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كلمة المشرف العام

ً
تزامنــا مــع االحتفــال
باليــوم العالمــي للســكان،
يطيــب لــي أن أقــدم
للقــارئ الكريــم العــدد الرابــع واألربعيــن مــن مجلــة «ســكان»
الــذي يتضمــن موضوعــه األول غايــات وأهــداف وإجـراءات
ً
السياســة الســكانية لدولــة قطــر ( )2022-2017ســعيا
إلعطــاء تفاصيــل أوســع لهــذه السياســة وزيــادة الوعــي
بأهميتها .فالغاية األساسية للسياسة السكانية هي تحقيق
التــوازن بيــن النمــو الســكاني ومتطلبــات التنميــة املســتدامة
بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطرويرتقي بقدراتهم
ويوســع خياراتهــم ويرفــع مــن مســتويات مشــاركتهم فــي تقــدم
املجتمــع القطــري ورفعتــه.
ً
كمــا يضــم هــذا العــدد مقــاال يصــف ويحلــل املعطيــات
الديمغرافيــة لدولــة قطــر وهيــكل ســكانها العمــري املتغيــر ،
والجهــود الوطنيــة املبذولــة إلصــاح اختــاالت الوضــع
الســكاني مــن خــال تنفيــذ السياســة الســكانية ،ومناقشــة
التغييرات السكانية الهامة والتحديات التي تواجه التنمية
املســتدامة.
وفــي ســياق االهتمــام باالرتقــاء النوعــي بالتعليــم والتدريــب
وتوســيع فــرص مشــاركة الشــباب ،أحــد محــاور السياســة
ً
ً
الســكانية للدولــة ،يقــدم العــدد حــوارا مفصــا مــع رئيــس
كليــة املجتمــع فــي قطــرالتــي تعــد تجربــة رائــدة أنشــأتها وزارة
التعليــم والتعليــم العالــي فــي إطــار ســعيها لتعزيــز االســتثمار
الوطنــي فــي مجــال التنميــة البشــرية واملســاهمة فــي تحقيــق
األهــداف التعليميــة التــي حددتهــا رؤيــة قطــر الوطنيــة
 ،2030وذلــك مــن خــال توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن
الفــرص التعليميــة.

ً
وحرصــا مــن اللجنــة الدائمــة للســكان علــى إطــاع قرائهــا
علــى أنشــطتها املتنوعــة ،فــإن املوضــوع الثالــث يتضمــن
ً
عرضــا ألهــم األعمــال و الفعاليــات خــال الربــع الثانــي مــن
العــام  2019مــن بينهــا االحتفــال باليــوم العالمــي للســكان فــي
رحــاب مكتبــة قطــرالوطنيــة ،واملســاهمة فــي منتــدى الدوحة
للشــباب اإلســامي ،كما يعلن املوضوع عن أنشــطة وبرامج
هامــة قادمــة مــن أهمهــا االحتفــال باليــوم القطــري للســكان
.٢٠١٩
وبحكــم إقبــال جهــاز التخطيــط واإلحصــاء علــى تدشــين
مشروع التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2020
بشــكل رســمي فــي حفــل أقيــم بتاريــخ  ،2019/07/01تقــدم
ً
مجلــة ســكان ملخصــا حــول متطلبــات التعــداد املعتمــد
علــى الســجالت اإلداريــة ،واملنهجيــة املتبعــة واســتخدام
بيانــات الســكان واملنشــآت ،حيــث أن التعــداد يعتبــر قاعــدة
أساســية مــن البيانــات شــاملة وضروريــة إلعــداد وتنفيــذ
ومتابعــة وتقييــم خطــط وبرامــج التنميــة فــي الدولــة.
وتقــدم نقطــة ضــوء هــذا العــدد أعمــال الــدورة  52للجنــة
الســكان والتنميــة ،التــي نظمــت بمقــر األمــم املتحــدة
بنيويــورك مــن  1إلــى  5أبريــل  2019والتــي تــم خاللهــا
اســتعراض وتقييــم برنامــج عمــل املؤتمــر الدولــي للســكان
والتنمية وإسهامه في متابعة خطة التنمية املستدامة لعام
 .2030وكذلــك اإلج ـراءات الالزمــة ملواصلــة تنفيــذ برنامــج
عمــل املؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة علــى املســتويات
العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة.

د .صالح بن محمد النابت
رئيس اللجنة الدائمة للسكان
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متابعات
غايات السياسة السكانية لدولة قطر2022-2017
وأهدافها*

إعداد  /د .يوسف بريك
اللجنة الدائمة للسكان
فــي العــدد الســابق ( )43مــن مجلــة «ســكان» تــم إلقــاء الضــوء علــى
دور اللجنــة الدائمــة للســكان فــي وضــع السياســة الســكانية األولــى
( )2014-2009والثانيــة ( )2022-2017لدولــة قطــر  ،وفــي هــذا العــدد
سيتم التقدم أكثرنحومضمون هذه السياسة والذي يصعب الحديث
ً
عنــه فــي مقالــة واحــدة ،وذلــك نظـرا لغنــى هــذا املضمــون وتنوعــه.
بنـ ًـاء علــى مــا ســبق ،ســيتم البحــث فــي املضمــون املشــارإليــه مــن حيــث
الغايــات واألهــداف واإلج ـراءات الخاصــة باملحــاور الســتة للسياســة
ً
الســكانية ســعيا الطــاع القــارئ الكريــم علــى تفاصيــل هــذه السياســة،
ً
ً
األمــر الــذي يمكــن أن يزيــد الوعــي بأهميتهــا ويتــرك أث ـرا إيجابيــا علــى
تطبيقهــا الخــاق وتحقيــق اإلنجــازات التــي يمكــن أن تســهم فــي املزيــد مــن
التقــدم واالزدهــار الــذي تشــهده دولــة قطــر.

الغاية األساسية للسياسة السكانية
إن الغاية األساســية للسياســة الســكانية هي تحقيق التوازن بين النمو
السكاني ومتطلبات التنمية املستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان
دولــة قطــر ويرتقــي بقدراتهــم ويوســع خياراتهــم ويرفــع مــن مســتويات
مشــاركتهم فــي تقــدم املجتمــع القطــري ورفعتــه.
ولتحقيــق هــذه الغايــة تــم اعتمــاد عــدد مــن املحــاور حــددت لــكل
منهــا غايــة رئيســية تمثــل الهــدف االســتراتيجي الــذي تطمــح السياســة
ً
الســكانية للوصــول إليــه ،وأهدافــا فرعيــة يســهم تحقيقهــا فــي الوصــول
ً
إلــى الغايــة الرئيســية لــكل محــور .وقــد صنفــت الغايــات واألهــداف وفقــا
للمحــاور التاليــة:

املحور األول :السكان والقوى العاملة(*)
الغاية الرئيسية
التحكم في معدالت النمو السكاني خالل الفترة املمتدة من 2017م إلى
(*)

2022م ،بما يؤدي إلى اإلصالح التدريجي الختالالت التركيبة السكانية.
فمعــدل النمــو الســكاني الطبيعــي للمواطنيــن بــدأ يتراجــع نتيجــة
النخفــاض معــدالت الخصوبــة الناجمــة بدورهــا عــن ارتفــاع املســتوى
التعليمــي فــي املجتمــع بوجــه عــام ،واملســتوى التعليمــي لإلنــاث بوجــه
خــاص.

األهداف الفرعية:
( )1زيادة عدد املواطنين
ترافقت مسألة قلة عدد السكان القطريين مع مجموعة من التحديات
األخــرى املتمثلــة بظواهــر ديموغرافيــة فرضتهــا التحــوالت االجتماعيــة
واالقتصاديــة التــي شــهدتها وال ت ـزال تشــهدها البــاد .والتحديــات أو
الظواهــرالســكانية املقصــودة هنــا ،هــي :تراجــع معــدل الــوالدات الخــام،
وانخفــاض معــدل اإلنجــاب الكلــي ،وتأخــر ســن الزواج...الــخ .وتعــود
أســباب هــذه الظواهــرإلــى ارتفــاع مســتوى معيشــة القطرييــن ،وأســلوب
الحيــاة الحضريــة التــي يعيشــون فــي ظلهــا ،واإلقبــال املتزايــد للم ـرأة
القطريــة علــى التعليــم والعمــل ،واتجــاه األجيــال الشــابة نحــو تكويــن
ً
األســرة النوويــة بــدال مــن األســرة املمتــدة.
بنـ ًـاء عليــه فــإن الحــل املنطقــي واملمكــن بالنســبة الختــال التركيبــة
الســكانية هــو العمــل علــى زيــادة املعــدالت الحاليــة للنمــو الســكاني
الطبيعــي للمواطنيــن ،أو املحافظــة عليهــا علــى األقــل ويمكــن لهــذه
السياســة أن تســهم ،وإن كان علــى املــدى البعيــد ،فــي إصــاح اختــال
التركيبة السكانية للدولة ،األمرالذي يتطلب البدء بتطبيق اإلجراءات
اآلتيــة:
•استصدارتشريع إلقرارصندوق الزواج.
•إدخــال مضاميــن خفــض املهــور وتكاليــف الــزواج فــي املناهــج
ا لتعليميــة .
•التوســع فــي صــاالت األفـراح منخفضــة التكاليــف فــي املــدن الكبــرى
بالدولــة.

سيقتصرهذا املقال على املحور األول من محاور السياسة السكانية ،وسيتم تناول املحاور األخرى في مقاالت الحقة في األعداد القادمة من مجلة «سكان».
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•وضــع معاييــرواضحــة ملنــح الجنســية القطريــة للمقيميــن بصــورة
دائمــة وأصحــاب الخب ـرات والتخصصــات النــادرة
•تعزيزاإلجراءات الهادفة إلى الحد من حوادث املرور
•الحــد مــن ظاهــرة اإلحالــة للتقاعــد املبكــر ،وإعــادة تأهيــل
القطرييــن للعمــل فــي املياديــن املختلفــة
•القيام بحمالت توعية لألسربقضايا الزواج

( )2دعم التوجه نحو اقتصاد املعرفة
اعتمــد نمــط النمــو فــي االقتصــاد القطــري بصــورة أساســية علــى نمــو
عوامــل اإلنتــاج ،أي العمــل ورأس املــال .لهــذا ،فقــد اعتمــد نمــو العمــل
ً
علــى اســتقدام عمالــة وافــدة ذات تكلفــة منخفضــة نســبيا .فالعــرض
والطلــب فــي ســوق العمــل القطــري ال يتحــددان وفــق مفهــوم طبيعــة
املــوارد البشــرية ومبــدأ النــدرة االقتصاديــة اللذيــن يحــددان مســتوى
األجور وأنواع النشاطات االقتصادية املناسبة للبالد ،وإنما يتحددان
بمــا يحــدث فــي أســواق العمــل األجنبيــة التــي يتــم اســتقدام العمالــة
ً
الوافــدة منهــا .ومثــل هــذه الظــروف تفــرز آثــارا اقتصاديــة ســلبية ،ال
ســيما على املدى الطويل على صعيد إنتاجية املجتمع وتنافســيتهً .
بناء
عليــه ،فــإن التحــدي الحقيقــي هــو إعــادة هيكلــة ســوق العمــل والخــروج
مــن نمــوذج النمــو الحالــي والتحــول إلــى نمــوذج النمــو الــذي يعتمــد علــى
اقتصــاد املعرفــة ( )knowledge economyالقائــم علــى تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــال والرقمنــه واالبتــكار ،األمــر الــذي يعنــي أن املــوارد
البشــرية املؤهلــة وذات املهــارات العاليــة هــي أكثــر األصــول قيمــة فــي
االقتصــاد الحديــث.
ويرتبط هذا التوجه التنموي بجملة إجراءات ،مثل:
•توســيع نطــاق األتمتــة (امليكنــة) فــي مياديــن النشــاط االقتصــادي
املختلفــة
ً
•منــح العطــاءات ملؤسســات القطــاع الخــاص تبعــا ملــدى التزامهــا
بتحديــث وســائل إنتاجهــا وأتمتتهــا
•التركيــز علــى اســتقدام ذوي الخبــرة واالختصاصييــن فــي اقتصــاد
املعرفــة واالحتفــاظ بهــم والتخفيــف مــن االعتمــاد علــى
االستشاريين املؤقتين
•االســتفادة مــن العمالــة الوافــدة فــي تطويــر وتدريــب الكــوادر
ا لوطنيــة
•حــث املؤسســات التعليميــة علــى ابتعــاث القطرييــن للتخصصــات
املرتبطــة باقتصــاد املعرفــة

( )3الحــد مــن اســتقدام العمالــة ،والتخلــص مــن العمالــة
الفائضــة عــن الحاجــة
شــهدت التركيبــة الســكانية لدولــة قطــرخــال الســنوات املاضيــة جملــة
مــن التحــوالت الكميــة والنوعيــة ،أثــرت فــي مختلــف مكونــات املجتمــع

ً
القطري وواقعه السكاني .ولعل أهم هذه التحوالت كان متعلقا بالوتائر
العالية ملعدالت النمو السكاني الناجمة عن استقدام أعداد كبيرة من
األيــدي العاملــة مــن مختلــف بقــاع األرض بغيــة تلبيــة احتياجــات خطط
التنميــة الطموحــة للدولــة ،إال أن هــذه األعــداد الكبيــرة مــن الوافديــن
الذيــن أســهموا فــي تنفيــذ خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
أوجدت أيضا جملة من اإلشكاليات السكانية واالجتماعية التي خلفت
تداعيــات وانعكاســات عديــدة علــى الواقــع الســكاني واملجتمعــي ،األمــر
الــذي يتطلــب إعــادة النظــرفــي عمليــة اســتقدام هــذه العمالــة وترشــيدها
دون اإلض ـرار بالنهضــة التنمويــة التــي تشــهدها البــاد ،ويرتبــط هــذا
التوجــه بجملــة إجـراءات ،مثــل:
•االحتفــاظ بالعمالــة املوجــودة واإلفــادة منهــا فــي مشــاريع جديــدة
(تدويــر العمالــة) ،واشــتراط أولويــة تشــغيل العمالــة املوجــودة
بالبــاد مــن قبــل الشــركات التــي ترســو عليهــا املشــاريع
•التأكــد مــن الت ـزام جميــع الشــركات واملؤسســات بضوابــط
اســتقدام العمالــة مــن حيــث العــدد والنوعيــة
•تسهيل تشغيل أفراد عائالت املقيمين املوجودين في قطر
•تســهيل منــح موافقــات االســتقدام لعائــات الوافديــن للدولــة
ممــن يحتاجهــم ســوق العمــل
•منــح شــركات القطــاع الخــاص حوافــز إلحــال مواطنيــن محــل
الوافديــن فــي وظائــف مناســبة بالقطاعيــن الخــاص واملختلــط
•إنشــاء مراكــز اســتقدام فــي البلــدان املرســلة للعمالــة ،تتولــى
التحقــق مــن مؤهــات وخب ـرات العمالــة
•إنشــاء صنــدوق تأميــن وطنــي للوافديــن ،يســاهمون فيــه باإلضافــة
إلــى مســاهمة أصحــاب األعمــال ،ويســلم املبلــغ املــودع فيــه للعامــل
عنــد انتهــاء عقــد عملــه.
•متابعة تنفيذ الحد األعلى املقرر للعاملين لدى األسرة الواحدة،
ووضع رسوم إضافية على تجاوز هذا الحد
•تعزيــز الجهــود الهادفــة ملنــع نشــاط الشــركات الوهميــة واإلتجــار
بالتأ شــيرات

( )4العمــل علــى توزيــع متــوازن للعامليــن مــن مختلــف
الجنســيات على املهن ،والحد من تركزجنســيات معينة في
بعــض املهــن
ال يســتثني تركــز غيــر القطرييــن أي مكــون مــن مكونــات ســوق العمــل
ليشمل املهن بأقسامها املختلفة ،ويتميزتركزغيرالقطرين حسب املهن
بتعدد تركيبة الجنسيات ومستويات تواجدها في كل مهنة لتبرز تركيبات
متعددة لتركزغيرالقطريين في مختلف أقسام املهن ،ولعل من بين أهم
مالمــح تركــزغيــرالقطرييــن فــي مختلــف مكونــات ســوق العمــل كالتركــزفــي
املهــن اإلشـرافية العليــا فــي القطــاع الخــاص واملرتبطــة بــإدارة املؤسســات
املاليــة والتســويقية واإلنتاجيــة وخدمــات األعمــال ،واملهــن التخصصيــة
والفنيــة مثــل الفنييــن فــي الهندســة املدنيــة والكهربائيــة وامليكانيكيــة.
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وترتب عن تركزغيرالقطريين في العديد من املهن عالية املهارة واملاهرة
بــروز تحديــات متعــددة تتطلــب ضــرورة العمــل علــى توزيــع متــوازن
للعاملين من مختلف الجنسيات على املهن ،والحد من تركزجنسيات
معينــة فــي بعــض املهــن.
ويرتبط هذا الحل بجملة إجراءات ،مثل:
•متابعة دراسة توزع الجنسيات على املهن املختلفة ،وأخذ نتائج

4

الدراسة باالعتبارلدى املوافقة على االستقدام ملهن معينة.
•فتح باب االستقدام من جنسيات غيرالتي يتركزأبناؤها في املهن
املشــارإليهــا.
•توجيه الشركات لتنويع مصادرالعمالة وإخطارأصحاب العمل
بأهميــة ذلــك على املجتمع.
•إعطاء األولوية للجنسيات العربية في االستقدام.
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مقال العدد
مالحظات حول تأثيراختالالت التركيبة السكانية على
تحقيق التنمية املستدامة في دولة قطر*
الدكتور لؤي شبانة
املديراإلقليمي صندوق األمم املتحدة للسكان مكتب الدول العربية مارس 2019

 .1خالصة
تــم إعــداد هــذا امللخــص الفنــي إلث ـراء النقــاش رفيــع املســتوى خــال
أعمــال املنتــدى الوطنــي األول للســكان والتنميــة املســتدامة املنظــم مــن
طــرف اللجنــة الدائمــة للســكان بدولــة قطــروالــذي يتزامــن مــع مــرور25
ً
عاما على تنفيذ برنامج عمل املؤتمرالدولي للسكان والتنمية (.)ICPD PoA
ً
ً
ويقــدم هــذا املوجــز ً
وصفــا وتحليــا فنيــا للوضــع الديموغرافــي لدولــة
قطــر وتركيبتهــا وهيكلهــا العمــري املتغيــر ،وجهودهــا الوطنيــة ملعالجــة
الحالــة الســكانية مــن خــال وضــع االســتراتيجية الســكانية الوطنيــة،
ومناقشــة تأثيــرالتغيـرات الســكانية والتحديــات التــي تواجههــا فــي التنميــة
املســتدامة ،ووضــع توجهــات حــول خيــارات السياســة املحتملــة.
ويشيرالتحليل إلى أن اختالالت التركيبة السكانية جاءت نتيجة
للسياســات املتعلقــة بهجــرة العمالــة الوافــدة إلــى قطــر .ويخلــص إلــى أن
سياســة الهجــرة الوطنيــة التــي تأخــذ فــي االعتبــارالتوازنــات واالنتقــاالت
الديموغرافيــة وعالقاتهــا وتفاعالتهــا املقترنــة بالسياســات االقتصاديــة
التــي تســتوعب البعــد االجتماعــي هــي املفتــاح لتحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة بشــكل متســق.

 .2التركيبة الديموغرافية لدولة قطر
توضــح التركيبــة الديموغرافيــة لدولــة قطــرأن إجمالــي عــدد ســكان دولــة
قطــر يقــدر ب ـ  2،674،320نســمة مــع نهايــة عــام  ،2018حيــث يالحــظ
حــدوث زيــادة هائلــة بعــد أن كان عــدد الســكان  111،000نســمة فقــط
في عام  ،1 1970إال أن القطريين ال يشكلون إال حوالي  %11من إجمالي
الســكان .ويمكــن اعتبــار أن الدولــة تضــم تركيبتيــن ديموغرافيتيــن،
واحــدة للســكان القطرييــن وأخــرى للســكان غيــرالقطرييــن.

ً
ووفقــا لقاعــدة البيانــات الســكانية لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان،
فــإن معــدل الخصوبــة اإلجمالــي لــدى الســكان القطرييــن منخفــض،
حيث بلغ  1.9مع ارتفاع متوسط سن اإلنجاب إلى  29.9سنة . 2ويعزى
ذلــك إلــى التحســينات الحاصلــة فــي التعليــم ،وزيــادة أعــداد النســاء
العامالت .ومن ناحية أخرى ،هناك زيادة في معدل الخصوبة اإلجمالي
ً
لــدى الســكان غيــرالقطرييــن ممــا يؤثــركليــا علــى إجمالــي عــدد الســكان.
وتبلــغ النســبة املئويــة ملتوســط الزيــادة فــي إجمالــي عــدد الســكان حوالــي
ً
 %10ســنويا ،بينمــا يرتفــع عــدد املواطنيــن القطرييــن بنســبة .%7.2
وتظهرالتركيبة السكانية غيرمتوازنة بوضوح لدى فئة القادرين على
العمل حيث تبلغ نسبة الذكور إلى اإلناث  .1:3وغالبية هذه املجموعة
مــن العمــال الوافديــن والعمالــة شــبه املاهــرة ،ومعظمهــم مــن الشــباب.
إال أنــه وعلــى الرغــم مــن أن لهــذا األمــر مزايــا مــن حيــث تزويــد ســوق
العمــل باملــوارد البشــرية ،فهنــاك العديــد مــن االختــاالت وخاصة الخلل
الهيكلــي لســوق العمــل القطــري .عــاوة علــى أن غالبيــة الســكان تتمركــز
في مدينة الدوحة  ،وهو ما يستدعي حاجة ملحة إلعادة توزيع السكان
علــى كامــل مســاحة دولــة قطــر.
وإذا ما استمرانخفاض معدل الخصوبة بين السكان القطريين على
ً
هــذه الحــال ،فإنــه ســيمثل تحديــا كبي ـرا  ،ممــا ســيترتب عليــه العديــد
مــن اآلثــارمــن حيــث شــيخوخة الســكان الســريعة وانخفــاض عددهــم. ٣
وبالتالــي ،هنــاك حاجــة ملحــة إلــى مزيــد مــن التحليــل املتعمــق للخصوبــة.
ويبلغ معدل انتشاروسائل منع الحمل الحديثة في قطر ،%41وهو
أقــل مــن مثيالتــه لــدى الــدول األخــرى فــي املنطقــة ،إال أن االحتياجــات
ُ
غيرال ـلباة أعلى من غيرها في دول املنطقة ،والتي قد تم توثيقها بنسبة
 % 17حســب قاعــدة البيانــات الســكانية لصنــدوق األمــم املتحــدة
للســكان .وتبلغ نســبة الطلبات التي تمت تلبيتها عبرالوســائل الحديثة،
ً
بيــن النســاء الالئــي تتـراوح أعمارهــن بيــن  15و  49عامــا %64 ،ممــا يتــرك

* تستند هذه الوثيقة إلى مالحظات فنية أعدتها هالة يوسف ،املستشاراإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان بشأن البيانات والسياسات السكانية
 1تقريرقطرالوطني حول مراجعة التقدم املحرز في برنامج عمل املؤتمرالدولي للسكان والتنمية.
 2قاعدة البيانات السكانية لصندوق األمم املتحدة للسكان https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
 3هل ترتفع الخصوبة في البلدان ذات معدالت املواليد املنخفضة؟ https://www.prb.org/isfertilityrisinginlowbirthratecountries /
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ً
املجــال مفتوحــا لتلبيــة احتياجــات النســاء فــي ســن اإلنجــاب باســتخدام
أســاليب حديثــة لتنظيــم األســرة.
وقــد تحســنت املؤش ـرات الصحيــة فــي قطــر ،وانخفضــت الوفيــات
مــع زيــادة متوســط العمــر املتوقــع ،وفقــا لقاعــدة البيانــات الســكانية
لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،حيــث بلغــت  78ســنة للذكــور و 80
ســنة لإلنــاث .ومــع تحســن مؤش ـرات التعليــم ،بلــغ معــدل االلتحــاق
بالتعليم االبتدائي  ،%98ومؤشــرالتكافؤ بين الجنســين  ،1وبلغ معدل
االلتحــاق بالتعليــم الثانــوي  %76للذكــور و  %89بالنســبة لإلنــاث،
ومؤشــرالتكافــؤ بيــن الجنســين  ،1.17ممــا يعكــس اتجاهــات الخصوبــة
املتناقصــة لــدى الســكان القطرييــن .أمــا الســكان الوافديــن ،فتركيبتهــم
مختلفــة فمــن حيــث مؤش ـرات الصحــة اإلنجابيــة ،مــن املهــم اإلشــارة
إلــى أن معــدل وفيــات األمهــات بلــغ  13لــكل  100ألــف مولــود حــي فــي عــام
 2015مع نسبة  %100من الوالدات التي أشرف عليها أخصائيون .أما
معــدل والدة املراهقيــن ،فقــد بلــغ  10والدات لــكل  1000ام ـرأة تت ـراوح
أعمارهن بين  15و ً 19
عاما .وفيما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة،
ال ت ـزال هنــاك حاجــة لدعــم البرامــج التــي تؤثــرعلــى انخفــاض مؤش ـرات
الصحة اإلنجابية ،بما فيها تلك التي تستهدف الفئات العمرية األصغر
ً
ســنا بيــن اإلنــاث.
ومن الواضح أن الكثافة العالية للعمالة الوافدة من الشباب أدت
إلــى اختــاالت فــي التركيبــة الســكانية ،حيــث تعتبــرقطــرمــن الــدول ذات
ً
التركيبــة الســكانية األكثــر خلــا فــي املنطقــة العربيــة .ويعــزى ذلــك إلــى
أسباب مختلفة ،من أهمها مشاريع التنمية التي تنفذ على نطاق واسع
ً
فــي الدولــة اســتعدادا لــكأس العالــم .2022

 .3عوامــل التمكيــن الســكانية لتحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة
يؤثــر النمــو الســكاني وشــيخوخة الســكان وتراجــع أعدادهــم ،إضافــة
إلــى الهجــرة والتحضــر ،علــى جميــع أهــداف التنميــة التــي تتصــدرأجنــدة
التنميــة الوطنيــة والعامليــة ،وخاصــة أهــداف التنميــة املســتدامة.
ً
وهــذه العوامــل تؤثــرأيضــا علــى االســتهالك واإلنتــاج والعمالــة وتوزيع
الدخــل والفقــر والحمايــة االجتماعيــة ،بمــا فــي ذلــك برامــج التقاعــد.
كمــا أنهــا تعقــد الجهــود لضمــان حصــول الجميــع علــى الصحــة والتعليــم
والســكن والصــرف الصحــي وامليــاه والغــذاء والطاقــة .إال أن الديناميــات
ً
ً
الســكانية ال تشــكل تحديــا فحســب ،بــل توفــر فرصــا مهمــة لتحقيــق
املزيــد مــن التنميــة املســتدامة .فعلــى ســبيل املثــال ،يــؤدي انخفــاض
مســتويات الخصوبــة وتباطــؤ النمــو الســكاني إلــى زيــادة تركيــز الســكان
مــن الفئــة العمريــة العاملــة ،ممــا يمكــن البلــدان مــن االســتفادة من هذه
الخصوصيــة الديموغرافيــة ،وتحفيــز التنميــة االقتصاديــة.

ويمكــن للهجــرة بمــا فــي ذلــك العمالــة الوافــد ،أن تكــون عامــل تمكيــن
ً
مهــم للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة .فحاليــا يلجــأ أكثــر مــن مليــار
شخص إلى الهجرة الدولية والداخلية للهروب من الفقروالصراعات،
وللتكيــف مــع الصدمــات البيئيــة واالقتصاديــة ،وتحســين دخــل أســرهم
وصحتهــا وتعليمهــا ،حســبما ورد فــي الهــدف  16مــن أهــداف التنميــة
ً ً
املستدامة .فالتحضريمكن أن يصبح محركا قويا للتنمية املستدامة،
والكثافة السكانية العالية تمكن الحكومات من توفيرالبنية األساسية
والخدمات الهامة بســهولة أكبرفي املناطق الحضرية بتكلفة منخفضة
ً
نســبيا للفــرد ،واملــدن الصالحــة للعيــش واملســتدامة لهــا آثــارغيــرمباشــرة
مــن حيــث تزويــد ســكان الريــف بفــرص أكبــرللوصــول إلــى الخدمــات مثــل
ً
التعليــم والرعايــة الصحيــة ،مــع تمكينهــم اقتصاديــا كذلــك ،عــاوة علــى
ذلــك يمكــن أن يــؤدي التوســع الحضــري إلــى توفيــر الطاقــة ال ســيما فــي
قطاعــي اإلســكان والنقــل والــذي يشــيرإليــه الهــدف الســابع مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة.
ومع ذلك ،فإن فوائد التحوالت الديموغرافية والتحضروالهجرة ال
تتحقــق بشــكل تلقائــي وحتمــي .وفيمــا إذا كانــت الديناميــات الســكانية
ً
تفــرض تحديــات أو توفــر فرصــا ،فــإن هــذا يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى
السياســات الهادفــة والنافــذة ،فالديناميــات الســكانية هــي نتيجــة
الخيــارات والفــرص الفرديــة .وإذا مــا أرادت الــدول التعامــل مــع فــرص
الديناميــات الســكانية وتســخيرها لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،عليهــا
أن تعمــل علــى توســيع نطــاق الحقــوق الفرديــة ال تقييدهــا .وينبغــي علــى
الدول كذلك أن تعمل على توسيع خيارات الناس ،وأن تتحلى بالتبصر
والجـرأة ،واملرونــة مــن خــال تبنــي سياســات تســتند إلــى احت ـرام حقــوق
اإلنســان ،وتراعــي االعتبــارات النوعيــة ،٤مثــل تشــجيع حصــول الجميــع
علــى الصحــة والحقــوق اإلنجابيــة ،بمــا فيهــا تنظيــم األســرة الطوعــي،
ً
والتعليــم .ويمكــن لهــذه السياســات أن تن�شــئ عاملــا مــن االختــاف بيــن
النــاس واملجتمعــات .وتســاعد هــذه التدابيــر مجتمعــة علــى الحــد مــن
العنــف القائــم علــى أســاس النــوع ،واإلجهــاض غيــراآلمــن ،وتســاعد علــى
مكافحــة فيــروس نقــص املناعــة البشــرية /اإليــدز وغيــره مــن األم ـراض.

 .4تأثيرالهجرة وتحدياتها
تعتبرالهجرة وتدبيرها مسألة مهمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة،
وقد أشارت األستاذة نيكوال بايبر ( ٥)2017في «حوكمة الهجرة العاملية»
إلى أن األعمال متعددة األطراف واألنشطة اإلقليمية تدور حول أمرين
مترابطيــن همــا :تدبيــرالهجــرة ،والرابــط بيــن التنميــة والهجــرة .وعــادة ال
تكــون قضايــا حقــوق املهاجريــن غائبــة عــن هــذه النقاشــات ،لكــن يتــم
تهميشــها بشــكل عــام أو تظهــر فــي ســياق األشــكال البــارزة مــن انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،مثــل اإلتجــار بالبشــر .وفــي املقابــل نجــد أن أهــداف

 ٤صندوق األمم املتحدة للسكان .2018 ،حالة سكان العالم .2017
 ٥نيكوال بايبر .2017 ،الهجرة وأهداف التنمية املستدامة .مجالت  ، SAGEالسياسة االجتماعية العاملية .املجلد 17 :العدد ،2 :الصفحات .238-231 :جامعة سيدني ،أستراليا
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التنمية املســتدامة وللمرة األولى تدرج الهجرة بشــكل صريح في سياســة
التنميــة العامليــة ،وكذلــك لديهــا القــدرة علــى معالجــة العوامــل الرئيســية
التــي تتســبب فــي الهجــرة مــن منظــور الحقــوق إذا تجــاوز تحقيقهــا توفيــر
طــرق هجــرة « آمنــة ومنظمــة» ملعالجــة مشــكلة عــدم توفــر«عمــل الئــق»،
واتخاذ قرارات تشاركية من منظور حقوق العمال (املرتبط بالنوع) في
جميــع مراحــل الهجــرة.
لقــد أصبحــت الهجــرة الدوليــة ســمة أساســية مــن ســمات العوملــة فــي
ً
القــرن الحــادي والعشــرين ،حيــث يعيــش حاليــا حوالــي  230مليــون
ً
نسمة ،أو %3من سكان العالم ،خارج بلدانهم األصلية ،أمل في تحسين
ظــروف املعيشــة والعمــل عــن طريــق الهجــرة ،ممــا أدى إلــى الهجــرة،
والتفاوتــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والديمغرافيــة ،والصراعــات،
والعنف .إال أنه عندما تتم حماية حقوق املهاجرين ،يمكن للمهاجرين
العيــش بكرامــة وأمــان ،وبالتالــي يصبحــون أكثــرقــدرة علــى املســاهمة فــي
ً
ً
املجتمعــات املضيفــة وفــي بلدانهــم األصليــة اقتصاديــا واجتماعيــا.
تؤثرالهجرة بشكل إيجابي على سوق العمل من خالل توفيرالعمالة
املاهــرة وغيرهــا لســد الثغ ـرات الحاصلــة ،وبالتالــي دفــع عجلــة التنميــة
االقتصاديــة إلــى األمــام فــي البلــد املعنــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال ســيما
فــي حالــة الهجــرة إلــى دول الخليــج ،تؤثــر الهجــرة الدوليــة علــى التركيبــة
الســكانية للبلــدان املضيفــة ،وتحــول املواطنيــن فــي بلدانهــم إلــى أقليــة،
فقــد بلغــت نســبة املهاجريــن الدولييــن مقارنــة بإجمالــي عــدد الســكان فــي
دول الخليج  %38.6من إجمالي السكان .وتقع قطرضمن هذه املنطقة
التــي تضــم أعلــى نســبة مــن الوافديــن فــي العالــم ( ،)%86.6تليهــا اإلمــارات
العربية املتحدة والكويت ( %70.0و %68.7على التوالي) .وتعد املنطقة
العربيــة إحــدى املناطــق الرئيســية املرســلة واملســتقبلة للمهاجريــن مــن
جميــع أنحــاء العالــم .وعــادة مــا يتــم استكشــاف العالقــات بيــن الهجــرة
والتنمية من خالل تقييم تأثيرتحويالت املهاجرين في بلدانهم األصلية،
حتى لو اعتبرالبعض أن اكتساب املهارات والتواصل في بلدان املقصد

تساهم أيضا في التنمية .وبشكل رئي�سي ،فإن دول التحويالت الرئيسية
هــي الــدول املســتقبلة :دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
ولعلــه مــن املهــم أن نالحــظ أنــه قــد تكــون لــدى الوافديــن إمكانيــة
الحصــول علــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،بمــا فيهــا رعايــة الطــوارئ
التوليــدي ،وخدمــات تنظيــم األســرة ،ممــا ســيضمن صحــة أفضــل
للمهاجريــن الوافديــن ،ويدعــم التــوازن املطلــوب ملعــدالت الخصوبــة
اإلجماليــة العاليــة بيــن غيــر القطرييــن مقارنــة بالقطرييــن ،ويخلــق
بيئــة سياســات إيجابيــة لجميــع الســكان ،ويســاهم فــي تعزيــز العوائــد
الديموغرافية املحتملة.
أما بالنسبة للهجرة القسرية أوغيرالطوعية ،والتي تشمل األشخاص
املتضرريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة واإلنســانية ،فــا توجــد سياســات
واســتراتيجيات لــدى دولــة قطــر فــي هــذا الشــأن ،وال ســيما فيمــا يتعلــق
ً
بحمايــة الالجئيــن واملشــردين والســكان املهجريــن قسـرا بســبب انتهــاكات
حقــوق اإلنســان والعنصريــة والتعصــب العنصــري وكــره األجانــب وغيــر
ذلك .ويشــمل ذلك ً
أيضا تســهيل وصول الالجئين واملشــردين والســكان
ً
املهجرين قسرا إلى الخدمات الصحية األساسية واملؤسسات الصحية
والتعليميــة ،وتعزيــز الدعــم لألنشــطة الدوليــة لحمايــة ومســاعدة
ً
الالجئيــن واملشــردين واملهجريــن قس ـرا.

 .5التركيبــة الســكانية ،والسياســات الســكانية ،وسياســات
الهجــرة
التركيبــة الســكانية هــي نتــاج للسياســات الســكانية وسياســات الهجــرة،
ً
وهــي ال تعتبــرمشــكلة أو تحديــا بحــد ذاتهــا ،ولكــن املشــكلة تحــدث نتيجــة
السياســات غيــر املتوازنــة .فسياســات الهجــرة والسياســات الســكانية
هــي التــي تحــدد التركيبــة الســكانية .ومــن أجــل املقارنــة الدوليــة ،ســيقوم
املؤلف بمراجعة الهرم السكاني لقطرمع خمس دول ٦أخرى تستقبل

 ٦موقع الهرم السكاني ،بلدان مختلفة https://www.populationpyramid.net
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ً
املهاجريــن بشــكل منتظــم ،ثالثــة منهــا مــن دول الخليــج ولهــا نســبيا نفــس
املمي ـزات االقتصاديــة لقطــر (اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت
واإلمــارات العربيــة املتحــدة) ودولتيــن متقدمتيــن مــن أوروبــا ،همــا:
أملانيــا التــي تتمتــع بقاعــدة صناعيــة متقدمــة واقتصــاد كبيــر ،والنرويــج
التــي تنتــج النفــط وتركــزعلــى جــدول أعمــال اجتماعــي يتميــزبسياســات
هجــرة وتعــاون دولــي متينيــن .ويالحــظ أن األه ـرام الســتة مشــوهة
بأشــكال مختلفــة ،فالنرويــج وأملانيــا تنتميــان ملرحلــة االنتقــال الســكاني
(العائــد الثانــي) مــع تركيبــة متوازنــة مــن حيــث النــوع مــن منظــور التحــول
الديموغرافــي ،فــي حيــن أن العوائــد فــي كل مــن قطــر واإلمــارات العربيــة
املتحــدة متأخــرة مــع تركيبــة قويــة غيــر متوازنــة بالنســبة للعمــر والنــوع.
أمــا اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت فلديهمــا عوائــد مبكــرة مــع بنيــة
مختلة من حيث العمر .لذلك ،تعاني قطرمن اختالل مزدوج للتركيبة
الســكانية ،حيــث يوجــد فــي البلــد عــدد كبيــرجـ ًـدا مــن العمالــة الشــابة من
الذكــور غيــر القطرييــن.
وفي السياق املذكور أعاله ،تكشف التجربة الدولية أن السياسات
االقتصاديــة التــي ليــس لهــا عنصــراجتماعــي قــوي مهمــة ،لهــا تأثيــركبيــر
علــى األجنــدة االجتماعيــة والعالقــات االجتماعيــة الســكانية .وعليــه،
يبــدو أن العامــل االجتماعــي للســكان يخلــق شـرائح متعــددة مــن الســكان
يتمتعون بحقوق ،وإمكانية وصول ،ورفاهية ،وإدراك مختلفين .وهذا
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يــؤدي علــى املــدى الطويــل لغيــاب التــوازن االجتماعــي ،خاصــة إذا كانــت
هنــاك طبقــة واحــدة تهيمــن مــن حيــث النســبة املئويــة .فالطبقــة األولــى
هــي املواطنــون الذيــن لديهــم تركيبــة ديموغرافيــة خاصــة بهــم وتحديــات
ً
وقيــم اجتماعيــة تبعــا للمزايــا التــي تقدمهــا لهــم الدولــة ،أمــا الطبقــات
ً
األخــرى (قــد تكــون واحــدة أو أكثــر) ،فتتمتــع بمســتوى مختلــف تمامــا
ً
مــن الحقــوق ،وإمكانيــة الوصــول ،ونظــام قيــم مدفوعــا بدولــة األصــل
والطبقــة االجتماعيــة فــي بلــد املقصــد.

 .6السياسات السكانية في دولة قطر
يبــدو أن دولــة قطــرتــدرك التحديــات الســكانية ،حيــث بــدأت منــذ عــام
 2004بمتابعــة الزيــادة الســكانية مــع بلــوغ متوســط الزيــادة فــي إجمالــي
ً
الســكان حوالــي  %10ســنويا ،بينمــا ارتفــع عــدد املواطنيــن القطرييــن
بنسبة  ،%7.2مما أنتج خلال في تركيبة سوق العمل القطري ،فمعظم
الوافديــن فــي ســوق العمــل مــن الشــباب ،حيــث انخفضــت نســبة
القطرييــن مــن  %6.11فــي عــام  2005إلــى  %1.5فــي عــام .2015
وفيمــا يتعلــق ببرنامــج عمــل املؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة وأهميــة
الســكان فــي التنميــة مــن خــال نهــج قائــم علــى الحقــوق ،تراقــب دولــة
ً
قطــرأيضــا التقــدم املحــرز فــي تنفيــذه .وقــد اســتضافت اللجنــة الدائمــة
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للســكان فــي قطــر«املؤتمــرالعربــي للســكان والتنميــة  -الواقــع واآلفــاق»
فــي مايــو  ،2009وذلــك فــي ســياق تقييــم التقــدم املحــرز فــي تنفيــذ برنامــج
ً
عمل املؤتمرالدولي للسكان والتنمية بعد  15عاما .ودعا «إعالن قطر
 ،»2009تحــت عنــوان« :اآلليــات :الش ـراكة والتنميــة املؤسســية وبنــاء
القــدرات» ،الــدول العربيــة إلــى تطويــر القــدرات املؤسســية والبيئيــة
ً
ً
والتشــريعية للمجالــس واللجــان الوطنيــة ،ودعمهــا ماليــا وفنيــا لتتمكــن
مــن لعــب أدوارأكثــرفعاليــة فــي النهــوض بقضايــا الســكان والتنميــة .وقــد
أعــرب إعــان الدوحــة عــن تقديــره لــدور املجالــس الســكانية فــي تطويــر
السياســات واالســتراتيجيات الســكانية في املنطقة العربية ،بما في ذلك
عمــل اللجنــة الدائمــة للســكان فــي قطــر. ٧
وفي أكتوبرمن عام  ،2009وضعت اللجنة الدائمة للسكان برنامج
عمــل السياســة الســكانية الــذي تمــت مراجعتــه بعــد ســت ســنوات
مــن التنفيــذ ،خاصــة بعــد حــدوث التطــورات الســكانية الســريعة كمــا
ُ
ً
هــو موضــح ســابقا .وخلصــت هــذه املراجعــة إلــى أن التنســيق مــع األطــر
املؤسســية التــي تحكــم الوضــع التنمــوي فــي البلــد أمــرمهــم ،ويتســق مــع
أهــداف السياســة الســكانية ،وأهــداف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة،
ً
ومختلــف االســتراتيجيات القطاعيــة الوطنيــة األخــرى ،فضــا عــن
التوافــق مــع إطــار أهــداف التنميــة املســتدامة.
إن الهدف من السياســة الســكانية الجديدة لدولة قطرهو «إنشــاء
تــوازن بيــن النمــو الســكاني ومتطلبــات التنميــة املســتدامة لضمــان
حيــاة كريمــة لشــعب قطــر ،وتعزيــز قدراتــه ،وتوســيع خياراتــه ،وزيــادة
مســتوى مشــاركته فــي تقــدم املجتمــع القطــري» .وبنـ ًـاء علــى ذلــك ،فــإن
املجــاالت املواضيعيــة الجديــدة لبرنامــج عمــل  ٨ 2022-2017تضمنــت
ً
كال مــن الســكان والقــوى العاملــة ،والنمــو الحضــري واإلســكان والبيئــة،
والتعليــم والتدريــب والشــباب ،والصحــة العامــة والصحــة اإلنجابيــة،
والنســاء واألطفــال ،وكبــار الســن ،واألشــخاص ذوى اإلعاقــة .وتعكــس
هــذه املوضوعــات جوهــر القضايــا الســكانية فــي دولــة قطــر فــي ضــوء
االختــاالت الديموغرافيــة ،ســواء فــي الهيــكل العمــري الســائد أو فــي
التوزيــع الســكاني ،وقضايــا التدريــب ،وإعــادة تأهيــل الشــباب ،وكذلــك
رعاية كبارالسن والحاجة إلى تطويرسياسات تضمن حقوقهم وتوفر
ً
لهــم حيــاة كريمــة ،مــع إمكانيــة االســتفادة أيضــا مــن مهاراتهــم املتراكمــة
بمــا يتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل .وتجــدراإلشــارة إلــى أن برنامــج
عمــل  2022-2017ال يتضمــن إشــارة صريحــة إلــى الهجــرة كالعمالــة
املنزليــة ضمــن التركيبــة الســكانية.
عــاوة علــى ذلــك ،أكــدت السياســة الســكانية القطريــة علــى أهميــة
ً
ً
األســرة ككيــان أسا�ســي فــي املجتمــع يلعــب دورا محوريــا فــي الحفــاظ علــى
الســام االجتماعــي ،وخلــق بيئــة جيــدة لضمــان النمــو الصحــي للشــباب،
وتشــكيل شــخصية نشــطة فــي املجتمــع يمكــن أن تســهم بشــكل إيجابــي
وبقــوة فــي دفــع التنميــة املســتدامة.

 .7السياسات القائمة على حقوق اإلنسان
تشــكل أهــداف التنميــة املســتدامة أجنــدة حقــوق اإلنســان ،لذلــك
تعــد السياســات التــي تقــوم علــى الحقــوق وتراعــي االعتبــارات النوعيــة
ً
مــن األمــور الحاســمة أيضــا فــي ســياق انخفــاض الخصوبــة فــي دولــة قطــر
وســرعة شــيخوخة الســكان أو احتمــال انخفــاض عددهــم ،وتكشــف
التجربــة الدوليــة أن السياســات التــي تتنــاول انخفــاض الخصوبــة تعــزز
تــوازن حيــاة العمــل بشــكل أفضــل ،وتضمــن الحصــول علــى الخدمــات
األساسية ،مثل رعاية األطفال والحماية االجتماعية .عالوة على ذلك،
فــإن السياســات غيــر التمييزيــة مهمــة لتمكيــن املســنين مــن املســاهمة
بشــكل كامــل فــي املجتمــع وفــي الوقــت نفســه تلقــي الرعايــة والخدمــات
والحمايــة االجتماعيــة التــي يحتاجــون إليهــا .ويعــد نهــج حقــوق اإلنســان
ً
ً
حاســما أيضــا فــي سياســات الهجــرة ،التــي ينبغــي صياغتهــا علــى أســاس
االحت ـرام التــام لحقــوق املهاجريــن والعمالــة املهاجــرة وحمايتهــم ،حيــث
يمكــن لهــذه السياســات أن تحقــق مكاســب اقتصاديــة واجتماعيــة
كبيرة ،مع ضمان ظروف معيشة وعمل الئقة للمهاجرين .و يعد النهج
ً
ً
القائــم علــى الحقــوق ضروريــا أيضــا عنــد اختيــار سياســات معالجــة
أنمــاط التحضــر واالســتيطان املســتدام ،األمــر الــذي ســيتطلب إج ـر ًاء
يستلزم تعزيزتكوين رأس املال البشري طوال دورة الحياة ،مع التركيز
بشــكل خــاص علــى الصحــة ،بمــا فيهــا الصحــة واإلنجابيــة ،والحقــوق
اإلنجابيــة ،والتعليــم ،والعمــل الالئــق ،والحمايــة االجتماعيــة ،وعــدم
التمييــز ،وتكافــؤ الفــرص ،وتمكيــن امل ـرأة ،ومشــاركة الشــباب .وكذلــك
ســيتم تعزيــزالفوائــد اإلنمائيــة للهجــرة ،مــع التركيــزعلــى ضمــان حقــوق
املهاجريــن وســامتهم ،ومكافحــة التمييــز ضدهــم ،وتحقيــق الفوائــد
اإلنمائيــة للهجــرة لــكل مــن البلــدان املرســلة واملســتقبلة للمهاجريــن.
ومن املهم هنا أن يتم وضع سياسات وطنية واسعة ومتوازنة وشاملة
بشأن الهجرة ،مع تعزيزالشراكات الثنائية واإلقليمية والعاملية بشأن
الهجــرة فــي الوقــت نفســه .وبالتالــي ،فــإن هــذا األمــر ســيتطلب إنشــاء
مــدن تســهل ظــروف العيــش فيهــا بطريقــة مســتدامة ،وقــادرة علــى تلبيــة
الطلــب املتزايــد علــى الخدمــات ،مــع تعزيــزالروابــط بيــن املناطــق الريفيــة
والحضرية ،وتشــجيع التنمية املســتدامة للمجتمعات الريفية ،وتعزيز
القــدرات الوطنيــة لجمــع واســتخدام وتحليــل البيانــات والتوقعــات
الســكانية .ويجــب أن تراعــي اســتراتيجيات التنميــة املتمحــورة حــول
النــاس التغي ـرات فــي عــدد األشــخاص وأعمارهــم ومواقعهــم بشــكل
منتظــم ،واســتخدام البيانــات واإلســقاطات الســكانية إلث ـراء أهــداف
التنميــة وغاياتهــا ومؤش ـراتها ،إضافــة إلــى السياســات والبرامــج.

 ٧حسن املهندي .2008 ،التنمية االجتماعية في دولة قطر :الواقع واآلفاق .اللجنة الدائمة للسكان.
 ٨السياسة السكانية لدولة قطر.2022-2017
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 .8تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة املتمحــورة حــول
النــاس  -اإلجــراء التجريبــي
أعد املكتب اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان في الدول العربية
ً
ً
التابــع لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،مؤشـرا مركبــا ٩يربــط برنامــج
عمــل املؤتمــرالدولــي للســكان والتنميــة بأهــداف التنميــة املســتدامة.١٠
وقــد تضمــن هــذا املؤشــر مؤش ـرات فرعيــة تعكــس األبعــاد الســتة:
الكرامــة وحقــوق اإلنســان ،والصحــة اإلنجابيــة  ،والديناميــات
الســكانية ،والتنقــل ،واالســتدامة البيئيــة ،واألمــن البشــري ،والحوكمــة.
ويســتند اختيــاراملؤشـرات إلــى مراجعــة املؤتمــرالدولــي للســكان والتنميــة
ملــا بعــد عــام  ،2014وخطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  .2015وقــد كشــفت
النتائــج األوليــة أن الــدول العربيــة تقــف علــى مســتويات مختلفــة فيمــا
يتعلــق بتنفيــذ مؤشـرات برنامــج عمــل املؤتمــرالدولــي للســكان والتنميــة
والتــي يمثلهــا املؤشــر املركــب ،حيــث حلــت دول مجلــس التعــاون

الخليجــي فــي املرتبــة العليــا ،فــي حيــن أن البلــدان التــي تعانــي مــن الفقــر،
والســياقات اإلنســانية بمــا فيهــا الصراعــات ،حلــت فــي مراتــب متأخــرة.
كمــا أظهــرت نتائــج املؤشــر أعــاه أن متوســط الدرجــات بيــن الــدول
العربيــة أعلــى بالنســبة للصحــة اإلنجابيــة ( ،)%79يليــه األمــن البشــري
( ،)%71ثــم الكرامــة ،وحقــوق اإلنســان ،والحوكمــة ( ،)%67والحركيــة
( .)%66أمــا االســتدامة البيئيــة ،والديناميــات الســكانية فكانــت أقــل
ً
بكثيــر ( %58و  % 44علــى التوالــي) .كمــا كانــت هنــاك أيضــا اختالفــات

داخــل الــدول ،وكانــت النتيجــة اإلجماليــة للمؤشــر أعلــى مــن  %75بيــن
أربعــة دول هــي :البحريــن والكويــت وقطــرواإلمــارات .١١وبالنســبة لقطــر
علــى وجــه الخصــوص ،فــإن هــذه النتيجــة تشــير علــى ســبيل املثــال إلــى
املجــاالت التــي يجــب معالجتهــا فــي سياســات قطــر الوطنيــة.

 .9ما تم إنجازه في أهداف التنمية املستدامة
ممــا ال شــك فيــه أن دولــة قطــرحققــت نجاحــات كبيــرة فــي مجــال الصحــة
بشــكل عــام ،حيــث بلــغ معــدل التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،%77
ً
وخصوصــا الصحــة اإلنجابيــة ،وقــد تجلــى ذلــك مــن بعــض املؤش ـرات
ذات الصلــة كمــا هــو موضــح أعــاه .وفــي مجــال قضايــا النــوع وقضايــا
املـرأة ،فقــد صدقــت دولــة قطــرعلــى اتفاقيــة القضــاء على جميع أشــكال
التمييــز ضــد امل ـرأة مــع وجــود تحفظــات علــى املــواد  )2( 9و ( 2أ) و 15
ً
( )1و  1( 16أ ،ج ،و) .ولقد كرســت اســتراتيجية التنمية الوطنية ســبال
خاصــة باملـرأة مــن خــال تخصيــص برامــج ومشــاريع للنهــوض باملـرأة مــن
حيــث التدريــب ،وإعــادة التأهيــل ،واملســاواة فــي األجــور ،وكذلــك خلــق
فــرص لشــغل وظائــف قياديــة فــي الدولــة.
ومع ذلك ،تبقى هناك العديد من التحديات التي تواجه السياسات
السكانية في قطر ،بما في ذلك تسارع معدل النمو السكاني العام الذي
بلــغ حوالــي  ،%5.1ويعتبــر أحــد أعلــى املعــدالت فــي العالــم ،ويرجــع ذلــك
فــي جــزء كبيــرمنــه إلــى موجــات هائلــة مــن هجــرة اليــد العاملــة مــن الــدول
اآلســيوية وغيرهــا ،ممــا يــدل علــى وجــود خلــل واضــح فــي تركيبــة الســوق.
هنــاك مــن أشــارإلــى أن العديــد مــن العمــال األجانــب يمكــن اســتبدالهم
بالعمالة الوطنية ،شــريطة أن يقبل املواطنون بالشــروط الســائدة من
حيــث األجــور واملزايــا ،مــع ضــرورة وجــود سياســات مناســبة ،ممــا ســيزيد
مــن فــرص االســتفادة مــن الجهــود الوطنيــة املتاحــة .وممــا ال شــك فيــه،
ً ً
أن هــذا األمــريشــكل تحديــا كبيـرا للدولــة علــى املدييــن القصيــروالطويــل.
والجديــر بالذكــر أن دولــة قطــر تقــوم بإج ـراء تقييــم وتحليــل دوري

 ٩ال يزال العمل ً
قائما على املؤشراملركب ،لكن تم استخدامه في هذا املوجزللكشف عن بعض األفكارالنيرة.
 ١٠خطة عمل املؤتمرالدولي للسكان والتنمية.
 ١١املؤشراملركب ألهداف التنمية املستدامة واملستند إلى املؤتمرالدولي للسكان والتنمية ال يزال قيد النشر.
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للتوجهات الديموغرافية للسكان على املستوى الوطني أو دون الوطني
مــن خــال النشــرة الســنوية لإلحصــاءات الحيويــة ،وتقريــر التعــداد
العــام ،ومؤش ـرات التنميــة املســتدامة ،إال أنــه ال ي ـزال هنــاك مجــال
لالســتفادة مــن بيانــات التنميــة للمجتمــع الدولــي ،وال تـزال هنــاك حاجــة
إلــى إتاحــة مؤش ـرات الفقــر والروابــط بيــن مؤش ـرات الســكان وغيرهــا
مــن مؤش ـرات التنميــة لرصــد أهــداف التنميــة املســتدامة واملقارنــات
العامليــة ،ممــا ســيدعم رصــد التقــدم املحــرز فــي املجــاالت اإلقليميــة
والعامليــة ،ويدعــم خطــط وإنجــازات قطــر.

انخفاض الخصوبة والشيخوخة ،هناك حاجة إلى التركيزعلى التعاون
بيــن الجنــوب والجنــوب ،وإش ـراك الجهــات املعنيــة األخــرى حســب
الضــرورة ،حيــث أن التعــاون بيــن الجنــوب والجنــوب لتبــادل الخب ـرات،
والتكنولوجيــا ،واملعرفــة فــي ظــروف مماثلــة بشــأن انخفــاض الخصوبــة
والشــيخوخة يمكــن أن يكــون ذا فائــدة كبــرى لدولــة قطــر ،خاصــة
فيمــا يتعلــق بوضــع اســتراتيجيات وبرامــج فعالــة فــي هــذا الصــدد .ولــدى
حكومــة كوريــا الجنوبيــة ودول أخــرى خبـرات وتحديــات متشــابهة يمكــن
االســتفادة منها ،مما سيســاعد في دعم السياســات الســكانية وتنفيذها
فــي قطــر .ويمكــن أن تشــكل السياســات األخــرى املتعلقــة بالهجــرة
واالســتثمار فرصــة للتعلــم مــن التعــاون بيــن الجنــوب والجنــوب.

لقد حققت دولة قطرإنجازات ملحوظة في معالجة القضايا السكانية
مــن خــال اآلليــات املؤسســية ،اللجنــة الوطنيــة الدائمــة للســكان،
ومــن خــال التشــريعات وتخصيــص املــوارد املناســبة ،حيــث تــم وضــع
ً
أهدافــا مناســبة ً
وفقــا لرؤيــة
اســتراتيجية ســكانية وطنيــة تتضمــن
الحكومــة القطريــة .ويمكــن تلخيــص عــدد مــن التوصيــات التــي يمكــن أن
تكمــل الجهــود الضخمــة التــي تبذلهــا الحكومــة علــى النحــو التالــي:

 .3تــم االعتـراف بحــق الهجــرة علــى املســتوى الدولــي ،كمــا تشــغل حمايــة
ً ً
املهاجريــن حيـزا مهمــا فــي جــدول األعمــال العالمــي املســتدام .وعلــى الرغــم
مــن اآلثــاراإليجابيــة للهجــرة علــى ســوق العمــل فــي قطــر ،مــن خــال توفير
العمالــة واملســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة ،إال أنهــا ال ي ـزال لديهــا
بعــض اآلثــارغيــراملرغــوب فيهــا مــن خــال التأثيــرعلــى التركيبــة الســكانية
للدولــة ،واملســاهمة فــي تركيــز العمالــة منخفضــة املهــارة التــي ال تحفــز
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة املســتدامة .وفــي هــذا الصــدد ،قــد
يلــزم تطبيــق سياســات هجــرة انتقائيــة محــددة تراعــي التأثيــراالجتماعــي
والديمغرافي والتوازن بين الدول من أجل اختيارمهاجرين شباب مهرة
مــن كال الجنســين يخدمــون فــي املجــال التكنولوجــي لضمــان املوازنــة بيــن
ً
نســبة الجنســين لــدى الســكان ،واملســاهمة فعليــا فــي النمــو االقتصــادي
والتنميــة مقارنــة مــع الوضــع العالمــي .ويجــب اعتبــار املهاجريــن بمثابــة
مكاســب لتحقيــق التنميــة املســتدامة بحيــث يســمح لهــم باإلقامــة
الدائمــة االنتقائيــة ،أو حتــى الحصــول علــى الجنســية القطريــة.

 .10الطريق إلى األمام :اتجاهات السياسة

ً
 .1يشــكل الوضــع الديموغرافــي لدولــة قطــر تحديــا فيمــا يتعلــق بنســبة
النــوع غيــراملتوازنــة وخاصــة علــى مســتوى ســن العمــل ،وكذلــك التركيبــة
الســكانية التــي ال يتجــاوز فيهــا الســكان القطريــون نســبة  .%11وهــذا
األمــرال يتطابــق بشــكل مناســب مــع رؤيــة الدولــة واحتياجاتهــا لتحقيــق
التنميــة والحفــاظ عليهــا وكذلــك حمايــة مواطنيهــا .وتركــزاالســتراتيجية
الوطنيــة علــى تشــجيع الــزواج بيــن القطرييــن ،وهــو أحــد الطــرق التــي
تتبعهــا الدولــة للتغلــب علــى هــذا التحــدي .إال أن هنــاك حاجــة إلــى املزيــد
من حيث دراســة الســبب الجذري النخفاض الخصوبة بين القطريين،
وارتفــاع الخصوبــة بيــن الوافديــن .ولعــل القوانيــن واللوائــح التــي تدعــم
الــزواج املبكــر بحاجــة إلــى مزيــد مــن التحليــل والتعديــات للتمكــن مــن
خفض معدل الخصوبة اإلجمالي لدى الوافدين .وهناك حاجة كذلك
لتلخيــص املعرفــة الحاليــة وإج ـراء بحــوث اجتماعيــة جديــدة حــول
األســباب االجتماعيــة لالنخفــاض الكبيــرفــي الخصوبــة لــدى القطرييــن،
على أن تتضمن البحوث األساليب النوعية واألنثروبولوجية .باإلضافة
إلــى ذلــك ،يجــب اســتخدام األدوات الكميــة املناســبة إلثـراء السياســات
القائمــة علــى األدلــة .ولعــل تقييــد ســبب انخفــاض الخصوبــة بالتعليــم
وعمــل املـرأة يحــد مــن مجموعــة عوامــل أخــرى تؤثــرفــي هــذه الظاهــرة .أما
ً
فيمــا يتعلــق بالســكان املســنين ،فمــن الضــروري أيضــا فهــم احتياجــات
كبــارالســن ،وكذلــك فهــم إمكاناتهــم للمســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة بمــا يدعــم السياســات القائمــة علــى األدلــة التــي تعــزز
إمكانيــة تحقيــق عوائــد ســكانية ثانيــة.
 .2من أجل إثراء الحوارات السياسية وعملية صنع السياسات بشأن

 .4عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك حاجــة إلــى قيــام دولــة قطــربــإدراج سياســات
واســتراتيجيات للتعامــل مــع حمايــة الالجئيــن واملشــردين والســكان
ً
املهجريــن قس ـرا بســبب انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والعنصريــة،
والتعصــب العنصــري ،وغيرهــا ضمــن السياســات الســكانية .ويشــمل
ً
ً
ذلك أيضا تيسيرحصول الالجئين واملشردين والسكان املهجرين قسرا
على الخدمات الصحية األساسية ،بما فيها خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابيــة ،وخدمــات تنظيــم األســرة ،وغيرهــا مــن خدمــات املســاعدة.
 .5قــد تتطلــب االختــاالت فــي التركيبــة الســكانية مــن حيــث وجــود
ً
ً
مجموعــة واســعة مــن الســكان الشــباب إيــاء األمــر اهتمامــا خاصــا
ملراجعــة القوانيــن التــي تســمح بالــزواج املبكــر وتوفيــر الخدمــات ،بمــا
فيهــا خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للشــباب الذيــن يعيشــون
فــي البلــد ،وســوف تدعــم السياســات التــي تســتهدف الشــباب ،بمــن فيهــم
الفتيــات املراهقــات ،تعزيــزاملكاســب الديموغرافيــة ،وتســهم فــي التنميــة
املســتدامة.
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 .6مــن املهــم أن نثنــي علــى االســتراتيجية الســكانية القطريــة القائمــة
مــع اإلطــار الضــروري للمؤش ـرات لرصــد تقدمهــا .ومــع ذلــك ،هنــاك
حاجــة إلــى مواءمــة املؤش ـرات املحــددة مــع أطــر عمــل ومؤش ـرات رصــد
أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتحســين إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات،
واالســتفادة مــن بيانــات الســكان والتنميــة .وإن تعزيــز القــدرات
اإلحصائيــة مــن خــال اســتخدام الســجالت اإلداريــة والســجل املدنــي
ً
وبيانــات التعــداد ســيكون مفيــدا للغايــة لتحســين التوقعــات الســكانية
علــى املســتوى الوطنــي ودون الوطنــي ،والســتخدام التحليــات الوطنيــة
لتغيــر الهيــاكل العمريــة للســكان فــي ســياق تطبيقــات مثــل حســابات
التحويــل الوطنيــة.
 .7من املهم مواصلة الجهود في دعم مهارات الشباب وبناء قدراتهم من
أجل توفيرالعمالة املاهرة ،والحفاظ على التركيبة السكانية للقطريين
ضمن الفئة العمرية العاملة.
 .8أخيـ ًـرا ،تعــد سياســة الهجــرة أساســية فــي تحديــد التركيبــة الســكانية
لتحقيــق التنميــة املســتدامة .وتســعى هــذه السياســات إلــى خيــارات مثــل
زيادة هجرة العمال املتزوجين ،وتخفيف شروط الزواج بين القطريين
وغيــرالقطرييــن ،وتزويــد العمــال القطرييــن باملهــارات املســتقبلية لســوق
العمــل ،ومراجعــة التحضــروالتوزيــع الجغرافــي للســكان عبــراملجتمعــات
املختلفــة فــي قطــر مــن خــال تحســين الخدمــات فــي املناطــق النائيــة.
مجتمعــات.
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حوارالعدد
رئيس كلية املجتمع في قطر:
يوضح أهم انجازاتها ورؤيتها املستقبلية
الدكتور محمد بن إبراهيم النعيمي
فــي إطــار ســعي دولــة قطــر لتعزيــز االســتثمار فــي رأس املــال البشــري
واملســاهمة فــي تحقيــق األهــداف التعليميــة التــي حددتهــا رؤيــة قطــر
الوطنيــة  ،2030أنشــأت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي «كليــة املجتمــع
فــي قطــر» ،والتــي تعــد بحــق تجربــة رائــدة فــي مجــال التعليــم ،وهــو املجــال
الحيــوي الــذي ال يمكــن ألي نهضــة تنمويــة أن تتحقــق دونــه.
ً
وألهمية هذه التجربة الهامة ،اسمحوا لنا أن نجري حوارا مع رئيس
الكليــة الدكتــور محمــد بــن إبراهيــم النعيمــي إللقــاء الضــوء علــى العديــد
مــن الجوانــب التــي تهــم القــارئ الكريــم وتزيــد معرفتــه بهــذه الكليــة.

التعليميــة.
وقــد فتحــت «كليــة املجتمــع فــي قطــر» أبوابهــا للمــرة األولــى فــي ســبتمبر
 ،2010بالتعــاون مــع «كليــة املجتمــع فــي هيوســتن» ،وذلــك بقبــول 308
ً
طالبــا وطالبــة بــدوام كامــل .ومنــذ تأسيســها ،شــهدت الكليــة زيــادة فــي
معــدالت االلتحــاق فــي كل فصــل درا�ســي حتــى أصبحــت «كليــة املجتمــع
ً
فــي قطــر» اليــوم املؤسســة التعليميــة األســرع نمــوا فــي دولــة قطــر ،حيــث
وصــل عــدد الطــاب املســجلين فــي مبانيهــا التعليميــة الخمســة إلــى 5000
طالــب وطالبــة.

 .1متى تأسست كلية املجتمع في قطروماهي دواعي
إنشائها ؟
 .2كم كان عدد امللتحقين بها عند التأسيس وكم هو
ً
حاليا؟

 .3ماهي الفرص التعليمية التي توفرها هذه الكلية؟
 .4ما هي البرامج األكاديمية املتوفرة في الكلية؟ وكم هي
مدة الدراسة في كل برنامج من هذه البرامج؟ وما هي
الشهادات التي تمنحها الكلية؟ وهل تلبي هذه البرامج
احتياجات سوق العمل؟

أنشــأت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي «كليــة املجتمــع فــي قطــر» فــي
إطــارســعيها لتعزيــزاالســتثمارالوطنــي الكبيــرفــي مجــال التنميــة البشــرية
واملســاهمة فــي تحقيــق األهــداف التعليميــة التــي حددتهــا رؤيــة قطــر
الوطنيــة  ،2030وذلــك مــن خــال توفيــرمجموعــة متنوعــة مــن الفــرص

تتيــح كليــة املجتمــع ألف ـراد املجتمــع القطــري مجموعــة متنوعــة مــن
ً
الفــرص التعليميــة التــي تفتــح آفاقــا جديــدة للطــاب لتحقيــق أحالمهــم
والنهــوض بحياتهــم العلميــة واملهنيــة ،واالضطــاع بدورهــم فــي بنــاء
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مجتمــع املعرفــة ،وتلبيــة متطلبــات املجتمــع بمــا توفــره مــن برامــج متميــزة
وذات جــودة عاليــة مــن برامــج الدبلــوم املشــارك والبكالوريــوس.
ً
وتســعى كليــة املجتمــع دومــا إلــى التوســع فــي البرامــج األكاديميــة التــي
تطرحهــا فــي املجــاالت والتخصصــات املختلفــة لتلبيــة احتياجــات ســوق
العمــل القطــري املتطــورة ،والتــي تتنــوع بيــن برامــج الدبلــوم املشــارك
وبرامــج البكالوريــوس ،وتتضمــن برامــج الدبلــوم املشــارك فــي اآلداب
وفــي العلــوم والفنــون التطبيقيــة والعلــوم التطبيقيــة التــي تمتــد لعاميــن
ً
دراســيين ،فضــا عــن البرامــج األكاديميــة التــي تعتمــد علــى الخطــة
الدراســية (عاميــن  +عاميــن) وتؤهــل الطــاب للحصــول علــى درجــة
الدبلــوم املشــارك والبكالوريــوس .وتغطــي البرامــج التــي تقدمهــا الكليــة
ً
حاليــا مجموعــة متنوعــة ومتميــزة مــن التخصصــات:
•الدبلوم املشارك في اآلداب – اللغة العربية
•الدبلوم املشارك في اآلداب  -اللغة اإلنجليزية
•الدبلوم املشارك في العلوم
•الدبلوم املشارك في الفنون املسرحية
•الدبلوم املشارك في الطفولة املبكرة
•الدبلوم املشارك في إدارة الخدمات اللوجستية واإلمدادات
•الدبلوم املشارك في إدارة الجمارك
•الدبلوم املشارك في إدارة املعلومات الصحية
•الدبلوم املشارك في إدارة األعمال
•الدبلوم املشارك في اإلدارة العامة
•بكالوريوس اإلدارة العامة
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•الدبلوم املشارك في تقنية املعلومات
•بكالوريوس األمن السيبراني وأمن الشبكات
•بكالوريوس إدارة األنظمة والشبكات
•الدبلوم املشارك في الهندسة التكنولوجية
•بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية
•بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكهربائية

 .5هل لكم أن تحدثونا عن الدورات التدريبية التي
تقدمها كلية املجتمع في قطرضمن برامج التعليم
املستمرودورات مهارات سوق العمل
تقــدم الكليــة دورات تدريبيــة معتمــدة ضمــن برامــج التعليــم املســتمر
وتدريــب املؤسســات لدعــم أف ـراد املجتمــع الذيــن يرغبــون فــي تطويــر
مهاراتهــم ومعارفهــم ومســاعدتهم علــى التميــز فــي ســوق العمــل لتلبيــة
االحتياجات املتطورة لسوق العمل من الكفاءات املتخصصة القادرة
علــى املنافســة بقــوة .فمــن جهــة ،تقــدم الكليــة دورات التعليــم املســتمر
لجميــع أفـراد املجتمــع القطــري مــن مواطنيــن ومقيميــن باللغتين العربية
أو اإلنجليزيــة حســب الحاجــة ،ويتضمــن ذلــك دورات لتعليــم اللغــات،
والدورات املؤهلة للحصول على شهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا
املعلومــات ،وكذلــك الــدورات املتخصصــة فــي مجــال اإلدارة.
ومــن جهــة أخــرى ،تعمــل الكليــة بشــكل وثيــق مــع الشــركات املحليــة
والخاصــة والهيئــات الحكوميــة فــي الدولــة لتخطيــط وتصميــم وتقديــم
حلول تدريبية فعالة وذات جودة تلبي أهدافهم التنظيمية واحتياجاتهم
الوظيفية ،حيث تركزالكلية على طرح دورات تدريبية خاصة تلبي أهداف
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املؤسســة االســتراتيجية وتحســين األداء الفــردي والجماعــي واملؤس�ســي.

 .6ماذا بخصوص اتفاقيات التعاون املشترك بينكم وبين
عدد من الجامعات املحلية والدولية؟ وما الهدف منها؟
ً
تحــرص كليــة املجتمــع دائمــا علــى تعزيــزشـراكاتها مــع الجامعات الوطنية
والعامليــة داخــل قطــر وخارجهــا لفتــح آفــاق وفــرص تعليميــة جديــدة
ألبنائنــا وبناتنــا وملواكبــة أفضــل املمارســات والبرامــج األكاديميــة العامليــة
بمــا يتناســب وهويتنــا الوطنيــة .وهنــا يجــب اإلشــارة إلــى التعــاون املســتمر
والوثيــق بيــن كليــة املجتمــع وجامعــة قطــرمنــذ عــام  ،2012حيــث نقــوم
ً
معــا بالعمــل علــى زيــادة املقــررات املعتمــدة فــي إطــار اتفاقيــة التجســير
األكاديمــي بيــن املؤسســتين بمــا يتيــح لطــاب الكليــة االلتحــاق بجامعــة
قطــر للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس ،ويتيــح لطلبــة جامعــة قطــر
دراســة عــدد مــن املقــررات املوجــودة فــي كليــة املجتمــع وتقــع ضمــن
ً
خططهــم الدراســية .وقــد وضعنــا مؤخـرا خطــة دراســية لتحقيــق انتقــال
سلس لطالب الكلية إلى جامعة قطرمن خالل تجسيرعدد من البرامج
املشــتركة ،مــن بينهــا برنامجــي الدبلــوم املشــارك فــي الطفولــة املبكــرة
والدبلــوم املشــارك فــي إدارة األعمــال.
ً
عالوة على ذلك ،وقعت الكلية عددا من اتفاقيات التجسيرمع عدد
مــن الكليــات والجامعــات العامليــة بهــدف إتاحــة الفرصــة أمــام طــاب
الكليــة الســتكمال مســيرتهم األكاديميــة فــي جامعــات عامليــة مرموقــة،
مثل جامعة «ديبول» وجامعة «مريان» وجامعة «ميشيغان الشرقية»
وكليــة «ميامــي دايــد» بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،باإلضافــة إلــى مركــز
دراســات الجمــارك والضرائــب بجامعــة تشــارلز ســتورت فــي اســتراليا.

•
•
•
•
•
•
•
•
أبناء القطريات:
•الشهادة الثانوية القطرية األصلية
•شــهادة الصفيــن األول والثانــي الثانــوي ،علــى أن تكــون جميــع
الشهادات من داخل دولة قطر ،أو كتاب من معادلة الشهادات
يفيــد بــأن الطالــب قــد درس جميــع مراحــل الثانويــة داخــل دولــة
قطــر
•كشف درجات اختبارتحديد املستوى أو شهادة IELTS
•مستخرج رسمي من شهادة امليالد
•صورة البطاقة الشخصية للطالب
•صورة البطاقة الشخصية لألم
•تقريرالفحص الطبي

 .7ما هي شروط التسجيل في هذه الكلية؟ وكم تبلغ
رسوم الدراسة فيها؟
تفتــح كليــة املجتمــع أبوابهــا ألفـراد املجتمــع القطــري الذيــن يســعون إلــى
مواصلــة تعليمهــم العالــي ً
وفقــا لآلليــة التاليــة:
 .1تعبئــة طلــب القبــول اإللكترونــي ،بحيــث يمكــن للطالــب حجــزموعــد
اختبــارتحديــد املســتوى عقــب االنتهــاء مــن عمليــة التســجيل اإللكترونــي
 .2حضــور الطالــب إلــى قســم القبــول بمبنــى لوســيل (طالب/طالبــات)
بعــد النجــاح فــي امتحــان تحديــد املســتوى ،مــع إحضــاراملســتندات أدناه.
القطريون:
•الشــهادة الثانويــة القطريــة األصليــة أو مــا يعادلهــا (إذا كانــت
الشــهادة من خارج دولة قطرأو من مدرســة خاصة داخل قطر،
يجــب معادلتهــا)
•كشف درجات اختبارتحديد املستوى أو شهادة IELTS
•صورة من البطاقة الشخصية
•تقريرالفحص الطبي

وفــي إطــارحــرص كليــة املجتمــع علــى توفيــربيئــة تعليميــة مالئمــة لطالبنــا
وضمان تكافؤالفرص بين الطالب الراغبين في التسجيل في ظل اإلقبال
ً
املتزايــد الــذي تشــهده الكليــة عامــا بعــد عــام ،تقــوم الكليــة بتطبيــق رســم
تســجيل ملــرة واحــدة ورســوم مخفضــة لشـراء الكتــاب الجامعــي ورســوم
فــك قيــد الطالــب املنســحب مــن الدراســة.
ويأتــي تطبيــق الرســوم بهــدف ضمــان جــودة العمليــة التعليميــة وضمــان
اســتمرار الكليــة فــي تأديــة رســالتها األكاديميــة ،والحفــاظ علــى مــوارد
الكليــة ومنــع أي هــدرقــد يحــدث نتيجــة عــدم انتظــام بعــض الطــاب فــي
الدراسة بعد قبولهم وتسجيلهم ،وهو ما يعزز سياسة الترشيد وثقافة
تعزيــزاالســتفادة مــن اإلمكانيــات املتاحــة بالكليــة.
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ً
 .8هل تقبل الكلية طالبا غيرقطريين؟
تقبل الكلية ً
حاليا الطالب من القطريين وأبناء القطريات.

 .9كيف تتعامل الكلية مع الخريجين؟ وهل تساعدهم
في الحصول على فرص عمل تتناسب مع التأهيل الذي
تلقوه في الكلية؟ وهل تؤهل الكلية املتخرجين ملواصلة
دراسات العليا؟
تعتبــر كليــة املجتمــع خريجييهــا ســفراء لهــا فــي ســوق العمــل وتعتــز
بإنجازاتهــم وإســهاماتهم الفعالــة فــي بنــاء مســتقبل الوطــن .لــذا ،تحــرص
الكليــة علــى التواصــل املســتمرمــع خريجييهــا وتعزيــز روح االنتمــاء لديهــم
عــن طريــق تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات الســنوية التــي تتيــح الفرصــة
إللقــاء الضــوء علــى إنجازاتهــم ونجاحاتهــم األكاديميــة واملهنيــة وتقــدم
نمــاذج يحتــذى بهــا للطلبــة الحالييــن بالكليــة.
مــن جانــب آخــر توفــر هــذه الفعاليــات فرصــة لخريجــي الكليــة للقــاء
زمالئهــم وأســاتذتهم الذيــن تلقــوا العلــم علــى أيديهــم واســتفادوا مــن
خبراتهــم الواســعة طــوال ســنوات دراســتهم بالكليــة ،وتبــادل الخب ـرات
فيما بينهم ،والتعرف على التطورات التي شــهدتها الكلية منذ تخرجهم
كذلــك توفــر الكليــة الدعــم لخريجييهــا عــن طريــق توفيــر فــرص للعمــل
والتدريــب عــن طريــق التنســيق مــع ســوق العمــل.
وفيمــا يتعلــق باســتكمال خريجينــا للدراســات العليــا ،يوجــد لدينــا
العديــد مــن الخريجيــن الذيــن اســتكملوا درجــة املاجســتيرفــي مؤسســات
تعليميــة ســواء داخــل قطــر او خارجهــا.

 .10تتضمن السياسة السكانية لدولة قطر-2017
ً
ً
 2022محورا خاصا بالتعليم والتدريب والشباب،
فماذا تقترحون بشأن تعزيزالتعاون بين اللجنة الدائمة
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للسكان وكلية املجتمع في قطر؟
باإلشــارة إلــى املحــور الثالــث مــن السياســة الســكانية لدولــة قطــر
 ،2022-2017الــذي يركــز علــى التعليــم والتدريــب والشــباب ،ويهــدف
إلى االرتقاء النوعي بالتعليم والتدريب وتوســيع فرص مشــاركة الشــباب
مــن الجنســين فــي املجتمــع وفــي الحيــاة العامــة ،نجــد أن هنــاك الكثيــرمــن
ً
األهــداف املشــتركة التــي يمكــن أن نعمــل عليهــا معــا عبــرالتعــاون الوثيــق
بيــن كليــة املجتمــع واللجنــة الدائمــة للســكان ،ومــن بينهــا:
•املســاهمة فــي تعزيــز فــرص تعليــم وتدريــب عالــي الجــودة علــى نحــو
يضمــن رفــع مســتوى الخريجيــن
•املســاهمة فــي إعــداد أجنــدة محــددة للبحــث العلمــي فــي الدولــة
وربطهــا باحتياجــات التنميــة
•دعــم املبــادرات املحفــزة ملشــاركة الشــباب فــي املجــاالت التنمويــة
واالجتماعيــة والثقافيــة

 .11من خالل تجربة الكلية منذ تأسيسها حتى اآلن،
ما هو تقييمكم ألداء الخريجين ،وكم تقدرون نسبة
ً
املتخرجين الذين انخرطوا بالفعل في سوق العمل تبعا
للتخصصات التي أعدوا من أجلها؟
تشــيردراســة مســحية أجريناهــا حــول خريجــي الكليــة إلــى أن نســبة رضــا
الخريجيــن عــن تجربتهــم التعليميــة فــي كليــة املجتمــع بلغــت  ،%86بينمــا
أكــد  %65مــن املشــاركين فــي الدراســة أن البرنامــج الذيــن تخرجــوا منــه
ساعدهم على أداء مهام عملهم ،أما عن املتخرجين الذين انخرطوا في
سوق العمل فقد بلغت نسبتهم  %70من عدد املشاركين في الدراسة،
بينما اختارنسبة  %30البقية استكمال دراستهم الجامعية إما داخل
قطــر أو خارجهــا للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس أو مؤهــات أعلــى،
وأشــار %62منهــم إلــى وجــود ارتبــاط بيــن عملهــم الحالــي ومجــال الدراســة
الــذي تخرجــوا منــه.
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نشاطات اللجنة الدائمة للسكان

أهم نشاطات وفعاليات اللجنة الدائمة للسكان ومكتبها الفني خالل الربع الثاني
من عام 2019

 .1االحتفال باليوم العاملي للسكان
احتفلــت اللجنــة الدائمــة للســكان فــي دولــة قطــر بالش ـراكة مــع مكتبــة
قطــر الوطنيــة باليــوم العالمــي للســكان ،وذلــك يــوم الخميــس املوافــق
11يوليــو 2019بمبنــى مكتبــة قطــرالوطنيــة  ،وهدفــت هــذه االحتفاليــة
إلــى تعزيــز التوعيــة املجتمعيــة بالقضايــا املتعلقــة بالســكان وتســليط
الضــوء علــى قضايــا تنظيــم األســرة واملســاواة بيــن الجنســين ومكافحــة
الفقــر وتحســين صحــة األمهــات وحقــوق اإلنســان.

وقد شكلت هذه الفعالية فرصة للتعبيرعن أهمية االحتفال باليوم
العالمــي للســكان ،الــذى يهــدف فــي املقــام األول إلــى تذكيــر كل فئــات
املجتمــع بالقضايــا الســكانية وأهميتهــا ،وإلب ـراز دور اللجنــة الدائمــة
للســكان بدولــة قطــر ،القائــم علــى متابعــة الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى
إنجــازالوثيقــة الســكانية ومــا يتضمنــه مــن إجـراءات محــددة تهــدف إلــى
ضبــط معــدل النمــو الســكاني ،والحــد مــن اختــال التركيبــة الســكانية
للدولــة وتداعياتــه ،والــذي يوضــح عمــل األجهــزة واملؤسســات الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة ومســاهمتها فــي التطبيــق الفعــال لبرنامــج العمــل الــذي
تتضمنــه وثيقــة السياســة الســكانية لدولــة قطــر .2022-2017
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وتــم عــرض فيلــم قصيــرعــن اللجنــة الدائمــة للســكان ودورهــا فــي متابعــة
وثيقــة السياســة الســكانية املشــار إليهــا مــن حيــث غايتهــا الرئيســية
ومحاورهــا وأهدافهــا املتمثلــة فــي ضمــان حيــاة أفضــل لــكل مــن يقيــم على
ثرى هذه األرض الطيبة.
الجديــربالذكــرإن هــذه املناســبة العامليــة تأتــي كواحــدة مــن مخرجــات
برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي والتــي تــم اإلعــان عنهــا ألول مــرة فــي العــام
ً
 1989حيث يتم االحتفال بها سنويا في الحادي عشرمن شهريوليو
في كل عام.

 .2مشاركة اللجنة الدائمة للسكان في أعمال منتدى
الدوحة للشباب اإلسالمي
بدعــوة مــن وزارة الثقافــة والرياضــة وتحــت عنــوان «تعزيــز القــدرات
التنمويــة للشــباب فــي قطــر ،شــاركت اللجنــة الدائمــة للســكان فــي
«منتــدى الدوحــة للشــباب اإلســامي» بورقــة عمــل بعنــوان «الشــباب
والرهــان علــى التنميــة املســتدامة» وذلــك يــوم االثنيــن  8يوليــو 2019
بمركــز قطــر الوطنــي للمؤتم ـرات ،وتهــدف أعمــال املنتــدى إلــى:
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	-عــرض ومناقشــة محــاور بحثيــة تراهــن علــى الشــباب كمحــرك
أسا�ســي فــي بنــاء االســتراتيجيات التنمويــة املســتقبلية
	-تنميــة قــدرات الشــباب علــى مواجهــة التحديــات الحضاريــة
والتنمويــة
	-االســتفادة مــن وســائل االتصــال الحديثــة فــي تعزيــز قيــم االنتمــاء
واملواطنــة
	-تدريب الشباب على آليات املحاكاة الدبلوماسية
وقــد قـ ّـدم األســتاذ عبــد الهــادي الشــاوي مديــر املكتــب الفنــي باللجنــة،
خالل املنتدى ورقة اللجنة أكد خاللها أن دولة قطرتعمل على تحفيز
الشــباب علــى املشــاركة الفاعلــة فــي التنميــة املســتدامة باعتبارهــا عمليــة
ّ
تعزز قدرات الشباب وتوسع خياراتهم وتمكينهم من فرص أكثرفي نظام
عالمي مبني على العوملة القائم على املعرفة وأضاف الشاوي إن الدولة
ً
ً
أولــت اهتمامــا خاصــا بالشــباب مــن الجنســين ،فعملــت علــى تمكينهــم فــي
التعليــم والعمــل والصحــة وغيرهــا مــن مجــاالت الحيــاة األخــرى وذلــك
ّ
ومتنوعــة واعتمــاد برامــج
مــن خــال تســخيرالدولــة بنيــة تحتيــة حديثــة
وتوفيــر مــوارد متعــددة مــن أجــل تمكيــن الشــباب فــي مختلــف املجــاالت
ّ
الحيويــة .وفيمــا يتعلــق بالنســب العمريــة لفئــات الشــباب بدولــة قطــر،
أفاد السيد عبد الهادي الشاوي بأن أعمارالشباب املتراوحة أعمارهم

سكان | العدد  | ٤٤أكتوبر 2019

ً
بيــن  15و 24ســنة  ،قــد بلــغ  377ألفــا ســنة  ،2017أي حوالــي %13.80
مــن إجمالــي ســكان قطــر .ويمثــل القطريــون ( )%15مــن مجمــوع أف ـراد
هــذه الفئــة العمريــة ،كمــا أن الشــباب فــي قطــريعيــش فــي ظــل ديناميــات
ســكانية ســريعة التغيــر مــن خــال تواجــد أعــداد واســعة مــن العمالــة
الوافــدة ،وهــو واقــع ترتــب عنــه تطــور ثقافــة التســامح وتقبــل الثقافــات
ً
األخــرى ،وأيضــا الحــواربيــن األجيــال.
وفــي مجــال االرتقــاء بمســتوى التعليــم ،قامــت دولــة قطــر قامــت
باســتثمارات ضخمــة فــي ســبيل تحديــث نظامهــا التعليمــي ،ممــا وفــر
ً
فرصــا تعليميــة متنوعــة ملختلــف الفئــات الســكانية بمــا فيهــا الشــباب
فالتحصيــل التعليمــي ل ـ  %98.6مــن الشــباب القطــري بعمــر ()24-15
ســنة هــو مــن مســتوى ابتدائــي ومــا فــوق.

ومــن املعلــوم أيضــا أن االقتصــاد القطــري الســريع النمــو وفــر فــرص
ً
توظيــف جذابــة للشــباب فــي قطــر ،كمــا أن هنــاك تحســنا باســتمرارفــي
الوضــع الصحــي وتخفيــف مخاطــرانتشــاراألمـراض والوفيــات فــي جميــع
ّ
الوطنيــة .ويشــمل توســيع
األعمــار مــن بيــن األهــداف الرئيســة للتنميــة
مشــاركة الشــباب كذلــك تنميــة مهــارات ريــادة األعمــال لــدى الشــباب
ً
فــي القطــاع الخــاص وذلــك انســجاما مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة ،2030
ومــن ذلــك إطــاق برامــج متعـ ّـددة كبرامــج «انطالقــة» هــي مبــادرة مــن
«االســتثمار االجتماعــي لشــركة شــل فــي قطــر» تــم تصميمهــا علــى غ ـرار
نمــوذج برنامــج «شــل اليــف وايــر» لريــادة املشــاريع االجتماعيــة ّ
املنفــذ فــي
 26دولــة فــي العالــم.
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املنتدى األول للسكان والتنمية املستدامة  15-14أبريل 2019
مبنى املكتبة الجديد  -جامعة قطر
الدكتورة كلثم علي الغانم
أستاذ علم االجتماع
قسم العلوم االجتماعية  ،كلية اآلداب والعلوم  ،جامعة قطر

نظمــت اللجنــة الدائمــة للســكان بالشـراكة مــع جامعــة قطــر ،ومؤسســة
قطــرللعمــل االجتماعــي ،ومعهــد الدوحــة الدولــي لألســرة وصنــدوق األمــم
املتحــدة للســكان ،املنتــدى األول للســكان والتنميــة املســتدامة يومــي
 14و  15أبريل  2019في رحاب جامعة قطر.
وقد تم تنظيم أعمال اليوم األول من املنتدى تحت شعار« :نحومنظور
جديــد للعالقــة بيــن الســكان والتنميــة املســتدامة» ،كمــا نظمــت أعمــال
اليــوم الثانــي تحــت شــعار « :األســرة والشــباب والتنميــة املســتدامة» .
وتضمنت أعمال املنتدى احتفاال خاص ببرنامج األمم املتحدة للسكان
وست جلسات حول املواضيع التالية:
•التركيبة السكانية واثرها على التنمية املستدامة.
•السكان والصحة العامة والتنمية املستدامة.
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•رأس املال االقتصادي واالجتماعي والتنمية املستدامة.
•الشباب والتنمية املستدامة.
•السياسات األسرية والتنمية املستدامة.
•دور املجتمــع املدنــي فــي إدمــاج فئــات الرعايــة االجتماعيــة فــي
التنميــة املســتدامة.
وقــد شــارك فــي املنتــدى العديــد مــن الــوزارات واملؤسســات والهيئــات
وممثلين عن منظمات املجتمع املدني والعديد من األكادميين والطلبة
الباحثيــن مــن دولــة قطــر عــاوة علــى خب ـراء مــن املنظمــات الدوليــة
(املنظمــة الدولــة للهجــرة ،صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان)
وقــد شــكلت جلســات املنتــدى فرصــة لنقــاش رفيــع املســتوى تزامــن مــع
 25ســنة مــن تنفيــذ برنامــج املؤتمــرالدولــي للســكان .وذلــك انطالقــا مــن
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ً
وصــف وتحليــل املعطيــات الديموغرافيــة لدولــة قطــرمــن خــال دراســة
تغي ـرات البنيــة الســكانية ،والجهــود الوطنيــة الحتــواء الوضــع الســكاني
مــن خــال وضــع السياســة الســكانية الوطنيــة ،والعالقــة بيــن النمــو
الســكاني واملــوارد املائيــة والطاقــة والغــذاء ،ومناقشــة تأثيــر التغي ـرات
الســكانية والتحديــات املســتقبلية التــي تواجــه التنميــة املســتدامة،
وتوفيــر توجيهــات للسياســة بشــأن الخيــارات املحتملــة  .وقــد تمــت
مناقشة موضوع اختالالت التركيبة السكانية واملؤشرات املتعلقة بها،
وبحــث تأثيرهــا علــى اســتدامة التنميــة فــي دولــة قطــر ،خاصــة تأثيرها على
الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة املســتدامة « :ضمــان ّ
تمتــع الجميــع
بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار» ،والهــدف الثامــن:
«تعزيزالنمواالقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعمالة
الكاملــة واملنتجــة ،وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع» ،والهــدف العاشــر
املتعلق بالحد من أوجه عدم املساواة ،والسيما غايته الثانية «تمكين
وتعزيــزاإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي والسيا�ســي للجميــع» ،والهــدف
الثانــي عشــر« :ضمــان وجــود أنمــاط اســتهالك وإنتــاج مســتدامة» .
وقــد تــم اإلدالء بعــدد مــن االقتراحــات ذات طابــع مســتدام تهــم
السياســات علــى املســتويات البعيــدة واملتوســطة والقريبــة والتــي مــن
شــأنها أن تــؤدي إلــى نتائــج مباشــرة ومبــادرات اجتماعيــة وثقافيــة نوعيــة
وكذلــك توجهــات بيئيــة نوعيــة للحــد مــن اختــاالت التركيبــة الســكانية
للدولــة.
كمــا خلــص املنتــدى إلــى عــدد مــن املقترحــات التــي تؤكــد أهميــة تصحيــح
اختــاالت التركيبــة الســكانية بالتركيــز علــى تنفيــذ االتجــاه نحــو بنــاء
ً
االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة ،وفقــا لتوجيهــات رؤيــة قطــر الوطنيــة
 .2030و ثمن املشاركون إنجازات دولة قطرفي مجال الرعاية الصحية
املبنيــة علــى اســتراتيجية الصحــة العامــة  2022-2017والتــي تقــوم علــى
أولويــات تضــم األهــداف التاليــة:
خفــض نســبة الوفيــات النفاســية ،و إنهــاء الوفيــات التــي يمكــن الوقايــة

منهــا بيــن األطفــال حديثــي الــوالدة واألطفــال دون ســن الخامســة ،ووضــع
حــد لألوبئــة ومكافحــة التهــاب الكبــد ،وخفــض معــدل الوفيــات املبكــرة
بســبب األمـراض غيــراملعديــة مــن خــال الوقايــة والعــاج وتعزيــزالصحــة
العقليــة والرفــاه ،وتعزيــز الوقايــة والعــاج مــن تعاطــي املخــدرات ،كمــا
أكــدوا علــى أهميــة تحقيــق األهــداف املعلنــة فــي اســتراتيجية الصحــة
العامــة والصحــة اإلنجابيــة وأولوياتهــا القائمــة علــى اســتكمال نظــام
فعــال للحكــم والقيــادة ،وتوفيــرنمــوذج متكامــل للرعايــة عاليــة الجــودة.
وركــز املشــاركون علــى تعزيــز اإلج ـراءات الخاصــة بتنميــة رأس املــال
ً
البشــري واالجتماعــي دعمــا ملســيرة التنميــة وحافـزا ملزيــد مــن بنــاء قــدرات
األفـراد واملؤسســات فــي دولــة قطــرمشــيرين إلــى عناصــرالتمكيــن لتنميــة
رأس املال االقتصادي والبشري من خالل العمليات املؤسسية والبنية
التكنولوجيــة وإدارة أداء املــوارد البشــرية وبنــاء القــدرات.
وبخصوص الوضع الراهن للرأس املال االقتصادي وبناء على توقعات
أداء مؤش ـرات االقتصــاد الكلــي الرئيســية لدولــة قطــر  ،مســتنتجين
ارتفــاع الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للدولــة و زيــادة حجــم اإلنفــاق
االســتثماري علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة خاصــة املرافــق ذات العالقــة
باالتصــاالت والنقــل واملرافــق والطــرق ،وكذلــك التوســع فــي اإلنفــاق
ً
الرأســمالي الــذي خصــص جـ ً
ـزء كبي ـرا لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة
ومشــاريع تنظيــم كأس العالــم  ،2022وهــو مــا يمكــن مــن التقــدم فيمــا
يخــص مؤش ـرات التنميــة البشــرية واالجتماعيــة والبيئيــة.
تــداول املشــاركون فــي أوضــاع الشــباب فــي املجتمــع القطــري وأكــدوا علــى
تعزيــزدورهــم فــي بنــاء قدراتهــم الخاصــة مــن جهــة ،واملســاهمة فــي تطويــر
املجتمــع مــن جهــة أخــرى .كمــا طرحــوا مقاربــة لالســتثمارفــي الشــباب مــن
منظور دولي يراعي االحتياجات الوطنية والهوية الثقافية ويفتح اآلفاق
للتفاعل اإليجابي الدولي في إطاررؤية قطرالوطنية كما ورد في الوثائق
الوطنيــة ذات الصلــة ،والتــي حــددت هــدف االســتثمار فــي الشــباب مــن
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خــال مواصلــة بنــاء اإلنســان القطــري القــادرعلــى املشــاركة الفعالــة فــي
الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية للبــاد ،وخطــط وطنيــة
للتنميــة والتطويــر والتعليــم والصحــة والرفــاه ،وبنيــة تحتيــة حديثــة
ومفتوحــة للجميــع ،وبرامــج حكوميــة وغيــرحكوميــة وتســهيالت محفــزة،
فضال عن توفرمناخ عام وتوجهات مؤسســاتية تشــجع «ثقافة البحث
واالبتــكار» وتســاعد علــى نشــرالتكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي وبرامــج
رقمنــة املــوارد.
وفــي ســياق مناقشــة دور األســرة القطريــة فــي التنميــة املســتدامة ،تــم
التأكيــد علــى أهميــة التماســك األســري وتعزيــز دور كل مــن أفرادهــا فــي
تحقيــق هــذا التماســك .و مكانــة األســرة فــي أجنــدة التنميــة املســتدامة.
كمــا تناولــت العــروض السياســات األســرية والخصوبــة وتأثيــرسياســات
التــوازن بيــن العمــل و األســرة (بشــكل غيــر مباشــر) علــى عــدة أهــداف
اجتماعيــة و اقتصاديــة مــن بينهــا ( :تغطيــة كلفــة تربيــة األطفــال ،زيــادة
مشــاركة امل ـرأة فــي ســوق العمــل و تعزيــز املســاوات بيــن الجنســين)،
وكذلــك عالقــة السياســات األســرية والتنميــة املســتدامة فــي دولــة قطــر
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ً
حيــث أعطــت السياســة الســكانية لدولــة قطــر 2022 – 2017اهتمامــا
ً
محوريــا لــدور األســرة بهــدف توفيــرالبرامــج الداعمــة للحــد مــن انخفــاض
معدالت الخصوبة واإلنجاب لدى املرأة القطرية وزيادة عدد املواطنين
وتخفيف الضغط على املرافق والخدمات الصحية الحكومية ،وهوما
يــدل علــى إعطــاء دور محــوري لألســرة فــي معالجــة الخلــل الديموغرافــي
وزيــادة معــدالت الخصوبــة.
وأبــرز املشــاركون الــدور الهــام الــذي تلعبــه منظمــات املجتمــع املدنــي فــي
دولــة قطــرفــي تحقيــق مختلــف أهــداف التنميــة املســتدامة وغاياتهــا.
ً
وأخيرا ثمن املشــاركون بصفة الفتة التعاون والتنســيق بين املؤسســات
املشــاركة فــي عقــد املنتــدى األول للســكان والتنميــة املســتدامة متمنيــن
مواصلــة عقــد حلقــات أخــرى مــن املنتــدى.
كمــا تــم تعييــن مجموعــة عمــل لوضــع آليــات ملتابعــة وتنفيــذ توصيــات
ً ً
املنتــدى الــذي وضــع تصــورا أوليــا لتصنيــف التوصيــات حســب محــاور
املنتــدى ،وتحديــد املخرجــات والجهــات املنوطــة بتنفيذهــا وكذلــك
املســاندة فــي عمليــة التنفيــذ.
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جهازالتخطيط واإلحصاء ُي َّ
حضرللتعداد العام للسكان واملساكن
واملنشآت 2020

تــم بتاريــخ  2019/07/01تدشــين مشــروع التعــداد العــام للســكان
واملســاكن واملنشــآت بشــكل رســمي فــي حفــل تدشــين تــم خاللــه دعــوة
العديــد مــن الجهــات ذات الصلــة ،ويعتبــرهــذا التدشــين الخطــوة األولــى
واملهمــة ضمــن الخطــة اإلعالميــة للتعــداد ،حيــث تليهــا عــدد مــن البرامــج
اإلعالميــة والفعاليــات التــي تســاهم بشــكل كبيــرفــي تنفيــذ تعــداد ناجــح.
وقــد تــم فــي نهايــة حفــل التدشــين عــرض أهــم نتائــج التعــداد التجريبــي
للمبانــي والوحــدات واملنشــآت.
ويعتبــر التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت مــن أهــم مصــادر
البيانــات اإلحصائيــة ،حيــث أنــه يوفــر قاعــدة أساســية شــاملة مــن
البيانــات التــي تفيــد فــي إعــداد وتقييــم خطــط وبرامــج التنميــة فــي الدولــة.
وإن التحول من إجراء تعدادات الســكان واملســاكن واملنشــآت بالشــكل
التقليــدي إلــى التعــدادات باالعتمــاد علــى الســجالت اإلداريــة أصبــح
ً
مطلبــا فــي كثيــر مــن الــدول.
باعتبــار التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت مــن أهــم مصــادر
البيانــات اإلحصائيــة ،حيــث يمثــل أحــد أهــم مشــاريع جهــاز التخطيــط
ً
ً
واإلحصــاء ،ولكونــه حدثــا هامــا لدولــة قطــر ألنــه يشــكل العمليــة
اإلحصائيــة الوحيــدة التــي تجــرى بالحصــرالشــامل ،وبحكــم أن الدولــة
مقبلــة علــى اعتمــاد منهجيــة إجـراء تعــداد مــن خــال اســتخدام موســع
للســجالت اإلداريــة فــي العمليــات اإلحصائيــة كمــا هــو معمــول بــه فــي كثيــر
مــن الــدول املتقدمــة ،فــإن جهــاز التخطيــط واإلحصــاء قــد عمــل علــى
تطويروتعزيزاملعرفة العملية املتعلقة بإجراء تعداد السكان واملساكن

واملنشــآت املعتمــد علــى الســجالت اإلداريــة يتميــزبجــودة عاليــة وتغطيــة
أشــمل وتحديــث مســتمرللبيانــات بشــكل آنــي.
ومــن املعلــوم أن دولــة قطــر نفــذت عــددا مــن تعــدادات الســكان فــي
األعــوام  .2015 ،2010 ،2004 ،1997 ،1986وقــد اعتمــدت جميــع
التعــدادات الســابقة لتعــداد  2010علــى الطــرق التقليديــة فــي التنفيــذ.
فــي حيــن تميــز تعــداد  2010باســتخدام واســع للوســائل والتقنيــات
ً
التكنولوجيــة الحديثــة فــي جميــع مراحــل التعــداد ،ونظـرا للتطــور الكبير
الذي حدث في مجال استخدام التكنولوجيا ،تم االعتماد عليها بشكل
أكبــروأوســع فــي تنفيــذ تعــداد .2015
قــد كان للتكنولوجيــا املســتخدمة فــي هذيــن التعداديــن أثرهــا البالــغ فــي
تنفيــذ عــدة مهــام خاصــة باألعمــال التحضيريــة ودراســة املخاطــروتوقــع
الصعوبــات التــي قــد تحــدث ،ووضــع الخطــط ملعالجتهــا فــي وقــت مبكــر
لضمــان تنفيــذ التعــداد حســب الجــدول الزمنــي املعــد للتنفيــذ ،كمــا كان
لهــا األثــر الكبيــر فــي تنفيــذ عمليــات جمــع البيانــات ومراجعتهــا وتبويبهــا
وتجهيزهــا ونشــرها ،ومتابعــة العمليــات امليدانيــة ،وغيرهــا مــن املهــام
الخاصــة بالتعــداد.
ً
ً
أهميــة تعــداد  2020تكمــن فــي كونــه داعمــا أساســيا للخطــط التنمويــة
التــي تصلــح كأســاس لكافــة املســتويات التخطيطيــة املتعلقــة بالســكان
واملســاكن واملنشــآت ،وكذلــك تقييــم مــدى توفــر الخدمــات األساســية
لألســرة ،وتحديــد املناطــق التــي فــي حاجــة إلــى هــذه الخدمــات ،ووضــع

23

سكان | العدد  | ٤٤أكتوبر 2019

ً
ً
األولويــات فــي الخطــط للعنايــة بهــا ،وهــو يوفــركذلــك إطــارا متكامــا ألســر
املجتمــع ،إلــى جانــب اعتبــاره املصــدر الرئي�ســي للمعلومــات املتعلقــة
بحجــم القــوى العاملــة فــي الدولــة.

ً
لتحديد مدى صالحية السجالت اإلدارية املتاحة إحصائيا لالستخدام
فــي مراحــل التعــداد ،باإلضافــة إلــى إجـراء برامــج االختبــاروالتحليــل الفنــي
للنظم اإللكترونية الخاصة بنظم املعلومات.

ويعــد مشــروع التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــئات  2020مــن
أهــم املشــاريع اإلحصائيــة لــدى جهــازالتخطيــط واإلحصــاء ،حيــث يشــير
القانــون رقــم ( )2لســنة  2011وتعديالتــه بشــأن اإلحصــاءات الرســمية
 ،والــذي ينــص فــي املــادة ( )2علــى أن « يجــرى التعــداد العــام للســكان
مرة كل عشرسنوات على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على
قـرارمــن مجلــس الــوزراء .وباإلشــارة إلــى موافقــة مجلــس الــوزراء املوقــرفي
اجتماعــه العــادي رقــم ( )18لعــام  2017املنعقــد بتاريــخ 2017/05/10
علــى إجـراء التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت .2020

التخطيط الســليم لتنفيذ هذا الربط من خالل ضبط جودة البيانات
مــن مصادرهــا ووضــع اآلليــات واإلج ـراءات الالزمــة لضمــان ســامتها
ومطابقتهــا للشــروط وتحديثهــا بشــكل مســتمر ،يضمــن تنفيــذ تعــداد
2020علــى الوجــه األكمــل.

وســيتم تنفيــذ تعــداد  2020بشــكل أسا�ســي علــى الســجالت اإلداريــة
ملختلــف الجهــات الحكوميــة بالدولــة والتــي تمثــل الجهــات املصدريــة
لبيانــات التعــداد  ،ويعتبــر بمثابــة نقلــة نوعيــة فــي إج ـراء التعــدادات،
وهــذا مــا يتما�شــى مــع التنميــة اإلحصائيــة الدوليــة التــي تحــث البلــدان
علــى اســتخدام الســجالت اإلداريــة فــي العمليــات اإلحصائيــة  .وإنتــاج
املؤش ـرات والبيانــات اإلحصائيــة بصفــة آنيــة.

أهداف التعداد :
يهدف التعداد بشكل أسا�سي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان
واملســاكن واملنشــآت ،ذو جــودة عاليــة وتغطيــة أشــمل ومتصــل بنظــام
للتحديــث املســتمرلتلــك البيانــات بشــكل آنــي.
ولضمان نجاح التعداد التسجيلي البد من إجراء املزيد من التقييمات
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أهمية التعداد :
تنبــع أهميــة التعــداد فــي كونــه العمليــة اإلحصائيــة الوحيــدة التــي تجــرى
بالحصــر الشــامل ،وهــو عبــارة عــن صــورة فوتوغرافيــة متكاملــة عــن
املجتمع خالل لحظة زمنية ،كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسية
إلحصــاءات الســكان ،واملســاكن ،واملنشــآت تهــم املخططيــن والباحثيــن
ومتخــذي الق ـرار.
وبصورة عامة ،تبرز أهمية بيانات التعداد في املجاالت التالية :
	-الخطــط التنمويــة  :فهــي تصلــح كأســاس لكافــة املســتويات
التخطيطيــة املتعلقــة بالســكان واملســاكن واملنشــآت.
	-تقييــم مــدى توفــرالخدمــات األساســية لألســرة وتحديــد املناطــق
التــي فــي حاجــة إلــى هــذه الخدمــات ووضــع األولويــات فــي الخطــط
للعنايــة بهــا.
	-املصــدر الرئي�ســي للمعلومــات املتعلقــة بحجــم القــوى العاملــة
والخصائــص األخــرى لهــا ،والجوانــب املتعلقــة بالتعليــم والتدريب
ومســتوياتها الحاليــة واملتوقعــة للســكان ،والسياســات الوطنيــة
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الالزمــة فــي هــذا املجــال.
ً
ً
	-يوفــر التعــداد إطــارا متكامــا ألســر املجتمــع ،حيــث يتيــح اختيــار
العينــات إلج ـراء البحــوث امليدانيــة املتخصصــة.

املنهجية :
يعتبــرهــذا التعــداد أول تعــداد تســجيلي يتــم تنفيــذه بالكامــل مــن خــال
الســجالت اإلداريــة بيــن الجهــات املصدريــة للبيانــات بالدولــة .وتعتمــد
منهجيــة العمــل فيــه علــى تنفيــذ ربــط إلكترونــي شــامل مــع عــدد مــن
الجهــات املصدريــة ذات العالقــة ببيانــات الســكان واملســاكن واملنشــآت.
ويمكن تلخيص املنهجية املتبعة في تنفيذ التعداد في النقاط التالية :
	-تحديد املتغيرات املطلوبة للتعداد.
	-تحديد مصادربيانات التعداد املطلوبة.
	-االجتمــاع والتنســيق مــع الجهــات املصدريــة للبيانــات ،لدراســة
وتحليــل وتقييــم مــدى توفــر البيانــات املطلوبــة لديهــا ،ودراســة
وتحديــد آليــة تحديثهــا وتوفيــر الناقــص منهــا.
	-إعداد األدلة واملفاهيم واملصطلحات التي ستستخدم في عملية
ترميــزبيانــات التعداد.
	-العمــل مــن خــال لجــان مشــتركة مــع الجهــات املصدريــة لبيانــات
التعــداد ،لتوفــرمنهجيــات إحصائيــة يتــم اختبارهــا للتمكيــن مــن
ربــط البيانــات ،ومعالجــة البيانــات املفقــودة والبيانــات الغيــر
متســقة .
	-إعــداد وتجهيــز األنظمــة والبرامــج الخاصــة بعمليــة الربــط
اإللكترونــي بيــن الجهــات املصدريــة للبيانــات.
	-تنفيــذ عمليــة الربــط اإللكترونــي واختبــار البيانــات الــواردة مــن
الجهــات املصدريــة.
	-تنفيذ التعداد التجريبي وتقييم نتائجه.
	-تنفيذ التعداد في املوعد حسب خطة التعداد في مارس .2020
	-إعــان النتائــج الرئيســية ،ومــن ثــم النتائــج التفصيليــة والتقاريــر
التحليليــة لنتائــج التعــداد.
	-إعــداد جــداول رئيســية لنشــرها ســنويا بعــد عــام  2020مــن خــال
الربــط اإللكترونــي.

متطلبات التعداد املعتمد على السجالت اإلدارية :
يعتبــرهــذا التعــداد بدايــة لتأســيس منظومــة شــاملة للجــودة اإلحصائيــة
لبيانــات الســجالت اإلداريــة واملؤش ـرات اإلحصائيــة بالدولــة  ،وبمــا
يحقــق األهــداف املطلوبــة لالســتدامة والتحديــث لهــذه القاعــدة وذلــك
مــن خــال :
	-ضمان استمرارية تدفق البيانات من مصادرها وديمومتها.
	-كفاية وشمولية البيانات املصدرية للتعداد .
	-سالمة نظم جمع البيانات ومالءمتها ملتطلبات التعداد.
	-اتســاق البيانــات املصدريــة مــع التعاريــف والتصنيفــات
اإلحصائيــة وفــق املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة.

	-الحفــاظ علــى دوريــة مناســبة لتحديــث البيانــات املصدريــة
لضمــان حداثتهــا وتمثيلهــا للواقــع.
	-وجــود آليــات تدقيــق ومعالجــة للبيانــات املصدريــة تتســق مــع
ً
املمارســات الســليمة املتعارفــة دوليــا.
	-تقييم دوري ومراجعة مستمرة للسجالت اإلدارية املصدرية.
	-تحديد الفجوات وفرص التحســين في بيانات الســجالت اإلدارية
مــن حيــث التفاصيــل والتغطية.

استخدام بيانات تعداد السكان :
مــن أهــم البيانــات التــي يوفرهــا التعــداد ،أعــداد الســكان حســب
خصائصهــم املختلفــة التــي تســاهم فــي وصــف وتقييــم ظروفهــم
االقتصاديــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة ،ووضــع سياســات وبرامــج
ســليمة ترمــى إلــى تعزيــز رفاهيــة البلــد وســكانه ،ومــن أهــم االســتعماالت
اإلدارية لبيانات التعداد :
	-معرفــة مــدى التغيــر الــذي حــدث فــي الخصائــص االجتماعيــة
واالقتصاديــة والديموغرافيــة املختلفــة للســكان.
	-تعييــن حــدود الدوائــراالنتخابيــة وتوزيــع نســبة تمثيــل الســكان فــي
تلــك الدوائــر.
	-دراســة التركيبــة الســكانية للمجتمــع وتحديــد احتياجاتهــم مــن
الســلع والخدمــات التــي تناســبهم.
	-إعطــاء صــورة دقيقــة عــن حجــم البطالــة فــي املجتمــع ،وأعــداد
ونســبة املتعطليــن.
	-قياس مدى التطور في مستوى املعيشة للسكان.
	-توفيــر إطــار شــامل وحديــث لألســر ،لتنفيــذ املســوح واألبحــاث
ً
األســرية بالعينــة مســتقبال.
كمــا يوفــر التعــداد كذلــك بيانــات كافيــة عــن أعــداد وأنــواع ومكونــات
املباني من وحدات ســكنية ومنشــآت ،ومقارنة تلك البيانات مع بيانات
التعــدادات الســابقة ،بحيــث يتــم االســتفادة مــن تلــك البيانــات فــي :
	-معرفة مدى التطور الذي تحقق في النهضة العمرانية في الدولة.
	-دراســة ظاهــرة ( التوســع الرأ�ســي ) وكيفيــة االســتغالل األمثــل
لألرا�ضــي.
	-وضــع سياســة إســكانية علــى أســس ســليمة ،ملعرفــة الحاجــة
املســتقبلية للســكان مــن الوحــدات.

استخدام بيانات تعداد املنشآت :
يعطــى التعــداد بيانــات دقيقــة وحديثــة عــن أعــداد املنشــآت فــي كل
الوحــدات اإلداريــة ،وحالتهــا ســواء كانــت عاملــة أو متوقفــة أو مغلقــة أو
تحت التجهيزأوحتى الخالية منها ،كما يوفر بيانات كافية عن املنشآت
العاملــة ،مــن حيــث القطــاع الــذي تتبعــه أو النشــاط االقتصــادي الــذي
تمارســه ،وجنســية تلــك املنشــآت وصفتهــا ،وكيانهــا القانونــي وأعــداد
املشــتغلين مــن الذكــور واإلنــاث ،ســواء قطرييــن أو غيــر
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قطريين ،مما يساعد في :
	-تقديــر احتياجــات ســوق العمــل مــن العمالــة الوافــدة ،وتحديــد
أعدادهــم وخصائصهــم املطلوبــة.
	-توفيــر إطــار شــامل وحديــث للمنشــآت ،لتنفيــذ املســوح
االقتصاديــة مســتقبال ،لخدمــة خطــط التنميــة االقتصاديــة،
واملرتبطــة بالحســابات القوميــة.

استخدامات أخرى لبيانات التعداد :
	-معرفة وتحديد املجموعات السكانية الخاصة.
	-معرفــة وتحديــد توزيــع الســكان حســب الجنســيات واملناطــق
األمنيــة.
	-تحديــد الضغــط الناتــج مــن الكثافــة الســكانية علــى البنيــة
ا لتحتيــة .
	-دراسة أسباب االزدحام املروري.
	-املســاهمة فــي رســم خطــط األمــن والســامة الخاصــة بالدفــاع
املد نــي.
	-التعــرف علــى أعــداد وخصائــص الســكان حــول املالعــب واملناطــق
الحيويــة الخاصــة بــكأس العالــم.
	-استخدام بيانات التعداد ألغراض البحث والدراسة.

الصفحــة اإللكترونيــة للتعــداد ونشــر أهــم نتائــج التعــداد
التجريبــي :
تــم االنتهــاء مــن تصميــم ونشــر املوقــع اإللكترونــي الخــاص بالتعــداد،
والــذي يعتبــرالنافــذة التــي يتــم مــن خاللهــا إطــاع كل ذوي االختصــاص
ً
واملهتميــن علــى مــدى التقــدم املحــرز فــي تنفيــذ التعــداد وصــوال إلــى نشــر
ً
نتائــج التعــداد وإتاحتهــا للمســتخدمين فــي نهايــة التعــداد ،هــذا فضــا
ً
عــن كونــه أداة إعالميــة مهمــة جــدا تســاهم وتدعــم تنفيــذ جميــع مراحــل
التعــداد حتــى يحقــق أهدافــه.
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سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهازالتخطيط واإلحصاء
يترأس وفد دولة قطرإلى املؤتمرالدولي السادس والستين للمعهد الدولي
لإلحصاء ،كوالملبور ،ماليزيا من  18إلى  23أغسطس 2019

شاركت دولة قطرفي أعمال املؤتمرالدولي السادس والستين لإلحصاء
الــذي نظمــه املعهــد الدولــي لإلحصــاء فــي كواالملبــور العاصمــة املاليزيــة
والــذي عقــد خــال الفتــرة من18إلــى  23أغســطس  /آب  ،2019بوفــد
ترأســه ســعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهازالتخطيط
واإلحصــاء .وقــد شــارك فــي هــذا املؤتمــرحوالــي  2500شــخص مــن 130
دولــة .ويزخــرجــدول أعمــال املؤتمــربالعديــد مــن األوراق البحثيــة تقــدر
بحوالــي  1300ورقــة ،تقــدم علــى مــدارخمســة أيــام عمــل ،وتتــوزع علــى
العديــد مــن الجلســات العامــة ،والخاصــة واملوازيــة.
واملؤتمرهوعبارة عن تجمع عالمي لرؤساء األجهزة واملعاهد اإلحصائية،
وكباراإلحصائيين واملهنيين  ،والخبراء من األجهزة الرســمية واألوســاط
األكاديميــة  ،وينعقــد مــرة واحــدة كل ســنتين  ،بغيــة تبــادل املعرفــة،
وإقامة منصة لتبادل املعلومات واملنهجيات ،وفهم التطور والتحديث
فــي العمليــة اإلحصائيــة ،وتعلــم تطبيــق العلــوم اإلحصائيــة فــي مجــاالت
البحــوث وصنــع الق ـرارات وال ســيما إيجــاد شــبكات تفاعــل للمشــاركة
والتعــاون فــي املســتقبل  .ويوفــر املؤتمــر فرصــة للمؤسســات واألف ـراد
للمشــاركة بــأوراق بحثيــة وإتاحــة الفرصــة للمشــاركة واملســاهمة فــي
تطويــراإلحصــاءات واملبــادرات التــي تعــود بالنفــع علــى املجتمــع.

وتجــدراإلشــارة إلــى أن ســعادة الدكتــور صالــح بــن محمــد النابــت تـرأس
أحــدى الجلســات الفنيــة الخاصــة بعنــوان « تعزيــز التعــاون فيمــا بيــن
بلــدان الجنــوب فــي تحديــث اإلحصــاءات الرســمية نحــو دعــم وإنتــاج
مؤش ـرات أهــداف التنميــة املســتدامة» .وقــد تحــدث فــي هــذه الجلســة
عــدد مــن الخب ـراء ،مــن ماليزيــا ،واملغــرب ،وفلســطين ،وتركيــا ،ومركــز
األبحــاث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب للــدول
اإلســامية ،ومركــز اإلحصــاء الخليجــي ،ونيوزيلنــدا ،ومــن املتوقــع أن
يتوصل املشاركون إلى اقتراحات من شأنها أن تعزز التعاون بين بلدان
الجنــوب فيمــا يتعلــق بالعمليــة اإلحصائيــة ومخرجاتهــا مــن البيانــات
كأداة للتخطيــط ،ومراقبــة التقــدم الــذي تحــرزه البلــدان علــى صعيــد
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.
وقــد التقــي ســعادة الدكتــور صالــح بــن محمــد النابــت ،رئيــس جهــاز
التخطيــط واإلحصــاء ،مــع عــدد مــن رؤســاء األجهــزة اإلحصائيــة ،وكبــار
الخبراء واملستشارين ،للتشاور في آخراملستجدات املتعلقة باملنهجيات
اإلحصائية ،وسبل تحديثها ،وتبادل الخبرات ،واالستفادة من الدروس
الناجحــة .وعلــى هامــش الجلســات الخاصــة التقــى ســعادته مــع وفــد
شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة ،ومديرجهازاإلحصائي املاليزي ،واملدير
العــام ملركــزاألبحــاث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب
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للدول اإلسالمية ،واملديرالعام ملركزاإلحصاء الخليجي لبحث التعاون
املســتقبلي فــي العديــد مــن الجوانــب اإلحصائيــة.
وبهــذه املناســبة تطــرق ســعادته مــع رؤســاء الوفــود إلــى الجهــود الكبيــرة
التــي يقــوم بهــا جهــاز التخطيــط واإلحصــاء لتطويــر عملياتــه وتحديــث
نظامــه اإلحصائــي الــذي بــدأ بــه بالتعــاون مــع منظمــات األمــم املتحــدة
واملنظمات العربية واإلقليمية ،من أجل بناء القدرات الوطنية وتوفير
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البيانات املتعلقة بالتنمية املستدامة بنوعية عالية الجودة ،وتوفيرها
للمســتخدمين فــي الوقــت املناســب .كمــا أشــارإلــى الجهــود الكثيفــة التــي
يبذلهــا الجهــاز فــي عمليــات التحضيــر لتنفيــذ تعــداد الســكان واملســاكن
واملنشــآت لعــام  .2020ودعــا ســعادته البلــدان العربيــة واإلســامية
للمشاركة في ورشة العمل اإلقليمية بشأن تحديث النظام اإلحصائي،
التــي ســتنعقد فــي الدوحــة ،خــال الفتــرة مــن  4إلــى  5نوفمبــر.2019
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اليوم القطري للسكان ٢٠١٩
فــي إطــار احتفاالتهــا باليــوم العالمــي للســكان الــذي اســتحدث مــن قبــل
ً
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام  ،1989واســتنادا إلــى قـرارمجلــس
الوزراء املوقرفي اجتماعه العادي ( )27بتاريخ  6أكتوبر 2010باملوافقة
على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهرأكتوبرمن كل عام  ،تحتفل
اللجنــة الدائمــة للســكان فــي دولــة قطــرباليــوم القطــري للســكان 2019
نهايــة شــهرأكتوبــراملقبــل تحــت شــعار«السياســة الســكانية بيــن الواقــع
واملأمــول».

أما املخرجات املتوقعة فتتمثل بــ:
رصــد وتحديــد اإلنجــازات والتحديــات فــي ظــل تطبيــق السياســة
الســكانية ،وذلــك بهــدف تعظيــم األولــى ومواجهــة الثانيــة كتوجــه
مســتقبلي يتيــح االتفــاق علــى الخطــوط العريضــة لبرنامــج عمــل املرحلــة
الثالثة (نوفمبر 2019-أكتوبر )2020من مراحل متابعة تنفيذ برنامج
عمل السياســة الســكانية الثانية لدولة قطر( 2022-2017األولويات/
اآلليــات /الخطــة الزمنيــة).

وسيشــارك فــي هــذه االحتفاليــة ،باإلضافــة إلــى أعضــاء اللجنــة الدائمــة
للســكان ،الجهــات التاليــة:
•الوزارات والهيئات ذات العالقة بالسكان وقضايا التنمية،
•رؤساء وأعضاء مجموعات العمل املكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج
عمل السياسة السكانية.
•املشاركون في إعداد هذه السياسة.
•املشاركون في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2022 2017-
•ممثلــون عــن مؤسســات وهيئــات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة
بالقضايــا الســكانية.
•ممثل أو أكثرعن صندوق األمم املتحدة للسكان.

وســيفتتح فعاليــات اليــوم القطــري للســكان ســعادة الدكتــور /صالــح
بــن محمــد النابــت ،رئيــس جهــاز التخطيــط واإلحصــاء ورئيــس اللجنــة
الدائمــة للســكان ،بكلمــة يبيــن فيهــا أهــم اإلنجــازات التــي تحققــت جـراء
تطبيق السياسة السكانية والتحديات التي تعيق تحقيق ما هو مأمول
من تطبيق هذه السياسة.

وتهدف هذه االحتفالية إلى:
•إب ـراز أهــم اإلنجــازات التــي تحققــت ج ـراء تطبيــق السياســة
الســكانية حتــى تاريخــه.
ً
•تحديــد الصعوبــات والتحديــات التــي ال ت ـزال تقــف عائقــا أمــام
التطبيــق املألــول للسياســة الســكانية.
•االطــاع علــى تجربــة إحــدى الــدول (القريبــة فــي مســتوى تطورهــا
مــن دولــة قطــر) فــي تطبيــق السياســة الســكانية خاصــة فــي مجــال
الرفــاه وعالقتــه باإلنتاجيــة.
•تحديــد أولويــات املرحلــة الثالثــة (نوفمبــر  2019-أكتوبــر )2020
مــن مراحــل متابعــة تنفيــذ برنامــج عمــل السياســة الســكانية
الثانيــة لدولــة قطــر ،2022-2017وتحديــد املســؤوليات املناطــة
بمجموعــات العمــل املكلفــة بمتابعــة تنفيــذ هــذه السياســة.
•نشرالوعي بالقضايا السكانية.

وســيلقي ســعادة الســيد /صالح بن غانم العلي ،وزيرالثقافة والرياضة
(ضيــف شــرف االحتفاليــة) كلمــة يركــز فيهــا علــى أهميــة تضافــر جهــود
جميــع الــوزارات واملؤسســات والهيئــات فــي الدولــة والتنســيق فيمــا بينهــا
ً
ضمانــا لنجــاح تنفيــذ برنامــج عمــل السياســة الســكانية.
ويلــي ذلــك كلمــة ملمثــل صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يبيــن فيهــا أهميــة
ً
السياسة السكانية عموما ودورها في تحقيق اإلنجازات املختلفة لهذه
الدولــة أو تلــك مــع اإلشــارة إلــى السياســة الســكانية لدولــة قطــرالتــي تــم
وضعهــا بالتعــاون مــع الصنــدوق لتحقيــق شــعاراللجنــة املتمثــل ب ـ «نحــو
حيــاة أفضــل للســكان فــي قطــر».
وســتخصص الجلســة الثانيــة مــن جلســات هــذه االحتفاليــة لعــرض
تجربة إحدى الدول القريبة في مستوى التطور من دولة قطرفي تطبيق
السياســة الســكانية خاصــة فــي مجــال الرفــاه وعالقتــه باإلنتاجيــة.
أمــا الجلســة الثالثــة واألخيــرة فســتخصص ملناقشــة أولويــات املرحلــة
الثالثــة (نوفمبــر  2019-أكتوبــر  )2020مــن مراحــل متابعــة تنفيــذ
السياســة الســكانية مــن قبــل مجموعــات العمــل ،حيــث ســيتم تنظيــم
ســت طــاوالت حواريــة يتحلــق حولهــا أعضــاء املجموعــات الســت لتبــادل
ال ـرأي حــول املســائل والقضايــا التــي يجــب التركيــز عليهــا دون غيرهــا فــي
هــذه ملرحلــة.
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نقطة ضوء
الدورة  52للجنة السكان والتنمية
باألمم املتحدة نيويورك من  1إلى  5أبريل 2019
انعقــدت الــدورة  52للجنــة الســكان والتنميــة ،التــي نظمتهــا شــعبة
الســكان التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة باألمــم
املتحــدة مــن  1إلــى  5أبريــل  2019بمقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك.
وتلعب هذه اللجنة الدور الرئي�سي في متابعة تنفيذ برنامج عمل املؤتمر
الدولــي للســكان والتنميــة ،بصفتهــا لجنــة فنيــة تقــوم برصــد واســتعراض
وتقييــم تنفيــذ برنامــج العمــل علــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة
والدوليــة وإســداء املشــورة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع
لألمــم املتحــدة بشــأن االختصاصــات التاليــة:
	-القضايا السكانية ؛
	-دمج استراتيجيات السكان والتنمية.
	-سياسات وبرامج التنمية والسكان ذات الصلة.
	-توفيــراملســاعدة الســكانية  ،عنــد الطلــب  ،للبلــدان الناميــة ،وإلــى
البلــدان التــي تمــراقتصاداتهــا بمرحلــة انتقاليــة.
	-أي قضايــا ســكانية وإنمائيــة أخــرى قــد تطلــب فيهــا املشــورة مــن
الهيئــات الرئيســية أو الفرعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة أو الــوكاالت
املتخصصــة.
	-رصد وتقييم تنفيذ برنامج عمل املؤتمرالدولي للسكان والتنمية
علــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة  ،وتحديــد أســباب
النجاح والفشــل ،وإســداء املشــورة للمجلس بهذا الشــأن.
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تقديــم التوصيــات املناســبة إلــى املجلــس علــى أســاس النظــراملتكامــل فــي
التقاريــروالقضايــا املتعلقــة بتنفيــذ برنامــج العمــل.
وتتكــون اللجنــة مــن  47دولــة عضــو ينتخبهــا املجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي ملــدة أربــع ســنوات علــى أســاس التوزيــع الجغرافــي .كمــا
يشــترط أن يكــون للممثليــن خلفيــة ذات صلــة بالســكان والتنميــة.
خــال هــذه الــدورة تــم اســتعراض وتقييــم برنامــج عمــل املؤتمــرالدولــي
للســكان والتنميــة وإســهامه فــي متابعــة واســتعراض خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام  .2030وتناولــت املناقشــة العامــة أيضــا اإلج ـراءات
الالزمــة ملواصلــة تنفيــذ برنامــج عمــل املؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة
علــى املســتويات العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة.
تم تكليف اللجنة بمراجعة التقدم الذي تم إحرازه منذ اعتماد برنامج
عمــل املؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة فــي القاهــرة عــام  ،1994حيــث
يصــادف هــذا العــام الذكــرى الســنوية الخامســة والعشــرين العتمــاد
برنامــج عمــل املؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة .ولذلــك درســت اللجنــة
النتائــج التــي تحققــت فــي تنفيــذ برنامــج العمــل  ،وكذلــك الثغـرات وأوجــه
القصــور فــي تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا .إذ أن التنفيــذ الكامــل لبرنامــج
العمل أمربالغ األهمية لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام .2030
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وقــد اعتمــد الــوزراء وممثلــي الحكومــات املجتمعيــن فــي هــذه الــدورة ،فــي
سياق استعراض وتقييم برنامج عمل املؤتمرالدولي للسكان والتنمية
ً
وإســهامه فــي متابعــة خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 ،إعالنــا يؤكــد
مــن جديــد برنامــج عمــل املؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة واإلج ـراءات
األساســية ملواصلــة تنفيــذه ،مرحبيــن بالتقــدم املحــرز نحــو تحقيــق
غايــات وأهــداف برنامــج العمــل وأهــداف التنميــة املســتدامة ،ومؤكديــن
علــى ضــرورة مواجهــة التحديــات والعقبــات التــي مازالــت تواجــه تنفيــذ
برنامــج العمــل.
كما شدد املشاركون في الدورة على أن التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج
العمــل واتخــاذ اإلجـراءات األساســية ملواصلــة تنفيــذه أمـران أساســيان
لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة املتفــق عليهــا دوليــا ،وأن توفيــر البيانــات
املصنفــة عاليــة الجــودة وإمكانيــة الوصــول إليهــا أم ـران هامــان لقيــاس
التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
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دراسات وابحاث
قراءة في بيانات سكان اليابان :انخفاض الخصوبة وزيادة نسبة املسنين
http://data.un.org/Search.aspx?q=japan

تتجــه اليابــان نحــومرحلــة ديموغرافيــة يشــوبها غمــوض ملحــوظ ،وذلك
نظرا لكون ســكانها يعتبرون أكبراملعمرين بالعالم .و يالحظ الخبراء أن
من بين التحديات التي تواجه اليابان شيخوخة السكان  ،حيث تفوق
معــدالت الوفيــات بيــن املواليــد األصلييــن عــدد املواليــد .ويتعيــن علــى
الدولــة خــال العقــود املقبلــة أن تتصــدى لقضايــا مثــل القــوة العاملــة
والتكاليــف املتزايــدة للضمــان االجتماعــي والتغطيــة الصحيــة ،و كيفيــة
تحقيــق التــوازن بيــن مطالــب كبــارالســن ومصالــح األجيــال الشــابة.
بلــغ إجمالــي عــدد ســكان اليابــان  126.93مليــون نســمة عــام .2016
وبذلــك تحتــل اليابــان املرتبــة الحاديــة عشــرة فــي العالــم ويشــكل
اليابانيــون  1.7فــي املائــة مــن مجمــوع ســكان العالــم .كمــا تبلــغ الكثافــة
الســكانية فــي البــاد  340.8شـ ً
ـخصا لــكل كيلومتــرمربــع فــي عــام ، 2015
لتحتــل املرتبــة التاســعة بيــن البلــدان التــي يبلــغ عــدد ســكانها  10مالييــن
نســمة أو أكثــر.
وقد انخفض عدد الســكان اليابانيين منذ الثمانينات  ،بشــكل حاد.
ً
ً
حيــث بلــغ إجمالــي عــدد ســكان اليابــان  127.09مليونــا طبقــا لتعــداد
ً
ً
الســكان فــي عــام  .2015وكان هــذا انخفاضــا بنســبة  962607شــخصا
مقارنــة بالتعــداد الســابق ( ، )2010ممــا يشــيرإلــى أول انخفــاض ســكاني
منــذ بــدء التعــداد الســكاني فــي عــام  .1920فــي عــام  ، 2016كان 126.93
مليــون  ،بانخفــاض  162000عــن العــام الســابق كمــا يشــير إلــى ذلــك
مكتــب اإلحصــاء الرســمي.1
ً
ً
وقد صرحت وزارة الصحة مؤخرا أن  946.060طفال ُولدوا في اليابان
فــي عــام  ،2017وهــو أضعــف عــدد مــن املواليــد منــذ بــدء اإلحصــاءات
ً
الرســمية فــي عــام  .1899وفــي نفــس الوقــت  ،توفــي  1 340.433شــخصا

ً
يابانيــا العــام املا�ضــي .وهــذا يعنــي أن عــدد الســكان املحلييــن انخفــض
بنحــو  400000شــخص.
ً
ووفقا لشعبة السكان باألمم املتحدة  ،فإن معدل الخصوبة اإلجمالي
فــي اليابــان قــد انخفــض مــن  2.75والدة لــكل ام ـرأة فــي الفتــرة
 1955-1950إلــى  2.08مــن املواليــد فــي  .1960 - 1955وظــل معــدل
الخصوبــة الكلــي عنــد مســتوى اإلحــال القريــب بيــن عامــي  1960و
 ، 1975لكــن اســتأنف انخفاضــه ببــطء  ،حيــث بلــغ  1.49والدة فــي
 . 1995-1990وخالل نفس الفترة  ،ارتفع متوسط العمراملتوقع عند
الــوالدة لــكال الجنســين مجتمعيــن بشــكل ملحــوظ  ،مــن  63.9ســنة فــي
 1955-1950إلــى  79.5ســنة فــي  .1995-1990كمــا أدى انخفــاض
الخصوبــة والزيــادة فــي متوســط العمــراملتوقــع فــي اليابــان إلــى زيادة نســبة
املســنين .فــي عــام  ، 1995حيــث مثــل الســكان املتقاعــدون ( 65ســنة
فأكثــر)  14.6فــي املائــة مــن مجمــوع الســكان  ،مقارنــة بنســبة  4.9فــي
املائــة فقــط فــي عــام  .1950أمــا نســبة الســكان فــي ســن العمــل (64-15
ســنة) فقــد زادت عــدد الســكان املتقاعديــن مــن  11.0فــي عــام  1920إلــى
ً
 12.2فــي عــام  .1950وانخفــض الحقــا بســرعة إلــى  4.8فــي عــام .1995
ً
أما الزيادة امللحوظة في متوسط العمرللسكان  ،من  22.3عاما في
 1950إلــى ً 39.7
عامــا فــي ســنة  ،1995فهــي تؤكــد ظاهــرة
الشــيخوخة الديموغرافيــة الســريعة التــي حدثــت فــي اليابــان.
وتشــكل شــيخوخة الســكان اليابانييــن العديــد مــن التحديــات
حيــث يتعيــن علــى الحكومــة إنفــاق املزيــد علــى الرعايــة الصحيــة
واالجتماعيــة ،هــذا باإلضافــة إلــى تقلــص القــوى العاملــة
والقاعــدة الضريبيــة ،وهــذا يعنــي كذلــك ،مــن بيــن أشــياء أخــرى
أنــه لــن يكــون هنــاك عــدد كاف مــن الشــباب لرعايــة املســنين.

© 2019 United Nations, DESA, Population Division. Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO.
United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019. http://population.un.org/wpp/

يتم عرض البيانات ذات املتغيرات املتوسطة على شكل أشرطة ملونة  ،وتظهرحالة عدم اليقين باللون الرمادي لفترات التنبؤ بنسبة  95في املائة
()https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/392

Statistics bureau. - Statistical handbook of Japan http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2017all.pdf
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األمم املتحدة  -إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية (شعبة السكان)
التطور الحضري في العالم  -تنقيح  -2018نيويورك 2019
يعــرض هــذا التقريــر نتائــج التقدي ـرات والتوقعــات الرســمية لألمــم
املتحــدة للســكان الحضــر والريــف فــي  233دولــة ومنطقــة فــي العالــم،
ومــا يقــرب مــن  1900تجمــع ســكني حضــري مكــون مــن  300000نســمة
أو أكثــرفــي عــام  ، 2018وتتوافــق بيانــات هــذا التنقيــح مــع إجمالــي عــدد
ً
الســكان املقـ َّـدرواملتوقــع وفقــا للمتغيــراملتوســط للتحضــرفــي تقدي ـرات
عــام  2017التــي أصدرتهــا األمــم املتحــدة املنشــورة فــي «التوقعــات
الســكانية فــي العالــم :تنقيــح عــام  .»2017وتعتبــرهــذه املراجعــة تحيينــا
للتقدي ـرات واإلســقاطات الســابقة التــي نشــرتها األمــم املتحــدة.
يقــدم التقريــرمجمــوع ســكان الحضــروالريــف فــي العالــم للفتــرة مــا بيــن
 1950و  2050يعيشــون فــي مناطــق جغرافيــة (إفريقيــا  ،آســيا  ،أوروبــا
 ،أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي  ،أمريــكا الشــمالية وأوقيانوســيا) ،
وداخل مجموعات مصنفة استنادا للدخل .كما يوفربيانات هامة عن
 233دولة ،وتقديرات وتوقعات لسكان التجمعات الحضرية التي يبلغ
عدد سكانها  300000نسمة أو أكثرفي عام  2018للفترة .2035-1950
وتســتند تقديـرات نســبة الســكان الذيــن يعيشــون فــي املناطــق الحضريــة
وســكان املــدن إلــى اإلحصــاءات الوطنيــة .وخاصــة التعــدادات الســكانية
ً
التــي تعتبــر أكثــر مصــادر البيانــات شــيوعا حــول نســبة الحضــر وســكان
املــدن .وفــي بعــض البلــدان ،يتــم الحصــول علــى البيانــات املســتخدمة
كأســاس للتقديــرمــن ســجالت الســكان أو اإلحصــاءات اإلداريــة.
يعيش أكبرعدد من الناس على الصعيد العالمي في املناطق الحضرية،
حيــث يمثلــون  55فــي املائــة مــن ســكان العالــم فــي عــام  .2018ولــم يكونــوا
يمثلــون ســوى  30فــي املائــة مــن ســكان العالــم فــي عــام  .1950أمــا بحلــول
عــام  ،2050فمــن املتوقــع أن يكــون عــدد ســكان العالــم الحضــري 68
فــي املائــة مــن إجمالــي ســكان العالــم .ويالحــظ أن هنــاك تنــوع كبيــر فــي
مســتويات التحضــر التــي وصلــت إليهــا املناطــق الجغرافيــة املختلفــة.
وتشمل املناطق الجغرافية األكثرتحضرا أمريكا الشمالية ( 82في املائة
تعيش في املناطق الحضرية في عام  ، )2018وأمريكا الالتينية ومنطقة
البحــر الكاريبــي ( 81فــي املائــة)  ،وأوروبــا ( 74فــي املائــة)  ،وأوقيانوســيا
( 68فــي املائــة) .ويبلــغ مســتوى التحضــرفــي آســيا اآلن حوالــي  50فــي املائــة،

وعلى النقيض من ذلك  ،ال يزال الطابع الريفي يغلب في أفريقيا ،حيث
يعيــش  43فــي املائــة مــن ســكانها فــي املناطــق الحضريــة  .ويقيــم مــا يقــرب
مــن نصــف ســكان الحضــرفــي العالــم فــي مســتوطنات يقــل عــدد ســكانها
عن  500000نســمة  ،بينما يوجد حوالي واحد من ثمانية أشــخاص في
 33مدينة ضخمة يبلغ عدد سكانها أكثرمن  10ماليين نسمة  ،وقد تم
تسجيل منذ عدة عقود أكبرالتجمعات الحضرية في العالم في املناطق
ً
األكثــرتطــورا  ،لكــن املــدن الكبــرى اليــوم تتركــزفــي دول الجنــوب.
ومــع اســتمراروتيــرة التحضــر ،تعتمــد التنميــة املســتدامة بشــكل متزايــد
علــى التدبيــرالناجــح للمناطــق الحضريــة ،ال ســيما فــي البلــدان منخفضــة
الدخــل والبلــدان ذات الدخــل املتوســط حيــث مــن املتوقــع أن يكــون
التحضــر األســرع بيــن اآلن وعــام  .2050وذلــك مــا يســتدعي سياســات
متكاملــة لتحســين حيــاة كل مــن ســكان الحضــر والريــف  ،وتعزيــز
الروابــط بيــن املناطــق الحضريــة والريفيــة وبنــاء عالقــات اقتصاديــة
واجتماعيــة وبيئيــة فعالــة.
وإذا كان  59فــي املائــة مــن الســكان فــي البلــدان ذات الدخــل املرتفــع
يعيشــون بالفعــل فــي املناطــق الحضريــة فــي عــام  ،1950فمــن املتوقــع أن
ترتفــع هــذه النســبة أكثــرمــن  81فــي املائــة اليــوم إلــى حوالــي  88فــي املائــة فــي
عــام  .2050وفــي البلــدان ذات الدخــل املتوســط  ،كانــت النســبة املئويــة
للسكان الذين يعيشون في املناطق الحضرية  22في املائة فقط في عام
 ،1950ومع ذلك شــهدت هذه البلدان وتيرة ســريعة نســبيا في التحضر
منــذ ذلــك الحيــن  ،ومــن املتوقــع أن ترتفــع نســبة ســكان الحضــرفيهــا مــن
 67فــي املائــة اليــوم إلــى  83فــي املائــة بحلــول عــام  .2050أمــا البلــدان ذات
الدخــل املتوســط املنخفــض البلــدان فقــد عرفــت وتيــرة نمــو حضــري
أقــل .ومــع ذلــك  ،فمــن املتوقــع أن تشــهد هــذه املجموعــة مــن البلــدان
ً
تحضـرا أســرع مــن غيرهــا فــي العقــود القادمــة .وفــي عــام  ، 2018شــكلت
نســبة الســكان الذيــن يعيشــون فــي املناطــق الحضريــة  41فــي املائــة فــي
البلــدان املنخفضــة الدخــل و  32فــي املائــة فــي البلــدان ذات دخــل أقــل.
وبحلــول عــام  2050مــن املتوقــع أن تصــل هــذه البلــدان فــي املتوســط إلــى
 59فــي املائــة و  50فــي املائــة فــي املناطــق الحضريــة علــى التوالــي.
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ً
«مانحن علية اليوم حصاد اماني ُسقيت برؤية وطموح وانبتت عقول َنيرة بنت
ً
ً
وطنا عظيما ،ففي هذه الصورة نرى اجيال تتولى للجلوس على هذا املقعد
الكتساب علم نبني فيه املستقبل»
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