2%

4.2%

لم ت��و� أبدا

م��وجة 

مطلقة 

أرملة 

اإلناث

28.7%

64.8%

4.6% 1.9%

لم ي��و� أبدا

م��و�

مطلق

أرمل

الذكور 

(%)السنوي���املركز الجنس 2018 2019  التغ 

اإلناث 22 12 45.5-  مركزقطرللتوحد
الذكور  68 56 17.6-
اإلناث 1,772 1,782 0.6 مدىمركز  
الذكور  3,132 3,144 0.4

اإلناث 4 5 25.0 أمركزوميغا 
الذكور  22 22 0.0

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

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

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

الحا�ل�ن ع�� مؤهل اإلعدادية والثانوية العامة قياسًا باإلناث من ذوات اإلعاقة.
  

)رقم٦/٥جدول)اإلعاقةذوي��للقطري��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��للقطري��النس١٠التوزيع(��ك��سنوات 
،التعليميةوالحالةالجنستعدادحسب٢٠١٠  
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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

ذوي  فئةوتأهيلهم من جميع النوا��. هذا ويعكس االلتحاق باملراكز الجهد املقدم من طرف الدولة والهيئات �� هذا املجال ومدى استفادة 
) زيادة عدد امل�جل�� �� ٦/٤م (ويب�� جدول رق .٢٠١٩مركزًا سنة  ٣٥ز املعنية بذوي اإلعاقة من هذه الخدمات، فقد بلغ عدد املراكاإلعاقة 

واختالف  الحكوميةويعود ذلك ��� دمج بعض حاالت اإلعاقة �� املدارس  .بعض مراكز ذوي اإلعاقة وباملقابل انخفاض العدد �� بعضها اآلخر
قدمة �� املراكز وتخصصها لنوع مع�� من اإلعاقة. وفيما يتعلق بأعداد امل�جل�� �� مراكز ذوي اإلعاقة حسب الجنس تب�� ارتفاع الخدمات امل

ويرجع ذلك ��� زيادة انتشار نسبة اإلعاقة ب�� الذكور مقارنة باإلناث. ،عن اإلناث �� جميع املراكز الذكور ةنسب
  

 ):عدداألشخاصذوياإلعاقةاملسجل�ن��مراكزذوياإلعاقة٦/٤(جدولرقم
)���الفخاللواملركزالجنس٢٠١٨حسب-٢٠١٩( 

(%)السنوي����املركز الجنس 2018 2019  الت 

اإلناث 223 246 10.3   مركزالشفلح
الذكور  401 488 21.7
اإلناث 275 290 5.5  معهدالنورللمكفو��ن
الذكور  272 283 4.0
اإلناث 2,588 2,844 9.9  الجمعيةالقطريةلتأهيلذوياالحتياجاتالخاصة

الذكور  4,307 4,792 11.3
اإلناث 39 38 2.6-  االتحادالقطريلرياضةذوياالحتياجاتالخاصة
الذكور  158 167 5.7
اإلناث 23 24 4.3  ال��بيةالسمعيةجمعم

الذكور  21 43 104.8
اإلناث 14 13 7.1-  مركزالدوحةالعامليلذوياالحتياجاتالخاصة

الذكور  39 29 25.6-
اإلناث 42 40 4.8-  مدرسةالتمكنالشاملة
الذكور  136 135 0.7-
اإلناث 107 117 9.3  املركزالقطريال�قا��االجتما��للصم
الذكور  237 237 0.0
اإلناث 114 115 0.9  مركزقطراالجتما��وال�قا��للمكفو��ن
الذكور  165 166 0.6

اإلناث 17 14 17.6-  مركزستيببايستيب
الذكور  78 71 9.0-

25.2%

37.4%

33.2%

4.2%

لم ت��و� أبدا

م��وجة 

مطلقة 

أرملة 

اإلناث

28.7%

64.8%

4.6% 1.9%

لم ي��و� أبدا

م��و�

مطلق

أرمل

الذكور 

(%)السنوي���املركز الجنس 2018 2019  التغ 

اإلناث 22 12 45.5-  مركزقطرللتوحد
الذكور  68 56 17.6-
اإلناث 1,772 1,782 0.6 مدىمركز  
الذكور  3,132 3,144 0.4

اإلناث 4 5 25.0 أمركزوميغا 
الذكور  22 22 0.0

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

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

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

الحا�ل�ن ع�� مؤهل اإلعدادية والثانوية العامة قياسًا باإلناث من ذوات اإلعاقة.
  

)رقم٦/٥جدول)اإلعاقةذوي��للقطري��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��للقطري��النس١٠التوزيع(��ك��سنوات 
،التعليميةوالحالةالجنستعدادحسب٢٠١٠  
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 األشخاصذوواإلعاقةحسباملشاركةاالقتصاديةواملهنية -٦

 اإلعاقةلذوياالقتصاديةاملشاركة  
% من ��ما�ي 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  ،ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصادياً% من ��ما�ي األشخاص القطري�ن ٧٣٫١الذكور 

% من ��ما�ي القطرين املتعطل�ن من ذوي ٦٦٫٧متعطاًل ومتعطلًة، وتشكل نسبة اإلناث القطريات املتعطالت من ذوات اإلعاقة 
. ٢٠١٠اإلعاقة سنة 

)رقم٦/٦جدوللل�طري�ناالقتصاديةاملشاركةمعدل:()اإلعاقة١٥ذوي(��ك��سنة 
الجنسحسباإلعاقةذوي��جما�تعدادمن٢٠١٠  

االقتصاديةاملشاركةمعدل

  لذوياإلعاقة

النشيط�نال�طري�نعدد

  اقتصادياً 
 الجنس

 اإلناث 53 4.2

 الذكور  144 9.5

  املجموع 197 7.1

 

 حسباقتصاديًاالنشيطوناإلعاقةذوواألشخاصاملهنة  
سنة ف����) حسب الجنس  ١٥التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديًا ( الذي يوضح )٦/٧( جدولالمن 

من أ��� املهن ال�� استوعبت هذه الشريحة تل��ا املهن الفنية التخصصية فاملهن املتعلقة  يواملهنة، نالحظ أن مهنة الكتبة �
من ��ما�ي األشخاص ذوي اإلعاقة  % ع�� التوا�ي١٢% و ٢٥٫٦%، ٣٦٫٠�ي تشكل باملشرع�ن وموظفي اإلدارة العليا واملديرين و

الذكور. أما األشخاص ذواإلعاقة من اإلناث ف���ّن ي����ن �ي مهن الكتبة فاملهن االختصاصية وأخ��ًا �ي املهن الفنية التخصصية  ي
% ع�� التوا�ي.١٠% و ١٦٫٧%، ٦٣٫٣وبنسبة 



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

 املهنة اإلناث الذكور   املجموع

 املشرعونوموظفواإلدارةالعلياواملديرون 3.3 12.0 10.4

 االختصاصيون  16.7 6.8 8.6

22.7 25.6 10.0 واالختصاصيوناملساعدون الفنيون 

 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

  
   

سنة ��ك��) ١٥): التوزيع النس�� للقطر��ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديًا (٦/٥شكل رقم (
٢٠١٠ تعدادحسب الجنس واملهنة  

  
 

 األشخاص ذوو اإلعاقة النشيطون اقتصاديًا حسب القطاع
التعدادإحصاءات��٢٠١٠�ش)رقمجدول٦/٨مناألشخاصتوظيف����األكالنصيب��عيستحوذالحكوميالقطاعأن��إ(
ونسب��ماإلعاقة٨٣٫٤ذويو%و ٩٠للذكور%التوا��ا��عإلناث،القطاعالخاصيليهذويمنالقطريونالذكوريشكلالذي

نسبةفيها١٠٫٥اإلعاقة�� وقدلسنةذا��ا%منإجما��ذوياإلعاقةالعامل�نالنشيط�ناقتصاديًا .األ إقامتشؤوندارةسرة
اإل  التنمية بتوظيفاألبوزارة والعملوالشؤوناالجتماعية القطري�نابتداءً شخاصذوياإل دارية عاقة وفق٢٠١٨منسنة ،
):��التاإالتصنيف،بصريةوإعاقة،حركيةإو عاقة،سمعيةإو عاقة،متعددةإو عاقة،عقليةإو عاقةحيث،(جلديةعاقةعددبلغ
الذكوراإل ٥٧توظيفوعدد،٥٠ناث،���الاملجموع١٠٧ليكون.  



سنة ��ك��)  ١٥): التوزيع النس�� للقطر��ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديًا (٦/٨جدول رقم (
٢٠١٠ تعدادحسب الجنس والقطاع،  

املجموع  الذكور اإلناث القطاع

حكومي 90.0 83.4 84.7

خاص 0.0 10.5 4.9

مختلط 3.3 5.3 8.6

1.8 0.8 6.7 أخرى

املجموع 100 100 100
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 األشخاصذوواإلعاقةحسباملشاركةاالقتصاديةواملهنية -٦

 اإلعاقةلذوياالقتصاديةاملشاركة  
% من ��ما�ي 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  ،ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصادياً% من ��ما�ي األشخاص القطري�ن ٧٣٫١الذكور 

% من ��ما�ي القطرين املتعطل�ن من ذوي ٦٦٫٧متعطاًل ومتعطلًة، وتشكل نسبة اإلناث القطريات املتعطالت من ذوات اإلعاقة 
. ٢٠١٠اإلعاقة سنة 

)رقم٦/٦جدوللل�طري�ناالقتصاديةاملشاركةمعدل:()اإلعاقة١٥ذوي(��ك��سنة 
الجنسحسباإلعاقةذوي��جما�تعدادمن٢٠١٠  

االقتصاديةاملشاركةمعدل

  لذوياإلعاقة

النشيط�نال�طري�نعدد

  اقتصادياً 
 الجنس

 اإلناث 53 4.2

 الذكور  144 9.5

  املجموع 197 7.1

 

 حسباقتصاديًاالنشيطوناإلعاقةذوواألشخاصاملهنة  
سنة ف����) حسب الجنس  ١٥التوزيع النس�� للقطري�ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديًا ( الذي يوضح )٦/٧( جدولالمن 

من أ��� املهن ال�� استوعبت هذه الشريحة تل��ا املهن الفنية التخصصية فاملهن املتعلقة  يواملهنة، نالحظ أن مهنة الكتبة �
من ��ما�ي األشخاص ذوي اإلعاقة  % ع�� التوا�ي١٢% و ٢٥٫٦%، ٣٦٫٠�ي تشكل باملشرع�ن وموظفي اإلدارة العليا واملديرين و

الذكور. أما األشخاص ذواإلعاقة من اإلناث ف���ّن ي����ن �ي مهن الكتبة فاملهن االختصاصية وأخ��ًا �ي املهن الفنية التخصصية  ي
% ع�� التوا�ي.١٠% و ١٦٫٧%، ٦٣٫٣وبنسبة 



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

 املهنة اإلناث الذكور   املجموع

 املشرعونوموظفواإلدارةالعلياواملديرون 3.3 12.0 10.4

 االختصاصيون  16.7 6.8 8.6

22.7 25.6 10.0 واالختصاصيوناملساعدون الفنيون 

 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

  
   

سنة ��ك��) ١٥): التوزيع النس�� للقطر��ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديًا (٦/٥شكل رقم (
٢٠١٠ تعدادحسب الجنس واملهنة  

  
 

 األشخاص ذوو اإلعاقة النشيطون اقتصاديًا حسب القطاع
التعدادإحصاءات��٢٠١٠�ش)رقمجدول٦/٨مناألشخاصتوظيف����األكالنصيب��عيستحوذالحكوميالقطاعأن��إ(
ونسب��ماإلعاقة٨٣٫٤ذويو%و ٩٠للذكور%التوا��ا��عإلناث،القطاعالخاصيليهذويمنالقطريونالذكوريشكلالذي

نسبةفيها١٠٫٥اإلعاقة�� وقدلسنةذا��ا%منإجما��ذوياإلعاقةالعامل�نالنشيط�ناقتصاديًا .األ إقامتشؤوندارةسرة
اإل  التنمية بتوظيفاألبوزارة والعملوالشؤوناالجتماعية القطري�نابتداءً شخاصذوياإل دارية عاقة وفق٢٠١٨منسنة ،
):��التاإالتصنيف،بصريةوإعاقة،حركيةإو عاقة،سمعيةإو عاقة،متعددةإو عاقة،عقليةإو عاقةحيث،(جلديةعاقةعددبلغ
الذكوراإل ٥٧توظيفوعدد،٥٠ناث،���الاملجموع١٠٧ليكون.  



سنة ��ك��)  ١٥): التوزيع النس�� للقطر��ن ذوي اإلعاقة النشيط�ن اقتصاديًا (٦/٨جدول رقم (
٢٠١٠ تعدادحسب الجنس والقطاع،  

املجموع  الذكور اإلناث القطاع

حكومي 90.0 83.4 84.7

خاص 0.0 10.5 4.9

مختلط 3.3 5.3 8.6

1.8 0.8 6.7 أخرى

املجموع 100 100 100
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)رقم٦/٦شكل)اقتصاديًا��النشيطاإلعاقةذوي��للقطري��النسالتوزيع:(١٥�ك��رسنة( 
والقطاعالجنستعدادحسب٢٠١٠ 


٧- ومو�ف��االرميلةمستشفىمنخدماتتلقواالذيناإلعاقةذوواألشخاص  

قطريًا من ذوي اإلعاقة خدمات �� مرافق مستشفى الرميلة ومركز قطر إلعادة التأهيل سواء تم إدخالهم للمستشفى أم تحويلهم  ٤٬٢٣١تلقى 
ومركز قطر إلعادة التأهيل  لتلقي خدمة واحدة أو أك��. وتمثل نسبة الذكور القطري�ن ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خدمات �� مستشفى الرميلة

) أن خدمات ذوي ٦/٩% من إ�ما�� القطرين ذوي اإلعاقة الذين تلقوا الخدمات. كما يب�ن الجدول رقم (٤٩٫٩ل اإلناث % مقاب٥٠٫١حوا�� 
إلناث ع�� التوا��، تل��ا إعاقات ك�� السن للذكور وا% ٢٠٫٩% و ٤٢٫٥ بنسبة اإلعاقة الحركية شكلت النصيب األك�� من الخدمات املقدمة

% من إ�ما�� ١٣٫٤فقد بلغت  النمائية�ما�� اإلناث الالتي تلق�ن خدمات، أما نسبة الذكور �� اإلعاقات % من إ٢٠٫٢حيث بلغت  ،لإلناث
  .٢٠١٩ �� عام الذكور القطري�ن ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خدمات �� مستشفى الرميلة ومركز قطر إلعادة التأهيل

 

)رقم٦/٩جدول)اإلعاقةذوي��القطريعدد:(١٥(ك�ر��الرميلةسنةمستشفى��خدماتتلقواالذين 
سنة،اإلعاقةونوعالجنس٢٠١٩حسب  

 نوعاإلعاقة اإلناث الذكور  املجموع

 إعاقةذهنية 52 82 134

 إعاقةحركية 441 900 1341

 إعاقةسمعية 35 25 60

 إعاقةبصرية 3 2 5

 للغةاإعاقةاضطرابالنطقو  401 242 643

 متعددةإعاقة 275 138 413

 إعاقاتنمائية 324 285 609

 إعاقاتك�رالسن 426 245 671

 إعاقةنفسيةواجتماعية 154 201 355

 املجموع 2111 2120 4231
  األعداد املذكورة �� أعداد األشخاص من ذوي اإلعاقات الذين تلقوا خدمات �� مرافق مستشفى الرميلة سواء أتم إدخالهم

.الخدماتللمستشفى أم تحويلهم لتلقي 
  من أك�� من وحدة الخدمةمالحظة: املريض قد يتم تحويله أك�� من مرة خالل العام لتلقي الخدمة، أو قد يحتاج.  
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الذكور  اإلناث 

ناث. ومن إ% ٦٧٫٠% ذكور و ٣٣٫٠ م���موظفًا،  ٢١٤٨األفراد ذوي اإلعاقة �� مستشفى الرميلة  ةعدد ال�امل�ن �� خدم ، بلغ٢٠١٩�� عام 
% من ٩٠٫٥املالحظ أن اإلناث تحتل الحصة األك�� من إ�ما�� عدد املوظف�ن �� مستشفى الرميلة. كما أن نسبة اإلناث القطريات قد شكلت 

) مدى تطور نسبة اإلناث املوظفات خالل السنوات األخ���.٦/١٠ال�امل�ن �� مستشفى الرميلة. �ب�ن الجدول (إ�ما�� القطري�ن 


)رقم٦/١٠جدولاإلعاقةذويلألشخاصخدماتيقدمونالذينللمو�ف�ن��النسالتوزيع( 
)���الفخاللوالجنسيةالجنسحسبالرميلةمستشفى��٢٠١٦ -٢٠١٩(  

 السنوات  قطري   املجموع
الذكور    اإلناث  الذكور  اإلناث

40.3 59.7 10.9 89.1 2016 

37.1 62.9 13.8 86.2 2017 

36.6 63.4 14.1 85.9 2018 

33.0 67.0 9.5 90.5 2019 
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)رقم٦/٦شكل)اقتصاديًا��النشيطاإلعاقةذوي��للقطري��النسالتوزيع:(١٥�ك��رسنة( 
والقطاعالجنستعدادحسب٢٠١٠ 


٧- ومو�ف��االرميلةمستشفىمنخدماتتلقواالذيناإلعاقةذوواألشخاص  

قطريًا من ذوي اإلعاقة خدمات �� مرافق مستشفى الرميلة ومركز قطر إلعادة التأهيل سواء تم إدخالهم للمستشفى أم تحويلهم  ٤٬٢٣١تلقى 
ومركز قطر إلعادة التأهيل  لتلقي خدمة واحدة أو أك��. وتمثل نسبة الذكور القطري�ن ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خدمات �� مستشفى الرميلة

) أن خدمات ذوي ٦/٩% من إ�ما�� القطرين ذوي اإلعاقة الذين تلقوا الخدمات. كما يب�ن الجدول رقم (٤٩٫٩ل اإلناث % مقاب٥٠٫١حوا�� 
إلناث ع�� التوا��، تل��ا إعاقات ك�� السن للذكور وا% ٢٠٫٩% و ٤٢٫٥ بنسبة اإلعاقة الحركية شكلت النصيب األك�� من الخدمات املقدمة

% من إ�ما�� ١٣٫٤فقد بلغت  النمائية�ما�� اإلناث الالتي تلق�ن خدمات، أما نسبة الذكور �� اإلعاقات % من إ٢٠٫٢حيث بلغت  ،لإلناث
  .٢٠١٩ �� عام الذكور القطري�ن ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خدمات �� مستشفى الرميلة ومركز قطر إلعادة التأهيل

 

)رقم٦/٩جدول)اإلعاقةذوي��القطريعدد:(١٥(ك�ر��الرميلةسنةمستشفى��خدماتتلقواالذين 
سنة،اإلعاقةونوعالجنس٢٠١٩حسب  

 نوعاإلعاقة اإلناث الذكور  املجموع

 إعاقةذهنية 52 82 134

 إعاقةحركية 441 900 1341

 إعاقةسمعية 35 25 60

 إعاقةبصرية 3 2 5

 للغةاإعاقةاضطرابالنطقو  401 242 643

 متعددةإعاقة 275 138 413

 إعاقاتنمائية 324 285 609

 إعاقاتك�رالسن 426 245 671

 إعاقةنفسيةواجتماعية 154 201 355

 املجموع 2111 2120 4231
  األعداد املذكورة �� أعداد األشخاص من ذوي اإلعاقات الذين تلقوا خدمات �� مرافق مستشفى الرميلة سواء أتم إدخالهم

.الخدماتللمستشفى أم تحويلهم لتلقي 
  من أك�� من وحدة الخدمةمالحظة: املريض قد يتم تحويله أك�� من مرة خالل العام لتلقي الخدمة، أو قد يحتاج.  
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ناث. ومن إ% ٦٧٫٠% ذكور و ٣٣٫٠ م���موظفًا،  ٢١٤٨األفراد ذوي اإلعاقة �� مستشفى الرميلة  ةعدد ال�امل�ن �� خدم ، بلغ٢٠١٩�� عام 
% من ٩٠٫٥املالحظ أن اإلناث تحتل الحصة األك�� من إ�ما�� عدد املوظف�ن �� مستشفى الرميلة. كما أن نسبة اإلناث القطريات قد شكلت 

) مدى تطور نسبة اإلناث املوظفات خالل السنوات األخ���.٦/١٠ال�امل�ن �� مستشفى الرميلة. �ب�ن الجدول (إ�ما�� القطري�ن 


)رقم٦/١٠جدولاإلعاقةذويلألشخاصخدماتيقدمونالذينللمو�ف�ن��النسالتوزيع( 
)���الفخاللوالجنسيةالجنسحسبالرميلةمستشفى��٢٠١٦ -٢٠١٩(  

 السنوات  قطري   املجموع
الذكور    اإلناث  الذكور  اإلناث

40.3 59.7 10.9 89.1 2016 

37.1 62.9 13.8 86.2 2017 

36.6 63.4 14.1 85.9 2018 

33.0 67.0 9.5 90.5 2019 
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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

كالها، ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج ع�� النحو التا��:التنموية بكل أش

:أواًلمجال��:املعيشيةواألسرالسكان  
�� معدل النمو السكاني إلجما�� السكان �� السنوات األخ��ة. انخفاض .١
انخفاض نسبة الجنس إلجما�� السكان �� قطر. .٢
معدل الخصوبة الكلية للقطريات. انخفاض .٣
معدل اإلحالل للمرأة القطرية. انخفاض .٤
تفاوت طفيف �� متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث والذكور القطري�ن. .٥
.�� السنوات األخ��ة عناية باألطفال للمرأة القطريةمؤشر عبء ال ثبات .٦


:والتدريب:ثانيًاالتعليممجال��  
ملعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة، مع تقلص الفجوة ب�ن الجنس�ن مع تراجع معدل األمية بشكل بارز. مستمرارتفاع  .١
سنة). ٢٤-١٥للشباب (تحقق مؤشر املساواة ب�ن الجنس�ن ملعدل اإلملام بالقراءة والكتابة  .٢
�� معدالت االلتحاق اإلجما�� والصا�� �� املراحل التعليمية االبتدائية واإلعدادية والثانوية مع تحقق تكافؤ الفرص ب�ن  انخفاض .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 لجنس�ن ألعضاء الهيئة التدريسية وجود فجوة ب�ن ا .٥
.٢٠١٩% لعام ٤٠حيث بلغت حصة اإلناث من املجموع تطور �� أعداد املتدرب�ن �� املراكز التدريبية،  .٦
وجود فجوة ب�ن الجنس�ن للمدرب�ن �� املراكز التدريبية لصالح الذكور. .٧


:ثالثًاالصحةمجال��اإلنجابية:العامةوالصحة  

.الذكورعن لإلناث  مع ارتفاع بسيطالعمر املتوقع عند الوالدة للقطري�ن  رتفاعا .١
اإلناث.ومعدالت وفيات األطفال الذكور  انخفاض معدل وفيات الرضع واألطفال دون الخامسة مع نخفاضا .٢
٣. تل��ا األورام بأنواعها للذكور واإلناث ع�� التوا�� .الجهاز الدوريأمراض بسبب للوفاة  ةعرض واإلناث الذكور. 
انخفاض ملحوظ ملعدل الخصوبة العمرية �� سن املراهقة. .٤


:والعمل:رابعًااالقتصادمجال��  
١. العمل استمرار الفجوة النوعية ب�ن معدل النشاط االقتصادي لإلناث والذكور، بالرغم من تطور نسب مشاركة اإلناث �� سوق.
% من ٧٧٫٧%متفرغات للدراسة، بينما ٢٨% من اإلناث غ��� النشيطات اقتصاديًا متفرغات لألعمال امل��لية و ٦٤٫٥هناك نسبة  .٢

.للدراسة ونالذكور غ��� النشيط�ن اقتصاديًا متفرغ
ملهنية (االختصاصيون) بنسبة ، وكانت مشاركة املرأة القطرية �� املجموعة ا%٤٠٫٢بنسبة  ي��كز عمل اإلناث �� املهن العادية .٣

٤٦٫١%.
االقتصادية. األنشطة معظممتوسط ساعات العمل األسبوعية لإلناث أقل من متوسط ساعات العمل األسبوعية للذكور ��  .٤
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:العامة:خامسًاوالحياةالقرارصنع��املشاركةمجال��  
١- ٢٠١٥عما كانت عليه سنة  ٢٠١٩مشاركة 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 تعدادحسب % 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
ترتفع نسبة األمية لدى اإلناث من ذوي اإلعاقة مقابل معدل أمية الذكور ذوي اإلعاقة. .٥
معدل مشاركة الذكور القطري�ن من ذوي اإلعاقة مرتفع مقابل مشاركة اإلناث القطريات من ذوات اإلعاقة. .٦
��كز غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة ال�شيط�ن اقتصاديًا �� املهن الكتابية.ي .٧
كومي كان أك�� القطاعات تشغياًل لذوي اإلعاقة.القطاع الح .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  
.٢٠١٠ ،٢٠٠٤، ١٩٩٧، ١٩٨٦التعداد العام للسكان واملساكن للسنوات  –جهاز التخطيط واإلحصاء .١

.٢٠٠٧ االحتياجات الخاصة (اإلعاقة)ذوي مسح  –ز التخطيط واإلحصاء جها .٢

.مختلفةسنوات نشرة القوى العاملة بالعينة،  - جهاز التخطيط واإلحصاء .٣

.مختلفةسنوات  –نشرة املواليد والوفيات  - جهاز التخطيط واإلحصاء .٤

.مختلفةسنوات –نشرة الزواج والطالق  –جهاز التخطيط واإلحصاء .٥

اإلحصائية السنوية (فصل السكان، فصل اإلحصاءات الحيوية، فصل الخدمات الصحية، املجموعة  –جهاز التخطيط واإلحصاء .٦
فصل التعليم، فصل التدريب، فصل األمن والقضاء، فصل الرياضة، فصل ذومختلفةسنوات  -اإلعاقة)  و.

.تقديرات السكان منتصف العام - جهاز التخطيط واإلحصاء .٧

.سجالت إدارية –النيابة العامة  .٨

.سجالت إدارية –املجلس األع�� للقضاء  .٩
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