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املحتويات
•
•
•
•
•

املقدمة
اإلطار القانوني والتفويض والسجالت اإلدارية املتوفرة ألغراض
إحصائية.
التحديات التي تواجه مجتمع اهداف التنمية املستدامة.
تجربة دولة قطر :النظام املوحد ملؤشرات اهداف التنمية املستدامة.
التوصيات.
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املقدمة
يعمل جالاا التيطلليإل واإلحصلا حقل تحقيلط رايللة قطلر الوطنيللة 2030
و التللي تس ل تدف تعايللا التنميللة املسللتدامة هاافللة جوان تللا ااقتصللادية و
ااجتماحية و البيئية.
ً
وتكملله يهميللة اإلجللللاتيجية لستنميللة املسللتدامة ل صللنع مس لتقبال يكثللل
مرون ل للة و رفاهي ل للة لسمجتم ل للع ,حي ل للا يق ل للوم امجا ل للاا هاح س ل للا مؤشل ل لرات
يه ل للداف التنمي ل للة املس ل للتدامة  2030و نش ل للرها حقل ل ل ميتسل ل ل املنص ل للات
الرقمية املتاحة.
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اإلطار القانوني والتفويض والسجالت اإلدارية املتوفرة ألغراض
إحصائية
•
•
•
•
•

مذكرات تفاهم هين امجاات املنتجة لسبيانات.
مجان إحصائية مشللكة.
منصات ملبادلة البيانات.
مشاركة البيانات حه طريط ربإل إلكللوني مباشر.
الوصول ال البيانات املتاحة املواقع الرجمية.
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اإلطار الوطني لتكامل البيانات اإلحصائية و الجغرافية املكانية
استخدام البنية التحتية
الجغرافية املكانية األساسية
والترميز الجغرافي

وحدة الترميز الجغرافي للبيانات في
بيئة إدارة البيانات

الجغرافيا املشتركة لنشر
اإلحصاءات

العمل املشترك اإلحصائي
والجغرافي املكاني

قابلية الوصول واإلستعمال
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التحديات التي تواجها مجتمع اهداف التنمية املستدامة

الوصول للبيانات
•
•
•
•

جودة البيانات وطرق التقييم
• هيانات حينة و قسة التغطية.
• هيانات غيل محدثة.
• هينات مح سبة لغرض يخر.

التحديثات والتغييلات املستمرة
ملنهجيه املؤشرات
صعوبة الوصول لسبيانات.
اختالف تصني البيانات.
ً
لم يتم جمع البيانات مسبقا.
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دمج وتكامل بيانات السجالت
اإلدارية في النظم اإلحصائية
الوطنية

ربط السجالت على املستوى املحلي
والتعاري

هين

• اختالف التصاني
امجاات.
• ااحتماد حق مركايه البيانات حق
مستوى الدولة.

•
•
•
•

تتيئة البيانات لعمسية ااح سا .
تنقيح امجداول.
إحادة هياسة امجدول.
تأخيل وصول البيانات الوقت
املناجب يعيط الدمج.

تقييم وضع املؤشرات الوطنية ألهداف التنمية املستدامة ذات البعد
الجغرافي  -دولة قطر
•
•
•
•

يمكه اح سابتا يو تم اح سابتا.
قاه لالح سا  :إذ توفرت البيانات او تغيلت قائمة البيانات املطسوبة.
صعوبة ااح سا وحدم توفر املنهجية.
ليست له صسة \ تستوفيه البيانات العاملية.
نوع التصنيف

جغرافي

جغرافي  -إحصائي

إحصائي

مؤشرات ال تنطبق
على الدولة

حدد املؤشرات

7

24

208

4

َ
*هذه القيم قاهسة لستغيل هنا ا حق التقدم توفيل مؤشرات يهداف التنمية املستدامة.
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احتساب املؤشرات باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
املؤشر 11.7.1

متوج ل للإل حص ل للة املنطق للة الس ل للكنية
هاملل للدن التل للي تمث ل ل ف ل للا مفتوح ل للا
لالجل ل للتيل ل ل ل ل ل للدام العل ل ل ل ل ل للام ل جمي ل ل ل ل ل للع
هحسل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للب العم ل ل ل ل ل ل ل ل للر وامج ل ل ل ل ل ل ل ل للن
واألشخاص ذوي اإلحاقة.
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احتساب املؤشرات باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
املؤشر 11.7.1

مناطق عمرانية مبنية
سكان الحضر
املساحات املفتوحة العامة
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احتساب املؤشرات باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
11.7.1 املؤشر
Census Geography 2015

قائمة الطبقات املستيدمة

Qatar Landmarks/Main Places
Qatar Area Referencing (QARS)

) مربع تعدادي/  منطقة/ • جغرافية التعداد ( هسدية
(Point) • معالم

Farms and Izbas

(Point) • املدن الرئيسية

Broad Land use 2015

(Point) )QARS( • رقم املبنى

Roads Network

(Polygon)  العا/ • املاارع

Right of Way/Streets
Urban Development Plots
Cadaster Plots
Topographic Structure/Urban
Cities/Towns/Villages
Satellite/Ortho Image

(Polygon) • مساحة العقار
(Line/Polygon)  الشوارع/ • الطرق

(Polygon)  الشوارع/ • حط الطريط
(Polygons) • نطاق اجتيدام األراض ي
(Polygon) • املدن وال واح والقرى مجموع
(Polygon)  امح رية/ • البنية الطبوغرافية
(Polygon) • مناطط التنمية امح رية

• الصور امجوية
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احتساب املؤشرات باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
املؤشر 11.7.1
النسبة املئوية للمساحات املفتوحة في املناطق العامة إلى إجمالي املساحة العمرانية
=
إجمال املساحة املفتوحة العامة
إجمال املساحة املبنية مه التجمعات امح رية
إجمالي املساحة املبنية من التجمعات الحضرية
=
مجموع مساحة األرض
+
مساحة الشارع
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إجمالي املساحة املفتوحة العامة
=
مجموع مساحة األراض ي امليصصة لسشوارع
+
مجموع مساحة املساحات العامة املفتوحة

خطوات احتساب املساحة املبنية من املدينة في األماكن املفتوحة في
امللكية العامة
رجم توايع املدن امح رية مه خالل هيانات التعداد
.1
اختيار قطع األراض ي والشوارع التالية ضمه امحدود امح رية كما
.2
ذكر يحاله
حسا مساحة األرض
.3
حسا مساحة الشارع
.4
مجموع مساحة األرض  +مجموع مساحة الشارع = إجمال املساحة
.5
املبنية
اضافة طبقة املساحة املفتوحة (امحدائط) التابعة لاذه املدينة مه
.6
طبقة املعالم الرئيسية
حسا مساحة امحدائط التابعة لاذه املدينة
.7
حسا مساحة املساحة املفتوحة اإلجمالية املتاحة داخ املدينة
.8
امح رية املبنية والتي ه مجموع مساحة مفتوحة ملنطقة اندمارك
 +مجموع مساحة الشارع
احسب الصيغة املعطاة
.9
النسبة املئوية للمساحات املفتوحة في املناطق العامة إلى إجمالي املساحة
العمرانية= %
(مجموع مساحة املساحات العامة املفتوحة +مجموع مساحة األراض ي
املخصصة للشوارع) (/إجمالي املساحة املبنية من التجمعات الحضرية (
 .10كرر مجميع املناطط امح رية
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Census Geography 2015
Qatar Landmarks/Main Places
)Qatar Area Referencing (QARS
Farms and Izbas
Broad Land use 2015
Roads Network

Right of Way/Streets
Urban Development Plots
Cadaster Plots
Topographic Structure/Urban
Cities/Towns/Villages
Satellite/Ortho Image

Doha

Umm Slal

Al Rayyan
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املباني العمرانية

املساحات
املفتوحة في
املناطق العامة أقل
من  15سنة %

املساحات
املفتوحة في
املناطق العامة -15
 25سنة %

املساحات
املفتوحة في
املناطق العامة 25
سنة فأكثر %

املساحات
املفتوحة في
املناطق العامة
ملجموع الذكور %

املساحات
املفتوحة في
املناطق العامة
ملجموع اإلناث %

املساحات
املفتوحة في
املناطق العامة
ملجموع السكان %

املساحات
املفتوحة في
املناطق العامة إلى
إجمالي املساحة
العمرانية %

الشيحانية

0.62

3.16

13.99

26.99

1.37

29.24

29.24

دخان

11.11

4.62

16.27

16.53

15.47

32

32

الشمال

5.42

3.8

15.78

16.63

8.37

25

25

الخور

3.1

3.31

18.58

20

5

25

25

ام صالل

4.69

3.46

15.79

15.31

8.64

23.95

23.95

الدوحه

4.83

3.19

15.49

14.21

9.31

23.51

23.51

مسيعيد

1.16

2.67

11.17

13.44

1.56

15

15

الريان

4.4

4.64

23.95

25.66

7.34

33

33

الوكرة

2.68

3.18

19.87

20.97

4.77

25.73

25.73

لوسيل

8.62

3.41

15.97

15.84

12.16

28

28

إجمالي املساحة
املفتوحة لدولة قطر

3.97

3.80

19.30

19.98

7.08

27.06

27.06
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التوصيات
• تكثي الدورات والورش التدريبية حول دراجة اح سا مؤشرات
يهداف التنمية هإجتيدام نظم املعسومات امجغرافية لتبادل
امخبلات امليتسفة حق ميتس املستويات اإلدارية لدول اإلح ا
املشاركة.
• إنشا منصة ملشاركة و تبادل املعسومات و امخبلات حمسية
اح سا املؤشر امجغرا .
• رصد قيم حاملية ملقارنة جودة املؤشر املح سب والتحديا امجاري
هذا املجال.
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 قطر- موقع أهداف التنمية املستدامة

https://sdg-en-psaqatar.opendata.arcgis.com/
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مع كل الشكر والتقدير لجهودكم جميعا..
جهاز التخطيط واإلحصاء
دولة قطر
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