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توسعه و توسعه انسانی در قطر

دکتر رضا شيرزادی

*

چكيده
توسعه انسانی یکی از نظریههای متأخر توسعه بهشمار میرود که از دهه  0991بهه بعهم مولوت ها ها
یافته اسا .از دیم توسعه انسانی ،برخورداری انسان از زنمگی طوالنی ،ساتم و خالق ،همف نهایی توسعه
اسا .توسعه انسانی بمون نوش مؤثر دوتا تحوق نمییابم زیرا پ شلرد راهلرد توسهعه انسهانی بهه یه
دوتا فعال ن از دارد .امروزه یکی از شاخصهای سنجش سطح توسعه کشورهای مختلف ،گهاار ههای
ملی و ب ناتمللی توسعه انسانی اسا .قطر از زمان تاس س در سهال  0990بهه کمه دردمهمهای قابه
مالحظهی حاص از صادرات نفا و گاز و سپس با تنوع بخش من به فعات اهای اقتصادی ،از منطوههای
محرو و ب ابانی به کشوری ثروتمنهم و در رتلههی کشهورهای بها توسهعهی انسهانی خ لهی بهاال تلهمی
شمهاسا .در این مواته ،ابتما به مفاه م توسعه و توسعهی انسانی از جمله سه ر تحهول مفههو توسهعه،
چگونگی طرح نظریهی توسعهی انسانی و نحوهی رتلهبنمی کشورها به وس لهی شاخص توسعه انسهانی
اشاره شمه و پس از دن؛ ویژگیهای مومی ،تحوالت س اسی ،رونهمهای جهاری اقتصهادی ،و شهاخص و
وضع ا توسعهی انسانی کشور قطر بررسی میشود.
کلید واژهها
رشم اقتصادی ،توسعه ،توسعه انسانی ،قطر.

*

ضو ه ات لمی و استادیار لو س اسی دانشگاه دزاد اسالمی واحم کرج
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مقدمه
توسعه و توسعه انسانی یکی از گفتمانهای غاتب دن ای امروز اسا .توسعه فراتر از نوسهازی
و رشم اقتصادی اسا و الوه بر بهلود سطح مادی زنمگی ،بهره رسانمن بهه انسهان بهه معنهای
بهلود بخش من به ک ف ا زنمگی مرد را هم در بر میگ رد .افاایش دردمم و اشهتاال ضهروری
اسا اما این دو ،وس لهی توسعه انم و نه همف دن .همف توسهعه انسهانی ،پهرور قابل هاههای
انسان و گستر امکانهای اوسا .بنابراین از دیم توسعه انسانی ،رسه من بهه مهری طهوالنی،
برخورداری از سالما کام  ،دسا یافتن به انموخته ای از دانش و دگاهی ،داشتن دردمم کافی و
مشارکا در تصم م هایی که مستو ماً در زنمگی افراد جامعه و سرنوشا دنها نوش دارنهم ،همهه
از نمودهای توسعه انسانی محسوب میشونم.
اهماف توسعهی انسانی بمون نوش مؤثر دوتا تحوق نمییابنم و نهادی به نها دوتها نوهش
رهلری را به همه میگ رد و فراینم توسعه را همایا مینمایم و هر جا کهه الز باشهم ،مماخلهه
میکنم تا اطم نان یابم که نتایج مورد انتظار ،بهدسا دممهانهم .دوتهاههای توسهعهگهرا قادرنهم
چشم انمازهای کهاردفرینی درازمهمت را در م هان نخلگهان بخهش خصوصهی توویها کننهم ،بهه
برطهرفسهازی دشههواریههای اقههما جمعهی کمه کننهم و در زم نهههی دمهوز و پههرور و
زیرساخا ها به سرمایه گذاری بن ادی بپردازنم .بنابراین پ شهلرد اسهتراتژی توسهعه انسهانی بهه
دوتا فعال ن از دارد.
قطر از زمان تاس س در سال  0990به کم دردممهای قابه مالحظهه حاصه از صهادرات
نفا و گاز و سپس با تنوع بخش من به فعات اهای اقتصادی ،از منطوهای محهرو و ب ابهانی بهه
کشوری ثروتمنم و دارای سطح زنمگی باال تلمی شمهاسا .سؤاتی که میتوان پرس م این اسا
که رشم و توسعه اقتصادی در این کشور چه تأث ری بر شاخصهای توسهعه انسهانی ایهن کشهور
داشتهاسا؟ به نظر میرسم این کشور به کم رشم و توسعهی اقتصهادی و ههمایا دوتها ،در
زم نهی توسعه انسانی ن ا پ شرفاهای قاب مالحظهای بهدسا دورده اسا.
گفتار اول :توسعه و توسعهی انساني
الف) تحول مفهوم توسعه
مطاتعات توسعه از دههه  ،0991نخسها در حهوزهی لهو اقتصهادی و بها تأسه س مکتهب
ساختاری توسعه ی اقتصادی در دمریکای الت ن مطرح شم که رائهول پهرب ش و سلسهو فورتهادو
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& (Shard, Miller

(اقتصاددانان درژانت نی و برزیلی) نوش ممهای در این زم نهه ایفهاك کردنهم
) .Haller,1998: 82-83اما به مرور ،این رشته از مطاتعات در جامعهشناسی و لو س اسهی ن ها
مورد توجه قرار گرفا و مکاتب نوسازی ،وابستگی و نظا جهانی در دورهی بعم از جنگ جهانی
دو به وجود دممنم .بنابراین ،اوت ن گروهی کهه بهه مطاتعههی مهنظم مفههو و فراینهم توسهعه
پرداختنم ،از م ان اقتصاددانان بردممنم و در نهایا لم اقتصاد توسعه را ایجهاد کردنهم .بهه ایهن
ترت ب نادیمه گرفتن جنله های غ راقتصادی توسعه را در نظریات اوت ه نلایم چنمان غ ر منتظره
تلوی کرد .اکنون همگان به این نت جه رس مه انم کهه توسهعه چ های به ش از نوسهازی و رشهم
اقتصادی اسا و گذشته از بهلود سطح مادی زنمگی؛ هماتا اجتمها ی ،دزادیههای س اسهی و
بارگماشا ارز ها و سناهای بومی را هم در بهر مهیگ هرد (قاضه ان .)010 :0790 ،بهر ایهن
اساس ،تعاریف متأخر توسعه واجم وجوه اقتصادی ،س اسی ،اجتمها ی و فرهنگهی زنهمگی بشهر
میباشنم و توسعه را در جامع ا دن مورد بررسی قرار میدهنم (توسلی.)975-957 :0790 ،
در این راستا ،شورای اقتصادی و اجتما ی سازمان مل متحم در سال  0991تلف هق ههر دو
جنله ی اقتصادی و غ راقتصادی (امور س اسی ،اجتما ی و فرهنگی) توسعه را پ شنهاد کهرد .در
همان سال ،در اوت ن دههی توسعهی سازمان مله متحهم ( )0991-0991چنه ن اع هان شهم:
«مساتهی کشورهای کم توسعه یافته ،توسعه اسا و نه فوط رشم .توسعه لارتسها از رشهم بهه
الوهی دگرگونی ،و دگرگونی هم نه فوهط جنلهه اقتصهادی و کمهی ،بلکهه جنلههی اجتمها ی،
فرهنگی و ک فی هم دارد .مساته اصلی را بایم بهلهود ک ف ها زنهمگی مهرد دانسها» (زاکهس،
.)19 :0799
بنابراین بر خالف اوت ن دهه توسعه که در دن ،جوانب اجتمها ی و اقتصهادی توسهعه از ههم
جما مانمه بودنم ،دوم ن دههی توسعه معطوف به تلف ق دو جنله توسهعه شهم و مهوارد زیهر در
دستور کار قرار گرفا:
 -0م حذف ه چی از بخشهای جمع ا از قلمرو دگرگونی و توسعه؛
 -1ایجاد نو ی دگرگونی ساختاری که به توسعهی ملهی ارتوهاك بخشه مه و تمهامی بخهشههای
جمع ا را به مشارکا در فراینم توسعه ترغ ب نمایم؛
 -7تعو ب ماتا اجتما ی و تال برای توزیع ادالنهی دردمم و ثروت ب ن همهی مرد ؛
 -9قائ شمن اوتویا باال برای توسعهی تواناییهای انسانی ،تأم ن فرصاهای شالی و بردوردن
ن ازهای کودکان (ش رزادی.)19 :0790 ،
999

فصلنامه مطالعات سياسی؛ سال پنجم ،شماره  ،91زمستان  9919ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر این اساس ،دوم ن دهه توسعه مسائ جمیمی را مورد توجه قرار داد که لارت بودنهم از:
مشارکا ،مح ط زیسا ،جمع ا ،گرسنگی ،زنهان و اشهتاال .در سهال  0999تهأم ن ن ازههای
اساسی جمع ا هر ی از کشورها ،اوت ن و مهمترین بخش برنامهی م کنفرانس سههگانههی
جهانی دربارهی اشتاال ،توزیع دردمم و پ شرفا اجتما ی و توس م کهار به ناتمللهی را تشهک
میداد (ه نا .)91 :0791،با این حهال ،دهههی  0991را دههه ی از دسها رفتهه بهرای توسهعه
نام مه انم زیرا برخالف دستاوردهای چشهمگ ر چههار کشهور موسهو بهه بلرههای دسه ا(تایوان،
سنگاپور ،هنگکنگ ،کره جنوبی) ،طی این دهه بمب نی حهاکم شهم و فراینهم تعهمی اقتصهادی
برای بس اری از کشورها به معنای کنار گذاشتن یا ویران نمودن اکثر دسهتاوردهای گذشهته بهه
نا توسعه بود (زاکس .)15-71 :0799 ،اما در دهه  0991روح توسعهگرایی تهازهای بهه وجهود
دمم و نظریهی توسعهی انسانی مورد توجه قرار گرفا و گاار های ملی در خصوص دن ته ه و
تموین گردیم.
ب) توسعه انساني
سه نظریهپرداز اقتصاد توسعه(ک ا گریف ن ،تری م کنلی و محلوباتحق) برای اوته ن بهار
نظریهی توسعه انسانی 0را مطرح کردنم .از دیمگاه توسهعه انسهانی ،ههمف اصهلی توسهعه ،بههره
رسانمن به انسان به معنای بهلود بخش من به ک ف ها زنهمگی مهرد اسها .افهاایش دردمهم و
توسعهی اشتاال ،ضروری اسا اما این دو ،وس لهی توسهعهانهم و نهه ههمف دن .ههمف توسهعه،
پرور قابل اهای انسان و گستر امکان های اوسا .دردمم تنها یکی از این امکانهها و اتلتهه
ی امکان ضروری اسا .برخورداری انسان از زنمگی طوالنی ،ساتم و خالق در محه ط زیسهتی
غنی و در جامعهی ممنی دموکرات  ،همف نهایی توسعه اسا .بنهابراین هه چ بسهتگی قطعهی
م ان رشم اقتصادی و پ شرفا انسانی وجود نمارد و رشم اقتصادی و زنمگی انسهانی ،همهراه بها
یکمیکر ،مفهو توسعهی انسانی را تشک میدهنم (ش رزادی.)090 :0790 ،
مفهو توسعه انسانی ،انسان را در مرکا اتگوهای توسعه قرار میدهم .توسعه انسانی مسهتلا
برنامهها و فعات اهای چنمبخشی و س اسا کالن اقتصادی اسا و همف نهایی ایهن اسها کهه
رشم اقتصادی به بهلود رفاه مرد ب نجامم .بنابراین همف توسعه انسانی ،دسا یافتن انسان بهه
1 - Human Development
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چنان توانایی در خوری اسا که رس من به مری طوالنی ،برخورداری از سالما کامه  ،دسها
یافتن به انموختهای از دانش و دگاهی ،داشتن دردمم کافی برای خریهم غهذا ،تلهاس و مسهکن و
مشارکا در تصم م هایی که مستو م ًا در زنهمگی افهراد جامعهه و سرنوشها دنهها نوهش دارنهم،
حاص شود (گریف ن و م کنلی.)00-09 :0795 ،
چنم نصر اساسی در اتگوی توسعهی انسانی مورد نظر قرار میگ رد که لارتنم از:
 -1بهرهوری :مرد بایم بتواننم سطح کارایی خود را ارتوهاك بخشهنم و در فراینهم دردمهمزایی و
اشتاال ،مشارکا فعال داشته باشنم .بر این ملنا ،رشم اقتصادی یکی از زیرمجمو ههای اتگهوی
توسعهی انسانی اسا.
 -2برابری :مرد بایم از بخا مساوی برای دسترسهی بهه فرصهاهها برخهوردار باشهنم .موانهع
موجود بر سر راه فرصا های اقتصادی ،س اسی و اجتما ی بایم بهگونهای برطرف شود که ضمن
فراهم کردن مشارکا اجتما ی ،از منافع دنها ن ا بهرهمنم گردنم .به لارت دیگر ،همه بهه طهور
مساوی هم امکان کسب قابل اها ،و هم فرصا به کارگ ری و ارائهی دنها را داشته باشنم.
 -3پايايي :بایم دسترسی به فرصاها نه تنها برای نس های حاضر که برای نسه ههای بعهمی
هم تضم ن شود .بمین منظور ،هر نوع سرمایهی ف ایکی ،انسانی و زیسامح طی عخ رهسهازی
و جلران میشود.
 -4توانمندسازی :توسعه بایم توسط مرد صورت گ رد نه برای مرد  .از این رو مرد بایهم در
جریان تصم مات و فراینمهایی که زنمگی دنها را شک میدهم ،مشارکا داشته باشنم .بنهابراین
بایم فرصا ایجاد این توانمنمی برای مرد فراهم شود (منصوری.)099-095 :0799 ،
اهماف توسعه انسانی بمون نوش مؤثر دوتا تحوق نمییابنم و نههادی بهه نها دوتها نوهش
رهلری را به همه میگ هرد و فراینهم توسهعه را ههمایا مهیکنهم و در صهورت تهاو  ،مماخلهه
می نمایم تا اطم نان یابم که نتایج مورد انتظار توسعه انسانی به دسا دممهانم .اما این نوهش بهه
دن معنا ن سا که دوتا ابعاد بارگ یا تشک الت گستردهای داشته ،و همهدار سههم بهیانهمازه
زیادی از ک هاینهها باشم .همچن ن نلایم نت جه گرفا که دوتا بایهم نسهلتاً کوچه باشهم و
فوط بخش بس ار کوچکی از خممات را تأم ن کنم و بو ه را به بخش خصوصی واگهذارد .از ایهن
رو ،انمازهی دوتا در درجه دو اهم ا قرار دارد و دنچه در توسعه انسانی حائا اهم ا میباشم،
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دن اسا که دوتا چه وظ فههایی را انجا میدهم و این وظ فهها را تا چه انهمازه خهوب انجها
میدهم.
موضوع دو که از تحاظ نوش دوتا اهم تی کمتر از اوتی دارد ،م اان م تمرکها در نظها
اداری دوتا اسا .بس اری از کشورهای در حال توسعه دارای دوتاههای بهه شهمت متمرکهای
هستنم که از دورهی استعمار به ارث بردهان م .موضهوع هم تمرکها وقتهی تهاو ب شهتری پ هما
میکنم که استراتژی توسعه انسانی در پ ش گرفته شود زیرا این گونه استراتژیها بر برنامههای
کاربر ب ش از برنامههای سرمایهبر تأک م میورزنم و مخارج پراکنمه و خرد را به مخهارج کهالن و
از نظر جاراف ایی متمرکا ،ترج ح میدهنم و برنامههای خوشهای منطوهای که مکمه یکهمیگر
باشنم را برتر از برنامههای همگن و ملی میداننم .ادارههای مرکهای کهه در شههرهای پایتخها
قرار دارنم ،در موقع ا مناسلی ن ستنم تا به خوبی بتواننهم برنامهه ههایی را بها ایهن ویژگهیهها،
طرح ریای یا اجرا کننم .به ب ان دیگر ،استراتژیهای توسعهی انسانی به استفاده و بههرهبهرداری
م ق از دانش و تجربهی محلهی گهرایش دارنهم و دوتهاههایی کهه چنه ن اسهتراتژیههایی را
میپذیرنم ،وقتی موفقتر خواهنم بود که ادارههای دوتتهی ،رابطههی محکمهی بها امههی مهرد
داشته باشنم .این موضوع ایجاب میکنم که مرد پ رامون نهادهای ملهی سهازمانمهی شهونم تها
بتواننم در تنظ م و اجرای برنامههای توسعه ،فعاالنه مشارکا کننم .از این رو توسعه انسهانی بهر
پایهی ی جامعهی ممنی ن رومنم ن ا متکی اسا و شمار زیادی سازمانهای غ ردوتتی ،امکهان
اظهار نظر و اقما مومی را فراهم میکننم (گریف ن و م کنلی.)11-15 :0795 ،
معموالً توسعه انسانی توسط دوتاهای توسعهگرا دنلال میشود .این دوتاها در دههی اخ ر
موضوع نظریهپردازی قرار گرفتهانم .یکهی از کسهانی کهه بهه بررسهی ویژگهیههای دوتهاههای
توسعهگرا پرداخته ،پ تر ایوانا اسا .او در کتابی با نوان «استوالل ریشه دار :دوتاهها و تحهول
صنعتی» ( ،)Evans,1995به بررسی نوش دوتا در توسعه میپردازد .استمالل اصهلی ایهوانا دن
اسا که دوتاها میتواننم توسعهگرا باشنم .به نظر او برخهی دوتهاهها قادرنهم چشهمانهمازهای
کاردفرینی درازممت را در م هان نخلگهان بخهش خصوصهی توویها کننهم ،بهه برطهرف سهازی
دشواریهای اقما جمعی کمه نماینهم و در زم نههی دمهوز و پهرور و زیرسهاخاهها بهه
سرمایهگذاری بن ادی بپردازنم .نخلگانی که زما این گونه دوتاها را در دسها دارنهم ،در برابهر
گرایش به منافع شخصی خود مصون ن ستنم اما کشوری که حهاکم تش را در دسها دارنهم بهه
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خاطر برخورداری از کاالهای همگانی فراهم شمه توسط هم ن نخلگان ،از دهنگ سریعتهری در
زم نهی توسعه برخوردار اسا.
به نظر ایوانا ،وجود دیوان ساالری اقتصادی توانمنم و منسجم ،یکی از ویژگیهای سهاختاری
و کل می دوتا توسعهگراسا .دیوانساالری توانمنم ن ا ملتنهی بهر شایسهتهسهاالری و اداراتهی
اسا که در درازممت هماننم بخش خصوصی کاردممانم .این شاخصها نهه تنهها در شهرق دسه ا
بلکه در گسترهی وس عی از کشورهای رو به توسعه ،رشم اقتصادی سریعتهری را در پهی داشهته
اسا (.)Evans, 1999: 748-765
به و مه ی ایوانا ،از جمله وظایف کالس دوتا ،جنگ و تضم ن نظا بهود امها در جههان
معاصر ،توویا تحول اقتصادی و تضم ن حماق رفاه ن ا به وظایف دوتا افاوده شهمهاسها و از
دنجا که بوای س اسی و درامش داخلی اغلهب بهر حسهب اصهالحات اقتصهادی ب هان مهیشهونم،
دوتاها مسئوت ا تحول اقتصادی را ن ا بر همه گرفتهانهم .دخاتها دوتها در اقتصهاد دو وجهه
دارد :یکی انلاشا سرمایه و رشم اقتصادی ،دیگری رفاه اجتما ی (اوانا.)79-91 :0791 ،
به طور خالصه استراتژی توسعه انسانی به دوتا فعال ن از دارد که این دوتا اوالً با مماخلهی
خود ،سما و سوی توت مات و فراینمهای توت می را که متمرکا بر اسهتفاده از سهرمایه طل عهی
هستنم ،تا ر دهم .اگر بازار را به حال خود رها کن م ،ه چ توجهی به بسه اری از فعات هاههای
پرهاینهای که به مح ط زیسا دس ب میرساننم ،نخواهم داشها .ثان هاً دوتها در شهک گ هری
سرمایه ی انسانی مماخله کنم .ثاتثاً دوتا همهدار سرمایهگذاریهای ا اتمنفعه شهود از جملهه
تأم ن هاینه برای تحو ق و توسعه ،دموز و کاردموزی ،بهماشها و تاذیهه ،سهرمایهگهذاری در
امور زیربنایی همچون حم و نو  ،انرژی و ساختارهای شهری .در دراز ممت ،استراتژی توسهعه
انسانی همراه با کاهش تمریجی و قطعی نوش دوتا اسا و برخی کارکردهای دوتا بهه تهمریج
به نهادهای جامعهی ممنی واگذار میشود (ش رزادی.)099 :0790 ،
توسعه قابل ا های انسانی را نلایم به نوان همفی با ی نوطه پایانی و نهایی در نظر گرفها
بلکه بایم به مثابه فراینمی مماو و بی انتهها دانسها .دمهوز و پهرور  ،بهماشها و درمهان ،و
تاذیه نوش مهمی در کم به مرد برای توسعهی قابل هاهایشهان ایفهاك مهیکننهم .پ شهرفا
قابل ا های انسانی در ن حال که فی نفسه ی همف اسا ،موجب باالتر رفتن توت م و دردمهم
میشود (گریف ن و نایا 079 :0799 ،و .)055
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ج) شاخص توسعه انساني
برای سنجش م اان توسعه انسانی هر کشور ،از شاخص توسعه انسهانی 0اسهتفاده مهیشهود.
شاخص توسعه انسانی ی شاخص ترک لی اسا که سه بُعم اساسی زنمگی ،یعنی دسترسی بهه
امکانات الز برای کسب دانش ،برخورداری از مر طوالنی و زنمگی ساتم ،و رسه من بهه سهطح
استانمارد زنمگی را انمازهگ ری میکنم .این شاخص ،همه ساته از سوی برنامهی توسعه سهازمان
مل متّحم 1منتشر شمه ،به مرور زمان مورد جرح و تعمی قرار گرفتهاسها و اینه بهه نهوان
ی شاخص مولول ب ناتمللی برای سنجش سطح توسعه جوامع مورد اسهتفاده اسها .شهاخص
توسعهی انسانی با نشان دادن دامنهی قهمرت انتخهاب و گسهتر قابل هاههای انسهان ،مع هار
مناسلی در تع ن سطح زنمگی انسانی اسا و جایگاه کشورها را در دست ابی به توسهعه انسهانی
نشان میدهم.
بنابراین به طور خالصه شاخص توسعه انسانی سه بُعم از زنمگی را در بر مهیگ هرد :زنهمگی
طوالنی و ساتم ،دانش و سطح استانمارد زنمگی .طول مر دربرگ رنمهی ام م به زنمگی در بهمو
توتم و نرخ زنمه مانمن نوزادان اسا .دانش ،باسوادی بارگساالن ،نهرخ ناخهاتص ثلها نها  ،نهرخ
ثلا نا دختران و تعماد دانشمنمان و متخصصان تحو ق و توسعه را شهام مهیشهود ،و سهطح
زنمگی ن ا دردمم سرانه ،ن روی کار به نوان درصمی از جمع ا و تعهماد جمع تهی کهه بهه دب
ساتم دسترسی دارنم را شام میشود.
جمول ( )0رتله بنمی کشورهای جهان را از نظر توسعهی انسانی نشان میدهم .کشور نهروژ،
با داشتن باالترین شاخص توسعه انسانی ،رتله اول را دارد .رژیهم صه ون سهتی ،امهارات متحهمه
ربی و قطر ن ا به ترت ب با رتلههای  71 ،09و  79در گروه اول یعنی کشورهای دارای توسهعه
انسانی خ لی باال قرار گرفتهه انهم .جمههوری اسهالمی ایهران ،بها رتلهه  99در گهروه دو یعنهی
کشورهای با توسعه انسانی باال قرار دارد .کشورهایی ماننم ربستان سعودی ( ،)59مهاتای (،)90
کویا ( )97و ارمنستان ( )99ن ا در این گروه و باالتر از ایران قرار دارنم ،امها کشهورهای مهان
( )99و ترک ه ( )91در این گهروه بعهم از ایهران قهرار گرفتههانهم .گهروه سهو کشهورهای دارای
توسعهی انسانی متوسط نظ هر ترکمنسهتان ( ،)011مصهر ( ،)007سهوریه ( ،)009تاج کسهتان
( )019و راق ( )071را در بر میگ رد .چهارم ن گروه ن ا شام کشورهایی بها توسهعه انسهانی
کم ماننم پاکستان ( ،)095یمن ( )059و افاانستان ( )091میباشنم.
1- Human Development Index:HDI
2- UNDP
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جدول  .1تعداد کشورها بر حسب سطوح شاخص توسعه انساني در سال 2111
دامنه شاخص HDI
تعماد کشور
سطوح توسعه انسانی
()1/997-1/997
99
کشورهای دارای توسعه انسانی خ لی باال
()1/997-1/999
99
کشورهای دارای توسعه انسانی باال
()1/999-1/511
99
کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط
()1/501-1/199
99
کشورهای دارای توسعه انسانی کم
()1/997-1/199
099
جمع
Source: UNDP (2011), Human Development Report 2011: Sustainability and Equity, (NY:
Palgrave) pp127-130.

هر چنم انتظار میرود کشورهایی که دردمم سرانه باالتر دارنم ،از شاخص توسعه انسانی
باالتری برخوردار باشنم اما موایسه ب ن کشوری در جمول ( )1نشاندهنمه دن اسا که بس اری از
کشورها با دردمم سرانه باالتر در سطوح پای نتری از شاخص توسعه انسانی قرار دارنم .برای نمونه
تلنان نسلا به ایران توت م ناخاتص داخلی بس ار کمتر و شاخص توسعه انسانی باالتری دارد.
جدول  .2درآمد سرانه و شاخص توسعه انساني کشورهای منتخب
نا کشور

رتله

توت م ناخاتص داخلی بر حسب
برابری قمرت خریم در سال
( 1119م ل ارد دالر)

150/9
0
نروژ
099/9
09
رژیم اشااتگر قمس
559/0
59
ربستان سعودی
759/9
90
ماتای
010/0
97
کویا
90/9
90
تلنان
999
99
جمهوری اسالمی ایران
959/1
91
ترک ه
917/9
007
مصر
99/9
009
سوریه
071
راق
915/9
095
پاکستان
19/0
091
افاانستان
Human Development Report 2009, (NY:

دردمم ناخاتص ملی سرانه ( )GNIبر
حسب برابری قمرت خریم در سال
( 1100دالر دمریکا)

شاخص
HDI

1/997
99559
1/999
15999
1/991
17199
1/990
07995
1/991
99919
1/979
07199
1/919
01099
1/999
01199
1/999
5199
1/971
9197
1/597
7099
1/519
1551
1/799
0909
Source: UNDP (2011), Ibid., & UNDP(2009),
Palgrave) pp. 195-198.
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گفتار دوم :معرفي کشور قطر
الف) ويژگيهای عمومي
قطر شله جایره ای اسها کهه در ن مهه راه سهاح خله ج فهارس قهرار دارد و دارای جاایهر
متعمدی اسا .شله جایرهی کوچ قطر از جنوب به شله جایره ربستان منتهی شهمه و تنهها
مرز خشکی این کشور ن ا مرز دن با ربستان سعودی اسا .دبهای خل ج فهارس بخهش ا ظهم
شله جایره ی قطر را احاطه نموده و مرزهای شماتی ،غربی و شرقی دن را شک میدهنم ،از این
رو سایر کشورهای همسایهی قطر از ورای دبهای خل ج فارس با این سرزم ن ارتلاط مییابنهم.
این همسایگان لارتنم از بحرین در شمال غربهی ،ایهران در شهمال و امهارات متحهمه ربهی در
جنوب شرقی .مساحا کلی این کشور شام جاایر دن ،حهمود  00510ک لهومتر مربهع و دارای
جمع تی به م اان  0/959م ل ون نفر اسا (جمول .)7
جدول  .3جمعیت کشور قطر در سالهای 1291-2112
سال
کشور

0991

0991

0991

1111

1115

1119

0599995
911999
591959
997911
110599
019910
قطر
Source: World Bank (2011), World Bank Data Sets, At: http://data.worldbank.org.

تنها  15درصم این جمع ا ،قطری و سایرین ب شهتر از کشهورهای ایهران ،مصهر ،فلسهط ن،
سوریه ،اردن و تلنان هستنم .در حهمود  91درصهم جمع ها کشهور را ا هراب (قطهری و سهایر
نژادها) و  91درصهم دیگهر را ن ها مردمهانی از نژادههای هنهمی ،ف ل پ نهی ،نپهاتی ،پاکسهتانی،
سریالنکایی ،و سایر نژادها تشک می دهنم .شهر دوحه واقع در شرق کشهور قطهر ،پایتخها و
یکی از پنج بنمر این کشور میباشهم .دوحهه بارگتهرین شههر قطهر بهوده و به ش از  91درصهم
جمع ا کشور در این شهر و حومه دن اقاما دارنم .این شهر مرکها اقتصهادی و موهر حکهومتی
کشور به شمار میرود (ک انو .)09-09 :0799 ،
دب و هوای قطر گر و مرطوب و ریا باران ،انمک و منحصر به فص زمستان اسها .قطهر
دارای زم نی مسطح و پوش مه از ریگاار اسا .با این حال ،چنمین تپهی شنی در دن وجود دارد
که ارتفاع دنها در برخی مناطق شماتی و غربی کشور به  911متر باالتر از سطح دریها مهیرسهم.
سلسله کوههای جساس ه مهمترین و شایم تنها ارتفا اتی در قطر باشهنم کهه نها کهوه بهر دنهها
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اطالق شمهاسا .در دب های شرقی و غربی قطر ن ا جاایری قرار گرفتهانم .دب و ههوای منهاطق
مختلف قطر از حماکثر  99درجهه سهانت گراد در تابسهتان تها حهماق  01درجهه سهانت گراد در
زمستان متا ر اسا.
ب) تحوالت سیاسي
قطر تا سال  0991تحا ق موم ا انگلستان قرار داشا تا ایهن کهه در سهال  0990ضهمن
جمایی از بحرین ،ا ال استوالل کرد و ضویا در امارات متحهمه ربهی را ن ها نپهذیرفا .نهوع
حکوما این کشور ،ام رنش ن موروثی اسا .ام ر در این کشور موا اول س اسی و حکهومتی بهه
شمار رفته و تصم مگ رنمهی اصلی در همه ی امهور مههم و کهالن کشهور اسها .قطهر در م هان
کشورهای منطوهی خاورم انه از ثلات نسلی س اسی برخوردار اسا(شریفی.)09-11 :0799 ،
از زمان استوالل این کشور ،ش خ خل فه پمر ش خ حمم حهاکم کنهونی قطهر ،حکومها را در
دسا گرفا و حمود  17سال بر قمرت باقی مانم .دورهی حکوما ش خ خل فه با ح هف و م ه
اموال ،وبمانمگی ،تسلّط انگل سی ها بهر امهور کشهور و رکهود اقتصهادی همهراه بهود و قطهر از
وبمانمهترین کشورهای خل ج فارس محسوب میشم .در سال  ،0995ش خ حمهم پسهر شه خ
خل فه در هنگا سفر وی به فرانسه ،با کودتایی بمون خونریای زما امور را در دسا گرفها .از
زمان حاکم ا ش خ حمم ،قطر در رصهی داخلی و منطوهای تحوالت و پ شهرفاههای مهمهی
کسب کردهاسا .قطر در رصهی منطوهای ،در چنم سال اخ هر در پهی ایفهای نوشهی جهمی و
متمایا نسلا به سایر کشورهای خله ج فهارس بردمهمه ،و بهه نهوان م هانجی در مناقشههههای
منطوهای ایفای نوش میکنم .در رصهی داخلی ن ا این کشور دسا بهه اصهالحات س اسهی و
اقتصادی زدهاسا .در رصهی رسانهای ،شروع فعات ها شهلکهی اتجایهره ،انوالبهی در رصههی
رسانه ای جهان رب ،در جها فضای دزاد س اسی ،ایجاد کرد .همچن ن این کشور با صمور گهاز
مایع ،0جهش اقتصادی قاب توجهی را به وجود دورده اسا.
قطر در سالهای پس از استوالل ،از طرف ایران احساس تهمیم نکرده ،اما ربستان سهعودی
همواره تمام ا ارضی و حاکم ا این کشور را تهمیم کردهاسا .به نظر میرسم بخش مهمهای
از مسائ و رفتارهای کشور کوچ قطر ،تحا تهمیمات امن تی ربستان سعودی نسلا به این
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کشور شک میگ رد .از ی منظر ،رفتارهای قطر را میتوان به نوان ی دوتا خرد یا م
ارزیابی کرد .در نظریههای روابط ب ناتمل  ،دوتاهای خرد یا عرهب نی حتی اگهر مشهک ثلهات
نماشته باشنم ،مشک تماو دارنم .قطر و بو هی کشهورهای عرههب نهی حاشه هی جنهوبی خله ج
فارس که در سال  0990از انگلستان استوالل گرفتنم ،برای تماو ح ات خهود ن ازمنهم له و
اسلاب تماو بخش حاکم ا خود هستنم .بر این اساس ،ممهترین چاتش پ شروی دوتهاههای
خرد ،بواك اسا و همف اصلی رفتارهای این دوتاها ،تضم ن امن ا و بوهاك خهود و پاسهخی بهه
چاتشهای درونی و ب رونی اسا .در هم ن راستا ،روابط دوجانلهی قطر و دمریکا بسه ار قهوی و
رو به گستر بوده و این دو کشور در زم نهی افهاایش امن ها در خله ج فهارس و سهایر امهور
دیپلمات منطوه ،با یکمیگر همکاری مینماینم .پ ونمهای اقتصهادی م هان ایهن دو کشهور بهه
ویژه در بخش نفا ن ا بس ار قوی ارزیابی میشود.
کشههور کوچ ه قطههر توانسههته اسهها جایگههاه خههود را در معههادالت منطوهههای بههر اسههاس
«م انج گری» بازتعریف نمایم و بر اساس این مساته ،جایگاهی مناسب کسب نمایم .اتلته قطر از
دن جا که تنها رق ب ربی منطوهای خود را ربستان میدانم ،سعی دارد با بهره گ ری از نوهش
جمیم خود ،در مواب ربستان ،به توسعه نفوع منطوهای خود بپردازد.
ج) روندهای جاری اقتصادی

قطر به طور سنتی ،اقتصادی ملتنی بر صمور مُرواریم داشهته ،امها بها پ همایش نفها و گهاز،
اقتصاد این کشور بر ملنای صمور گاز به ویژه در قاتب  LNGتثل ا شهم .قطهر از سهال ،0997
وارد رصهی توت م نفا و سپس گاز شم .نفا به ویژه در دههی  0991پایههای اقتصهادی ایهن
کشور را تشک میداد و هنوز هم ب ش از  91درصم دردمم دوتا را شام میشود .توت م نفها
و م اان دردمم حاص از دن در سال  0997به م اان قابه مالحظههای رشهم نمهود و قطهر را از
ردهی کشورهای فو ر جهان خارج ساخا .توت م نفا تا سال  1119به  975111بشهکه در روز
رس م و این م اان در سال  1119از مرز  0/0م ل ون بشکه در روز ن ا فراتر رفا .انتظار مهیرود
که با سر ا فعلی توت م ،عخایر نفتی کشور ب ش از چه سال دوا یابم.
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کشور قطر از نظر م اان عخایر گاز طل عی ،سوم ن کشور جهان بوده و م اان عخایر گهاز دن
ب ش از  911تریل ون فوت مکعب ( 09درصم ک عخایر گهاز طل عهی در جههان) بهردورد شهمه
اسا .در حال حاضر قطر بارگترین توت مکننمهی گاز مهایع (بها ظرف ها سهاالنهی به ش از 70
م ل ون تن) بوده و در حمود ی سو گاز طل عی جهان را تأم ن مینمایهم .کشهورهای قطهر و
ایران به طور مشترک مات م مان گهازی پهارس جنهوبی (گنلهم شهماتی) مهیباشهنم .تکم ه
مرحلهی ی طرح توسعهی این م مان گازی در سال  ،0990اقتصاد کشهور قطهر را بهه شهمت
توویا کرد .مراح بعمی این طرح ،در مواطع مختلف برنامهریای و توسعه قهرار دارنهم .کشهور
قطر تفاهمنامههای متعمدی را جها انتوال گاز به کشهورهای امهارات متحهمه ربهی (از طریهق
خط توته) و کشورهای اسپان ا ،ترک ه ،ایتات ا ،امریکا ،فرانسه ،کره جنوبی ،هنم ،چه ن ،تهایوان ،و
انگلستان (با کشتی) به امضاك رسانمه اسا .صادرات گاز مایع به کشور ژاپهن ن ها از سهال 0999
دغاز شم .در سالهای اخ ر ،دوتا قطر توسعهی ب شتر طرحهای توت م و صادرات گاز طل عهی را
به منظور ارزیابی طرحهای توسعهی دتی ،متوقف نمود اما اجرای پروژههای گازی جمیم ،قطهر را
پ شتاز رشم اقتصادی جهان کرد تا جایی که نرخ رشم اقتصادی دن کشور در سالههای  1119و
 1119از  15درصم فراتر رفا.
بنابراین دوتا قطر در رصه اقتصادی ،اسهتراتژی «اسهتفاده از ثهروت جهها توت هم ثهروت
ب شتر» را به کار گرفته و جها تحوق این امر ،از ثروت ظ م حاصه از نفها در جهها ایجهاد
تنوع در پایه های اقتصادی و کاهش وابستگی به بخش نفا و گاز بههره مهیگ هرد .دوتها قطهر
مطابق اتگوی دوتا توسعهگرا ،میکوشم با اجرای طرح «ملی گرایی قطری» ،جایگاه این کشهور
را در جهان ارتواك دهم ،از این رو زم نه را برای بازگشا فارغاتتحصه الن قطهری دانشهگاهههای
معتلر جهان ،به ویژه دانشگاههای ایاالت متحمه فراهم مینمایم .این افراد پساهای مهمهی کهه
پ ش تر توسط متخصصان خارجی اشاال شمه بود را تحوی گرفتهه و از ایهن طریهق ،دوتها بهه
تحوق اهماف طرح «ملیگرایی قطری » نادی تر میشود(ک انو .)09-09 :0799 ،
اقمامات اصالحی جها خصوصیسازی به نوان کل هم ورود بهه اقتصهاد پ شهرفته مهورد تأک هم
دوتا قطر میباشم (یوسفی ت م ایی .)019 :0799 ،چشمانماز ملی قطر در سال Qatar ( 1171
) ،)National Vision 2030 (QNV 2030که از سهال  1119اجهرای دن دغهاز شهمه اسها ،بهر
ملنای چهار محور مرتلط با یکمیگر اجهرا مهیشهود کهه لارتنهم از :توسهعهی انسهانی ،توسهعه
اجتما ی ،توسعه اقتصادی و توسهعه زیسها مح طهی( Qatar National Vision 2030, 2009:
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 .)IIIبراساس چشمانماز ملی قطر که تموین دن طی سالهای  1115 -1119انجا و اجهرای دن
از سال  1119شروع شم ،این کشور قصم دارد تا سال  ،1171به جامعهای پ شرفته تلمی شهود
که قادر به حفظ توسعهی خود و تأم ن استانماردهای باالی زنمگی برای تما افراد کشور باشهم.
این چشمانماز ،دستاوردهای بلنمممتی را برای این کشور تعریف و چارچوبی ارائه میکنم کهه در
قاتب دن ،استراتژیهای ملی و برنامه های اجرایی ،قاب بسط و توسعه باشنم (صم می و جعفری
قموسی.)75-79 :0799 ،
بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهم کهه قطهر از منظهر وضهع ا اقتصهادی ،شهرایط
مسهها می دارد .توت ههم ناخههاتص داخلههی 0قطههر در سههال  1119معههادل  99م ل ههارد دالر بههود
(جمولهای شماره  9و  .)5صنایع ممهی این کشور شام توت م و تصهف هی نفها خها و گهاز
 ،LNGتوت م دمون اک ،کود ش م ایی ،پتروش می ،س مان ،تعم ر کشهتی ههای تجهاری و توت هم
شمش های فوالدی اسا .صادرات قطر  91/99م ل ارد دالر در سال اسها و کاالههای صهادراتی
ممهی دن؛ گاز  ،LNGمحصوالت پتروش می ،کود ش م ایی و فهوالد اسها .شهرکای صهادراتی
ممه ی قطر ن ا کشورهای ژاپن ،کره جنوبی ،سهنگاپور ،هنهم ،تایلنهم و امهارات متحهمه ربهی
هستنم .واردات سات انهی قطر  19/99م ل ارد دالر اسا .کاالهای وارداتی ممه دن کشور شام
تجه اات حم و نو  ،ماش ن دالت ،غذا ،مهواد شه م ایی ،و شهرکای وارداتهی اصهلی قطهر ن ها
کشورهای دمریکا ،ایتات ا ،ژاپن ،فرانسه ،دتمان و انگلستان میباشنم.
جدول  .4تولید ناخالص داخلي در سالهای ( 1291-2112میلیون دالر)
سال
کشور
قطر

1111

1117

1119

1115

1119

1119

1119

1119

99707
001901
91950
91999
97191
70995
17579
09799
Source: World Bank (2011), World Bank Data Sets, At: http://data.worldbank.org.
جدول  .5رشد ساالنه تولید ناخالص داخلي ( )GDPدر سالهای ( 2112-2112درصد)

سال
کشور
قطر

1111

1117

1119

1115

1119

1119

1119

1119

9/99
19/95
09/9
9/9
11/99
7/99
9/07
Source: World Bank (2011), World Bank Data Sets, At: http://data.worldbank.org.
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به رغم رکود اقتصادی جهانی و تأث رات منفی دن بر اغلب کشورهای حوزه خل ج فارس و به
ویژه بازارهای ماتی امارات متحمه ربهی ،ربسهتان سهعودی و کویها ،اقتصهاد قطهر خسهارات
کمتری را متحم شمه و در دوره رکود ،از بو ه کشورها رشم سریعتری داشهته اسها .بهر ایهن
اساس اسا که برخی این ایمه را مطرح میکننم که صحنه شکوفایی اقتصادی در خل ج فهارس،
در حال انتوال از دبی به قطر اسا .نکته مهم در خصوص اقتصهاد قطهر ،سهرانه توت هم ناخهاتص
داخلی اسا که دن کشور را با سرانه ای باالتر از کشورهای اروپایی ،به ثروتمنمترین کشور جهان
ململ کردهاسا .دردمم سرانهی قطر در سال  1100از  019هاار دالر فراتر رفها و ایهن کشهور
در ردهی اول جهانی قرار گرفا (.)UNDP, 2011: 127
گفتار سوم :شاخصهای توسعه انساني در قطر
همچنان که اشاره شم ،شاخص توسعه انسانی ،ترک لی از شاخصهای سهگانه توت هم سهرانه،
دموز و ام م به زنمگی اسا .شاخصهای توسعه انسانی قطر نشان میدهم این کشهور تهال
زیادی در جها ارتواك این شاخصها داشتهاسا.
جدول  .6رتبه قطر در شاخص توسعه انساني ()1225-2111
سال
کشور
قطر

0995

1111

1115

1119

1101

1100

79
79
77
91
91
59
Source: UNDP (1995-2011), Human Development Reporst, NY: Palgrave.

جمول ( )9رتله قطر را در گاار های مختلف توسهعه انسهانی منتشهر شهمه توسهط برنامهه
توسعه مل متحم 0نشان میدهم .بر اساس این جمول ،قطر با پ مودن ی س ر صعودی ،موفهق
شمهاسا طی سالهای  0995-1100به رتلههای بهتری در شاخص توسعه انسانی دسا یابهم.
این کشور طی سال های  0995-1111یعنی در پنجساته نخسا به قمرت رس من ام هر جمیهم
در دن کشور و دغاز اصالحات ،ملکرد خوبی داشته و از رتله  59به رتله  91صعود کرده اسها.
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اما این رشم سریع در سالهای  1111-1100دچار نوسان شمه و بها وجهود ادامهه پ شهرفا تها
رتله  77در سال  ،1119سرانجا در سال  1100رتله  79را به خود اختصاص داده اسا.
جمول ( )9ن ا نشانگر رونم تا رات شاخص توسعه انسانی کشور قطر مهیباشهم .بهر اسهاس
اطال ات موجود در این جمول ،با وجود ناول رتله قطهر از نظهر رتلههی توسهعهی انسهانی طهی
سالهای  ،1119-1100شاخص توسعهی انسانی در این کشور کاهش ن افته ،اما طی سالههای
 1115-1119تثل ا شمه ،و از سال  1119به رشم دوباره خود ادامه داده ،و این کشهور موفهق
شمه اسا تا شاخص توسعه انسانی خود را از  1/909تا سال  1119بهه  1/970در سهال 1100
بهلود بخشم.
جدول  .9روند تغییرات شاخص توسعه انساني ()1291-2111
سال
کشور

0991

0991

1111

1115

1101

1119

1100

1/970
1/915
1/909
1/909
1/999
997
1/917
قطر
Source: UNDP (2011), Human Development Report 2011:Sustainability and Equity, NY:
Palgrave p.131.

جمول ( )9مهمترین شاخصهایی را که نوشی تع ه ن کننهمه در محاسهله شهاخص توسهعه
انسانی قطر ایفاك میکنم ،نشان میدهم .طلق این جمول ،قطر در شاخصهای ام هم بهه زنهمگی
در سال  ،1100شاخصهای دموز و توت م ناخاتص داخلی ( )GDPدر سهال  1115و شهاخص
ملکرد مح ط زیستی در سال  1100ملکرد خوبی را نشان میدهم.
جدول  .9مهمترين شاخصهای توسعه انساني قطر
شاخص توسعه
انسانی ()HDI
سال

1115

1100

شاخص
ام م به
زنمگی

شاخص
دموز

شاخص
توت مناخاتص
داخلی

1100

1115

1115

شاخص نابرابری
جنس تی
1119

1100

شاخص ملکرد
مح ط زیسا
()1-011
1100

99/9
1/599
1/990
1/979
1/951
1/959
1/970
1/909
قطر
Source:UNDP (2011), Human Development Report 2011, NY: Oxford University Press,
pp.135, 139, 146. & UNDP (2009), Human Development Report 2009, NY: Oxford
University Press, p.171. & UNDP (2007/2008), Human Development Report 2007/2008,
NY: Oxford University Press, p.229.
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 -1آموزش
دموز و دردمم در هر دو سطح فردی و اجتما ی ،ارتلاط زیادی با یکمیگر دارنم زیهرا افهراد
تحص لکرده شانس و فرصاهای ب شتری برای افاایش دردمم به دسا میدورنم ( Al Abed and
 .)Hellyer, 1997: 256همچنان که در جمول ( )9مشهاهمه مهیشهود ،شهاخص دمهوز قطهر
معادل  1/951میباشم .نرخ باسوادی بارگساالن (افراد  05سال به باال) طی سهالههای -0995
 0995از  95/9درصم به  99درصم افاایش یافته اسا.
جمول ( )9نسلا ثلا نا در ممارس ابتمایی قطر را نشهان مهیدههم .همچنه ن بهر اسهاس
گاار توسعهی انسانی در کشورهای رب ،نرخ باسوادی جوانهان  05-19سهاته در قطهر 95/9
درصم اسا .همچن ن هاینه های دموزشی بر حسب درصمی از توت م ناخهاتص داخلهی در سهال
 0990برای قطر معادل  7/5درصم بود که این م اان در سالههای  1111-1115بها توجهه بهه
افاایش چشمگ ر توت م ناخاتص داخلی این کشور ،به  0/9درصم کهاهش یافتهه اسها .بنهابراین
قطر سهم قاب توجهی از  GDPخود را صرف امور دموزشی میکنم (.)UNDP,2009: 238-239
جدول  .2نسبت ثبت نام در مدارس ابتدايي (درصد)
سال
کشور

0991

0991

1111

1119

99
99
99
99
قطر
Source: World Bank (2011), World Bank Data Sets, At: http://data.worldbank.org

 -2اشتغال و درآمد
م اان ب کاری در قطر حمود  1درصم گاار شمه اسا و نرخ ب کهاری جوانهان معهادل 09
درصم میباشم .درصم جمع ا شاغ در بخش کشاورزی  7درصم ،در بخش صنعا  90درصهم،
و در بخش خممات  59درصم اسا (.)UNDP, 2009: 246
قطر در ب ن کشورهای رب همراه با امارات ،بحرین ،کویا و ربستان سعودی از کشورهای
دارای دردمم زیاد محسوب می شونم تکن قطر با افاایش صمور گاز و با توجه به جمع ها کمتهر،
موفق شمه اسا از تحاظ دردمم سرانه در صمر کشورهای جهان قرار گ رد تا جایی کهه در سهال
 1100دردمم سرانه دن کشور (براساس برابری قمرت خریم) به  019910دالر رسه م ( UNDP,
.)2011: 127
915
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سهم صادرات کاالهای ساخته شمه قطر بر حسهب درصهمی از  GDPبهرای سهال 9 ،1115
درصههم ،و سهههم صههادرات کاالهههای دارای فنههتوری پ شههرفته بههه  0/1درصههم رس ه م( UNDP,
.)2009:243
 -3مشارکت زنان
شاخص توانمنمسازی زنان در قطر برابر با  1/799و دارای  99اسا .اغلب زنان در قطهر (99
درصم) در بخش خممات شاغلنم و در سالهای  0995-1115تنها  7درصهم در بخهش صهنعا
اشتاال داشتنم .قطر در سال  1117حق رای را برای زنان به رسم ا شناخا( UNDP, 2007:
.)338-341
 -4فناوری اطالعات و ارتباطات
تعههماد مش هترک ن تلفههن ثابهها در سههال  0991از  099در هههر ی ه هههاار نفههر بههه  157نفههر
رس مهاسا .در زم نه ارتلاطات س ار ،دارنمگان تلفن همراه از هر  9نفر در ههر یه ههاار نفهر در
سال  0991به  991نفر در سال  1115و کاربران اینترنا که در سال  0991معادل صفر بهوده ،در
سال  1115به  199نفر از هر ی هاار نفر جمع ا کشور رس مه اسا (.)UNDP, 2009: 240
 -5بهداشت و امید به زندگي
یکی از متا رهای مهم در تع ن شاخص توسعه ی انسانی ،ام م به زنمگی در بمو توتم اسا.
طلق جمول ( )9شاخص ام م به زنمگی قطر در سال  1100به  1/959رسه مهاسها .هالوه بهر
دن ،مطابق جمول ( ،)01در سال  1119ام هم بهه زنهمگی در بهمو توتهم در قطهر  99/99سهال
میباشم.
جدول  .11امید به زندگي در بدو تولد در سالهای 1291-2112
سال

0991

0991

0991

1111

1115

1119

کشور
99/99
99/15
99/7
99/07
90/15
99/05
قطر
Source: World Bank (2011), World Bank Data Sets, At: http://data.worldbank.org.
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جمول ( )00نشانگر موایسه نسلا زنان و مردانی اسا که در قطر به سن  95ساتگی میرسنم.
جدول  .11نسبت مردان و زناني که به سن  65سالگي ميرسند (درصد)
1111

سال
مرد

کشور

1115
مرد

زن

1119
زن

مرد

زن

97
91
91
91
91
95
قطر
Source: World Bank (2011), World Bank Data Sets, At: http://data.worldbank.org.

قطر در سال  1119حمود  1/9درصم از توت م ناخاتص داخلی دن کشهور را صهرف بهماشها
کرد و با توجه به جمع ا کم خود ،حهمود  79درصهم و معهادل  999دالر سهرانه بهماشها بهه
ساکن ن قطر اختصاص داد .همچن ن تمامی جمع ا این کشور تحا پوشش س سهتم فاضهالب
بهماشتی بوده و به دب ساتم دسترسی دارنم .با این وجود ،دب یکهی از چهاتشههای بهارگ ایهن
کشور اسا تا جایی که دچار کملود جمی دب (وجود ب ن  5تا  01هاار نفر جمع ها بهرای ههر
م ل ون متر مکعب دب) میباشم (.)UNDP, 2009:233
نرخ مرگ و م ر نوزادان کمتر از پنج سال ن ا یکی از شاخصهای مهم در این حهوزه اسها.
طلق جمول ( )01قطر در این زم نه موفق شمهاسا دن را تا حماق ممکن کاهش دهم.
جدول  .12تعداد مرگ و میر نوزادان کمتر از پنج سال در هر  1111نفر
سال
کشور

0991

0991

0991

1111

1115

1119

9
01
07
10
90
99
قطر
Source: World Bank (2011), World Bank Data Sets, At: http://data.worldbank.org.

 -6محیط زيست
تا رات اقل می طی دهههای دینمه اغلب کشورهای جهان را تحا تاث ر قرار میدهم .انتشار
سرانهی گازهای گلخانهای در کشورهای دارای توسعه انسانی خ لی زیاد نظ هر قطهر نسهلا بهه
کشههورهای دارای توسههعه انسههانی متوسههط و کههم ،بسه ار ب شههتر اسهها زیههرا در ایههن کشههورها
فعات ا های انرژی بر ب شتری نظ ر به کارگ ری گسترده خودرو ،دسهتگاه ههای تهویهه مطلهوع و
توت م برق به وس له سوخاهای فس لی انجا مهیشهود .در نت جهه ،سهاکن ن کشهورهای دارای
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توسعه انسانی خ لی زیاد بهطور متوسط  9برابهر ب شهتر از سهایر کشهورها ،دیاکسه م کهربن و
گازهای گلخانهای منتشر میکننم .بنابراین وابستگی قطر به نفا و گاز با ث شمه اسا تها ایهن
کشور با توجه به جمع ا کم ،ب شترین سرانه انتشار گازهای گلخانهای را در جهان معادل با 57
تن به خود اختصاص دهم.
در ن حال ،مطابق جمول ( )9شاخص ملکرد مح ط زیسا قطر در سال  1100با امت هاز
 99/9از  ،011نسلا به بعضی دیگر از کشورها از جمله امارات با امت از  ،91/9بهتر بوده اسا.
بخش حم و نو در کشورهای رب ،ب شهترین سههم را در دتهودگی ههوا ایفهاك مهیکنهم.
ماتک ا خودروهای شخصی در قطر بس ار باال اسا و طی سهالههای  1111-1119از ههر یه
هاار نفر در این کشور 791 ،نفر مات خودروی شخصی بودنم .کشورهای قطر ،امهارات متحهمه،
ربستان سعودی و کویا در اجالس نواملر سال  1119اوپ صنموقی را بها  951م ل هون دالر
سرمایه تأس س کردنم تا به افاایش به کهارگ ری منهابع سهازگار بها محه ط زیسها و توسهعهی
فناوریهای پ شرفته در این زم نه کم کنم (.)UNDP, 2009: 24-27,49
نتیجهگیری
شاخص توسعه انسانی ترک لی از شاخصهای سهگانههی توت هم سهرانه ،دمهوز و ام هم بهه
زنمگی اسا .بررسی مهمترین شاخصهای توسعه انسانی در قطهر نشهان مهیدههم ایهن کشهور
تال زیادی در جها ارتواك این شاخص ها داشته و توانسهته اسها در گهاار سهاالنه توسهعه
انسانی ،در ردهی کشورهای با توسعهی انسانی خ لی زیاد و در کنار کشورهای مرفه جهان قهرار
گ رد .این کشور همچنان در جها توویا توسعه انسانی حرکا میکنم و از سهال  1119رشهم
شاخص توسعهی انسانی در این کشور مشهود اسا .بنهابراین ملکهرد دن در زم نههی شهاخص
توسعه ی انسانی ،صعودی اسا .استمرار موفو ا قطر به ویهژه بها توجهه بهه بهلهود ملکهرد دن
کشور در زم نهی شاخص نابرابری جنس تی و استمرار اصالحات س اسی مهیتوانهم بهه تهماو و
توویا این رونم ب نجامم .در ن حال ،م توجه کافی به جنلههای مختلف توسعهی س اسهی
یکی از نواط ضعف این کشور محسوب میشهود .تشهک احهااب س اسهی دزاد در قطهر توریلهاً
ممنوع اسا و خانمان دل ثانی در قطر بر س اسا و اقتصاد مسلطانم .ادامه این وضع ا میتوانم
دینمه ی توسعه انسانی را در این کشور دچار چاتش کنم .بروز بحران س اسی در بحهرین از سهال
 1100با وجود توجه نسلی دن کشور به توسعه س اسی و دزادی احااب ،هشماری برای قطهر در
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این حوزه محسوب می شود چرا که تنش در این زم نه میتوانم توسهعهی انسهانی را ن ها دچهار
نوسان کنم.
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