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استخدام إطار تطوير اإلحصاءات البيئية في دولة قطر      

مايكل ناجي\السيد
الفاضلة مها المطوع والفاضلة وضحى ناصر الجبر    
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معلومات عامة عن دولة قطر     
 آم مربع11580:  المساحة اإلجمالية

1864816):  2013أغسطس (عدد السكان 
1419678:  عدد الذآور
445139:  عدد اإلناث

) 2008\1990(السنة \  ملم82: معدل هطول المطر
) متوسط الدرجة العظمى(درجة الحرارة 

 درجة41.3:  في فصل الصيف
 درجة 23.6:  في فصل الشتاء

) 2011(  دوالر 80.440: الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد
 طن في السنة46.1: ثاني أآسيد الكربون المنبعث للفرد الواحد

 لتر للشخص الواحد في اليوم310: معدل استهالك المياه
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خط األساس 
احتياجات السياسة الكبرى تحدد من خالل     

2030رؤية قطر الوطنية 
2030-2011استراتيجية التنمية الوطنية 

: اإلحصاءات البيئية السنوية المتاحة    
موقع جهاز اإلحصاء

تقرير اإلحصاءات البيئية
وزارة البيئة: مصدر البيانات الرئيسي

: االحتياجات
التصنيفات والمصطلحات ووحدات القياس

)الشمول والتماسك واالتساق(جودة البيانات 
البيانات الوصفية

تحسين تلبية الحاجة للمعلومات المحلية والدولية
التنسيق مع المستخدمين والمنتجين
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العقبات الرئيسية في الماضي   

:غياب الرؤية الشاملة  
ائية مختلفة على سبيل المثال إحصاءات إجمالي استخدام المياه الجوفية من موارد م  

: التصنيفات المختلفة المستخدمة من مقدمي البيانات  
... بلدي، زراعي، صناعي 

)ISIC(التصنيف الصناعي الدولي الموحد 
عات، مباني حكومية، أسعار خاصةشقق سكنية، فيال سكنية، مباني تجارية، فنادق آبرى، فنادق صغرى، صنا

:التصنيفات الوطنية الغير متسقة مع التصنيفات المستخدمة دولياً 
يعة مقابل نظام التصنيفات المستخدم محليًاعلى سبيل المثال، القائمة الحمراء لالتحاد العالمي للحفاظ على الطب     

:وحدات القياس المختلفة
جالون مقابل النظام المتري 

متر مكعب للفرد سنويا مقابل لتر للفرد في اليوم الواحد 

:المصطلحات والمؤشرات والتعريفات، على سبيل المثال 
 بمعاني وتعريفات عدة يتم استخدام استهالك المياه للفرد واالستخدام المنزلي للمياه للفرد  
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المواد المستنفدة لطبقة األوزون:  مثال
هل يتزايد االستهالك ام يتناقص في قطر؟

TABLE (217) (Unit:Metric Ton) مقر لودج)217( ) ةدحولا :يرتم نط(

ةنسلا                                  
    

ةداملا
200520062007200820092010

                                                 Year  

Substance

¹ ةيوضعلا رولفلاو رولكلا تابكرم-11   6.094.353.031.780.000.00CFC-11 ⁽¹⁾

¹ ةيوضعلا رولفلاو رولكلا تابكرم-12   30.9127.0810.003.270.000.00CFC-12 ⁽¹⁾

ةيوضعلا رولفلاو رولكلا تابكرم -22  272.22325.85427.78604.001,2251,446HCFC-22

)134A(ةينوبركرولفرولكورديهلا تابكرم  0.000.0035.44148.50192.30580.80HYDRO CHLOROFLUOROCARBON 
(134A)

309.22357.28476.25757.551,4172,027Totalعومجملا

نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا كالهتسا
CONSUMPTION OF OZONE DEPLETING SUBSTANCES

2005 - 2010

ةيوضعلا رولفلاو رولكلا تابكرم -12(  رظح مت ةيوضعلا رولفلاو رولكلا تابكرم -11 , ( 

⁾
هداريتسإ2010 بسح لايرتنوم لوكوتورب. نم ًارابتعإ ا

⁽¹⁾  Importation of (CFC-11 ,CFC-12) has been stopped by 2010, in accordance 
to Montreal Protocol.

جهاز اإلحصاء، اإلحصاءات      
2010البيئية  

اإلحصاءات العربية ببرنامج األمم المتحدة 
http://www.arabstats.orgاإلنمائي

:بروتوآول مونتريال 
  طن متري الحتمال استنفاد طبقة األوزون    <>طن متري    
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تحدد استراتيجية التنمية الوطنية احتياجات معلومات               
السياسة 
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أهداف السياسة واحتياجات المعلومات       
) 2016-2011استراتيجية التنمية لوطنية لدولة قطر         (

مياه نقية واستخدام مستدام: المياه

هواء نقي واستجابات فعالة لتغير المناخ: جودة الهواء وتلوث الهواء

الحد من النفايات وزيادة إعادة التدوير وآفاءة االستخدام:  النفايات

مةالحفاظ على الطبيعة والتراث الطبيعي وحمايتها وإدارتها بصورة مستدا: التنوع اإلحيائي

زيادة التوسع العمراني المستدام وخلق بيئة معيشة صحية: الموئل اإلنساني

زيادة الوعي البيئي للسكان: زيادة الوعي

تحسين اإلدارة البيئية والتعاون على الصعيد اإلقليمي والدولي:  اإلدارة والتعاون
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استخدام إطار تطوير اإلحصاءات البيئية في دولة قطر         
تحديد قائمة منظمة باإلحصاءات وتوجيه األولوية للتنفيذ        

مطابقة منظمة من االحتياجات المختلفة من المعلومات مع     : من القمة للقاعدة  
اإلحصاءات البيئية المطلوبة    

المصطلحات    (تحليل المقارنة الدولية لإلحصاءات الحالية      : من القاعدة للقمة  
.) والتصنيفات، وحدات القياس، الشمول، الخ     

أخرى خاصة بمقدي البيانات   ) مؤسسية(مطابقة إطار اإلحصاءات مع إطارات   
) مثل آهرماء وقطر للبترول، إلخ (األساسيين 

االقتصادية-توفير األساس لتنفيذ الحسابات البيئية   
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جودة الهواء
وزارة البيئة وقطر للبترول 

والمدن الصناعية ومؤسسة قطر

…

اإلطار القطري لإلحصاءات البيئية واالستخدامات متعددة األغراض         

. 

. 

البيانات والمؤشرات  

.

اإلحصاءات البيئية  
) ت قويةالبيانات من مصادر مختلفة مع البيانات الوصفية، وطرق تقدير وتصنيفا(

المياه
وزارة البيئة وآهرماء  (

وأشغال ووزارة التخطيط 
) التنموي واإلحصاء

الطاقة
قطر للبترول وجهاز (

) اإلحصاء

اإلحصاءات  
االقتصادية

نظام المحاسبة البيئية 
واالقتصادية

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  
المناخ

برنامج  \شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة
األمم المتحدة للبيئة 

…

التقارير الدولية لمشروع 
قطر لتبادل المعلومات
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الجدول الزمني  

مايو
2012

صياغة 
اإلطار

يناير  
2013

يناير  
2014

ورشة عمل 
اإلحصاءات البيئية، 

2012سبتمبر 
ورشة عمل التدريب 

على إحصاءات 
النفايات، يونيو 

2013

ورشة عمل 
اإلحصاءات البيئية، 

2013نوفمبر 

ضمان 
الجودة

صياغة 
التقرير

تنفيذ التوصيات

تنفيذ التوصيات

جمع البيانات الجديدة 
وتطوير اإلطار بشكل  

أآبر

تنفيذ التوصيات

جمع 
البيانات

التصميم
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 البيئة  -الطاقة    
أمثلة على موارد الطاقة      
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 البيئة -الطاقة 
أمثلة الستخراج معادن الطاقة، وإنتاج واستهالك الطاقة   
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 البيئة أمثلة للتأثيرات البيئية؟       -الطاقة 

GHG Inventory

نوعية الهواء المحيط

قوائم جرد غازات الدفيئة 
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مجموعة أساسية من إحصاءات موارد الطاقة    
 FDES

2.2.1.a   موارد الطاقة المعدنية 
2.2.1.a.1      مخزون من الموارد القابلة لالسترداد تجاريا 
2.2.1.a.5  االستخراج 

2.2.1.a.11       الواردات من  معادن الطاقة 
2.2.1.a.12      الصادرات من معادن الطاقة 
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المجموعة األساسية من إحصاءات إطار تطوير اإلحصاءات البيئية     
إنتاج واستهالك الطاقة  

2.2.2.aإنتاج الطاقة من المصادر غير المتجددة والمصادر المتجددة
2.2.2.a.1      االجمالي
2.2.2.a.2        المصادر غير المتجددة
2.2.2.a.3         مصادر الطاقة المتجددة

2.2.2.bإنتاج الطاقة 
2.2.2.b.1       اإلنتاج الرئيسي لطاقة 
2.2.2.b.2           اإلنتاج الثانوي للطاقة 

2.2.2.c    إجمالي استهالك الطاقة 
2.2.2.dالطاقة الكهربائية 

2.2.2.d.1       إنتاج الكهرباء 
2.2.2.d.2       القدرات المثبتة 
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مجموعة أساسية من اإلحصاءات   
اآلثار البيئية     

1.3.1.a الجسيمات القابلة للتنفس 
1.3.1.a.1  تايوتسم زيكرت تاميسجلا (PM10) 
1.3.1.a.2  تايوتسم زيكرت تاميسجلا (PM2.5)

1.3.1.b سفنتالتازاغ
1.3.1.b.1  تايوتسم زيكرت نوزوألا يف ةقبط ريفسوبورتلا (O3)

1.3.1.b.2 تايوتسم زيكرت زاغ لوأ ديسكأ نوبركلا (CO)
1.3.1.c تازيكرت تاثولملا ةطيحملا ىرخألا تاذ ةلصلا

1.3.1.c.1 تايوتسم زيكرت يناث ديسكأ تيربكلا (SO2)
1.3.1.c.2 تايوتسم زيكرت ديساكأ نيجورتينلا (NOX)

2.3.1.a مادختسا جاتنإبفيما يتعلق (يضارألا ةقاطلا )كالهتسالاو
2.3.1.i.3       رييغت مادختسا أشنملاحسب يضارألا وجهةلاو



ورشة عمل حول إحصاءات البيئة والطاقة 
17صفحة 2013 سبتمبر 12-8االردن، عمان، 

مجموعة أساسية من اإلحصاءات   
) بقية(اآلثار البيئية      

3.1.1.a تاثاعبنااليلامجإ ةرشابملا تازاغ :ات التالية زاغ بواسطة ال (GHGs)  ةئيفدلا
3.1.1.a.1 يناث ديسكأ نوبركلا (CO2) 
3.1.1.a.2 ناثيملا غاز (CH4)
3.1.1.a.3 ديساكأ زورتينلا (N2O)

3.1.1.b :تاثاعبنااليلامجإ ةرشابملا تازاغ :ات التالية زاغ بواسطة ال (GHGs)  ةئيفدلا
3.1.1.b.1يناث ديسكأ تيربكلا (SO2) 

3.1.1.b.2ديساكأ نيجورتينلا (NOx)

3.2.1.a ةقلعتملا( الصرف الصحي هايمما تم انتاجه من مجح جاتنإب )ةقاطلا كالهتساو
3.3.1.a ةيمك طاشنلاالناتجة عن تايافنلا ةقلعتملا(يداصتقالا جاتنإب  كالهتساو
)ةقاطلا
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) إطار تطوير اإلحصاءات البيئية     (مجموعة أساسية من اإلحصاءات 
أنشطة الحماية والتخفيف 

6.1.1.a  المتعلقة بإنتاج واستهالك الطاقة ( حماية البيئة الحكومية ونفقات إدارة الموارد (
6.1.1.a.1        اإلنفاق الحكومي السنوي على حماية البيئة 

6.2.2.aاإلجراءات المباشرة 
6.2.2.a.1          قائمة بملوثات المياه الخاضعة لإلجراءات والتوصيف 
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خاتمة  
:صاءات البيئية اإلطار القطري لإلحصاءات البيئية  وإطار األمم المتحدة لتطوير اإلح
 والمتطلبات الوطنية والدولية األخرىأولويات المعلومات مستمدة من استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 

اءات البيئية ومجموعة أساسية من تمت مطابقة المعلومات المطلوبة مع إطار األمم المتحدة لتطوير اإلحص  
اإلحصاءات

 اإلحصاء والوزارات الرئيسية ساعد إطار تطوير اإلحصاءات البيئية على تحقيق تفاهم مشترك بين جهاز
والمؤسسات األخرى

 الوطنية الحالية بالمعايير الدولية، ساعد إطار تطوير اإلحصاءات البيئية على تنسيق وربط األطر والمفاهيم 
وتصميم االستبيانات

:  استمرار تطوير اإلطار القطري إلحصاءات البيئية بناًء على ما يلي 
2012/2013النتائج والخبرات المتراآمة لجمع البيانات خالل عامي 

) على سبيل المثال في مجال الطاقة المتجددة   (متطلبات السياسات الجديدة 
نتائج االتصاالت مع الجهات المعنية 
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شكرًا الصغائكم 
mnagy@qsa.gov.qa

malmotawaa@qsa.gov.qa
waljabor@qsa.gov.qa


