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               تاریخ

قطر یکی از چندین امیرنشین نوبنیاد 

. جزیره عربستان است واقع در شبه

در بسیاری از ). ساسانیانبویژه در زمان . (است بوده شاهنشاهی رویدرمنطقه قطر از دیرباز بخشی از 

 های ساتراپبخشی از رویدر بوده و توسط  رسخلیج فاهای باستانی همه کرانه جنوبی  دوره

ها و بحرین اداره شده و  در تاریخ معاصر قطر توسط ترکان عثمانی، انگلیسی. شد رویدری اداره می

های منطقه جذب عربستان  در آن دوره بسیاری از امیرنشین. به استقالل رسید 1971سپتامبر  3در 

  .شدند ولی قطر از این روند جدا ماند امارات متحده عربیسعودی یا 
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   جغرافیا  

و در شرق  آسیا ٔکشوری در جنوب غربی قاره قَطَر  

خلیج و در بخش جنوبی  خاورمیانه، در جزیره عربستان شبه

 تر واقع ای کوچک جزیره قَطَر خود شبه. است واقع شده فارس

. ستا آن را از غرب و شمال و شرق دربر گرفته خلیج فارسدر شبه جزیره عربستان است که 

قطر مرز مشترک زمینی با عربستان سعودی، و مرز دریایی با کشورهای . است دوحهپایتخت آن، 

 .دارد امارات متحده عربیو  بحرین

 11،586، واحد پول آن ریال و مساحت آن اسالم، دین رسمی آن عربیزبان رسمی این کشور 

  %)14سایر گروه ها -%10یرانیا-%18پاکستانی-%40عرب:ژاد و قومیت  ن( . کیلومتر مربع است

   .زبان های انگلیسی، فارسی، اردو،هندی نیز در این کشور رایج است

خاک این کشور، . است شبه جزیره قطر از شمال شرق عربستان به داخل خلیج فارس گسترده شده

، وکرهاند از  شهرهای قطر عبارت. است مسطح بوده، و از یک صحرای خشک تشکیل گردیده

ای به  و شهرکی جزیره لوسیلشهر جدیدی به نام . رأس لفان، مسیعید، شمال، زباره، دخان، خور

  .نیز در این کشور در دست ساخت است مروارید قطرنام 

  .وضعیت آب و هوا گرم وخشک ودر مناطق ساحلی مرطوب و باهوای شرجی در تابستان میباشد
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 250ایران با حدود .کیلو متر تنها همسایه خشکی قطر است  60عربستان با حدود ،قطر همسایگان

  .وعربستان با مرز آبی  بحرین ومترمرز آبی کیلو

به دلیل اختالفات مرزی ممکن است جای خود را به عربستان (امارات متحده عربی با مرز آبی 

  )  بدهد

کمتر . درصد است  2/5جمعیت در قطررشد ساالنه . جمعیت قطر نصف جمعیت رویدر هم نیست

  .دهند های اصیل تشکیل می سوم جمعیت قطر را قطری از یک

  

       سیاست

                                              

امیر قطر در حال حاضر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی . در امیرنشین قطر امیر رئیس حکومت است
 .شدجانشین پدر   1995است که در سال 

  .کند رئیس دولت نخست وزیر است که امیر او را تعیین می

  .کند کرسی دارد که نمایندگان آن را امیر تعیین می 35مجلس شورای این کشور 
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   اقتصاد

. باشد منبع در آمد ارزی کشور، صادرات نفت و گاز می

قطر سومین کشور دارنده ذخایر گاز پس از روسیه و 

قطر به علت . است سال آینده کافی تخمین زده شده 200گازی اش، برای  ٔایران است و ذخیره

است بیش از ایران از این میدان  ، توانستهپارس جنوبی پیش دستی در بهره برداری از منطقه گازی

قطر عضو سازمان . گازی مشترک، گاز طبیعی استخراج کند و به رشد سریع اقتصادی دست یابد

  .است اوپککشورهای صادر کننده نفت، 

سرانه قطر به . ناخالص داخلی، ثروتمندترین کشور در دنیای اسالم استقطر از نظر سرانه تولید 

حدی باال است که اغلب وضعیت اقتصادی این کشور نه با کشورهای خاورمیانه که با 

  . شود قتصادهای بزرگ اروپایی مقایسه میا

 

ــن کشــور کوچــک عضــو شــورای       ــی ای ــد ناخــالص داخل ــای موجــود ســرانه تولی ــق آماره طب

معـــادل ســـه چهـــارم کشـــورهای اروپـــایی اســـت و بـــا توجـــه بـــه  ،خلـــیج فـــارسهمکـــاری 

ــا رســید  سیاســت ــده اســت  نهــای ایــن کشــور ت ــاقی نمان ــر جهــان راه درازی ب   . اقتصــادهای برت

ایــن در . قطــر همچــون دیگــر کشــورهای حــوزه خلــیج فــارس اقتصــادی وابســته بــه نفــت دارد  
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سـال دیگـر از ایـن     23توانـد تـا    میلیـارد بشـکه نفـت خـام مـی      15حالی است که بـا داشـتن تنهـا    

  .توسعه اقتصادش بهره ببرد برای ذخیره انرژی 

درصد از تولید ناخالص  60دهد و  درصد از درآمد صادراتی قطر را تشکیل می 85امروزه نفت 

   .کشور آسیایی با درآمد نفتی ایجاد شده است این اخلید

تریلیون 900این کشور . در کنار نفت قطر یکی از بزرگترین دارندگان گاز طبیعی در جهان است

. درصد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان است 5مکعب ذخیره گاز طبیعی دارد که معادل  فوت

                   امروزه قطر نه به دلیل حجم ذخایر نفتی بلکه به دلیل پتانسیل باال در تولید و صادرات گاز طبیعی

  . همچون آمریکاست داران بزرگی مورد توجه سرمایه مایع

افزایش  2009درصد در سال  4/13به  2008درصد در سال  8/11رشد اقتصادی قطراز 

  درصد خواهد رسید  8/8به کمتر از  2010یافت،رشد اقتصادی در سال 

به گزارش مقامات اقتصادی . است ترین اقتصادهای حوزه خلیج فارس اقتصاد قطر یکی از صنعتی

درصد را بخش  18/8درصد از اقتصاد قطر را صنعت،  81

   .تشکیل می دهد درصدراکشاورزی 0/2خدمات و 

توان  ترین صنایع فعال در این کشور آسیایی را می مهم

صنعت تولید نفت خام، صنعت پاالیش نفت، تولید 

  فوالدی، سیمان و تعمیر های آمونیاک، کودشیمیایی، پتروشیمی، تولید شمش
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قطر ساالنه حجم کالنی از محصوالت کشاورزی و مواد غذایی مورد . های تجاری نام برد شتیک

  . کند نیاز خود را وارد می

ها با  حجم این سرمایه. گذاری خارجی جذب کرد های گذشته حجم زیادی سرمایه قطر در سال

های آمریکایی بیشتر شد و زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد  افزایش حضور آمریکا و سرمایه

  . اقتصاد این کشور فراهم کرد

در این سرزمین سبب شد تا توسعه همه جانبه اقتصاد قطر و باال رفتن سرانه تولید ناخالص داخلی 

این کشور هم اکنون . قطر به پایگاه اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس بدل شود

رود تا چند سال آینده این نقش  انکداری کشورهای حوزه خلیج فارس است و انتظار میبرکزم

  . تر شود ررنگپ

عجله ای برای رغم دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس  شاید به همین دلیل است که قطر به

این کشور در هر سال . کاهش وابستگی به صنعت نفت و گاز و ایجاد تنوع در اقتصاد ندارد

های خارجی  آورد و با توجه به حجم کالن سرمایه درآمد کالنی از نفت و گاز بدست می

های اقتصادی ایاالت متحده آمریکا در نظر دارد تا حد امکان از این  موجود در آن و حمایت

  . عیت استفاده ببردموق

درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب  33در سال گذشته میالدی قطر معادل 

کشور  141به گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، کشور قطر در میان . کرد

ای  ههای خارجی دارد و این به معنای آیند رتبه دهم را از نظر شاخص پتانسیل جذب سرمایه
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  . تر برای اقتصاد قطر است روشن

گذاری مستقیم خارجی در این کشور  میالدی سرمایه2006/ 2007در ده ماه اول سال مالی

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل . میلیارد دالر رسید 4/1درصد رشد کرد و به  37

ها به  سهم اعظم این سرمایه .میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده بود 3این کشور عربی تنها 

  . ریز شد درون،بخش تولید گاز طبیعی مایع 

میلیارد  6گذاری خارجی قطر را به  پژوهشگران واحد مطالعات اقتصادی رسیدن حجم سرمایه

ها مناسب  دانند؛ زیرا بستر حاکم بر اقتصاد این کشور برای جذب سرمایه دالر امری محتمل می

  . است

های  های بازاری، سیاست از نظر فرصت) EIU(عات اقتصادی کشور قطر به گزارش واحد مطال

های دولت برای  دولتی برای واحدهای تولیدی کوچک و قدرت رقابت در جهان، سیاست

ها،  ها، تامین مالی طرح گذاران خارجی، سطح کنترل بر تجارت و نرخ تبادل ارز، مالیات سرمایه

گذاران را به خود جلب  ست که توجه بسیاری از سرمایهها در موقعیتی ا بازار کار و زیرساخت

  . کند می

از طرف دیگر ثبات اقتصادی این کشور حوزه خلیج فارس نیز یکی دیگر مسائلی است که 

گذاران خارجی  شود هر روز بر شمار سرمایه دهد و سبب می گذاری را کاهش می ریسک سرمایه

  . در این کشور افزوده شوند

. ریز شده است های خارجی به صنعت گاز طبیعی مایع درون سهم اعظم سرمایه های اخیر در سال
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در جهان بدل شود و  LNGمیالدی به بزرگترین صادرکننده  2010سال  درقطر در نظر دارد 

البته دولت قطر برای فراهم کردن بستر مناسب . های خارجی است برای این کار نیازمند سرمایه

  . ایجاد کرد های کشور  یع خارجی اصالحاتی را در سیاستها و صنا برای جذب سرمایه

  حضور زنان

های آغازین قرن حاضر انجام شد به زنان این کشور فرصت بیشتری برای  در سال که اولین اقدام

دولت . های مختلف علمی و اجتماعی داده است حضور در عرصه

قطر این کار را اولین گام در راه مدرنیزه شدن اقتصاد و اجتماع 

  . خوانده است

های خارجی را به بخش  دولت این کشور در صدد است تا سرمایه

پژوهشگر واحد مطالعات اقتصادی . های غیر مرتبط با انرژی نیز هدایت کند پتروشیمی و بخش

زیرا از . های کالن خارجی دست یابد معتقد است قطر موفق خواهد شد به هدف جذب سرمایه

ها دارد و  تر مناسب تری برای جذب سرمایهیک طرف در میان کشورهای حوزه خلیج فارس بس

  . تر است شورهای عربی از نظر ساختار اجتماعی پیشرفتهکاز طرف دیگر در میان 

های محدود اجتماعی  دهند به جای ورود به عرصه گذاران خارجی ترجیح می پس سرمایه

های آن  م بخشکشورهای عربی وارد اقتصاد ثروتمند و اجتماع نسبتا آزاد قطر شوند و از تما

  .بهره ببرند
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در قطر پرورش میوه و سبزیجات و نیز حرفه ماهی گیری رواج بسیار دارد، با این حال مقدار 

اقتصاد این کشور به . زیادی از محصوالت غذایی این کشور از طریق واردات تامین می شود

ت و گاز تامین درصد از درآمدهای این کشور از صادرات نف 70نفت و گازمایع وابسته است و 

مردم قطر یکی از باالترین میزان . این کشور دارای یک مرکز بانکداری منطقه ای است. می شود

  .دارنددرآمدهای سرانه جهان را

  شریک های تجاری

  .کره جنوبی می باشندو فرانسه آلمان،ایتالیا،آمریکا،انگلیس،شریک های مهم تجاری قطر ژاپن

قطر، مهم ترین معضل زیست محیطی 

محدودیت منابع طبیعی آب شرب و 

وابستگی شدید این کشور به ساخت 

  .تاسیسات تصفیه آب است
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قطر جهت ... به جز تولیدات فرآورده های نفتی، گازی و پتروشیمیائی، فوالد، سیمان و 

  .کند پاسخگوئی به تقاضاهای ساکنین کلیه مایحتاج اشخاص و کارخانه های خود را وارد می

 50های گوناگون است که در  های آبی در قطر طرفدار دارد شهر الخبر دارای موزه ورزش

کیلومتری جنوب دوحه  20مسجدهای قدیمی شهر الواکرا در .است 50کیلومتری شمال دوحه 

کیلومتری شمال دوحه یک مسجد و دژ قدیمی قرار  15در ام سالل محمد واقع در  .قرار دارند

به عنوان اولین  2010دسامبر  2رگزاری جلسه کمیته اجرایی فیفا در تاریخ این کشور طی ب .دارد

  .انتخاب شد 2022کشور در منطقه خاورمیانه به میزبانی جام جهانی فوتبال سال 

  

                                             اتحادیه عرب

جامعۀ الدول ( اتحادیه کشورهای عربی     

 League of Arab: انگلیسیبه )(العربیۀ

States(جنوب ای از کشورهای  ، نام مجموعه

تشکیل  آفریقاو شمال غربی  شمالو  آسیا غربی

، عراق، عربستان، مصرهای  عضو به نام 6و با حضور  1945 مارس 22این اتحادیه در .شده است 

 کشور عربی در آن عضویت 22است و در حال حاظر  تأسیس شده اردنو  یمن، لبنان، ریهسو
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نخست وزیر انگلیس و بعد از جنگ دوم  آنتونی ایدنسنگ بنای این سازمان به پیشنهاد . دارند

  .است جهانی گذاشته شده

  

  قطر در آثار باستانی    

از سده بیستم میالدی، یک هیات باستان شناسی دانمارکی که  60و اوایل دهه  50در اواخر دهه 

در صحراهای قطر سرگرم تجسس در آثار قدیمی این سرزمین و دیگر بالد شبه جزیره عربستان 

شرح این کشف مهم . بود، موفق به کشف قریه ای شد که معلوم بود یادگاری از عصر حجر است

فیس العربی چاپ کویت درج شد، حکایت از آن می کند که این هیات در قریه در مجله ن

مکشوفه، مقداری سنگ چخماق یافته است و این خود یکی از دالیل قاطع وجود انسان در عصر 

  . حجر در سرزمین قطر است

آثار بنا بر همان مقاله عالمانه مندرج در مجله مذکور، هیات باستان شناسان دانمارکی آن چه از 

و سهم خود را برای   کهن که می یافته اند، به طور مساوی با حکومت وقت قطر تقسیم می کردند

اما حکومت قطر در انتخاب . بررسی بیشتر و استفاده های علمی آن به دانمارک ارسال می داشتند

ن هیات دانمارکی کشف مقدار زیادی سرنیزه و تیر و تصویرهای بسیار که. خود حق تقدم داشت

را معلوم گردانیده است که گروهی از انسان های ما قبل تاریخ، دست کم در » ام الماء«در نزدیکی

  .رمی زیسته اندپنجاه هزار سال پیش در این منطقه از قط
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کتیبه ها و مجموعه ظروف سفالی زیبا . قطر شبه جزیره کوچکی در منطقه خاورمیانه و آسیا است

سال پیش از میالد  4000تلف قطر نشان می دهد که از حدود و بی نظیر کشف شده در نواحی مخ

، هرودتوس مسیحدر قرن پنجم پیش از میالد . مسیح در این سرزمین افرادی ساکن بوده اند

  . را قطر معرفی کرد) Cananites(» کانانیتس«یونانی، سرزمین دریارو 

را یکی از مهم ترین بنادر تجاری آن » قطر«پتولمی، جغرافی دان، در نقشه خود از دنیای عرب، 

  . در تمدن اسالمی نیز نقش قطر بسیار اهمیت داشته است. هنگام خلیج فارس معرفی کرده است

 و در دوران جنگ جهانی اول، با امضای 1916در سال . در قرن هشتم، اقتصاد قطر رو به رونق نهاد

با عقد پیمان دیگری، حمایت  1943عهدنامه ای، قطر تحت حمایت انگلیس قرار گرفت و در سال 

. بر قطر آغاز شد» آل ثانی«، سلطنت خاندان 18اوایل قرن . انگلیس از این کشور افزایش یافت

طایفه آل ثانی از اوایل این قرن وارد سرزمین قطر شدند و در بخش شمالی شبه جزیره قطر اسکان 

این کشور نیز مانند . ، این طایفه به محل دوحه امروزی مهاجرت کردند19یافتند، اما اواسط قرن 

، شیخ 1878در سال . ، زیر سلطه امپراتوری عثمانی درآمد1827بیشتر کشورهای عرب از سال 

، شیخ عبد اهللا بن جاسم 1913در سال . جاسم بن محمد، جانشین پدر خود شیخ محمد بن ثانی شد

در سال . در هنگام فرمانروایی وی، نفت برای نخستین بار در قطر کشف شد. قدرت رسیدبه 

، شیخ علی بن عبد 1949در سال . بر قطر حکومت کرد 1948، شیخ حمد بن عبد اهللا تا سال 1940

قرار بود قطر به  1971در سال . به حکومت خود ادامه داد 1972اهللا به سلطنت رسید و تا سال 

، شیخ خلیفه بن 1972در سال . ق شود، اما هر دو کشور خواهان استقالل خود بودندامارات ملح
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 1971در سوم سپتامبر . حمد آل ثانی با یک کودتای بدون خونریزی حکومت را به دست گرفت

از این کشور برای پایگاه نیروهای بین المللی در جنگ  1991قطر به استقالل رسید و در سال 

  . شدخلیج فارس استفاده 

. ، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی با حمایت خاندان حاکم و مردم قطر به سلطنت رسید1995در سال 

 لاز رویدادهای مهم سا. جاسم بن حمد آل ثانی به ولیعهدی انتخاب شد 1996اواخر سال 

  .؛شرکت زنان در انتخابات شورای شهر برای نخستین بار در این کشور بود1999

  دوحه          

  

کیلومتر  158هزار نفر در وسعتی حدود 340مرکز امارت نشین قطر، شهر دوحه با جمعیتی برابر با 

این شهر در . آن را بیگانگان تشکیل می دهند جمعیت  در حال حاضر قسمت عمده .مربع است

ساحل دریا و به صورت نیم دایره ای است که خشکی بندرگاه از سه طرف آن را احاطه کرده 
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در واقع این بندرگاه به یک استخر عظیم مانند . از یک سمت به دریا متصل است است و فقط

های افراشته به خصوص در شب بر زیبایی منظره شهر می  بادباناست و ورود کشتی های بادی با 

  . افزاید

                              دخان

  

همچنین مرکز بزرگ کارخانه دخان . مرکز اصلی معادن و چاه های نفت قطر در این شهر است

این شهر دارای اغلب . های برق شرکت نفت و نیز مرکز تقطیر و شیرین سازی آب دریاست

. تاسیسات شهری اعم از فنی و فرهنگی و اجتماعی و صنعت نفت و سازمان های وابسته بدان است

شهر دخان . حاکم قطر در این شهر کاخی دارد که هنگام سفر بدین خطه در آن اقامت می کند

  . خطاب می کنند» امیر«دارای نایب الحکومه ای است که او را 
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  زباره

در اطراف آن قریه هایی وجود دارد و همه را . این شهر در شمال شرقی شبه جزیره قطر واقع است

  . می نامند» الزباره«هم منطقه  با

  منطقه ماجده

کوچک، واقع در نیمه شمال شبه جزیره این منطقه شامل است بر روضه ها و قریه هایی بزرگ و 

قطر که عمده ترین آن ها عبارتند از الماجده که بزرگ ترین روضه و آبادی منطقه الماجده است 

  . قرار دارد) سدر(کنار  نو در آن جنگلی انبوه به طور عمده از درختا

  منطقه الجمیله 

ن استفاده می کند و در آن این منطقه سرزمینی است وسیع که شرکت نفت قطر از آب شیرین آ

کارخانه برق و چاه های آب که با تلمبه از آن آب کشیده می شود و خانه های مخصوص خود را 

در همین سرزمین واقع است که دارای یک مسجد » الجمیله«آبادی بزرگ . احداث کرده است

  .تن جمعیت است  200جامع و در حدود 
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                 جزایر قطر

به موجب آماری که حکومت قطر 

انتشار داده تعداد جزایر تابع این 

این جزایر . حکومت هشت تاست

حالول، الغالیه، السافلیه، : عبارتند از

شراعوه، اسحاط، بشریه، زکن و 

مجمع الجزایر حوار که این جزیره در مورد مالکیت و حاکمیت آن بین حکومت های قطر و 

  . ه وجود داردبحرین اختالف نظر چندین سال

  منابع آب

میلیون گالن در روز است ؛در حالی که آب 25/11کل ظرفیت تولید آب از تمام منابع کشور 

  .میلیون گالن است 90ضروری روزانه این کشور حدود 
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       منابع نفت و گاز 

با فروکش کردن فعالیت های صید 

مروارید در منطقه خلیج فارس، 

قطر نیز راه خود را از تجارت 

 1935مروارید جدا کرد و در سال 

 Qatar Petroliumقطر به مدت شصت سال به شرکت میالدی امتیاز و استخراج نفت 

Development ی صاحب واگذار شد و در سال بعد، این شرکت که متعلق به گروه شرکت ها

بود، به آن شرکت انتقال یافت، به گونه ای که اکنون می توان گفت ) I.B.C(امتیاز نفت عراق 

اقتصاد فعلی قطر صد در صد متکی به نفت بوده و تحوالتی که صورت گرفته ناشی از درآمد 

قطر از لحاظ ذخیره گاز طبیعی، سومین کشور مالک این ماده در جهان است . حاصله از نفت است

 1971میزان گاز شمال که در سال . و میزان احتیاطی آن بالغ بر پانصد تریلیون فوت مکعب است

متری است و مساحت آن  17تا  15در آب های شمال شرقی شبه جزیره قطر کشف شد، در عمق 

زرگترین ذخیره گاز طبیعی جهان را بیعنی گفته می شود که قطر . بالغ بر شش هزار متر مربع است

. تریلیون فوت آن قابل استخراج است 380که از این پانصد تریلیون فوت مکعب، معادل  داراست

  اقداماتی  ازجمله .اکنون از گاز قطر همه ساله میزان زیادی به ترکیه و هند و تایوان صادر می شود

میزان این . گاز به کشورهای امارات متحده عربی و عمان صادر شود ،است که صورت گرفته 

  . میلیون فوت مکعب از گاز طبیعی خواهد بود 600تا  300روزانه بین  صادرات
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    دولت الکترونیک

  .آغاز کرد 2002فعالیت خود را در سال ) 25شماره (دولت الکترونیک طبق فرمان امیر 

بدست آوردن باالترین کار آئی ممکن در عملکرد ؛برای تعامل دولت و افراد ذینفع ؛هدف این 

یعنی شهروندان ؛ساکنین ؛بازدید کنندگان ؛ارگان های دولتی و بخش های کسب اقدام می باشد 

  .و کار 

با فراهم کردن اطالعات دقیق الکترونیکی در 

دسترس ؛هر یک از این افراد ذینفع قادر خواهند 

بود در کوتاه ترین زمان و کمترین تالش نتیجه 

تعامالت الکترونیکی را بدست آورند و اطالعات 

باره قوانین و مقررات مورد نیاز را ضروری در

  .بدانند

 ،به این ترتیب با معرفی خدمات الکترونیکی

  .عملکرد سیستم مدرنیزه و سرعت در تعامالت ؛دولت منافع آشکاری بدست می آورد

و به پیشرفت در زمینه فن آوری اطالعات می رسد و فرصت برای پذیرفتن موقعیت های برجسته 

  .گسترده تر می شود،ی دنیا در فعالیت های اقتصاد
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  خدمات جاری

  :ارائه خدمات الکترونیکی در حال حاضر عبارتند از 

  .خدمات ویزا ؛خدمات تخلفات ترافیک ؛ خدمات آب و برق و صندوق زکات 

از کل % 74مورد اصلی حسابداری برای  20سرویس خدمات جدید که شامل  37در حال حاضر 

  .می باشند تعامالت دولتی ؛مشغول انجام کار

انجام خواهد شد ودر ) زیر ساخت کلید عمومی ( PKIتاسیس ساختار مزبوربا استفاده از سیستم 

مانند کارت هوشمند و کلید های الکترونیکی با همکاری وزارت ،آن مکانیسم شناسی جهانی 

  .کشور اجرا خواهد شد

د ارتباطی را متعاقبا سرویس خدماتی جدی 131عالوه بر این دولت الکترونیک به نظر می رسد

معرفی کند که دروازه الکترونیک قطر نامیده می شود ؛ که به هر کاربر اجازه می دهد خدمات و 

  .اطالعات را با توجه به قلمرو زندگی خود بدست آورد

  واکنش به اقدامات 

؛  به عنوان مثال. اقدامات دولت الکترونیک مورد استقبال مردم و دولت قطر قرار گرفته است 

وزارت کشور اولین وزارتخانه است که سیستم الکترونیک را مورد استفاده قرار داده و با آن 

  .همکاری کرده است که نتیجه در دسترس بودن سیستم وزیر بنای کامل آن می باشد 
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دولت الکترونیک امیدوار است که دیگر وزارتخانه ها برای ارتباط با دروازه الکترونیک قطر مهیا 

خدمات را برای شهروندان ؛ ساکنین و بخش کسب وکار به صورت الکترونیکی فراهم  شوند تا

  .نمایند 

تعامل از طریق دروازه الکترونیک قطر انجام شده است که البته این رقم  1100تاکنون در حدود 

حدود جمعیت دولت الکترونیک را ارائه نمی کند اما به عنوان نتیجه خدمات بدون تبلیغات ؛یا 

رفت در فعالیت ها قابل انتظار بوده است که در ابتدا به قصد فراهم کردن فرصت بهتر برای پیش

  .تعداد محدودی از مردم صورت گرفته بود 

وب سایت دولت الکترونیک به عنوان ضرورت زیر بنائی پایه گذاری و راه اندازی شد و افزایش 

اهد داشت تا از خدمات متناسب با فعالیت ها گسترش آگاهی در میان عموم مردم را در پی خو

  .بخش های مرتبط بهره مند گردند

  امنیت تعامالت الکترونیکی 

  .دولت الکترونیک هماهنگ با بخش های دارای صالحیت در کشور مشغول کار است 

انتشار قوانین الکترونیک با هدف تنظیم تراکنش های الکترونیکی و محدود کردن هرگونه تخلف 

نتیجه آن ایجاد اعتماد و احساس مسئولیت در تعامالت الکترونیکی مابین  صورت می گیرد که

  .مردم است 
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شناسائی اداری از دستاوردهای تعامالت الکترونیکی را در پی  ،عالوه بر این تسهیل در مراحل 

  .خواهد داشت 

  شورک بت احوالث سازمان

و  5سازمان ثبت احوال قطر بر طبق قانون شماره 

پی آن متمرکز شد موسسه ملی سالمت اصالحاتی در 

  .در قطر مسئول ثبت تولد و فوت می باشد 

طبق قانون شهروندان و ساکنین خارجی مکلف به 

  .ارائه گزارش تولد و فوت که در یکسال واقع شده می باشند 

استفاده از سیستم الکترونیک آغاز شد که  2000شروع شد در سال  1982ثبت کامل در سال 

  .ت و سوابق و صدور گواهی را آسان تر ساخت بخش اطالعا

  :موسسه ملی سالمت مجری وظایف زیر است 

ثبت تولد و وفات ؛ صدور گواهی تولد و وفات ؛ مجوز برای تدفین ؛ بایگانی اعالمیه های تولد و 

وفات ؛ تولید و انتشار گزارش های آماری صدور مانند مرگ ومیر ؛مقیاس های مربوط به سالمتی 

  خگوئی به تقاضاهای اطالعاتی داخلی و بین المللی ؛ پاس
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که در نواحی (این بخش همچنین عهده دار نقش هماهنگ کننده فعالیت ها با دیگر ادارات مرتبط 

  .می باشد ) مختلف قرار گرفته اند

  و اداره بر آورد سن )برای صدور آمار های حیاتی ( این ادارات شامل اداره آمار و برنامه ریزی 

عالوه بر این بخشی شامل کمیته های ملی که وظیفه صدور بر آورد سن ، سر شماری جمعیت ، 

  تولد و فوت ، گزارش آمار سالیانه و تغییر اسم 

ثبت ازدواج و طالق در دادگاه وزارت دادگستری برای مسلمانان و دادگاه عدلیه برای 

  .یرمسلمانان انجام می شود غ

و همچنین . ثبت آمار جمعیتی به وزارت کشور ارسال می گردد  گزارش وقایع حیاتی به منظور

هر ماهه ارسال می )تحت کلی دبیر خانه برای توسعه برنامه ریزی(این گزارش به اداره آمار قطر 

  .گردد تا بر اساس فر آیندی کامپیوتری ویرایش و کد گذاری شود
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    احوالجوانب تکنیکی سیستم ثبت 

      گزارش دهنده اطالعات 

              وفات وتولد

رای گزارش فوت ب .اشندباطالع دهندگان واقعه تولد و وفات ، والدین و یا خویشاوندان نزدیک می

  .هریک از اعضای خانواده می توانند گزارش دهنده باشند 

  طالق و ازدواج

  هم شوهرگزارش کننده ازدواج آقایان می باشند در حالیکه گزارش کننده های طالق هم زن و 

  .می باشند  

  تولد و فوت ملزومات ثبت

مدارک مورد نیاز برای ثبت تولد شامل گواهی پزشکی ؛  کارت شناسائی والدین و اظهار نامه 

  .کتبی یا شفاهی گزارش کننده اصلی مورد نیاز است 

اره برای ثبت فوت ؛ گواهی پزشکی ؛ اظهار نامه کتبی یا شفاهی گزارش کننده اصلی ؛ تاییدیه اد

  .شهرداری مورد نیاز است 
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  ملزومات ثبت ازدواج و طالق

مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج شامل اعالمیه ازدواج ؛ کارت شناسائی زن و مرد ؛ شاهدان ؛ 

  .اظهار نامه شفاهی هردو 

مدارک مورد نیاز برای طالق شامل اخطاریه دادگاه ، گواهی محضر اعطاء کننده حکم طالق یا 

  ازدواج 

  مهلت مقرر برای ثبت و جریمه برای تاخیر ثبت 

  .زمان تعیین شده برای ثبت تولد؛مرگ و مرگ و میر جنین یک سال می باشد 

  .جریمه اکیدا اجباری است  این. ریال می باشد  50جریمه تعیین شده برای تاخیر در ثبت 

در خصوص زمان در نظر گرفته شده برای ثبت طالق و ازدواج تبصره قانونی وجود ندارد ؛یعنی 

  .بیشتر از زمان تعیین شده مهلت دیگری وجود ندارد

  .زمانی که تولد نوزاد ثبت می شود برای مادر مرخصی و پرداخت حقوق در نظر گرفته میشود

  .حق وراثت و بیمه الزامی است  گواهی فوت برای مدعی
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منازل دولتی اختصاص یافته برای زوج های جوان و همچنین فوق العاده پرداختی بر اساس ازدواج 

  .ثبت شده ارائه می شود 

  گزارش سیستم ثبت احوال

  . سال گذشته ارزیابی سیستم ثبت احوال در قطروجود نداشت 10در  

می باشد ؛ثبت گزارش فوت از سال % 90بیش از  در حال حاضر گزارش تولد و فوت در قطر

  .به شکل برجسته ای بهبود یافته است  1990

  .رسید% 97گزارش ها به  1990از فوت ها گزارش شده بودند ولی از سال %36فقط 

  منابع آمار حیاتی

سرشماری جمعیت و نمونه های تحقیقی برای جمع آوری آمار حیاتی در ثبت احوال استفاده می 

و ) برای تولد؛مرگ و میر جنین وفوت(ثبت احوال آمار مربوط به  اداره بهداشت و درمان .شوند

  .را در نظر می گیرد ) برای ازدواج و طالق (وزارت دادگستری 

این جدول بندی از .اداره بهداشت و درمان و اداره آمار به طور منظم آمار حیاتی را ثبت می کنند 

اداره آمار مسئول سرشماری جمعیت و نمونه های تحقیقی .ردد طریق اداره آمار کامل تر می گ

  .است 

  .به چاپ رساند 2005اداره بهداشت و درمان آمار حیاتی را درگزارش سال 
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  :جدول بندی  شامل اطالعات زیر است  

متولدین زنده به همراه ماه تولد ؛جنسیت و ملیت ؛متوفیات به همراه ماه فوت ؛ جنسیت وملیت ؛ 

میزان مرگ های خاص وعوامل این گونه .سقط جنین ؛میزان مرگ و میر مادران ونوزادان و سن 

  مرگ به همراه جنسیت و دالیل عمده مرگ ومیر 

اداره آمار قطر منتشر می شودیکی برای تولد  نشریه سالیانه آمار حیاتی به صورت جامع توسط دو

نشریه تعداد بسیاری از فهرست های وقایع  دوو فوت و دیگری برای ازدواج و طالق در این 

  .حیاتی در دسترس می باشد ازجمله متولدین زنده ؛مرگ و میر ؛سقط جنین و ازدواج وطالق

  .الدین او می باشد این فهرست بر اساس وقایع حیاتی ومختصات فردی هر شخص و و

توجه داشته باشید که تولد وفوت ؛ مرگ و میر جنین ثبت شده دراین جدول مربوط به کسانی 

  .است که ازدواج و طالق آنها ثبت شده است و فقط گروه مسلمانان را پوشش می دهد 

  :برای هر زن متاهل شامل موارد زیر است  2004جزئیات سرشماری سال 

  عداد فرزندان زنده متولد شده ؛طول دوره زندگی و جنسیت فرزندانمدت زمان ازدواج ؛ ت

  .شماری از این جدول های تنظیم شده بر اساس سوالها و اطالعات منتشره می باشد 
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این فهرست بر اساس زنان ازدواج کرده و نوزادان زنده متولد شده ودر قید حیات طبقه بندی و 

  .وشته شده است سطوح تحصیلی زنان و آیا کارمند هستند ن

تحقیقات سالمت (انجام شده است  1998آخرین تحقیقات آمارگیری نفوس در قطر در سال 

  .این تحقیقات به عنوان بخشی از  پروژه سالمت خانواده انجام شده است )خانواده 

این طرح بخشی از پروژه بهداشت خانواده است که اجرا کننده آن بخش اجرائی شورای وزارت 

  .نجمن همکاری ایالتهای عرب خلیج فارس می باشندبهداشت وا

این تحقیقات بیانگر ملیت ؛ شامل مراحل تحقیقی سالمت خانواده ؛ مصاحبه های مربوط به زاد 

  . سال  5سال و تحقیقات سالمت مربوط به بچه های زیر  50وولد برای زنان ازدواج کرده زیر 

خانواده بر  4550نمونه گیری از . رفته است صورت گ)به صورت تصادفی ( مرحله  2تحقیقات در 

   1997اساس فرمول آمارگیری در سال 

توجه داشته باشید که این تحقیقات فقط جمعیت قطر ؛که به شکل قانونی تبعه قطر می باشند 

  .راپوشش داده است 

 سال و کوچکتر در نظر 50برای ارزیابی پرثمر ؛تحقیقات شامل سواالت تنظیم شده برای زنان 

  .گرفته شده است 

  مراحل ازدواج زنان ؛تاریخ ازدواج اول ؛تاریخ شروع زندگی زوجین؛
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نوزاد متولد شده ودر قید حیات ؛سن و جنسیت ؛بچه های زنده متولد شده و فوت شده ؛سن بچه 

  .ها در زمان فوت ؛بچه های سقط شده ؛جنین مرده به دنیا آمده و تعداد سقط های یک زن 

ماه گذشته فوت شده  24متوفیات پرسیده میشود که آیا کسی از اعضای خانواده در برای ارزیابی 

  .است 

  .به چاپ رسیده است  2000در سال  1998نتایج تحقیقات سالمت خانواده در سال 

  .نتایج قابل قیاس که هنوز ناشناخته است توسط این منابع ارائه می شود

  آمارحیاتی در دسترس

بر اساس گزارشات ساالنه وابسته به آمار ) جدول آمار حیاتی  41از  خارج(جدول  37کشورقطر 

  ساله 10گیری نفوس و مرتبط به نواحی مختلف برای یک دوره 

  .اطالعات  مطابق آخرین آمار ارائه شده است.فراهم کرده است  2006-1997

نی داده های آماری مربوط به کودکا.صورت گرفت  2004آخرین سرشماری جمعیت در سال 

  .که تاکنون متولد شده اند ودر قید حیات می باشند در دسترس می باشد 
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  برنامه و مشکالت آینده 

  .پوشش دهی ثبت ازدواج و طالق هنوز به اصالح شدن نیاز دارد 

  .به عالوه برای ارزیابی سیستم ثبت احوال درکنار منابع اطالعاتی تالش بیشتری ضروری است 

  کارت ملی

اثبات هویت برای .انتظار دارند ،کارت شناسائی طبق قوانین قطر دریافت کنند شهروندان قطری

  .ارائه به بانک ،مدرسه ،مهد و هر انجمنی الزم است 

البته همراه داشتن انواع  .در حالت قانونی هر شهروندی باید کارت شناسائی همراه داشته باشد 

اسپورت به صورت کامال عادی در کارت های دیگر مانند گواهینامه رانندگی عکس دار و پ

  .جامعه پذیرفته شده است

عکس صاحب کارت ،شماره شناسائی ،ملیت ،نوع ویزائی که صاحب کارت شناسائی شامل 

  وامضای)بدلیل در دسترس بودن در تصادف(کارت دارد ،تاریخ اعتبار،تاریخ تولد،گروه خونی

  .دارنده کارت در پشت کارت می باشد

دیگر خواهد شد ودارای اطالعات بیو متریکی صاحب کارت کارت های این کارت جایگزین 

  . سال ملزم به همراه داشتن کارت ملی نخواهند بود 18افراد زیر .می باشد
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صدور کارت شناسائی مطابق استاندارهای  سندرسمی برای)واقع در شهر دوحه(وزارت کشور قطر

 این شرکت ، یک شرکت. می باشد  Gemaltoشرکت طرف قرارداد.جهانی را بدست آورد

  .جهاني است که در چاپ و صدور کارت شناسائي هوشمند  فعاليت مي کند

امروز در نظر  و اساسی دنیایاین کارت ملی چند منظوره مطابق موارد بنیادی  برای ضریب اطمینان

  .گرفته شده است 

باشدو همچنین مطابق با  و گرافیکی میهنری ،این کارت دارای ویژگی های امنیتی دیجیتالی 

سازمان  بین (.در نظر گرفته شده است (ISO )    و    (QNA)    و  )    (ICAOاستاندارد های

و استاندارد های مربوط به مدارک در المللی هواپیمائی  و سازمان بین المللی  استاندار سازی 

  : برگرفته  از سایت  مطالب مربوط به کارت ملی)مسافرت و کارت هوشمند
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