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 تقديــــــم 
 

 

، وبهـدف الوقـوف علـى   ـم 2016مةلـ  ينـاير  ة املسـتدامة يـي لقد دشن العـالم  طةـة التنميـ

التقـدم املحــري يــي تحقيــف األهـداف الســب  عشــر  للتنميــة املسـتدامة  يــي دولــة قةــر والتحــديات 

التي تواجه الدولة يي إنجاي الغايات الخاصة بتلك األهداف ، يأتي إصـدار هـ ا التقريـر ليو ـ  

قيــف هــ ه الغايــات، و ســتخل  منــه جوانــا القــوة ومكــامن التحــدد الــ د قــد يواجهنــا  يــي تح

التــي تســاعدنا  يــي التتــدد للتحــديات والبنــاق علــى مــا تحقــف مــن نجاحــات يــي تن يــ   الــدرو 

 (.2015-2000اإلنمائية لألل ية ) األهداف

 

، و ـــمان حتـــو  وفـــف الغايـــات  املو ـــوعة 2030دامة أن مســـيولية تحقيـــف أهـــداف التنميـــة املســـت إلـــىوتجـــدر اإلشـــارة  

ختلف جوانا التنمية املستدامة  هي مسيولية تضامنية وتشاركية  بين القةاعات الثالثة الحكـومي والخـا  تقدم يي م

 ( .2022-2018واملجتم  املد ي املسيولة جميعها عن تن ي  استراتجية التنمية الوطنية )

 

الســــيما املرتبةــــة  .و اياتهــــالقــــد أو ــــ  التقريــــر بــــأن دولــــة قةــــر اســــتةاع  أن تحقــــف أ لــــا أهــــداف التنميــــة املســــتدامة 

بالقضــاق علــى ال قــر وال ــوع وتــأمين الصــحة والتعلــيم ال يــدين ، وتــوفير امليــاه والةاقــة النظي ــة بأســعار معقولــة وفــر  

السالم، وبناق املدن واملجتمعات املستدامة الخاليـة مـن و العمل الالئقة، والحد من أوجه عدم املساواة وتحقيف العدالة 

  للحد من آثالتهميش وال ري
ً
نتـا  نمـا  اإل ر املنـايي والتقليـل مـن أـار التغيـمة، كما أو   التقرير بأن الدولة تب   جهودا

 عـــن جهودهـــا يـــي حمايـــة الـــنظم األيكولوجيـــة، وتفشـــين الشـــراكة العامليـــة يـــي التنميـــة  واالســـتهالي  يـــر املســـتدامين
ً
فضـــال

 وتعزيز وسائل تن ي ها.

 

نتقـدم بالشــكر والعرفـان  ل ريــف عمـل التقريـر ولكافــة الـويارات واألجهــزة  وامليسسـات بالدولــة وال يسـعنا يـي الاهايــة إال أن 

إصدار التقرير الوطني ألهداف التنمية املستدامة  زة أساسية ييـلومات التي شكل  ركيالتي قام  بتزويدنا بالبيانات واملع

 يسترشــــد  بــــه  أن  حتــــاقجهــــاي التخةــــين واإل . ويأمــــل 
ً
 مهمــــا

ً
يــــي ن و تخــــ د القــــرار واملخةةــــميشــــكل  هــــ ا التقريــــر مرجعــــا

مختلف ال هات الحكومية و ير الحكومية بالدولة املعنية بتحقيف رؤية قةر الوطنيـة التـي تسـتهدف تحويـل قةـر بحلـو  

 دعــد جيــل ولكــل إلــى دولــة متقدمــة قــادرة علــى تحقيــف التنميــة املســتدامة ، وتــوفير العــيش الكــريم لشــ 2030عــام 
ً
عبها جــيال

 .سكانها الكرام

 وهللا ولي التوفيف

 

 د. صاحل بن حممد النابت

 رئيس جهاي التخةين واإلحتاق
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  املقدمة 
 

قواعددد املنامددات ، وتحددديث البيانددات الوطنيددة فددي 2030يهدددف هددذا التقريددر إلددى رصددد التقدددم املحددرز فددي تحقيددق يايددات وأهددداف التنميددة املسددتدامة 

، عددالوة علددى إعددداد مرجددع لصددناع القددرار وواضددتي السياسددات التنمويددة املختلفددة، لكددي اسدداعدهم علددى تحديددد ا جددراءات املطلوبددة والهيئددات الدوليددة

 راز التقدم في مجاالت التنمية املستدامة وإعداد تقييم ملا تم تحقيقه من إنجازات عند تطبيق االستراتجية التنموية الوطنية للدولة.ح  

، تنددداول كدددل قسدددم منهدددا بالتحليدددل تقيددديم مددددى تحقدددق الهددددف 
 
ولقدددد تدددم تقسددديم هدددذا التقريدددر عدددن أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة إلدددى سدددبعة عشدددر قسدددما

. فقدد تنداول القسدم األول ت املعتمدة من قبل األمم املتحددة( من خالل املؤشرا169)لد ألهداف التنمية املستدامة السبعة عشر والغايات والغايات 

وتددوفير األمددن الغددذائي والتغذيددة املحسددنة وتعزيددز الزراعددة املسددتدامة،  عالقضدداء علددى الفقددر  بجميددع أشددكاله فددي كددل مكددان، والثدداني القضدداء علددى الجددو 

الرابدددع  لبيدددان الجهدددود  القسدددمبينمدددا ركدددز القسدددم الثالدددث علدددى ضدددمان تمتدددع الجميدددع بأنمددداط عددديش صدددحية وبالرفاهيدددة فدددي جميدددع األعمدددار، وخصددد  

وتندداول القسددم الخددامس هدددف  .املبذولددة لضددمان أن تتدداح للجميددع سددبل متكافئددة  للحصددول علددى التعلدديم الجديددد وتعزيددز فددرص الددتعلم مدددى الحيدداة

السدادس ههددف كفالدة تدوافر امليداه وخددمات الصدرف الصدحي  للجميدع وإدارتهدا  القسمة بين الجنسين وتمكين املرأة ، في حين اخت  تحقيق املساوا

 إدارة مستدامة ، بينما ركز القسم السابع على هدف كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة.

من التقريرن فيستعرض الهدف الخداص بتعزيدز النمدو االقتصدادي املطدرد والشدامل للجميدع واملسدتدام والعمالدة الكاملدة واملنتجدة  أما القسم الثامن

 وتددوفير العمددل الالئددق للجميددع، بينمددا يركددز القسددم التاسددع علددى هدددف إقامددة هياكددل أساسددية قددادرة علددى الصددمود وتحفيددز التصددنيع الشددامل للجميددع،

واخدددت  القسدددم العاشدددر ههددددف الحدددد مدددن عددددم املسددداواة داخدددل البلددددان وفيمدددا بينهدددا. والقسدددم الحدددادي عشدددر ههددددف جعدددل املددددن  وتشدددجيع االبتكدددار.

مندددة وقدددادرة علدددى الصدددمود ومسدددتدامة، فدددي حدددين تنددداول القسدددم الثددداني عشدددر الهددددف الخددداص بكفالدددة وجدددود سدددتوطنات البشدددرية شددداملة للجميدددع وآوامل

، بينمددا سددلق القسددم اجلددة للتصدددي لتغيددر املندداخ وآثددارهوركددز القسددم الثالددث عشددر علددى هدددف اتخدداذ إجددراءات عأنمدداط اسددتهالك وإنتدداج مسددتدامة، 

 الرابع عشر الضوء على هدف حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.

ة لتحقيدق هددف حمايدة الدنام االيكولوجيدة الوريدة وترميمهدا وتعزيدز اسدتخدامها علدى نحدو وجاء القسم الخامس عشر ليستعرض ما قامد  بده الدولد 

 ركددز، ووقددت تدددهور األراوددس  وعكددس مسدداره ووقددت فقدددان التنددوع الحيددوي، بينمددا رمسددتدام، وإدارة الغابددات علددى نحددو مسددتدام، ومكافحددة الت ددح

إقامدة مجتمعدات مسداملة ال يهمدش فيهدا أحدد مدن أجدل تحقيدق التنميدة املسدتدامة، وأتاحدة إمكانيدة وصدول  عشر  على التشجيع على السادسالقسم 

  ى جميع املستويات.الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة للجميع عل

  راكة العاملية وتنشيطها من أجل تحقيق التنمية املستدامة.واختتم التقرير  بالقسم السابع عشر الذي سلق الضوء على تعزيز  وسائل تنفيذ الش

 ييددددر املؤشددددرات بعدددد  ىيتضددددمن علدددد كمددددا ، السددددجالت ا داريددددةب وال دددد  تمثلدددد  ، 2019علددددى بيانددددات ح دددد  عددددام  االعتمدددداد فددددي إعددددداد هددددذا التقريددددر وتددددم 

 التقرير مقارنات دولية وإقليمية مع بيانات دولة قطر.، كما يتضمن دوليةال تفاقياتاالو  ستراتيجياتاال و  قوانينالب تتعلق ا حصائية

كمسح القوى العاملدة،  ةللجهات املصدرية للبيانات من الوزارات واملؤسسات الحكومية والخاصة ومصدر بيانات التعداد العام، ومسوح متخصص

 وييرها . ،املؤشرات، مسح استخدام الوق سح العنقودي متعدد املو ومسح  البحث العلم  والتطوير،  سرة، نفاق ودخل األ إومسح 
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 2019 أهداف التنمية املستدامة حسا حالة توفر امليشرات ميشراتعدد  (1جدول )

أهداف التنمية 
2030 املستدامة  

 متوفر
جارد 
 توفيره

 الينةبف  ير متوفر
طا  

بحسابات 
 املنظمات

 املجموع
 سبة توفر 

 = البيانات
(A+D+E)/F 

 A B C D E F  

 %92 13     1   12 األول هدف ال

 %71 14     4   10 الثانيهدف ال

 %93 28     2   26 الثالثهدف ال

 %100 12         12 الرابعهدف ال

 %93 14     1   13 الخامسهدف ال

 %82 11   1 2   8 السادسهدف ال

 %83 6     1   5 السابعهدف ال

 %81 16     3   13 الثامنهدف ال

 %83 12       2 10 التاسعهدف ال

 %71 14 1   3 1 9 العاشرهدف ال

 %93 14     1   13 الحادي عشرهدف ال

 %69 13     4   9 الثاني عشرهدف ال

 %100 8         8 الثالث عشرهدف ال

 %90 10   1 1   8 الرابع عشرهدف ال

 %64 14   2 5   7 الخامس عشرهدف ال

 %92 24   1 2   21 السادس عشرهدف ال

 %67 24 1   3 5 15 السابع عشرهدف ال

 %83 247 2 5 33 8  199 املجموع

 حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  

 

 (2019) الشبكة العنكبوتية  ألهداف التنمية املستدامة حسا حالة امليشر يي دولة قةر (:1شكل )
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 (2019)عدد امليشرات املتوفرة حسا دورية البيانات  (2جدو  )

أهداف التنمية 
2030املستدامة   

 ة ير محدد ةسنوي
 10كل 

سنوات ، 
 وسنويا

 املجموع سنوات 5كل  سنوات 3كل 

األو  هدف ال  8 1 1   2 12 

الثا يهدف ال  9 1       10 

الثالثهدف ال  23 2     1 26 

الراد هدف ال  11 1       12 

الخامسهدف ال  11 2       13 

الساد هدف ال  8         8 

الساد هدف ال  4   1     5 

الثامنهدف ال  13         13 

التاس هدف ال  6 2   2   10 

العاشرهدف ال  7       2 9 

الحادد عشرهدف ال  11 2       13 

الثا ي عشرهدف ال  9         9 

الثالث عشرهدف ال  7 1       8 

الراد  عشرهدف ال  8         8 

عشرالخامس هدف ال  5 2       7 

الساد  عشرهدف ال  19 2       21 

الساد  عشرهدف ال  14   1     15 

 199 5 2 3 16 173 املجموع
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 قةر  يي املستدامة التنمية التقدم املحري مليشرات أهداف 
 بإدارة ا   حصاءا  التخطيق و  جهاز استطاع 

 
 إنتاج املؤشرات الوطنية ،املختلفةوزارات وأجهزة الدولة الوبالتعاون مع  ،اتحصاءممثال

ؤشرات ( من إجمالي امل%80.2( مؤشر اشكل مانسبته )199الخاصة بأهداف التنمية املستدامة حيث يتوفر منها في الوق  الحاضر  )

 247البالغ عددها )
 
 تمثل )33، وبلغ عدد املؤشرات يير املتوفرة )( مؤشرا

 
رصد من حتاج توفيرها إلى مسوح أو وي( %13.8( مؤشرا

شرات ال   ال تنطبق ، أما بالنسبة للمؤ (%2.3( مؤشرات   شكل  نسبة )8ا )عدد املؤشرات  الجاري توفيرهبلغ دارية، بينما ا  سجالت ال

صة بحسابات املؤشرات الخا عدد أن ، في حين ( من إجمالي املؤشرات%2.0نسبته )أي ب اتؤشر ( م5، فبلغ عددها )على دولة قطر

 (.%0.8( مؤشر، أي ينسبة )2نامات بلغ )امل

 

 قارنات الدولية امل 
" تقرير العربي للتنمية املستدامة (ا سكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية املتحدة األمم لجنةتم االستناعة بالتقرير الصادر من  

 وذلك ملقارنة بيانات دولة قطر )البيانات الوطنية( مع مؤشرات األقاليم ودول العالم ملؤشرات اهداف التنمية املستدامة.  " 2020

 

 2030الهدف بحلو   
ي االهداف، يرارا على تحقيق قياس املؤشر. بمعن  ان املؤشر وأيضا تم التركيز في التقرير مدى تحقيق املؤشرات للغايات املنشودة ق

 يتطور، الى ان يصل الى الرقم املحدد في الغاية ، او الى وصت سواء باالرتفاع او االنخفاض او تعزيز او اتساع.

 

  شر البيانات 
التالي وذلك باستخدام مختلت أساليب يتم نشر بيانات لصفحة متخصصة ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر  على الرابق 

 العرض، رسومات بيانية وخرائق جغرافية وانفوجرافيك والتقرير الطوعي.

 

psaqatar.opendata.arcgis.com/?locale=ar-ar-https://sdg 

 

  

https://sdg-ar-psaqatar.opendata.arcgis.com/?locale=ar
https://sdg-ar-psaqatar.opendata.arcgis.com/?locale=ar
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 ملخ  الهدف األو  

  اية 13عدد الغايات: 

 ميشر 13عدد امليشرات: 
 

 %92 املستدامة التنمية أهداف من األو   للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 12 متوفر

 0 جارد توفيره

 1  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 بحساب املنظماتطا  

 13 املجموع

 

 القضاق على ال قر بجمي  أشكاله يي كل مكان  :الهدف األو  
 دعدد األشخا  ال ين يعيشون بأقل 2030القضاق على ال قر املدق  للنا  أجمعين أينما كانوا بحلو  عام (: 1-1الغاية )

ً
، وهو ُيقا  حاليا

 مدوالر يي اليو  1.9من 

 (1)يعيشون دون طن ال قر الدولي، حسا ال فس، والعمر، والو   الوظي ي، واملوق  ال غرايي )حضرد/ري ي( سبة السكان ال ين  1-1-1

 (1.1جدو  )
$ يي اليوم( 1.9 سبة السكان ال ين يعيشون دون طن ال قر الدولي )

 (2019 – 2016حسا ال فس )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
 الهدف بحلو  

2030 

 ال فس

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة ذكور 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة اناث

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة املجموع

 

 )املئوية )الفسبة الدولي ال قر طن دون  يعيشون  ال ين السكان (:  سبة1.1شكل)

 

                                                           
 ( اليوجد ريت في دولة قطر. 1)

11.84 

5.14 

na 0 0 
0

5

10

15

 2030الهدف  قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم
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 للتعاريف الوطنية بمقدار (: تخ يض  سبة الرجا  والفساق واألط ا  من جمي  األعمار ال ين يعانون 2-1الغاية )
ً
ال قر بجمي  أدعاده وفقا

 2030النتف على األقل بحلو  عام 

  سبة السكان ال ين يعيشون دون طن ال قر الوطني حسا ال فس والعمر 1-2-1

 (1.2)جدو  
مقاييس املستوى املعيش ي املنخ ض والدطل املحدود لألفراد القةريين واألسر القةرية 

 (2012/2013) حسا شدة ال قر

 البيان
 مستوى املعيشة املنخ ض الدطل املحدود

 الشدة ال جوة الفسبة الشدة ال جوة الفسبة

 0.22 0.81 4.96 0.56 1.68 8.04 قةريون األفراد ال

 0.12 0.47 3.02 0.43 1.31 6.35 األسر القةرية

  املصدر: جهاز التخطيق وا حصاء، مسح إنفاق ودخل األسرة.

 للتعاريف الوطنية سبة الرجا  والفساق  1-2-2
ً
 واألط ا  من جمي  األعمار ال ين يعانون ال قر بجمي  أدعاده وفقا

 

 (1.3) جدو  
ذات املستوى املعيش ي املنخ ض و سبة األسر ذات الدطل املحدود حسا القةرية  سبة األسر 

 (2012/2013طتائ  رب األسرة عام )

 طتائ  رب األسرة
 سبة األسر ذات املستوى 

 املنخ ض%املعيش ي 
 سبة األسر ذات الدطل 

 املحدود%
 6.4 3.0  سبة األسر القةرية

 رب األسرة جفس
 6.2 2.8 ذكور 

 7.6 4.2 إناث

 عمر رب األسرة

 2.7 0.0 سنة 30أقل من 

30 – 39 1.1 3.8 

40 – 49 3.0 8.9 

50 – 59 4.4 5.8 

 6.3 3.9 سنة فأكثر 60

الحالة التعليمية 

 لرب األسرة

 14.5 8.0 دون االبتدائية 

 9.4 4.3 االبتدائية واإلعدادية

 5.6 2.3 الثانوية

 0.6 1.1 دبلوم فوق الثانود 

 1.6 0.4 جامعي فما فوق 

الحالة الزواجية لرب 

 األسرة

 1.1 0.0 لم يسبف له/ـها الزوا 

 6.6 3.0 متزو /ـه

 12.1 1.3 مةلف/ـه

 4.7 4.4 أرمل/ـه

العملية لرب الحالة 

 األسرة

 4.7 8.0 مشتغل

 0.0 4.3 متعةل

 0.0 2.3 طالا

 8.1 1.1 مت ر ة للمنز  

 10.0 0.4 أطرى 

   م األسرة

1 – 3 0.0 1.7 

4 – 6  1.1 4.4 

7 – 9  1.6 4.3 

10 – 12  3.6 8.6 

فأكثر 13  11.6 14.6 

عدد األط ا  يي 

 األسرة

 3.3 1.9 اليوجد أط ا 

1 – 2  1.7 4.1 

3 – 4  1.4 3.6 

فأكثر 5  8.2 16.2 

 املصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح إنفاق ودخل األسرة.
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، تحقيف تغةية واسعة 2030(: تن ي  نظم وطنية مالئمة للحماية االجتماعية وتدابير لل مي  وو   حدود دنيا لها، وبحلو  عام 3-1الغاية )

 لل قراق والضع اق

تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية حسا ال فس وال ئات السكانية كاألط ا  واملتعةلين عن العمل   سبة السكان ال ين 1-3-1
 واملسنين واألشخا  ذود اإلعاقة والحوامل واألط ا  حديثي الوالدة و حايا إصابات العمل وال قراق والضع اق

 (1.4جدو  )
  فئة الضمان ال فس و حسااالجتماعي الضمان معاش ن من ياملنت ععدد 

(2016 -2019) 

 2019 2018 2017 2016 ال فس فئة الضمان

 معاش أرملة
 0 0 0 0 ذكور 

 263 266 405 445 اناث

 263 266 405 445 املجموع

 معاش مطلقة
 0 0 0 0 ذكور 

 1,109 1,124 1,294 1,192 اناث

 1,109 1,124 1,294 1,192 املجموع

 معاش أسرة محتاجة
 830 860 872 860 ذكور 

 41 28 39 55 اناث

 871 888 911 915 املجموع

 معاش ذوي ا عاقة
 1,174 1,087 731 639 ذكور 

 887 857 613 502 اناث

 2,061 1,944 1,344 1,141 املجموع

 يتيممعاش 
 833 852 786 752 ذكور 

 1,032 1,054 1,004 889 اناث

 1,865 1,906 1,790 1,641 املجموع

 عاجز عن العمل معاش 
 786 750 610 480 ذكور 

 3,203 3,131 3,151 2,855 اناث

 3,989 3,881 3,761 3,335 املجموع

 مسنمعاش 
 461 451 354 305 ذكور 

 3,030 2,984 1,828 1,553 اناث

 3,491 3,435 2,182 1,858 املجموع

 أسرة سجينمعاش 
 28 23 24 23 ذكور 

 49 43 53 20 اناث

 77 66 77 43 املجموع

 زوجة مهجورة معاش 
 0 0 0 0 ذكور 

 3 3 3 4 اناث

 3 3 3 4 املجموع

 ةأسرة مفقودمعاش 
 4 3 0 0 ذكور 

 3 2 1 2 اناث

 7 5 1 2 املجموع

 بدل خادممعاش 
 2,659 2,586 2,141 1,734 ذكور 

 5,125 5,048 3,854 3,072 اناث

 7,784 7,634 5,995 4,806 املجموع

 معاش مجهول األبوين
 46 39 38 42 ذكور 

 49 42 43 51 اناث

 95 81 81 93 املجموع

  ير محدد
 1 0 0 0 ذكور 

 5 0 0 0 اناث

 6 0 0 0 املجموع

 االجمالي

 6,822 6,651 5,556 4,835 ذكور 

 14,799 14,582 12,288 10,640 اناث

 21,621 21,233 17,844 15,475 املجموع
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 (1.4جدو  )
  فئة الضمان ال فس و حسااالجتماعي الضمان معاش ن من ياملنت ععدد 

(2016 -2019) 

 2019 2018 2017 2016 ال فس فئة الضمان

 % الفسبة من اجمالي السكان

 0.3 0.3 0.3 0.2 ذكور 

 2.0 2.0 1.8 1.7 اناث

 0.8 0.8 0.7 0.6 املجموع

 100 100 100 100 2030الهدف بحلو  

 2.17 2.19 2.21 2.20 ميشر املساواة بين ال فسين

 فصل احصاءات املجتمع املدني  وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء –املصدر: املجموعة ا حصائية السنوية 

 

 (1.5) جدو  
متوسن قيمة التحويالت واملساعدات الحكومية الشهرية لألفراد القةريين و سبة األفراد املست يدين من برامج 

 (2012/2013الحماية االجتماعية است ادة مباشرة )

 الوحدة البيان
 مان 

 اجتماعي

نقدية 

 صحية

نقدية 

 تعليمية

معاشات 

 تقاعدية

معاشات 

تقاعدية 

 للورثة

تعويضات 

 للع ز

مجموع التحويالت 

واملساعدات 

 الحكومية الشهرية

متوسن قيمة التحويالت 

 واملساعدات الحكومية 

 16,395.7 3.6 1375.7 14,655.2 8.7 45.6 297.8 ريا  قةرد شهريا

 4,504.31 0.99 377.94 4,026.15 2.39 12.53 81.81 دوالر أمريكي شهريا

 سبة األفراد املست يدين 

 است ادة مباشرة%
 5.2 0.01 0.7 4.2 0.03 0.02 0.3 الفسبة

 املصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح إنفاق ودخل األسرة.

 

 (1.6جدو  )
والحالة  وجفساملست يدين است ادة مباشرة /  ير مباشرة من املعاشات التقاعدية حسا  القةريين  سبة وتويي 

 (2012/2013الزواجية لرب األسرة عام )

 رب األسرة جفس
الحالة الزواجية لرب 

 األسرة

توزيع السكان  توزيع النسب  للمستفيدين نسبة املستفيدين%
القطريين 

حسب الحالة 
الزواجية لرب 

  % األسرة

استفادة 
مباشرة* من 
املعاشات 
 التقاعدية%

استفادة مباشرة 
ويير مباشرة* 
من املعاشات 

 % التقاعدية

استفادة مباشرة 
من املعاشات 

 % التقاعدية

استفادة مباشرة 
ويير مباشرة من 

املعاشات 
 % التقاعدية

 ذكور 

 1.6 1.0 1.5 20.8 3.9 لم يسبف له الزوا 

 84.4 85.9 81.4 35 4.1 متزو 

 0.5 0.8 0.9 54.5 7.5 مةلف

 1.8 3.7 3.8 69.9 8.8 أرمل

 88.4 91.4 87.6 35.5 4.2 مجموع ال كور 

 إناث

 0.4 0.7 1 54.1 9.9 لم يسبف لها الزوا 

 1.7 1 1.2 20.3 3 متزوجة

 1.1 1.2 1.6 36 6.1 مةلقة

 8.4 5.7 8.5 23.3 4.3 أرملة

 11.6 8.6 12.4 25.3 4.5 مجموع االناث

 املجموع

 2.1 1.7 2.5 27.9 5.2 لم يسبف له/لها الزوا 

 86.1 86.9 82.6 34.7 4.1 متزو 

 1.6 2 2.5 42 6.6 مةلف

 10.2 9.4 12.3 31.7 5.1 أرمل

 100 100 100 34.4 4.2 الكلي املجموع
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 (1.6جدو  )
والحالة  وجفساملست يدين است ادة مباشرة /  ير مباشرة من املعاشات التقاعدية حسا  القةريين  سبة وتويي 

 (2012/2013الزواجية لرب األسرة عام )

 رب األسرة جفس
الحالة الزواجية لرب 

 األسرة

توزيع السكان  توزيع النسب  للمستفيدين نسبة املستفيدين%
القطريين 

حسب الحالة 
الزواجية لرب 

  % األسرة

استفادة 
مباشرة* من 
املعاشات 
 التقاعدية%

استفادة مباشرة 
ويير مباشرة* 
من املعاشات 

 % التقاعدية

استفادة مباشرة 
من املعاشات 

 % التقاعدية

استفادة مباشرة 
ويير مباشرة من 

املعاشات 
 % التقاعدية

ميشر التكافي بين 

 ال فسين

 0.25 0.70 0.67 2.60 2.54 لم يسبف له/لها الزوا 

 0.02 0.01 0.01 0.58 0.73 متزو 

 2.20 1.50 1.78 0.66 0.81 مةلف

 4.67 1.54 2.24 0.33 0.49 أرمل

 0.13 0.09 0.14 0.71 1.07 الكلي املجموع

 االستفادة املباشرة: هم األفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية من ناام الحماية االجتماعية

 املباشرة: هم األفراد الذين اعيشون ويستفيدون من مصاريت األفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية من ناام الحماية االجتماعيةاالستفادة املباشرة ويير 

 املصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح إنفاق ودخل األسرة
 

 (1.7) جدو  
 سبة القةريين املست يدين من برامج الحماية االجتماعية حسا نوع 

 (2012/2013املست يد والبلدية )  وجفساالست ادة 

 البيان
است ادة 

 % مباشرة

است ادة مباشرة 

 % و ير مباشرة

 البلدية

 41.4 6.7 الدوحة

 42.1 4.4 الريان 

 31.7 4.9 الوكرة

 38.2 4.8 أم صال 

 39.9 5.9 الخور 

 36.7 5.3 الظعاين والشما 

 املست يد جفس
 40.7 6.5 ذكور 

 40.3 4.2 إناث

 40.5 5.2  سبة املست يدين است ادة مباشرة%

 0.99 0.65 ميشر التكافي بين ال فسين

 االستفادة املباشرة: هم األفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية من ناام الحماية االجتماعية

الذين يتلقون مساعدات حكومية من ناام الحماية االستفادة املباشرة ويير املباشرة: هم األفراد الذين اعيشون ويستفيدون من مصاريت األفراد 

 االجتماعية

 نفاق ودخل األسرةإاملصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح 
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 (1.8) جدو  
 سبة األفراد القةريين ال ين يفتمون إلى املستوى املعيش ي األد ى قبل وبعد 

 (2012/2013)  جفس املست يداإلست ادة من برامج الحماية اإلجتماعية حسا 

 البيان
قبل االست ادة من املساعدات 

 % والتحويالت الحكومية
دعد االست ادة من املساعدات 

 % والتحويالت الحكومية

است ادة مباشرة 
 و ير مباشرة

 8.1 36.3 ذكور 

 7.8 35.3 إناث

 8.0 35.7 املجموع

 است ادة مباشرة

 6.0 41.0 ذكور 

 5.2 31.2 إناث

 5.6 36.7 املجموع

 الكلي املجموع

 4.9 16.4 ذكور 

 5.0 16.1 إناث

 5.0 16.2 املجموع

 1.02 0.98 ميشر التكافي بين ال فسين

 االجتماعية الحماية ناام من حكومية مساعدات يتلقون  الذين األفراد هم: املباشرة االستفادة

 الحماية ناام من حكومية مساعدات يتلقون  الذين األفراد مصاريت من ويستفيدون  اعيشون  الذين األفراد هم: املباشرة ويير املباشرة االستفادة

 االجتماعية

 نفاق ودخل األسرة إ،مسح  املصدر: جهاز التخطيق وا حصاء

 

 (1.9) جدو  
ست ادة مباشرة من برامج الحماية االجتماعية حسا مستويات االستهالي ا سبة القةريين املست يدين 

 (2012/2013قبل وبعد االست ادة  )واملستوى املعيش ي 

 البيان

 مستوى املعيشة مستويات االستهالي

مجموع 

 املست يدين
أقل 

طمس 

 استهالي

 الخمس
 الراد 

 الخمس 
 الثالث

 الخمس 
 الثا ي

أعلى 
طمس 

 استهالي

مستوى 
املعيشة 

 األد ى

مستوى 
املعيشة 

 األعلى

 5.2 4.0 11.8 1.5 3.3 4.3 6.0 11.1 قبل االست ادة املباشرة%

 5.2 5.2 5.9 5.1 5.2 5.6 5.6 4.6 دعد االست ادة املباشرة%

 نفاق ودخل األسرة إاملصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح 

 

 (1.10) جدو  
ست ادة مباشرة و ير مباشرة من برامج الحماية اإلجتماعية حسا ا سبة القةريين املست يدين 

 (2012/2013ست ادة  )املعيش ي قبل وبعد اال ي واملستوى مستويات االستهال

 البيان

 مستوى املعيشة مستويات االستهالي
مجموع 

 املست يدين
أقل 

طمس 
 استهالي

 الخمس
 الراد 

 الخمس 
 الثالث

 الخمس 
 الثا ي

أعلى 
طمس 
 استهالي

مستوى 
املعيشة 

 األد ى

مستوى 
املعيشة 

 األعلى

 40.5 31.0 89.2 9.7 22.3 34.5 51.0 84.9 قبل االست ادة املباشرة و ير املباشرة %

 40.5 39.2 64.9 26.5 36.1 39.7 46.9 53.2 دعد االست ادة املباشرة و ير املباشرة %

 نفاق ودخل األسرةإاملصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح 
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 (1.11) جدو  
التويي  الفسبي للقةريين املست يدين است ادة مباشرة من برامج 

 (2012/2013االجتماعية حسا الختائ  املختارة )الحماية 

% الفسبة الختائ  املختارة  

 البلدية

 34.2 الدوحة

 40.8 الريان

 6.2 الوكرة

 7.1 أم صال 

 4.9 الخور 

 6.7 الظعاين والشما 

 100 املجموع

 املست يد جفس

 56.4 ذكور 

 43.6 إناث

 100 املجموع

   م األسرة

1 – 3 4.4 

4 – 6 25.9 

7 – 9 33.5 

10 – 12 22.1 

 14.2 فأكثر 13

 100 املجموع

 عمر املست يد

 0.6 سنة 15أقل من 

 57.5 سنة 59 – 15

 41.9 فأكثرسنة  60

 100 املجموع

الحالة التعليمية 

 للمست يد

 30.2 دون االبتدائية

 27.4 االبتدائية واالعدادية

 16.5 الثانوية

 3.9 الثانود  دبلوم فوق 

 22.0 جامعي فمافوق 

 100 املجموع

 العالقة بقوة العمل

 78.1 متقاعد

 12.8 مت ر ة ألعما  املنز  

 4.4 مشتغل

 2.9 أطرى 

 1.3 طالا

 0.5 متعةل

 100 املجموع

 العالقة برب األسرة

 71.1 رب األسرة

 16.7 الزوجة

 4.7 بناال 

 7.5 أطرى 

 100 املجموع

 0.77 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح انفاق ودخل األسرة   
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 (1.12) جدو  
التويي  الفسبي للقةريين املست يدين است ادة مباشرة من برامج الحماية 

 (2012/2013اإلجتماعية حسا طتائ  رب األسرة ) 

 %الفسبة  الختائ 

 رب األسرة جفس
 77.4 ذكور 

 22.6 إناث

 100 املجموع

الحالة التعليمية 
 لرب األسرة

 29.1 دون االبتدائية

 28.6 االبتدائية واالعدادية

 19.2 الثانوية

 4.7 دبلوم فوق الثانود 

 18.4 جامعة فمافوق 

 100 املجموع

 عمر رب األسرة 

 1.5 سنة 30أقل من 

 3.6 سنة 39 – 30

 19.6 سنة 49 – 40

 30.9 سنة 59 – 50

 44.4 فأكثرسنة  60

 100 املجموع

 0.29 ميشر التكافي بين ال فسين

 نفاق ودخل األسرةإاملصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح   
 

 (1.13) جدو  
التويي  الفسبي و سبة القةريين املست يدين من التحويالت واملساعدات الحكومية من برامج 

 (2012/2013رب األسرة والحالة الزواجية ) جفسالحماية االجتماعية حسا 

 الحالة الزواجية لرب األسرة

  سبة التويي  الفسبي

تويي  
املست يدين 

است ادة 
 مباشرة

تويي  
املست يدين 

است ادة 
مباشرة و ير 

 مباشرة

التويي  الفسبي 
املست يدين 

 لنوع رب 
ً
وفقا

 األسرة

 سبة 
املست يدين 

است ادة 
 مباشرة

 سبة 
املست يدين 

است ادة 
مباشرة و ير 

 مباشرة
 أرباب األسر ذكور 

 66.6 8.8 1.6 2.7 2.7 لم يسبف له الزوا 

 36.9 4.4 84.4 76.9 70.7 متزو 

 63.1 9.2 0.5 0.8 0.9 مةلف

 69.9 8.8 1.8 3.2 3.1 أرمل

 38.3 4.6 88.4 83.6 77.4 مجموع أرباب األسر ذكور 

 أرباب األسر إناث

 60.9 12.9 0.4 0.7 1.1 لها الزوا لم يسبف 

 22.9 3.5 1.7 1 1.1 متزوجة

 42.5 8.3 1.1 1.2 1.8 مةلقة

 65.9 11.6 8.4 13.6 18.6 أرملة

 57.2 10.1 11.6 16.4 22.6 مجموع أرباب األسر إناث

 إجمالي أرباب األسر

 65.3 9.7 2.1 3.3 3.8 لم يسبف له/لها الزوا 

 36.6 4.4 86.1 77.8 71.8 متزو 

 49.2 8.6 1.6 2 2.7 مةلف

 66.6 11.1 10.2 16.8 21.7 أرمل

 40.5 5.2 100 100 100 املجموع

 ميشر التكافي بين ال فسين
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 (1.13) جدو  
التويي  الفسبي و سبة القةريين املست يدين من التحويالت واملساعدات الحكومية من برامج 

 (2012/2013رب األسرة والحالة الزواجية ) جفسالحماية االجتماعية حسا 

 الحالة الزواجية لرب األسرة

  سبة التويي  الفسبي

تويي  
املست يدين 

است ادة 
 مباشرة

تويي  
املست يدين 

است ادة 
مباشرة و ير 

 مباشرة

التويي  الفسبي 
املست يدين 

 لنوع رب 
ً
وفقا

 األسرة

 سبة 
املست يدين 

است ادة 
 مباشرة

 سبة 
املست يدين 

است ادة 
مباشرة و ير 

 مباشرة

 0.91 1.47 0.25 0.26 0.41 لم يسبف له/لها الزوا 

 0.62 0.80 0.02 0.01 0.02 متزو 

 0.67 0.90 2.20 1.50 2.00 مةلف

 0.94 1.32 4.67 4.25 6.00 أرمل

 1.49 2.20 0.13 0.20 0.29 املجموع

 املصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ،مسح إنفاق ودخل األسرة 

 

  جمي  الرجا  والفساق، وال سيما ال قراق والضع اق ماهم، بن س الحقوق يي الحتو  على املوارد االقتتادية، وك لك 4-1الغاية )
ّ
(: ك الة تمت

قة بأشكا  امللكية حتولهم على الخدمات 
ّ
األساسية، وعلى حف امتالي األراض ي والتتّرف فيها و ير ذلك من الحقوق املتعل

األطرى، وبامليراث، وبالحتو  على املوارد الةبيعية، والتكنولوجيا ال ديدة املالئمة، والخدمات املالي، بما يي ذلك التمويل 

 .2030املتناهي التغر، بحلو  عام 

 ال ين يعيشون يي أسر معيشية يمكاها الحتو  على الخدمات األساسية سبة السكان  1-4-1

 (2019-2016الحتو  على الخدمات األساسية )  سبة السكان ال ين يعيشون يي أسر معيشية يمكاها (1.14) جدو  

 الخدمات األساسية
ميشر أهداف التنمية 

 2030املستدامة 
 2019 2018 2017 2016 الوحدة

 الهدف بحلو  
2030 

 6.1.1 طدمة مياه الشرب
6.2.1 

 %100 100 100 100 100 الفسبة

 %100 100 100 100 100 الفسبة طدمة الترف التحي

 %100 100 100 100 100 الفسبة مرافف النظافة

 7.1.1 الكهرباق
7.2.1 

 %100 100 100 100 100 الفسبة

 %100 100 100 100 100 الفسبة وقود نظيف

 9.1.1 إمكانية التنقل
11.2.1 

 %100 100 100 100 100 الفسبة

 11.6.1 التلبة  جم  الن ايات
12.4.2 
12.5.1 

 %100 100 100 100 100 الفسبة

 %100 100 100 100 100 الفسبة السائلة  جم  الن ايات

 3.7.1 الرعاية الصحية
4.1.1 

 1ج  9
17.6.1 
17.8.1 

 

 %100 100 100 100 100 الفسبة

 %100 100 100 100 100 الفسبة التعليم

 %100 100 100 100 100 الفسبة اإلنترن  ذات النةاق العريض

 %100 100 100 100 100 الفسبة االتتاالت

 %100 100 100 100 100 الفسبة 9.1.1 طرق املواصالت

 8.10.1 طدمات بنكية
8.10.2 

 %100 100 100 100 100 الفسبة

كل الخدمات الوصو  إلىمجموع السكان ال ين يمكاهم   100 100 100 100 100 النسبة 

 املصدر: جهاز التخطيق واالحصاء
 

 فسبة السكان ال ين يعيشون يي أسر معيشية (: الشبكة العنكبوتية ل1.2شكل)
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 2019الحتو  على الخدمات األساسية  يمكاها

 
، و)ب( يعتبرون حقوقهم يي األرض  سبة مجموع السكان البالغين ال ين لديهم حقوق مضمونة لحياية  1-4-2

ً
األرض، و)أ( لديهم مستندات معترف بها قانونا

 مضمونة، حسا ال فس ونوع الحياية

(2019-2016سنة فأكثر( حسا ال فس ) 18 سبة القةريين املالكين البالغين لسن الرشد )عدد و  (1.15جدو  )  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئة العمرية ال فس ال فسية نوع امللكية

 ملكية فردية

 قةريون 
 5994  6071  5292  6160  عدد سنة فأكثر 18 ذكور 

 3861  3467  3333  3313  عدد سنة فأكثر 18 اناث

 9855 9538 8625 9473 عدد سنة فأكثر 18 املجموع

  ير قةريين
 88 87 73 83 عدد سنة فأكثر 18 ذكور 

 129 114 136 119 عدد سنة فأكثر 18 اناث

 184 201 209 202 عدد سنة فأكثر 18 املجموع

 املجموع
 6049 6158 5365 6243 عدد سنة فأكثر 18 ذكور 

 3990 3581 3469 3432 عدد سنة فأكثر 18 اناث

 10039 9739 8834 9675 عدد سنة فأكثر 18 املجموع

ملكية جماعية تشمل 
على مالي ورثة أو أيتام 

 و يرهاأو امليسسات 

 104 87 126 117 عدد سنة فأكثر 18 مشتركة بين ال فسين ملكية قةريين

 6 9 11 16 عدد سنة فأكثر 18 مشتركة بين ال فسين ملكية  ير قةريين

 110 96 137 133 عدد سنة فأكثر 18 مشتركة بين ال فسين ملكية املجموع

 ملكية فردية

 قةريون 
 6.9 7.2 6.4 7.8 الفسبة سنة فأكثر 18 ذكور 

 4.1 3.8 3.7 3.9 الفسبة سنة فأكثر 18 اناث

 5.4 5.4 5.0 5.7 الفسبة سنة فأكثر 18 املجموع

  ير قةريين
 0.00 0.00 0.00 0.00 الفسبة سنة فأكثر 18 ذكور 

 0.03 0.03 0.04 0.03 الفسبة سنة فأكثر 18 اناث

 0.01 0.01 0.01 0.01 الفسبة سنة فأكثر 18 املجموع

 املجموع
 0.3 0.3 0.3 0.4 الفسبة سنة فأكثر 18 ذكور 

 0.8 0.7 0.7 0.8 الفسبة سنة فأكثر 18 اناث

 0.4 0.4 0.4 0.4 الفسبة سنة فأكثر 18 املجموع

ملكية جماعية تشمل 
على مالي ورثة أو أيتام 

 أو امليسسات و يرها

 0.1 0.0 0.1 0.1 الفسبة سنة فأكثر 18 مشتركة بين ال فسين ملكية قةريين

 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة سنة فأكثر 18 مشتركة بين ال فسين ملكية  ير قةريين

 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة سنة فأكثر 18 مشتركة بين ال فسين ملكية املجموع

ميشر التكافي بين 
 ال فسين

 0.59 0.53 0.58 0.50 اناث/ ذكور  ملكية فردية قةرية 

 9.76 5.61 8.54 6.75 اناث/ ذكور  قةريةملكية فردية  ير 

 2.35 2.13 2.52 2.19 اناث/ ذكور  ملكية فردية للمجموع

 املتدر: ويارة العد  
  املتدر: حسابات جهاي التخةين واإلحتاق

0
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رهم بالظواهر املتةرفة 5-1الغاية )
ّ
املتتلة باملناخ و يرها من (: بناق قدرة ال قراق وال ئات الضعي ة على التمود، والحد من تعر هم وتأث

 2030الهزات والكوارث االقتتادية واالجتماعية والبيئية بحلو  عام 

 شخ . 100,000عدد األشخا  املتوفين وامل قودين ومن تضرروا مباشرة دسبا الكوارث من بين كل  1-5-1

 (2019-2016 سمة ) 100,000ن ومن تضرروا مباشرة دسبا الكوارث لكل ين وامل قودياألشخا  املتوفعدد  (1.16) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة عدد األشخا 
 الهدف بحلو  

2030 
 ط ض 0 0 0 0 عدد A2 الوفيات

 ط ض 0 0 0 0 عدد A3 ن و امل قود

 ط ض 0 0 0 0 عدد B1 ون املتاب

 - 2,799,202 2,760,170 2,724,606 2,617,634 عدد C1عدد السكان  

 ط ض 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف شخ  C1*100000/(A2+A3+B1) امليشر

 املتدر: ويارة الداطلية و حسابات جهاي التخةين واالحتاق

 من الكوارث من املتضّررين األشخا  : عدد (1.3شكل)

 شخ  100,000كل  بين

 

ين األشخا  : عدد (1.4شكل)
ّ
 من الكوارث دسبا املتوف

 شخ  100,000كل  بين

 

 من الكوارث دسبا امل قودين األشخا  (: عدد1.5)شكل 

 شخ  100,000كل  بين

 

  املتضّررة واملدمرة املساكن (: عدد1.6شكل)

 الكوارث دسبا

 

 الخسائر االقتتادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج املحلي االجمالي  1-5-2

 ( 2019-2016الكوارث كفسبة من الناتج املحلي االجمالي )قيمة الخسائر االقتتاديةاملباشرة إلى  (1.17) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
 الهدف بحلو  

2030 
قيمة الخسائر االقتتاديةاملباشرة إلى 

الكوارث كفسبة من الناتج املحلي 

 االجمالي

 ط ض 0.0 0.0 0.0 0.0 النسبة

 املتدر: جهاي التخةين واالحتاق

عزى  التي االقتتادية الخسائر(: 1.7شكل )
ُ
  ت

ً
 ال ارية باألسعار الدوالرات بماليين(الكوارث  إلى مباشرة

857.37 

94.26 
na 0 0 

0

200

400

600

800

1000

دو  مجلس  دو  العربية دو  العالم

 التعاون 

الهدف  قةر

2030 

0.06 

0.23 

na 0 0 
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

دو  مجلس  دو  العربية دو  العالم

 التعاون 

الهدف  قةر

2030 

0.41 

0.79 

na 0 0 
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

دو  مجلس  دو  العربية دو  العالم

 التعاون 

 2030الهدف  قةر
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 م  إطار سنداد للحد من مخاطر الكوارث لل ترة   1-5-3
ً
عدد البلدان التي تعتمد وتن   استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

2015 -2030 

 (1.18) جدو  
 م  إطار سنداد للحد من مخاطر مدى توفر استراتيجيات 

ً
وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 (2019-2016الكوارث )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
 الهدف بحلو  

2030 
مدى توفر استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث 

 مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث
 
 تمشيا

 1=    عم

 0   =   ال
1 1 1 1 1 

 املصدر: وزارة الداخلية

 م  االستراتيجيات الوطنية للحد من  1-5-4
ً
 سبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتن   استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 مخاطر الكوارث

 (1.19) جدو  
 
ً
م    سبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتن   استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 (2019-2016االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
 الهدف بحلو  

2030 
الحكومات املحلية التي تعتمد وتن   استراتيجيات 

 م  
ً
محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 *االستراتيجيات الوطنية
 - 1 1 1 1 عدد

 - 1 1 1 1 عدد املحليةاجمالي عدد الحكومات 

 100 100 100 100 100 الفسبة امليشر

 *مالحظه: تعتبر الدوحة حكومة مركزية للدولة

 املتدر: ويارة الداطلية

 
 

 أ(: ك الة حشد موارد كبيرة من متادر متنوعة، بوسائل ماها التعاون اإلنمائي املعزي، من أجل تزويد البلدان النامية، والسيما أقل-1الغاية )

، بما يك يها من الوسائل التي يمكن التفبي بها من أجل تن ي  برامج وسياسات ترمي إلى القضاق على ال قر بجمي  
ً
البلدان نموا

 أدعاده

 التي تختتتها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من ال قر   1-أ-1
ً
  سبة املوارد املولدة محليا

 (1.20) جدو  
 التي 

ً
تختتتها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من ال قر )برامج الحماية  سبة املوارد املولدة محليا

 (2019-2016)  االجتماعية(

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

قيمة املبالغ املتروفة ملنت عي الضمان 

 االجتماعي

  1032 971 776 مليون ريا  قةرد 

  283 267 213 مليون دوالر أمريكي

 قيمة االن اق الحكومي
 623,998 653,706  584,874  548,267 مليون ريا  قةرد 

 171,428 179,590 160,680 150,623 مليون دوالر أمريكي
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 (1.20) جدو  
 التي 

ً
تختتتها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من ال قر )برامج الحماية  سبة املوارد املولدة محليا

 (2019-2016)  االجتماعية(

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

 التي تختتتها 
ً
 سبة املوارد املولدة محليا

الحكومة مباشرة لبرامج الحد من ال قر 
 )برامج الحماية االجتماعية(%

   0.17 0.15 0.13 الفسبة

 املصدر:وزارة التنمية ا دارية والعمل والشؤون االجتماعية 
 املصدر: وزارة املالية

 املصدر:حسابات جهاز التخطيق وا حصاء
 

 

  سبة مجموع االن اق الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية االجتماعية(  2-أ-1

 (1.21) جدو  
من اجمالي االن اق  )التعليم والصحة والحماية االجتماعية(ن اق على الخدمات األساسية  سبة اإل 

 (2019-2016) الحكومي حسا نوع الخدمات

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الخدمات البيان

 االن اق الحكومي

 18,102 18,026 21,273 22,167 مليون ريا  قةرد  التعليم

 20,335 16,877 20,998 22,784 مليون ريا  قةرد  الصحة

الحماية 
 االجتماعية

 2,048 3,247 3,237 984 مليون ريا  قةرد 

مجموع االن اق على الثالث طدمات )التعليم 
 والصحة والحماية االجتماعية(

 40,485 38,150 45,508 45,935 مليون ريا  قةرد 

 اجمالي االن اق الحكومي
 العام

 208,418 192,835 203,265 221,684 مليون ريا  قةرد  املجموع

ن اق على  سبة اإل 
من الخدمات األساسية 

 اجمالي االن اق الحكومي

 8.69 9.35 10.47 10.00 الفسبة التعليم

 9.76 8.75 10.33 10.28 الفسبة الصحة

الحماية 
 االجتماعية

 0.98 1.68 1.59 0.44 الفسبة

 19.42 23.8 22.6 20.7 الفسبة املجموع

 املتدر: جهاي التخةين واإلحتاق

 

 )املئوية الخدمات األساسية،)الفسبة على الحكومي اإلن اق مجموع (:  سبة1.8شكل)

 

 إلى استراتيجيات إنمائية مراعية ملتال  ال قراق (: ب-1الغاية )
ً
و   أطر سياساتية سليمة على التعد الوطنية واإلقليمية والدولية، استنادا

 االستثمار يي اإلجراقات الرامية إلى القضاق على ال قر وال قراقومراعية للمنظور ال فسا ي من أجل تسري  وتيرة 
 

 اإلن اق االجتماعي العام لتال  ال قراق 1-ب-1

 له ا امليشر البيانات  ير متوفرة
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 الثا ي ملخ  الهدف

  اية 13 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 14 عدد امليشرات تح  الهدف:
 

 %71 املستدامة= التنمية أهداف من الثا ي للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 10 متوفر

 0 جارد توفيره

 4  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 14 املجموع

 

القضاق على ال وع وتوفير األمن الغ ائي والتغ ية املحّسنة  الهدف الثا ي:

 املستدامة وتعزيز الزراعة
 

فيهم الرّ  ، على ما يك يهم من الغ اق  (: القضاق على ال وع وك الة حتو  ال مي ، وال سيما ال قراق وال ئات الضعي ة، بمن1-2الغاية )

د طوا  العام بحلو  عام
ّ
 2030 املأمون واملغ 

 

 التغ ية نق  انتشارمعد   2-1-1

 (2019-2016) معد  انتشار نق  التغ ية حسا ال فس  (2.1جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس
 الهدف بحلو  

2030 
 0.00 4.22 3.88 5.36 3.77 معد  ذكور 

 0.00 2.98 3.13 4.44 2.71 معد  اناث

 0.00 3.59 3.50 4.87 3.24 معد  املجموع

التكافي بين ال فسينميشر   0.72 0.83 0.81 0.71 1.00 

 وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء املصدر: وزارة ال حة العامة
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 )املئوية )الفسبة التغ ية نق  انتشار (: معد 2.2شكل)

 

 إلى مقيا  املعاناة من2-1-2
ً
 ا عدام األمن الغ ائي معد  انتشار ا عدام األمن الغ ائي املتوسن أو الشديد وسن السكان، استنادا

 (2.2جدو  )
 إلى مقيا  املعاناة 

ً
معد  انتشار ا عدام األمن الغ ائي املتوسن أو الشديد وسن السكان، استنادا

 (2019-2016من ا عدام األمن الغ ائي )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
 الهدف بحلو  

2030 
معد  انتشار ا عدام األمن الغ ائي املتوسن 

 إلى مقيا   أو 
ً
الشديد وسن السكان، استنادا

 املعاناة من ا عدام األمن الغ ائي
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد 

 

 دشأن توقف النمو 2030إنهاق جمي  أشكا  سوق التغ ية، بحلو  عام   (:2-2الغاية )
ً
، بما يي ذلك تحقيف األهداف املت ف عليها دوليا

والهزا  لدى األط ا  دون سن الخامسة، ومعال ة االحتياجات التغ وية للمراهقات والحوامل واملرا   وكبار السن، بحلو  

 2025عام 

ف النمو  2-2-1
ّ
نقةة من االنحراف املعيارد عن متوسن معايير نمو الة ل ملنظمة الصحة  2-)الةو  بالفسبة للعمر > معد  انتشار توق

 العاملية( بين األط ا  دون سن الخامسة

 له ا امليشر البيانات  ير متوفرة

نمو الة ل ملنظمة الصحة نقةة من االنحراف املعيارد عن متوسن معايير  2-<أو  2معد  انتشار سوق التغ ية )الوين للةو  +  2-2-2

 العاملية( بين األط ا  دون سن الخامسة، متن ين حسا الوع )الهزا  وييادة الوين(

 (2.3جدو  )
 من( 2-) تح  للةو   بالفسبة الوين) بالهزا  واملتابين األط ا  دون سن الخامسة من العمر   سبة

 (2016) حسا ال فس ( املتوسن عن املعيارية االنحرافات

 2016 الوحدة ال ئة العمرية ال فس
 الهدف بحلو  
2025 - 2030 

 0.0 3.1 الفسبة سنوات 5اقل من  ذكور 

 0.0 2.5 الفسبة سنوات 5اقل من  اناث

 0.0 2.8 الفسبة سنوات 5اقل من  املجموع

 1.00 0.81 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: وزارة ال حة العامة

 )املئوية )بالفسبةحادّ  أو متوسن بهزا  املتابين األط ا   سبة(: 2.3شكل)
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 (2.4جدو  )
 الوين من املحسوبين الزائد والوين االط ا  دون سن الخامسة من العمر واملتابين بالسمنة  سبة

 (2016) للةو  حسا ال فس 

 الوحدة ال ئة العمرية ال فس

 الوين الزائد
 )الوين لالرت اع

 2.0و > 1.0+ ≤

املعيارية االنحرافات 

 عن املتوسن(

 السمنة
≤ الوين لالرت اع (

+2.0 

االنحرافات املعيارية 

 عن املتوسن(

الوين الزائد 

 والسمنة معا
≤ )الوين لالرت اع 

+1.0 

االنحرافات املعيارية 

 نعن املتوس

 الهدف بحلو  
2025 - 2030 

 0.0 8.6 2.5 6.1 الفسبة سنوات 5اقل من  ذكور 

 0.0 8.1 2.2 5.9 الفسبة سنوات 5اقل من  اناث

 0.0 8.3 2.3 6.0 الفسبة سنوات 5اقل من  املجموع

 1.00 0.94 0.88 0.97 ميشر التكافي  بين ال فسين

 املصدر: وزارة ال حة العامة

 

 )املئوية الفسبة) حاّدة أو  متوسةة وين بزيادة املتابين األط ا   سبة(: 2.4شكل)

 
 

 (سنة، حسا حالة الحمل. )الفسبة املئوية 49و 15الفساق الالتي تتراوح أعمارهن بين انتشار فقر الدم لدى  2-2-3

 البيانات يير متوفرة لهذا املؤشر

مضاع ة اإلنتاجية الزراعية ودطل صغار منتجي األ  ية، وال سيما الفساق وأفراد الشعوب األصلية واملزارعين األسريين   (:3-2الغاية )

والرعاة والتيادين، بما يي ذلك من طال   مان املساواة يي حتولهم على األراض ي وعلى موارد اإلنتا  األطرى واملدطالت 

لتحقيف قيمة مضافة وحتولهم على فر  ولهم إلى األسواق وحتولهم على ال ر  واملعارف والخدمات املالية وإمكانية وص
 2030عمل  ير يراعية، بحلو  عام 

 

 ةاإلنتا  لكل وحدة عمل حسا فئات   م امليسسة الزراعية/الرعوية/الحرجي   م 2-3-1

  )2019– 2016(  م اإلنتا  الزراعي حسا نوع اإلنتا   (2.5) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع االنتا 
 الهدف بحلو  

2030 

 2016مضاع ة  162.8 81.3 82.3 81.2 81.4 طن لكل هكتار االعالف الخضراق

 2016مضاع ة  9.4 6.6 8.6 5 4.7 طن لكل هكتار الحبوب

 2016مضاع ة  50 23.3 26.9 25.7 25 طن لكل هكتار الخضروات

 2016مضاع ة  22.4 11.5 11.7 11.3 11.2 طن لكل هكتار ال اكهة والنخيل

 هي سنة األساس في مضاعفة املؤشر للوصول للهدف. 2016مالحاه: تم اعتبار 

 املصدر: وزارة البلدية والبيئة 

 وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء الزراعة، فصل -ا حصائية السنويةاملصدر: املجموعة 
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  )2019– 2016(  والسمكية الحيوانية كمية انتا  الثروة (2.6) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع اإلنتا 
الهدف بحلو  

2030 

الثروة 
 الحيوانية

 انتا  اللحوم
 تشمل لحوم حمراق ، لحوم دواجن وطيور 

 51,976 36,919 36,036 24,805 25,988 طن
 مضاع ة

2016 

  إنتا  الدجا  الحي والبيض

تشمل مجموعة اللحوم، ولحوم حمراق  
 ولحوم الدواجن والبيض 

 113,878 34,769 80,444 55,363 56,939 طن
مضاع ة 

2016 

الثروة 
 السمكية

 29,026 16,938 14,665 15,358 14,513 طن انتا  االسماي
مضاع ة 

2016 

 هي سنة األسا  يي مضاع ة امليشر للوصو  للهدف. 2016مالحظه: تم اعتبار 

 املتدر: ويارة البلدية والبيئة 

 الزراعة، وحسابات جهاي التخةين واالحتاق فتل -اإلحتائيةاملتدر: املجموعة 

 

 متوسن دطل صغار منتجي األ  ية حسا ال فس والو   من حيث االنتماق إلى الشعوب األصلية 2-3-2

 له ا امليشر البيانات  ير متوفرة

  ائي مستدامة، وتن ي  ممارسات يراعية متينة تيدد إلى ييادة االنتاجية واملحاصيل، وتساعد على  ك الة وجود نظم إنتا  (:4-2الغاية )

الح اظ على النظم االيكولوجية، وتعزيز القدرة على التكيف م  تغير املناخ يعلى مواجهة أحوا  الةقس الشديدة وحاالت 

 نوع
ً
 2030ية األراض ي والتربة، بحلو  عام ال  اف وال يضانات و يرها من الكوارث، وتحسين تدريجيا

  سبة املساحة الزراعية املختتة للزراعة املنتجة واملستدامة 2-4-1

  (2019- 2016 سبة املساحة الزراعية املختتة للزراعة املنتجة واملستدامة ) (2.7جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
بحلو   الهدف

2030 

 ارت اع 30,433.5 30,207.0 29,992.3 29,926.6 هكتار ستدامة للزراعة املنتجة واملساحة الزراعية املختتة م

 املنتجة للزراعة املختتة الزراعية املساحة  سبة

 واملستدامة
 ارت اع 52.4 54.0 52.6 50.4 الفسبة

 املصدر: وزارة البلدية والبيئة
 

 

والنباتات املزروعة والحيوانات املدجنة واأللي ة وما يتتل بها من األنواع البرية، بوسائل الح اظ على التنوع ال يني للب ور  (:5-2الغاية )

دار إدارة سليمة على التعد الوطنية واإلقليمية والدولية، وك الة الوصو  
ُ
تشمل بنوي الب ور والنباتات املتنّوعة التي ت

تل بها من معارف تقليدية دعد  وإنتاف على النحو إليها، وتقاسم املناف  الناشئة عن استخدام املوارد ال يفية 
ّ
وما يت

، بحلو  عام 
ً
 2020املت ف عليه دوليا

 عدد املوارد ال يفية  النباتية  والحيوانية  لأل  ية  والزراعة  املودعة  يي مرافف للح ظ على املدى املتوسن أو الةويل 2-5-1

 (2019-2016) الوراثيةحسا نوع املوارد عدد املوارد الوراثية املح وظة يي بنك ال ينات القةرد  (2.8جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع املوارد الوراثية

 43 14 89 105 عدد املوارد الوراثية النباتية املح وظة

 22 24 167 143 عدد (DNAاملوارد الوراثية ال يفية )

 22 24 1,002 858 عدد الوراثية املعشبيةاملوارد 

 87 62 1,258 1,106 عدد املجموع 

 املصدر: وزارة البلدية والبيئة

ّزن  التي النباتية الساالت(: 2.5شكل)
ُ
 (املاليين)ب ال يفية املوارد من يك ي ما لها ط
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 (2.9جدو  )
لأل  ية والزراعة ومح وظة يي مرافف عدد املوارد الوراثية النباتية والحيوانية التي تعتبر متادر 

 (2019- 2016) حسا نوع املوارد الوراثية وأنواع العينات املحافظة متوسةة أو طويلة املدى

 2019 2018 2017 2016 الوحدة أنواع العينات الوراثية نوع املوارد 

 األنواع الوراثية

 وراثية النباتيةال موارد

 317 317 317 317 عدد عينات طضرية مح وظة

  3,518  3,518 43 43 عدد ب ور 

  3,835  3,835 360 360 عدد املجموع

 

 الوراثية الحيوانية موارد

ح وظة يي املتحف امل

 البيولوجي

 4,811 4,790 15 15 عدد أنواع الحشرات

برية الأنواع   59 67 9 9 عدد 

بحرية الأنواع   24 24 8 8 عدد 

 5 5 3 3 عدد  ماجم والهياكل الأنواع 

 4,878 4,886 33 33 عدد املجموع

 املصدر: جامعة قطر.

 

  سبة السالالت املحلية املتن ة على أنها معر ة لخةر االنقراض 2-5-2

  (2019-2016)ميشر القائمة الحمراق  (2.10) جدو  

 2019 2018 2017 2016 امليشر
 الهدف بحلو  

2030 
 0 ... ... 0.83 0.84 ميشر القائمة الحمراق

 1 ... ... 1 1 على(ميشر القائمة الحمراق )الحد األ 

 0 ... ... 0 0 د ى(ميشر القائمة الحمراق )الحد األ 
 

  “ جميع األنواع مصنفة على أنها "منقرضة( 1" ، )جميع األنواع مصنفة على أنها "اهتمام أقل (0)ء راقيمة مؤشر القائمة الحم تراوحتمالحاه: 
 املصدر... يير متوفر من 

 املصدر: وزارة البلدية والبيئة
 

 (2017) سبة السالالت املحلية املتن ة على أنها معر ة لخةر االنقراض و عدد  (2.11) جدو  

 الوحدة أنواع الكائنات
العدد 
الكلي 
 املس ل

 منقرض
منقرض 

 
ً
 بريا

مهدد 
 دشكل حر 

املهددة 
 باإلنقراض

قابل 
 للتهديد

قريا من 
 التهديد

  ير معتبر

 965 0 171 14 0 0 2 1,152 عدد النباتات والكائنات البرية

 853 7 22 6 0 0 0 888 عدد النباتات والكائنات البحريه

 1,818 7 193 20 0 0 2 2,040 عدد املجموع الكلي

 89.1 0.3 9.5 1.0 0.0 0.0 0.1 %100 الفسبة   الفسبييالتوي 

 التوجد بيانات محدثة من املصدر

 البلدية والبيئة.املصدر: وزارة 

 (2017)املحلية املتن ة على أنها معر ة لخةر االنقراض  الكائنات البرية سبة و عدد  (2.12) جدو  

4.34974 

0.11461 0.000087 
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 الوحدة البرية أنواع الكائنات
العدد الكلي 

 املس ل
 منقرض

منقرض 
 
ً
 بريا

مهدد دشكل 
 حر 

املهددة 
 باإلنقراض

قابل 
 للتهديد

قريا من 
 التهديد

  ير معتبر

 418 0 0 4 0 0 0 422 عدد النباتات

 142 0 0 0 0 0 0 142 عدد ال ةريات

 2 0 1 5 0 0 0 8 عدد الثدييات

 1 0 0 0 0 0 0 1 عدد البرمائيات

 29 0 0 0 0 0 0 29 عدد الزواحف

 315 0 0 5 0 0 2 322 عدد الةيور 

 58 0 170 0 0 0 0 228 عدد الالفقاريات

 965 0 171 14 0 0 2 1,152 عدد املجموع

 83.8 0.0 14.8 1.2 0.0 0.0 0.2 100 الفسبة التويع الفسبي
 

   التوجد بيانات محدثة من املصدر
 املصدر: وزارة البلدية والبيئة.

 

 (2017)املحلية املتن ة على أنها معر ة لخةر االنقراض  الكائنات البحرية سبة و عدد  (2.13) جدو  

 أنواع الكائنات
 البحرية

 الوحدة
العدد 
الكلي 
 املس ل

 منقرض
منقرض 

 
ً
 بريا

مهدد 
 دشكل حر 

املهددة 
 باإلنقراض

قابل 
 للتهديد

قريا من 
 التهديد

  ير معتبر

 402 0 0 0 0 0 0 402 عدد النباتات

 47 7 2 1 0 0 0 57 عدد األسماي

 0 0 11 4 0 0 0 15 عدد الثدييات

 379 0 0 0 0 0 0 379 عدد الالفقاريات

 5 0 9 1 0 0 0 15 عدد الةيور 

 20 0 0 0 0 0 0 20 عدد الزواحف

 853 7 22 6 0 0 0 888 عدد ملجموعا

 96.1 0.8 2.5 0.7 0.0 0.0 0.0 %100 الفسبة التويع الفسبي

 التوجد بيانات محدثة من املصدر
 املصدر: وزارة البلدية والبيئة

 

يي الهياكل األساسية الري ية، ويي البحوث الزراعية وطدمات االرشاد ييادة االستثمار، بةرق تشمل التعاون الدولي املعزي،  أ(:-2الغاية )

وير التكنولوحيا وبنوي ال ينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة االنتاجية الزراعية يي البلدان النامية، ةالزراعي، ويي ت

 
ً
 السيما يي أقل البلدان نموا

 قات الحكوميةميشر التوجه يي املجا  الزراعي للن  1-أ-2

 (2019- 2016الحكومية ) للن قات الزراعي املجا  يي لتوجها (2.14) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
 زيادة 208,418 192,835 203,265 221,684 مليون ريا  قةرد  (1إجمالي املتروفات الحكومية )

مبيدات+ قيمة املتروفات على املزارع )اسمدة+ 
 (2ب ور( )

   8.77  1.54  1.74  3.00 مليون ريا  قةرد 

إجمالي القيمة املضافة للفشا  االقتتادد 
 (3الزراعي)

  1472 1457 1129 1016 مليون ريا  قةرد 

    مليون ريا  قةرد  (4)اإلجمالي  املحلى اجمالي الناتج
552,305  

   
607,620  

   
667,339  

      
640,049  

 

  0.004 0.001 0.001 0.001 الفسبة (1) / (2)*100

 0.23 0.22 0.19 0.18 الفسبة (4) / (3)
 

AOI = Gov Exp / Value added  0.01   0.00  0.00   0.02  زيادة 
 

 الحكومية للن قات الزراعي املجا  يي التوجه ميشر(: 2.6شكل)
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 الرسمية مضافا اليها تدفقات رسمية اطرى( الى القةاع الزراعيمجموع التدفقات الرسمية )املساعدة االنمائية  2.أ.2

  (2019- 2016)الثا ي للهدف االنمائية املساعدات قيمة (2.15جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهدف الهدف
الهدف بحلو  

2030 

  الجوع 2
 ييادة   181,380,852 306,607,189 ريا  قةرد 

 ييادة   49,829,904 84,232,744 دوالر امريكي

 املصدر: وزارة الخارجية
 

 2017 لعام (الثابتة باملعّدالت الدوالرات بماليين) املتلقية البلدان بحسا للزراعة الرسمية التدفقات مجموع(: 2.7شكل)

 

العاملية، بةرق تشمل اإللغاق املوايد ل مي  أشكا  من  القيود امل رو ة على التجارة وتصحيح التشوهات يي األسواق الزراعية  (:ب-2الغاية )

 إعانات التادرات الزراعية، وجمي  تدابير التتدير ذات األثر املماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلنمائية

 عانات التادرات الزراعيةإ 1-ب-2
 البيانات غير متوفرة لهذا المؤشر

 

أسواق السل  األساسية ومشتقاتها، وتيسير الحتو  على املعلومات عن األسواق يي الوق    (: اعتماد تدابير لضمان سالمة أداق-2الغاية )
 املناسا، بما يي ذلك عن االحتياطيات من األ  ية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلا أسعارها

 ميشر م ارقات أسعار األ  ية 1- -2

 لدولة قةر (100=2018) الغ ائيةمجموعة لالرقم القياس ي ألسعار املستهلك ل (:2.8شكل )

(2016 -2019) 

 

0.56 

0.28 

0.42 

0.02 

0.0

0.2

0.4

0.6

 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم

10538.2 

1125.4 
0.1 49.8 

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم

98.6 100.4 100.0 100.0 99.6 99.9 100.0 99.1 

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019

 الرقم القياس ي العام الغ اق واملشروبات



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
36 
 

  



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
38 
 

 

 

  



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
39 
 

 

 

 

 

 الثالث ملخ  الهدف

  اية 27 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 28 عدد امليشرات تح  الهدف:
 

 %93 = املستدامة التنمية أهداف من الثالث للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 امليشراتعدد  حالة امليشر

 26 متوفر

 0 جارد توفيره

 2  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 28 املجموع

 

 مان تمت  ال مي  بأنما  عيش صحية وبالرفاهية يي  الهدف الثالث:

 جمي  األعمار
 

 2030املواليد األحياق بحلو  عام من  100,000حالة لكل  70(: ط ض الفسبة العاملية للوفيات الن اسية إلى أقل من 1-3الغاية )
 

  سبة وفيات األمهات 3-1-1

 (2019- 2016) جفسية األممولود حي حسا  100,000معد  وفيات األمهات لكل  (3.1) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس ال فسية
الهدف بحلو  

2030 
 70.0  0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف مولود حي اناث قةريات

 70.0  4.93 0.0 0.0 لكل مئة ألف مولود حي اناث  ير قةريات

 70.0  3.56 0.0 0.0 لكل مئة ألف مولود حي اناث املجموع

 املصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز التخطيق وا حصاء ، نشرة املواليد والوفيات.

  )حي مولود 100,000 لكل) الن اسية الوفيات  سبة(: 3.1شكل)
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 التي يشرف عليها أطتائيون صحيون مهرة سبة الوالدات  3-1-2

عليها  سبة الوالدات التي يشرف :  (3.2شكل )
 قةر لدولة أطتائيون صحيون مهرة

(2016 – 2019) 

 

أطتائيون  عليها يشرف التي الوالدات  سبة:  (3.3شكل)
 )املئوية الفسبة) َمهَرة صحيون 

 

، دسعي جمي  البلدان إلى بلوغ هدف 2030 سن الخامسة التي يمكن ت اديها بحلو  عام(: إنهاق وفيات املواليد واألط ا  دون 2-3الغاية )

مولود حي، وط ض وفيات األط ا  دون سن الخامسة إلى  1,000حالة وفاة يي كل  12ط ض وفيات املواليد على األقل إلى 

 مولود حي 1,000حالة وفاة على األقل يي كل  25

 معد  وفيات األط ا  دون سن الخامسة  3-2-1

 (3.2) جدول 
 املولود جفسيةمولود حي( حسا  1000معد  وفيات األط ا  دون سن الخامسة )عدد الوفيات لكل 

 (2019- 2016)املولود وجفس

 املولود جفسية
جفس 

 املولود
 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية

الهدف بحلو  
2030 

 قةريون 

 25.0  8.4 8.3 7.5 لكل ألف مولود حي أقل من طمس سنوات ذكور 

 25.0  7.8 5.2 6.9 لكل ألف مولود حي أقل من طمس سنوات اناث

 25.0  8.1 6.8 7.2 لكل ألف مولود حي أقل من طمس سنوات املجموع

  ير قةريين

 25.0  7.5 6.8 7.1 لكل ألف مولود حي أقل من طمس سنوات ذكور 

 25.0  7.3 6.5 7.0 لكل ألف مولود حي طمس سنواتأقل من  اناث

 25.0  7.4 6.6 7.0 لكل ألف مولود حي أقل من طمس سنوات املجموع

 املجموع

 25.0  7.8 7.2 7.2 لكل ألف مولود حي أقل من طمس سنوات ذكور 

 25.0  7.4 6.1 7.0 لكل ألف مولود حي أقل من طمس سنوات اناث

 25.0  7.6 6.7 7.1 لكل ألف مولود حي سنواتأقل من طمس  املجموع

 1.00  0.95 0.85 0.97 ميشر التكافي بين ال فسين

 ، نشرة املواليد والوفيات. حصاءاملصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز التخطيق وا  
 

 )حي مولود 1,000 لكل )الوفيات الخامسة سن دون  األط ا  وفيات معد (: 3.4شكل)
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 (3.3) جدو  
جفس املولود و جفسية مولود حي( حسا  1000)عدد الوفيات لكل  الر  معد  وفيات األط ا  

 (2019- 2016)املولود 

 املولود جفسية
جفس 
 املولود

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية
الهدف بحلو  

2030 

 قةريون 
 25.0  7.0 5.5 6.7 لكل ألف مولود حي شهرا 12أقل من  ذكور 

 25.0  7.8 3.9 6.4 لكل ألف مولود حي شهرا 12أقل من  اناث

 25.0  6.3 7.1 7.0 لكل ألف مولود حي شهرا 12أقل من  املجموع

  ير قةريين
 25.0  5.8 5.4 5.7 لكل ألف مولود حي شهرا 12أقل من  ذكور 

 25.0  5.9 5.4 5.8 لكل ألف مولود حي شهرا 12أقل من  اناث

 25.0  5.7 5.3 5.6 لكل ألف مولود حي شهرا 12 أقل من املجموع

 املجموع
 25.0  6.1 5.4 6.0 لكل ألف مولود حي شهرا 12أقل من  ذكور 

 25.0  6.4 5.0 6.0 لكل ألف مولود حي شهرا 12أقل من  اناث

 25.0  5.9 5.8 6.0 لكل ألف مولود حي شهرا 12أقل من  املجموع

 1.00  1.05 0.93 1.00 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز التخطيق وا حصاء ، نشرة املواليد والوفيات.
 

 )حي مولود 1,000 لكل الوفيات) الر   وفيات معد (: 3.5شكل)

 

( 28 – 0حديثي الوالدة ) ) املواليد معد  وفيات 3-2-2
ً
 (يوما

 (3.4) جدو  
وجفس  املولود جفسيةمولود حي( حسا  1000معد  وفيات حديثي الوالدة )عدد الوفيات لكل 

 (2019-2016)املولود 

 املولود جفسية
جفس 

 املولود
 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية

الهدف بحلو  
2030 

 قةريون 
 12.0  4.5 5.9 4.0 لكل ألف مولود حي يوم 28ص ر الى  ذكور 

 12.0  3.8 2.6 3.8 لكل ألف مولود حي يوم 28ص ر الى  اناث

 12.0  4.2 4.3 3.9 لكل ألف مولود حي يوم 28ص ر الى  املجموع

  ير قةريين
 12.0  3.5 3.8 2.6 لكل ألف مولود حي يوم 28ص ر الى  ذكور 

 12.0  3.8 3.5 3.1 لكل ألف مولود حي يوم 28ص ر الى  اناث

 12.0  3.6 3.7 2.8 لكل ألف مولود حي يوم 28ص ر الى  املجموع

 املجموع
 12.0  3.8 4.4 2.6 لكل ألف مولود حي يوم 28ص ر الى  ذكور 

 12.0  3.8 3.2 3.1 لكل ألف مولود حي يوم 28ص ر الى  اناث

 12.0  3.8 3.8 2.8 لكل ألف مولود حي يوم 28ص ر الى  املجموع

   1.00 0.73 1.19 ميشر التكافي بين ال فسين

 ، نشرة املواليد والوفيات حصاءاملصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز التخطيق وا  
 

 )حي مولود 1,000 لكل الوفيات) املواليد وفيات معد (: 3.6شكل)
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الوبائي واألمراض املنقولة باملياه (: القضاق على أوبئة اإليدي والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدد 3-3الغاية )

 2030واألمراض املعدية األطرى بحلو  عام 

شخ   ير متاب من السكان حسا ال فس والعمر وال ئات  1,000عدد اإلصابات ال ديدة ب يرو  نق  املناعة البشرية لكل  3-3-1

 الرئيسية من السكان

 (3.5) جدو  
حسا   ير متاب من السكان شخ  1,000لكل  عدد اإلصابات ال ديدة ب يرو  نق  املناعة البشرية

 (2019- 2016) ال فسية وال فس وال ئات العمرية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

 ال فس
 0.0 0.02 0.02 0.01 0.01 لكل ألف شخ   ير متاب ذكور 

 0.0 0.01 0.01 0.00 0.00 لكل ألف شخ   ير متاب اناث

 ال فسية
 0.0 0.05 0.05 0.03 0.02 لكل ألف شخ   ير متاب قةريين

 0.0 0.02 0.01 0.01 0.01 لكل ألف شخ   ير متاب  ير قةريين

  ئات العمريةال
 0.0 0.00 (  -)    0.00 0.00 لكل ألف شخ   ير متاب سنة 15أقل من 

 0.0 0.01 0.01 0.00 0.01 لكل ألف شخ   ير متاب سنة 24 – 15

 0.0 0.02 0.02 0.01 0.01 لكل ألف شخ   ير متاب فأكثر سنة 25

 0.0 0.02 0.01 0.01 0.01 لكل ألف شخ   ير متاب اإلجمالي

 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز التخطيق وا حصاء

 السكان من متاب  ير شخ  1,000 لكل البشرية املناعة نق  ب يرو  ال ديدة اإلصابات عدد(: 3.7شكل)

 

 شخ  100,000معد  انتشار داق السل لكل  3-3-2

 (3.6) جدو  
 حسا ال فسية وال فس وال ئات العمرية شخ  100,000معد  حدوث اصابة بداق السل لكل 

(2016 -2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

 ال فس
 0.0 31.8 27.2 23.6 21.2 لكل ألف شخ   ير متاب ذكور 

 0.0 22.3 30.2 22.4 13.7 لكل ألف شخ   ير متاب اناث

 ال فسية
 0.0 29.3 28.7 23.3 19.3 لكل ألف شخ   ير متاب قةريين

 0.0 7.0 3.6 7.0 2.7 لكل ألف شخ   ير متاب  ير قةريين

  ئات العمريةال
 0.0 32.1 30.2 25.3 21.4 شخ   ير متابلكل ألف  سنة 15أقل من 

 0.0 0.0 0.8 0.0 1.7 لكل ألف شخ   ير متاب سنة 24 – 15

 0.0 30.3 35.2 30.2 23.1 لكل ألف شخ   ير متاب سنة فأكثر 25

 1.00 0.70 1.11 0.95 0.65 ميشر التكافي بين ال فسين

 وا حصاءاملصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز التخطيق 
 

 شخ  100,000 لكل السل داق انتشار معد (: 3.8شكل)
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 شخ  1,000عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل  3-3-3

 (3.7) جدو  
- 2016) ال فسية وال فس وال ئات العمرية حسا شخ  1,000معد  حدوث اصابة باملالريا لكل 

2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

 ال فس
 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 لكل ألف شخ  ذكور 

 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 لكل ألف شخ  اناث

 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 لكل ألف شخ  املجموع

 ال فسية
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل ألف شخ  قةريين

 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 لكل ألف شخ   ير قةريين

  ئات العمريةال
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 شخ لكل ألف  سنة 15أقل من 

 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 لكل ألف شخ  سنة 24 – 15

 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 لكل ألف شخ  سنة فأكثر 25

 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز التخطيق وا حصاء
 

 معّرض شخ  1,000 لكل باملالريا اإلصابة حاالت عدد(: 3.9شكل)

 

 من السكان 100,000عدد اإلصابات بأمراض إلتهاب الكبد الوبائي )ب( لكل  3-3-4

 (3.8) جدو  
حسا ال فسية وال فس وال ئات  من السكان 1,000معد  حدوث اصابة بإلتهاب الكبد الوبائي لكل 

 العمرية

 (2016 -2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائ 
الهدف بحلو  

2030 

 ال فس
 0.0 30.3 27.3 20.3 7.7 لكل ألف شخ  ذكور 

 0.0 26.0 33.3 20.3 10.6 لكل ألف شخ  اناث

 0.0 29.2 29.6 20.3 8.4 لكل ألف شخ  املجموع

 ال فسية
 0.0 30.1 19.1 11.0 2.4 لكل ألف شخ  قةريين

 0.0 30.1 29.2 21.5 9.2 لكل ألف شخ   ير قةريين

  ئات العمريةال
 0.0 1.5 1.8 1.3 0.0 لكل ألف شخ  سنة 15أقل من 

 0.0 25.9 15.4 15.1 7.7 لكل ألف شخ  سنة 24 – 15

 0.0 35.6 35.2 24.9 10.2 لكل ألف شخ  سنة فأكثر 25

 1.00 0.86 1.22 1.00 1.38 ميشر التكافي بين ال فسين

 التخطيق وا حصاءاملصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز 

 املهملة املدارية األمراض ال ين يستلزمون تدطالت ملكافحة األشخا  عدد 3-3-5

 (3.9) جدو  
املهملة حسا ال فسية وال فس وال ئات  املدارية األمراض ملكافحة تدطالت يستلزمون  عدد األشخا  ال ين

 (2019- 2016)العمرية 

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 

 ال فس

 0 95 34 68 28 عدد ذكور 

 0 33 6 10 2 عدد اناث

 0 128 40 78 30 عدد املجموع
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 (3.9) جدو  
املهملة حسا ال فسية وال فس وال ئات  املدارية األمراض ملكافحة تدطالت يستلزمون  عدد األشخا  ال ين

 (2019- 2016)العمرية 

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 

 ال فسية
 0 1 0 1 1 عدد قةريين

 0 127 40 77 29 عدد  ير قةريين

  ئات العمريةال

 0 … 1 8 0 عدد سنة 15أقل من 

 0 … 4 13 10 عدد سنة 24 – 15

 0 … 35 57 20 عدد سنة فأكثر 25

 1.00 0.35 0.18 0.15 0.07 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: وزارة ال حة العامة.   
 

 )باآلالف) املهملة املدارية األمراض ملكافحة تدطالت يستلزمون  ال ين األشخا  عدد:  (3.10شكل)

 

بمقدار الثلث بتوفير الوقاية والعال  وتعزيز الصحة والسالمة العقلية (: ط ض الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض  ير املعدية 4-3الغاية )

 2030بحلو  عام 

 معد  الوفيات الناجمة عن أمراض القلا واألوعية الدموية والسرطان وداق السكرد واألمراض التن سية املزمنة 3-4-1

 (3.10) جدو  
 التن سية واألمراض السكرد  وداق والسرطان الدموية واألوعية القلا أمراض عن الناجمة للقةريين،  الوفيات معد 

 (2019- 2016حسا ال فس )(  سنة 70 العمر و 30 العمر بين % إلى محولة الوفاة احتماالت)املزمنة 

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية ال فس الجنسية

 قةريون 
 7.17  16.2 15.0 11.5 الفسبة سنة 70- 30 ذكور 

 7.17  8.8 7.1 5.7 الفسبة سنة 70- 30 اناث

 7.17  12.3 10.9 8.4 الفسبة سنة 70- 30 املجموع

 1.00  0.54 0.47 0.50  ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء
 

 املزمنة واألمراض التن سية السكرد  وداق والسرطان الدموية القلا واألوعية أمراض عن الناجمة الوفيات (: معد 3.12شكل)

 )املئوية بالفسبة )االحتما ،
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 معد  وفيات االنتحار  3-4-2

 (3.11) جدو  
و سبا االنتحار، وال ئات العمرية والحالة الزواجية والحالة  حسا ال فس سمة  100,000لكل  وفيات االنتحار معد  

 (2019-2016)التعليمية والعالقة بقوة العمل والبلدية 
 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس

 

 

 ط ض 2.6 2.3 1.6 1.6 لكل مئة ألف  سمة   ر و ذك

 ط ض 1.0 0.1 0.4 0.3 لكل مئة ألف  سمة  اناث

 ط ض 2.1 1.8 1.3 1.3 لكل مئة ألف  سمة   املجموع

 1.00 0.38 0.04 0.25 0.19 ميشر التكافي بين ال فسين

 ط ض 53 84 33 32 عدد  ذكور 

 ط ض 7 1 3 2 عدد  اناث

 ط ض 60 49 36 34 عدد  املجموع

 ذكور 

 ط ض 3 10 8 7 عدد مشاكل عائلية
 ط ض 3 1 4 3 عدد مرض ن س ي

 ط ض 4 5 1 1 عدد ماليةاسباب 
 ط ض 0 3 1 0 عدد عاط ية

 ط ض 40 27 19 21 عدد  ير محدد
 ط ض 3 2 0 0 عدد اطرى 

 اناث

 ط ض 2 0 0 0 عدد مشاكل عائلية
 ط ض 1 1 0 0 عدد مرض ن س ي

 ط ض 1 0 0 0 عدد اسباب مالية
 ط ض 0 0 1 0 عدد عاط ية

 ط ض 1 0 2 1 عدد  ير محدد
 ط ض 2 0 0 1 عدد اطرى 

 املجموع

 ط ض 5 10 8 7 عدد مشاكل عائلية
 ط ض 4 2 4 3 عدد مرض ن س ي

 ط ض 5 5 1 1 عدد اسباب مالية
 ط ض 0 3 2 0 عدد عاط ية

 ط ض 41 27 21 22 عدد  ير محدد
 ط ض 5 2 0 1 عدد اطرى 

 ذكور 

 ط ض 0 0 0 0 عدد سنة 15اقل من 
 ط ض 53 84 33 32 عدد 64 – 15
 ط ض 0 0 0 0 عدد +65

 ط ض 53 84 33 32 عدد املجموع

 اناث

 ط ض 1 0 0 0 عدد سنة 15اقل من 
 ط ض 6 1 3 2 عدد 64 – 16
 ط ض 0 0 0 0 عدد +65

 ط ض 7 1 3 2 عدد املجموع

 املجموع

 ط ض 1 0 0 0 عدد سنة 15اقل من 
 ط ض 59 85 36 34 عدد 64 – 17
 ط ض 0 0 0 0 عدد +65

 ط ض 60 85 36 34 عدد املجموع

 ذكور 
 

 ط ض 24 20 16 12 عدد لم يسبف له/ـا  الزوا 
 ط ض 29 28 17 20 عدد متزو / ـه
 ط ض 0 0 0 0 عدد مةلف/ ـه
 ط ض 0 0 0 0 عدد أرمل/ ـه
 ط ض 53 48 33 32 عدد املجموع

 اناث

 ط ض 2 1 2 1 عدد لم يسبف له/ـا  الزوا 
 ط ض 5 0 1 1 عدد متزو / ـه
 ط ض 0 0 0 0 عدد مةلف/ ـه
 ط ض 0 0 0 0 عدد أرمل/ ـه
 ط ض 7 1 3 2 عدد املجموع

 املجموع

 ط ض 26 21 18 13 عدد لم يسبف له/ـا  الزوا 
 ط ض 34 28 18 21 عدد متزو / ـه
 ط ض 0 0 0 0 عدد مةلف/ ـه
 ط ض 0 0 0 0 عدد أرمل/ ـه
 ط ض 60 49 36 34 عدد املجموع
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 (3.11) جدو  
و سبب االنتحار، والفئات العمرية والحالة الزواجية والحالة  حسب الجنسنسمة  100,000لكل  وفيات االنتحار معدل 

 (2019-2016)التعليمية والعالقة بقوة العمل والبلدية 

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس

 ذكور 

 ط ض 2 3 0 2 عدد امي

 ط ض 0 0 0 0 عدد يقرا ويكتا

 ط ض 6 6 2 7 عدد ابتدائي

 ط ض 17 15 9 10 عدد اعدادد

 ط ض 12 13 13 10 عدد ثانود 

 ط ض 16 11 9 3 عدد جامعي فما فوق 

 ط ض 53 48 33 32 عدد املجموع

 اناث

 ط ض 0 0 0 0 عدد امي

 ط ض 0 0 0 0 عدد يقرا ويكتا

 ط ض 1 0 0 0 عدد ابتدائي

 ط ض 3 1 2 2 عدد اعدادد

 ط ض 1 0 0 0 عدد ثانود 

 ط ض 2 0 1 0 عدد جامعي فما فوق 

 ط ض 7 1 3 2 عدد املجموع

 املجموع

 ط ض 2 3 0 2 عدد امي

 ط ض 0 0 0 0 عدد يقرا ويكتا

 ط ض 7 6 2 7 عدد ابتدائي

 ط ض 20 16 11 12 عدد اعدادد

 ط ض 13 13 13 10 عدد ثانود 

 ط ض 18 11 10 3 عدد فما فوق جامعي 

 ط ض 60 49 36 34 عدد املجموع

 ذكور  

 ط ض 0 0 0 0 عدد متعةل

 ط ض 0 0 0 0 عدد طالا مت رغ للدراسة

 ط ض 0 0 0 0 عدد مت ر ة العما  املنز  

 ط ض 0 0 0 0 عدد متقاعد

 ط ض 0 0 0 0 عدد اطرى 

 ط ض 53 48 33 32 عدد املجموع

 اناث

 ط ض 6 1 3 2 عدد مشتغل

 ط ض 0 0 0 0 عدد متعةل

 ط ض 1 0 0 0 عدد طالا مت رغ للدراسة

 ط ض 0 0 0 0 عدد مت ر ة العما  املنز  

 ط ض 0 0 0 0 عدد متقاعد

 ط ض 0 0 0 0 عدد اطرى 

 ط ض 7 1 3 2 عدد املجموع

 املجموع

 ط ض 59 49 36 34 عدد مشتغل

 ط ض 0 0 0 0 عدد متعةل

 ط ض 1 0 0 0 عدد مت رغ للدراسةطالا 

 ط ض 0 0 0 0 عدد مت ر ة العما  املنز  

 ط ض 0 0 0 0 عدد متقاعد

 ط ض 0 0 0 0 عدد اطرى 

 ط ض 60 49 36 34 عدد املجموع

 ذكور 

 ط ض 18 8 5 4 عدد الدوحة

 ط ض 20 18 8 3 عدد الريان

 ط ض 8 3 8 5 عدد الوكرة

 ط ض 1 3 0 4 عدد أم صال 

 ط ض 2 3 2 2 عدد الخور 

 ط ض 0 9 5 7 عدد الشما 

 ط ض 2 0 0 4 عدد الظعاين

 ط ض 2 4 5 3 عدد الشحانية

 ط ض 53 48 33 32 عدد املجموع



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
47 
 

 (3.11) جدو  
و سبا االنتحار، وال ئات العمرية والحالة الزواجية والحالة  حسا ال فس سمة  100,000لكل  وفيات االنتحار معد  

 (2019-2016)التعليمية والعالقة بقوة العمل والبلدية 

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس

 اناث
 

 ط ض 5 1 3 1 عدد الدوحة

 ط ض 1 0 0 0 عدد الريان

 ط ض 0 0 0 1 عدد الوكرة

 ط ض 0 0 0 0 عدد صال أم 

 ط ض 0 0 0 0 عدد الخور 

 ط ض 0 0 0 0 عدد الشما 

 ط ض 1 0 0 0 عدد الظعاين

 ط ض 0 0 0 0 عدد الشحانية

 ط ض 7 1 3 2 عدد املجموع

 املجموع

 ط ض 23 9 8 5 عدد الدوحة

 ط ض 21 18 8 3 عدد الريان

 ط ض 8 3 8 6 عدد الوكرة

 ط ض 1 3 0 4 عدد أم صال 

 ط ض 2 3 2 2 عدد الخور 

 ط ض 0 9 5 7 عدد الشما 

 ط ض 3 0 0 4 عدد الظعاين

 ط ض 2 4 5 3 عدد الشحانية

 ط ض 60 49 36 34 عدد املجموع

 حصاءاملصدر: وزارة الداخلية وحسابات جهاز التخطيق وا  

 

 )شخ  100,000 لكل االنتحار عمليات عدد) االنتحار وفيات معد (:3.13شكل)

 

 

 وتناو  الكحو  على نحو يضر بالصحة، وعال  ذلك تتعزيز الوقاية من اساقة استعما  املواد املخدرة، بما يي ذلك تعاطي املخدرا(: 5-3الغاية )

اال ةرابات الناشئة تغةية التدطالت العالجية )الخدمات الدوائية والن سانية وطدمات إعادة التأهيل والرعاية الالحقة( ملعال ة  نةاق 3-5-1

 عن تعاطي املواد املخدرة

 (2019-2016) املخدرة املواد تعاطي عن الناشئة اال ةراب ملعال ة العالجية التدطالت تغةية نةاق (3.12) جدو  

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة الخدمات

 100 100 100 100 100 الفسبة الخدمات الدوائية

 100 100 100 100 100 الفسبة الن سانيةالخدمات 

 100 100 100 100 100 الفسبة طدمات إعادة التأهيل والرعاية الالحقة

 100 100 100 100 100 الفسبة املجموع

 املصدر: وزارة ال حة العامة
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 للظروف الوطنية يي اطار استهالي ال رد الواحد من الكحو  )سن   3-5-2
ً
 وفقا

ً
سنة فأكثر( يي سنة  15االستعما  الضار للكحو ، محددا

 تقومية، باللترات من الكحو  التايي.

 (2019-2016)حسا ال فس سنة فأكثر(  باللترات من الكحو  التايي 15استهالي ال رد الواحد من الكحو  )سن  (3.13جدو  )

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية ال فس

 ط ض 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف  سمة سنة فاكثر 15 ذكور 

 ط ض 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف  سمة سنة فاكثر 15 إناث

 ط ض 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف  سمة سنة فاكثر 15 مجموع

 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 بين ال فسينميشر التكافي 

 املصدر: تقديرات جهاز التخطيق وا حصاء 

 

 2020(: ط ض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث املرور على التعيد العاملي إلى النتف بحلو  عام 6-3الغاية )

 معدالت الوفيات الناجمة عن االصابات جراق حوادث املرور على الةرق  3-6-1

 (3.14جدو  )
وال ئات وال فس  سمة حسا ال فسية  100,000معد  الوفيات الناتجة عن إصابات الحوادث املرورية لكل 

 (2019-2016)العمرية 

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فسية

 قةريون 
 8.7  33.0 37.1 36.0 لكل مئة ألف  سمة ذكور 

 8.7  3.2 2.6 4.0 لكل مئة ألف  سمة اناث

 8.7  17.8 19.6 19.8 لكل مئة ألف  سمة املجموع

  ير قةريين
 8.7  7.0 7.6 8.7 لكل مئة ألف  سمة ذكور 

 8.7  1.3 1.3 1.2 لكل مئة ألف  سمة اناث

 8.7  5.7 6.3 7.1 لكل مئة ألف  سمة املجموع

 املجموع
 8.7  8.9 9.8 10.7 لكل مئة ألف  سمة ذكور 

 8.7  1.7 1.6 1.9 ألف  سمةلكل مئة  اناث

 8.7  7.1 7.7 8.5 لكل مئة ألف  سمة املجموع

ال ئات 

 العمرية

 -  2.9 2.4 3.4 لكل مئة ألف  سمة سنة 15أقل من 

 -  16.9 12.5 16.2 لكل مئة ألف  سمة سنة 24 – 15

 -  6.2 7.8 8.0 لكل مئة ألف  سمة سنة فأكثر 25

 1.0  0.19 0.16 0.18 ميشر التكافي بين ال فسين

 ، نشرة املواليد والوفيات. حصاءاملصدر: وزارة ال حة العامة وحسابات جهاز التخطيق وا  

 

 )شخ  100,000 لكل الوفيات )عدد املرور جراق حوادث اإلصابات عن الناجمة الوفيات (: معدالت3.15شكل)

 
 

ال فسية واإلنجابية، بما يي ذلك طدمات ومعلومات تنظيم األسرة (:  مان حتو  ال مي  على طدمات رعاية الصحة 7-3الغاية )

 2030والتوعية الخاصة به، وإدما  الصحة اإلنجابية يي االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلو  عام 

بي  حاجتهن إلى تنظيم األسرة بةرق حديثة 49-15 سبة الفساق يي سن اإلنجاب ) 3-7-1
ُ
 سنة( والالتي ل
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حسا ال فسية وال ئات العمرية والحالة التعليمية ووسائل من  الحمل  سبة استخدام وسائل من  الحمل  

 (2012/2013)املستخدمة 
(3.15جدو )  

 سبة الةلا امللباة على 
 وسائل من  الحمل

  سبة استخدام وسائل من  الحمل
 الختائ  الوحدة

 املجموع
الحد من 
 اإلنجاب

 التباعد

 قةريات الفسبة 22.9 17.2 40.0 75.0
 ال فسية

  ير قةريات الفسبة 19.4 18.3 37.4 75.6

 24-15 الفسبة 23 2.9 25.9 60.4

 ال ئات العمرية

 29-25 الفسبة 28.2 9.0 36.9 69.2

 34-30 الفسبة 28.8 14.9 43.3 75.0

 39-35 الفسبة 18.8 21.2 40.1 75.6

 44-40 الفسبة 12.3 31.3 42.9 84.7

 49-45 الفسبة 4.3 23.1 27.4 86.2

 ال يوجد الفسبة 15.2 12.3 27.5 70.1

 الحالة التعليمية
 ابتدائي الفسبة 11.6 22.1 33.8 75.8

 إعدادد الفسبة 14.1 19.6 33.7 72.3

 ثانود  الفسبة 20.8 18.1 38.7 75.0

 جامعي فما فوق  الفسبة 21.3 18.0 39.0 76.1

 املجموع  الفسبة 20.3 18.0 38.0 75.4

 املصدر: مسح العنقودي متعدد املؤشرات، جهاز التخطيق واالحصاء

 

 سنة 49 – 15(  اإلنجاب سن يي الالتي عالقة يي أو املتزوجات الفساق  سبة(: 3.16شكل)

ّبي  والالتي) 
ُ
 )املئوية الفسبة) حديثة بةرق  تنظيم األسرة إلى حاجتهن ل

 

 

 سنة( لكل ألف امرأة يي تلك ال ئة العمرية 19-15، سنة14-10املراهقات )معد  الوالدات لدى  3-7-2

 (3.16) جدو  
 امرأة حسا ال فسية وال ئات العمرية 1000سنة( لكل  19-15سنة،  14-10معد  الوالدات لدى املراهقات )

 (2016 -2019) 

 ال فس ال فسية
ال ئات 

 العمرية
 2019 2018 2017 2016 الوحدة

الهدف بحلو  
2030 

 اتقةري
 0.0  0.0 0.0 0.0 لكل ألف امرأة سنة 14 -10 اناث

 0.0  3.4 4.9 5.7 لكل ألف امرأة سنة 19 -15 اناث

 ات ير قةري
 0.0  0.0 0.0 0.0 لكل ألف امرأة سنة 14 -10 اناث

 0.0  11.8 13.0 13.4 لكل ألف امرأة سنة 19 -15 اناث

 املجموع
 0.0  0.0 0.0 0.0 امرأةلكل ألف  سنة 14 -10 اناث

 0.0  8.5 9.8 10.3 لكل ألف امرأة سنة 19 -15 اناث

 ، نشرة املواليد والوفيات.حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  
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 )سنة 19 – 15 العمرية ال ئة يي امرأة 1,000 لكل) املراهقات لدى الوالدات معد (: 3.17شكل)

 

الشاملة، بما يي ذلك الحماية من املخاطر املالية وامكانية الحتو  على طدمات الرعاية الصحية تحقيف التغةية الصحية (: 8-3الغاية )

 األساسية ال يدة، وإمكانية حتو  ال مي  على األدوية واللقاحات األساسية املأمونة وال يدة وال عالة وامليسورة التكل ة

 غةية طدمات الصحة األساسيةت 3-8-1

 (2019-2016) ساسيةاأل  الصحية الخدمات توافر تغةية (3.17) جدو  

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة الخدمات الصحية االساسية

 100 100 100 100 100 الفسبة الصحة االنجابية

 100 100 100 100 100 الفسبة صحة األم والوليد

 100 100 100 100 100 الفسبة صحة الة ل

 100 100 100 100 100 الفسبة األمراض املعدية

 100 100 100 100 100 الفسبة األمراض  ير املعدية

 100 100 100 100 100 الفسبة القدرة على تقديم الخدمات الصحية

 100 100 100 100 100 الفسبة قدرة السكان الوصو  إلى الخدمات الصحية

 املصدر: وزارة ال حة العامة

 ) 100 إلى 0 من( الشاملة الصحية الخدمات تغةية ميشر(: 3.18شكل)

 

  سبة السكان ال ين تترف أسرهم املعيشية ن قات كبيرة على الصحة محسوبة كحتة من مجموع ان اق األسر املعيشية أو دطلها   3-8-2

 (3.18) جدو  
 بالريا  القةرد على الرعاية والخدمات الصحية

ً
 حسا فئات االن اق للرعاية الصحية   سبة إن اق ال رد شهريا

 بالريا  القةرد على الرعاية والخدمات الصحية متوسن 
ً
حسا فئات االن اق للرعاية   إن اق ال رد شهريا

 (2013/2012)الصحية 

فئات االن اق للرعاية 

 الصحية

 سبة االن اق الشهرد لل رد على 
الرعاية الصحية من إجمالي 

 االن اق الشهرد لل رد

االن اق الشهرد لل رد على   سبة
الرعاية الصحية من إجمالي 

 الدطل الشهرد لل رد

متوسن االن اق الشهرد لل رد 
الرعاية الصحية على  

 2.05 0.04 0.05 2,500أقل من  1

2 5,000 - 0.39 0.23 17.88 

3 7,500 - 0.56 0.37 27.51 

4 10,000 - 0.86 0.52 42.61 

5 12,500 - 1.10 0.69 57.94 

6 15,000 - 1.27 0.86 59.30 

7 17,500 - 1.51 0.96 72.57 

8 20,000 - 1.76 1.11 92.11 
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 (3.18) جدو  
 بالريا  القةرد على الرعاية والخدمات الصحية

ً
 حسا فئات االن اق للرعاية الصحية   سبة إن اق ال رد شهريا

 بالريا  القةرد على الرعاية والخدمات الصحية متوسن 
ً
حسا فئات االن اق للرعاية   إن اق ال رد شهريا

 (2013/2012)الصحية 

فئات االن اق للرعاية 

 الصحية

 سبة االن اق الشهرد لل رد على 
الرعاية الصحية من إجمالي 

 االن اق الشهرد لل رد

االن اق الشهرد لل رد على   سبة
الرعاية الصحية من إجمالي 

 الدطل الشهرد لل رد

متوسن االن اق الشهرد لل رد 
الرعاية الصحية على  

9 22,500 - 2.13 1.12 127.13 

10 25,000 - 2.22 1.40 99.89 

11 27,500 - 2.41 1.70 133.01 

12 30,000 - 2.11 1.28 127.24 

13 32,000 - 2.20 1.27 99.50 

14 35,000 - 2.50 1.57 131.00 

15 40,000 - 3.40 1.95 185.53 

16 50,000 - 3.78 2.17 181.25 

 303.97 3.28 5.10 فأكثر  50,000 17

 98.49 1.30 2.03 املجموع

 ريال قطري. 98.5، ومتوسق انفاق الفرد شهريا  2012/2013ريال قطري عام  7583.2* مالحاة: متوسق دخل الفرد شهريا 
 .2012/2013مسح انفاق ودخل األسرة  – حصاءوا  املصدر: جهاز التخطيق 

 

 (2018-1982) ال رد ان اقعلى الخدمات والرعاية الصحية كفسبة من إجمالي  ال رد سبة ان اق  (3.19جدو  )

 2017/2018 2012/2013 2006/2007 1988 1982/1983 الوحدة ال فسية البيان

ان اق ال رد على الخدمات 

 والرعاية الصحية 

 224.92 176.09 93.83 ...  ...  ريا  قةرد شهريا قةرد 

 44.48 41.19 43.11 ...  ...  ريا  قةرد شهريا  ير قةرد 

 118.25 98.49 67.5 16 2 ريا  قةرد شهريا املجموع

 اجمالي دطل ال رد 

 10507.02 10199.83 4412.6 ...  ...  ريا  قةرد شهريا قةرد 

 6068.22 5651.18 3321.5 ...  ...  ريا  قةرد شهريا  ير قةرد 

 7882.97 7583.17 3845.4 1587 ... ريا  قةرد شهريا املجموع

 اجمالي ان اق ال رد 

 6152.67 5742.19 4335.27 ...  ...  ريا  قةرد شهريا قةرد 

 4023.74 4185.67 297773 ...  ...  ريا  قةرد شهريا  ير قةرد 

 4894.13 4846.78 3591.16 1672 1260.56 ريا  قةرد شهريا املجموع

 سبة ان اق ال رد على 

الخدمات والرعاية الصحية 

 من اجمالي دطله الشهرد%

 %2.14 %1.73 %2.13 ...  ...  الفسبة قةرد 

 %0.73 %0.73 %1.30 ...  ...  الفسبة  ير قةرد 

 %1.50 %1.30 %1.76 %1.00 .... الفسبة املجموع

على  سبة ان اق ال رد 

الخدمات والرعاية الصحية 

 من اجمالي ان اقه الشهرد%

 %3.66 %3.07 %2.16 ...  ...  الفسبة قةرد 

 %1.11 %0.98 %0.01 ...  ...  الفسبة  ير قةرد 

 %2.42 %2.03 %1.88 %1.00 %0.20 الفسبة املجموع

 ...: يير متوفر.
 حصاءاملصدر: مسح انفاق ودخل األسرة وحسابات جهاز التخطيق وا  

 

(: الحد بقدر كبير من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعّرض للمواد الكيميائية الخةرة وتلوث الهواق واملاق والتربة بحلو  9-3الغاية )

 2030عام 

 معد  الوفيات املفسوبة إلى األسر املعيشية وتلوث الهواق املحين 3-9-1

 بيانات  ير متوفرة له ا امليشرال
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املفسوب إلى املياه  ير املأمونه، وطدمات الترف التحي  ير املأمونة، واالفتقار إلى املرافف الصحية )التعرض لخدمات معد  الوفيات  3-9-2

  ير مأمونة يي توفير املياه وطدمات الترف التحي والنظافة الصحية لل مي (

 (2019-2016) سبا الوفاة سمة حسا  100,000معد  الوفيات لكل  (3.20) جدو  

الوفاةسبا   2019 2018 2017 2016 الوحدة 
الهدف بحلول 

2030 
 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة مياه  ير آمنة

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة صرف صحي  ير آمن

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة نق  مواد التنظيف

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة املجموع

 

  املأمونة  ير التحي الترف وطدمات املأمونة  ير املياه إلى املفسوب الوفيات معد (: 3.20شكل)

 )شخ  100,000 لكل الوفيات عدد) املرافف الصحية الى واالفتقار
 

 
 معد  الوفيات املفسوب إلى التسمم  ير املتعمد 3-9-3

 (3.21) جدو  
 وال ئات العمرية ال فسية وال فس سمة حسا  100,000لكل  وفيات التسمم  ير املتعمدمعد  

(2016 -2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فسية
الهدف بحلو  

2030 

 قةريون 
 ط ض  0.66 0.67 1.38 لكل مئة ألف  سمة ذكور 

 ط ض  0.0 0.65 0.0 لكل مئة ألف  سمة اناث

 ط ض  0.32 0.66 0.68 لكل مئة ألف  سمة املجموع

  ير قةريين
 ط ض  0.53 0.47 0.05 ألف  سمةلكل مئة  ذكور 

 ط ض  0.36 0.57 0.20 لكل مئة ألف  سمة اناث

 ط ض  0.49 0.50 0.09 لكل مئة ألف  سمة املجموع

 املجموع
 ط ض  0.54 0.49 0.15 لكل مئة ألف  سمة ذكور 

 ط ض  0.28 0.59 0.16 لكل مئة ألف  سمة اناث

 ط ض  0.47 0.51 0.15 لكل مئة ألف  سمة املجموع

 ال ئات العمرية

 15أقل من 

 سنة
 ط ض  0.26 0.27 0.00 لكل مئة ألف  سمة

 ط ض  0.29 0.27 0.28 لكل مئة ألف  سمة سنة 24 – 15

 ط ض  0.54 0.61 0.16 لكل مئة ألف  سمة سنة فأكثر 25

 1.00  0.52 1.20 1.07 ميشر التكافي بين ال فسين

  ، نشرة املواليد والوفيات. حصاءوحسابات جهاز التخطيق وا   –املصدر: وزارة ال حة العامة     
 

 )شخ  100,000 لكل الوفيات عدد امليشر،) املتعمد  ير  التسمم إلى املفسوب الوفيات معد (: 3.21شكل)
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 حسا االقتضاقأ(: تعزيز تن ي  ات اقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية دشأن مكافحة التبغ يي جمي  البلدان، -3الغاية )

 لدى األشخا  ال ين تبلغ أعمارهم  االنتشار املوحد السن الستعما  التبغمعد    1-أ-3
ً
 سنة فأكثر 15حاليا

 (3.22) جدو  
 لدى األشخاص الذين تبلغ 

 
معدل االنتشار املوحد السن الستعمال التبغ حاليا

 (2012/2013)حسب الجنسية والجنس  فأكثرسنة  15أعمارهم 

 2030الهدف بحلو   2012 الوحدة ال ئة العمرية ال فس ال فسية

 قةريون 
 ط ض 22.5 النسبة سنة فأكثر 15 ذكور 

 ط ض 2.9 النسبة سنة فأكثر 15 اناث

  ير قةريين
 ط ض 27 النسبة سنة فأكثر 15 ذكور 

 ط ض 7.1 النسبة سنة فأكثر 15 اناث

 املجموع
 ط ض 25.5 النسبة سنة فأكثر 15 ذكور 

 ط ض 5.7 النسبة سنة فأكثر 15 اناث

 1.00 0.22 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: مسح العنقودي متعدد املؤشرات، جهاز التخطيق واالحصاء

  الستعما  السن املوحد االنتشار (: معد 3.23شكل)
ً
 )املئوية فأكثر)بالفسبة سنة 15 أعمارهم تبلغ ال ين األشخا  لدى التبغ حاليا

 

 

ب(: دعم البحث والتةوير يي مجا  اللقاحات واألدوية لألمراض املعدية و ير املعدية التي تتعرض لها البلدان النامية يي املقام -3)الغاية 

 إلعالن الدوحة دشأن االت اق املتعلف 
ً
األو ، وتوفير إمكانية الحتو  على األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة، وفقا

التجارة من حقوق امللكية ال كرية وبالصحة العامة، ال د ييكد حف البلدان النامية يي االست ادة بالكامل بال وانا املتتلة ب

من األحكام الواردة يي االت اق دشأن ال وانا املتتلة بالتجارة من حقوق امللكية ال كرية املتعلقة بأوجه املرونة الاليمة لحماية 

 إمكانية حتو  ال مي  على األدوية.الصحة العامة، وال سيما العمل من أجل 

  سبة السكان املستهدفين املست يدين من جمي  اللقاحات املشمولة بالبرنامج الوطني لبلدهم 1-ب-3

 (2019- 2016تغةية التةعيمات لألط ا  طال  السنة األولى من العمر حسا أنواع اللقاحات ) سبة  (3.23) جدو  

الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة أنواع اللقاحات
2030 

الخناق الكزاي السعا  الديكي من بين ال ين 

 DTP3أعمارهم أقل من سنة )%( 
 100 98.0 98.0 97.1 98.2 الفسبة

الحتبة التي تحتود على تغةية التحتين 

( حسا العمر املوص ي به MCV2بال رعة الثانية )

 على املستوى 

 100 98.3 95.0 93.0 92.0 الفسبة

 100 98.0 98.0 97.7 96.6 الفسبة (PCV3ال رعة املكورات الرئوية الثالثة )

 املصدر: وزارة ال حة العامة

 

21.16 21.76 
18.80 

25.50 

5.7 

0

5

10

15

20

25

30

 اناث، قةر ذكور، قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
54 
 

 والكزاي،  والشهاق الخناق لقاح من جرعات ثالث على إمكانية الحتو   لديهم ال ين املستهدفين السكان (:  سبة3.25شكل)
 )املئوية )الفسبة املقترن  الرئوية املكورات لقاح من وال رعة الثالثة الحتبة على املحتود  اللقاح من الثانية وال رعة

 

 

ساسية والبحوث الةبيةاأل  مجموع صايي املساعدة االنمائية الرسمية املقدمة الى القةاعات الصحية 2-ب-3  

(3.24) جدو   (2019- 2016)لهدف الثالث لقيمة املساعدات االنمائية    

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهداف الهدف

  ةورفاهي ةجيد ةصح 3
   583,052,607 182,101,602 الريا  القةرد 

   160,179,288 50,027,913 دوالر أمريكي

 املصدر: وزارة الخارجية

 

  الةبية والبحوث األساسية الصحية القةاعات إلى املقدمة الرسمية اإلنمائية املساعدة مجموع(: 3.26شكل)
 2016 لعام (الثاب  بالسعر الدوالرات بماليين املدفوعاتصايي )

 

  سبة املرافف الصحية املتاحة فيها مجموعة أساسية من األدوية الضرورية التي ت ي بالغرض بكل ة ميسورة على الدوام  3-ب-3

 (3.25) جدو  
بالغرض بكل ة   سبة املرافف الصحية املتاحة فيها مجموعة أساسية من األدوية الضرورية التي ت ي

 (2019- 2016ميسورة على الدوام )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر

 سبة املرافف الصحية املتاحة فيها مجموعة أساسية من 
 األدوية الضرورية التي ت ي بالغرض بكل ة ميسورة على الدوام

 100 100 100 100 الفسبة

 

قةاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة يي ه ا القةاع وتةويرها وتدريبها واستبقائها يي البلدان  (: تحقيف ييادة كبيرة يي تمويل -3الغاية )
 النامية، وبخاصة يي أقل البلدان نموا والدو  ال زرية التغيرة النامية

 ين وتوييعهمين الصحيمعد  كثافة األطتائي 1- -3
 

 (2019-2016) مهنة العاملين يي الصحة سمة حسا  1000كثافة وتويي  العاملين يي مجا  الصحة لكل  (3.26) جدو  

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة العاملين يي الصحة

 زيادة 8.1 7.5 6.6 6.5 لكل ألف  سمة ن و مر امل

 زيادة 1.0 0.9 0.8 1.1 لكل ألف  سمة التيادلة

 زيادة 0.7 0.6 0.6 0.8 لكل ألف  سمة سناناأل طباق أ

 زيادة 2.7 2.5 2.4 2.7 لكل ألف  سمة بشريون الطباق أ

 زيادة 3.3 3.1 3.1 3.4 لكل ألف  سمة العاملين يي املهن الصحية املساعدة
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 الخدمات ال حية(. اتإحصاءاملجموعة ا حصائية السنوية )فصل ، حصاءو حسابات جهاز التخطيق وا   املصدر: وزارة ال حة العامة
 

 د(: تعزيز قدرات جمي  البلدان، وال سيما البلدان النامية، يي مجا  اإلن ار املبكر والحد من املخاطر وإدارة املخاطر الصحية الوطنية-3الغاية )

 والعاملية

 القدرة على تن ي  اللوائح الصحية الدولية وال اهزية ملواجهة حاالت الةوارئ الصحية 1-د-3

 (3.27) جدو  
 حسا امليشر ال رعي مدى القدرة على تن ي  اللوائح الصحية الدولية وال اهزية ملواجهة حاالت الةوارئ الصحية

(2016-2019) 

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر ال رعي 
1C 100 93 87 100 100 الفسبة التشريعات والتمويل 

C2 عنية لموظائف تفسيف اللوائح الصحية الدولية وال هات الوطنية ا
 به ا التفسيف

 100 100 80 100 100 الفسبة

C3 100 100 100 75 80 الفسبة اإل سان والحيوانين صدر الحيوانيوالت اعل ب لماألحداث ذات ا 

C4 100 100 100 82 84 الفسبة سالمة األ  ية 

C5 100 100 100 100 92 الفسبة طتبراتلما 

C6 100 100 100 57 57 الفسبة راقبةلما 

C7 100 100 100 ...  81 الفسبة وارد البشريةلما 

C8 100 100 100 96 66 الفسبة اإلطار الوطني لحاالت الةوارئ الةبية 

C9 100 100 100 61 75 الفسبة تقديم الخدمات الةبية 

C10 100 100 80 100 73 الفسبة طاطرلمالتواصل بختو  ا 

C11   100 80 50 73 56 الفسبة نقا  الدطو 

C12 100 80 60 46 46 الفسبة األحداث الكيميائية 

C13 100 100 80 97 95 الفسبة الةوارئ اإلشعاعية 

 - 1253 1137 987 1005 الفسبة توسن اإلجماليلما

متوسن القدرة على تن ي  اللوائح الصحية الدولية وال اهزية ملواجهة 
 حاالت الةوارئ الصحية

 100 96 87 76 76 الفسبة

 املصدر: وزارة ال حة العامة  

 )املئوية )الفسبة الصحية الدولية اللوائح من 13 تن ي  على القدرة (: متوسن3.29شكل)

 

 

 (: الشبكة العنكبوتية لقدرة على تن ي  اللوائح الصحية الدولية وال اهزية ملواجهة 3.30شكل)

 الةوارئ الصحية حسا امليشرات ال رعيةحاالت 

 

 الفسبة املئوية اللتهابات مجرى الدم الناتجة عن كائنات مقاومة للميكروبات املحددة 2-د-3
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 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر
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 الراد  ملخ  الهدف

  اية 11 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 12 الهدف:عدد امليشرات تح  
 

 %100 = املستدامة التنمية أهداف من الراد  للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 12 متوفر

 0 جارد توفيره

 0  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 12 املجموع

 

 مان أن تتاح لل مي  سبل متكافئة للحتو  على  الهدف الراد :

م مدى الحياة لل مي 
ّ
 التعليم ال يد وتعزيز فر  التعل

 

  جمي  ال تيات وال تيان بتعليم ابتدائي وثانود مجا ي ومنتف وجّيد، مما ييدد إلى تحقيف نتائج تعليمية 1-4الغاية )
ّ
(:  مان أن يتمت

 2030مالئمة وفعالة بحلو  عام 

األط ا  والشباب )أ( يي التف الثا ي/الثالث؛ و )ب( يي نهاية املرحلة االبتدائية؛ و ) ( يي نهاية املرحلة األولى من التعليم   سبة  4-1-1

 .الريا يات، حسا ال فس‘ 2’القراقة، و ‘ 1’الثانود، ال ين يحققون على األقل الحد األد ى من مستوى الك اقة يي 

 (4.1) جدو  
تقدموا لالطتبار الوطني وحتلوا على الحد األد ى من الك اقة يي التحتيل   سبة الةالب ممن

 (2019-2016) ال فس واملواد الدراسيةحسا يي القراقة والريا يات بالتف الثالث االبتدائي 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس املادة
 بحلو    الهدف

2030 

 القراقة
 100 79 69 64 70 الفسبة ذكور 

 100 85 77 75 74 الفسبة إناث

 100 82 73 70 72 الفسبة املجموع

 الريا يات
 100 86 87 71 82 الفسبة ذكور 

 100 89 90 76 82 الفسبة إناث

 100 87 89 74 82 الفسبة املجموع

 ميشر املساواة بين ال فسين
 1.00 1.08 1.12 1.17 1.06  القراقة

 1.00 1.03 1.03 1.07 1.00  الريا يات

 وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء املصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي

 (4.2) جدو  
 سبة الةالب ممن تقدموا لالطتبار الوطني وحتلوا على الحد األد ى من الك اقة يي التحتيل 

 حسا ال فس واملواد الدراسية  ملرحلة االبتدائيةنهاية االريا يات و اإلنجليزية و  يي القراقة 
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(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس املادة
 بحلو    الهدف

2030 

 القراقة
 100 57 69 56 81 النسبة ذكور 

 100 76 85 74 86 النسبة إناث

 100 66 78 66 84 النسبة املجموع

 الريا يات
 100 44 49 69 85 النسبة ذكور 

 100 60 69 84 84 النسبة إناث

 100 52 60 77 84 النسبة املجموع

 االنجليزد 
 100 85 62 63 62 النسبة ذكور 

 100 94 73 75 58 النسبة إناث

 100 89 68 69 60 النسبة املجموع

ميشر 
املساواة بين 

 ال فسين

 1.00 1.33 1.23 1.32 1.06  القراقة

 1.00 1.36 1.41 1.22 0.99  الريا يات

 1.00 1.11 1.18 1.19 0.94  االنجليزد 

 وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء املصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي

 
قون  ال ين الثانود  من التعليم األولى املرحلة نهاية يي األط ا  (:  سبة4.3شكل)

ّ
 األد ى الحد األقل على يحق

 )املئوية )الفسبة الريا يات يي الك اقة من مستوى 

 

 (4.3) جدو  

 سبة الةالب ممن تقدموا لالطتبار الوطني وحتلوا على الحد األد ى من الك اقة يي التحتيل 
 )نهاية املرحلة األولى من التعليم الثانود( الريا يات و اإلنجليزية للتف التاس و يي القراقة 

 (2019-2016) حسا ال فس واملواد الدراسية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس املادة
 بحلو    الهدف

2030 

 القراقة
 100 64 66 60 83 النسبة ذكور 

 100 82 84 73 91 النسبة إناث

 100 73 75 67 87 النسبة املجموع

 الريا يات
 100 25 43 34 47 النسبة ذكور 

 100 48 64 40 51 النسبة إناث

 100 37 54 37 49 النسبة املجموع

 االنجليزد 
 100 58 76 64 92 النسبة ذكور 

 100 76 92 78 93 النسبة إناث

 100 67 84 71 92 النسبة املجموع

ميشر املساواة 

 بين ال فسين

 1.00 1.28 1.27 1.22 1.10  القراقة

 1.00 1.92 1.49 1.18 1.09  الريا يات

 1.00 1.31 1.21 1.22 1.01  االنجليزد 

 وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء املصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي

 إتمام الدراسة )التعليم االبتدائي واملرحلة األولى من التعليم الثانود، واملرحلة الثانية من التعليم الثانود(عد  م 4-1-2
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 (2012/2013) حسا ال فس االبتدائية املرحلة إتمام معد  (4.4جدو  )

 2012/2013 الوحدة الختائ  امليشر

 االبتدائية املرحلة إتمام معد 

 ال فس

 92.4 معد  ذكور 

 93.4 معد  اناث

 92.9 معد  املجموع

 ال فسية
 92.7 معد  قةريين

 93.0 معد   ير قةريين

 1.01 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: املسح العنقودي متعدد املؤشرات، جهاز التخطيق واالحصاء

 

 (2019-2016حسا ال فس )احل التعليمية املر  إتمام معد  (4.5جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  امليشر

 بالتعليم االبتدائي إتماممعد  

 95.6 95.6 92.5 96.3 معد  ذكور 

 98.7 97.6 97.1 98.7 معد  اناث

 97.0 96.6 94.8 97.4 معد  املجموع

بالتعليم االعدادد  إتماممعد  

 الثانوية()املرحلة األولى من 

 93.6 92.7 92.0 91.8 معد  ذكور 

 97.2 96.3 95.1 92.1 معد  اناث

 95.4 94.4 93.5 92.0 معد  املجموع

بالتعليم الثانود  إتماممعد  

 )املرحلة الثانية من الثانود(

 75.0 68.7 75.3 73.3 معد  ذكور 

 89.2 84.6 86.0 80.6 معد  اناث

 81.6 76.2 80.5 76.9 معد  املجموع

 ميشر التكافي بين ال فسين
 1.03 1.02 1.05 1.02 التعليم االبتدائي

 1.04 1.04 1.03 1.00 التعليم االعدادد

 1.19 1.23 1.14 1.10 التعليم الثانود 

 املصدر: حسابات جهاز التخطيق واالحصاء

 

فر  الحتو  على نوعية جيدة من النماق والرعاية يي مرحلة ، 2030(: ك الة أن تتاح ل مي  ال تيات وال تيان، بحلو  عام 2-4الغاية )

 الة ولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي

 سبة األط ا  دون الخامسة ال ين هم ما ون على املسار الصحيح من حيث النمو يي مجاالت الصحة، والتعليم، والرفاه الن س ي  4-2-1

 عي، بحسا ال فسواالجتما

 (2019- 2016ة للتنمية البشرية )يترتيا دولة قةر يي ميشرات الدول (4.6جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر

 80.1 78.3 78.3 78.2 سنوات العمر املتوق  عند الوالدة

 12.2 13.4 13.4 13.8 سنوات سنوات الدراسة املتوقعه 

 9.7 9.8 9.8 9.1 سنوات متوسن سنوات الدراسة

 ( GNIنتيا ال رد من الدطل القومي )
بمعاد  القوة الشرائية 

 مريكياال دوالر بال
123124 129,916 116818 110489 

 0.848 0.856 0.856 0.85 القيمة دليل التنمية البشرية

 41 36 33 32 - الترتيا الدولي

 

 االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي( حسا ال فسمعد  املشاركة يي التعلم املنظم )قبل سنة واحدة من سن  4-2-2
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 (2019-2016) سوال ف يةرياض األط ا  حسا ال فسيي معد  االلتحاق االجمالي  (4.7) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس ال فسية

 قةريين
 65.8 64.8 62.2 60.5 الفسبة ذكور 

 65.8 65.4 62.4 64.3 الفسبة إناث

 65.8 65.1 62.3 62.3 الفسبة املجموع

  ير قةريين
 53.4 54.2 55.8 63.9 الفسبة ذكور 

 52.0 51.9 55.3 62.5 الفسبة إناث

 52.7 53.0 55.5 63.2 الفسبة املجموع

 املجموع
 56.9 57.1 57.6 62.8 الفسبة ذكور 

 55.8 55.5 57.3 63.1 الفسبة إناث

 56.4 56.3 57.4 62.9 الفسبة املجموع

 0.98 0.97 0.99 1.00 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: حسابات جهاز التخطيق وا حصاء

 

م يي املشاركة معد :  (4.5شكل)
ّ
م التعل

ّ
 بالتعليم الرسمي االلتحاق سن من واحدة سنة قبل) املنظ

 )املئوية الفسبة) االبتدائي

 

 

 و ير الرسمي والتدريا طال  االثني عشر شهرا السابقة حسا ال فسمعد  مشاركة الشباب والكبار يي التعليم الرسمي  4-3-1

 (2019-2016عدد املس لين بالتعليم حسا نوع التعليم وجهة التعليم وال فسية وال فس ) (4.8) جدو  

 ال هة التعليمية نوع التعليم
ال فسية 
 وال فس

2016 2017 2018 2019 

 التعليم الرسم 

 املدار 

 ذكور 

147798 156032 161915 164553 

 10437 10326 9838 9223 ال امعات

 686 762 707 853 البعثات

 425 329  290            860           املدار  الليلية

 176,101 173,332 166,577 157,874 املجموع

 التعليم الغير الرسم 

 281,104 194457 186,474 155,049 التدريا

 291 294 186 13 اإلنماقتدريا دار 

دورات املراكز الشبابية 
 والريا ية

6,803 3,318 4151 3,801 

 12 5 3 3 محامون تح  التدريا

 285,208 198,907 189,981 161,868 املجموع

 461,309 372,239 356,558 319,742 املجموع التعليم الرسمي و ير الرسمي لل كور 

 التعليم الرسمي

 املدار 

 اناث

140836 148258 153885 157016 

 24,807 23596 21,644 19,445 ال امعات

 362 376 280 317 البعثات

 1,011 949 1,250 1,318 املدار  الليلية

 183,196 178,806 171,432 161,916 املجموع
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 (2019-2016عدد املس لين بالتعليم حسا نوع التعليم وجهة التعليم وال فسية وال فس ) (4.8) جدو  

 ال هة التعليمية نوع التعليم
ال فسية 
 وال فس

2016 2017 2018 2019 

التعليم الغير 

 الرسمي

 التدريا

 اناث

69,970 91,976 91742 190,387 

 305 572 192 46 دار اإلنماقتدريا 

دورات املراكز الشبابية 

 والريا ية
2,848 3,977 19325 10,008 

 10 6 4 4 محامون تح  التدريا

 200,710 111,645 96,149 72,868 املجموع

 383,906 290,451 267,581 234,784  املجموع التعليم الرسمي و ير الرسمي لالناث

 التعليم الرسمي

 املدار 

 قةريين

96,115 99,946 101928 104,436 

 22762 22283 20357 17792 ال امعات

 1048 1138 987 1170 البعثات

 1,269 1106 1,296 1,838 املدار  الليلية

 129,515 126,455 122,586 116,915 املجموع

التعليم الغير 

 الرسمي

 55783 48958 48076 44112 التدريا

 200 571 228 46 تدريا دار اإلنماق

دورات املراكز الشبابية 

 والريا ية
6507 4649 15577 7634 

 16 9 7 7 محامون تح  التدريا

 63,633 65,115 52,960 50,672 املجموع

 193,148 191,570 175,546 167,587 املجموع التعليم الرسمي و ير الرسمي للقةريين

 التعليم الرسمي

 املدار 

  ير قةريين

192,519 204,344 213872 217,133 

 12,482 11639 11,125 10,876 ال امعات

   البعثات
                  -

   

 167 172 244 340 املدار  الليلية

 229,782 225,683 215,713 203,735 املجموع

التعليم الغير 

 الرسمي

 415708 237241 230374 180907 التدريا

 396 295 150 13 تدريا دار اإلنماق

دورات املراكز الشبابية 

 والريا ية
3144 2646 7899 6175 

 6 2 0 0 محامون تح  التدريا

 422,285 245,437 233,170 184,064 املجموع

 652,067 471,120 448,883 387,799 املجموع التعليم الرسمي و ير الرسمي لغير القةريين

 التعليم الرسمي

 املدار 

 املجموع

288,634 304,290 315800 321569 

 35,244 33922 31,482 28,668 ال امعات

 1,048 1138 987 1,170 البعثات

 1,436 1278 1,540 2,178 املدار  الليلية

 359,297 352,138 338,299 320,650 املجموع

التعليم الغير 

 الرسمي

 471,491 286199 278450 225019 التدريا

 596 866 378 59 تدريا دار اإلنماق

دورات املراكز الشبابية 

 والريا ية
9651 7295 23476 13809 

 22 11 7 7 محامون تح  التدريا

 485,918 310,552 286,130 234,736 املجموع

 املجموع التعليم الرسمي و ير الرسمي للكل
 

555,386 624,429 662,690 845,215 

 املصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي

 املصدر: الجامعات الحكومية والخاصة
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(: تحقيف ييادة كبيرة يي عدد الشباب والكبار ال ين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، بما يي ذلك املهارات التقنية واملهنية للعمل 4-4الغاية )

 2030الحرة، بحلو  عام وشغل وظائف الئقة وملباشرة االعما  

 واالتتاالت بحسا نوع املهارة سبة الشباب والبالغين ال ين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا املعلومات  4-4-1

 (4.9) جدو  
نوع ال فس و   سبة الشباب والبالغين ال ين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتتاالت حسا

 (2019-2016املهارة )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس نوع املهارة
 الهدف بحلو  

2030 

إرسا  رسائل البريد اإللكترو ي م  

 املل ات املرفقة

 ييادة 54.0 58.1 57.0 58.3 الفسبة ذكور 

 ييادة 62.0 55.9 57.3 54.9 الفسبة اناث

 ييادة 58.0 57.0 57.1 56.6 الفسبة املجموع

استخدام أدوات الفسخ واللتف 

أو نقل املعلومات داطل لتكرار 

 املستند

 ييادة 40.0 38.3 36.5 34.7 الفسبة ذكور 

 ييادة 49.0 44.6 41.1 37.6 الفسبة اناث

 ييادة 44.0 41.5 38.8 36.2 الفسبة املجموع

 توصيل وتثبي  أجهزة جديدة

 ييادة 32.0 30.3 28.7 27.0 الفسبة ذكور 

 ييادة 40.0 37.5 34.8 32.1 الفسبة اناث

 ييادة 36.0 34.0 31.8 29.6 الفسبة املجموع

ستخدام صيغة حسابية أساسية ا

 يي جدو  بيانات

 ييادة 30.0 31.5 33.2 34.9 الفسبة ذكور 

 ييادة 20.0 22.4 23.0 25.5 الفسبة اناث

 ييادة 25.0 26.9 28.5 30.1 الفسبة املجموع

كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة 

 برمجة متختتة

 ييادة 7.0 6.1 5.8 5.4 الفسبة ذكور 

 ييادة 4.0 4.6 5.1 5.6 الفسبة اناث

 ييادة 5.0 5.4 5.4 5.5 الفسبة املجموع

إ شاق عروض تقديمية إلكترونية 

باستخدام برنامج العروض 

 التقديمية

 ييادة 21.0 22.2 23.8 25.3 الفسبة ذكور 

 ييادة 24.0 24.5 25.0 25.4 الفسبة اناث

 ييادة 22.0 23.4 24.4 25.4 الفسبة املجموع

البحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها 

 وتكوياها

 ييادة 41.0 39.0 37.6 36.3 الفسبة ذكور 

 ييادة 34.0 35.6 37.0 38.3 الفسبة اناث

 ييادة 37.0 37.3 37.3 37.3 الفسبة املجموع

نقل املل ات بين الكمبيوتر واألجهزة 

 األطرى 

 ييادة 36.0 38.6 41.3 44.1 الفسبة ذكور 

 ييادة 36.0 30.9 34.0 37.0 الفسبة اناث

 ييادة 32.0 34.7 37.6 40.5 الفسبة املجموع

 املصدر: وزارة املواصالت واالتصاالت

 

التعليم والتدريا املنهي لل ئات (: القضاق على الت اوت بين ال فسين يي التعليم، وك الة تكافي فر  الوصو  الى جمي  مستويات 5-4الغاية )

الضعي ة، بما يي ذلك لألشخا  ذود االعاقة وأفراد الشعوب األصلية واألط ا  ال ين يعيشون يي ظروف هشة، بحلو  عام 

2030 

 وري ي/حضريوأد ى/أعلى طمس السكان ثراق، وفئات أطرى مثل ذود اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية، التكافي )أنثى/ذكرأ ميشرات 4-5-1

 واملتضررين من النزاعات، متى توافرت البيانات عن ذلك( ل مي  ميشرات التعليم املندرجة يي ه ه القائمة، التي يمكن ت تيلها
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 (2019-2016بين ال فسين مليشرات الهدف الخامس ) ميشرات التكافي  (4.10) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الختائ  امليشر
 الهدف بحلو  

2030 

 الوطني لالطتبار تقدموا ممن الةالب 4-1-1
 بالتف الك اقة من األد ى الحد على وحتلوا

 الثالث

 1.00 1.08 1.12 1.17 1.06 القراقة

 1.00 1.03 1.03 1.07 1.00 الريا يات

 الوطني لالطتبار تقدموا ممن الةالب 4-1-1
 املرحلة نهاية من األد ى الحد على وحتلوا

 االبتدائية

 1.00 1.33 1.23 1.32 1.06 القراقة

 1.00 1.36 1.41 1.22 0.99 الريا يات

 1.00 1.11 1.18 1.19 0.94 االنجليزد 

 الوطني لالطتبار تقدموا ممن الةالب 4-1-1

 يي الك اقة من األد ى الحد على وحتلوا

 االولى املرحلة نهاية) التاس  للتف التحتيل

 (الثانود  التعليم من

 1.00 1.28 1.27 1.22 1.10 القراقة

 1.00 1.92 1.49 1.18 1.09 الريا يات

 1.00 1.31 1.21 1.22 1.01 االنجليزد 

 تحاق بالتعليم لمعد  اال 4-2-2
 

 1.00  ... 0.99 1.00 ماقبل االبتدائي

 1.00  ... 1.00 0.99 التعليم االبتدائي

 1.00 1.00 0.97 0.99 1.04 التعليم االعدادد

 1.12 1.00 1.00 0.99 1.01 التعليم الثانود 

مهارات تكنولوجيا املعلومات  4-4-1
 واالتتاالت

إرسا  رسائل البريد اإللكترو ي م  

 املل ات املرفقة
0.94 1.00 0.96 1.15 1.00 

استخدام أدوات الفسخ واللتف 

لتكرار أو نقل املعلومات داطل 

 املستند
1.08 1.13 1.17 1.23 1.00 

 1.00 1.25 1.24 1.21 1.19 توصيل وتثبي  أجهزة جديدة

ستخدام صيغة حسابية أساسية ا

 يي جدو  بيانات
0.73 0.69 0.71 0.67 1.00 

كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام 

 لغة برمجة متختتة
1.04 0.89 0.76 0.57 1.00 

إ شاق عروض تقديمية إلكترونية 

باستخدام برنامج العروض 

 التقديمية
1.00 1.05 1.11 1.14 1.00 

البحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها 

 وتكوياها
1.06 0.98 0.91 0.83 1.00 

نقل املل ات بين الكمبيوتر واألجهزة 

 األطرى 
0.84 0.82 0.80 1.00 1.00 

 االملام بالقراقة والكتابة
 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 سنة فأكثر( 15لبالغين )للكبار ا

 1.00 1.00 1.01 1.00 1.01 سنة (24-15) للشباب

 معد  االمية
 1.00 0.78 1.11 1.00 1.00 سنة فأكثر( 15لبالغين )للكبار ا

 1.00 0.20 0.22 0.64 0.54 سنة (24-15) للشباب

 املعلمين

 206.1 - ماقبل االبتدائي
1631.

0 
9.2 1.00 

 1.00 3.9 4.0 4.3 4.8 التعليم االبتدائي

 1.00 1.4 1.3 1.2 1.2 التعليم االعدادد

 1.00 1.2 1.0 1.1 1.1 التعليم الثانود 

   حسابات جهاز التخطيق واالحصاءاملصدر:

 

 و ساق على حد سواق، بالقراقة والكتابة والحساب بحلو  عام 6-4الغاية )
ً
 2030(: ك الة أن يلّم جمي  الشباب و سبة كبيرة من الكبار، رجاال

 من الك اقة يي املهارات الوظي ية املتتلة بما يلي: )أ(  4-6-1
ً
 األمية سبة السكان يي فئة عمرية معينة ال ين يحققون على األقل مستوى ثابتا

 و )ب( الحساب، حسا ال فس

 



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
66 
 

 (2019-2016) ية وال فس وال ئات العمريةمعد  األمية حسا ال ئات العمرية وال فس (4.11جدو  )

 ال فس ال فسية
ال ئات 

 العمرية
 2019 2018 2017 2016 الوحدة

 الهدف بحلو  
2030 

 قةريين
 0 0.4 0.6 0.7 0.8 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 0 1.8 2.2 2.5 2.9 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 0 1.1 1.4 1.6 1.9 الفسبة سنة فاكثر 15 املجموع

  ير قةريين
 0 0.9 0.9 1.3 1.5 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 0 0.4 0.7 0.9 1.1 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 0 0.8 0.9 1.2 1.4 الفسبة سنة فاكثر 15 املجموع

 املجموع
 0 0.9 0.9 1.2 1.5 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 0 0.7 1.0 1.2 1.5 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 0 0.8 1.0 1.2 1.5 الفسبة سنة فاكثر 15 املجموع

 قةريين
 0 0.00 0.00 0.04 0.05 الفسبة سنة 24 – 15 ذكور 

 0 0.00 0.04 0.04 0.05 الفسبة سنة 24 – 15 اناث

 0 0.00 0.02 0.04 0.05 الفسبة سنة 24 – 15 املجموع

  ير قةريين
 0 0.6 1.0 1.3 1.5 الفسبة سنة 24 – 15 ذكور 

 0 0.2 0.2 1.1 1.0 الفسبة سنة 24 – 15 اناث

 0 0.5 0.8 1.2 1.4 الفسبة سنة 24 – 15 املجموع

 املجموع
 0 0.5 0.9 1.1 1.3 الفسبة سنة 24 – 15 ذكور 

 0 0.1 0.2 0.7 0.7 الفسبة سنة 24 – 15 اناث

 0 0.4 0.7 1.0 1.2 الفسبة سنة 24 – 15 املجموع

 قةريين
 0 0.0 0.2 0.1 0.2 الفسبة سنة 25-49 ذكور 

 0 0.0 0.1 0.2 0.3 الفسبة سنة 25-49 اناث

 0 0.0 0.2 0.1 0.3 الفسبة سنة 25-49 املجموع

  ير قةريين
 0 1.0 1.0 1.3 1.6 الفسبة سنة 25-49 ذكور 

 0 0.2 0.5 0.3 0.6 الفسبة سنة 25-49 اناث

 0 0.8 0.9 1.1 1.4 الفسبة سنة 25-49 املجموع

 املجموع
 0 1.0 1.0 1.2 1.5 الفسبة سنة 25-49 ذكور 

 0 0.2 0.5 0.3 0.6 الفسبة سنة 25-49 اناث

 0 0.8 0.9 1.1 1.3 الفسبة سنة 25-49 املجموع

 قةريين
 0 1.7 2.2 2.8 3.4 الفسبة فاكثر 50 ذكور 

 0 7.7 9.9 10.8 12.8 الفسبة فاكثر 50 اناث

 0 4.8 6.1 6.9 8.1 الفسبة فاكثر 50 املجموع

  ير قةريين
 0 0.7 0.6 1.1 1.2 الفسبة فاكثر 50 ذكور 

 0 2.6 3.3 5.4 6.1 الفسبة فاكثر 50 اناث

 0 1.0 1.0 1.7 1.9 الفسبة فاكثر 50 املجموع

 املجموع
 0 0.8 0.7 1.3 1.4 الفسبة فاكثر 50 ذكور 

 0 4.7 6 7.7 8.8 الفسبة فاكثر 50 اناث

 0 1.6 1.9 2.6 2.8 الفسبة فاكثر 50 املجموع

 القوى العاملة بالعينة.املصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح 

 

 (2019-2016معد  االملام بالقراقة والكتابة للكبار والشباب حسا ال فسية وال فس و ال ئات العمرية  ) (4.12جدو  )

 ال فس ال فسية
ال ئات 

 العمرية
 2019 2018 2017 2016 الوحدة

 الهدف بحلو  
2030 

 قةريين
 100 99.6 99.4 99.3 99.2 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 100 98.2 97.8 97.5 97.1 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 100 98.9 98.6 98.4 98.1 الفسبة سنة فاكثر 15 املجموع

  ير قةريين
 100 99.1 99.1 98.7 98.5 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 100 99.6 99.3 99.1 98.9 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 100 99.2 99.1 98.8 98.6 الفسبة سنة فاكثر 15 املجموع

 املجموع
 100 99.1 99.1 98.8 98.5 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 100 99.3 99.0 98.8 98.5 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 100 99.2 99.0 98.8 98.5 الفسبة سنة فاكثر 15 املجموع

 قةريين
 100 100.0 100.0 100.0 100.0 الفسبة سنة 24 – 15 ذكور 

 100 100.0 100.0 100.0 100.0 الفسبة سنة 24 – 15 اناث

 100 100.0 100.0 100.0 100.0 الفسبة سنة 24 – 15 املجموع
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 (2019-2016معد  االملام بالقراقة والكتابة للكبار والشباب حسا ال فسية وال فس و ال ئات العمرية  ) (4.12جدو  )

 ال فس ال فسية
ال ئات 

 العمرية
 2019 2018 2017 2016 الوحدة

 الهدف بحلو  
2030 

  ير قةريين
 100 99.4 99.0 98.7 98.5 الفسبة سنة 24 – 15 ذكور 

 100 99.8 99.8 98.9 99.0 الفسبة سنة 24 – 15 اناث

 100 99.5 99.2 98.8 98.6 الفسبة سنة 24 – 15 املجموع

 املجموع
 100 99.5 99.1 98.9 98.7 الفسبة سنة 24 – 15 ذكور 

 100 99.9 99.8 99.3 99.3 الفسبة سنة 24 – 15 اناث

 100 99.6 99.3 99.0 98.8 الفسبة سنة 24 – 15 املجموع

 قةريين
 100 100.0 99.8 99.9 99.8  الفسبة سنة 25-49 ذكور 

 100 100.0 99.9 99.8 99.7  الفسبة سنة 25-49 اناث

 100 100.0 99.8 99.9 99.7  الفسبة سنة 25-49 املجموع

  ير قةريين
 100 99.0 99.0 98.7 98.4 الفسبة سنة 25-49 ذكور 

 100 99.8 99.5 99.7 99.4 الفسبة سنة 25-49 اناث

 100 99.2 99.1 98.9 98.6 الفسبة سنة 25-49 املجموع

 املجموع
 100 99.0 99.0 98.8 98.5 الفسبة سنة 25-49 ذكور 

 100 99.8 99.5 99.7 99.4 الفسبة سنة 25-49 اناث

 100 99.2 99.1 98.9 98.7 الفسبة سنة 25-49 املجموع

 قةريين
 100 98.3 97.8 97.2 96.6  الفسبة فأكثر 50 ذكور 

 100 92.3 90.1 89.2 87.2  الفسبة فأكثر 50 اناث

 100 95.2 93.9 93.1 91.9  الفسبة فأكثر 50 املجموع

  ير قةريين
 100 99.3 99.4 98.9 98.8 الفسبة فأكثر 50 ذكور 

 100 97.4 96.7 94.6 93.9 الفسبة فأكثر 50 اناث

 100 99.0 99.0 98.3 98.1 الفسبة فأكثر 50 املجموع

 املجموع
 100 99.2 99.3 98.7 98.6 الفسبة فأكثر 50 ذكور 

 100 95.3 94.0 92.3 91.2 الفسبة فأكثر 50 اناث

 100 98.4 98.1 97.4 97.2 الفسبة فأكثر 50 املجموع

 املصدر: جهاز التخطيق وا حصاء ، مسح القوى العاملة بالعينة.

 

مين املعارف واملهارات الاليمة لدعم التنمية املستدامة، بما يي ذلك جملة من أمور ماها التعليم 7-4الغاية )
ّ
(: ك الة أن يكتسا جمي  املتعل

باع أساليا العيش 
ّ
املستدامة، وحقوق اإل سان، واملساواة بين ال فسين، والترويج لثقافة السالم لتحقيف التنمية املستدامة وات

 2030 ونب  العنف، واملواطنة العاملية، وتقدير التنوع الثقايي، وتقدير مساهمة الثقافة يي التنمية املستدامة، بحلو  عام

التعليم من أجل التنمية املستدامة، بما يي ذلك املساواة بين ال فسين وحقوق اإل سان،  ’2‘تعليم املواطنة العاملية و ’ 1‘مدى تعميم  4-7-1

 ةالبوذلك على جمي  التعد يي )أ( السياسات التعليمية على التعيد الوطني؛ و )ب( املناهج الدراسية؛ و ) ( تدريا املعلمين؛ و )د( تقييم ال

 (4.13) جدو  
)ب( التعليم من أجل التنمية املستدامة بما يشمل املساواة النوع االجتماعي وحقوق  إلى أد مدى: )أ( توفير تعليم شامل

 (2019-2016اال سان، متضمنة يي جمي  املستويات )مستوى السياسات الوطنية( و)مستوى املناهج( و )مستوى املعلم( )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
 الهدف بحلو  

2030 

للمواطنين توفير تعليم الشامل 

 ) عم/ال(

 

السياسات الوطنية 

 للتعليم
  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم /ال(

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم /ال( املناهج الدراسية

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم /ال( تدريا املعلمين

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم /ال( تقييم الةالب

أجل التنمية مدى توفير تعليم من 

املستدامة )بما يي ذلك بما يشمل 

املساواة النوع االجتماعي وحقوق 
 اال سان( ) عم/ال(

السياسات الوطنية 

 للتعليم
  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم /ال(

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم /ال( املناهج الدراسية

 نعم نعم نعم نعم نعم نتية ) عم /ال( تدريب املعلمين

 نعم نعم نعم نعم نعم نتية ) عم /ال( تقييم الطالب

  العالي والتعليم املصدر: وزارة التعليم
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أ(: بناق مرافف تعليمية تراعي األط ا ، وذود اإلعاقة، وال روق بين ال فسين، ورف  مستوى املرافف التعليمية القائمة وتهيئة بيئة  -4الغاية )

 لل مي  من العنف تعليمية فعالة ومأمونة وطالية

 سبة املدار  التي تحتل على )أ( الةاقة الكهربائية، و)ب( شبكة اإلنترن  أل راض تعليمية، و) ( أجهزة حاسوبية أل راض التعليم،   1-أ-4
مختلةة، و)د( بنى تحتية ومواد مالئمة الحتياجات الةالب ذود اإلعاقة، و)هـ( مياه الشرب األساسية، و)و( مرافف صحية أساسية  ير 

 و)ي( مرافف أساسية لغسل األيدد )وفف التعاريف الواردة يي ميشر توفير املياه وطدمات الترف التحي والنظافة الصحية لل مي (

 (2019-2016نسبة املدارس ال   تتوفر هها املرافق والبنية التحتية والتكنولوجيا واالنترن  ) (4.14) جدول 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الخدمات واملرافف

 100 100 100 100 الفسبة توفر طاقة كهربائية

 100 100 100 100 الفسبة توفر شبكة اإلنترن  أل راض تعليمية

 100 100 100 100 الفسبة مياه الشرب االساسية

 100 100 100 100 الفسبة توفر أجهزة حاسوبية أل راض التعليم

 100 100 100 100 الفسبة الةالب ذود اإلعاقةبنى تحتية ومواد مالئمة الحتياجات 

 100 100 100 100 الفسبة مرافف صحية أساسية  ير مختلةة

 100 100 100 100 الفسبة مرافف أساسية لغسل األيدد

 والتعليم العالي التعليماملصدر: وزارة 

 

 )املئوية الفسبة) الكهربائية الةاقة على تحتل التي الثانوية املدار   سبة(: 4.6شكل)

 

، والدو  -4الغاية )
ً
ب(: التوس  بتورة ملحوظة على التعيد العاملي يي عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا
املعلومات ال زرية التغيرة النامية، والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما يي ذلك التدريا املنهي وتكنولوجيا 

 2030واالتتاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية يي البلدان املتقدمة والبلدان النامية األطرى بحلو  

 ونوع الدراسة تدفقات املساعدة االنمائية الرسمية لتقديم املنح الدراسية بحسا القةاع  م  1-ب-4

 املصدر: وزارة الخارجية
 

قات (: مجموع4.7شكل)
ّ
 ) 2017 لعام الثابتة باملعّدالت الدوالرات بماليين( املتلقية حسا البلدان الدراسية، للمنح الرسمية التدف
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 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم

  (2019- 2016)للهدف الرابع قيمة املساعدات االنمائية  (4.15) جدو  

 2030 الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهدف الهدف

4 
تعليم ذو جودة 

  ةعالي

 زيادة   634,913,292 849,986,138 ريا  قةرد 

     174,426,729  233,512,675 دوال امريكي
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 (: تحقيف ييادة كبيرة يي عدد املعلمين امليهلين، بوسائل ماها التعاون الدولي لتدريا املعلمين يي البلدان النامية، وبخاصة يي أقل -4الغاية )

ا والدو  ال زرية التغيرة   2030النامية، بحلو  عام البلدان نموًّ

 الحاصلين على الحد األد ى من امليهالت املةلوبة حسا املستوى التعليمياملعلمين  سبة  1- -4

 (4.16) جدو  

ملعلمين يي )أ( مرحلة ماقبل التعليم االبتدائي، و)ب( التعليم االبتدائي، و) ( التعليم اإلعدادد، و)د( اعدد و سبة 

حتلوا على األقل على الحد األد ى من التدريا املنظم للمعلمين )كالتدريا التربود(، قبل التعليم الثانود، ال ين 

 (2019- 2016) الخدمة أو يي أثناق الخدمة، الاليم للتدريس على املستوى املناسا

 /2015 الوحدة ال فس املرحلة
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

 الفسبة

 املئوية
الهدف بحلو  

2030 

 األط ا  رياض
 ييادة - 456 2 16 0 عدد ذكور 

 ييادة 100 4187 3262 3298 3159 عدد إناث

 ييادة 100 4643 3264 3314 3159 عدد املجموع

 االبتدائية املرحلة
 ييادة 100 2677 2552 2348 2076 عدد ذكور 

 ييادة 100 10416 10097 10087 9895 عدد إناث

 ييادة 100 13093 12649 12435 11971 عدد املجموع

 اإلعدادية املرحلة
 ييادة 100 2129 2205 2266 2263 عدد ذكور 

 ييادة 100 3055 2859 2793 2640 عدد إناث

 ييادة 100 5184 5064 5059 4903 عدد املجموع

 املرحلة الثانوية
 ييادة 100 2214 2298 2352 2275 عدد ذكور 

 ييادة 100 2570 2376 2482 2405 عدد إناث

 ييادة 100 4784 4674 4834 4680 عدد املجموع

 ميشر التكافي بين ال فسين

رياض 

 االط ا 
 - 206.1 1631.0 9.2 - 1.00 

 1.00 - 3.9 4.0 4.3 4.8  االبتدائية

 1.00 - 1.4 1.3 1.2 1.2  اإلعدادية

 1.00 - 1.2 1.0 1.1 1.1  الثانوية

و يتلقى جميع املعلمين في مدارس التعليم  .للعمل كمعلمين في مدارس التعليم الحكومي و الخاص الحصول على مؤهل تربوي قبل الخدمة املرشحيناشترط لقبول  مالحاة:

 الحكومي تدريبا سنوي
 
 ثناء الخدمة.أ ا

 املصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي
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 الخامس  ملخ  الهدف

  اية 14 الغايات تح  الهدف:عدد 

 ميشر 14 عدد امليشرات تح  الهدف:
 

 %93 = املستدامة التنمية أهداف من الخامس للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 13 متوفر

 0 جارد توفيره

 1  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 14 املجموع

 

تحقيف املساواة بين ال فسين وتمكين كل الفساق  : الخامس الهدف

 وال تيات
 

 (: القضاق على جمي  أشكا  التمييز  د جمي  الفساق وال تيات يي كل مكان1-5الغاية )
 

  ما إذا كان ثمة أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإن اذ ورصد املساواة وعدم التمييز على أسا  ال فس 5-1-1

  ال فسين بين التمييز وعدم املساواة تعزي  التي والقوانين التشريعات دعض

 ال فسية

 ( لسنة 38قانون رقم )(9دشأن ال فسية القةرية يي املادة رقم ) 2005 : 

تمنح الدو  األطراف املرأة حقا مساويا لحف الرجل يي اكتساب جفسيتها أو االحت اظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه طا  أال يترتا  -1
الزوا  من أجنبي أو تغيير جفسية الزو  أثناق الزوا ، أن تتغير تلقائيا جفسية الزوجة، أو أن تتبح بال جفسية أو أن ت رض على 

 عليها جفسية الزو .

 تمنح الدو  األطراف املرأة حقا مساويا لحف الرجل فيما يتعلف بجفسية أط الها. -2
 

 الزوا 

 ( لسنة 21قانون رقم )الزوا  من األجانادشأن تنظيم  1989. 

 ( لسنة 11قانون رقم )دشأن تنظيم الزوا  من األجانا 1989( لسنة 21بتعديل دعض أحكام القانون رقم ) 1994. 

 ( لسنة 8قانون رقم )دشأن تنظيم الزوا  من األجانا 1989( لسنة 21بتعديل دعض أحكام القانون رقم ) 2005. 

 ( لسنة 22قانون رقم )بإصدار قانون األسرة 2006. 

 ( لسنة 13قانون رقم )دشأن تنظيم الزوا  من األجانا 1989( لسنة 21بتعديل دعض أحكام القانون رقم ) 2015. 

 ( لسنة 32قرار مجلس الويراق رقم )تهابتشكيل ل نة النظر يي طلبات الزوا  من األجانا وتحديد مكافأ 2015. 

https://almeezan.qa/LawPage.aspx?ID=2558
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 الريا ة والترفية لل تيات

 ( لسنة 154قرار ويير الشباب والريا ة رقم )باعتماد النظام األساس ي ملركز فتيات الخور  2015 

 ( لسنة 218قرار ويير الشباب والريا ة رقم )بتأسيس مركز الريادة لل تيات واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه األساس ي 2015 

  بتأسيس مركز فتيات الوكرة واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه األساس ي 2016( لسنة 107رقم )قرار ويير الثقافة والريا ة 

 ( لسنة 28قرار ويير الثقافة والريا ة رقم )بتأسيس مركز املجد لل تيات واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه األساس ي 2018 

 ( لسنة 186قرار ويير الثقافة والريا ة رقم )س ي ملركز الدانة لل تياتباعتماد النظام األسا 2019 
 

 التعليم

 ( لسنة 14قانون رقم )دشأن فرض رسم على استخرا  الشهادات التي تتدرها ويارة التربية والتعليم 1987 

 ( لسنة 11قانون رقم )دشأن مساواة طالب دو  مجلس التعاون لدو  الخليج العربية يي ميسسات التعليم العالي 1988 

 ( لسنة 17قانون رقم )بنظام إع اق املوظ ات القةريات بويارة التربية والتعليم من الخدمة 1995 

 ( لسنة 7قانون رقم )دشأن السماح ملواطني دو  مجلس التعاون لدو  الخليج العربية بممارسة الفشا  االقتتادد يي  1997
 املجاالت التعليمية

 ( لسنة 6قانون رقم )دشأن مزاولة الخدمات التعليمية 2000 

  دشأن التعليم اإللزامي 2001( لسنة 25)قانون رقم 

 ( لسنة 37مرسوم بقانون رقم )بإ شاق املجلس األعلى للتعليم وتعيين اطتتاصاته 2002 

 ( لسنة 39مرسوم بقانون رقم )بتنظيم ويارة التربية والتعليم وتعيين اطتتاصاتها 2002 

 ( لسنة 7قانون رقم )بإ شاق املجلس األعلى للتعليم وتعيين  2002( لسنة 37)بتعديل دعض أحكام املرسوم بقانون رقم  2004
 اطتتاصاته

 ( لسنة 10قانون رقم )بتنظيم ويارة التربية والتعليم وتعيين  2002( لسنة 39بتعديل دعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2005
 اطتتاصاتها

 ( لسنة 14قانون رقم )بإ شاق املجلس األعلى للتعليم وتعيين  2002( لسنة 37بتعديل دعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2006
 اطتتاصاته

 ( لسنة 25قانون رقم )دشأن التعليم اإللزامي 2001( لسنة 25بتعديل دعض أحكام القانون رقم ) 2009 

 ( لسنة 7قانون رقم )بنظام القسائم التعليمية 2012 

 ( لسنة 11قرار مجلس الويراق رقم )دشأن التقاعد واملعاشات على العاملين  2002لسنة  (24دسريان أحكام القانون رقم ) 2014
 القةريين بميسسة التعليم فوق ال مي 

 ( لسنة 13مرسوم بقانون رقم )بنظام القسائم التعليمية 2012( لسنة 7بتعديل دعض أحكام القانون رقم ) 2014 

 ( لسنة 10قانون رقم )استخرا  الشهادات التي تتدرها ويارة  دشأن فرض رسم على 1987( لسنة 14بإلغاق القانون رقم ) 2015
 التربية والتعليم

 ( لسنة 18قانون رقم )بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية 2015 

 ( لسنة 12قانون رقم )بتعديل دعض القوانين ذات التلة بويارة التعليم والتعليم العالي 2017 
 

 واالجايات السنوية العمل

 ( لسنة 5قرار مجلس الويراق رقم )دشأن منح موظ ات مشغل املرأة القةرية اإلجاية السنوية 1996 

 ( لسنة 8قانون رقم )بإصدار قانون إدارة املوارد البشرية 2009 

 ( لسنة 32قرار مجلس الويراق رقم )بإصدار الالئحة التن ي ية لقانون املوارد البشرية املدنية 2016 

  لييكد 2016لسنة  32ئحته التن ي ية التادرة بقرار مجلس الويراق رقم وال  2016لسنة  (15)قانون املوارد البشرية املدنية رقم  ،
 
ً
 طال  فترتي الحمل والو   وذلك تقديرا

ً
 طاصا

ً
على عدم التمييز يي الحقوق الوظي ية فمنح املشرع القةرد الفساق العامالت و عا

صحتهن أو صحة جنياهن وما قد ييدد إليه ذلك من  منه ملا تستوجا حالتهن من رعاية صحية وعدم تعريضهن لألعما  التي تيثر يي
إجها هن او مر هن ، وذلك حر  املشرع القةرد على توفير الحماية الاليمة لهن وأقر منح الفساق العامالت إجاية للحمل 

 والو  .

 ( لسنة 28قرار ويير التنمية اإلدارية والعمل والشيون االجتماعية رقم )هر جمعية املرأة القةرية باملوافقة على تس يل وش 2018
 للوعي االقتتادد واالستثمارد 
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  (:73يي املادة رقم ) 2016لعام  15قانون املوارد البشرية واملدنية رقم-  
"تمنح املوظ ة إجاية و   براتا إجمالي ملدة شهرين ال تحسا من اجاياتها األطرى ، على أن تقدم املوظ ة ما يثب  الو   بتقرير 

طبف األصل من شهادة ميالد الة ل وتكون مدة اإلجاية يي حالة و   التوائم ثالثة أشهر  وللموظ ة بناق على طلبها طبي أو صورة 
 الحتو  على رصيدها من إجاياتها الدورية إ افة إلى إجاية الو   " .

  ث نت  على : من ذات القانون على حف املوظ ة القةرية يي رعاية أوالدها من ذود اإلعاقة حي 74أكدت املادة 
" يجوي منح املوظ ة القةرية إجاية براتا إجمالي لرعاية أوالدها من ذود اإلعاقة أو املتابين بأمراض تستوجا ماليمة األم لهم ، 

بناق على تقرير من ال هة الةبية املختتة ، وذلك بموافقة الرئيس ملدة طمس سنوات بحد أقص ى ، وبموافقة رئيس مجلس الويراق 
 على ذلك .فيما ياد 

 وبجوي منح املوظ ة القةرية إجاية يي الحاالت األطرى وفقا للشرو  والضوابن التي يتدر بها قرار من مجلس الويراق". 

 التقاعد واملعاشات

 ( لسنة 24قانون رقم )يي املواد التاليةدشأن التقاعد واملعاشات  2002 
o   ألرملة صاحا (: إ16رقم )املادة 

ً
املعاش، كان لها الحف يي ال م  بين راتبها من عملها أو معاشها وبين ذا كان املعاش مستحقا

املعاش املستحف لها عن يوجها دون التقيد بحد أقص ى، وتجم  البف  بين معاشها واملعاش املستحف لها عن أمها أو أبيها أو عن 

 يي حالة وفاة يوجته املوظ ة أو صاحبة املعاش، ويخ ض
ً
  كليهما.ويستحف الزو  معاشا

ً
املعاش إلى النتف إذا استحف معاشا

 من أد جهة من ال هات الخا عة ألحكام ه ا القانون، فإذا كان ه ا املعاش اآلطر أو الراتا أقل من نتف املعاش 
ً
آطر أو راتبا

 صرف له ال رق.

o إذا طلق .: يوقف صرف معاش األرملة املستحف لها عن يوجها املتويى إذا تزوج ، ويعاد إليها (18رقم ) املادة 
 ويوقف صرف معاش األم املستحف لها عن اباها املتويى إذا تزوج  دغير والده، ويعاد إليها إذا طلق .

ويوقف صرف معاش املستحف للبف  أو األط  أو بف  االبن إذا تزوج  أو شغل  وظي ة دائمة بإحدى ال هات الخا عة ألحكام 

 إذا طلق  أو ترمل  أو انته   ه ا القانون، فإذا كان راتبها من عملها أقل من
ً
املعاش صرف لها ال رق، ويعاد إليها معاشها كامال

 طدمتها.

 آخر صرف لها املعاش األكور.
 
 وفي جميع األحوال إذا ترمل  مستحقة املعاش من حديد واستحق  معاشا

 ( لسنة 34قرار مجلس الويراق رقم )التقاعد واملعاشات على العاملين  دشأن 2002( لسنة 24دسريان أحكام القانون رقم ) 2017
 املعارض وامليتمرات وبشركة مجموعة آ  سري  القابضة القةريين بمعهد قةر لتةوير 

 

 أةللمر   ا شاق ميسسات

 ( لسنة 3قرار مجلس الويراق رقم )بإ شاق الل نة اإلستشارية لشئون املرأة بويارة األوقاف والشئون اإلسالمية 1998 

 ( 23قرار أميرد رقم)  دشأن املجلس األعلى لشيون األسرة 2002لسنة 

 ( لسنة 5قرار ويير شيون الخدمة املدنية واإلسكان رقم )باملوافقة على تأسيس وتس يل وشهر امليسسة القةرية لحماية  2003
 الة ل واملرأة

 ( لسنة 4قرار رئيس املجلس األعلى لشيون األسرة رقم )ة ل واملرأة إلى ميسسة طاصة بتحويل امليسسة القةرية لحماية ال 2007
 ذات ن   عام

 ( لسنة 1قرار رئيس املجلس األعلى لشيون األسرة رقم )دشأن وثيقة تأسيس امليسسة القةرية ملكافحة االتجار بالبشر  2008
 )ميسسة طاصة ذات ن   عام(

 ( لسنة 2قرار رئيس املجلس األعلى لشيون األسرة رقم )ذود االحتياجات الخاصة إلى ميسسة  بتحويل مركز الش ل  لألط ا  2007
 طاصة ذات ن   عام

 ( لسنة 3قرار رئيس املجلس األعلى لشيون األسرة رقم )بتحويل مركز االستشارات العائلية إلى ميسسة طاصة ذات ن   عام 2007 

 ( لسنة 4قرار رئيس املجلس األعلى لشيون األسرة رقم )املرأة إلى ميسسة طاصة بتحويل امليسسة القةرية لحماية الة ل و  2007
 ذات ن   عام

 ( لسنة 5قرار رئيس املجلس األعلى لشيون األسرة رقم )بتحويل املركز الثقايي للة ولة إلى ميسسة طاصة ذات ن   عام 2007 

 ( لسنة 6قرار رئيس املجلس األعلى لشيون األسرة رقم )ت ن   بتحويل امليسسة القةرية لرعاية األيتام إلى ميسسة طاصة ذا 2007
 عام

 ( لسنة 7قرار رئيس املجلس األعلى لشيون األسرة رقم )بتحويل امليسسة القةرية لرعاية املسنين إلى ميسسة طاصة ذات  2007
 ن   عام
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 ( لسنة 15قرار أميرد رقم )بتنظيم املجلس األعلى لشيون األسرة 2009 

 ( لسنة 23قرار أميرد رقم )املجلس األعلى لشيون األسرةبتعيين رئيس ونائا رئيس وأعضاق  2009 

 ( لسنة 24قرار أميرد رقم )بتعيين أمين عام املجلس األعلى لشيون األسرة 2009 

 ( لسنة 23قرار أميرد رقم )بتعيين أمين عام املجلس األعلى لشيون األسرة  2013 

 ( لسنة 28قرار ويير التنمية اإلدارية والعمل والشيون االجتماعية رقم )على تس يل وشهر جمعية املرأة القةرية باملوافقة  2018
 للوعي االقتتادد واالستثمارد 

 ( لسنة 26قرار مجلس الويراق رقم )بإ شاق الل نة الوطنية املعنية دشيون املرأة والة ل وكبار السن واألشخا  ذود  2019
 اإلعاقة

 

 الضمان االجتماعي

 ( لسنة 8قرار مجلس الويراق رقم )( لسنة 38املعاش املستحف لل ئات املنتو  عليها يي القانون رقم )دشأن تحديد قيمة  1997
 دشأن الضمان االجتماعي وقواعد منحه 1995

 

 امليتمرات وال عاليات

 ( لسنة 14مرسوم رقم )بالتتديف على م كرة ت اهم للتعاون يي مجا  املعارض وامليتمرات بين حكومة دولة قةر وحكومة  2011
 دولة الكوي 

 بتنظيم الل نة الحكومية لتفسيف امليتمرات وال عاليات 2015( لسنة 34لويراق رقم )قرار مجلس ا 

 ( لسنة 18قرار مجلس الويراق رقم )بتنظيم الل نة الحكومية لتفسيف  2015( لسنة 34بتعديل دعض أحكام القرار رقم ) 2016
 امليتمرات وال عاليات

 ( لسنة 13قرار مجلس الويراق رقم )بتنظيم الل نة الحكومية لتفسيف  2015( لسنة 34أحكام القرار رقم )بتعديل دعض  2017
 امليتمرات وال عاليات

 
 التميز  د املرأةالقضاق على جمي  اشكا  

 ( لسنة 28مرسوم رقم )1979باملوافقة على انضمام دولة قةر إلى ات اقية القضاق على جمي  أشكا  التمييز  د املرأة لعام  2009 
 

 يي صن  القرار  مشاركة املراة

 ( لعام 1تعين او  وييرة يي قةر ، وذلك بقرار اميرد رقم )وييرة لويارة التربية  –، بتعيين سعادة / شيخة احمد املحمود 2003
 والتعليم.

 ( لسنة 139قرار أميرد رقم )بف   بتعيين املندوب الدائم لدولة قةر لدى األمم املتحدة بفيويوري بتعيين سعادة الشيخة عليا 2013
 لدولة قةر لدى األمم املتحدة بفيويوري

ً
 دائما

ً
 أحمد بن سيف آ  ثا ي الس ير فوق العادة امل وض، مندوبا

 ( لسنة 53قرار أميرد رقم )بتعيين مدير ل امعة قةر ، بتعيين الدكتورة شيخة عبدهللا املسند مديرة ل امعة قةر وهي أو   2003
 .سيدة تتولى ه ا املنتا

  1999القةرية على حقها يي االقتراع من  عام حتل  املرأة. 

  دعد إقرار حقي االنتخاب والترشيح للمرأة القةرية يي 47بفسبة  1998شارك  القةريات يي االنتخابات البلدية التي بدأت عام %
 وكان لها نتيا يي ال وي بمقعد. 1997طةاب سمو األمير يي الدورة  االعتيادية ملجلس الشورى عام 

  بتجديد عضوية دعض  2017( لسنة 22األميرد رقم )قرار وذلك ب، 2017 مجلس الشورى للمرة األولى يي قةريات  ساقربعة أتعيين
 أعضاق مجلس الشورى وتعيين أعضاق جدد باملجلس

  ةريات م وهي أو  شركة يي املنةقة كلها، تتملكها بالتساود مجموعة من السيدات الق1998أ شئ  شركة االستثمار للسيدات عام
م أشهر "منتدى سيدات 2000وبنك قةر الوطني، وتديرها سيدة قةرية هي الشيخة هنادد بف  ناصر آ  ثا ي. ويي شهر نوفمبر 

بموافقة  رفة تجارة قةر وصناعة قةر التي اعتبرت املنتدى إحدى ل ان الغرفة بهدف تهيئة املناخ االجتماعي ملساعدة  ”األعما 
ى ممارسة دورهن يي عملية التنمية وتش ي  العناصر الفسائية على املساهمة ال عالة يي إقامة سيدات األعما  القةريات عل

 .املشروعات والتناعات التغيرة والحرفية وتعزيز دور املرأة القةرية يي اتخاذ القرارات االقتتادية

  آ  ثا ي عضو ل نة حقوق الة ل باألمم م عن فوي سعادة الشيخة الدكتورة  الية بف  محمد بن حمد 2001أعلن يي فبراير عام
دولة من الدو  التي وقع  على ات اقية حقوق  21املتحدة يي االنتخابات التي عقدت يي مبنى األمم املتحدة بفيويوري دعد تنافس 

عن دولة الة ل على املقاعد الخمسة الشا رة يي الل نة. وقد رشح  الدكتورة  الية بف  محمد بن حمد آ  ثا ي له ا املنتا 
 .قةر ول ترة أرب  سنوات قادمة
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  املرأة القةرية تتبوأ مناصا مهمة يي هيئات األمم املتحدة تم اطتيار مرشحة دولة قةر سعادة الشيخة حتة بف  طلي ة آ  ثا ي
بين طمسة مقررا لل نة الدولية للمعاقين. وجاق اطتيار السيد كويي عنان األمين العام لألمم املتحدة مرشحة دولة قةر من 

 2005-2003مرشحين من جنوب إفريقيا والنرويج والبرتغا  وهولندا 
 

 امليراث

 ( لسنة 22قانون رقم )بإصدار قانون األسرة 2006 
 

 الصحة

 ( لسنة 7قانون رقم )(:12يي املادة رقم ) دشأن نظام التأمين التحي االجتماعي 2013 
o ( 12املادة رقم:) 

تتخ  الدو  األطراف جمي  التدابير املناسبة للقضاق على التمييز  د املرأة يي ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها،  -1

 .على أسا  تساود الرجل واملرأة  ، الحتو  على طدمات الرعاية الصحية، بما يي ذلك الخدمات املتعلقة بتخةين األسرة
املادة تك ل الدو  األطراف للمرأة الخدمات املناسبة فيما يتعلف بالحمل والوالدة وفترة ما دعد الوالدة، وتوفر من ه ه  1بالر م من أحكام ال قرة 

 لها الخدمات املجانية عند االقتضاق،وك لك التغ ية الكافية أثناق الحمل والر اعة.
 

 السلةة القضائية

  2011تعيين او   امرأة يي السلك القضائي يي دولة قةر عام 

  تتخ  الدو  األطراف جمي  التدابير املناسبة للقضاق على ( :7رقم ) املادةإت اقية القضاق على جمي  أشكا  التمييز  د املرأة  يي
 التمييز  د املرأة يي الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه طا  تك ل للمرأة، على قدم املساواة م  الرجل، الحف يي:

 .االنتخابات واالست تاقات العامة، وأهلية االنتخاب ل مي  الهيئات التي يفتخا أعضاؤها باالقتراع العامالتتوي  يي جمي    )أ( 
)ب( املشاركة يي صيا ة سياسة الحكومة وتن ي  ه ه السياسة ويي شغل الوظائف العامة وتأدية جمي  املهام العامة على جمي  

 . املستويات الحكومية
 نظمات وال معيات  ير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد) ( املشاركة يي جمي  امل

 

 االتجار باملراة

  تتخ  الدو  األطراف جمي  التدابير املناسبة، بما يي ذلك  (:6رقم) املادةإت اقية القضاق على جمي  أشكا  التمييز  د املرأة  يي
 التشري ، ملكافحة جمي  أشكا  االتجار باملرأة واستغال  دعارة املرأة.

 

 تمثيل الحكومي على املستوى الدولي 

  ر املناسبة لتك ل للمرأة، تتخ  الدو  األطراف جمي  التدابي(: 8رقم ) املادةإت اقية القضاق على جمي  أشكا  التمييز  د املرأة  يي

 .على قدم املساواة م  الرجل ودون أد تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على املستوى الدولي واالشتراي يي أعما  املنظمات الدولية
 

 املساواة بين ال فسين

 ( 1إت اقية القضاق على جمي  أشكا  التمييز  د املرأة  يي املادة رقم:)  أل راض ه ه االت اقية يعني متةل  "التمييز  د املرأة" أد

على أسا  تساود الرجل  ت رقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أسا  ال فس ويكون من آثاره أو أ را ه النيل من االعتراف للمرأة،

ية والثقافية واملدنية أو يي أد ميدان واملرأة، بحقوق اإل سان والحريات األساسية يي امليادين السياسية واالقتتادية واالجتماع

 آطر، أو إبةا  االعتراف للمرأة به ه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها دغض النظر عن حالتها الزوجية.
 

 الوالية على أموا  القاصرين 

 2006لسنة  22قانون األسرة رقم يي  تضمن جملة من األحكام التي تك ل حماية أموا  الة ل والرقابة على تترفات املسيو  عنه  .
عالج القانون مسائل عدة تتعلف بحماية األط ا  ، قبل الوالدة وبعدها ، واإلن اق عليه وحضانته وحقه يي أموا  الهبة ، فقد 

 عن حف 196-195، 187-165،  82-75،  100-88وذلك يي املواد ) 
ً
ب يي اإلرث ال د نظمه القانون يي البا االط ا  ، ) فضال

 .الخامس منه
 

 ذود االحتياجات الخاصة

 ( لسنة 2قانون رقم )دشأن ذود االحتياجات الخاصة 2004 
 

 إشراي األط ا  يي سباق اله ن

 ( لسنة 22قانون رقم )بحظر جلا وتشغيل وتدريا وإشراي األط ا  يي سباق اله ن 2005 
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 اإلجراقات ال نائية

 ( لسنة 23قانون رقم )اإلجراقات ال نائيةبإصدار قانون  2004 

 
 الحصاء املصدر: تجميع جهاز التخطيق وا

  https://almeezan.qaاملصدر: موقع امليزان ، البوابة القانوينة القطرية 

 2011املصدر: اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املراة )التقارير األولية للدول األطراف( قطر 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgU%2BGVhCNQpWtRROUJcRa%2Bolx6uE

BsznJWlPjIwciZu0KrJ1LB%2F93BETuP3pi3GV7BL4B6q4mR4QzvqaZVND0Sp54vyxldMDM%2Bfop7J9lUR%2F  

  https://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=9604املصدر: موقع محامو قطر 
 

 (2019-2016) مدى توفر استراتيجية املساواة وعدم التمييز  (5.1) جدو  

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر

 1  =  عم مدى توفر استراتيجية املساواة وعدم التمييز  

 0=      ال
1 1 1 1 1 

 = ال  0  = نعم،1 مالحاة: 
 املصدر: جهاز التخطيق واالحصاء

 

العام والخا ، بما يي ذلك االتجار بالبشر واالستغال (: القضاق على جمي  أشكا  العنف  د جمي  الفساق وال تيات يي املجالين 2-5الغاية )

 ال فس ي و ير ذلك من أنواع االستغال 

ثني عشر ي من عشير حالي أو سابف، طال  األ سبة الفساق وال تيات يي الخامسة عشر ومافوق تعر ن لعنف بد ي أو جفس ي أو ن س  5-2-1

 السابقة، متن ة بحسا شكل العنف والعمر
ً
 شهرا

 (5.2) جدو  
 و ن س ي من قبل الزو  الحالي أو السابفأو جفس ي أسنة فما فوق( الالتي تعر ن لعنف جسدد  15عدد الفساق )

ومكان  حسا ال ئات العمرية والحالة التعليمية والحالة الزواجية والبلدية والعالقة بقوة العمل العشيرحسا 
 (2019-2016)حدوث العنف

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

مجموع الفساق الالتي تعر ن 
 للعنف بانواعه

 0 182 140 153 117 عدد شخ  سليم

 0 0 0 0 0 عدد ذود االحتياجات الخاصة

 0 182 140 153 117 عدد املجموع

 ال ئات العمرية

 0 5 2 3 4 عدد سنة 19 – 15

 0 21 12 10 8 عدد سنة 24 – 20

 0 34 30 29 27 عدد سنة 29 – 25

 0 33 29 49 28 عدد سنة 34 – 30

 0 40 37 37 25 عدد سنة 39 – 35

 0 29 16 18 8 عدد سنة 44 – 40

 0 11 9 5 6 عدد سنة 49 – 45

 0 4 3 1 6 عدد سنة 54 – 50

 0 4 1 0 2 عدد سنة 59 – 55

 0 0 1 0 1 عدد سنة 64 – 60

 0 0 0 0 0 عدد سنة فاكثر 65

 0 1 0 1 2 عدد  ير مبين

 مكان حدوث العنف

 0 158 127 139 103 عدد مكان السكن

 0 0 0 0 0 عدد بر

 0 12 5 8 7 عدد شارع

 0 0 1 1 1 عدد مدرسة

 0 12 7 5 6 عدد أطرى 

 العالقة بقوة العمل

 0 140 75 139 92 عدد تعمل

 0 0 0 0 0 عدد متعةلة

 0 0 4 0 0 عدد مت ر ة للدراسة

 0 42 61 14 24 عدد العما  املنز   مت ر ة

 0 0 0 0 1 عدد متقاعده

 0 0 0 0 0 عدد اطرى 

https://almeezan.qa/
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgU%2BGVhCNQpWtRROUJcRa%2Bolx6uEBsznJWlPjIwciZu0KrJ1LB%2F93BETuP3pi3GV7BL4B6q4mR4QzvqaZVND0Sp54vyxldMDM%2Bfop7J9lUR%2F
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgU%2BGVhCNQpWtRROUJcRa%2Bolx6uEBsznJWlPjIwciZu0KrJ1LB%2F93BETuP3pi3GV7BL4B6q4mR4QzvqaZVND0Sp54vyxldMDM%2Bfop7J9lUR%2F
https://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=9604
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 (5.2) جدو  
 و ن س ي من قبل الزو  الحالي أو السابفأو جفس ي أسنة فما فوق( الالتي تعر ن لعنف جسدد  15عدد الفساق )

ومكان  حسا ال ئات العمرية والحالة التعليمية والحالة الزواجية والبلدية والعالقة بقوة العمل العشيرحسا 
 (2019-2016)حدوث العنف

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

 البلدية

 0 61 68 66 55 عدد الدوحة

 0 55 22 31 22 عدد الريان

 0 16 13 14 23 عدد الوكرة

 0 38 0 0 6 عدد أم صال 

 0 9 26 40 2 عدد الخور 

 0 0 5 0 0 عدد الشما 

 0 1 0 0 6 عدد الظعاين

 0 2 6 2 3 عدد الشحانية

 الحالة التعليمية

 0 19 10 27 11 عدد بدون ميهل

 0 13 8 13 10 عدد ابتدائية

 0 85 58 56 49 عدد اعدادية/ وثانود 

 0 33 41 34 22 عدد جامعي فما فوق 

 0 32 23 23 25 عدد  ير مبين

 املصدر: وزارة الداخلية
 

 السابقة، بحسا العمر  نف جفس ي من  ير العشير ، طال  األالخامسة عشر ومافوق تعر ن لع سبة الفساق وال تيات يي  5-2-2
ً
ثني عشر شهرا

 ومكان حدوث العنف

 (5.3) جدو  
 و ن س ي من قبل أشخا   ير العشيرأو جفس ي أسنة فما فوق( الالتي تعر ن لعنف جسدد  15عدد الفساق )

 والحالة الزواجية والبلدية والعالقة بقوة العمل ومكان حدوث العنفحسا ال ئات العمرية والحالة التعليمية 
 (2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

مجموع الفساق الالتي تعر ن 
 للعنف بانواعه

 0 266 210 224 229 عدد شخ  سليم

 0 0 4 0 0 عدد ذود االحتياجات الخاصة

 0 266 214 224 229 عدد املجموع

 ال ئات العمرية

 0 7 7 5 13 عدد سنة 19 – 15

 0 21 20 18 18 عدد سنة 24 – 20

 0 64 30 42 53 عدد سنة 29 – 25

 0 51 52 47 45 عدد سنة 34 – 30

 0 41 39 36 36 عدد سنة 39 – 35

 0 38 23 30 24 عدد سنة 44 – 40

 0 19 19 22 19 عدد سنة 49 – 45

 0 9 12 13 9 عدد سنة 54 – 50

 0 9 6 3 6 عدد سنة 59 – 55

 0 2 2 2 4 عدد سنة 64 – 60

 0 4 4 3 1 عدد سنة فاكثر 65

 0 1 0 3 1 عدد  ير مبين

 مكان حدوث العنف

 0 154 123 119 122 عدد مكان السكن

 0 0 2 1 0 عدد بر

 0 37 31 33 37 عدد شارع

 0 8 11 10 10 عدد مدرسة

 0 67 47 61 60 عدد أطرى 

 العالقة بقوة العمل

 0 252 132 218 183 عدد تعمل

 0 0 0 0 0 عدد متعةلة

 0 1 9 2 1 عدد مت ر ة للدراسة

 0 11 72 4 43 عدد مت ر ة العما  املنز  

 0 2 1 0 2 عدد متقاعده

 0 0 0 0 0 عدد اطرى 

 0 140 114 134 135 عدد الدوحة البلدية
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 (5.3) جدو  
 و ن س ي من قبل أشخا   ير العشيرأو جفس ي أسنة فما فوق( الالتي تعر ن لعنف جسدد  15عدد الفساق )

 والحالة الزواجية والبلدية والعالقة بقوة العمل ومكان حدوث العنفحسا ال ئات العمرية والحالة التعليمية 
 (2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 
 0 74 63 50 53 عدد الريان

 0 24 11 14 19 عدد الوكرة

 0 19 0 0 10 عدد أم صال 

 0 3 20 23 7 عدد الخور 

 0 2 5 0 0 عدد الشما 

 0 0 0 0 5 عدد الظعاين

 0 4 1 3 0 عدد الشحانية

 الحالة التعليمية

 0 27 22 35 21 عدد بدون ميهل

 0 41 5 31 25 عدد ابتدائية

 0 108 78 76 99 عدد وثانود اعدادية/ 

 0 33 50 46 35 عدد جامعي فما فوق 

 0 57 59 36 49 عدد  ير مبين

 املصدر: وزارة الداخلية

 

(: القضاق على جمي  املمارسات الضارة، من قبيل يوا  األط ا ، والزوا  املبكر، والزوا  القسرد، وتشويه األعضاق التناسلية 3-5الغاية )

 لإلناث 

سنة، الالتي تزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة سنة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة  24و  20الفساق الالتي تتراوح أعمارهن بين  سبة  5-3-1

 سنة

 (5.4) جدو  
سنة، الالتي تزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة سنة وقبل  24و  20 سبة الفساق الالتي تتراوح أعمارهن بين 

 (2012/2013بلوغ سن الثامنة عشرة سنة )

 2030الهدف بحلو   2013/2012 الوحدة العمر عند الزوا  األو  

 0.0 0.0 الفسبة عام 15قبل بلوغ 

 0.0 4.2 الفسبة عام 18قبل بلوغ 

 التتوفر بيانات محدثه من املصدر
 ، املسح العنقودي املتعدد املؤشرات. حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا   

 

  سنة، 24 و 20 بين أعمارهن تتراوح الالتي الفساق  سبة(: 5.1شكل)

 (املئوية الفسبة) عشرة الثامنة سن بلوغ عشرة وقبل الخامسة سن بلوغ قبل بقرين ارتبةن أو تزوجن والالتي
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، والالتي طضعن لعملية تشوية/بتر األعضاق التناسلية، حسا العمر  49و  15 سبة ال تيات والفساق الالتي تتراوح أعمارهن بين  5-3-2
ً
 عاما

 (5.5) جدو  
، والالتي طضعن لعملية تشوية/بتر  49و  15 سبة ال تيات والفساق الالتي تتراوح أعمارهن بين 

ً
عاما

 (2019-2016) حسا ال ئات العمرية األعضاق التناسلية

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية ال فس

 اناث

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة 24 – 15

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة 34 – 25

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة 49-  35

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة املجموع

 ال حة العامةاملصدر: وزارة 

 
(: االعتراف بأعما  الرعاية والعمل املنزلي  ير املدفوعة األجر وتقديرها، بتوفير الخدمات العامة والهياكل األساسية، وو   4-5الغاية )

 على التعيد سياسات للحماية االجتماعية، وتعزيز تقاسم املسيولية داطل األسرة املعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك 
ً
مناسبا

 الوطني

  سبة الوق  املخت  لألعما  املنزلية وأعما  الرعاية  ير مدفوعة األجر، بحسا ال فس، والعمر، واملكان  5-4-1
 

 (5.6) جدو  
 سبة الوق  املخت  لألعما  املنزلية وأعما  الرعاية  ير مدفوعة األجر، متن ة بحسا 

 (2012/2013 ) العمرية اتوال ئوال فسية  نوع ال فس

 االعما  املنزلية الوحدة ال ئات العمرية ال فس ال فسية
العناية باالوالد وكبار 

 السن والع زة

 قةريون 
 57.02 22.66 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 66.36 47.63 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

  ير قةريين
 54.43 25.47 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 55.48 59.56 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 قةريون 

     الفسبة سنة 15أقل من  اإلجمالي

 49.69 22.65 الفسبة سنة 24- 15 اإلجمالي

 63.48 36.14 الفسبة سنة 39 – 25 اإلجمالي

 68.91 43.32 الفسبة 64 – 40 اإلجمالي

 70.04 45.54 الفسبة فأكثر 65 اإلجمالي

  ير قةريين

     الفسبة سنة 15أقل من  اإلجمالي

 53.35 36.61 الفسبة سنة 24- 15 اإلجمالي

 46.02 42.41 الفسبة سنة 39 – 25 اإلجمالي

 57.38 45.93 الفسبة 64 – 40 اإلجمالي

 68.44 46.98 الفسبة فأكثر 65 اإلجمالي

 1.16 2.10 ميشر التكافي بين ال فسين للقةريون 

 1.02 2.34 ميشر التكافي بين ال فسين لغير القةريين

 املصدر: مسح استخدام الوق ، جهاز التخطيق واالحصاء
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 (5.7) جدو  

لل ئة وال فسيةوا حسا ال فس تويي  الوق  املستخدم يى مجموعات األ شةة )الرعاية وأعما  املنز (

ال ين قاموا باأل شةة ومعد  الوق  املستخدم لألفراد ال ين قاموا باأل شةة حسا  األفرادو سبة  ، العمرية
  ل ئة العمريةوا وال فسية ال فس

 (2012/2013)حسا ال فس وال فسية وال ئات العمرية  معد  لكل أيام األسبوع بالساعات والدقائف  

 ال فسية
ال ئات 

 العمرية

 معد  الوق  املستخدم

 يي تن ي  الفشا  ملن قاموا بالفشا  

 سبة األفراد ال ين قاموا 

 باأل شةة %

الوق  املستخدم يي مجموعات 

 األ شةة

 ذكور  إنــــاث املجموع
 ذكور  إنــــاث املجموع ذكور  إنــــاث املجموع

% % % 24 : 00 24 : 00 24 : 00 

 ساعة ساعة ساعة الفسبة الفسبة الفسبة ساعة ساعة ساعة  الوحدة

 قةريين

سنة 15-24  2:46 2:48 2:44 22.65 28.45 16.62 0:38 0:47 0:29 

سنة 25-34  2:42 2:42 2:41 36.14 48.90 20.57 0:59 1:20 0:34 

سنة 35-44  2:53 3:04 2:23 43.32 57.88 25.35 1:16 1:48 0:36 

فأكثرسنة  45  2:44 2:49 2:33 45.54 61.64 29.63 1:14 1:43 0:45 

  ير قةريين

سنة 15-24  2:55 3:07 2:12 36.61 54.68 16.69 0:55 1:23 0:20 

سنة 25-34  3:17 3:45 1:46 42.41 51.74 26.60 0:57 1:16 0:22 

سنة 35-44  3:30 4:08 1:59 45.93 64.20 27.13 1:12 1:49 0:26 

فأكثرسنة  45  3:15 4:00 1:57 46.98 78.88 27.91 1:20 2:36 0:29 

 حصاءجهاز التخطيق وا  ،مسح استخدام الوق  املصدر: 

 (5.8) جدو  
 والبلدية تويي  الوق  املستخدم حسا ال فسية ال فس

 (2012/2013) حسا ال فس وال فسية والبلدية  معد  لكل أيام األسبوع بالساعات والدقائف

 ال فس ال فسية
ال ئة 

 العمرية
 الوحدة

 البلدية

 الخور  أم صال  الوكرة الريان الدوحة
 الظعاين

 لشما او 
 املجموع

 قةريون 
 00:36 00:41 00:44 00:44 00:34 00:30 00:39 ساعة 24طال   سنة فاكثر 15 ذكور 

 01:21 01:36 01:17 01:46 00:53 01:20 01:20 ساعة 24طال   سنة فاكثر 15 اناث

 01:00 01:11 01:02 01:14 00:44 00:57 01:01 ساعة 24طال   سنة فاكثر 15 املجموع

  ير قةريين

 00:25 00:20 00:27 00:16 00:58 00:21 00:24 ساعة 24طال   سنة فاكثر 15 ذكور 

 01:36 00:41 01:35 00:43 02:31 01:11 01:59 ساعة 24طال   سنة فاكثر 15 اناث

 01:05 00:32 01:06 00:32 01:50 00:51 01:15 ساعة 24طال   سنة فاكثر 15 املجموع

 جهاز التخطيق وا حصاء،املصدر: مسح استخدام الوق  

 

(: ك الة املشاركة الكاملة وال عالة للمرأة وفرصها املتساوية م  الرجل يي شغل املناصا القيادية على جمي  مستويات صن  القرار 5-5الغاية )

 يي الحياة السياسية واالقتتادية والعامة

 تشغلها الفساق يي )أ( البرملانات الوطنية و)ب( الحكومات املحلية سبة املقاعد التي  5-5-1

 (5.9) جدو  
حسا ال فس مجلس الشورى واملجلس البلدد املركزد يي   مقاعد القةريون حتة 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس ال فسية امليسسة

 مجلس الشورى
 *)البرملان الوطني(

 قةريون 
 37 37 34 34 عدد ذكور 

 4 4 0 0 عدد اناث

 41 41 34 34 عدد املجموع

  املجالس البلدد
 املركزد 

 قةريون 
 2 2 2 2 عدد ذكور 

 27 27 27 27 عدد اناث

 29 29 29 29 عدد املجموع
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 (5.9جدو  )
حسا ال فس مجلس الشورى واملجلس البلدد املركزد يي   مقاعد القةريون حتة 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس ال فسية امليسسة

مجلس الشورى 
 )البرملان الوطني(*

 قةريون 
 90.2 90.2 100.0 100.0 الفسبة ذكور 

 10.8 10.8 0.0 0.0 الفسبة اناث

 100 100 100 100 الفسبة املجموع

  املجالس البلدد
 املركزد 

 قةريون 
 96.6 96.6 96.6 96.6 الفسبة ذكور 

 3.4 3.4 3.4 3.4 الفسبة اناث

 100 100 100 100 الفسبة املجموع

ميشر التكافي بين 
 ال فسين

 0.11 0.11 0.00 0.00 مجلس الشورى

 0.04 0.04 0.07 0.07 املركزد   املجالس البلدد

 مالحاه: تعقد انتخابات املجلس البلدي املركزي كل أربعة سنوات. *

 املذكور اشمل معالى رئيس املجلس ومعالي نائب الرئيسأعضاء مجلس الشورى اشمل :  مالحاة

 املصدر: وزارة الداخلية 

 وزارة التنمية ا دارية والعمل والشؤون االجتماعيةاملصدر: 

  https://www.shura.qa/ar-QA/Pages/About-Council/President-and-Membersاملصدر: مجلس الشورى 

 املصدر: حسابات جهاز التخطيق واالحصاء

 الوطنية البرملانات يي الفساق تشغلها التي املقاعد  سبة(: 5.2شكل)

 )املقاعد عدد إجمالي من املئوية الفسبة)

 
  سبة الفساق يي املناصا اإلدارية 5-5-2

 (5.10جدو  )
 املناصا يي القةاع الحكومي حسا ال فسعدد  العاملين حسا 

 (2016 -2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس املنتا

 وكيل ويارة

 ذكور 

 5 6 6 5 عدد

 24 26 26 25 عدد وكيل مساعد ويارة

 9 9 10 5 عدد مدير عام

 505 497 458 506 عدد مدير 

 667 631 627 553 عدد رئيس قسم

 12 16 11 13 عدد رئيس ميسسة / هيئة

 32524 32197 33508 41660 عدد مناصا ادارية اطرد 

 33746 33382 34646 42767 عدد املجموع

 وكيل ويارة

 اناث

 0 0 0 0 عدد

 3 1 2 2 عدد وكيل مساعد ويارة

 0 0 0 0 عدد مدير عام

 89 71 62 87 عدد مدير 

 294 263 244 199 عدد رئيس قسم

 0 0 0 0 عدد هيئةرئيس ميسسة / 

 14344 13077 13143 12781 عدد مناصا ادارية اطرد 

 14730 13412 13451 13069 عدد املجموع
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 (5.10جدو  )
 عدد  العاملين حسا املناصا يي القةاع الحكومي حسا ال فس

 (2016 -2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس املنتا

 وكيل ويارة

 املجموع

 5 6 6 5 عدد

 27 27 28 27 عدد وكيل مساعد ويارة

 9 9 10 5 عدد مدير عام

 594 568 520 593 عدد مدير 

 961 894 871 752 عدد رئيس قسم

 12 16 11 13 عدد رئيس ميسسة / هيئة

 46868 45274 46651 54441 عدد مناصا ادارية اطرد 

 48476 46794 48097 55836 عدد املجموع

 وكيل ويارة

 سبة الفساق يي 
 املناصا اإلدارية

 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة

 11.1 3.7 7.1 7.4 الفسبة وكيل مساعد ويارة

 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة مدير عام

 15.0 12.5 11.9 14.7 الفسبة مدير 

 30.6 29.4 28.0 26.5 الفسبة رئيس قسم

 0.0 0.0 0.0 0.0 الفسبة رئيس ميسسة / هيئة

 30.6 28.9 28.2 23.5 الفسبة ادارية اطرد مناصا 

 30.4 28.7 28.0 23.4 الفسبة املجموع

 املصدر: وزارة التنمية ا دارية والعمل والشؤون االجتماعية

 املصدر: حسابات جهاز التخطيق واالحصاء

 (5.11جدو  )
 ال فسعدد ذود االحتياجات الخاصة  العاملين حسا املناصا يي القةاع الحكومي حسا 

 (2016 -2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس املنتا

 وكيل ويارة

ال كور من ذود 
 حتياجات الخاصةال ا

 0 0 0 0 عدد

 0 0 0 0 عدد وكيل مساعد ويارة

 0 0 0 0 عدد مدير عام

 2 1 1 1 عدد مدير

 3 4 4 4 عدد رئيس قسم

 0 0 0 0 عدد رئيس ميسسة / هيئة

 5 5 5 5 عدد املجموع

 وكيل ويارة

من ذود  ناثاال 
 حتياجات الخاصةال ا

 0 0 0 0 عدد

 0 0 0 0 عدد وكيل مساعد ويارة

 0 0 0 0 عدد مدير عام

 0 0 0 0 عدد مدير

 0 0 0 0 عدد رئيس قسم

 0 0 0 0 عدد رئيس ميسسة / هيئة

 0 0 0 0 عدد املجموع

 وكيل ويارة

من ذود  املجموع
 االحتياجات الخاصة

 0 0 0 0 عدد

 0 0 0 0 عدد وكيل مساعد ويارة

 0 0 0 0 عدد مدير عام

 2 1 1 1 عدد مدير 

 3 4 4 4 عدد رئيس قسم

 0 0 0 0 عدد رئيس ميسسة / هيئة

 5 5 5 5 عدد املجموع
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 (5.11جدو  )
 ال فسعدد ذود االحتياجات الخاصة  العاملين حسا املناصا يي القةاع الحكومي حسا 

 (2016 -2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس املنتا

 وكيل ويارة

من ذود  سبة الفساق 
 االحتياجات الخاصة

 اإلداريةيي املناصا 

 - - - - الفسبة

 - - - - الفسبة وكيل مساعد ويارة

 - - - - الفسبة مدير عام

 0.00 0.00 0.00 0.00 الفسبة مدير 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الفسبة رئيس قسم

 - - - - الفسبة رئيس ميسسة / هيئة

 0.00 0.00 0.00 0.00 الفسبة املجموع

 ا دارية والعمل والشؤون االجتماعيةاملصدر: وزارة التنمية 

 املصدر: حسابات جهاز التخطيق واالحصاء

 

 (5.12) جدو  
  ية وال فسيي املناصا اإلدارية حسا ال فس العاملين سبة 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية ال فس ال فسية

 ون قةري
 79.2 79.1 79.5 79.9 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 20.8 20.9 20.5 20.1 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 100.0 100.0 100.0 100.0 الفسبة سنة فاكثر 15 املجموع

 ين ير قةري
 88.3 88.2 86.4 86.6 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 11.7 11.8 13.6 13.4 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 100.0 100.0 100.0 100.0 الفسبة سنة فاكثر 15 املجموع

 املجموع
 85.9 85.9 84.8 85.0 الفسبة سنة فاكثر 15 ذكور 

 14.1 14.1 15.2 15.0 الفسبة سنة فاكثر 15 اناث

 100.0 100.0 100.0 100.0 الفسبة سنة فاكثر 15 املجموع

 0.16 0.16 0.18 0.18 ميشر التكافي بين ال فسين

 ، مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة. حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  

 )املئوية الفسبة) اإلدارية املناصا يي الفساق  سبة:  (5.3شكل)

f 

 لبرنامج 6-5الغاية )
ً
(: ك الة حتو  ال مي  على طدمات الصحة ال فسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو املت ف عليه وفقا

 للسكان والتنمية وماها  عمل بيجين والوثائف الختامية مليتمرات استعرا هماعمل امليتمر الدولي 

سنة والالتي يتخ ن بأن سهن قرارات مستنيرة دشأن العالقات ال فسية،  49سنة و 15 سبة الفساق الالتي تتراوح أعمارهن بين  5-6-1

 واستخدام وسائل من  الحمل، والرعاية املتعلقة بالصحة اإلنجابية
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العالقات ال فسية،  ن بأن سهن قرارات مستنيرة دشأن سنة والالتي يتخ 49سنة و 15 سبة الفساق الالتي تتراوح أعمارهن بين (: 5.4شكل )

 (2012/2013) واستخدام وسائل من  الحمل، والرعاية املتعلقة بالصحة اإلنجابية

 

 املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  .  -جهاز التخطيق واالحصاء : املصدر

 

سنة فأكثر على طدمات الرعاية واملعلومات والتثقيف  15عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تك ل حتو  الفساق والرجا  يي سن  5-6-2

 يي مجا  الصحة ال فسية واالنجابية على نحو كامل وعلى قدم املساواة

 (5.13) جدو  

سنة فأكثر على  15تك ل حتو  الفساق والرجا  يي سن  التي نظمةاأل قوانين و المدى توفر 
طدمات الرعاية واملعلومات والتثقيف يي مجا  الصحة ال فسية واالنجابية على نحو كامل 

 (2019-2016وعلى قدم املساواة )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
خدمات الرعاية الصحية وجود قانون أو نظام ل

 سنة  49 – 15ال فسية للفساق 

 1 =  عم

 0 =   ال
1 1 1 1 1 

خدمات الرعاية الصحية وجود قانون أو نظام ل
 سنة  49 – 15االنجابية للفساق 

 1 عم = 
 0ال   = 

1 1 1 1 1 

 . ال  = وصفر   نعم،  = 1:  مالحاه

 : وزارة ال حة العامة املصدر

 

 متساوية يي املوارد االقتتادية، وك لك إمكانية حتولها على حف امللكية والسيةرة على األرض أ(: -5الغاية )
ً
إجراق إصالحات ملنح املرأة حقوقا

ا للقوانين الوطنية
ً
 و يرها من املمتلكات، وعلى الخدمات املالية، وامليراث واملوارد الةبيعية، وفق

ض يراعية أو لديهم حقوق مضمونة يي األراض ي الزراعية، بحسا ال فس، و)ب( حتة ايمتلكون أر )أ(   سبة مجموع املزارعين ال ين    1-أ-5

ي أو أصحاب الحقوق يي األراض ي الزراعية، حسا نوع الحياية
ّ
 املرأة بين املال

 

 (5.14) جدو  
 سبة األشخا  ال ين لهم ملكية أو لهم حقوق متانة لألرض الزراعية حسا 

 (2019-2016)  ال فس

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس

 100 100 100 100 100 الفسبة ذكور 

 100 100 100 100 100 الفسبة إناث

 100 100 100 100 100 الفسبة املجموع

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ميشر التكافي بين ال فسين
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 (5.15جدو  )
ي أو أصحاب الحقوق يي األراض ي الزراعية، حسا 

ّ
وجفسية املالك وجفسه نوع الحياية نوع األرض، و حتة االناث بين املال

 (2019-2016) سنة فأكثر( 18لل ئة العمرية )

 ال فس ال فسية نوع الحياية نوع األرض
ال ئة 
 العمرية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة

 أراض ي يراعية )املزارع(
 ملكية ال ردية 

 655 1000 1037 ... عدد سنة فاكثر 18 ذكور  قةريون 

 127 98 119 ... عدد سنة فاكثر 18 اناث قةريون 

 782 1098 1156 ... عدد سنة فاكثر 18 املجموع قةريون 

 462 150 154 ... عدد سنة فاكثر 18 املجموع قةريون  ال ماعيةامللكية 

 الحيوانيةأراض ي العزب للثروة 
 ملكية ال ردية 

 1012 ... 5559 ... عدد سنة فاكثر 18 ذكور  قةريون 

 114 ... 969 ... عدد سنة فاكثر 18 اناث قةريون 

 128 ... 2 ... عدد سنة فاكثر 18 املجموع قةريون  ال ماعيةامللكية 

ي أو أصحاب الحقوق 
ّ
حتة املال

 يي أراض ي يراعية )املزارع(

 ال ماعيةامللكية 
 ... ... ... ... الفسبة سنة فاكثر 18 ذكور  قةريون 

 ... ... ... 9.1 الفسبة سنة فاكثر 18 اناث قةريون 

 امللكية ال ردية
 ... ... ... ... الفسبة سنة فاكثر 18 ذكور  قةريون 

 ... ... ... 10.3 الفسبة سنة فاكثر 18 اناث قةريون 

ي أو أصحاب الحقوق 
ّ
حتة املال

 العزب للثروة الحيوانيةيي أراض ي 

امللكية ال ردية 

 وال ماعية

 ... .... ... ... الفسبة سنة فاكثر 18 ذكور  قةريون 

 ... ... ... 18.1 الفسبة سنة فاكثر 18 اناث قةريون 

 ... ... ... ... ميشر التكافي بين ال فسين لألراض ي الزراعية

 ... ... ... ... ميشر التكافي بين ال فسين ألراض ي العزب

  ...: يير متوفر.

 روة الحيوانية أو النباتية أو ا كل مبن  شيد  دارة وممارسة األنشطة الخاصة بمجال الث يالعزب: ه
 
، وعادة ما يكون املبن  مشيد على مساحات محدودة نسبيا

 
مجهزة و  .ثنين معا

  ،لرعاية الحيوانات أو زراعة النباتات أو كليهما ههدف يير تجاري 
 
 (حصاءمصدر التعريت: جهاز التخطيق وا  مايمارس النشاط فيه بشكل شخصس  ) ويالبا

 .حصاءاملصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جهاز التخطيق وا  
 

 (5.16) جدو  
حسا  (الزراعة والحراجة وصيد األسماي) االقتتادد القوى العاملة يي الفشا 

  (2019-2016وال فس ) يةال فس

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس ال فسية

 ون قةري
 120 112 84 28 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

 120 112 84 28 عدد املجموع

 ين ير قةري
 32,135 27,795 25,460 24,888 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

 32,135 27,795 25,460 24,888 عدد املجموع

 املجموع
 32,255 27,907 25,544 24,916 عدد ذكور 

  0  0  0  0 عدد اناث

  32,255  27,907  25,544  24,916 عدد املجموع

 قةريون 
 0.18 0.17 0.13 0.04 الفسبة ذكور 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الفسبة اناث

 0.11 0.11 0.08 0.03 الفسبة املجموع

  ير قةريين
 1.83 1.60 1.49 1.45 الفسبة ذكور 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الفسبة اناث

 1.61 1.40 1.31 1.28 الفسبة املجموع

 املجموع
 1.77 1.54 1.44 1.40 الفسبة ذكور 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الفسبة اناث

 1.53 1.33 1.24 1.21 الفسبة املجموع

ميشر التكافي بين 

 ال فسين

 0.00 0.00 0.00 0.00  قةريون 

 0.00 0.00 0.00 0.00   ير قةريين

 0.00 0.00 0.00 0.00  املجموع

 املصدر: مسح القوى العاملة بالعينة وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء
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 سبة البلدان التي يك ل فيها اإلطار القانو ي )بما يي ذلك القانون العريي( للمرأة املساواة يي الحقوق يي ملكية األراض ي و/أو    2-أ-5

 السيةرة عليها

 (5.17) جدو  
يضمن للمرأة املساواة يي الحقوق يي ملكية األراض ي و/أو السيةرة ال د طار القانو ي اإل مدى توفر 

 (2019-2016)حسا امليشر ال رعي عليها 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

 امليشر ال رعي )أ(
هل التس يل املشتري لألرض إلزامي للمتزوجين؟  1 : أ

 (1)السيناريو 
 1 =  عم

 0  =  ال 
0 0 0 0 

هل التس يل املشتري لألرض إجبارد لغير املتزوجين؟  2 : أ
 (2)السيناريو 

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل يتم تش ي  التس يل املشتري لألرض عبر تقديم  3 : أ
 (3حوافز اقتتادية للمتزوجين؟ )السيناريو 

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

املشتري لألرض عبر تقديم هل يتم تش ي  التس يل  4 : أ
 (4حوافز اقتتادية لغير املتزوجين؟ )السيناريو 

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل التس يل املشتري لألراض ي إجبارد أم يتم  5 : أ
 تش يعه عبر تقديم حوافز اقتتادية؟

 1 =  عم

 0=    ال 

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
 ير ال رعي 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

 امليشر ال رعي )ب(
هل يشتر  اإلطار القانو ي موافقة أحد الزوجين على  1 : ب

 (1معامالت األراض ي؟ )السيناريو 
 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل يشتر  اإلطار القانو ي موافقة أحد الزوجين/  2 : ب
 (2)السيناريو الشريكين على معامالت األراض ي؟ 

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل يشتر  اإلطار القانو ي والسياساتي موافقة أحد  3 : ب
 الزوجين على معامالت األراض ي؟

 1 =  عم

 0=    ال 

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

 امليشر ال رعي ) (
هل لألبناق والبنات حف متساٍو يي امليراث؟ )السيناريو  1 :  

 أ( 1
 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل لألبناق والبنات الحف يي امليراث بحت  متساوية  2 :  
 ب( 1)السيناريو 

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل يتمت  الزوجان/ الشريكان الحيان من ال كور  3 :  
يي ميراث حتة من تركة الزو /  واإلناث بحف متساوٍ 

 أ( 2الشريك املتويى؟ )السيناريو 

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل يتمت  الزوجان/ الشريكان الحيان من ال كور  4 :  
واإلناث بحف متساٍو يي استخدام منز  األسرة مدى 

 ب( 2الحياة؟ )السيناريو 

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

القانو ي والسياساتي حقوق ميراث هل يدعم اإلطار  5 :  
 متساوية للفساق وال تيات؟

 1 =  عم

 0=    ال 

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

 امليشر ال رعي )د(
هل ين  اإلطار القانو ي على تختي  موارد مالية  1 : د

 املرأة وسيةرتها على األرض؟لزيادة ملكية 
 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

هي "ال"، يرجى  1إذا كان  إجابتك على السيا  د 2 : د
تقديم بيانات إحتائية وطنية رسمية تيكد تحقيف ما 

% من ملكية الفساق و/ أو سيةرتهن 40ال يقل عن 
 البيانات الخاصة بالهدف 

ً
، أو 1-أ-5على األرض )مثال

  ( ليتم1-4-2
ً
 .اعتبار امليشر ال رعي موجودا

 

انظر 
لل دو  
 البيانات

انظر 
لل دو  
 البيانات

انظر 
لل دو  
 البيانات

انظر 
لل دو  
 البيانات

هل ين  اإلطار القانو ي والسياساتي على تختي   3 : د
 موارد مالية لزيادة ملكية املرأة وسيةرتها على األرض؟

 1 =  عم

 0=    ال 

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
89 
 

 (5.17) جدو  
يضمن للمرأة املساواة يي الحقوق يي ملكية األراض ي و/أو السيةرة ال د طار القانو ي اإل مدى توفر 

 (2019-2016)حسا امليشر ال رعي عليها 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

 امليشر ال رعي )هــ(

 1 =  عم أ( 1هل يقر الدستور بالقانون العريي؟ )السيناريو  1 : ه

 0=    ال 
 الينةبف

هل يقر اإلطار القانو ي أو السياساتي بحياية األراض ي  3 : هـ
 أ( 2)السيناريو العرفية؟ 

 1 =  عم

 0=    ال 
 الينةبف

يي األنظمة القانونية التي تقر بحياية األراض ي  5 : ه
العرفية، هل يحمي القانون صراحة حقوق املرأة يي 

 األرض؟
 

 الينةبف

 ألن القانون العريي / حياية األراض ي  ير معترف بها أو  ير موجودة

 امليشر ال رعي )و(
اإلطار القانو ي والسياساتي حتًتا ملشاركة هل يوفر  1 : و

 املرأة يي إدارة األراض ي وامليسسات اإلدارية؟
 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

هي "ال"، يرجى  1إذا كان  إجابتك على السيا  و 2 : و
تقديم بيانات إحتائية وطنية رسمية تيكد تحقيف ما 

 % من ملكية املرأة و/ أو سيةرتها على40ال يقل عن 
 بيانات عن الهدف 

ً
( ليتم 2-4-1أو  1-أ-5األرض )مثال

 
ً
 .اعتبار امليشر ال رعي موجودا

 
انظر ل دو  

 البيانات
انظر ل دو  

 البيانات
انظر ل دو  

 البيانات
انظر ل دو  

 البيانات

هل ي رض اإلطار القانو ي والسياساتي مشاركة املرأة  3 : و
 يي إدارة األراض ي وامليسسات اإلدارية؟

 
امليشر ال رعي 

  ير موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

امليشر 
ال رعي  ير 

 موجود

 النتائج الاهائية للميشر

 1 =  عم ميشر فرعي )أ(

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل التس يل املشتري لألراض ي إجبارد أم يتم تش يعه من  
 طال  تقديم حوافز اقتتادية؟

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

 1 =  عم ميشر فرعي )ب(

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل يشتر  اإلطار القانو ي والسياساتي موافقة أحد الزوجين  
 على معامالت األراض ي؟

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

 1 =  عم ميشر فرعي ) (

 0=    ال 
0 0 0 0 

هل يدعم اإلطار القانو ي والسياساتي حقوق ميراث متساوية 
 للفساق وال تيات؟

 1 =  عم

 0=    ال 
0 0 0 0 

 1 =  عم ميشر فرعي )د(

 0=    ال 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 . ال= وصفر نعم،= 1 مالحاه:
 املصدر: وزارة العدل

 املصدر: وزارة التنمية ا دارية والعمل والشؤون االجتماعية
  استبيان منامة فاو

 استخدام التكنولوجيا التمكيفية، وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتتاالت، من أجل تعزيز تمكين املرأةب(: تعزيز -5الغاية )

  سبة األفراد ال ين يملكون الهاتف املحمو  حسا ال فس 1-ب-5

 (2019- 2016) حسا ال فس الهاتف املحمو  األفراد ال ين يملكون  ة سب (5.18) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس
الهدف بحلو  

2030 
 ييادة 100 100 100 100 الفسبة ذكور 

 ييادة 100 100 100 100 الفسبة اناث

 ييادة 100 100 100 100 الفسبة املجموع

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: وزارة املواصالت واالتصاالت
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 )املئوية )الفسبة املحمو   الهاتف يملكون  ال ين األفراد  سبة(: 5.5شكل)

 
 

عتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلن اذ وتعزيز ه ه السياسات والتشريعات للاهوض باملساواة بين ال فسين وتمكين كل ا(:  -5الغاية )

 الفساق وال تيات على جمي  املستويات

 املختتات العامة املرصودة للمساواة بين ال فسين وتمكين املرأة سبة البلدان التي لديها نظم لتختي  وتتب   1- -5

 بيانات  ير متوفرة له ا امليشر
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 الساد  ملخ  الهدف

  اية 11 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 11 عدد امليشرات تح  الهدف:
 %82 = املستدامة التنمية أهداف من الساد  للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 8 متوفر

 0 جارد توفيره

 2  ير متوفر

 1 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 11 املجموع

ك الة توافر املياه وطدمات الترف التحي لل مي   الهدف الساد :

 وإدارتها إدارة مستدامة
 

 2030ال مي  على نحو منتف على مياه الشرب املأمونة وامليسورة التكل ة بحلو  عام (: تحقيف هدف حتو  1-6الغاية )

  سبة السكان ال ين يست يدون من طدمات مياه الشرب التي تدار بةريقة مأمونة  6-1-1

 (6.1) جدو  
  سبة السكان ال ين يست يدون من طدمات مياه الشرب التي تدار بةريقة مأمونة

(2016-2019) 

 2030الهدف بحلو   2019 2018 2017 2016 الوحدة

 100 100 100 100 100 النسبة

 املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء

 

(: تحقيف هدف حتو  ال مي  على طدمات الترف التحي والنظافة الصحية، وإنهاق التغو  يي العراق، وإيالق اهتمام طا  2-6الغاية )

 2030يي أو اع هشة، بحلو  عام  الحتياجات الفساق وال تيات ومن يعيشون 

  سبة السكان ال ين يست يدون من اإلدارة السليمة لخدمات الترف التحي، بما فيها مرافف  سل اليدين بالتابون واملياه 6-2-1

 (6.2) جدو  
 سبة السكان ال ين يست يدون من اإلدارة السليمة لخدمات الترف التحي، بما فيها مرافف  سل اليدين 

 (2019-2016)بالتابون واملياه 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
 100 100 100 100 100 الفسبة الصحي الصرف خدمات

 100 100 100 100 100 الفسبة )الناافة ال حية(والصابون  باملاء اليدين يسل مرافق

 0 0 0 0 0 الفسبة العراء في التغّوط يمارسون  الذين السكان نسبة

 املصدر: هيئة األشغال العامة
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العراق  يي التغّو  يمارسون  ال ين السكان  سبة(: 6.3شكل)

 )املئوية الفسبة(

 

لغسل  أساسية مرافف لديهم ال ين السكان  سبة(: 6.4شكل)

 )املئوية الفسبة) املفشآت يي اليَدْين

 

(: تحسين نوعية املياه بالحد من التلوث، ووقف إلقاق الن ايات واملواد الكيميائية الخةرة، وتقليل تسّربها إلى أد ى حد، وط ض 3-6الغاية )

املأمون بفسبة كبيرة على التعيد العاملي،  سبة مياه املجارد  ير املعال ة إلى النتف، وييادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام 

 2030بحلو  عام 

  سبة مياه الترف التحي املعال ة بةريقة آمنة 6-3-1

 (6.3) جدو  
، حسا املياه املعال ة ونوع املعال ة املستخدمة،  وإعادة االستخدام و سبة معال ة مياه الترف التحي إحتاقات 

 (2019-2016)مياه الترف التحي 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  البيان

 278.2 257.8 231.5 209.5 مليون متر مكعا يي السنة  الترف التحي املجمعةكمية املياه 

املياه الترف التحي 

حسا نوع  املعال ة

 املعال ة

 0.0 0.0 0.0 0.0 مليون متر مكعا يي السنة امليكانيكي –املعال ة األولية 

 0.4 0.4 0.4 0.3 مكعا يي السنة مليون متر  املعال ة الثانوية 

 52.0 48.2 50.2 47.4 مليون متر مكعا يي السنة املعال ة الثالثية )التةهير(  

املعال ة الثالثية )إيالة 

 النيتروجين وال س ور( 
 225.9 209.3 178.1 156.7 مليون متر مكعا يي السنة

 278.3 257.9 228.8 204.4 مليون متر مكعا يي السنة املجموع

 سبة املياه العادمة التي تم  معال تها يي محةات 

 املياة العادمة
 99.2 99.5 98.8 97.6 الفسبة

مياه الترف التحي  التجم  يي شبكة الترف 

 ويتم ت ريغها دون معال ة

 مليون متر مكعا يي السنة
1.9 2.4 1.6 1.0 

 إنتا  حمأة املجارد 
مواد صلبة جافة يي  طن

  السنة
41173.0 40805.3 37,688 39,096 

استخدام املياه العادمة 

 املعال ة

 61.7 69.5 79.7 86.1 الف متر مكعا يي السنة رد الزراعي

 42.5 61.0 71.2 76.6 الف متر مكعا يي السنة رد املسةحات الخضراق

 60.4 63.9 66.9 79.7 الف متر مكعا يي السنة الحقن يي الخزانات ال وفية

 39.2 33.8 38.2 33.0 الف متر مكعا يي السنة البحيراتصرفها يي 

 0.7 0.5 0.5 0.7 الف متر مكعا يي السنة صرفها يي البحر

 وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء املصدر: هيئة األشغال العامة  

دار التي الترف التحي طدمات على يحتلون  ال ين السكان (:  سبة6.6شكل)
ُ
 )املئوية )الفسبة مأمونة بةريقة ت
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  سبة الكتل املائية اآلتية من مياه محيةة ذات نوعية جيدة 6-3-2

 ة له ا امليشر ير متوفر  البيانات

(: تحقيف ييادة كبيرة يي ك اقة استخدام املياه يي جمي  القةاعات، وك الة سحا املياه الع بة وإمداداتها على نحو مستدام من 4-6الغاية )

 2030بقدر كبير من عدد األشخا  ال ين يعانون من ندرة املياه، بحلو  عام أجل معال ة ش  املياه، والحد 

 التغير يي ك اقة استخدام املياه على مدى فترة من الزمن 6-4-1

 (2019-2016)حسا القةاعات  املياه إستخدام ك اقة ( 6.4) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة القةاع املتغير

 ه املستخدمةاكمية املي

 506.11 309.97 299.64 291.82 سنويا 3مليون م الزراعة 

 24.08 11.8 25.78 34.18 سنويا 3مليون م التناعة

 58 25.8 57.68 195.53 سنويا 3مليون م التجارة

 598.29 361.55 369.12 487.35 سنويا 3مليون م املجموع

  القيمة املضافة

باألسعار الثابتة 

2018=100 

 1,499 1,457 1,259 1,044 قةرد مليون ريا   الزراعة

 402,950 399,921 404,877 388,660 مليون ريا  قةرد  التناعة

 823,361 812,253 822,260 802,114 مليون ريا  قةرد  التجارة

 598.29 361.55 369.12 487.35 مليون ريا  قةرد  املجموع

ك اقة استخدام املياه 
 ريا  لكل مترمكعا

 3.0 4.7 4.2 3.6 مترمكعاريا  لكل  الزراعة

 11,789.1 15,512.8 34,311.6 16,140.4 ريا  لكل مترمكعا التناعة

 14,195.9 31,482.7 14,255.5 4,102.3 ريا  لكل مترمكعا التجارة

 2,052.2 3,356.7 3,327.9 2,330.4 ريا  لكل مترمكعا املجموع

معد  التغير يي ك اقة 

 استخدام املياه

 17 37- 12 - معد  الزراعة

 113 24- 55- - معد  التناعة

 248 55- 121 - معد  التجارة

 55- 121 248 - معد  املجموع
الصدحي وإدارة النفايدات ،التعددين واسدتغالل املحدداجر،  اشدمل األنشدطة االقتصدادية التاليددة )  الكهربداء والغداز وإمددادات امليداه والصددرف : القطداع الصدناعي

 التحويلة ، االنشاءات(.الصناعة 
: اشددمل األنشددطة االقتصددادية التاليددة  )تجددارة الجملددة والتجزئددة، النقددل و التخددزين، انشددطة خدددمات االقامددة، االنشددطة املاليددة وأنشددطة  القطدداع التجدداري  

 من األسر الخاصة(. التأمين، األنشطة العقارية، انشطة االسر املعيشية الخاصة كم أصحاب العمل وانشطة االنتاج الغير متميزة
 جهاز التخطيق وا حصاء واملؤسسة القطرية للكهرباء واملاء و هيئة األشغال العامة.  املصدر:  املصدر

 

   م الضغن ال د تتعرض له املياه: سحا املياه الع بة كفسبة من موارد املياه الع بة املتاحة 6-4-2

 )املئوية )الفسبة املتاحة الع بة املياه موارد من كفسبة الع بة املياه سحا: املياه له تتعّرض ال د الضغن :   م (6.8شكل)
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 2030(: تن ي  اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه على جمي  املستويات، بوسائل ماها التعاون العابر للحدود، حسا االقتضاق، بحلو  عام 5-6الغاية )

 (100 –درجة تن ي  اإلدارة املتكاملة للموارد املائية )ص ر  6-5-1

 (2019-2016)( 100 –درجة تن ي  اإلدارة املتكاملة للموارد املائية )ص ر  (6.5) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
 100 60 55 55 55 درجة البيئة التمكيفية

 100 90 100 100 100 درجة امليسسات والشركات

 100 90 87.5 87.5 79 درجة أدوات االدارة

 100 85 85 85 85 درجة التمويل

 100 81 82 82 80 درجة (100-0درجة تن ي  االدارة املتكاملة ملوارد املياه )

 املتدر: امليسسة القةرية للكهرباق واملاق 

 )املئوية )الفسبةاملائية  للموارد املتكاملة اإلدارة تن ي  (: درجة6.10شكل)

 

 (2019و   2018) يي دولة قةر  درجة تن ي  اإلدارة املتكاملة للموارد املائية(: 6.11شكل )

 

  سبة مناطف أحواض املياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات تن ي ية تتعلف بالتعاون يي مجا  املياه 6-5-2

 امليشر الينةبف على دولة قةر

ا على .1 ا تام   .اهتحلية مياه البحر كمصدر للمي تعتمد قطر اعتماد 

 .قطر ليس لديها حوض مائي .2
طبقة الدمام الجوفية املوجودة بين قطر واململكة العربية السعودية والبحرين شديدة امللوحة بطبيعتها وال يمكن  –طبقة أم الرضومة  .3

 .استخدامها كمصدر

 .مصدر املياه العذبة عور الحدود يير موجود  .4
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وترميم النظم اإليكولوجية املتتلة باملياه، بما يي ذلك ال با  والغابات واألراض ي الرطبة واألنهار ومستودعات املياه  مايةح(: 6-6الغاية )

 2020ال وفية والبحيرات، بحلو  عام 

  سبة التغير يي نةاق النظم اإليكولوجية املتتلة باملياه طال  فترة من الزمن 6-6-1

 البيانات يير متوفرة لهذا املؤشر

 

اون الدولي وتقديم الدعم يي مجا  بناق القدرات الى البلدان النامية يي األ شةة والبرامج املتتلة باملياه والترف عأ(: توسي  نةاق الت-6الغاية )
ا وك اقة استخدام املياه ومعال ة املياه املستعملة وتكنولوجيات اعادة التدوير هالتحي بما يي ذلك جم  املياه وإيالة ملوحت

 واعادة االستخدام

 من طةة  نمائية الرسمية املتتلة باملياه والترف التحياملساعدة اإل  ارمقد  1-أ-6
ً
 ن اق تتولى الحكومة تفسيقهاإالتي تعد جزقا

 (2019-2016)قيمة املساعدات ا نمائية للهدف السادس   (6.6) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهدف الهدف
الهدف بحلو  

2030 

6 
وصرف  ةمياه نظي 

 صحي 

 زيادة    113,593,525  126,131,351 ريا  قةرد 

 زيادة   31,207,012 34,651,470 دوالر أمريكي

 املتدر: ويارة الخارجية

 

ية البلدان حسا التحي، الترف وطدمات املياه إلمدادات )اإلجمالي اإلن اق) الرسمية اإلنمائية املساعدة إجمالي:  (6.12شكل)
ّ
 بماليين) املتلق

 ) 2017 لعام الثابتة باملعّدالت الدوالرات

 

 ب(: دعم وتعزيز مشاركة املجتمعات املحلية يي تحسين إدارة املياه والترف التحي-6الغاية )
 

املحلية يي إدارة طدمات  سبة الوحدات اإلدارية املحلية التي لديها سياسات وإجراقات تن ي ية راسخة فيما يتعلف بمشاركة املجتمعات  1-ب-6

 املياه والترف التحي

 (6.7) جدو  
 سبة الوحدات اإلدارية املحلية التي لديها سياسات وإجراقات تن ي ية راسخة فيما يتعلف بمشاركة 

 (2019-2016) املجتمعات املحلية يي إدارة طدمات املياه والترف التحي

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
عدد الوحدات اإلدارية املحلية التي لها 

 سياسات وإجراقات املشاركة املحلية
 - 2 2 2 2 عدد

العدد اإلجمالي للوحدات اإلدارية املحلية 
 .يي الدولة

 - 2 2 2 2 عدد

 100 100 100 100 100 الفسبة امليشر

 املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء وهيئة األشغال العامة.
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 ساد ال ملخ  الهدف

  ايات 6 : عدد الغايات تح  الهدف

 ميشرات 6 : عدد امليشرات تح  الهدف
 

  %83 = املستدامة التنمية أهداف من الساد  للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 5 متوفر

 0 جارد توفيره

 1  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 6 املجموع

ك الة حتو  ال مي  بتكل ة ميسورة على طدمات  الهدف الساد :

 واملستدامة الةاقة الحديثة املوثوقة
 

 2030(: ك الة حتو  ال مي  بتكل ة ميسورة على طدمات الةاقة الحديثة املوثوقة بحلو  عام 1-7الغاية )

 طدمات الكهرباق  سبة السكان املست يدين من 7-1-1
 

 )املئوية الفسبة(الكهرباق  طدمات من املست يدين السكان :  سبة (7.1شكل)

 

 على الوقود والتكنولوجيا النظي ين 7-1-2
ً
  سبة السكان ال ين يعتمدون أساسا

 على الوقود والتكنولوجيا النظي ين   سبة (7.1جدو  )
ً
 (2019- 2016)السكان ال ين يعتمدون أساسا

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع الخدمة
الهدف بحلو  

2030 
 100 100 100 100 100 الفسبة الوقود النايت

 100 100 100 100 100 الفسبة التكنولوجيا النايفة
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  يعتمدون  ال ين السكان  سبة(: 7.1شكل)
ً
ْين والتكنولوجيا الوقود على أساسا

َ
 )املئوية الفسبة) النظي 

 

 

 

 ييادة كبيرة يي حتة الةاقة املتجددة يي مزيج الةاقة العاملي(: تحقيف 2-7الغاية )

 حتة الةاقة املتجددة من مجموع االستهالي الاهائي 7-2-1
 

 (7.2جدو  )
-2015حتة الةاقة املتجددة من مجموع االستهالي الاهائي للكهرباق  )مجموع استهالي القةاعات املختل ة من الكهرباق( 

 (2019-2016) (للكهرباق)مجموع االستهالي الاهائي   2017

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 

 القةاع

 - 2,772,002 2,786,404 2,694,696 2,532,392  فاقد النقل والتويي 

استهالي الكهرباق يي 
 محةات التوليد

 2,641,801 2,831,204 3,258,544 3,440,493 - 

استهالي الكهرباق يي القةاع 
 صناعي

 12,026,249 11,261,941 12,197,379 12,124,082 - 

 - 31.536.113 32,765,544 32,095,345 25,107,915  استهالي الكهرباق املنزلي

 - 39,775,965 46,188,490 44,962,923 44,015,730  (A)مجموع االستهالكات 

 االنتا 
إجمالي صايي اإلنتا  املرسل 

 للشبكة
 40,135,345 43,459,957 45,065,903 46,434,716 - 

 - 49,872,690 47,912,684 45,554,730 42,306,607  اجمالي انتا  الكهرباق

الةاقة كمية 
حسا  املتجددة

 النوع

 زيادة 7 5 10 8 ميجا وا  يي السنة الشمس 

 زيادة 41 40 40 4 ميجا وا  يي السنة حرق الن ايات 

 زيادة 48 45 50 48 السنةميجا وا  يي  (Bجموع )امل

استهالي الكهرباق الكلي املتجدد و ير  مجموع
 املتجدد  

 - 44,015,778 44,962,968 46,188,540 39,776,013 ميجا وا  يي السنة

حتة الةاقة املتجددة من مجموع االستهالي 
 الاهائي للكهرباق من )مجموع االستهالكات( )(

 زيادة 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 الفسبة

 حصاءجهاز التخطيق وا  وحسابات  املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء

 ة(املئوي الفسبة) للةاقة الاهائي االستهالي مجموع من املتجّددة الةاقة حّتة(: 7.2شكل)
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ن يي ك اقة استخدام الةاقة بحلو  عام (: 3-7الغاية )  حتة الةاقة املتجددة 2030مضاع ة املعد  العاملي للتحسُّ

 بالةاقة األولية والناتج املحلي اإلجمالي 7-3-1
ً
 كثافة الةاقة مقاسة

 البيانات له ا امليشر  ير متوفرة

أ(:  تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصو  إلى بحوث وتكنولوجيا الةاقة النظي ة، بما يي ذلك تلك املتعلقة بالةاقة املتجددة، -7الغاية )
والك اقة يي استخدام الةاقة، وتكنولوجيا الوقود األح ورد املتقدمة واالنظف، وتش ي  االستثمار يي الهياكل األساسية للةاقة 

 2030وتكنولوجيا الةاقة النظي ة، بحلو  عام 

وانتا  الةاقة املتجددة، ةاقة النظي ة التدفقات املالية الدولية املوجهة إلى البلدان النامية لدعم أ شةة البحث والتةوير يي مجاالت ال 1-أ-7
 بما يي ذلك النظم اله ينة

جدول 

(7.3) 

  (2019-2016)لهدف الساد لقيمة املساعدات اإلنمائية 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهداف الهدف
الهدف بحلو  

2030 

7 
سعار أب ةنظي  ةطاق

  ةمعقول

 زيادة    623,031,444  79,284,884 ريا  قةرد 

 زيادة   171,162,485 21,781,562 دوالر امريكي

 المصدر: وزارة الخارجية

 

الهياكل األساسية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم طدمات الةاقة الحديثة واملستدامة لل مي  يي  ب(:  توسي  نةاق-7الغاية )

، والدو  ال زرية
ً
 لبرامج الدعم  البلدان النامية، وبخاصة يي أقل البلدان نموا

ً
التغيرة النامية، والبلدان  ير الساحلية، وفقا

 2030املقدم لكل ماها بحلو  عام 

 تركيا قدرة توليد الةاقة املتجددة يي البلدان النامية )بالوا  لل رد الواحد( 1-ب-7

 (7.4جدو  )
االستثمارات يي مجا  ك اقة الةاقة كفسبة من الناتج املحلي اإلجمالي/ ومبلغ االستثمار األجنبي يي شكل قيمة 

 (2019-2016)  راض التنمية املستدامةجل توفير الهياكل االساسية والتكنولوجيا الاليمة أل أتحويالت مالية، من 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة املؤشر
الهدف بحلو  

2030 

 قيمة االستثمارات يي مجا  ك اقة الةاقة 
 ييادة 11 22 29 26 مليون ريا  قةرد 

 ييادة 3 6 8 7 مليون دوالر أمريكي

 *مؤشر بديل
 املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء.
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 الثامن ملخ  الهدف

  اية 16 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 16 امليشرات تح  الهدف:عدد 
 

 %81 = املستدامة التنمية أهداف من الثامن للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 13 متوفر

 0 جارد توفيره

 3  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 13 املجموع

 

تعزيز النمو االقتتادد املةرد، والشامل لل مي ،  الهدف الثامن:

 واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئف لل مي 
 

 للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج املحلي اإلجمالي بفسبة 1-8الغاية )
ً
يي املائة على  7(: الح اظ على النمو االقتتادد ال ردد وفقا

 
ً
 األقل سنويا

ً
 يي أقل البلدان نموا

 معد  النمو السنود للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لل رد الواحد 8-1-1

 (2019-2016)املحلي اإلجمالي الحقيقي لل رد الواحد  للناتجمعد  النمو السنود  (8.1) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
نتيا ال رد من الناتج املحلي 

 اإلجمالي بالريا  القةرد 

 -  252,360 230,917 236,577 ريا  قةرد لكل فرد

 -  69,330 63,439 64,994 دوال امريكي لكل فرد

 7  9.29 2.39- 4.80- الفسبة معد  النمو السنود 

 حتاقاملتدر: جهاي التخةين واإل 

  



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
106 
 

 )املئوية الفسبة) الواحد لل رد الحقيقي اإلجمالي املحلي للناتج السنود  النمو معّد :  (8.1شكل)

 

 

(: تحقيف مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتتادية من طال  التنوي ، واالرتقاق بمستوى التكنولوجيا، واالبتكار، بةرق تشمل التركيز 2-8الغاية )

 على القةاعات املتسمة بالقيمة املضافة العالية والقةاعات كثي ة العمالة

 الناتج املحلي اإلجمالي لكل شخ  عاملمعد  النمو السنود يي  8-2-1

 (2019-2016)معد  النمو السنود يي الناتج املحلي اإلجمالي لكل شخ  عامل   (8.2) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
من الناتج العامل نتيا ال رد 

 املحلي اإلجمالي بالريا  القةرد 

 زيادة  294,073 306,280 301,729 ريا  قةرد لكل فرد عامل

 زيادة  80,789 84,143 82,893 دوال امريكي 

 زيادة  4.15 1.51- 2.71- الفسبة معد  النمو السنود 

 حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  

 )املئوية الفسبة) عامل شخ  لكل الحقيقي اإلجمالي املحلي للناتج السنود  النمو معّد (: 8.2شكل)

 

(: تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم األ شةة اإلنتاجية، وفر  العمل الالئف، ومباشرة األعما  الحرة، والقدرة على 3-8)الغاية 

اإلبداع واالبتكار، وتش   على إ  اق الةاد  الرسمي على املشاري  املتناهية التغر والتغيرة واملتوسةة الح م، ونموها، بةرق 

 لى الخدمات املاليةماها الحتو  ع

  سبة العمالة  ير الرسمية يي  ير العمالة الزراعية حسا ال فس 8-3-1

 (2019-2016) سبة العمالة  ير الرسمية يي  ير العمالة الزراعية  (8.3جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة املؤشر

 سبة العمالة  ير الرسمية 

 يي  ير العمالة الزراعية
 0 0 0 0 الفسبة

 مسح القوى العاملة بالعينة - حصاءجهاز التخطيق وا  املصدر: 

3.58 

0.94 

-2.66 

9.29 

-5.0

0.0

5.0

10.0

 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم

3.36 

-0.51 

-3.75 

4.15 

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم
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، والسعي إلى فتل النمو 2030تحسين الك اقة يي استخدام املوارد العاملية يي مجا  االستهالي واإلنتا ، تدريجيا، حتى عام (: 4-8الغاية )

باالستهالي واإلنتا  املستدامين، م  ا ةالع البلدان االقتتادد عن التدهور البيئي، وفقا لإلطار العشرد للبرامج املتعلف 

 املتقدمة النمو بدور الريادة

 األثر املادد ونتيا ال رد من األثر املادد ونتيا الناتج املحلي اإلجمالي من األثر املادد 8-4-1

 البيانات غير متوفرة لهذا المؤشر

 املادد املحلي و سبة االستهالي املادد املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي االستهالي املادد املحلي ونتيا ال رد من االستهالي 8-4-2

 البيانات غير متوفرة لهذا المؤشر

(: تحقيف العمالة الكاملة واملنتجة وتوفير العمل الالئف ل مي  الفساق والرجا ، بمن فيهم الشباب واألشخا  ذوو اإلعاقة، وتكافي 5-8الغاية )

 2030 املتكايئ القيمة، بحلو  عاماألجر لقاق العمل 

 متوسن الدطل يي الساعة للفساق والرجا  العاملين حسا الوظي ة والعمر واألشخا  ذود اإلعاقة 8-5-1

 (8.4) جدو  
  واملهنة سنة فأكثر( حسا ال فس  15متوسن األجر الشهرد )بالريا  القةرد( للمشتغلين بأجر )

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة املهن ال فس

 ذكور 

 47,020 47,896 47,740 46,860 ريا  قةرد  املشرعون وموظ و اإلدارة العليا واملديرون

 30,666 31,172 30,795 30,400 ريا  قةرد  االطتتاصيون 

 21,020 20,093 19,649 19,106 ريا  قةرد  ال نيون واالطتتاصيون املساعدون 

 21,419 18,564 18,211 17,529 ريا  قةرد  الكتبة
العاملون يي الخدمات والباعة يي املحالت 

 التجارية واألسواق
 8,479 7,989 8,047 7,368 ريا  قةرد 

 4,940 4,652 4,666 5,166 ريا  قةرد  العما  املهرة يي الزراعة وصيد األسماي

 5,181 5,575 5,361 4,916 ريا  قةرد  العاملون يي الحرف وما إليها من املهن

 4,325 4,614 4,927 4,789 ريا  قةرد  مشغلو اآلالت واملعدات ومجمعوها

 4,710 4,971 5,136 4,852 ريا  قةرد  املهن العادية

 11,693 11,571 11,560 11,166 ريا  قةرد  املجموع

 إناث

 36,591 33,073 32,125 32,301 ريا  قةرد  املشرعون وموظ و اإلدارة العليا واملديرون

 25,888 24,690 24,470 23,829 ريا  قةرد  االطتتاصيون 

 22,391 20,070 19,983 18,963 ريا  قةرد  ال نيون واالطتتاصيون املساعدون 

 15,812 16,064 15,151 14,520 ريا  قةرد  الكتبة
العاملون يي الخدمات والباعة يي املحالت 

 التجارية واألسواق
 6,125 6,390 6,195 5,345 ريا  قةرد 

 0 0 0 0 ريا  قةرد  العما  املهرة يي الزراعة وصيد األسماي

 4,904 9,493 7,863 7,249 ريا  قةرد  العاملون يي الحرف وما إليها من املهن

 3,239 6,033 5,311 5,131 ريا  قةرد  مشغلو اآلالت واملعدات ومجمعوها

 3,333 3,182 3,181 3,498 ريا  قةرد  املهن العادية

 10,391 10,034 9,960 9,845 ريا  قةرد  املجموع

  

 املجموع

 44,925 45,067 44,744 44,390 ريا  قةرد  املشرعون وموظ و اإلدارة العليا واملديرون

 28,794 28,619 28,373 27,869 ريا  قةرد  االطتتاصيون 

 21,278 20,089 19,721 19,077 ريا  قةرد  ال نيون واالطتتاصيون املساعدون 

 19,181 17,574 16,991 16,332 ريا  قةرد  الكتبة

العاملون يي الخدمات والباعة يي املحالت 
 التجارية واألسواق

 7,481 7,287 7,228 6,498 ريا  قةرد 

 4,940 4,652 4,666 5,166 ريا  قةرد  العما  املهرة يي الزراعة وصيد األسماي

 5,180 5,577 5,362 4,918 ريا  قةرد  العاملون يي الحرف وما إليها من املهن

 4,320 4,620 4,928 4,790 ريا  قةرد  مشغلو اآلالت واملعدات ومجمعوها

 3,844 3,990 3,964 4,058 ريا  قةرد  املهن العادية

 11,308 11,121 11.099 10,793 ريا  قةرد  املجموع

 0.89 0.87 0.86 0.88 ميشر التكافي بين ال فسين
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 (8.5) جدو  
سنة فأكثر( حسا  15متوسن األجر الشهرد )بالريا  القةرد( للمشتغلين بأجر )

 (2019-2016) وال ئات العمرية ال فس 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس

 ذكور  

 12,709 11,353 11,017 9,146 قةرد  ريا  سنة 24 - 15

 9,160 9,049 8,893 9,092 ريا  قةرد  25-34

 10,967 11,205 11,258 11,088 ريا  قةرد  44-35

 15,443 15,894 16,711 16,049 ريا  قةرد  54-44

 19,181 18,563 18,765 17,082 ريا  قةرد  +55

 11,693 11,571 11,560 11,166 ريا  قةرد  املجموع

 االناث

 15,528 12,816 12,712 13,879 ريا  قةرد  سنة 24 - 15

 9,683 9,471 9,352 8,992 قةرد ريا   25-34

 9,228 9,267 9,058 9,336 ريا  قةرد  44-35

 12,449 12,214 13,113 12,293 ريا  قةرد  54-44

 10,928 11,578 12,801 11,822 ريا  قةرد  +55

 10,391 10,034 9,960 9,845 ريا  قةرد  املجموع

 املجموع

 13,470 11,741 11,395 10,117 ريا  قةرد  سنة 24 - 15

 9,325 9,184 9,039 9,060 ريا  قةرد  25-34

 10,405 10,585 10,534 10,551 ريا  قةرد  44-35

 14,706 15,088 15,998 15,280 ريا  قةرد  54-44

 17,690 17,440 17,800 16,311 ريا  قةرد  +55

 11,308 11,121 11,099 10,793 ريا  قةرد  املجموع

  ، مس  القوى العاملة بالعينة حتاقالتخةين واإل املتدر: جهاي 

 معد  البةالة، حسا ال فس والعمر واألشخا  ذود اإلعاقة 8-5-2

 (8.6) جدو  
وال ئات  وال فس  حسا ال فسيةسنة فاكثر(  15للكبار  للبالغين)  معد  البةالة

 (2019-2016) ةيوالحالة التعليم العمرية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

 قةريون 
 5.0 0.2 0.1 0.2 0.2 معد  سنة فاكثر 15 ذكور 

 5.0 0.4 0.3 0.6 0.7 معد  سنة فأكثر 15 إناث

 5.0 0.3 0.2 0.3 0.4 معد  سنة فاكثر 15 املجموع

  ير قةريين
 5.0 0.0 0.0 0.1 0.1 معد  سنة فأكثر 15 ذكور 

 5.0 0.4 0.5 0.6 0.7 معد  سنة فاكثر 15 إناث

 5.0 0.1 0.1 0.1 0.1 معد  سنة فأكثر 15 املجموع

 املجموع
 5.0 0.1 0.1 0.1 0.1 معد  سنة فاكثر 15 ذكور 

 5.0 0.4 0.4 0.6 0.7 معد  سنة فأكثر 15 إناث

 5.0 0.1 0.1 0.1 0.1 معد  سنة فاكثر 15 املجموع

 

 

 ال ئات العمرية

 

 ذكور 

 5.0 0.1 0.1 0.2 0.2 معد  24 -15

 5.0 0.1 0.1 0.1 0.1 معد  34 -25

 5.0 0.1 0.1 0.0 0.0 معد  44 -35

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  54 -45

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  64 -55

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  سنة فأكثر 65
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 (8.6) جدو  
وال ئات  وال فس  حسا ال فسيةسنة فاكثر(  15للكبار  للبالغين)  معد  البةالة

 (2019-2016) ةيوالحالة التعليم العمرية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 
 

 

 

 

 

 

 ال ئات العمرية

 اناث

 5.0 1.3 1.3 1.9 2.1 معد  24 -15

 5.0 0.5 0.5 0.6 0.8 معد  34 -25

 5.0 0.1 0.1 0.2 0.3 معد  44 -35

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  54 -45

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  64 -55

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  سنة فأكثر 65

 املجموع

 5.0 0.3 0.3 0.5 0.5 معد  24 -15

 5.0 0.1 0.1 0.1 0.2 معد  34 -25

 5.0 0.1 0.1 0.1 0.1 معد  44 -35

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  54 -45

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  64 -55

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  سنة فأكثر 65

 الحالة التعليمة

 ذكور 

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  ابتدائية

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  إعدادية

 5.0 0.1 0.0 0.1 0.1 معد  ثانوية

 5.0 0.0 0.1 0.1 0.1 معد  دبلوم

 5.0 0.2 0.1 0.1 0.1 معد  جامعي فما فوق 

 اناث

 5.0 0.0 0.1 0.0 0.1 معد  ابتدائية

 5.0 0.2 0.1 0.4 0.5 معد  إعدادية

 5.0 0.4 0.5 0.7 0.9 معد  ثانوية

 5.0 1.1 0.9 0.7 0.6 معد  دبلوم

 5.0 0.7 0.7 1.1 1.2 معد  جامعي فما فوق 

 املجموع

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 معد  ابتدائية

 5.0 0.0 0.0 0.1 0.0 معد  إعدادية

 5.0 0.1 0.1 0.2 0.2 معد  ثانوية

 5.0 0.2 0.2 0.2 0.1 معد  دبلوم

 5.0 0.4 0.3 0.4 0.4 معد  جامعي فما فوق 

 1.0 1.0 4.0 6.0 7.0 ميشر التكافي بين ال فسين 

 مس  القوى العاملة بالعينة - حتاقاملتدر: جهاي التخةين واإل 

 

 )املئوية الفسبة) البةالة معّد :  (8.3) شكل
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 (2019-2016) والحالة التعليمةحسا ال فس وال فسية سنة(  24-15للشباب ) البةالةمعد   (8.7جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئة العمرية الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

 قةريون 
 5.0 0.2 0.2 0.2 0.4 معد  سنة 24- 15 ذكور 

 5.0 0.7 0.7 1.5 1.5 معد  سنة 24- 15 إناث

 5.0 0.4 0.4 0.6 0.8 معد  سنة 24- 15 املجموع

  ير قةريين
 5.0 0.1 0.1 0.2 0.2 معد  سنة 24- 15 ذكور 

 5.0 1.4 1.4 2.0 2.1 معد  سنة 24- 15 إناث

 5.0 0.3 0.3 0.5 0.5 معد  سنة 24- 15 املجموع

 املجموع
 5.0 0.1 0.1 0.2 0.2 معد  سنة 24- 15 ذكور 

 5.0 1.3 1.3 1.9 2.1 معد  سنة 24- 15 إناث

 5.0 0.3 0.3 0.5 0.5 معد  سنة 24- 15 املجموع

الحالة 

 التعليمة

 ذكور 

 5.0 0.0 0.0 0.1 0.1 معد  سنة 24- 15 ابتدائية

 5.0 0.0 0.0 0.2 0.3 معد  سنة 24- 15 إعدادية

 5.0 0.1 0.1 0.4 0.2 معد  سنة 24- 15 ثانوية

 5.0 0.0 0.2 0.0 0.5 معد  سنة 24- 15 دبلوم

 5.0 0.6 0.4 0.5 0.1 معد  سنة 24- 15 جامعي فما فوق 

 اناث

 5.0 0.0 0.9 0.7 0.5 معد  سنة 24- 15 ابتدائية

 5.0 0.0 0.8 1.7 2.4 معد  سنة 24- 15 إعدادية

 5.0 0.2 0.8 2.5 1.6 معد  سنة 24- 15 ثانوية

 5.0 2.4 0.0 0.0 2.2 معد  سنة 24- 15 دبلوم

جامعي فما 

 فوق 
 معد  سنة 24- 15

3.2 3.4 2.9 2.6 5.0 

 املجموع

 5.0 0.0 0.2 0.2 0.1 معد  سنة 24- 15 ابتدائية

 5.0 0.0 0.1 0.3 0.4 معد  سنة 24- 15 إعدادية

 5.0 0.1 0.3 0.8 0.4 معد  سنة 24- 15 ثانوية

 5.0 0.6 0.2 0.0 0.9 معد  سنة 24- 15 دبلوم

 5.0 1.4 1.4 1.6 1.4 معد  سنة 24- 15 جامعي فما فوق 

  1.0 4.0 6.0 7.0 ميشر التكافي بين ال فسين

 

 2020 التعليم أو التدريا بحلو  عام الشباب  ير امللتحقين بالعمالة أو(: الحد بقدر كبير من  سبة 6-8الغاية )
 

 سنة( طار  دائرة التعليم والعمالة والتدريا 24سنة و 15 سبة الشباب ) ال ين تتراوح أعمارهم بين  8-6-1

 (8.8 ) جدو  
 والعمالة التعليم دائرة طار ( سنة 24و سنة 15 بين أعمارهم تتراوح ال ين) الشباب  سبة

 (2019-2016)وال ئة العمرية حسا ال فس  والتدريا

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية الجنس
الهدف بحلو  

2030 
 ط ض 0.1 0.2 0.3 0.4 الفسبة سنة 24- 15 ذكور 

 ط ض 7.1 7.4 7.5 7.2 الفسبة سنة 24- 15 اناث

 ط ض 2.0 2.3 2.3 2.2 الفسبة سنة 24- 15  املجموع

 1.00 71.00 37.00 25.00 18.00 التكافي بين ال فسينميشر 

 مس  القوى العاملة بالعينه -املتدر: جهاي التخةين واإلحتاق        

 

(: اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاق على السخرة، وإنهاق الرق املعاصر واالتجار بالبشر، و مان حظر واستئتا  أسوأ أشكا  عمل 7-8الغاية )

 2025بما يي ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاق عمل األط ا  بجمي  أشكاله بحلو  عام األط ا ، 

 سنة واملنخرطين يي سوق عمل األط ا  وعددهم حسا ال فس والعمر 17سنوات و  5 سبة األط ا  ال ين تتراوح أعمارهم بين  8-7-1
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 (8.9) جدو  
 ال فس وال ئات العمرية حساسنة( املنخرطين يي عمل األط ا   17-5 سبة األط ا  )

(2016-2019) 

 ال فس
ال ئات 

 العمرية
 2019 2018 2017 2016 الوحدة

الهدف بحلو  
2030 

 ذكور 
 0 0 0 0 0 الفسبة سنة  12-5

 0 0 0 0 0 الفسبة سنة  17-13

 اناث
 0 0 0 0 0 الفسبة سنة  12-5

 0 0 0 0 0 الفسبة سنة  17-13

 املجموع
 0 0 0 0 0 الفسبة سنة  12-5

 0 0 0 0 0 الفسبة سنة  17-13

 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 ميشر التكافي بين ال فسين

 مس  القوى العاملة بالعينة - حتاقاملتدر: جهاي التخةين واإل 

  االقتتادد، الفشا  يي املنخرطين األط ا   سبة(: 8.5شكل)

 (املئوية الفسبة) املنزلية االقتتادد واألعما  الفشا  يي املنخرطين األط ا  و سبة

 
(: حماية حقوق العمل، وإيجاد بيئات عمل توفر السالمة واألمن ل مي  العما ، بمن فيهم العما  املهاجرون، وبخاصة املهاجرات، 8-8الغاية )

 املستقرة والعاملون يي الوظائف  ير

 املهاجرين وو عهمالتواتر يي معدالت إصابات العمل املميتة و ير املميتة حسا نوع جفس  8-8-1

 (2019-2016)عدد اإلصابات املهنية والقاتلة حسا ال فس  (8.10) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس البيان

  ومتوسةةبليغة إصابة 
 )اصابات  ير مميتة(

  440 487 580 عدد ذكور 

  6 7 4 عدد إناث

  446 494 584 عدد املجموع

 صابات مميتهدسبا ا وفياتال
  121 11 35 عدد ذكور 

  2 6 0 عدد إناث

  123 117 35 عدد املجموع

  0.0 0.0 0.0 ميشر التكافي بين ال فسين لالصابات

  0.0 0.5 0.0 ميشر التكافي بين ال فسين للوفيات

 و حسابات جهاي التخةين واالحتاق املتدر: ويارة التنمية اإلدارية والعمل والشيون االجتماعية
 

 (2019-2016)إصابات املهنية والقاتلة حسا ال فس  معد  (8.11) جدو  

 البيان
ال فس ومتوسن ساعات 

 العمل
 2019 2018 2017 2016 الوحدة

بليغة إصابة 

 ومتوسةة

اصابات  ير 

 مميتة(

 ذكور 

عدد حاالت اإلصابة املهنية 

القاتلة و ير املميتة لكل ساعة 

 عمل بين السكان

580 487 440  

  48 48 49 ساعات العمل لل كور متوسن 

  9,166,667 10,145,833  1,836,735 املعد 

  6 7 4 إناث

  49 50 51 متوسن ساعات العمل لالناث

  122,449 140,000  78,431 املعد 

  446 494 584 املجموع

متوسن ساعات العمل 
 للمجموع

عدد حاالت اإلصابة املهنية 
القاتلة و ير املميتة لكل ساعة 

 عمل بين السكان 
50 49 48  

20.7 

7.8 

na 0.0 0.0 

10.5 
6.1 

na 0.0 0.0 
0

20

40

 2030الهدف  قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم

  سبة األط ا  املنخرطين يي الفشا  االقتتادد واألعما  املنزلية

  سبة األط ا  املنخرطين يي الفشا  االقتتادد
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 (2019-2016)إصابات املهنية والقاتلة حسا ال فس  معد  (8.11) جدو  

 البيان
ال فس ومتوسن ساعات 

 العمل
 2019 2018 2017 2016 الوحدة

 

 املعد 

عدد حاالت اإلصابة املهنية 

القاتلة و ير املميتة لكل ساعة 

 عمل بين السكان 

11,680,000 
       

10,081,633 
       

9,291,667  
      

 

الصابات  وفياتال

 مميته

 ذكور 

عدد اإلصابات امليتة عدد 

عامل  100000الحاالت لكل 

 معني 

35 11 121  

متوسن ساعات العمل 

 لل كور 
49 48 48  

   2,520,833  229,167  714,286 املعد 

  2 6 0 إناث

متوسن ساعات العمل 

 لالناث
51 50 49  

   40,816   120,000 - املعد 

  123 117 35 املجموع

 
متوسن ساعات العمل 

 للمجموع

عدد اإلصابات امليتة عدد 

عامل  100000الحاالت لكل 

 معني 

50 49 48  

  2,562,500 2,387,755 700,000  املعد  

 املتدر: حسابات جهاي التخةين واالحتاق

 املتدر: مس  القوى العاملة

 املتدر: ويارة التنمية اإلدارية والعمل والشيون االجتماعية

 

 إلى نتو  منظمة العمل الدولية  مستوى  8-8-2
ً
امتثا  البلدان لحقوق العمل )حرية تكوين ال معيات وامل او ة ال ماعية( استنادا

 والتشريعات الوطنية، حسا ال فس وو   املهاجرين

)الل ان  م، يي فتله الثا ي عشر دشأن )التنظيمات العمالية(، وفتله الثالث عشر دشأن2004لسنة  (14)قانون العمل رقم ين  
وقع  وقد املشتركة والت اوض ال ماعي واالت اقات املشتركة(، على آليات واشتراطات وتنظيم الحرية النقابية وامل او ة ال ماعية، 

( م  منظمة العمل الدولية طال  اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يي دورته 2020-2018دولة قةر ات اقية التعاون ال ني )

يي سبيل ذلك و ،( املتعلف بإعةاق صوت للعما 5ماها الهدف ) ،عدة أهدافعلى املنعقد بجنيف حيث تتضمن طةة التعاون  331
  -ي :وه ،مشاري  6سيتم تن ي  

  .ليات الوطنية لتقديم الشكاوى بالفسبة للعما تحسين اآل 5-1

بمـــا يـــي ذلـــك املتادعـــة بهـــدف  ـــمان  ،ليـــة الوطنيـــةاملين لتقـــديم الشـــكاوى مـــن طـــال  اآلتكـــوين دعـــم مـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة للعـــ 5-2

  .املعاملة السريعة والعادلة وتجنا االنتقام

  .إ شاق ل ان عمالية مشتركة 5-3

توعية العما  الوافدين حقوقهم والتزاماتهم ، وطاصة فيما يتعلف بتقديم الشكاوى والوثائف املةلوبة ومختلف املوا ي  اإلجرائية  5-4

  .األطرى 

  .تحسين التشريعات وأداق ل ان العما  5-5

القيام بحملة وطنية للتوعية دشأن الحقوق يي العمل وبناق القدرات ل مي  العاملين وأصحاب العمل واملسيولين الحكوميين  5-6

  .املعنيين يي قةر 

 

عام و   وتن ي  سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة املستدامة التي توفر فر  العمل وتعزي الثقافة واملنتجات املحلية، بحلو   (: 9-8الغاية )

2030 

 الناتج املحلي اإلجمالي  للسياحة املباشرة  كفسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي ومعد  النمو 8-9-1
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 (8.12جدو  )
 الناتج املحلي اإلجمالي  للسياحة املباشرة  كفسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي ومعد  النمو

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

 3.62 4.05 3.27 2.06 الفسبة  سبة القيمة املضافة للسياحة من الناتج املحلي اإلجمالي 

 -1.56 15.99 24.57 17.26 معد  معد  النمو

 املتدر: جهاي التخةين واالحتاق

 

املترفية والتأمين والخدمات املالية لل مي ،   امكانية الحتو  على الخدمات  ي(: تعزيز قدرة امليسسات املالية املحلية على تش10-8الغاية )

 وتوسي  نةاقها

 شخ  بالغ 100,000شخ  بالغ، و )ب( عدد أجهزة الترف اآللي لكل  100,000جارية لكل ت)أ( عدد فروع املتارف ال 8-10-1

 (8.13) جدو  
 100,000شخ  بالغ، و )ب( عدد أجهزة الترف اآللي لكل  100,000جارية لكل تعدد فروع املتارف ال)أ( 

 (2019-2016) شخ  بالغ

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر انواع البنوي
الهدف بحلو  

2030 

 البنوي التجارية
 ييادة  29 33 36 لكل مئة ألف شخ  بالغ لبنوي التجاريةاعدد فروع 

 ييادة  169 178 189 لكل مئة ألف شخ  بالغ ATMلي الترف اآل أجهزةعدد 

 االسالميةالبنوي 
 ييادة  13 13 13 لكل مئة ألف شخ  بالغ عدد فروع للبنوي االسالمية

 ييادة  81 83 88 لكل مئة ألف شخ  بالغ ATMلي الترف اآل أجهزةعدد 

 البنوي االجنبية
 ييادة  2 3 3 لكل مئة ألف شخ  بالغ عدد فروع للبنوي االجنبية

 ييادة  9 11 11 شخ  بالغلكل مئة ألف  ATMلي الترف اآل أجهزةعدد 

 اجمالي البنوي
 ييادة   45  46  52 لكل مئة ألف شخ  بالغ اجمالي البنوي

 ييادة   259 271  288 لكل مئة ألف شخ  بالغ ATMلي الترف اآل أجهزةاجمالي 

 حتاقوحسابات جهاي التخةين واإل  املتدر: مترف قةرد املركزد 

 

 اآللي الترف أجهزة عدد(: 8.6شكل)
 بالغ شخ  100,000 لكل 

 

 التجارية املتارف فروع عدد(: 8.7شكل)
 بالغ شخ  100,000 لكل 

 

 سنة فأكثر( ال ين لديهم حساب لدى بنك أو ميسسة مالية أو ال ين يستعملون طدمات مالية متنقلة 15 سبة البالغين ) 8-10-2

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

 

، بوسائل ماها االطار املتكامل املعزي أ(: ييادة دعم -8الغاية )
ً
املعونة املقدمة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا

 
ً
 للمساعدة التقنية املتتلة بالتجارة املقدمة الى أقل البلدان نموا

 املعونة املقدمة من أجل االلتزامات واملدفوعات املتتلة بالتجارة  1-أ-8
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 (2019-2016)قيمة املساعدات اإلنمائية للهدف الثامن   (8.14) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهدف الهدف
الهدف بحلو  

2030 

8 
عمل الئف و نمو 

 اقتتادد

 ييادة   1,164,688,774 1,184,391,086 ريا  قةرد 

 ييادة   319,969,443 325,382,166 دوالر امريكي

 املتدر: ويارة الخارجية

 

ب(: و   وت عيل استراتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتن ي  امليثاق العاملي لتوفير فر  للعمل، التادر عن منظمة العمل الدولية، -8الغاية )

 2020بحلو  عام 

 من  وجود استراتيجية وطنية مكتملة ومو وعة قيد التن ي  تتعلف بتشغيل الشباب، سواق بوص ها استراتيجية قائمة ب اتها 1-ب-8
ً
أو عنترا

 استراتيجية وطنية للتشغيل

 (8.15) جدو  
مدى وجود استراتيجية وطنية مكتملة ومو وعة قيد التن ي  تتعلف بتشغيل الشباب، سواق بوص ها استراتيجية 

 أقائمة ب اتها 
ً
 (2019-2016)من استراتيجية وطنية للتشغيل  و عنترا

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
مو وعة و مدى وجود استراتيجية وطنية مكتملة 

قيد التن ي  تتعلف بتشغيل الشباب، سواق 
بوص ها استراتيجية قائمة ب اتها او عنترا من 

 استراتيجية وطنية للتشغيل 

 1 =  عم

 0=     ال
1 1 1 1 1 

 ال = وص ر    عم، = 1:  مالحظه
 والعمل والشيون االجتماعيةاملتدر: ويارة التنمية اإلدارية 

 

طةة  وذلك من طال  و   ،تتميم وتن ي  سياسات توظيف الشباب (2022-2018)تتضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قةر 

عما  وإيجاد فر   ي  الشباب القةرد على ريادة األ وتش ،ملح زة الستقةاب الشباب لالبتعاثوتةوير البرامج ا ،استراتيجية للموارد البشرية

استراتيجية وطنية للموارد و   و  ،ل القةرد باألط  ال هات الحكوميةوربن مخرجات  التعليم باحتياجات سوق العم .للباحثين عن عمل

 .  وترتكز استراتيجية تشغيل الشباب على املرتكزات التالية:البشرية للدولة م  إعةاق األولوية لل هات ذات الوظائف املركزية

 (.2020-2018)استراتيجية التنمية الوطنية الثانية .  1

 .. طةة االبتعاث الحكومي 2

 .توطين الوظائف يي القةاع الخا ة .  طة3

 .2004لسنة  (14رقم ) .  قانون العمل القةرد 4

 .2016( لسنة 15) رقم  .  قانون املوارد البشرية املدنية5

 

 والشيون االجتماعيةدارية والعمل التنمية اإل  املتدر: ويارة
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 التاس  ملخ  الهدف

  اية 12 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 12 عدد امليشرات تح  الهدف:
 

 %75=  املستدامة التنمية أهداف من التاس  للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 9 متوفر

 3 جارد توفيره

 0  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 12 املجموع

 

إقامة هياكل أساسية قادرة على التمود، وتح يز  الهدف التاس :

 التتفي  الشامل لل مي  واملستدام، وتش ي  االبتكار
ذلك هياكل أساسية إقليمية وعابرة للحدود،  يي بما(: إقامة هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على التمود، 1-9الغاية )

 لدعم التنمية االقتتادية ورفاه اإل سان، م  التركيز على تيسير ُسُبل است ادة ال مي  ماها بتكل ة ميسورة وعلى قدم املساواة

  سبة السكان الريف ال ين يعيشون على دعد كيلومترين من طريف صالحة لالستعما  يي جمي  ال تو   9-1-1

 من طرق صالحة ل مي  ال تو   كم 2 سبة السكان ال ين يعيشون يي نةاق :  (9.1) شكل

 (2016 -2019)* 

 
 حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  
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 عدد الركاب و  م الشحنات، بحسا وسيلة النقل 9-1-2

جدول 

 (2019-2016) واالتجاه ، بحسا وسيلة النقل والبضائ  عدد الركاب  (:9.1)

 2019 2018 2017 2016 الوحدة االتجاه النقل وسيلة النوع

  الركاب

 جود 
  17,262,301 17,634,110 18,722,474 عدد القادمون 

 - 17,233,727 17,644,492 18,600,369 عدد املغادرون

 - 34,496,028 35,278,602 37,322,843 عدد املجموع

 بحرد 
 - 111,726 191,220 167,942 عدد القادمون 

 - 110,279 188,329 166,765 عدد املغادرون

 - 222,005 379,549 334,707 عدد املجموع

 برد 
 - - 1,214,031 2,541,256 عدد القادمون 

 - - 1,214,988 2,535,687 عدد املغادرون

 - - 2,429,019 5,076,943 عدد املجموع

 البضائ 

 *جود 
 - 1,218,364 1,139,831 854,703 طن وارد

 - 979,946 881,112 792,272 طن صادر

 - 2,198,310 2,020,943 1,646,975 طن املجموع

 بحرد 
 - 78,076,983 51,855,337 83,249,729 طن وارد

 -       طن صادر

 - 78,076,983 51,855,337 83,249,729 طن املجموع

 برد 
 - - - - طن وارد

 - - - - طن صادر

 - - - - طن املجموع 

 *البضائ  الوارده عن طريف ال و تشمل البريد

حتة التناعة يي العمالة ويي الناتج املحلي  يي 2030 (: تعزيز التتفي  الشامل لل مي  واملستدام، وتحقيف ييادة كبيرة بحلو  عام2-9الغاية )

 اإلجمالي، بما يتماش ى م  الظروف الوطنية، ومضاع ة حتتها يي أقل البلدان 
ً
 نموا

 القيمة املضافة التتفيعية  كفسبة من الناتج املحلي اإلجمالي لل رد 9-2-1

 (2019-2016د )القيمة املضافة التتفيعية  كفسبة من الناتج املحلي اإلجمالي لل ر  (9.2) جدول 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
القيمة املضافة التحويلية من الناتج نسبة 

 االجمالي املحلي
 - 13.94 12.94 13.02 الفسبة

مضاعفة سنة 

2016 

نصيب الفرد من القيمة املضافة للصناعة 

 التحويلية 

دوالر لكل 

 فرد
30,802 29,889 31,301 - 

مضاعفة سنة 

2016 

 املتدر: جهاي التخةين واالحتاق

 اإلجمالي الناتج املحلي من كفسبة التتفيعية املضافة (: القيمة9.5شكل)

 )املئوية )الفسبة 
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 العمالة يي التناعة التحويلية كفسبة من مجموع العمالة 9-2-2

 (2019-2016) حسا ال فس لعمالة يي التناعة التحويلية من مجموع العمالة سبة ا (9.3) جدول 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 

 8.4 8.0 8.0 8.3 الفسبة ذكور 
مضاع ة سنة 

2016 

 0.8 0.8 0.8 0.8 الفسبة اناث
مضاع ة سنة 

2016 

 7.4 7.0 7.0 7.3 الفسبة املجموع
مضاع ة سنة 

2016 

 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 ميشر التكافي بين ال فسين

 ، مس  القوى العاملة بالعينة. املتدر: جهاي التخةين واإلحتاق  

 مجموع العمالة من كفسبة التحويلية التناعة يي (: العمالة9.7شكل)

 )املئوية )الفسبة

 

سيما يي البلدان النامية، على الخدمات املالية، بما يي  (: ييادة فر  حتو  املشاري  التناعية التغيرة الح م وسائر املشاري ، وال3-9الغاية )

 ذلك االئتمانات امليسورة التكل ة، وإدماجها يي سالسل القيمة واألسواق

 الح م من مجموع القيمة املضافة من التناعات سبة التناعات التغيرة  9-3-1

 (2019-2016)  سبة التناعات التغيرة الح م من مجموع القيمة املضافة من التناعات (9.4) جدول 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
 -  578 745 744 مليون ريا  قةرد  القيمة املضافة للتناعات التغيرة

 -  54,972 47,189 46,814 مليون ريا  قةرد  القيمة املضافة االجمالية لفشا  التناعة 

 سبة التناعات التغيرة الح م من 

 مجموع القيمة املضافة  من التناعات
 ييادة  1.05 1.58 1.59 الفسبة

      املصدر: جهاز التخطيق واالحصاء

 طن ائتمانسبة التناعات التغيرة الح م التي لها قرض أو   9-3-2

 البيانات جارد توفيرها له ا امليشر

من أجل تحقيف استدامتها، م  ييادة ك اقة استخدام املوارد وييادة  2030 تحسين البنى التحتية وتحديث التناعات بحلو  عام(: 4-9الغاية )

 باتخاذ إجراقات وفقا لقدراتهااعتماد التكنولوجيات والعمليات التناعية النظي ة والسليمة بيئيا، وم  قيام جمي  البلدان 

 إنبعاث ثاني أكسيدالكربون لكل وحدة قيمة مضافة 9-4-1

 

 2007 إنبعاث ثا ي أكسيدالكربون لكل وحدة قيمة مضافة (9.5) جدو  
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 القةاع
ثا ي أكسيد انبعاثات 

 الكربون 
 وحدة القيمة املضافة

ثا ي أكسيد  انبعاثات
 لكل CO2 الكربون 

 وحدة القيمة املضافة

 كغم لكل دوالر أمريكي دوالر امريكي كغم الوحدة

 38,124,000   41,561,930,543  0.0009   (C-Eالتعدين والتناعة التحويلية )

 3,106,000   10,133,606,359  0.0003     (Dالتناعة التحويلية واال شاقات )

 0.002  3,010,645,935      5,277,000     النقل

وحدة لكل  CO2مجموع انبعاثات 
 القيمة املضافة

  46,507,000   54,706,182,838  0.0009 

 األو  وحسابات جهاي التخةين واالحتاقاملتدر: ويارة البلدية والبيئة تقرير البالغ الوطني 

سيما البلدان النامية، بما يي  وال(: تعزيز البحث العلمي، وتحسين القدرات التكنولوجية يي القةاعات التناعية يي جمي  البلدان، 5-9الغاية )
، تش ي  االبتكار وتحقيف ييادة كبيرة يي عدد العاملين يي مجا  البحث والتةوير لكل مليون شخ ، 2030ذلك، بحلو  عام 

 وييادة إن اق القةاعين العام والخا  على البحث والتةوير

 البحث والتةوير كفسبة من الناتج املحلي اإلجمالياإلن اق على  9-5-1

 )املئوية )الفسبة اإلجمالي الناتج املحلي من كفسبة والتةوير البحث على : اإلن اق (9.10شكل)

 

 (2018-2012) حسا القةاع البحث والتةوير  قيمة االن اق على (9.6جدو  )

 2018 2015 2012 الوحدة القةاع امليشر
الهدف بحلو  

2030 
 سبة االن اق على البحث 

الناتج والتةوير من 
 املحلي اإلجمالي 

 ييادة 0.51 0.51 0.47 الفسبة االجمالي
 ييادة 0.37 0.36 0.20 الفسبة قةاع التعليم العالي

 ييادة 0.08 0.07 0.15 الفسبة قةاع الحكومي
 ييادة 0.06 0.09 0.12 الفسبة قةاع االعما 

قيمة اإلن اق على البحث 
والتةوير حسا 

  القةاعات

 ييادة 2,551,413,006 2,131,418,165 1,362,982,966 ريا  قةرد  العالي قةاع التعليم
 ييادة 563,312,131 396,820,614 1,050,651,854 ريا  قةرد  قةاع الحكومي
 ييادة 430,799,120 526,298,056 841,201,364 ريا  قةرد  قةاع االعما 

 ييادة 3,545,524,257 3,054,536,835 3,254,836,184 ريا  قةرد  املجموع

 والتةوير مس  البحث -جهاي التخةين واالحتاقاملتدر: 

 ( لكل مليون  سمةالكاملالعاملون يي مجا  البحث )بمكايئ الدوام  9-5-2

 العاملون يي مجا  البحث: معد   (9.11شكل )
  )بمكايئ الدوام الكامل(

 2018-2012 لدولة قةر لكل مليون  سمة

 

 البحث مجا  يي العاملون :  (9.12شكل)
 (الكامل الدوام بمكايئ)

 ) سمة مليون  لكل( 

 

 (2018-2012عدد الباحثين واملوظ ين حسا ال نيس والقةاع ) (9.7جدو  )
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 2018 2015 2012 الوحدة الختائ  امليشر
الهدف بحلو  

2030 

عدد الباحثين 

 حسا ال فس

 ييادة 2,047 1,953 1,348 عدد ذكور 

 ييادة 1,058 894 377 عدد اناث

 ييادة 3,105 2,847 1,725 عدد املجموع

عدد الباحثين 

 حسا القةاع

 ييادة 2,399 1,845 809 عدد قةاع التعليم العالي

 ييادة 428 662 559 عدد قةاع الحكومي

 ييادة 278 340 357 عدد قةاع االعما 

 ييادة 3,105 2,847 1,725 عدد املجموع

عدد املوظ ين 

 حسا ال فس

 ييادة 3,016 2,825 2,236 عدد ذكور 

 ييادة 2,095 1,895 802 عدد اناث

 ييادة 5,111 4,720 3,038 عدد املجموع

وظ ين عدد امل

باملعاد  وق  

 كامل

 ييادة 2,299 1,963 855 عدد قةاع التعليم العالي 

 ييادة 572 578 587 عدد قةاع الحكومي 

 ييادة 465 476 510 عدد قةاع األعما  

 ييادة 479 324 108 عدد طلبة الدراسات العليا بقةاع التعليم العالي

 ييادة 3,336 3,016 1,906 عدد املجموع 

إجمالي عدد 

حسا املوظ ين 

 القةاع

 ييادة 3,838 3,209 1,583 عدد قةاع التعليم العالي

 ييادة 745 942 808 عدد قةاع الحكومي

 ييادة 528 569 647 عدد قةاع االعما 

 ييادة 479 328 206 عدد طلبة الدراسات العليا بقةاع التعليم العالي

 ييادة 5,111 4,720 3,038 عدد املجموع

 والتطوير العلم  مسح البحث جهاز التخطيق واالحصاء ، املصدر:

 

البلدان النامية، بتحسين الدعم املالي والتكنولوجي والتقني املقدم سير إ شاق هياكل أساسية مستدامة وقادرة على التمود يي تي(: أ-9الغاية )

، والبلدان النامية  ير الساحلية، والدو  ال زرية التغيرة النامية
ً
 للبلدان األفريقية، وأقل البلدان نموا

 إلى الهياكل األساس يجموع الدعم الدولي )املساعدة اإلنمائية الرسمية باإل افة إلى التدفقات الرسمية األطرى( م 1-أ-9

 البيانات جارد توفيرها له ا امليشر

ب(: دعم أ شةة التةوير والبحث واالبتكار يي التكنولوجيا املحلية يي البلدان النامية، بوسائل ماها ك الة وجود بيئة مياتية من حيث -9الغاية )

 السياسات للتنوي  التناعي وإ افة قيمة للسل  األساسية بين أمور أطرى 

 املضافة القيمة مجموع من واملتقدمة املتوسةة التكنولوجية للتناعة املضافة القيمة  سبة 1-ب-9

 (2019-2016) املضافة القيمة مجموع من واملتقدمة املتوسةة التكنولوجية للتناعة املضافة القيمة  سبة (9.7جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
 - 49,882 54,972 47,189 46,814 مليون ريا  قةرد  القيمة املضافة للتناعة باألسعار ال ارية 

القيمة املضافة للتناعات املتوسةة وعالية 

 التقنية 
      مليون ريا  قةرد 

24,172  
     

25,524  
     

32,538  
     

29,327  
- 

 التكنولوجية للتناعة املضافة القيمة  سبة
 القيمة مجموع من واملتقدمة املتوسةة

 املضافة
 ييادة 58.79 59.19 54.09 51.63 الفسبة

 حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  

 

 

 املضافة القيمة مجموع من واملتقدمة املتوسةة التكنولوجية للتناعة املضافة القيمة  سبة:  (9.13شكل)
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 )املئوية الفسبة(

 

 

فر  الحتو  على تكنولوجيا املعلومات واالتتاالت، والسعي إلى توفير فر  الوصو  الشامل وامليسور  (: تحقيف ييادة كبيرة يي -9الغاية )

 بحلو  عام
ً
 2020 إلى شبكة اإلنترن  يي أقل البلدان نموا

 السكان املشمولين دشبكة الهاتف املحمو   حسا التكنولوجيا سبة  1- -9

  (2019-2016)التكنولوجيا نوع حسا  سبة السكان املشمولين دشبكة الهاتف املحمو   (9.8جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع التكنولوجيا
الهدف بحلو  

2030 
 ييادة 100.0 100.0 100.0 100.0 الفسبة جيجا 2قل  على شبكة الهاتف املحمو  على األ ون الحاصل

 ييادة 100.0 100.0 99.7 99.6 الفسبة جيجا 3قل  على شبكة الهاتف املحمو  على األ ون الحاصل

 ييادة 99.5 99.5 99.5 99.0 الفسبة جيجا 4قل  على شبكة الهاتف املحمو  على األ ون الحاصل

 ييادة NA NA NA 49.6 الفسبة جيجا 5قل  على شبكة الهاتف املحمو  على األ ون الحاصل

 املواصالت واالتتاالت املتدر: ويارة

  األقل، على للهاتف املحمو   الثالث ال يل وشبكة األقل، على املحمو   للهاتف الثا ي ال يل دشبكة املشمولين السكان  سبة:  (9.14شكل)

 )املئوية الفسبة) األقل املحمو  على للهاتف الراد  ال يل وشبكة
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 العاشر ملخ  الهدف

  اية 11 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 14 عدد امليشرات تح  الهدف:
 

 %64=  املستدامة التنمية أهداف من العاشر للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 9 متوفر

 1 جارد توفيره

 3  ير متوفر

 0 الينةبف

 1 طا  بحساب املنظمات

 14 املجموع

 الحد من عدم املساواة داطل البلدان وفيما بياهاالهدف العاشر: 
 

 إلى تحقيف نمو الدطل ودعم استمرار ذلك النمو ألد ى 1-10الغاية )
ً
املائة من السكان بمعد  أعلى من املعد   يي 40(: التوصل تدريجيا

 2030 املتوسن الوطني بحلو  عام

 يي املائة من السكان ومجموع السكان  40معدالت نمو نتيا ال رد من إن اق األسر املعيشية أو إيراداتها  من أد ى  10-1-1

 (10.1جدو  )
لدطل الفسبي لتويي  المتوسن الدطل لل رد واألسرة يي كل طمس حسا متادر الدطل و 

(2012 /2013) 

 متادر الدطل

  الفسبي لألطما تويي  ال

الخمس 

 األو  

الخمس 

 الثا ي

الخمس 

 الثالث

الخمس 

 الراد 

الخمس 

 الخامس
 القةريون 

 66.9 64.0 63.7 67.3 67.7 76.6 أجور ورواتا

 4.4 5.5 4.7 3.9 4.4 2.2 مشاري  طاصة ومهن حرة

 2.2 4.2 2.1 1.6 1.5 0.3 دطو  ممتلكات

 8.2 7.2 9.1 8.7 9.2 7.1 معاشات تقاعدية

 0.7 0.5 0.8 0.6 0.8 0.9 تحويالت أو متادر أطرى 

 17.6 18.6 19.7 17.9 16.6 12.9 الدطل من االيجار املحتسا

 100 100 100 100 100 100.0 جملة الدطل

 )ر.ق( متوسن دطل األسرة 
ً
 88,217 95,982 83,615 87,837 85,947 84,561 شهريا

 )ر.ق( متوسن دطل ال رد 
ً
 10,200 14,341 10,628 10,295 8,769 6,960 شهريا

  2013/ 2012مس  ان اق ودطل األسرة  -حتاقاملتدر: جهاي التخةين واإل      
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 (10.2جدو  )
الدطل يي كل طمس حسا متادر الدطل متادر متوسن الدطل لل رد واألسرة وتويي  

(2012 /2013) 

 متادر الدطل

الفسبي ملتادر الدطل تويي ال  

الخمس 

 األو  

الخمس 

 الثا ي

الخمس 

 الثالث

الخمس 

 الراد 

الخمس 

 الخامس
 القةريون 

 100 26.9 19.8 20.3 17.4 15.6 أجور ورواتا

 100 35.6 22.4 18.0 17.2 6.8 مشاري  طاصة ومهن حرة

 100 52.8 19.2 14.9 11.4 1.7 دطو  ممتلكات

 100 24.6 23.1 21.3 19.2 11.8 معاشات تقاعدية

 100 21.9 22.5 18.1 19.8 17.8 تحويالت أو متادر أطرى 

 100 29.9 23.3 20.5 16.2 10.0 الدطل من االيجار املحتسا

 100 28.2 20.8 20.2 17.2 13.6 جملة الدطل

 )ر.ق( متوسن دطل األسرة 
ً
 88,217 95,982 83,615 87,837 85,947 84,561 شهريا

  )ر.ق( متوسن دطل ال رد
ً
 10,200 14,341 10,628 10,295 8,769 6,960 شهريا

 2013/ 2012مس  ان اق ودطل األسرة  -حتاقجهاي التخةين واإل املتدر:     

 

(: تمكين وتعزيز اإلدما  االجتماعي واالقتتادد والسياس ي لل مي ، بترف النظر عن السن أو ال فس أو اإلعاقة أو االنتماق 2-10الغاية )

 2030 عام ير ذلك، بحلو   العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الو   االقتتادد أو

 يي املائة من متوسن الدطل، حسا ال فس والعمر واألشخا  ذود اإلعاقة 50 سبة السكان ال ين يعيشون دون  10-2-1

 (10.3) جدو  
حسا الختائ   والدطل املحدود  ذات املستوى املعيش ي املنخ ضالقةرية  األسر سبة 

 (2012/2013املختارة عام )

 طتائ  رب األسرة
  سبة األسر ذات املستوى 

 املعيش ي املنخ ض
 سبة األسر ذات الدطل 

 املحدود

 6.4 3.0  سبة األسر القةرية

 نوع رب األسرة
 6.2 6.2 ال كور 

 7.6 7.6 اإلناث

 عمر رب األسرة

 2.7 2.7 سنة 30أقل من 

 3.8 3.8 سنة 39 – 30

 8.9 8.9 سنة 49 – 40

 5.8 5.8 سنة 59 – 50

 6.3 6.3 فأكثرسنة  60

 التعليمية لرب األسرةالحالة 

 14.5 14.5 دون االبتدائية 

 9.4 9.4 االبتدائية واإلعدادية

 5.6 5.6 الثانوية

 0.6 0.6 دبلوم فوق الثانود 

 1.6 1.6 جامعي فما فوق 

 الحالة الزواجية لرب األسرة

 1.1 1.1 لم يسبف له/ـها الزوا 

 6.6 6.6 متزو /ـه

 12.1 12.1 مةلف/ـه

 4.7 4.7 أرمل/ـه

 الحالة العملية لرب األسرة

 4.7 4.7 مشتغل

 0.0 0.0 متعةل

 0.0 0.0 طالا

 8.1 8.1 مت ر ة للمنز  

 10.0 10.0 أطرى 
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 (10.3) جدو  
حسا الختائ   والدطل املحدود  ذات املستوى املعيش ي املنخ ضالقةرية  األسر سبة 

 (2012/2013املختارة عام )

 طتائ  رب األسرة
  سبة األسر ذات املستوى 

 املعيش ي املنخ ض
 سبة األسر ذات الدطل 

 املحدود

   م األسرة

1 - 3 1.7 1.7 

4 - 6 4.4 4.4 

7 - 9 4.3 4.3 

10 - 12 8.6 8.6 

 14.6 14.6 فأكثر 13

 عدد األط ا  يي األسرة

 3.3 3.3 اليوجد أط ا 

1 - 2 4.1 4.1 

3 - 4 3.6 3.6 

 16.2 16.2 فأكثر 5

 1.23 1.23 ميشر التكافي بين ال فسين

 مس  ان اق ودطل األسرة ، -حتاقاملتدر: جهاي التخةين واإل 

  

والسياسات واملمارسات  (: ك الة تكافي ال ر ، والحد من أوجه ا عدام املساواة يي النتائج، بوسائل ماها إيالة القوانين3-10الغاية )

 التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراقات املالئمة يي ه ا التدد.

 ألسباب يحظر القانون الدولي  10-3-1
ً
 ملمارسات تمييزية أو تحرش طال  االثني عشر شهرا

ً
 سبة السكان ال ين أبلغوا عن تعر هم شختيا

 لحقوق اال سان التمييز على أساسها

 

 (10.4) جدو  
التي ابلغ السكان عن تعر هم شختيا ملمارسات تميزية او تحرش يي طار  دولة قةر ألسباب يحظر عليها القانون الدولي  التي  تاالنتهاكا

  2017وردت إلى الل نة الوطنية لحقوق اإل سان لسنة 

 االنتهاي
 البلد

 امللكية التعليم ال فسية
لم 

شمل 
 األسرة

 الصحة التنقل
ممارسات 
الشعائر 
 الديفية

 اإلقامة العمل

معاملة 
مهينة/ 
حاطة 
 بالكرامة

اعتقا / 
احتجاي 
 تعس ي

أستخرا  
الوثائف 
 الرسمية

إطت اق 
 قسرد 

 اإلجمالي

 السعودية

 1 57 67 164 19 753 337 685 63 املجموع
   

2146 

 14 6 141 15 615 184 669 40 قةرد 
    

1684 

 1 43 61 23 4 138 153 16 23  ير قةرد 
   

462 

 االمارات

 4 335 80 429 147 املجموع
 

6 4 
    

1005 

 2 300 63 414 134 قةرد 
 

3 4 
    

920 

 2 35 17 15 13  ير قةرد 
 

3 
     

85 

 البحرين 

 14 126 214 53 28 املجموع
 

37 32 
    

504 

 12 65 109 42 9 قةرد 
 

4 8 
    

249 

 2 61 105 11 19  ير قةرد 
 

33 24 
    

255 

 متر

 23 268 املجموع
 

39 
        

330 

 21 261 قةرد 
 

37 
        

319 

 2 7  ير قةرد 
 

2 
        

11 

 اطرى 

 املجموع
   

9 
        

9 

 قةرد 
   

5 
        

5 

  ير قةرد 
   

4 
        

4 

 املجموع

 1 93 110 164 37 1262 631 1190 506 املجموع
   

3994 

 26 13 141 29 1022 356 1146 444 قةرد 
    

3177 

 1 67 97 23 8 240 275 44 62  ير قةرد 
   

817 

 املتدر: الل نة الوطنية لحقوق اال سان
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 (10.5) جدو  
التي ابلغ السكان عن تعر هم شختيا ملمارسات تميزية او تحرش يي طار  دولة قةر ألسباب يحظر عليها القانون الدولي  التي  تاالنتهاكا

 2018وردت إلى الل نة الوطنية لحقوق اإل سان لسنة 

 االنتهاي
 البلد

 امللكية التعليم ال فسية
لم 

شمل 
 األسرة

 الصحة التنقل
ممارسات 
الشعائر 
 الديفية

 اإلقامة العمل

معاملة 
مهينة/ 
حاطة 
 بالكرامة

اعتقا / 
احتجاي 
 تعس ي

أستخرا  
الوثائف 
 الرسمية

إطت اق 
 قسرد 

 اإلجمالي

 السعودية
 81 3 8 1  1  7  22 14 22 3 املجموع

 60 3 2 1  1  1  18 9 22 3 قةرد 

 21  6     6  4 5    ير قةرد 

 االمارات
 106  1    2   17 8 72 6 املجموع

 101  1    1   16 8 69 6 قةرد 

 5      1   1 9 3 -   ير قةرد 

 البحرين 

 21  3      1 6 5 3 3 املجموع

 17  2      1 5 4 3 2 قةرد 

 4  1       1 1  1  ير قةرد 

 متر
 8         2  2 4 املجموع

 6         1  2 3 قةرد 

 2         1   1  ير قةرد 

 اطرى 
 -              املجموع

 -              قةرد 

 -               ير قةرد 

 املجموع
 216 3 12 1  1 2 7 1 47 27 99 16 املجموع

 184 3 5 1  1 1 1 1 40 21 96 14 قةرد 

 32  7    1 6  7 6 3 2  ير قةرد 

 املتدر: الل نة الوطنية لحقوق اال سان

 

 (10.6) جدو  
التي ابلغ السكان عن تعر هم شختيا ملمارسات تميزية او تحرش يي طار  دولة قةر ألسباب يحظر عليها القانون الدولي   تاالنتهاكا

 2019التي وردت إلى الل نة الوطنية لحقوق اإل سان لسنة 

 االنتهاي
 البلد

 امللكية التعليم ال فسية
لم 

شمل 
 األسرة

 الصحة التنقل
ممارسات 
الشعائر 
 الديفية

 اإلقامة العمل

معاملة 
مهينة/ 
حاطة 
 بالكرامة

اعتقا / 
احتجاي 
 تعس ي

أستخرا  
الوثائف 
 الرسمية

إطت اق 
 قسرد 

 اإلجمالي

 السعودية
 2234 3 8 1 1 58 67 172 19 777 351 710 67 املجموع

 1750 3 2 1 -  15 6 142 15 635 193 694 44 قةرد 

 484 -  6 -  1 43 61 30 4 142 158 16 23  ير قةرد 

 االمارات
 1126 -  1 -   -  4 8 -  4 357 90 507 155 املجموع

 1033 -  1 -  -  4 4 -  2 319 73 488 142 قةرد 

 93 -  -  -  -  -  4 -  2 38 17 19 13  ير قةرد 

 البحرين 
 259 -  3 -  -  32 37 -  15 133 220 56 31 املجموع

 268 - 2 - - 8 4 - 13 71 114 45 11 قةرد 

 259 - 1 - - 24 33 - 2 62 106 11 20  ير قةرد 

 متر
 338 -  -  -   -  -  -  -  -  41 -  25 272 املجموع

 325 -  -  -  -  -  -  -  -  38 -  23 264 قةرد 

 13 -  -  -  -  -  -  -  -  3 -  2 8  ير قةرد 

 اطرى 
 9 -  -  -  -  -  -  -  -  9 -   -  -  املجموع

 5 -  -  -  -  -  -  -  -  5 -  -  -  قةرد 

 4 -  -   -  -  -  -  -  -  4 -  -  -   ير قةرد 

 املجموع
 4234 3 12 1 1 94 112 172 38 1317 661 1298 525 املجموع

 3381 3 5 1 -  27 14 142 30 1068 380 1250 461 قةرد 

 853 -   7 -  1 67 98 30 8 249 281 48 64  ير قةرد 

 املتدر: الل نة الوطنية لحقوق اال سان
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  (: اعتماد سياسات، وال4-10الغاية )
ً
 سيما السياسات مالية وسياسات دشأن األجور والحماية االجتماعية، وتحقيف مزيد من املساواة تدريجيا

 ومدفوعات الحماية االجتماعيةحتة العمل يي الناتج املحلي اإلجمالي، بما يي ذلك األجور  10-4-1

 (2019-2016) حتة العمل يي الناتج املحلي اإلجمالي، بما يي ذلك األجور ومدفوعات الحماية االجتماعية (10.7جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

 2,107,982  2,094,647  2,054,502  2,052,687 عدد إجمالي العمالة

  640,048.69  667,339.23  586,400.80  552,305.00 مليون ريا  قةرد  الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار ال ارية 

 329 314 350 372 الفسبة نتيا العمالة من الناتج املحلي اإلجمالي

 

 

 السياسات املالية يي إعادة التويي  أثر  10-4-2

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

 تحسين تنظيم األسواق وامليسسات املالية العاملية ورصدها وتعزيز تن ي  تلك التنظيمات (:5-10الغاية )

 ميشرات السالمة املالية 10-5-1

 (2019-2016) جمي  فروع البنوي التجارية داطل قةر (10.8جدو  )

 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 املالية السالمة ميشرات

 9.88 10.11 10.7 10.69 رأ  املا  إلى املوجودات

 13.14 12.66 13.12 12.48 فئة األسهم العادية بالشريحة األولى إلى املوجودات املرجحة للمخاطر

 17.21 16.83 16.11 15.57 رأ  املا  األساس ي بالشريحة األولى إلى املوجودات املرجحة للمخاطر

 18.04 17.6 16.23 15.76 ميشر ك اية رأ  املا 

 1.8 1.88 1.57 1.33 املنتظمة  سبة صايي القروض  ير 

 81.94 75.77 83.23 79.88 مختتات صايي القروض  ير املنتظمة إلى صايي القروض  ير املنتظمة

 15.76 15.30 13.87 14.49 العائد على حقوق املساهمين

 1.64 1.60 1.54 1.67 العائد على متوسن املوجودات

 77.01 76.97 78.12 75.13 هامش ال ائدة إلى إجمالي الدطل

 24.44 25.88 26.76 28.78 املتروفات  ير ال ائدة إلى إجمالي الدطل

 30.2 29.11 28.18 29.57 املوجودات السائلة إلى إجمالي املوجودات

 69.73 62.65 54.23 54.69 املوجودات السائلة إلى املةلوبات قتيرة األجل

 املتدر: مترف قةرد املركزد 

 

تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها يي عملية صن  القرار يي امليسسات االقتتادية واملالية الدولية  (:  مان6-10الغاية )

 العاملية،من أجل تحقيف املزيد من ال عالية واملتداقية واملساقلة والشرعية للميسسات

 الدولية النامية وحقوقها يي التتوي  يي املنظمات سبة عضوية البلدان  10-6-1

 2019 املنظمات والهيئات التي تشاري قةر يي عضويتها وتمتلك حف التتوي  (10.9) جدو  

 حف التتوي  العضوية املنظمة/ الهيئة

 نعم نعم ال معية العامة لألمم املتحدة

 ال ال مجلس األمن التاد  لألمم املتحدة

 ال ال جلس االقتتادد واالجتماعي لألمم املتحدةامل

 نعم نعم صندوق النقد الدولي
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 2019 املنظمات والهيئات التي تشاري قةر يي عضويتها وتمتلك حف التتوي  (10.9) جدو  

 حف التتوي  العضوية املنظمة/ الهيئة

 نعم نعم  شاق والتعميرالبنك الدولي لال

 نعم ميسسة التمويل الدولية
 نعم

يتم ترجيح قوة التصوي  على القضايا 

 املعروضة وفقا لرأس املال الذي يمثلة كل مدير

   بنك التنمية االفريقي

   بنك التنمية االسيود 

   بنك التنمية للبدان االمريكية

 ال ال العامليةمنظمة التجارة 

   مجلس االستقرار املالي

 املتدر: ويارة الخارجية   

 فيها التتوي  يي والحقوق  الدولية املنظمات يي لعضويةا(: 10.1شكل)

 

لها (: تيسير اله رة وتنقل األشخا  على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم باملسيولية، بةرق ماها تن ي  سياسات اله رة املخةن 7-10الغاية )

 والتي تتسم بحسن اإلدارة

 اإليرادات السنوية يي بلد املقتدمن تكاليف التي يتحملها املوظف كفسبة ال 10-7-1

م، فإنه يحظر على املرط  له بأن يتقاض ى من العامل 2004( لسنة 14( من قانون العمل رقم )33)رقم بموجا حكم املادة 

 بأن تأشيرات العمل املمنوحة للمفشآت، املستقدم أد مبالغ بت ة أتعاب أو متاريف استقدام أو 
ً
 ير ذلك من التكاليف، علما

 مجانية وال يوجد عليها أد رسوم، وبالتالي ال توجد كل ة لالستقدام يتحملها العامل كفسبة من دطله السنود ال د يتلقاه.

 املصدر: وزارة التنمية ا دارية والعمل الشؤون االجتماعية

 اإلدارةسات ه رة متسمة بحسن عدد البلدان التي ن  ت سيا 10-7-2

 (2019-2016) مدى تن ي  سياسات الوافدين متسمة بحسن اإلدارة (10.10جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
      نتية ) عم/ال( وجود سياسة ه رة 

    عم  عم  عم نتية ) عم/ال( تسمة بحسن اإلدارةاملمدى تن ي  سياسات الوافدين 

 السياسات مستوى  على يرتداب لديها التي الحكومات

 وآمن منظم دشكل وتنقلهم األشخا  ه رة لتسهيل

 السياسات، مجا  حسا ومسيو ، ومنتظم
      نتية ) عم/ال(

      نتية ) عم/ال( حقوق املهاجرين

0.6 

0.7 
0.7 

1.0 

0.4 0.4 
0.5 

1.0 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم

  سبة حقوق التتوي  يي املنظمات الدولية العضوية يي املنظمات الدولية
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 (2019-2016) مدى تن ي  سياسات الوافدين متسمة بحسن اإلدارة (10.10جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
      نتية ) عم/ال( سياسات الحكومة/ القائمة على االدلة

      نتية ) عم/ال( والشراكاتالتعاون 

      نتية ) عم/ال( الرفاة االجتماعي واالقتتادد

      نتية ) عم/ال( ادعاد الحركات يي االيمات

      نتية ) عم/ال( اله رة االمنة واملنظمة واملنتظمة واملسيولية

 =نعم، وصفر =ال.  1مالحاه: 

 والشؤون االجتماعيةاملصدر: وزارة التنمية االدارية والعمل 
 

 ومن أهم هذه ا جراءات ما يلي:

 إنشاء لجان ف  املنازعات  .1

 إنشدداء لجنددة أو أكثددر تخددت  بالفصددل فددي جميددع املنازعددات  2017( لسددنة 13صدددر  القددانون رقددم )
 
بتعددديل بعدد  أحكددام قددانون العمددل ، متضددمنا

اللجندددة قدددوة السدددند التنفيدددذي، وتشدددكل اللجندددة برئاسدددة قاودددس  وتخدددت   الناشدددئة عدددن أحكدددام قدددانون العمدددل أو عدددن عقدددد العمدددل ، ويكدددون لقدددرار 

بالفصدل علددى وجدده االسددتلجال خددالل مدددة ال تزيددد عدن ثالثددة أسددابيع فددي جميددع املنازعددات الناشددئة عدن احكددام قددانون العمددل أو عددن عقددد العمددل، 

 املحكمة املختصة خالل شهر من صدور قرار اللجنة.وأجاز املشرع لذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية ال   تصدرها اللجنة امام 

 قانون املستخدمين في املنازل  . 2

بشأن املستخدمين في املنازل والذي يدنام العالقدة بدين أصدحاب العمدل واملسدتخدمين فدي املندازل . حيدث   2017( لسنة 15إصدار القانون رقم )

 لتحقيدددق العدالدددة فدددي حدددال انتهددداك يدددنه  القدددانون الجديدددد بحقدددوق العمالدددة امل زليدددة ويحددددد الشددد
 
 واددددحا

 
روط املدرجدددة فدددي العقدددد ويرسدددم طريقدددا

 ( والخاصة بالعمل الالئق للعمال امل زليين .189القانون   بما يتفق وأحكام اتفاقية منامة العمل الدولية رقم )

  اللجنة الوطنية ملكافحة ا تجار بالبشر  . 3

 مددن حكومددة دولددة قطددر نحددو تحسددين ألي
 
( لسددنة 15اتهددا وبنيتهددا التشددريعية فددي مكافحددة االتجددار بالبشددر ، أصدددر مجلددس الددوزراء القددرار رقددم )سددعيا

بأنشددداء اللجندددة الوطنيدددة ملكافحدددة ا تجدددار بالبشدددر لتقدددوم بددددور املنسدددق الدددوطن  لتوحيدددد الجهدددود الالزمدددة ملكافحدددة ا تجدددار بالبشدددر . وتباشدددر  2017

يدة شداملة ملكافحدة ا تجدار بالبشدر . وإعدداد الودرامج واالليدات املنفدذة لهدا بالتنسديق مدع الجهدات اللجنة اختصاصات عديدة منها وضع خطدة وطن

والتنسدديق مددع الجهددات املختصددة لتددأمين الحمايددة والدددعم للمتضددررين مددن جددرائم ا تجددار بالبشددر . بمددا فددي ذلددك برنددامج الرعايددة  ،املعنيددة بالدولددة
 ملجتمتي، ونشر الوعي باملسائل املتعلقة با تجار بالبشر .والتأهيل ملساعدة الضحايا على االندماج ا

 قانون تنايم دخول وخروج الوافدين  . 4

 فددي تطبيددق القددانون رقددم )
 
 كبيددرا

 
وتطبيددق وتفسددير نصددوص  بتنادديم دخددول وخددروج الوافدددين، 2015  ( لسددنة21قطعدد  حكومددة دولددة قطددر شددوطا

 حيث زادت نسبة تغيير صاحب العمل مقارنة بالفترة السابقة .خدم مصالح وحقوق العمالة الوافدة، القانون بما ي
 ( على حق العامل في تغيير جهة العمل.21أثر تطبيق القانون رقم )

تمدد  برمجددة خدمددة االخطددارات االلكترونيددة للتسددهيل علددى العامددل عنددد ريبتدده باالنتقددال مددن جهددة عمددل إلددى أخددرى أو فددي حددال ريبتدده فددي املغددادرة 

 .2للبالدالنهائية  
ليددتمكن مددن الدددخول  ،الشخصددس  هبرقمددالتنميددة ا داريددة والعمددل والشددؤون االجتماعيددة  لددوزارة بالتسددجيل علددى املوقددع االلكترونددي يقددوم العامددل 

ويدددرتبق ا خطددددار ا لكتروندددي بقواعدددد بيانددددات بدددين وزارة التنميدددة ا داريددددة  ،وال ددد  تتضدددمن البيانددددات الخاصدددة بددده إلدددى صددديغة ا خطدددار ا لكترونيددددة

. وتتدولى وزارة التنميددة أو وجدود تعسدت مدن جهدة العمدل ،سدبب ا خطدار  ويقدوم العامدل باختيدار ، والعمدل والشدؤون االجتماعيدة ووزارة الداخليدة
 تعست .ال وجود املقدم من العامل في ح والعمل والشؤون االجتماعية الب  في الطلب

 يير جهة العمل . التسهيالت التي قدمتها الحكومة لتيسير تغ5

هـا تأشــيرات وهـي العمالـة التـي كانـ  قـد تـم منح ،مالـة الوافـدة يـي تغييـر جهـة العمـلقامـ  الحكومـة ب ـك القيـود امل رو ـة علـى دعـض الع

 دد يعمــل بتأشـــيرة عمـــل مقيــدة علـــى أحـــحيــث أ ـــحى مـــن حــف العامـــل  الـــ  ،وهـــي مـــا تعــرف بالتأشـــيرة املقيـــدة ،عمــل علـــى مشـــاري  معينــة

 .رى إذا توافرت دشأنه باقي الشرو االنتقا  إلى جهة عمل أ ،املشاري 

                                                           
2
 على موقعها االلكتروني على الرابق التالي :  

http://e-notice.adlsa.gov.qa/login.aspx?ReturnUrl=%2 

http://e-notice.adlsa.gov.qa/login.aspx?ReturnUrl=%252
http://e-notice.adlsa.gov.qa/login.aspx?ReturnUrl=%252
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ال ديــد ملتــزم بأحكــام قــانون ســوى التأكــد أن صــاحا العمــل  ،  علــى االنتقــا  إلــى جهــة عمــل أطــرى لــم تضــ  الحكومــة أد قيــود أو شــرو 

 لعما  الوافدين الرا بين يي تغيير جهة عملهم ملتادعة ومراجعة إجراقاتهم .لتختي  مقر  .العمل

 ة التوعويةلالحم  -6

مـن وفقـا للقـانون ال ديـد  مستمرة يي تن ي  حملة التوعية بحقوق العمالـة الوافـدة  ويارة التنمية االدارية والعمل والشيون االجتماعية

وعقــد ورش عمــل تســعى فيهــا  ،ومواقــ  التواصــل االجتمــاعي ،أو عــن طريــف الصــحف والتلي زيــون  ،ال  عقــد لقــاقات مباشــرة مــ  العمــا طــ

 
ً
 .التي ين  عليها القانون   من الوافد وصاحا العمل بحقوقه وواجباتهإلى تعريف كال

 ل نة تظلمات طرو  الوافدين  -7

وتضـم ممثلـين عـن ويارة الداطليـة يكـون  ، 2016لسـنة  (51)تم تشـكيل ل نـة تظلمـات طـرو  الوافـدين بموجـا قـرار وييـر الداطليـة رقـم 

ة لحقـــوق وممثـــل عـــن الل نـــة الوطنيـــ ،ة والعمـــل والشـــيون االجتماعيـــةيـــدار وممثـــل مـــن ويارة التنميـــة اإل  ،هئبـــمـــن بيـــاهم رئـــيس الل نـــة ونا

لــة حــدوث ظــرف طــارئ طبقــا ويــي طلــا الخــرو  املقــدم مــن الوافــد يــي حا ،البــ  يــي تظلمــات طــرو  الوافــديناال ســان و وتخــت  الل نــة 

 .2015لسنة  (21من القانون رقم ) (7رقم )حكم املادة أل 

  عدد األشخا  ال ين توفوا أو أطت وا أثناق عملية اله رة الى وجهة دولية 10-7-3

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

 سبة السكان الالجئين حسا بلد املفشأ  10-7-4

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

يتماش ى م  ات اقات منظمة  تن ي  مبدأ املعاملة الخاصة والت ضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما(: أ-10الغاية )

 التجارة العاملية

  سبة التعري ات املةبقة على الواردات من أقل البلدان نموا والبلدان النامية ذات التعري ة الت رية 1-أ-10

 بيانات امليشر طا  بحساب املنظمات 

ب(: تش ي  املساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات املالية، بما يي ذلك االستثمار األجنبي املباشر، إلى الدو  التي تشتد الحاجة -10الغاية )

، والبلدان األفريقية، والدو  ال زرية التغيرة النامية فيها إليها، وال
ً
، والبلدان النامية  ير سيما أقل البلدان نموا

 لخةةها وبرامجها الوطنية
ً
 الساحلية، وفقا

مجموع تدفقات املوارد املختتة للتنمية، حسا البلدان املست يدة والبلدان املانحة وأنواع التدفقات )على سبيل املثا   1-ب-10

 املساعدة اإلنمائية الرسمية، واالستثمار األجنبي املباشر، والتدفقات األطرى(

 (2019-2016)القةاع مجموع تدفقات املوارد املختتة للتنمية، حسا  (10.11) و  جد

 2019 2018 2017 2016 الوحدة القةاع
الهدف بحلو  

2030 
 التعليم

 الريا  القةرد 

 ييادة   49,369,825  29,097,141  27,163,147

 ييادة   6,069,401  45,994,708  2,900,743 الصحة

 ييادة   67,168,510  75,763,800  20,574,559 بفية تحتية

 ييادة   38,213,882  34,271,866  88,619,549 أطرى 

 ييادة   160,821,617  185,127,514  39,257,998 املجموع

 التعليم

القيمة بالدوالر 

 األمريكي

 

98,873,854  105,913,594  179,706,162    

    22,092,619  167,420,736  10,558,705 الصحة

    244,493,375  275,780,231  74,891,394 بفية تحتية

    139,098,530  124,749,591  322,575,158 أطرى 

 زيادة   585,390,686  673,864,152  506,899,111 املجموع

 املتدر: بنك قةر للتنمية
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 املتدر: ويارة الخارجية

 املست يدة ال هة حسا اإلنمائّية املساعدات مجموع(: 10.2شكل)

 )ال ارية باألسعار الدوالرات بماليين) 

 

 5يي املائة، وإلغاق قنوات التحويالت املالية التي تربو تكالي ها على  3ط ض تكاليف معامالت تحويالت املهاجرين إلى أقل من (:  -10الغاية )

 2030يي املائة، بحلو  عام 

  كل ة الحواالت كفسبة من املبالغ املحولة 1- -10

 البيانات جارد توفيرها له ا امليشر
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 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم

 (2019-2016)لهدف العاشر لقيمة املساعدات االنمائية  (10.12) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الهدفاسم  الهدف
الهدف بحلو  

2030 

  ةالحد من عدم املساوا 10
 زيادة   8,536,632 438,024 ريا  قةرد 

 زيادة   2,345,229 120,336 دوالر امريكي
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 الحادد عشر ملخ  الهدف

  اية 14 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 14 عدد امليشرات تح  الهدف:
 

 %93=  املستدامة التنمية أهداف من الحادد عشر للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 امليشراتعدد  حالة امليشر

 13 متوفر

 0 جارد توفيره

 1  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 14 املجموع

 

جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة  الهدف الحادد عشر:

 ومستدامة لل مي  وآمنة وقادرة على التمود
 

وآمنة وميسورة التكل ة، ورف  مستوى األحياق ال قيرة، بحلو  (: ك الة حتو  ال مي  على مساكن وطدمات أساسية مالئمة 1-11الغاية )

 2030عام 

 سكان الحضريين ال ين يعيشون يي أحياق فقيرة أو مستوطنات  ير رسمية أو يي مساكن  ير الئقةال سبة  11-1-1

 (11.1) جدو  
 سبة سكان الحضريين ال ين يعيشون يي أحياق فقيرة أو مستوطنات  ير رسمية أو يي مساكن 

 (2019-2016) ير الئقة 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
بحلو   الهدف

2030 
 أسر في اعيشون  الذين األشخاص نسبة

 العشوائيات/  العشوائيات
 0 0 0 0 0 الفسبة

 مساكن في اعيشون  الذين األشخاص نسبة
 مالئمة يير

 0 0 0 0 0 الفسبة

 حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  
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  فقيرة أحياق يي يعيشون  ال ين الحضريين السكان  سبة(: 11.1شكل)

 )املئوية الفسبة(الئقة   ير مساكن أو رسمية  ير مستوطنات أو

 

وميسورة التكل ة ويسهل الوصو  إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على (: توفير إمكانية وصو  ال مي  إلى نظم نقل مأمونة 2-11الغاية )
الةرق، وطاصة بتوسي  نةاق النقل العام، م  إيالق اهتمام طا  الحتياجات األشخا  ال ين يعيشون يي ظل ظروف 

 2030هشة والفساق واألط ا  واألشخا  ذود اإلعاقة وكبار السن، بحلو  عام 

  سبة السكان ال ين تتوافر لهم وسائل النقل العام املناسبة، حسا العمر وال فس واألشخا  ذود اإلعاقة   11-2-1

 (2019- 2016 سبة السكان ال ين تتوافر لهم وسائل النقل العام املناسبة ): (11.2شكل )

 

وإدارة املستوطنات البشرية يي جمي  البلدان على  (: تعزيز التوس  الحضرد الشامل لل مي  واملستدام، والقدرة على تخةين3-11الغاية )

 2030 نحو قائم على املشاركة ومتكامل ومستدام، بحلو  عام

  سبة معد  استهالي األراض ي إلى معد  النمو السكا ي 11-3-1

  (2015 – 1986) الكثافة السكانية يي الكيلو متر املرب  (11.2) جدو  

 (2املساحة )كم عدد السكان السنة
الكثافة السكانية يي 

 الكيلو متر املرب 
 السكا يمعد  نمو 

1986 369,079 11,475 32 - 

1997 522,023 11,532 45 3 

2004 744,029 11,508 65 5 

2010 1,699,435 11,607 146 15 

2015 2,404,776 11,627 207 7 

 

على نحو مباشر يي تخةين املناطف الحضرية، ويعمل بانتظام ويدار  سبة املدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة املجتم  املد ي  11-3-2

 بةريقة ديمقراطية
  سبة املدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة املجتم  املد ي على نحو مباشر : (11.2شكل )

 (2019 – 2016الحضرية ، ويعمل بانتظام ويدار بةريقة ديمقراطية ) يي تخةين املناطف
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 تعزيز ال هود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقايي والةبيعي العاملي(: 4-11الغاية )

ن ف لتون وحماية وح ظ جمي  أصناف التراث الثقايي  11-4-1
ُ
نتيا ال رد من مجموع الن قات )يي القةاعين العام والخا ( التي ت

( ومستوى الحكم )وطني وإقليمي، ومحلي/بلدد(، والةبيعي،  حسا نوع التراث )ثقايي وطبيعي ومختلن، وما يعتبره مركز التراث ا
ً
لعاملي تراثا

ونوع اإلن اق )إن اق تشغيلي/استثمار( ونوع التمويل املقدم من القةاع الخا  )تبرعات عيفية، وتمويل من القةاع الخا   ير الربحي 

 وبرامج الرعاية(

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

 
كبير يي عدد األشخا  املتأثرين، وانخ اض كبير يي الخسائر االقتتادية املباشرة املتتلة بالناتج املحلي (: تحقيف انخ اض 5-11الغاية )

اإلجمالي العاملي التي تحدث دسبا الكوارث، بما يي ذلك الكوارث املتتلة باملياه، م  التركيز على حماية ال قراق واألشخا  

 2030 ال ين يعيشون يي ظروف هشة، بحلو  عام

 شخ  من السكان 100,000د األشخا  املتوفين وامل قودين ومن تأثروا مباشرة دسبا الكوارث من بين كل عد 11-5-1

 (11.3) جدول 
شخ   100,000عدد األشخا  املتوفين وامل قودين ومن تأثروا مباشرة دسبا الكوارث من بين كل 

 (2019-2016)من السكان 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة األشخا 
الهدف بحلو  

2030 
 خف  0 0 0 0 عدد  A2الوفيات

 خف  0 0 0 0 عدد  A3 ون امل قود

 خف  0 0 0 0 عدد B1 ن و املتضرر 

 - 2,799,202 2,760,170 2,724,606 2,617,634 عدد C1عدد السكان 

 امليشر

(A2+A3+B1)/C1*100000 
 خف  0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف شخ 

 وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء املصدر: وزارة الداخلية
 تقديرات السكان منتصت العام  -املصدر: جهاز التخطيق واالحصاء

 

 الكوارث من املتضّررين األشخا  عدد(: 11.3شكل)

 شخ  100.000 كل بين من

 

 الكوارث دسبا املتوفين األشخا  عدد(: 11.4شكل)

 شخ  100.000 كل بين من

 

 الكوارث دسبا امل قودين األشخا  عدد(: 11.5شكل)
 شخ  100.000 كل بين من

 

  واملدمرة املتضررة املساكن أعداد جموع(: م11.6شكل)
 دسبا الكوارث
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  الخسائر االقتتادية املباشرة املتتلة بالناتج املحلي اإلجمالي العاملي، واأل رار التي لحق  بالهياكل األساسية الحيوية وعدد األعةا 11-5-2

 بالخدمات األساسية دسبا الكوارثالتي لحق  

 جدول 

(11.4) 

قيمة الخسائر االقتتادية املباشرة املتتلة بالناتج املحلي اإلجمالي العاملي، واأل رار التي لحق  
بالهياكل األساسية الحيوية وعدد األعةا  التي لحق  بالخدمات األساسية دسبا الكوارث 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 

  قيمة الخسائر
 ط ض 0 0 0 0 ريا  قةرد 

 ط ض 0 0 0 0 دوال أمريكي

 ط ض 0 0 0 0 عدد عدد األعةا 
 املصدر: وزارة الداخلية

 

 )ال ارية باألسعار الدوالرات بماليين( الكوارث إلى املفسوبة املباشرة االقتتادية الخسائر:  (11.7شكل)

 

(: الحد من األثر البيئي السلبي ال ردد للمدن، بةرق ماها إيالق اهتمام طا  لنوعية الهواق وإدارة ن ايات البلديات و يرها، 6-11)الغاية 

 2030 بحلو  عام

 على نحو كاف، من مجموع الن ايات التلبة للمدن حسا  11-6-1
ً
 سبة الن ايات التلبة للمدن التي تجم  بانتظام ويجرد ت ريغها نهائيا

 ينة املد

 (11.5) جدو  
 على نحو كاف، من مجموع الن ايات التلبة 

ً
 سبة الن ايات التلبة للمدن التي تجم  بانتظام ويجرد ت ريغها نهائيا

 (2019-2016للمدن )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
كمية الن ايات التلبة للمدن التي تجم  

 على نحو كاف 
ً
 بانتظام ويجرد ت ريغها نهائيا

 - 7,667,086 5,946,811 8,156,591 8,394,793 طن مترد 

 سبة الن ايات التلبة للمدن التي تجم  
 على نحو 

ً
بانتظام ويجرد ت ريغها نهائيا

 كاف، من مجموع الن ايات التلبة للمدن 
 100 100 100 100 100 الفسبة

 املصدر: وزارة البلدية والبيئة

 ( يي املدن 10وال سيمات من ال ئة  2.5املتوسن السنود ملستويات ال سيمات )على سبيل املثا  ال سيمات من ال ئة  11-6-2

 جدول 

 (2019-2016) (حسا املواق pm10) جودة الهواق ملستويات ال سيمات الدقيقة (11.6)

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امللوثات املوق 

 نظيف طبيعي طبيعي طبيعي نتية ال سيمات الدقيقة pm10 اسباير يون 

 طبيعي أقل من الةبيعي طبيعي طبيعي نتية ال سيمات الدقيقة pm10  جامعة قةر 

 طبيعي أقل من الةبيعي طبيعي طبيعي نتية ال سيمات الدقيقة pm10 الكورنيش 

  والبيئةاملتدر : ويارة البلدية 
 * تم إعتبار الحد السنود هو وصف امليشر "طبيعي"

 وصف ميشر تلوث الهواق

 200-151 تلوث محدود 50-0 نظيف

 300-201  تلوث 100-51 طبيعي

 500-301 تلوث شديد 150-101 أقل من الةبيعي

130000 
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0

50000
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 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم
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سيما  لل مي  ويمكن الوصو  إليها، وال (: توفير سبل است ادة ال مي  من مساحات طضراق وأماكن عامة، آمنة وشاملة7-11الغاية )

 2030 بالفسبة للفساق واألط ا  وكبار السن واألشخا  ذود اإلعاقة، بحلو  عام

 لالستخدام العام لل مي ، حسا العمر وال فس واألشخا  ذود  11-7-1
ً
متوسن حتة املنةقة السكنية باملدن التي تمثل فضاق م توحا

 اإلعاقة

 (11.7) جدو  
متوسن حتة املساحة التي هي فضاق م توح لالستخدام العام لل مي  من 

 (2015)العمرية   اتال ئال فس و مجموع املساحة املبفية يي املدن، حسا 

 2015 الوحدة امليشر

 20.0 الفسبة ذكور  ال فس

 7.1 الفسبة إناث

 27.1 الفسبة املجموع

 4.0 الفسبة سنة 15أقل من  ال ئات العمرية

 3.8 الفسبة سنة 24-15 

 19.3 الفسبة سنة فأكثر 15

 27.1 الفسبة املجموع

 0.36 ميشر التكافي بين ال فسين

 للجنس والفئات العمرية، بحيث تكون حصة 
 
*: تم تحصي  مساحة الفضاء املفتوح على السكان حسب توزيعهم النسب  وفقا

 الديمويرافي.كل شريحة سكانية من املساحة ما يقابل وزنها 
 .2015وس  وتعداد عام األرامسح استخدام  -حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  

 

 (11.8) جدو  
 ()الفسبة املئوية للمساحات امل توحة يي املناطف العامة إلى إجمالي املساحة العمرانية

(2015) 

 املبا ي العمرانية

الفسبة املئوية للمساحات 

امل توحة يي املناطف العامة 

 إجمالي املساحة العمرانية إلى

إجمالي مساحة 

املناطف امل توحة 

 العامة

عدد السكان 

 من النةاق 

 ال غرايي

مجموع املبا ي 

 العمرانية

 2كم عدد 2كم الفسبة الوحدة

  170.47  587,058  40.08          23.51 الدوحة

  308.50      969,880  103.04 33.00 الريان

  134.06      253,184  34.50          25.73 الوكرة

  207.30       130,269  49.64         23.95 أم صال 

  24.11       92,615  6.12           25.00 الخور 

  9.99             6,053  2.47            25.00 الشما 

  1.71             6,749  0.56            32.00 دطان

  6.69          15.00 مسيعيد
         

37,662  
45.35  

  26.87     1,338  7.55      28.00 لوسيل

  27.29        132,388  7.98         29.24 الشيحانية

  955.65       2,217,196    258.63   27.06 املجموع 

 .2015راوس  وتعداد عام مسح استخدام األ   -حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  

 

 

 

  



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
142 
 

 سبة  حايا التحرش البد ي أو ال فس ي بحسا العمر، وال فس، وو   األشخا  ذود االعاقة، ومكان حدوثه طال  االثني عشر  11-7-2

 السابقة
ً
 شهرا

 (11.9) جدو  
والحالة الزواجية، والعالقة بقوة العمل، ال ئات العمرية ال فس و عدد  حايا التحرش البد ي أو ال فس ي حسا 

 (2019-2016)ومكان حدوث العنف والحالة التعليمية، 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس البيان

 شخ  سليم
 572 534 639 673 عدد - ذكور 

 321 241 268 245 عدد - اناث

 893 775 907 918 عدد - املجموع

ذود االحتياجات 
 الخاصة

   3     عدد - ذكور 

   4     عدد - اناث

 0 7 0 0 عدد - املجموع

 املجموع
 572 537 639 673 عدد - ذكور 

 321 245 268 245 عدد - اناث

 893 782 907 918 عدد - املجموع

 ال ئة العمرية

 ذكور 

 0 21 0 0 عدد سنة 15اقل من 

 563 510 631 666 عدد 64 – 15

 6 6 6 4 عدد +65

 3 0 5 3 عدد  ير مبين

 572 537 642 673 عدد املجموع

 اناث

 0 11 0 0 عدد سنة 15اقل من 

 316 233 268 242 عدد 64 – 15

 3 1 3 2 عدد +65

 2 0 1 1 عدد  ير مبين

 321 245 268 245 عدد املجموع

 املجموع

 0 32 0 0 عدد سنة 15اقل من 

 879 743 899 908 عدد 64 – 15

 9 7 9 6 عدد +65

 5 0 6 4 عدد  ير مبين

 الحالة الزواجية

 ذكور 

 354 311 372 321 عدد لم يسبف له/ـا  الزوا 

 216 224 0 352 عدد متزو / ـه

 2 2 0 0 عدد مةلف/ ـه

 0 0 0 0 عدد أرمل/ ـه

 572 537 267 673 عدد املجموع

 اناث

 122 95 53 68 عدد لم يسبف له/ـا  الزوا 

 177 137 215 177 عدد متزو / ـه

 19 13 0 0 عدد مةلف/ ـه

 3 0 0 0 عدد أرمل/ ـه

 321 245 268 245 عدد املجموع

 املجموع

 476 406 425 389 عدد لم يسبف له/ـا  الزوا 

 393 361 215 529 عدد متزو / ـه

 21 15 0 0 عدد مةلف/ ـه

 3 0 0 0 عدد أرمل/ ـه

 893 782 907 918 عدد املجموع
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 (11.9) جدو  
والحالة الزواجية، والعالقة بقوة العمل، ال ئات العمرية ال فس و عدد  حايا التحرش البد ي أو ال فس ي حسا 

 (2019-2016)ومكان حدوث العنف والحالة التعليمية، 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس البيان

 الحالة التعليمية

 ذكور 

 79 139 70 76 عدد بدون ميهل

 70 54 69 67 عدد ابتدائي

 225 209 238 243 عدد اعدادد وثانود 

 83 47 134 123 عدد جامعي فما فوق 

 115 88 128 164 عدد  ير مبين

 0 0 639 0 عدد املجموع

 اناث

 34 24 48 23 عدد بدون ميهل

 40 11 31 20 عدد ابتدائي

 140 92 88 110 عدد اعدادد وثانود 

 44 56 57 38 عدد جامعي فما فوق 

 63 62 44 54 عدد  ير مبين

 0 0 0 0 عدد املجموع

 املجموع

 113 163 118 99 عدد بدون ميهل

 110 65 100 87 عدد ابتدائي

 365 301 326 353 عدد اعدادد وثانود 

 127 103 191 161 عدد جامعي فما فوق 

 178 150 172 218 عدد  ير مبين

 893 782 907 918 عدد املجموع

 البلدية

 ذكور 

 257 64 228 250 عدد الدوحة

 203 257 273 233 عدد الريان

 41 87 64 116 عدد الوكرة

 29 1 0 14 عدد أم صال 

 16 81 50 21 عدد الخور 

 3 16 0 1 عدد الشما 

 0 4 0 10 عدد الظعاين

 23 27 24 28 عدد الشحانية

 572 537 639 673 عدد املجموع

 اناث

 146 125 128 131 عدد الدوحة

 94 56 63 56 عدد الريان

 24 16 24 31 عدد الوكرة

 38 0 0 10 عدد أم صال 

 10 32 48 5 عدد الخور 

 2 9 0 0 عدد الشما 

 1 0 0 9 عدد الظعاين

 6 7 5 3 عدد الشحانية

 321 0 0 0 عدد املجموع

 املجموع

 403 189 356 381 عدد الدوحة

 297 313 336 289 عدد الريان

 65 103 88 147 عدد الوكرة

 67 1 0 24 عدد أم صال 

 26 113 98 26 عدد الخور 

 5 25 0 1 عدد الشما 

 1 4 0 19 عدد الظعاين

 29 34 29 31 عدد الشحانية

 893 782 907 918 عدد املجموع

 543 459 633 668 عدد مشتغل ذكور  العالقة بقوة العمل
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 (11.9) جدو  
والحالة الزواجية، والعالقة بقوة العمل، ال ئات العمرية ال فس و عدد  حايا التحرش البد ي أو ال فس ي حسا 

 (2019-2016)ومكان حدوث العنف والحالة التعليمية، 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس البيان

 0 0 0 0 عدد متعةل

 25 47 5 5 عدد مت رغ للدراسة

 0 0 0 0 عدد مت ر ة العما  املنز  

 4 2 1 0 عدد متقاعد

 0 29 0 0 عدد أطرى 

 572 537 639 673 عدد املجموع

 اناث

 274 137 251 193 عدد مشتغل

 0 0 0 0 عدد متعةل

 1 14 16 0 عدد مت رغ للدراسة

 45 90 1 50 عدد مت ر ة العما  املنز  

 1 0 0 2 عدد متقاعد

 0 4 0 0 عدد أطرى 

 321 245 268 245 عدد املجموع

 املجموع

 817 596 884 861 عدد مشتغل

 0 0 0 0 عدد متعةل

 26 61 21 5 عدد مت رغ للدراسة

 45 90 1 50 عدد مت ر ة العما  املنز  

 5 2 1 2 عدد متقاعد

 0 33 0 0 عدد أطرى 

 893 782 907 918 عدد املجموع

 مكان حدوث العنف

 ذكور 

 213 257 273 285 عدد مكان سكن

 7 15 3 3 عدد بر

 176 141 176 203 عدد شارع

 31 14 24 22 عدد مدرسة

 46 28 163 160 عدد أطرى 

 473 455 639 673  املجموع

 اناث

 241 188 206 170 عدد مكان سكن

 0 2 1 0 عدد بر

 29 19 21 31 عدد شارع

 5 7 5 8 عدد مدرسة

 0 0 35 36 عدد أطرى 

 275 216 268 245  املجموع

 املجموع

 454 445 479 455 عدد مكان سكن

 7 17 4 3 عدد بر

 205 160 197 234 عدد شارع

 36 21 29 30 عدد مدرسة

 46 28 198 196 عدد أطرى 

 748 671 907 918 عدد املجموع

 0.56 0.45 0.42 0.36 ميشر التكافي بين ال فسين

 املصدر: وزارة الداخلية 
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أ(: دعم الروابن اإليجابية االقتتادية واالجتماعية والبيئية بين املناطف الحضرية واملناطف املحيةة باملناطف الحضرية -11)الغاية 

 واملناطف الري ية، من طال  تعزيز تخةين التنمية الوطنية واإلقليمية

والتي )أ( تستجيا لديناميات السكان؛ )ب(  مان  عدد البلدان التي لديها سياسات حضرية  وطنية أو طةن إنمائية إقليمية    1-أ-11

 تنمية إقليمية متواينة؛ و ) ( ييادة الحيز املالي املحلي

 (11.10) جدو  
عدد البلدان التي لديها سياسات حضرية  وطنية أو طةن إنمائية إقليمية والتي )أ( تستجيا 

 (2019-2016)لديناميات السكان؛ )ب(  مان تنمية إقليمية متواينة؛ و ) ( ييادة الحيز املالي املحلي 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

 1 1 1 1 0 ال=   1         =  عم دعين االعتبار اإلسقاطات السكانية األط 

 1 1 1 1 0ال=    1          عم = دعين االعتبار االحتياجات من املوارد االط 

 . ال = وصفر نعم، = 1مالحاه: 
 حصاءاملصدر: جهاز التخطيق وا  

 

 ، على تحقيف ييادة كبيرة يي عدد املدن واملستوطنات البشرية 2020 ب(: العمل بحلو  عام-11الغاية )
ً
التي تعتمد وتن   سياسات وطةةا

متكاملة من أجل شمو  ال مي ، وتحقيف الك اقة يي استخدام املوارد، والتخ يف من تغير املناخ والتكيف معه، والقدرة 

على التمود يي مواجهة الكوارث، وو   وتن ي  اإلدارة الكلية ملخاطر الكوارث على جمي  املستويات، بما يتماش ى م  إطار 
 2030-2015للحد من مخاطر الكوارث لل ترة  ِسنداد

 م  إطار ِسنداد للحد من مخاطر الكوارث لل ترة  1-ب-11
ً
عدد البلدان التي تعتمد وتن   استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا

2015-2030 

 (11.11) جدو  
 م  إطار ِسنداد للحد قةر ال مدى اعتماد وتن ي  

ً
ستراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا

 (2019-2016)من مخاطر الكوارث 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر

مدى اعتماد وتن ي  قةر الستراتيجيات 

 م  
ً
وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا

 إطار ِسنداد للحد من مخاطر الكوارث

 1 1 1 1 0ال=    1          عم =

 . ال = وصفر نعم، = 1مالحاه: 
 املصدر: وزارة الداخلية.

 م  االستراتيجيات الوطنية للحد من  2-ب-11
ً
 سبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتن   استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 مخاطر الكوارث

 (11.12) جدو  
 م  االستراتيجيات 

ً
 سبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتن   استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 (2019-2016)الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
وتن   استراتيجيات محلية عدد الحكومات املحلية التي تتبنى 

للحد من مخاطر الكوارث بما يتماش ى م  االستراتيجية 

 *الوطنية

 - 1 1 1 1 عدد

 - 1 1 1 1 عدد اجمالي عدد الحكومات املحلية

 100 100 100 100 100 الفسبة امليشر

 *مالحاه: تعتور الدوحة حكومة مركزية
 املصدر: وزارة الداخلية
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 الثا ي عشر الهدفملخ  

  اية 13 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 13 عدد امليشرات تح  الهدف:
 %69 = املستدامة التنمية أهداف من الثا ي عشر للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 9 متوفر

 0 جارد توفيره

 4  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 13 املجموع
 

 ك الة وجود أنما  استهالي وإنتا  مستدامة الهدف الثا ي عشر:
 

 

(: تن ي  اإلطار العشرد للبرامج املتعلقة بأنما  االستهالي واإلنتا  املستدامة، م  قيام جمي  البلدان باتخاذ إجراقات، وتولي 1-12الغاية )

 البلدان النامية وقدراتها التنمية يي البلدان املتقدمة النمو دور الريادة، م  مراعاة مستوى 

عدد البلدان التي لديها طةن عمل وطنية لالستهالي واإلنتا  املستدامين أو التي أدمج  تلك الخةن يي سياساتها الوطنية  12-1-1

 باعتبارها أولوية أو  اية

 (12.1) جدو  
مدى توفر طةن عمل وطنية لالستهالي واإلنتا  املستدامين أو التي أدمج  تلك الخةن يي سياساتها الوطنية 

 (2019-2016)باعتبارها أولوية أو  اية 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
مدى توفر طةن عمل وطنية لالستهالي واإلنتا  

 املستدامين؟ 

   1  عم =

 0=   ال
1 1 1 1 1 

هل أدمج  الدولة طةن عمل وطنية لالستهالي واإلنتا  

 املستدامين يي السياسات الوطنية على انها أولوية؟ 

 1نعم=

 0ال=
1 1 1 1 1 

 . ال = وصفر نعم، = 1: مالحاه
 

 2030تحقيف اإلدارة املستدامة واالستخدام الك ي للموارد الةبيعية، بحلو  عام  (:2-12الغاية )

 األثر املادد، ونتيا ال رد من األثر املادد ونتيا الناتج املحلي اإلجمالي من األثر املادد 12-2-1

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر
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 االستهالي املادد املحلي ونتيا ال رد من االستهالي املادد املحلي و سبة االستهالي املادد املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي 12-2-2

 يانات  ير متوفرة له ا امليشرالب

(: تخ يض نتيا ال رد من الن ايات الغ ائية العاملية على صعيد أماكن البي  بالتجزئة واملستهلكين بمقدار النتف، والحد 3-12الغاية )

 2030من طسائر األ  ية يي مراحل االنتا  وسالسل االمداد بما يي ذلك طسائر مادعد الحتاد بحلو  عام 

 الخسائر الغ ائية العامليةميشر  12-3-1

 (2019-2016كمية فاقد املحتو  حسا نوع املحتو  ) (12.2) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع املحتو  

 4.8 4.5 7.5 7.0 مليون ريا  قةرد  طماطم

 3.5 2.9 7.5 7.0 مليون ريا  قةرد  طيار

 1.1 3.1 3.1 2.6 مليون ريا  قةرد  كوسا

 1.4 2.0 3.9 3.8 قةرد مليون ريا   شمام

 املصدر: وزارة البلدية والبيئة

 

 (2019- 2016)عدد األفراد املست يدين من مشروع ح ظ النعمة  (12.3) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر

عدد االفراد املست يدين من 

 مشروع ح ظ النعمة
 431,359 468,581 372,409 486,202 عدد

  النعمةالمصدر: مركز حفظ 

 (2019-2016)ملشروع ح ظ النعمة  املواد التمويفية املشروبات و طعمة و كمية التبرعات باأل  (12.4) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة هة املتبرعةال 

 364,987 516,213 419,617 566,626 كيلوجرام طعمة واملواد التمويفيةكمية التبرعات باأل 

 658,581 61,122 37,355 10,606 لتر واملواد التمويفيةكمية التبرعات باملشروبات 

 املتدر: مركز ح ظ النعمة

 (12.5) جدو  
تالف لعدم مةابقتها إ  ية املستوردة التي تم اتالفها بموجا طلبات /شهادات كمية األ 

 (2019-2016)حس املادة الغ ائية للمواص ات 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة املادة الغ ائية

 2,700 2,200 5,932 11,088 كيلو رام الـدهـون والـزيوت 

 8,748 12,165 12,443 27,606 كيلو رام اللــحــــــــــــــــوم 

ـــــن    5,886 7,337 261,199 142,846 كيلو رام الــدواجـــــــــ

 650 9822 15,300 13,640 كيلو رام األسماي

 86,507 168,061 228,528 337,332 كيلو رام    ةاأل ـ يـه املـعـلبـ

 2,190,416 373,349 172,832 272,809 كيلو رام ال واكه والخضـروات 

 5,150 53,485 95,222 34,635 كيلو رام منتجــات األلبـــــان 

 37,569 59,492 55,325 126,218 كيلو رام    ةاأل ـــــ يـه ال اف

 18,000 130 22,680 30,972 كيلو رام البيـــــــــــــــــض   

 4,809 6,160 16,590 24,933 كيلو رام      ةامليــاه الصحيـــ
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 (12.5) جدو  
تالف لعدم مةابقتها إ  ية املستوردة التي تم اتالفها بموجا طلبات /شهادات كمية األ 

 (2019-2016)حس املادة الغ ائية للمواص ات 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة املادة الغ ائية

 701,885 58,006 154,692 110,339 كيلو رام   ةمنـــوعـ ةأ ــــ يـ

 3,065,020 752,225 1,040,743 1,132,418 كيلو رام املجموع

 املتدر:ويارة الصحة العامة
 

 لألطر الدولية املت ف عليها، والحد (: تحقيف 4-12الغاية )
ً
، للمواد الكيميائية وجمي  الن ايات طوا  دورة عمرها، وفقا

ً
اإلدارة السليمة بيئيا

 من إطالقها يي الهواق واملاق والتربة من أجل التقليل إلى أد ى حد من آثارها الضارة على صحة اإل سان والبيئة، بحلو  عام 
ً
كثيرا

2020 

االت اقيات البيئية الدولية املتعددة األطراف املتعلقة بن ايات املواد الخةرة و يرها من املواد الكيمائية، التي ت ي عدد األطراف يي  12-4-1

 بتعهداتها والتزاماتها يي نقل املعلومات على النحو ال د يتةلبه كل ات اق ذد صلة
( 32( اتفاقية وبروتوكول توزع  بواقع )57( نحو )2017-1967البيئية ال   صادق  عليها دولة قطر خالل الفترة )تفاقيات بلغ عدد اال

 تفاقية ثنائية.( ا5دولي ،و) ( بروتوكول 1( اتفاقية إقليمية، و)4( اتفاقية خليجية، و)8( اتفاقية متعددة األطراف و)7اتفاقية دولية، و)

 (2017 -1995) املواد الكيمائيةاالت اقيات البيئية املتعلقة ببن ايات املواد الخةرة  و يرها من  (12.6) جدو  

 املالحظات السنة الشعار االت اقيات

دشأن التحكم يي  ات اقية باي  

نقل الن ايات الخةرة عبر الحدود 
  والتخل  منه

وتلتزم كل دولة طرف وقع  على ه ه اإلت اقية بتقديم طةة وطنية  1995
علما أن دولة  للتخل  من امللوثات العضوية الثابتة والحد من مخاطرها ،

قةر قدم  طةة التن ي  الوطنية للتخل  من امللوثات العضوية الثابتة 
من اإلت اقية ، وتعمل حاليا لتحديث طةتها ال ديدة يي سنة  7وفف املادة 

. كما يةلا من كل دولة طرف رف  تقارير دورية وطنية كل أرب   2020

ها لتن ي  أحكام اإلت اقية سنوات ألمانة اإلت اقية ، بالتدابير التي تم اتخاذ
 . واإلنجايات والتحديات واملعوقات يي ه ا التدد

وكان  دولة قةر قد شارك  يي ميتمر األطراف الت اقيات "باي  " دشأن 
 اقيتي التحكم يي نقل الن ايات الخةرة عبر الحدود والتخل  ماها، وك ا ات

 روتردام واستكهولم بجنيف 

دشأن  ات اقية ستوكهولم

 الن ايات الخةرة
 

2001 
 

ات اقية روتردام دشأن الن ايات 

 الخةرة 

 

2004 

لقضايا ات اقية ميناماتا دشأن ا
الزئبف في بث لمتعلقة بالتلوا
 ،هلمياوالتربة اق والهوا

 
2001 

قةر تشاري يي اجتماعات دولية دشأن ، فان   ميناماتابختو  ات اقية 

 3 .حيز التن ي « ميناماتا»الحت ا  بدطو  ات اقية ل «الزئبف»

املواد ن بروتوكو  مونتريا  دشأ
 املستن دة لةبقة االويون 

 

1987 
 

قةر  من التزاماتها لتن ي  بروتوكو  مونتريا  دشأن املواد حقق  
عاما على إعالن ه ا البروتوكو   31املستن دة لةبقة األويون، وبعد مرور 

 1996يناير  22قةر قد انضم  يي يي مدينة مونتريا  الكندية. وكان  دولة 
دشأن حماية طبقة األويون، وبروتوكو   1985إلى ات اقية فيينا لسنة 

الخا  باملواد املستن دة لألويون  1987مونتريا  التن ي د لسنة 
صادق  الدولة على تعديلي  2009يناير  29وتعديالت لندن وكوباهاجن، ويي 

 مونتريا  وبيجين لبروتوكو  مونتريا .
إلنجايات يي إصدار عدد من التشريعات والقوانين لتن ي  االت اقيات 

 -:امل كورة، الفتة إلى أنه يي إطار التزام الدولة بحماية طبقة األويون 
دشأن التحكم باملواد  2007( لسنة 21تم إصدار القانون رقم ) -1

( 19املستن دة لةبقة األويون وال د تم تحديثه ميطرا بقانون رقم )
بإصدار النظام املوحد دشأن املواد املستن دة لةبقة  2015لسنة 

األويون لدو  مجلس التعاون لدو  الخليج العربية، ويهدف إلى 
تنظيم استيراد وإعادة تتدير ونقل وتخزين األجهزة واملعدات 

واملنتجات التي و ع  للرقابة والتخل  التام من ه ه املواد وإحال  
 البدائل اآلمنة.

                                                           
3
  الزئبف-دشأن-دولية-اجتماعات-يي-تشاري-قةر /https://www.alarab.qa/story/1260295 جريدة العرب  

https://www.alarab.qa/story/1260295/قطر-تشارك-في-اجتماعات-دولية-بشأن-الزئبق
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 (2017 -1995) املواد الكيمائيةاالت اقيات البيئية املتعلقة ببن ايات املواد الخةرة  و يرها من  (12.6) جدو  

 املالحظات السنة الشعار االت اقيات

الدولة تقوم يي ه ا التدد باإلبالغ الدورد ألمانة ونوه  بأن  -2

االت اقية وأمانة التندوق املتعدد األطراف، حو  االستهالي الكلي 
والقةاعي لكل مادة، فيما تتعاون الويارة من جانبها م  أجهزة الدولة 
املعنية بمراقبة الواردات والتادرات من املواد الهيدروفلوروكربونية 

(HCFCاملستن دة ) ،لةبقة األويون 

وأيضا مراقبة املمارسات  ير املشروعة يي تجارتها، وإحكام الرقابة   -3
 على األسواق، وعقد البرامج التدريبية لل هات املعنية املختل ة.

وأو ح  أنه من ناحية الخةن التن ي ية، تم إعداد االستراتيجية  -4

ة والتي الوطنية للتعامل م  املواد الهيدروكلورفلوركربونية امل كور 

، وفقا للحدود الرقابية املعتمدة لدى برتوكو  2030تستمر حتى عام 

مونتريا ، مشيرة إلى أن استهالي دولة قةر من ه ه املواد يشمل 

قةاعين رئيسين هما، قةاع صناعة املواد العايلة )ال وم( وقةاع 

 .صناعة وطدمات التبريد والتكييف
4 

 

 تعددة األطراف معدد االت اقيات البيئية الدولية : (12.1شكل )

 (2019- 1971التي صادق  عليها دولة قةر )

 

املتعددة  الدولية البيئية باالت اقات االلتزام مستوى (: 12.2شكل)

 املواد الكيميائية من و يرها الخةرة املواد بن ايات املتعلقة األطراف

 )ميشر)
 

 
 ات اقية( امل كورة األربعة باالت اقات االلتزام لفسبة البسين الحسابي املتوسن هو امليشر: مالحظة

 )روتردام وات اقية مونتريا  وبروتوكو   استكهولم وات اقية باي  

 

 (2019- 1971التي صادق  عليها دولة قةر ) و  الدولية حسا نوعهات اقيات البيئية ال التويع الفسبي (12.3شكل)

 

 

 الن ايات الخةرة و سبة الن ايات الخةرة املعال ة حسا نوع املعال ةنتيا ال رد من توليد  12-4-2

                                                           
  األوزون-طبقة-لحماية-العالمي-باليوم-تحتفل-البلدية-/details/id/155112-watan.com/news-https://www.alجريدة الوطن    (4)
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 ات اقية ثنائية بروتوكو  دولي ات اقية اقليمية ات اقية طليجية ات اقية متعددة األطراف ات اقية دولية

https://www.al-watan.com/news-details/id/155112/-البلدية-تحتفل-باليوم-العالمي-لحماية-طبقة-الأوزون
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 (2019-2016)نتيا ال رد من توليد الن ايات الخةرة )كجم/سنة(  (12.7) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
نتيا ال رد من توليد 

 الن ايات الخةرة
كجم لكل فرد يي 

 ط ض اد ى حد 0.1 0.3 22.6 15.4 السنة

  ات البيئة إحصا ، نشرة  حصا المصدر: جهاز التخطيط واإل

  (2019-2016)التويي  الفسبي للن ايات الخةرة املعال ة حسا نوع املعال ة  (12.8) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع املعال ة
الهدف بحلو  

2030 
اد ى حد ط ض 1.3 3.2 34.6 29.3 الفسبة إعادة تدوير  

 ط ض اد ى حد 11.2 1.1 3.3 3.6 الفسبة الحرق 

 ط ض اد ى حد 69.5 95.7 54.4 40.3 الفسبة الةمر

 ط ض اد ى حد 18.1 0.0 7.7 26.9 الفسبة يتم توجيهها أل راض اطرى 

 ط ض اد ى حد 100 100 100 100 الفسبة املجموع

 ات البيئة  إحتاق،  شرة  حتاقواإل املتدر: ويارة البلدية والبيئة وحسابات جهاي التخةين 
 

 من إنتا  الن ايات، من طال  املن  والتخ يض وإعادة التدوير وإعادة االستعما ، بحلو  عام5-12الغاية )
ً
 2030 (: الحد كثيرا

 معد  إعادة التدوير على التعيد الوطني، وعدد أطنان املواد املعاد تدويرها 12-5-1

 (2019-2016) املعاد تدويرهاكمية الن ايات التلبة  (12.9) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
 ييادة 5,603 37,379 42,116 53,384 طن كمية الن ايات التلبة املعاد تدويرها

 املتدر: ويارة البلدية والبيئة 
 

كات عبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وادرا  معلومات ر تش ي  الشركات، والسيما الشركات الكبيرة والش(: 6-12الغاية )
 تقاريرها.االستدامة يي دورة تقديم 

 عدد الشركات التي تفشر تقارير تتعلف باالستدامة 12-6-1

 (12.10) جدو  
 تقرير تفشر التي أو االجتماعية املسيولية أو مستدامة ممارسات نهج تفتهج التي الشركات مجموع

 (2019-2016) االجتماعية املسيولية أو االستدامة

 2019 الوحدة نوع الشركات نوع التقرير
الهدف بحلو  

2030 

 االستدامة أو املسيولية االجتماعية تقرير 
 ييادة 32 عدد الشركات الكبيرة

 ييادة 138 عدد الشركات التغيرة واملتوسةة

 ييادة 170 عدد املجموع

املستهدفةمجموع الشركات   
 ييادة 32 عدد الشركات الكبيرة

 ييادة 138 عدد الشركات التغيرة واملتوسةة

 ييادة 170 عدد املجموع

 تي تتقدم بتتريح تشغيلي من ويارة البلدية والبيئةالشركات ال فقن لماملالحظه: تش
 : جهاي التخةين واإلحتاقاملتدر

 (12.11) جدو  
استدامة أو املسؤولية االجتماعية/ بورصة قطر، ومن املوقع الرسم   مجموع الشركات ال   تنشر تقارير 

 (2019) للجهات الوطنية

 2019 الوحدة نوع الشركات نوع التقرير
الهدف بحلو  

2030 
 املسيولية أو االستدامة تقرير

 االجتماعية
 

 ييادة 5 عدد الشركات الكبيرة املس لة يي بورصة قةر
 ييادة 3 عدد الشركات الكبيرة / املوق  الرسمي لل هات الوطنية 

 ييادة 8 عدد املجموع

 مجموع الشركات املستهدفة
 ييادة 8 عدد الشركات الكبيرة

 ييادة … عدد املجموع

   2016-2019 (ESG) الشركات، وحوكمة واالجتماعية البيئية الحوكمة تقارير تنشر ال   الشركات (12.12) جدو  
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 2019 2018 2017 2016 الوحدة الشركة
الهدف بحلو  

2030 
  100 100 97 ... الفسبة بنك الدوحة 

  … 97 97 ... الفسبة شركة قةر وعمان لالستثمار 

  76 92 92 ... الفسبة قةر الدولي االسالمي بنك

  92 92 86 ... الفسبة أعما  شركة

  100 100 92 ... الفسبة بنك قةر الوطني

  100 … … ... الفسبة البنك التجارد القةرد 
 2017مالحظه: املبادرة انةلق  يي عام 

 ...:  ير متوفر
 املتدر: بورصة قةر

 

 تعزيز ممارسات الشراق العمومي املستدامة، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية(: 7-12الغاية )

 عدد البلدان التي تن   السياسات وطةن العمل املتعلقة بالشراق العمومي املستدام 12-7-1

  األولويــــة يــــي والئحتــــه التن ي يــــة وتعديالتــــه، قــــد نــــ  علــــى إعةــــاق 2015لســــنة ( 24)قــــانون تنظــــيم املناقتــــات واملزايــــدات رقــــم صــــدر 
 التعاقـــدات الحكوميـــة للمشـــروعات التـــغيرة واملتوســـةة والتـــديقة للبيئـــة، كمـــا تتبـــ  دولـــة قةـــر يـــي مشـــترياتها الحكوميـــة مـــن طـــال 

 والخــا  باالســتدامة يــي سالســل التوريــدات 20400تةبيــف احكــام قــانون املناقتــات واملزايــدات الكثيــر املعــايير الــواردة بمعيــار االيــزو 

أو   2022 ، لتكـون بةولـة الكـأ  العـالم 2022على ذلك : تةبيف معايير االستدامة يي املالعا املستضي ة لكـأ  العـالم وطير مثا  
 بةولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون 

 

م م  الةبيعة (: ك الة أن تتوافر للنا  يي كل مكان املعلومات ذات التلة والوعي بالتنمية املستدامة وأنما  العيش يي وئا8-12الغاية )

 2030 بحلو  عام

التعليم من أجل التنمية املستدامة )بما يي ذلك التثقيف دشأن تغير املناخ( يي ‘ 2’تعليم املواطنة العاملية و ‘ 1’تعميم مراعاة  مدى  12-8-1

 )أ( السياسات التربوية الوطنية، و )ب( املناهج الدراسية و ) ( تدريا املعلمين و )د( تقييم الةالب

 (12.13جدو  )

( التعليم من أجل التنمية املستدامة )بما يي ذلك التعليم املتعلف 2( تعليم الشامل للمواطنين )1إلى أد مدى )

د املعلمين؛ و )د( تقييم بتغير املناخ( يي: )أ( سياسات التعليم الوطنية؛ )ب( املناهج الدراسية؛ ) ( اعدا

 (2019-2016)الةالب 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 

 توفير تعليم الشامل للمواطنين 

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم/ال( السياسات الوطنية للتعليم

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم/ال( املناهج الدراسية

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم/ال( تدريا املعلمين

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم/ال( تقييم الةالب

مدى توفير تعليم من أجل 

التنمية املستدامة )بما يي ذلك 
 التعليم يي مجا  تغير املناخ(

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم/ال( السياسات الوطنية للتعليم

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم/ال( املناهج الدراسية

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم/ال( تدريا املعلمين

  عم  عم  عم  عم  عم نتية ) عم/ال( تقييم الةالب

 

 نحو أنما  واستهالي وانتا  أكثر استدامة-12الغاية )
ً
 أ(: دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمض ي قدما

 الواحد(تركيا قدرة توليد الةاقة املتجددة يي البلدان النامية )بالوا  لل رد  1-أ-12

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

http://qse.arabsustainability.com/qiib
http://qse.arabsustainability.com/qiib
http://qse.arabsustainability.com/aamal
http://qse.arabsustainability.com/aamal
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ب(: و   وتن ي  أدوات لرصد تأثيرات السياحة املستدامة، التي توفر فر  العمل وتعزي الثقافة واملنتجات املحلية، يي التنمية -12الغاية )

 املستدامة

 السياحة تن ي  أدوات محاسبية معيارية لرصد ال وانا االقتتادية والبيئية الستدامة   1-ب-12

 (12.14) جدو  
عدد االستراتيجيات أو السياسات وطةن العمل املن  ة يي مجا  السياحة املستدامة 

 (2019-2016)املت ف على أدوات رصدها وتقييمها 

 2019 2016 الوحدة املو وع

 املراحل القادمة نتية 2023-2017ستراتيجية القةاعية للسياحة اال 
 2018تم ا شاق املجلس الوطني للسياحة يي 

 االستراتجية والبدق يي تن ي  

 يي املراحل األولى من التن ي  لم ين   دعد نتية استراتيجية تنمية رأ  املا  البشرد للسياحة 

 2019تم التن ي  بالكامل والتوس  يي عام  ن  ت نتية تيسير التأشيرات استراتيجية

 ن  ت نتية الدرجات والتتفيف استراتيجية
استمرار يي تن ي  دعض التحسينات على 

 ةالبرنامج املن  

 3 3 عدد عدد االستراتيجيات املن  ة

 12 ... عدد عدد طةن العمل املن  ة

       ...: يير متوفر.     

 .املجلس الوطن  للسياحةاملصدر:     

       

األح ورد  ير ال عالة التي تش   على اإلسراف يي االستهالي، وذلك بإيالة تشوهات األسواق، وفقا ترشيد إعانات الوقود (:  -12الغاية )

رق ماها إعادة هيكلة الضرائا والتخل  بالتدريج من اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، إلظهار آثارها 
ُ
للظروف الوطنية، بة

اصة للبلدان النامية، والتقليل إلى أد ى حد ممكن من اآلثار البيئية، م  إيالق االعتبار الكامل لالحتياجات والظروف الخ

 ةالسلبية على نموها على نحو يك ل حماية ال قراق واملجتمعات املحلية املتأثر 

 مقدار األعانات املقدمة من الوقود األح ورد لكل وحدة من الناتج املحلي اإلجمالي )اإلنتا  واالستهالي(   1- -12

 رله ا امليش البيانات  ير متوفرة
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 الثالث عشر ملخ  الهدف

  ايات 7 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشرات 8 عدد امليشرات تح  الهدف:
 

 100املستدامة=  التنمية أهداف من الثالث عشر للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 8 متوفر

 0 جارد توفيره

 0  ير متوفر

 0 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 8 املجموع

 

اتخاذ إجراقات عاجلة للتتدد لتغير املناخ الهدف الثالث عشر: 

 وآثاره
القدرة على  (: تعزيز القدرة على التمود يي مواجهة املخاطر املرتبةة باملناخ والكوارث الةبيعية يي جمي  البلدان، وتعزيز 1-13الغاية )

 التكيف م  تلك األطةار

 شخ  100,000عدد األشخا  املتوفين وامل قودين ومن تضرروا مباشرة دسبا الكوارث من بين كل  13-1-1

 (13.1) جدو  
شخ   100,000عدد األشخا  املتوفين وامل قودين ومن تضرروا مباشرة دسبا الكوارث من بين كل 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة األشخا 
الهدف بحلو  

2030 
 ط ض 0 0 0 0 عدد A2الوفيات

 ط ض 0 0 0 0 عدد A3ن و امل قود

 ط ض 0 0 0 0 عدد B1ن و املتضرر 

 - 2,799,202 2,760,170 2,724,606 2,617,634 عدد Cعدد السكان

X= (A2+A3+B1)/C*100,000  ط ض 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف شخ 

 وحسابات جهاز التخطيق واالحصاء املصدر: وزارة الداخلية
 تقديرات السكان منتصت العام -املصدر: جهاز التخطيق واالحصاء
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 بين من الكوارث من املتضّررين األشخا  عدد(: 13.1شكل)

 شخ  100.000 كل

 

ين األشخا  عدد(: 13.2شكل)
ّ
 بين من الكوارث دسبا املتوف

 شخ  100.000 كل

 

 بين من الكوارث دسبا امل قودين األشخا  عدد(: 13.3شكل)

 شخ  100.000 كل

 

 واملدمرة  املتضّررة املساكن عدد(: 13.4شكل)

 الكوارث دسبا

 

 م  اطار سنداد للحد من مخاطر الكوارث لل ترة  13-1-2
ً
عدد البلدان التي تعتمد وتن   استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

2015-2030 

 (13.2) جدو  
 م  تعتمد دولة قةر  

ً
وتن   استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 (2019-2016) 2030-2015طار سنداد للحد من مخاطر الكوارث لل ترة إ

 2019 2018 2017 2016 الوحدة
الهدف بحلو  

2030 
 1 =  عم
 0 =  ال

1 1 1 1 1 

 . ال  = وص ر    عم،  = 1:  مالحظه
 الداطليةاملتدر: ويارة 

 

 م  االستراتيجيات الوطنية للحد من  13-1-3
ً
 سبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتن   استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا

 مخاطر الكوارث

 (13.3) جدو  
 م    سبة

ً
الحكومات املحلية التي تعتمد وتن   استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا

 (2019-2016)االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
 سبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتن   

من مخاطر استراتيجيات محلية للحد 

 م  االستراتيجيات الوطنية 
ً
الكوارث تماشيا

 للحد من مخاطر الكوارث

 100 100 100 100 100 الفسبة

 املتدر: ويارة الداطلية

 

 والخةن الوطنية واالستراتيجيات السياسات يي املناخ بتغير املتعلقة التدابير (: إدما 2-13الغاية )

،  عدد 13-2-1
ً
واستراتيجيات طويلة األجل، وطةن وطنية للتكيف، واستراتيجيات على النحو املبلغ عنه البلدان ذات مساهمات محددة وطنيا

 يي اتتاالت التكيف واتتاالت وطنية

السياسات واالستراتيجيات التي تزيد من قدرة الدولة على التكيف م  اآلثار الضارة لتغير املناخ، وتعزيز  (13.4) جدو  
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 (2019-2016)القدرة على التكيف م  تغير املناخ وانخ اض انبعاثات  ايات الدفيئة 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
مدى قدرة امليسسات على التكيف م  التكنولوجيا 

 ونقلها 
 1 عم = 

 0ال  = 
1 1 1 1 1 

 مدى قدرة األفراد على التكيف م  التكنولوجيا ونقلها 
 1 عم = 

 0ال  = 
1 1 1 1 1 

مدى توفر طةن تةويرية لبناق قدرات امليسسات 
 واألفراد للتكيف م  التكنولوجيا ونقلها 

 1 عم = 

 0ال  = 
1 1 1 1 1 

 . ال  = وص ر  عم،    = 1:  مالحظه
 البلدية والبيئةاملتدر: ويارة 

 

ناطية حسا تاريخ التوقي  بالتغيرات املتعلقة الدولية البيئية االت اقيات (13.5جدو  )
ُ
 (2017 – 1987) امل

 تاريخ التوقي  الدولية البيئية االت اقيات

ناطية للتغيرات االطارية املتحدة األمم ات اقية
ُ
 22/1/1996   (UNFCCC) امل

 11/1/2005 .كيوتو بروتوكو  

 22/1/1996 .األويون  طبقة بحماية الخاصة فيفنا ات اقية

 28/8/1987 .األويون  طبقة تآكل على تعمل التى باملواد الخا  مونتريا  بروتوكو  

 23/6/2017 باريس ات اق

 املصدر: وزارة البلدية والبيئة

 انبعاثات  ايات الدفيئة يي السنةإجمالي   13-2-2

 (2007إجمالي ال رد الوطني لغايات الدفيئة ) ( 13.6جدو  )

 الوحدة البيان

انبعاثات 
ثا ي 

أكسيد 
 الكبري 

انبعاثات 
املركبات 
العضوية 

املتةايرة  ير 
 امليثانية

او  
أكسيد 
 الكربون 

انبعاثات 
أكاسيد 

 النيتروجين

انبعاثات 
أكسيد 
 النيتروي 

انبعاثات 
 امليثان

انبعاثات ثا ي 
أكسيد 
 الكربون 

 57,612.00 168 1.5 177 43 105 144  ايات الدفينة اإلجمالي القومي

مكايئ ثا ي أكسيد 
 الكربون 

 57,612.00 3,532.00 456          ايات الدفينة

طن مترد مكايئ من ثا ي  اإلجمالي القومي
 أكسيد الكربون 

            62 

 تقرير البالغ الوطن  االول  -وزارة البلدية والبيئة املصدر:

 

 الوطنية لدولة قةر (2007) انبعاثات  ايات الدفينة (13.7جدو  )

  سبة املساهمة املساهمون الرئيسيون 
مكايئ ثا ي أكسيد 

 الكربون 

 31,174,617.0 49.95 الن ن والغاي

 16,611,469.0 26.62 الةاقة واملياه

 4,553,199.0 7.30 الةرق املواصالت على 

 5,312,667.0 8.51 العمليات التناعية

 413,538.0 0.66 املخل ات

 3,599,838.0 5.77 صناعة البناق

 656,353.0 1.05 املت اة

 84,865.0 0.14 املعود والسماد

 62,406,545.0 100.0 االجمالي

 تقرير البالغ الوطني االو   -املتدر: ويارة البلدية والبيئة
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 (2007)  انبعاثات ثا ي أكسيد الكربون   ت تيل إجمالي مكافئات (13.8جدو  )

  سبة املساهمة املساهمون الرئيسيون 
مكايئ ثا ي أكسيد 

 الكربون )طن مترد(

 58.0 93.0 انبعاثات ثا ي أكسيد الكربون 

 3.0 6.0 انبعاثات امليثان 

 1> 1> انبعاثات أكسيد النيتروي 

 62.0 100.0 االجمالي

 تقرير البالغ الوطن  االول  -املصدر: وزارة البلدية والبيئة
 

(: تحسين التعليم وإذكاق الوعي والقدرات البشرية وامليسسية دشأن التخ يف من تغير املناخ، والتكيف معه، والحد من أثره 3-13الغاية )

 واإلن ار املبكر به

التعليم من أجل التنمية املستدامة يي )أ( سياسات التعليم الوطنية؛ )ب( املناهج؛ ) ( ( 2( تعليم املواطنة العاملية و)1مدى تعميم ) 13-3-1

 إعداد املعلمين؛ و)د( تقييم الةالب

 (13.9) جدو  
التدابير التي أدمج  التخ يف من تغير املناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلن ار 

 (2019-2016)املبكر يي مناهج التعليم االبتدائي والثانود والعالي 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 

 املرحلة االبتدائية
 1 عم = 
 0ال  = 

1 1 1 1 1 

 عداديةإل املرحلة ا
 1 عم = 
 0ال  = 

1 1 1 1 1 

 املرحلة الثانوية
 1 عم = 
 0ال  = 

1 1 1 1 1 

 التعليم العالي
 1 عم = 
 0ال  = 

1 1 1 1 1 

 . ال  = وص ر  عم،    = 1:  مالحظه  
 

املتحدة اإلطارية دشأن تغير املناخ من التزام بهدف  ممأ(: تن ي  ماتعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة النمو يي ات اقية األ -13الغاية )
 بحلو  عام  مليار  100التعبئة املشتركة ملبلغ قدره 

ً
من جمي  املتادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، يي  2020دوالر سنويا

كامل بتزويد برأ  ما   طضر للمناخ يي حالة تشغيلسياق اجراقات تخ ي ية ومجدية وش افية يي التن ي ، وجعل التندوق األ 
 يي أقرب وق  ممكن

بليون  100ملبالغ املقدمة بدوالرات الواليات املتحدة سنويا فيما يتعلف باستمرار هدف التعبئة ال ماعية الحالي املتمثل يي االلتزام بمبلغ ا 1-أ-13

 2025دوالر حتى عام 

 (13.10جدو  )
سنويا فيما يتعلف باستمرار هدف التعبئة ملبالغ املقدمة بدوالرات الواليات املتحدة ا

 2019لعام  2025بليون دوالر حتى عام  100ال ماعية الحالي املتمثل يي االلتزام بمبلغ 

 2019 الوحدة امليشر
 الهدف

 2020 - 2025 
 بليون  100   مليون  100 دوالر أمريكي القيمة

 

واإلدارة ال عالين املتعلقين بتغير املناخ يي أقل البلدان نموا، والدو  ال زرية تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخةين (: ب-13الغاية )

 التغيرة النامية، بما يي ذلك التركيز على الفساق والشباب واملجتمعات املحلية واملهمشة

،   1-ب-13
ً
واستراتيجيات طويلة األجل، وطةن وطنية عدد البلدان األقل نموا والدو  ال زرية التغيرة النامية ذات مساهمات محددة وطنيا

 للتكيف، واستراتيجيات على النحو املبلغ عنه يي اتتاالت التكيف واتتاالت وطنية

تادع  سعادة الس يرة الشيخة علياق بف  أحمد بن سيف آ  ثا ي، أنه يي إطار أهمية التعاون والعمل املتكامل، ستهدف 

ال زرية التغيرة النامية وأقل البلدان نموا يي تحقيف األهداف الةموحة الت اق باريس ه ه االستراتيجية إلى دعم الدو  

 .م  تحقيف فوائد طويلة األجل ل هود التنمية املستدامة دشكل عام وبةريقة فعالة ومستدامة، وبالتالي تعزيز السلم واألمن
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 الراد  عشر ملخ  الهدف

  ايات 10 الهدف:عدد الغايات تح  

 ميشرات 10 عدد امليشرات تح  الهدف:
  

 %90=  املستدامة التنمية أهداف من الراد  عشر للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 8 متوفر

 0 جارد توفيره

 1  ير متوفر

 1 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 10 املجموع

 

ح ظ املحيةات والبحار واملوارد البحرية  الهدف الراد  عشر:

 واستخدامها على نحو مستدام لتحقيف التنمية املستدامة

 (: من  التلوث البحرد بجمي  أنواعه والحد منه بقدر كبير، وال سيما التلوث الناجم عن األ شةة البرية، بما يي ذلك الحةام1-14الغاية )

 2025البحرد، وتلوث املغ يات، بحلو  عام 

 املغ يات الساحلية ؛ )ب( كثافة حةام البالستيك\)أ( ميشر التخثث  14-1-1

 (2019يي املياه الساحلية القةرية بحسا املوق  لعام ) الةبيعيةتركيز املغ يات  (14.1) جدو  

 املغ يات
درجة امللوحة 

)وحدات امللوحة 
 العملية(

 فوس ات سليكات نترات نتري 
مجموع املواد 
 التلبة العالقة

 لتر( )ميليغرام/ )مليغرام/لتر( )مليغرام/لتر( )مليغرام/لتر( )مليغرام/لتر( الوحدة
قص ى الحد األ

  املسموح به
ً
 وطنيا

33 - 45 35.0 100.0 900.0 30.0 30.0 

 12.3 6.4 152.4 27.2 3.0 62.2 العديد طور 

 15.9 5.7 69.6 16.3 6.0 51.9 مسيعيد

 11.6 3.9 66.0 12.7 2.9 48.8 الوكرة

 7.5 3.0 65.2 24.4 4.1 48.6 بوفنةا  را 

 17.3 8.3 393.0 23.0 5.4 44.5 الدوحة

 12.0 7.6 70.4 16.5 6.1 47.9 الخور 

 16.8 4.9 55.2 10.9 3.5 48.1 ال طيرة
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 (2019يي املياه الساحلية القةرية بحسا املوق  لعام ) الةبيعيةتركيز املغ يات  (14.1) جدو  

 املغ يات
درجة امللوحة 

)وحدات امللوحة 
 العملية(

 فوس ات سليكات نترات نتري 
مجموع املواد 
 التلبة العالقة

 لتر( )ميليغرام/ )مليغرام/لتر( )مليغرام/لتر( )مليغرام/لتر( )مليغرام/لتر( الوحدة
 11.9 7.9 70.1 13.5 4.5 47.6 ل ان را 

 13.1 9.1 46.3 29.5 3.8 48.9 را  ركن

 11.6 5.8 51.5 19.1 4.0 62.5 دطان

 NM NM NM NM NM NM سلوى 

ND.ير مكشف عنه  : 
NM.لم يتم قياسه : 

 املتدر: ويارة البلدية والبيئة.
 

 (2019-2017)كمية املخل ات وأنقاض املياه البحرية حسا نوع املخل ات)بالةن(  (14.2) جدو  

 بحلو   الهدف املجموع مخل ات شواطئ مخل ات طشا الوحدة السنة
2025 

 ط ض 3,650 3,650 … … 2016

 ط ض 3,650 3,650 … طن 2017

 ط ض 2,828 2,816 12 طن 2018

 ط ض 1,896 1,638 258 طن 2019

 املتدر : ويارة البلدية والبيئة.    
 

كبيرة، بوسائل ماها (: إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنا حدوث آثار سلبية 2-14الغاية )
تعزيز قدرتها على التمود، واتخاذ اإلجراقات الاليمة إلعادتها إلى ماكان  عليه من أجل تحقيف الصحة واإلنتاجية للمحيةات، 

 2020 بحلو  عام

 على النظم اإليكولوجية   سبة املناطف االقتتادية التي تدار باستخدام النهج القائمة  14-2-1

 على النظم اإليكولوجية  سبة املناطف االقتتادية التي تدار باستخدام النهج القائمة : (14.1) شكل

 (2016 -2019) 

 
 ةويارة البلدية والبيئاملتدر:                 

 

 املستويات(: تقليل تحمض املحيةات إلى أد ى حد ومعال ة آثاره، بجملة وسائل ماها تعزيز التعاون العلمي على جمي  3-14الغاية )

 متوسن الحمو ة البحرية يي مجموعة مت ف عليها من محةات تمثيلية ألط  العيناتقيا   14-3-1

 (14.3) جدو  
متوسن الحمو ة البحرية مقاسة بحدود مت ف عليها من محةات ممثلة ألط  العينات 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة املوق 
 الحد املسموح

 وطنيا به
 الهدف بحلو  

 2030 
 ط ض PH 8.0 7.7 7.9 8.2 6.5 - 8.3 العديد طور 

 ط ض PH 8.1 8.1 8.1 8.1 6.5 - 8.3 مسيعيد

 ط ض PH NM 8.1 7.6 8.3 6.5 - 8.3 الوكرة

 ط ض PH 8.0 NM 7.9 8.0 6.5 - 8.3 بوفنةا  را 

 ط ض PH 8.0 8.0 8.0 7.8 6.5 - 8.3 الدوحة

 ط ض PH 8.1 7.8 8.2 8.2 6.5 - 8.3 الخور 

 ط ض PH 8.1 7.8 8.1 8.2 6.5 - 8.3 ال طيرة

100% 100% 100% 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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 (14.3) جدو  
متوسن الحمو ة البحرية مقاسة بحدود مت ف عليها من محةات ممثلة ألط  العينات 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة املوق 
 الحد املسموح

 وطنيا به
 الهدف بحلو  

 2030 
 ط ض PH 8.0 7.9 8.2 8.2 6.5 - 8.3 ل ان را 

 ط ض PH 8.1 7.8 8.4 8.2 6.5 - 8.3 را  ركن

 ط ض PH 8.1 7.9 7.7 8.2 6.5 - 8.3 دطان

 ط ض PH 7.9 7.8 7.7 NM 6.5 - 8.3 سلوى 

NM  : .لم يتم قياسه 
ND: .ير مكشف عنه  

 . رام يي اللتر الواحد 8.3 - 6.5هو  ملتوسن الحمو ة 2005( لسنة 3رقم )به وفقا للقانون القةرد املسموح قص ى الحد األ
 .املتدر: ويارة البلدية والبيئة

 

 املنظم وممارسات التيد املبلغ عنه، و ير (: تنظيم التيد على نحو فعا ، وإنهاق التيد امل ر  والتيد  ير القانو ي، و ير4-14الغاية )
كان  عليه يي أقرب وق  ممكن، لتتل  املدمرة، وتن ي  طةن إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما
 ملا

ً
تحدده طتائتها البيولوجية، بحلو   على األقل إلى املستويات التي يمكن أن تتيح إنتا  أقص ى  لة مستدامة وفقا

 2020 عام

  سبة األرصدة السمكية املوجو  14-4-1
ً
 دة  من املستويات املستدامة بيولوجيا

 

 : (14.2) شكل
ً
 (2019- 2016 ) سبة االرصدة السمكية  من مستوى مستدام بيولوجيا

 

 
 املتدر: ويارة البلدية والبيئة.

 

 إلى أفضل يتسف م  القانون الوطني والدولي  املائة على األقل من املناطف الساحلية والبحرية، بما يي 10(: ح ظ 5-14الغاية )
ً
واستنادا

 2020 املعلومات العلمية املتاحة، بحلو  عام

 نةاق املناطف املحمية مقابل املناطف البحرية 14-5-1

  (2019-2016)تغةية املناطف املحمية فيما يتعلف باملناطف البحرية  (14.4) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
 الهدف بحلول 

 2030 

 -  720 720 720 2كم مساحة املحميات البحرية

نسبة تغطية املناطق املحمية فيما 

 يتعلق باملناطق البحرية
 10.0  6.2 6.2 6.2 الفسبة

 املتدر: ويارة البلدية والبيئة.
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وإلغاق (: حظر أشكا  معينة من اإلعانات املقدمة إلى متائد األسماي التي تسهم يي اإلفرا  يي قدرات التيد ويي صيد األسماي، 6-14الغاية )

اإلعانات التي تساهم يي صيد األسماي  ير املشروع و ير املبلغ عنه و ير املنظم، واإل  ام عن استحداث إعانات جديدة من 

 ،
ً
ه ا القبيل، م  التسليم بضرورة أن تكون املعاملة الخاصة والت ضيلية املالئمة وال عالة، للبلدان النامية وأقل البلدان نموا

 ال يتجزأ من
ً
 2020 م او ات منظمة التجارة العاملية دشأن اإلعانات املقدمة ملتائد األسماي، بحلو  عام جزقا

التقدم ال د تحريه البلدان يي مدى تن ي  التكوي الدولية الرامية إلى مكافحة صيد األسماي  ير املشروع و ير املبلغ عنه و ير  14-6-1

 املنظم

 (14.5) جدو  
تن ي  التكوي الدولية الرامية إلى مكافحة صيد   مدى التقدم ال د احريته دولة قةر يي

 (2019-2016) األسماي  ير املشروع و ير املبلغ عنه و ير املنظم

 2016 - 2019 الوحدة امليشر

مدى التقدم ال د احريته دولة 
قةر يي  تن ي  التكوي الدولية 

الرامية إلى مكافحة صيد األسماي 
 ير املشروع و ير املبلغ عنه و ير 

 املنظم

 نتية

اسةو  التيد يي دولة قةر من النوع التقليدد وال يعمل دغير 
املياة اإلقليمية القةرية وليس لدد الدولة س ن تعمل طار  املياة 

اإلقليمية أو املياة الدولية، ه ا إ افة إلى ان موا ئ التيد 
بالدولة لم تستقبل اد من س ن التيد العاملة طار  املياة 

 القةرية.اإلقليمية 
 .والبيئة املتدر: ويارة البلدية

 

 من االستخدام املستدام للموارد 7-14الغاية )
ً
(: ييادة ال وائد االقتتادية التي تتحقف للدو  ال زرية التغيرة النامية وأقل البلدان نموا

 2030 والسياحة، بحلو  عامالبحرية، بجملة وسائل ماها اإلدارة املستدامة ملتائد األسماي، وتربية األحياق املائية، 

، وجمي  البلدان 14-7-1
ً
 متايد األسماي املستدامة كفسبة من الناتج املحلي اإلجمالي يي الدو  ال زرية التغيرة النامية وأقل البلدان نموا

 متايد األسماي املستدامة كفسبة من الناتج املحلي اإلجمالي : (14.3) شكل

 (2019- 2016يي الدو  ال زرية التغيرة النامية وأقل البلدان نموا وجمي  البلدان ) 

 
 حتاقجهاي التخةين واإل املتدر: 

ييادة املعارف العلمية، وتةوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، م  مراعاة معايير الل نة األوقيانو رافية الحكومية (: أ-14الغاية )

ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسين صحة املحيةات، وتعزيز إسهام التنوع الدولية 

 البيولوجي البحرد يي تنمية البلدان النامية، وال سيما الدو  ال زرية التغيرة النامية وأقل البلدان نموا

 

 التكنولوجيا البحرية سبة مجموع امليزانية املختتة للبحوث يي مجا   1-أ-14

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر
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 ب(: تسير وصو  صغار التيادين الحرفيين إلى املوارد البحرية واألسواق-14الغاية )

 

التقدم ال د تحريه البلدان يي مدى تةبيف إطار قانو ي/تنظيمي/سياساتي/ميسس ي يعترف بحقوق متائد األسماي التغيرة يي  1-ب-14

 إلى املوارد البحرية ويحمي تلك الحقوق الوصو  

 (14.6) جدو  
حريته دولة قةر يي مدى تةبيف إطار قانو ي/ تنظيمي/ سياساتي/ ميسس ي يعترف بحقوق أمدى التقدم ال د 

 (2019-2016) متائد األسماي التغيرة يي الوصو  إلى املوارد البحرية ويحمي تلك الحقوق 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة

 نتية

  اصدار قرار ويير البلدية
( دشأن 274والبيئة رقم )

 تتدير األسماي

  االستمرار يي تةبيف قرار
ويير البلدية والبيئة رقم 

( دشأن تتدير 274)
 األسماي

  االستمرار يي تةبيف القانون
دشأن  1983( لسنة 4رقم )

استغال  وحماية الثروات 
 املائية الحية يي قةر.

  ن االستمرار يي تةبيف القانو
دشأن  1983( لسنة 4رقم )

استغال  وحماية الثروات 
 املائية الحية يي قةر.

 نتية

  االستمرار يي تةبيف القانون
دشأن  1983( لسنة 4رقم )

استغال  وحماية الثروات 
 املائية الحية يي قةر

  االستمرار يي تةبيف القانون
دشأن  1983( لسنة 4رقم )

استغال  وحماية الثروات 
 يي قةر املائية الحية

  االستمرار قي تةبيف القرار
( لسنة 22الويارد رقم )

دشأن تنظيم صيد  2011
 القبقا.

  االستمرار قي تةبيف القرار
( لسنة 22الويارد رقم )

دشأن تنظيم صيد  2011
 القبقا.

 نتية

  االستمرار قي تةبيف القرار
( لسنة 22الويارد رقم )

دشأن تنظيم صيد  2011
 القبقا

  تةبيف القرار االستمرار قي
( لسنة 22الويارد رقم )

دشأن تنظيم صيد  2011
 القبقا

  االستمرار يي تةبيف قرار
( 55ويير البيئة رقم )

 بتنظيم صد الكنعد.

  االستمرار يي تةبيف قرار
( 55ويير البيئة رقم )

 بتنظيم صد الكنعد.

 نتية

  االستمرار يي تةبيف قرار
( 55ويير البيئة رقم )

 بتنظيم صد الكنعد

  االستمرار يي تةبيف قرار
( 55ويير البيئة رقم )

 بتنظيم صد الكنعد

  االستمرار يي تةبيف قرار
( 86ويير البيئة رقم )

بتنظيم ممارسة دعض 
 أعما  التيد البحرد.

  االستمرار يي تةبيف قرار
( 86ويير البيئة رقم )

بتنظيم ممارسة دعض 
 أعما  التيد البحرد.

 نتية

  قرار االستمرار يي تةبيف
( 86ويير البيئة رقم )

بتنظيم ممارسة دعض 
 أعما  التيد البحرد 

  االستمرار يي تةبيف قرار
( 86ويير البيئة رقم )

بتنظيم ممارسة دعض 
 أعما  التيد البحرد 

  تنظيم االجتماعات الدورية
الشهرية لل نة الثروات 
املائية الحية التي تضم 
ممثلين من كافة جهات 

 ذود التلة باملتايد.

 نظيم االجتماعات الدورية ت
الشهرية لل نة الثروات 
املائية الحية التي تضم 
ممثلين من كافة جهات 

 ذود التلة باملتايد.

 نتية

تنظيم االجتماعات الدورية 
الشهرية لل نة الثروات 
املائية الحية التي تضم 
ممثلين من كافة جهات 

 ذود التلة باملتايد

  تنظيم االجتماعات الدورية
لل نة الثروات  الشهرية

املائية الحية التي تضم 
ممثلين من كافة جهات 

 ذود التلة باملتايد

   إصدار القرار الويارد رقم
دشأن  2019( لسنة 69)

شرو  و وابن التياد 
 الهاود 

      إصدار القرار الويارد رقم
دشأن  2019لسنة  147

الةو  القانو ي لألسماي 
 املسموح صيدها وتداولها

 ويارة البلدية والبيئةاملتدر: 

 

 ممتعزيز ح ظ املحيةات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما بتن ي  القانون الدولي بتيغته الواردة يي ات اقية األ (:  -14الغاية )

املتحدة لقانون البحار التي تض  االطار القانو ي لح ظ املحيةات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، على نحو مايشير 

 من وثيقة "املستقبل ال د نتبو اليه" 158اليه ال قرة 

 يي التتديف على صكوي متعلقة باملحيةات تن   القانون الدو  عدد   1- -14
ً
لي، ويي قبو  تلك التكوي وتن ي ها البلدان التي تحري تقدما

بموجا أطر قانونية وسياساتية وميسسية، على النحو الوارد يي ات اقية األمم املتحدة لقانون البحار، من أجل ح ظ املحيةات 

 ومواردها، واستخدامها على نحو مستدام

 امليشر الينةبف على دولة قةر
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 الخامس عشر الهدفملخ  

  اية 14 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 14 عدد امليشرات تح  الهدف:
 

 64املستدامة=  التنمية أهداف من الخامس عشر للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 7 متوفر

 0 جارد توفيره

 5  ير متوفر

 2 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 14 املجموع

 

حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها  الهدف الخامس عشر:

وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، 

ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراض ي وعكس مساره، ووقف فقدان 

 التنوع البيولوجي
 

اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه الع بة الداطلية وطدماتها، وال سيما الغابات (: ك الة ح ظ وترميم النظم 1-15الغاية )

 لاللتزامات املنتو  عليها يي 
ً
واألراض ي الرطبة وال با  واألراض ي ال افة، وك الة استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا

 2020 االت اقات الدولية، بحلو  عام

 من مجموع مساحة اليادسةمساحة الغابات كفسبة  15-1-1

 (15.1) جدو  
 مساحة الغابات كفسبة من مجموع مساحة اليادسة

 (2015و 2010)

 2030الهدف  2015 2010 الوحدة البيان

2كم مساحة املنجروف  ييادة 9  7 

2كم مساحة قةر م  ال زر   ييادة 11,627.04 11,627.04 

 ييادة 0.08 0.06 الفسبة  سبة الغابات الى اليادسة
 املتدر: ويارة البلدية والبيئة
 حتاقاملتدر: جهاي التخةين واإل 
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 )املئوية الفسبة) مساحة اليادسة مجموع من كفسبة الغابات مساحة(: 15.1شكل)

 

  سبة املواق  الهامة للتنوع البيولوجي لألرض واملياه الع بة التي تغةيها املناطف املحمية حسا نوع النظام اإليكولوجي 15-1-2

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

 

تعزيز تن ي  اإلدارة املستدامة ل مي  أنواع الغابات، ووقف إيالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة وتحقيف ييادة كبيرة يي (: 2-15الغاية )

 2020  سبة يرع الغابات وإعادة يرع الغابات على التعيد العاملي، بحلو  عام

 املحري نحو اإلدارة املستدامة للغاباتالتقدم  15-2-1

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

 
(: مكافحة التصحر، وترميم األراض ي والتربة املتدهورة، بما يي ذلك األراض ي املتأثرة بالتصحر وال  اف وال يضانات، والسعي إلى 3-15الغاية )

 2030تحقيف عالٍم طاٍ  من ظاهرة تدهور األراض ي، بحلو  عام 

  سبة األراض ي املتدهورة إلى مجموع مساحة اليادسة 15-3-1

 (2005) (2)كم مساحة األراض ي املتدهورة حسا درجة التأثر : (15.2) شكل

 
 املتدر: ويارة البلدية والبيئة

 

ال بلية، بما يي ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفير املناف  التي ال نى عناه  االيكلولوجية(: ك الة ح ظ النظم 4-15الغاية )

  2030لتحقيف التنمية املستدامة بحلو  عام 

 التغةية محسوبة للمناطف املحمية من املواق  املهمة للتنوع البيولوجي ال بلي 15-4-1

 يشر الينةبف على دولة قةر امل
 

 ال بليالغةاق األطضر ميشر  15-4-2

 يشر الينةبف على دولة قةر امل
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، 2020(: اتخاذ إجراقات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الةبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلو  عام 5-15الغاية )

دة ومن  انقرا ها  بحماية األنواع املهدَّ

 ميشر القائمة الحمراق 15-5-1

 (2019-2016)ميشر القائمة الحمراق  (15.2) جدو  

 2019 2018 2017 2016 امليشر
الهدف بحلو  

2030 
 ط ض … … 0.83 0.84 ميشر القائمة الحمراق

 - 1 1 1 1 على(ميشر القائمة الحمراق )الحد األ 

 0 0 0 0 0 د ى(ميشر القائمة الحمراق )الحد األ 

  " جمي  األنواع متن ة على أنها "منقر ة( 1" ، )جمي  األنواع متن ة على أنها "اهتمام أقل (0)ق راقيمة ميشر القائمة الحم تراوحتمالحظه: 
 املتدر: ويارة البلدية والبيئة

 

(: تعزيز التقاسم العاد  واملنتف للمناف  الناشئة عن استخدام املوارد ال يفية، وتعزيز السبل املناسبة للوصو  إلى تلك املوارد، 6-15الغاية )

 على 
ً
 النحو املت ف عليه دوليا

 عدد البلدان التي اعتمدت أطر تشريعية وإدارية وسياساتية لك الة تقاسم املناف  على نحو عاد  ومنتف  15-6-1

 (2019-2016) وإدارية وسياساتية لك الة تقاسم املناف  على نحو عاد  ومنتف تشريعيةاعتماد أطر  (15.3) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 

 اعتماد أطر تشريعية 
 1 عم = 
 0ال  =  

1 1 1 1 1 

 اعتماد أطر إدارية 
 1 عم = 

 0ال  =  
1 1 1 1 1 

 اعتماد سياسات 
 1 عم = 

 0ال  =  
1 1 1 1 1 

 النباتية الوراثية دشأن املوارد الدولية املعاهدة االنظمام الى
 والزراعة لأل  ية

 1 عم = 

 0ال  =  
1 1 1 1 1 

 نا ويا بروتوكو   االنظمام الى
 1 عم = 

 0ال  =  
1 1 1 1 1 

غ وإدارية وسياساتية، تشريعية تدابير أو أطر قةر  لديها
ّ
 يبل

 للمعاهدة حو  االمتثا  اإللكترو ي اإلبالغ نظام طال  من عاها
 والزراعة النباتية لأل  ية الوراثية املوارد دشأن الدولية

 1 عم = 

 0ال  =  
1 1 1 1 1 

غ وإدارية، وسياساتية تشريعية تدابير أو أطر لديها قةر 
ّ
 يبل

 على الحتو   املعلومات دشأن تباد  مركز طال  من عاها
 منافعها وتقاسم الوراثية املوارد

 1 عم = 

 0ال  =  
1 1 1 1 1 

 ال.  وص ر =  عم،  = 1مالحظه: 
 املتدر: ويارة البلدية والبيئة

 

 دشأن املوارد الدولية املعاهدة يي األطراف البلدان(: 15.3شكل)
 والزراعة لأل  ية النباتية الوراثية

 

 مرّجحة،  ير حسابية متوسةات هي املجامي . ال = وص ر  عم، = 1: مالحظة
ل بالتالي وهي

ّ
 للمنةقة اإلقليمي املجموع ويشمل. البلدان  سبة تمث

  العربية
ً
 البلدان ل مي  2017 عام يي ُسّ ل  بيانية قيما

 نا ويا بروتوكو   يي األطراف البلدان(: 15.4شكل)

 

 مرّجحة،  ير حسابية متوسةات هي املجامي . ال = وص ر  عم، = 1: مالحظة 
ل بالتالي وهي

ّ
 للمنةقة اإلقليمي املجموع ويشمل. البلدان  سبة تمث

  العربية
ً
 البلدان ل مي  2017 عام يي ُسّ ل  بيانية قيما
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وإدارية  تشريعية تدابير أو أطر لديها التي البلدان(: 15.5شكل)
غ وسياساتية،

ّ
حو   اإللكترو ي اإلبالغ نظام طال  من عاها يبل

 النباتية لأل  ية الوراثية املوارد دشأن الدولية للمعاهدة االمتثا 
 والزراعة

 

 مرّجحة،  ير حسابية متوسةات هي املجامي . ال= وص ر  عم،= 1: مالحظة
ل بالتالي وهي

ّ
 للمنةقة اإلقليمي املجموع ويشمل. البلدان  سبة تمث

  العربية
ً
 .البلدان ل مي  2017 عام يي ُسّ ل  بيانية قيما

وإدارية،  تشريعية تدابير أو أطر لديها التي البلدان(: 15.6شكل)
غ وسياساتية

ّ
 املعلومات دشأن تباد  مركز طال  من عاها يبل

 منافعه وتقاسم الوراثية املوارد على الحتو  

 

 

 مرّجحة،  ير حسابية متوسةات هي املجامي . ال= وص ر  عم،= 1: مالحظة
ل بالتالي وهي

ّ
 للمنةقة اإلقليمي املجموع ويشمل. البلدان  سبة تمث

  العربية
ً
 .البلدان ل مي  2017 عام يي ُسّ ل  بيانية قيما

 

 ير املشروع لألنواع املحمية من النباتات والحيوانات واالتجار بها، والتتدد ملنتجات  (: اتخاذ إجراقات عاجلة لوقف التيد7-15الغاية )

 األحياق البرية  ير املشروعة، على مستويي العرض والةلا على السواق

  سبة األحياق البرية املتجر بها، التي جرى صيدها أو االتجار بها على نحو  ير مشروع 15-7-1

 (15.4) جدو  
 البرية املتجر بها، التي جرى صيدها أو االتجار بها على نحو  ير مشروع سبة األحياق 

 (2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 

األحياق البرية املتاجرة 

 بها

 ييادة  10743 2,840 4,299 عدد بةريقة قانونية

 ط ض  12 3 10 عدد بةريقة  ير قانونية

 -  10755 2,843 4,309 عدد املجموع

 0.0  0.1 0.1 0.2 الفسبة  سبة األحياق البرية املتاجرة بها  ير قانونية

 حتاقاملتدر: ويارة البلدية والبيئة وحسابات جهاي التخةين واإل 

وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير، ومراقبة (: اتخاذ تدابير ملن  إدطا  األنواع الغريبة الغايية إلى النظم اإليكولوجية لألراض ي واملياه 8-15الغاية )

 2020 األنواع ذات األولوية أو القضاق عليها، بحلو  عام

 سبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة، وتخت  موارد كافية ملن  إدطا  األنواع الغريبة الغايية إلى النظم اإليكولوجية  15-8-1

 أو مراقبتها

 (15.5) جدو  
مدى توفر تشريعات وطنية ذات صلة، وتخت  موارد كافية ملن  إدطا  األنواع الغريبة الغايية إلى النظم 

 (2019-2016)اإليكولوجية أو مراقبتها 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
تشريعات وطنية ذات التلة  

 بمراقبة األنواع الغريبة املجتاحة 

 1 =  عم

 0  =  ال
1 1 1 1 1 

 اتاحة األموا  الاليمة لالجراق املتب  
 1 عم = 

 0ال  =  
1 1 1 1 1 

 ال.   وص ر =  عم،  = 1مالحظه: 
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دما  قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يي عمليات التخةين، والعمليات اإلنمائية، واستراتيجيات الحد من ال قر، (: 9-15الغاية )

 2020التعيدين الوطني واملحلي، بحلو  عام  والحسابات، على

من أهداف أيش ي للتنوع البيولوجي من الخةة االستراتيجية للتنوع  2)أ( عدد البلدان التي و ع  أهدافا وطنية وفقا أو مماثلة للغاية   15-9-1

يي استراتيجياتها وطةن عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والتقدم املحري املبلغ عنه نحو ه ه األهداف؛ و)ب( إدما   2020-2011البيولوجي 

 االقتتادية –ع البيولوجي يي النظم الوطنية للمحاسبة واإلبالغ ، التي تعرف بتن ي  نظام املحاسبة البيئية التنو 

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

واستخدامها شد املوارد املالية من جمي  املتادر وييادتها ييادة كبيرة دغرض ح ظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ح(: أ-15الغاية )

 
ً
 مستداما

ً
 استخداما

)أ( املساعدات اإلنمائية الرسمية دشأن ح ظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام؛ و)ب( اإليرادات الناتجة و تعبئة األموا  من   1-أ-15

 األدوات االقتتادية ذات التلة بالتنوع البيولوجي

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

موارد كبيرة من جمي  املتادر وعلى جمي  املستويات دغرض تمويل اإلدارة املستدامة للغابات وتوفير ما يك ي من الحوافز شد ح(: ب-15الغاية )

 للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، تحقيقا أل راض ماها ح ظ الغابات وإعادة التحريج

جي واستخدامه املستدام؛ و)ب( اإليرادات الناتجة و تعبئة األموا  من )أ( املساعدات اإلنمائية الرسمية دشأن ح ظ التنوع البيولو   1-ب-15

 األدوات االقتتادية ذات التلة بالتنوع البيولوجي

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

وذلك بوسائل تشمل ييادة  (: تعزيز الدعم العاملي لل هود الرامية إلى مكافحة التيد  ير املشروع لألنواع املحمية واالتجار بها، -15الغاية )

 قدرات املجتمعات املحلية على السعي إلى الحتو  على فر  سبل كسا الريق املستدامة

  سبة األحياق البرية املتجر بها، التي جرى صيدها أو االتجار بها على نحو  ير مشروع  1- -15

 (2019-2016) سبة األحياق البرية املتجر بها، التي جرى صيدها أو االتجار بها على نحو  ير مشروع  (15.6) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 

 األحياق البرية املتاجرة بها

 زيادة  10,743 2,840 4,299 عدد بةريقة قانونية

 خفض  12 3 10 عدد بةريقة  ير قانونية

 -  10,755 2,843 4,309 عدد املجموع

 0.0  0.1 0.1 0.2 الفسبة  سبة األحياق البرية املتاجرة بها  ير قانونية

 حتاقاملتدر: ويارة البلدية والبيئة وحسابات جهاي التخةين واإل 
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 الساد  عشر ملخ  الهدف

  اية 23 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 24 عدد امليشرات تح  الهدف:
 87املستدامة=  التنمية أهداف من الساد  عشر للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 21 متوفر

 0 جارد توفيره

 2  ير متوفر

 1 الينةبف

 0 طا  بحساب املنظمات

 24 املجموع

 

التش ي  على إقامة مجتمعات مساملة ال  عشر: الساد الهدف 

ش فيها أحد من أجل تحقيف التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصو   ُيهمَّ

ال مي  إلى العدالة، وبناق ميسسات فعالة وطا عة للمساقلة وشاملة 

 لل مي  على جمي  املستويات
 

 مكان من معدالت الوفيات يي كل (: الحد بقدر كبير من جمي  أشكا  العنف وما يتتل به1-16الغاية )
 

  سمة، حسا العمر ونوع ال فس 100,000عدد  حايا القتل العمد لكل  16-1-1

 (2019-2016) ، وال ئات العمرية.ال فسحسا   سمة 100,000لكل  القتل العمد  حاياعدد  (16.1) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس
الهدف بحلو  

2030 
 خف  0.5 0.5 0.5 0.4 لكل مئة ألف  سمة املجموع ذكور 

 خف  0.0 0.0 0.1 0.8 لكل مئة ألف  سمة املجموع اناث

 خف  0.4 0.4 0.4 0.5 لكل مئة ألف  سمة املجموع املجموع

 1.00 0.00 0.00 0.20 2.00 ميشر التكافي بين ال فسين

 خف  0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف  سمة سنة 15أقل من  ذكور 
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 (2019-2016) ، وال ئات العمرية.ال فسحسا   سمة 100,000لكل  القتل العمد  حاياعدد  (16.1) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس
الهدف بحلو  

2030 
 خف  0.6 0.5 0.6 0.4 لكل مئة ألف  سمة سنة 64 - 15

 خف  0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف  سمة سنة فأكثر 65

 اناث
 خف  0.0 0.0 0.0 0.6 لكل مئة ألف  سمة سنة 15أقل من 

 خف  0.0 0.0 0.2 0.9 لكل مئة ألف  سمة سنة 64 - 15

 خف  0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف  سمة سنة فأكثر 65

 املجموع
 خف  0.0 0.0 0.0 0.3 لكل مئة ألف  سمة سنة 15أقل من 

 خف  0.5 0.4 0.5 0.5 لكل مئة ألف  سمة سنة 64 - 15

 خف  0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف  سمة سنة فأكثر 65

 ذكور 

 خف  0 0 0 0 عدد سنة 15أقل من 
 خف  11 10 11 7 عدد سنة 64 - 15
 خف  0 0 0 0 عدد سنة فأكثر 65

 خف  11 10 11 7 عدد املجموع

 اناث

 خف  0 0 0 1 عدد سنة 15أقل من 
 خف  0 0 1 4 عدد سنة 64 - 15
 خف  0 0 0 0 عدد سنة فأكثر 65

 خف  0 0 1 5 عدد املجموع

 املجموع

 خف  11 0 0 1 عدد سنة 15أقل من 
 خف  0 10 12 11 عدد سنة 64 - 15
 خف  0 0 0 0 عدد سنة فأكثر 65

 خف  11 10 12 12 عدد املجموع

 ذكور 

 خف  8 7 4 3 عدد لم اسبق له/دا  الزواج
 خف  3 3 7 4 عدد متزوج/ ده
 خف  0 0 0 0 عدد مطلق/ ده
 خف  0 0 0 0 عدد أرمل/ ده
 خف  11 10 11 7 عدد املجموع

 اناث

 خف  0 0 0 2 عدد لم اسبق له/دا  الزواج
 خف  0 0 1 3 عدد متزوج/ ده
 خف  0 0 0 0 عدد مطلق/ ده
 خف  0 0 0 0 عدد أرمل/ ده
 خف  0 0 1 5 عدد املجموع

 املجموع

 خف  8 7 4 5 عدد لم اسبق له/دا  الزواج
 خف  3 3 8 7 عدد متزوج/ ده
 خف  0 0 0 0 عدد مطلق/ ده
 خف  0 0 0 0 عدد أرمل/ ده
 خف  11 10 12 12 عدد املجموع

 ذكور 

 خف  0 1 0 0 عدد بدون مؤهل
 خف  0 1 0 0 عدد ابتدائي

 خف  7 2 7 5 عدد اعدادي/ ثانوي 
 خف  2 2 2 1 عدد جامتي فما فوق 

 خف  2 4 2 1 عدد يير مبين

 اناث

 خف  0 0 0 0 عدد بدون مؤهل
 خف  0 0 0 0 عدد ابتدائي

 خف  0 0 1 3 عدد اعدادي/ ثانوي 
 خف  0 0 0 0 عدد جامتي فما فوق 

 خف  0 0 0 2 عدد يير مبين

 املجموع

 خف  0 1 0 0 عدد بدون مؤهل
 خف  0 1 0 0 عدد ابتدائي

 خف  7 2 8 8 عدد اعدادي/ ثانوي 
 خف  2 2 2 1 عدد جامتي فما فوق 

 خف  2 4 2 3 عدد يير مبين

 ذكور 

 خف  10 9 10 7 عدد مشتغل
 خف  1 1 1   عدد متعطل

 خف          عدد للدراسةطالب متفرغ 
 خف          عدد متفرية العمال امل زل 
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 (2019-2016) ، وال ئات العمرية.ال فسحسا   سمة 100,000لكل  القتل العمد  حاياعدد  (16.1) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس
الهدف بحلو  

2030 
 خف          عدد متقاعد
 خف          عدد اخرى 

 اناث

 خف    1 2 عدد مشتغل

 خف      3 عدد متعطل

 خف        عدد طالب متفرغ للدراسة

 خف        عدد متفرية العمال امل زل 

 خف        عدد متقاعد

 خف        عدد اخرى 

 املجموع

 خف  10 9 11 9 عدد مشتغل

 خف  1 1 1 3 عدد متعطل

 خف      عدد طالب متفرغ للدراسة

 خف      عدد متفرية العمال امل زل 

 خف      عدد متقاعد

 خف      عدد اخرى 

 ذكور 

 خف  0 1 2 1 عدد الدوحة

 خف  7 6 5 2 عدد الريان

 خف  1 1 0 1 عدد الوكرة

 خف    0 0 0 عدد أم صالل

 خف    0 1 1 عدد الخور 

 خف    1 2 2 عدد الشمال

 خف    0 0   عدد الاعاين

 خف  3 1 1   عدد الشحانية

 اناث

 خف    1 1 عدد الدوحة

 خف     0 عدد الريان

 خف     4 عدد الوكرة

 خف       عدد أم صالل

 خف       عدد الخور 

 خف       عدد الشمال

 خف       عدد الاعاين

 خف       عدد الشحانية

 املجموع

 خف  0 1 3 2 عدد الدوحة

 خف  7 6 5 2 عدد الريان

 خف  1 1 0 5 عدد الوكرة

 خف    0 0 0 عدد أم صالل

 خف    0 1 1 عدد الخور 

 خف    1 2 2 عدد الشمال

 خف    0 0 0 عدد الاعاين

 خف  3 1 1 0 عدد الشحانية

 ذكور 

عالقة الضحية 

 بال ا ي

 خف          عدد الزوج/دة

 خف          عدد احد افراد االسر االخرون

 خف      3 2 عدد املعارف

 خف  11 10 8 5 عدد اخرى 

 اناث

عالقة الضحية 

 بال ا ي

 خف      2 عدد الزوج/دة

 خف      3 عدد احد افراد االسر االخرون

 خف        عدد املعارف

 خف    1   عدد اخرى 

 املجموع
عالقة الضحية 

 خف  0 0 0 2 عدد الزوج/دة
 خف  0 0 0 3 عدد احد افراد االسر االخرون

 خف  0 0 3 2 عدد املعارف
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 (2019-2016) ، وال ئات العمرية.ال فسحسا   سمة 100,000لكل  القتل العمد  حاياعدد  (16.1) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ  ال فس
الهدف بحلو  

2030 
 خف  11 10 9 5 عدد اخرى  بال ا ي

 ذكور 

وسائل ارتكاب 

 ال ريمة

 خف      2 2 عدد سالح ناري 

 خف  4 6 8 4 عدد اداة حادة

 خف  3 1     عدد دهس بالسيارة

 خف          عدد الضرب باليد

 خف          عدد آلة راضة

 خف          عدد قطعة خشب

 خف      1 1 عدد الخنق

 خف  4 2     عدد اخرى 

 خف          عدد االعتداء

 خف    1     عدد مطرقة

 اناث

ارتكاب وسائل 

 ال ريمة

 خف      3 عدد سالح ناري 

 خف      2 عدد اداة حادة

 خف        عدد دهس بالسيارة

 خف        عدد الضرب باليد

 خف        عدد آلة راضة

 خف        عدد قطعة خشب

 خف    1   عدد الخنق

 خف        عدد اخرى 

 خف        عدد االعتداء

 خف        عدد مطرقة

 املجموع

وسائل ارتكاب 

 ال ريمة

 خف      2 5 عدد سالح ناري 

 خف  4 6 8 6 عدد اداة حادة

 خف  3 1     عدد دهس بالسيارة

 خف          عدد الضرب باليد

 خف          عدد آلة راضة

 خف          عدد قطعة خشب

 خف      2 1 عدد الخنق

 خف  4 2     عدد اخرى 

 خف          عدد االعتداء

 خف    1     عدد مطرقة

 حتاقاملتدر: ويارة الداطلية وحسابات جهاي التخةين واإل 
 

  سمة 100,000لكل   حايا القتل العمدعدد : (16.1)شكل
 (2019-2016حسا ال فس )

 

 العمد القتل  حايا عدد(: 16.2شكل)
  سمة 100,000 لكل 
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  سمة، حسا العمر وال فس والسبا 100,000بالنزاعات لكل الوفيات املتتلة  16-1-2

 (2019- 2016)حسا ال فس وال ئات العمرية سمة  100,000عدد الوفيات املتتلة بالنزاعات لكل  (16.2) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية ال فس
الهدف بحلو  

2030 

 ذكور 

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة سنة 15أقل من 

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة سنة 64 - 15

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة سنة فأكثر 65

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة املجموع

 اناث

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة سنة 15أقل من 

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة سنة 64 - 15

 ط ض 0 0 0 0  سمةلكل مئة ألف  سنة فأكثر 65

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة املجموع

 املجموع

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة سنة 15أقل من 

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة سنة 64 - 15

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة سنة فأكثر 65

 ط ض 0 0 0 0 لكل مئة ألف  سمة املجموع

       ال فسينميشر التكافي بين 

 املتدر: ويارة الداطلية

  سبة السكان ال ين تعر وا )أ( للعنف البد ي و )ب( الن س ي و) ( ال فس ي طال  االثني عشر شهرا السابقة 16-1-3

 (16.3) جدو  
، وال ئات العمرية، تعر وا للعنف البد ي أو الن س ي أو ال فس ي حسا ال فس ال ينالسكان و سبة عدد 

 (2019-2016) التعليمية، والحالة االجتماعية، والعالقة بقوة العمل و البلديةوالحالة 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

 شخ  سليم
 ط ض 804 607 847 924 عدد ذكور 

 ط ض 459 424 390 360 عدد اناث

 ط ض 1263 1031 1237 1284 عدد املجموع

شخ  ذود 
 االعاقة

 ط ض 0 3  0    0   عدد ذكور 

 ط ض  0   4  0    0   عدد اناث

 ط ض  0   7  0    0   عدد املجموع

 ال فس
 ط ض 804 610 847 924 عدد ذكور 

 ط ض 459 428 390 360 عدد اناث

 ط ض 1263 1038 1237 1284 عدد املجموع

 من الفسبة
 اجمالي السكان

 ط ض 0.04 0.03 0.04 0.05 الفسبة ذكور 

 ط ض 0.06 0.06 0.06 0.06 الفسبة اناث

 ط ض 0.05 0.04 0.05 0.05 الفسبة املجموع

 1.0 2.8 0.7 0.5 0.4 ميشر التكافي بين ال فسين

 ذكور 

 ط ض 41 28 30 42 عدد سنة 15اقل من 

 ط ض 751 577 803 870 عدد سنة 64 - 15

 ط ض 8 5 8 9 عدد سنة فأكثر 65

 ط ض 4 - 6 33 عدد  ير مبين
 ط ض 804 610 847 954 عدد املجموع

 اناث

 ط ض 11 74 13 14 عدد سنة 15اقل من 

 ط ض 442 350 370 342 عدد سنة 64 - 15

 ط ض 4 4 3 1 عدد سنة فأكثر 65

 ط ض 2 - 4 3 عدد  ير مبين
 ط ض 459 428 390 360 عدد املجموع

 املجموع

 ط ض 52 102 43 56 عدد سنة 15اقل من 

 ط ض 1,193 927 1,173 1,212 عدد سنة 64 - 15

 ط ض 12 9 11 10 عدد سنة فأكثر 65

 ط ض 6 - 10 36 عدد  ير مبين
 ط ض 1,263 1,038 1,237 1,314 عدد املجموع
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 (16.3) جدو  
، وال ئات العمرية، تعر وا للعنف البد ي أو الن س ي أو ال فس ي حسا ال فس ال ينالسكان و سبة عدد 

 (2019-2016) التعليمية، والحالة االجتماعية، والعالقة بقوة العمل و البلديةوالحالة 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 

 ذكور 

 ط ض 478 333 364 429 عدد لم يسبف له/ـا  الزوا 

 ط ض 322 266 483 495 عدد متزو / ـه

 ط ض 4 11 - - عدد مةلف/ ـه

 ط ض - - - - عدد أرمل/ ـه

 ط ض 804 610 847 924 عدد املجموع

 اناث

 ط ض 166 192 98 118 عدد لم يسبف له/ـا  الزوا 

 ط ض 249 204 292 242 عدد متزو / ـه

 ط ض 40 31 - - عدد مةلف/ ـه

 ط ض 4 1 - - عدد أرمل/ ـه

 ط ض 459 428 390 360 عدد املجموع

 املجموع

 ط ض 644 525 462 547 عدد يسبف له/ـا  الزوا  لم

 ط ض 571 470 775 737 عدد متزو / ـه

 ط ض 44 42 - - عدد مةلف/ ـه

 ط ض 4 1 - - عدد أرمل/ ـه

 ط ض 1,263 1,038 1,237 1,284 عدد املجموع

 ذكور 

 ط ض 109 86 98 99 عدد بدون ميهل

 ط ض 99 81 89 94 عدد ابتدائي

 ط ض 304 225 - - عدد ثانود اعدادد/ 

 ط ض 145 99 169 186 عدد جامعي فما فوق 

 ط ض 147 119 168 205 عدد  ير مبين

 ط ض 804 610 524 584 عدد املجموع

 اناث

 ط ض 49 53 62 34 عدد بدون ميهل

 ط ض 55 34 44 35 عدد ابتدائي

 ط ض 197 137 - - عدد اعدادد/ ثانود 

 ط ض 68 91 83 59 عدد جامعي فما فوق 

 ط ض 90 113 60 78 عدد  ير مبين

 ط ض 459 428 249 206 عدد املجموع

 املجموع

 ط ض 158 139 160 133 عدد بدون ميهل

 ط ض 154 115 133 129 عدد ابتدائي

 ط ض 501 362 - - عدد اعدادد/ ثانود 

 ط ض 213 190 252 245 عدد جامعي فما فوق 

 ذكور 

 ط ض 366 74 338 378 عدد الدوحة

 ط ض 271 287 328 296 عدد الريان

 ط ض 58 87 82 148 عدد الوكرة

 ط ض 59 1 - 22 عدد أم صال 

 ط ض 19 109 72 31 عدد الخور 

 ط ض 5 18 - 2 عدد الشما 

 ط ض - 7 - 14 عدد الظعاين

 ط ض 26 27 27 33 عدد الشحانية

 ط ض 804 610 847 924 عدد املجموع

 اناث

 ط ض 205 238 209 194 عدد الدوحة

 ط ض 134 81 83 78 عدد الريان

 ط ض 40 38 29 46 عدد الوكرة

 ط ض 58 - - 16 عدد أم صال 

 ط ض 13 54 64 9 عدد الخور 

 ط ض 2 10 - - عدد الشما 

 ط ض 1 - - 14 عدد الظعاين

 ط ض 6 7 5 3 عدد الشحانية

 ط ض 459 428 390 360 عدد املجموع

 ط ض 571 312 547 572 عدد الدوحة املجموع
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 (16.3) جدو  
، وال ئات العمرية، تعر وا للعنف البد ي أو الن س ي أو ال فس ي حسا ال فس ال ينالسكان و سبة عدد 

 (2019-2016) التعليمية، والحالة االجتماعية، والعالقة بقوة العمل و البلديةوالحالة 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الختائ 
الهدف بحلو  

2030 
 ط ض 405 368 411 374 عدد الريان
 ط ض 98 125 111 194 عدد الوكرة

 ط ض 117 1 - 38 عدد أم صال 

 ط ض 32 163 136 40 عدد الخور 
 ط ض 7 28 - 2 عدد الشما 
 ط ض 1 7 - 28 عدد الظعاين

 ط ض 32 34 32 36 عدد الشحانية
 ط ض 1,263 1,038 1,237 1,284 عدد املجموع

 ذكور 

 ط ض 731 515 838 912 عدد مشتغل

 ط ض - - - - عدد متعةل
 ط ض 28 59 5 5 عدد طالا مت رغ للدراسة

 ط ض - - - - عدد التعمل ومت ر ة العما  املنز  
 ط ض 7 7 1 1 عدد متقاعد
 ط ض 38 29 3 6 عدد اطرى 

 ط ض 804 610 847 924 عدد املجموع

 اناث

 ط ض 398 211 365 283 عدد مشتغل
 ط ض - - - - عدد متعةل

 ط ض 1 52 2 1 عدد طالا مت رغ للدراسة
 ط ض 53 122 21 71 عدد التعمل ومت ر ة العما  املنز  

 ط ض 2 1 - 3 عدد متقاعد
 ط ض 5 42 2 2 عدد اطرى 

 ط ض 459 428 390 360 عدد املجموع

 املجموع

 ط ض 1,129 726 1,203 1,195 عدد مشتغل
 ط ض - - - - عدد متعةل

 ط ض 29 111 7 6 عدد طالا مت رغ للدراسة
 ط ض 53 122 21 71 عدد التعمل ومت ر ة العما  املنز  

 ط ض 9 8 1 4 عدد متقاعد
 ط ض 43 71 5 8 عدد اطرى 

 ط ض 1,263 1,038 1,237 1,284 عدد املجموع

 حتاقاملتدر: ويارة الداطلية وحسابات جهاي التخةين واإل 

 
 

  سبة السكان ال ين يشعرون باألمان عند تجوالهم على األقدام بم ردهم يي أنحاق املنةقة التي يعيشون فيها 16-1-4

 (2019-2016)ميشر السالم العاملي  (16.4) جدو  

 2020 2019 2018 2017 2016 البيان

 27 31 56 34 34 الترتيا العاملي

 1 1 3 1 1 الترتيا على مستوى الشرق األوسن وشما  افريقيا

 1.616 1.696 1.869 1.664 1.716 امليشر

 املتدر: تقرير ميشر السالم العاملي

 (16.5جدو  )
 املنةقة أنحاق يي بم ردهم األقدام على تجوالهم عند باألمان يشعرون  ال ين السكان  سبة

 (2019-2016)حسا ال فس   فيها يعيشون  التي

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس
الهدف بحلو  

2030 
 100 100 100 100 100 الفسبة ذكور 

 100 100 100 100 100 الفسبة اناث

 100 100 100 100 100 الفسبة املجموع

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ميشر التكافي بين ال فسين
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 مايتعرض له األط ا  من سوق املعاملة واالستغال  واالتجار بالبشر وجمي  أشكا  العنف والتع يا(: إنهاق 2-16الغاية )

سنة وال ين تعر وا ألد عقاب بد ي و/أو اعتداق ن س ي من جانا مقدمي  17األط ا  ال ين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و  سبة  16-2-1

 الرعاية يي الشهر السابف

 (16.6جدو  )
 لةريقة تأديا الة ل 14 - 2 سبة  األط ا   ال ين تتراوح أعمارهم بين 

ً
حسا ال فس وال فسية والحالة سنة وفقا

 (2012)التعليمية لرب االسرة 

 الوحدة البيان

 سنة ال ين تعر وا إلى: 14 - 2 سبة  األط ا  يي  العمر 

الهدف بحلو  
2030 

تأديا  ير 
 عنيف فقن

عقاب 
 ن س ي

 عقاب بد ي
أد أسلوب 
أد عقاب  تأديا عنيف

 بد ي
 شديد

 ال فس
 0.0 53.1 6.6 37.7 46.4 37.9 الفسبة ذكور 

 0.0 46.3 6.1 30.4 39.8 41.5 الفسبة إناث

ال ئات 

 العمرية

 0.0 46.5 8.5 35.2 35.4 36.5 الفسبة سنة 4 – 2

 0.0 49.0 5.4 32.5 43.2 42.5 الفسبة سنة 9 – 5

 0.0 52.6 6.3 35.7 47.4 38.1 الفسبة سنة  14 – 10

املستوى 

التعليمي 

 رةلرب األس

 0.0 62.9 15.6 49.3 56.5 28.4 الفسبة دون تعليم

 0.0 64.9 4.5 47.2 58.5 25.5 الفسبة ابتدائي

 0.0 60.2 6.9 40.1 55.4 33.9 الفسبة إعدادد

 0.0 54.4 7.9 37.1 45.8 39.0 الفسبة ثانود 

 0.0 44.6 5.2 30.2 38.4 42.7 الفسبة فما فوق جامعي 

 14 - 2 سبة  األط ا   يي العمر 

 سنوات  ال ين تعر وا إلى:
 0.0 6.6 37.7 46.4 37.9 39.6 الفسبة

 0.0 49.9 6.4 34.3 43.3 39.6 الفسبة املجموع

 1.00 0.87 0.92 0.81 0.86 1.09  ميشر التكافي بين ال فسين

 ، ال تتوفر بيانات محدثةمس  العنقودد متعدد امليشرات املتدر: 

  تعّر وا وال ين سنة 14 واحدة و سنة بين أعمارهم تتراوح ال ين األط ا  (:  سبة16.5شكل)

 )املئوية بالفسبة( السابف الشهر يي الرعاية مقّدمي من جانا ن س ي اعتداق أو/و بد ي عقاب ألد

 

  سمة، بحسا ال فس والعمر وشكل االستغال  100،000تجار بالبشر لكل عدد  حايا اإل 16-2-2

 (16.7) جدو  
 وشكل االستغال  وال ئات العمرية سمة، حسا ال فس  100،000تجار بالبشر لكل عدد  حايا اإل

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 

  حايا االتجار بالبشر املكتش ة
 0 0 0 0 0 عدد

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة

 ال فس
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة ذكور 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة اناث

77.93 82.80 

49.90 49.9 

0.00 
0
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40
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80

100

 2030الهدف  قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم
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 (16.7) جدو  
 وشكل االستغال  وال ئات العمرية سمة، حسا ال فس  100،000تجار بالبشر لكل عدد  حايا اإل

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 

ال ئات 

 العمرية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة سنة 15اقل من 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة سنة 15-24

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة سنة فاكثر 25

شكل 

 االستغال 

 حايا االتجار بالبشر ال ين 

تم اكتشافهم دغرض 

 االستغال  ال فس ي 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة

 حايا االتجار بالبشر ال ين 

تم اكتشافهم دسبا 

السخرة والعبودية 

 والعبودية 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة

 حايا االتجار بالبشر ال ين 

 تم اكتشافهم إليالة األعضاق 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة

 حايا االتجار بالبشر ال ين 

 تم اكتشافهم أل راض أطرى 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف  سمة

 - - - - -  ميشر التكافي بين ال فسين

 اال ساناملتدر: الل نة الوطنية لحقوق 

 سنة ال ين تعر وا للعنف ال فس ي قبل سن الثامنة عشرة 29سنة و  18 سبة الشابات والشبان ال ين تتراوح أعمارهم بين  16-2-3

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

 (: تعزيز سيادة القانون على التعيدين الوطني والدولي وك الة تكافي ال ر  لوصو  ال مي  إلى العدالة3-16الغاية )

 السابقة ال ين أبلغوا عما تعر وا له من إي اق إلى السلةات املختتة أو  يرها من آليات  16-3-1
ً
 سبة  حايا العنف طال  االثني عشر شهرا

 
ً
 تسوية النزاعات املعترف بها رسميا

 

 

 (16.8جدو )
عدد  حايا العنف ال ين أبلغوا عما تعر وا له من إي اق إلى السلةات املختتة أو  يرها 

 من 
ً
 (2019-2016) حسا نوع االي اق وال فس  آليات تسوية النزاعات املعترف بها رسميا

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس نوع االي اق

 االي اق ال سيم

 23 4 6 24 عدد ذكور 

 1 3 0 5 عدد اناث

 24 7 6 29 عدد املجموع

 االي اق االعتيادد

 1,247 1,018 1,275 1,506 عدد ذكور 

 562 542 568 613 عدد اناث

 1,809 1,560 1,843 2,119 عدد املجموع

 املجموع

 1,270 1,022 1,281 1,530 عدد ذكور 

 563 545 568 618 عدد اناث 

 1,833 1,567 1,849 2,148 عدد املجموع 

 0.44 0.53 0.44 0.40 ميشر التكافي بين ال فسين

  املتدر: ويارة الداطلية 
 التخةين واالحتاق وحسابات جهاي 
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 عليهم كفسبة من مجموع الس ناق املحكوماملحتجزون  ير  16-3-2

 (2019-2016عليهم كفسبة من مجموع الس ناق ) املحكوماملحتجزون  ير  (16.8جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

 0 0 0 0 عدد *عدد املحتجزين  ير املحكوم عليهم

 1719 1,360 1464 1387 عدد **اجمالي عدد الس ناق

عليهم كفسبة من مجموع  ماملحتجزون  ير املحكو   سبة

 الس ناق
 0 0 0 0 الفسبة

وحماية الضحايا أو  ن بدون محاكمة: احتجاي االشخا  ال ين يفتظرون املحكمة دون مبرر أد أن االحتجاي ليس  روريا ألسباب مثل من  ال رارو * املحتجز 

 جرائم اطرى الشهود أو من  ارتكاب 

 ** اجمالي عدد الس ناق: يشمل اجمالي عدد الس ناق نهاية العام

 املتدر: ويارة الداطلية

 

 سبة السكان ال ين عانوا من نزاع يي العامين املا يين وال ين تمكنوا من الوصو  إلى آلية رسمية أو  ير رسمية لتسوية املنايعات،   16-3-3

 حسا نوع اآللية

 امليشر البيانات  ير متوفرة له ا

(: الحد بقدر كبير من التدفقات  ير املشروعة لألموا  واألسلحة، وتعزيز استرداد األصو  املسروقة وإعادتها ومكافحة جمي  أشكا  4-16الغاية)

 2030ال ريمة املنظمة، بحلو  عام 

 رات الواليات املتحدة(ة للتدفقات املالية  ير املشروعة الداطلة والخارجة )بالقيمة الحالية لدوال يالقيمة االجمال 16-4-1

 (2019-2016) النوعموا   ير املشروعة حسا عدد حاالت األ  (16.9) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة النوع
الهدف بحلو  

2030 
 ط ض 3 2 2 4 عدد ال ساد )الرشوة(

 ط ض 3 1 6 1 عدد موا (األ ال نائية ) سل 

 ط ض 0 0 0 0 عدد التجارية

 ط ض 6 3 8 5 عدد املجموع

 املتدر: ويارة الداطلية

 
 

 (16.10) جدو  
ة للتدفقات املالية  ير املشروعة الداطلة والخارجة )بالقيمة الحالية يالقيمة االجمال

 (2019-2016)لدوالرات الواليات املتحدة( 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اتجاة التدفف
الهدف بحلو  

2030 
 ط ض 493,151 70,945 618,600 26,027 دوالر أمريكي  الواردة

 ط ض 109,630 11,773 154,468 54,795 دوالر أمريكي  التادرة

 ط ض 602,781 82,718 773,068 80,822 دوالر أمريكي املجموع

 املتدر: ويارة الداطلية

 

املشروع/ظروفها أو تثبت  من ذلك، سلةة املختتة عن متدرها  ير السلحة املضبوطة أو املعثور عليها أو املسلمة التي تحرت  سبة األ  16-4-2

 م  التكوي الدولية
ً
 تمشيا
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 (16.11جدو  )

سلحة املضبوطة أو املعثور عليها أو املسلمة التي تحرت سلةة املختتة عن متدرها  ير األ  عدد

 م  التكوي الدولية 
ً
حسا نوع السالح واإلجراقات املشروع/ظروفها أو تثبت  من ذلك، تمشيا

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة االجراقات نوع السالح
 الهدف بحلو  

2030 

 سلحة ط ي ةأ

 ط ض 22 28 19 30 عدد  بن

 ط ض 0 46 0 0 عدد تقييد

 ط ض 0 0 0 0 عدد اقت اق أثر

 ط ض 22 74 19 30 عدد املجموع

 متوسةةسلحة أ

 ط ض 1 1 0 0 عدد  بن

 ط ض 4 27 0 0 عدد تقييد

 ط ض 2 0 0 0 عدد أثراقت اق 

 ط ض 7 28 0 0 عدد املجموع

 املجموع الكلي

 ط ض 23 29 19 30 عدد  بن

 ط ض 4 73 0 0 عدد تقييد

 ط ض 2 0 0 0 عدد اقت اق أثر

 ط ض 29 102 19 30 عدد املجموع

 املتدر: ويارة الداطلية

 

 أشكالهما(: الحد بقدر كبير من ال ساد والرشوة بجمي  5-16الغاية)

ن و كومي، أو طلا ماهم أولئك املسيول سبة األشخا  ال ين اتتلوا مرة واحدة على األقل بمسيو  حكومي ودفعوا رشوة ملسيو  ح 16-5-1

 السابقةو الحكومي
ً
 ن دف  رشوة، طال  االثني عشر شهرا

 

 (16.12) جدو  
ملسيو  حكومي، أو طلا  عدد األشخا  ال ين اتتلوا مرة واحدة على األقل بمسيو  حكومي ودفعوا رشوة

 (2019-2016) حسا ال فس ن دف  رشوةو ن الحكوميو ماهم أولئك املسيول

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس
الهدف بحلو  

2030 
 ط ض 9 15 5 33 عدد ذكور 

 ط ض 0 0 0 3 عدد إناث

 ط ض 9 15 5 36 عدد املجموع

 1.00 0.00 0.00 0.00 0.09 ميشر التكافي بين ال فسين

 وحسابات جهاي التخةين واالحتاق على للقضاقاملتدر: املجلس األ   

 

 سبة االعما  التجارية التي اتتل  مرة واحدة على االقل بمسيو  حكومي ودفع  رشوة الى مسيو  حكومي او طلا ماها اولئك  16-5-2

 املسيولين الحكوميين دف  رشوة طال  االثني عشر شهرا السابقة

 الستي اق املس  الخا  به تستهدف الدو  اقل نموا الراعية للميشر  الن املنظمة الينةبف على دولة قةرامليشر 

 

 (: إ شاق ميسسات فعالة وش افة وطا عة للمساقلة على جمي  املستويات6-16الغاية )

 (ماشابهأو  امليزانيةالن قات الحكومية األولية كفسبة من امليزانية األصلية املعتمدة، بحسا القةاع )أو بحسا رموي  16-6-1
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 (2019-2016) بنود امليزانيةن قات الحكومية األولية كفسبة من امليزانية األصلية املعتمدة، حسا ال ( 16.13) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة بنود امليزانية

  52.20 48.00 49.50 مليار ريا  قةرد  الرواتا واألجور 

  53.50 52.90 58.50 مليار ريا  قةرد  املتروفات ال ارية األطرى 

  4.50 4.30 3.70 مليار ريا  قةرد  املتروفات الرأسمالية الثانوية

  93.00 93.20 90.80 مليار ريا  قةرد  املشاري  الرئيسية

  203.20 198.40 202.50 ريا  قةرد مليار  املجموع

  25.70 24.20 24.40 الفسبة الرواتا واألجور 

  26.30 26.70 28.90 الفسبة املتروفات ال ارية األطرى 

  2.20 2.20 1.80 الفسبة املتروفات الرأسمالية الثانوية

  45.80 47.00 44.80 الفسبة املشاري  الرئيسية

  100 100 100 الفسبة املجموع

 املتدر: جهاي التخةين واالحتاق
 

  سبة السكان الرا ين عن تجربتهم األطيرة يي االست ادة من الخدمات العامة 16-6-2

 2012   سبة السكان الرا ين عن التجربة األطيرة لهم يي استعما  الخدمات العامة (16.14) جدو  

 الوحدة ال فس نوع الخدمة
حياة 

 سرةاأل 
 تداقاتال

طدمات 

 التعليمية

طدمات 

 الصحية

بيئة ال

 عيشيةامل

الوظي ة 

 الحالية

معاملة 

 طريناآل 
 املظهر

يي  االر 

الحياة 

 دشكل عام

الدطل 

 ال ارد 

 قةريون 
 97.2 92.2 92.5 91.8 97.7  90.2 53.5 94.4 91.2 91.8 الفسبة ذكور 

 97.5 98.2 98.5 98.0 97.1  96.3  97.7  92.3  96.8 97.7 الفسبة اناث

  ير قةريين
 92.1 92.7 93.1 90.6 94.3  86.2 49.7 93.5 92.4 93.4 الفسبة ذكور 

 93.7 97.9 96.9 95.9 94.8  93.2  95.9  93.9  94.6 97.8 الفسبة اناث

 االجمالي
 93.6 92.5 92.9 91.0 95.3  87.5 50.9 93.9 92.0 92.8 الفسبة ذكور 

 94.9 98.0 97.5 96.6 95.5  94.2  96.5  93.2  95.3 97.7 الفسبة اناث

 1.01 1.06 1.05 1.06 - - - - 1.04 1.05 ميشر التكافي بين ال فسين

 التوجد بيانات محدثه من املتدر
 .س  العنقودد املتعدد امليشراتامل،  حتاقاملتدر: جهاي التخةين واإل 

 

 وتشاركي وتمثيلي على جمي  املستويات(: ك الة اتخاذ القرارات على نحو مستجيا لالحتياجات وشامل لل مي  7-16الغاية )

 سبة الوظائف )حسا العمر وال فس واألشخا  ذود اإلعاقة وال ئات السكانية( يي امليسسات العامة )الهيئات التشريعية  16-7-1
 الوطنية واملحلية، والخدمة العامة، والسلةة القضائية( مقارنة بمستويات التويي  على التعيد الوطني

 2019 سنة فأكثر( حسا املهن والقةاع 15ن اقتتاديا )يالسكان الفشية  سبة (16.15) جدو  

 املهنة

 القةاع

إدارة 
 حكومية

ميسسة / 
شركة 
 حكومية

 طا  مختلن
دبلوماس ى 
/ دولى / 
 اقليمى

 املجموع منزلي  ير ربحي

 2.1 0.0 0.3 10.4 1.8 4.5 6.1 4.6 املشرعون وموظ و اإلدارة العليا واملديرون

 9.6 0.1 72.0 39.2 6.9 22.3 25.2 39.6 االطتتاصيون 

 6.5 0.8 4.3 4.6 5.7 15.8 19.3 14.0 ال نيون واالطتتاصيون املساعدون 

 4.8 0.0 23.0 25.8 3.2 15.2 9.1 23.0 الكتبة

العاملون يي الخدمات والباعة يي املحالت 
 التجارية واألسواق

14.8 9.8 8.3 8.9 14.0 0.0 11.6 9.5 

 1.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 العما  املهرة يي الزراعة وصيد األسماي

 32.9 0.0 0.0 0.0 40.5 13.1 14.4 2.2 العاملون يي الحرف وما إليها من املهن

 14.1 32.8 0.0 3.2 13.7 12.2 5.4 0.5 مشغلو اآلالت واملعدات ومجمعوها

 19.2 54.7 0.3 2.8 17.7 8.5 10.7 1.4 املهن العادية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى  مس  ،حتاقواإل  التخةين جهاي: املتدر
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 2019 سنة فأكثر( حسا املهن والقةاع 15اقتتاديا )ات يالفشية ال كور   سبة (16.16) جدو  

 املهنة

 القةاع

إدارة 
 حكومية

ميسسة / 
شركة 
 حكومية

 طا  مختلن
دبلوماس ى 
/ دولى / 
 اقليمى

 املجموع منزلي  ير ربحي

 2.1 0.0 0.5 8.3 1.7 4.4 6.8 5.2 املشرعون وموظ و اإلدارة العليا واملديرون

 7.6 0.0 82.1 38.3 5.3 19.8 22.4 32.3 االطتتاصيون 

 6.8 0.0 1.8 4.4 5.7 17.7 22.1 15.3 ال نيون واالطتتاصيون املساعدون 

 3.7 0.1 15.6 20.5 2.5 9.4 6.2 22.0 الكتبة

العاملون يي الخدمات والباعة يي املحالت 
 التجارية واألسواق

19.4 5.1 9.3 7.6 20.0 0.0 8.1 8.1 

 1.4 0.0 0.0 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0 العما  املهرة يي الزراعة وصيد األسماي

 38.1 0.0 0.0 0.0 43.3 15.7 17.9 3.3 العاملون يي الحرف وما إليها من املهن

 16.3 86.7 0.0 4.6 14.7 14.6 6.8 0.7 مشغلو اآلالت واملعدات ومجمعوها

 16.0 5.0 0.0 3.9 17.6 9.0 12.7 1.9 املهن العادية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

 بالعينة العاملة القوى  مس  ،حتاقواإل  التخةين جهاي: املتدر
 

 2019 سنة فأكثر( حسا املهن والقةاع 15ن اقتتاديا )يالفشية اإلناث  سبة (16.16) جدو  

 املهنة

 القةاع

إدارة 
 حكومية

ميسسة / 
شركة 
 حكومية

 طا  مختلن
دبلوماس ى 
/ دولى / 
 اقليمى

 املجموع منزلي  ير ربحي

 2.2 0.0 0.0 15.4 3.4 5.0 3.1 3.3 املشرعون وموظ و اإلدارة العليا واملديرون

 22.4 0.1 44.5 41.3 29.5 34.9 36.6 54.6 االطتتاصيون 

 5.0 1.3 11.1 5.2 5.8 6.4 7.8 11.4 ال نيون واالطتتاصيون املساعدون 

 11.4 0.0 43.1 38.1 12.9 44.7 21.1 25.0 الكتبة

العاملون يي الخدمات والباعة يي املحالت 
 التجارية واألسواق

5.2 28.7 3.3 29.5 0.0 0.0 13.7 18.5 

 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 العما  املهرة يي الزراعة وصيد األسماي

 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 العاملون يي الحرف وما إليها من املهن

 40.2 84.4 1.3 0.0 18.8 5.8 2.6 0.4 مشغلو اآلالت واملعدات ومجمعوها

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املهن العادية

 2.2 0.0 0.0 15.4 3.4 5.0 3.1 3.3 املجموع

 بالعينة العاملة القوى  مس  ،حتاقواإل  التخةين جهاي: املتدر
 

  2019 سنة فأكثر( حسا املهن وال ئات العمرية 15) ن اقتتاديايالفشيةالسكان عدد  (16.18) جدو  

 فئات العمر

 املهنة

و 
ظ 

مو
 و

ن و
رع

ش
امل

ن
و ر

دي
امل

 و
يا

عل
 ال

ة ر
دا

اإل
 

ن  و
صي

تا
طت

اال
 

ن 
يو

ص
تا

طت
اال

 و
ن و

ني
ل 

ا
ن  و

عد
سا

امل
 

بة
كت

ال
 

ت 
ما

خد
ال

ي 
ن ي

لو
ام

لع
ا

ت 
ال

ح
امل

ي 
ة ي

اع
لب

وا
ق

وا
س

األ
 و

ية
ار

ج
لت

ا
 

ة 
اع

ر ز
 ال

يي
رة 

مله
  ا

ما
لع

ا
ي

ما
س

األ
د 

صي
و

 

ما 
 و

ف
حر

ال
ي 

ن ي
لو

ام
لع

ا
ن

مله
ن ا

 م
يها

إل
 

ت 
دا

ملع
وا

ت 
آلال

و ا
غل

ش
م

ها
عو

جم
وم

ية 
اد

لع
ن ا

مله
ا

 

وع
جم

امل
 

15 - 19 0.0 0.0 0.6 3.1 1.3 0.0 0.2 0.4 0.4 0.5 

20 - 24 5.4 7.1 10.6 17.6 18.9 7.4 9.5 9.2 12.9 11.1 

25 - 29 7.1 11.2 14.7 14.5 16.6 19.4 15.6 14.1 17.5 15.2 

30 - 34 16.1 19.6 21.2 21.5 23.8 30.1 25.3 22.8 22.7 23.2 

35 - 39 16.2 17.9 13.9 15.0 15.1 14.0 17.6 16.5 17.1 16.7 

40 - 44 17.6 17.0 17.5 11.1 10.2 15.6 14.6 15.5 14.7 14.7 
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  2019 سنة فأكثر( حسا املهن وال ئات العمرية 15) ن اقتتاديايالفشيةالسكان عدد  (16.18) جدو  

 فئات العمر

 املهنة

و 
ظ 

مو
 و

ن و
رع

ش
امل

ن
و ر

دي
امل

 و
يا

عل
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45 - 49 13.4 11.9 7.3 6.8 6.3 5.8 8.6 8.3 8.3 8.5 

50 - 54 10.5 7.8 8.8 4.8 4.3 5.1 5.7 7.8 3.7 6.0 

55 - 59 7.5 4.9 3.0 3.1 2.3 2.1 1.9 3.3 1.6 2.6 

60 - 64 4.0 2.0 1.8 2.1 0.9 0.2 0.8 1.6 0.9 1.2 

65 + 2.1 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

 بالعينة العاملة القوى  مس  ،حتاقواإل  التخةين جهاي: املتدر
 

  2019 سنة فأكثر( حسا املهن وال ئات العمرية 15) اقتتاديان يالفشية ال كور عدد  (16.18) جدو  

 فئات العمر

 املهنة
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15 - 19 0.0 0.6 1.4 0.7 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.0 

20 - 24 5.0 9.5 15.4 17.6 7.4 9.5 9.2 15.7 10.9 5.0 

25 - 29 10.3 15.0 14.1 17.1 19.4 15.6 14.1 19.0 15.4 10.3 

30 - 34 17.4 21.2 21.0 24.9 30.1 25.3 22.8 21.2 23.0 17.4 

35 - 39 18.3 13.7 14.8 15.3 14.0 17.6 16.5 14.8 16.4 18.3 

40 - 44 17.0 17.5 11.7 9.5 15.6 14.6 15.5 14.2 14.6 17.0 

45 - 49 13.5 7.5 7.9 6.5 5.8 8.6 8.3 8.2 8.6 13.5 

50 - 54 9.2 9.4 5.8 4.5 5.1 5.7 7.9 3.7 6.3 9.2 

55 - 59 5.7 3.2 4.1 2.5 2.1 1.9 3.3 1.3 2.7 5.7 

60 - 64 2.7 1.9 3.0 1.1 0.2 0.8 1.6 1.0 1.3 2.7 

65 + 0.9 0.6 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.9 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

 بالعينة العاملة القوى  مس  ،حتاقواإل  التخةين جهاي: املتدر
 

  2019 سنة فأكثر( حسا املهن وال ئات العمرية 15) اقتتاديا اتالفشية الفشاقعدد  (16.18) جدو  

 فئات العمر

 املهنة

و 
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 و
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15 - 19 0.0 0.0 0.8 6.5 3.0 0.0 0.0 0.2 1.4 0.0 

20 - 24 6.0 11.7 19.9 22.3 22.7 0.0 5.7 5.5 12.7 6.0 

25 - 29 14.1 13.1 11.6 15.2 15.1 16.4 8.6 13.7 13.9 14.1 

30 - 34 16.0 24.4 21.2 22.4 21.0 32.8 31.4 26.4 24.0 16.0 
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  2019 سنة فأكثر( حسا املهن وال ئات العمرية 15) اقتتاديا اتالفشية الفشاقعدد  (16.18) جدو  

 فئات العمر

 املهنة
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35 - 39 20.5 17.0 16.2 15.4 14.6 28.1 25.7 22.9 18.8 20.5 

40 - 44 18.8 17.0 17.6 10.0 12.0 22.7 22.9 15.8 14.9 18.8 

45 - 49 12.4 8.4 6.2 4.3 5.7 0.0 5.7 8.5 7.5 12.4 

50 - 54 6.0 4.9 4.0 2.7 3.6 0.0 0.0 3.7 3.9 6.0 

55 - 59 4.8 3.1 1.3 0.9 1.7 0.0 0.0 2.3 2.2 4.8 

60 - 64 1.2 0.3 0.9 0.2 0.4 0.0 0.0 0.6 0.5 1.2 

65 + 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

 بالعينة العاملة القوى  مس  ،حتاقواإل  التخةين جهاي: املتدر

 سبة السكان ال ين يعتقدون أن صن  القرار عملية شاملة لل مي  وملبية لالحتياجات، حسا ال فس والعمر واإلعاقة وال ئة  16-7-2

 السكانية

  ير متوفرة له ا امليشرالبيانات  

 (: توسي  وتعزيز مشاركة البلدان النامية يي ميسسات الحوكمة العاملية8-16الغاية )

  سبة عضوية البلدان النامية يي املنظمات الدولية وحقوقها يي التتوي  يي تلك املنظمات 16-8-1

 (16.21) جدو  
تشاري قةر يي أهم املنظمات والهيئات التي تعنى بالحوكمة العاملية والتي 

 2019 وحف التتوي  عضويتها

 حف التتوي  العضوية املنظمة/ الهيئة

  عم  عم  شاق والتعميرالبنك الدولي لإل
  عم  عم ميسسة التمويل الدولية

  عم  عم صندوق النقد الدولي
  عم  عم هيئة األمم املتحدة

 ال ال منظمة التجارة العاملية
 ال ال للتربية والثقافة والعلوممنظمة األمم املتحدة 
 ال ال منظمة العمل الدولية

 ال ال املنظمة البحرية الدولية
 ال ال رصاد ال ويةاملنظمة العاملية لأل 

 ال ال منظمة الةيران املد ي الدولي 
   منظمة الصحة العاملية

 ال ال منظمة الغ اق والزراعة الدولية
  عم  عم برنامج األمم املتحدة للبيئة

   برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
  عم  عم الوكالة الدولية لضمان االستثمار

 ال ال املجلس االقتتادد واالجتماعي لألمم املتحدة
   بنك التنمية االفريقي

   بنك التنمية االسيود 
   بنك التنمية للبلدان االمريكية

   مجلس االستقرار املالي
 الخارجيةملتدر: ويارة ا
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 فيها التتوي  حقوق  و سبة الدولية املنظمات يي العضوية
 )املئوية الفسبة)

 

 

 (: توفير هوية قانونية لل مي ، بما يي ذلك تس يل املواليد9-16الغاية )

  سبة األط ا  دون سن الخامسة وال ين س ل  والدتهم يي قيد الس ل املد ي، حسا العمر 16-9-1

 

 جدول 

(16.22) 

 ال ئات العمرية سبة األط ا  ال ين س ل  والدتهم يي قيد الس ل املد ي حسا 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال ئات العمرية
الهدف بحلو  

2030 
 100 100 100 100 100 الفسبة أقل من سنة

 100 100 100 100 100 الفسبة سنوات 5 - 1

 100 100 100 100 100 الفسبة سنوات 10 - 6

 100 100 100 100 100 الفسبة سنة 15 - 11

 ويارة الصحة العامة   املتدر:
 

 املد ي الس ل قيد يي والداتهم ُسّ ل  ال ين الخامسة سن دون  األط ا   سبة(: 16.8شكل)
 )املئوية الفسبة)

 

 للتشريعات الوطنية واالت اقات الدولية(: ك الة وصو  ال مهور إلى املعلومات وحماية الحريات األساسية، 10-16الغاية )
ً
 وفقا

عدد ماتم التحقف منه من حاالت القتل، واالطتةاف القسرد، واالطت اق التعس ي، والتع يا للصح يين والعاملين يي الوسن  16-10-1

 املا ية
ً
 اإلعالمي املرتبةين بهم والنقابيين واملدافعين عن حقوق اإل سان طال  االثني عشر شهرا

 

 

0.56 

0.68 
0.74 

1.0 

0.4 0.36 
0.45 

1.00 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم

  سبة حقوق التتوي  يي املنظمات الدولية العضوية يي املنظمات الدولية

72.00 

87.00 
100.00 100.0 100.00 

0

20

40

60

80

100

 2030الهدف  قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم
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 (16.23) جدو  
عدد ماتم التحقف منه من حاالت القتل، واالطتةاف القسرد، واالطت اق 

لصح يين والعاملين يي لمدافعين عن حقوق اال سان واالتعس ي، والتع يا ل
 (2019-2016)ي قةري الوسن اإلعالمي املرتبةين بهم والنقابيين

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس البيان

 القتل
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

 االطتةاف
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

 االطت اق القسرد 
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

 االحتجاي التعس ي
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

 التع يا
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

 املجموع
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

 - - - - ميشر تكافي بين ال فسين

 املتدر: ويارة الداطلية
 

 عدد البلدان التي تعتمد وتن    مانات دستورية، و/ أو تشريعية و/ أو سياساتية إلطالع ال مهور على املعلومات 16-10-2

 جدول 

(16.24) 

مدى توفر  مانات دستورية، و / أو تشريعية و / أو سياساتية إلطالع ال مهور على 

 (2019-2016)ات حسا نوع الضماناملعلومات 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع الضمانات
الهدف بحلو  

2030 

  مانات دستورية 
 1 عم = 
 1 1 1 1 1 0ال  =  

 وتشريعية مانات قانونية 
 1 عم = 
 1 1 1 1 1 0ال  =  

  مانات سياسية 
 1 عم = 
 1 1 1 1 1 0ال  =  

 . ال = وص ر  عم، = 1: مالحظه:

 
 سياساتية أو/و تشريعّية أو/و دستورية  مانات وتةّبف تعتمد التي البلدان عدد(: 16.9شكل)

 املعلومات على ال مهور  إلطالع 
 

 
 

 

القدرات على جمي  املستويات، وال سيما يي  بجملة أمور ماها التعاون الدولي، من أجل بناقأ(: تعزيز امليسسات الوطنية ذات التلة، -16الغاية )

 البلدان النامية، ملن  العنف ومكافحة اإلرهاب وال ريمة

 ملبادئ باريس 1-أ-16
ً
 وجود ميسسات وطنية مستقلة لحقوق اإل سان وفقا
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 ملبادئ باريس  (16.25) جدو  
ً
 (2019-2016)مدى وجود ميسسات وطنية مستقلة لحقوق اإل سان وفقا

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
مدى وجود ميسسات وطنية مستقلة 

 ملبادئ باريس
ً
 لحقوق اإل سان وفقا

 1 عم = 

 0ال  =  
1 1 1 1 1 

 . ال= وص ر  عم،= 1 مالحظه:
 الل نة الوطنية لحقوق اال سان.املتدر: 

 
ة وطنية ميسسات تحود  التي البلدان(: 16.10شكل)

ّ
  اإل سان لحقوق  مستقل

ً
 باريس ملبادئ وفقا

( 
ً
  أو كليا

ً
 )جزئيا

 

 

 ب(: تعزيز القوانين والسياسات  ير التمييزية وإن اذها لتحقيف التنمية املستدامة-16الغاية)

 السابقة ألسباب يحظر القانون  سبة السكان ال ين أبلغوا   1-ب-16
ً
 ملمارسات تمييزية أو تحرش طال  االثني عشر شهرا

ً
عن تعر هم شختيا

 الدولي لحقوق اال سان التمييز على أساسها

 (16.26) جدو  
التي ابلغ السكان عن تعر هم شختيا ملمارسات تميزية او تحرش يي طار  دولة قةر ألسباب يحظر عليها القانون  تاالنتهاكا

 2017 الدولي  التي وردت إلى الل نة الوطنية لحقوق اإل سان لسنة

االنتهاي    

 البلد
 ال فسية

يم
عل

لت
ا

 

ية
لك

امل
 

رة
س

األ
ل 

شم
م 

ل
 

قل
تن

ال
حة 

ص
ال

 

ئر 
عا

ش
 ال

ت
سا

ار
مم

ية
ديف

ال
 

مل
لع

ا
مة 

قا
اإل

 

ة 
ط

حا
 /

نة
هي

 م
لة

ام
مع

مة
را

لك
با

 

اي 
ج

حت
/ ا

ا 
تق

اع
 ي

س
تع

 

ف 
ثائ

لو
  ا

را
خ

ست
أ

ية
سم

لر
ا

د   ر
س

 ق
اق

ت 
ط

إ
 

لي
ما

إلج
ا

 

 السعودية

 2146    1 57 67 164 19 753 337 685 63 املجموع

 1684     14 6 141 15 615 184 669 40 قةرد 

 462    1 43 61 23 4 138 153 16 23  ير قةرد 

 االمارات

 1005     4 6  4 335 80 429 147 املجموع

 920     4 3  2 300 63 414 134 قةرد 

 85      3  2 35 17 15 13  ير قةرد 

 البحرين 

 504     32 37  14 126 214 53 28 املجموع

 249     8 4  12 65 109 42 9 قةرد 

 255     24 33  2 61 105 11 19  ير قةرد 

 متر

 330         39  23 268 املجموع

 319         37  21 261 قةرد 

 11         2  2 7  ير قةرد 

 اطرى 

 9         9    املجموع

 5         5    قةرد 

  ير قةرد 
   

4 
        

4 

 املجموع

 1 93 110 164 37 1262 631 1190 506 املجموع
   

3994 

 26 13 141 29 1022 356 1146 444 قةرد 
    

3177 

 1 67 97 23 8 240 275 44 62  ير قةرد 
   

817 

 املتدر: الل نة الوطنية لحقوق اال سان
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 (16.27) جدو  
التي ابلغ السكان عن تعر هم شختيا ملمارسات تميزية او تحرش يي طار  دولة قةر ألسباب يحظر عليها القانون  تاالنتهاكا

 2018الدولي  التي وردت إلى الل نة الوطنية لحقوق اإل سان لسنة 

االنتهاي    

 البلد
 ال فسية

يم
عل

لت
ا

 

ية
لك

امل
 

رة
س

األ
ل 

شم
م 

ل
 

ل
نق
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ا

حة 
ص

ال
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 /
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مة
را
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ج

حت
/ ا

ا 
تق
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ثائ

لو
  ا

را
خ

ست
أ

ية
سم

لر
ا

د   ر
س

 ق
اق

ت 
ط

إ
 

لي
ما

إلج
ا

 

 السعودية

 81 3 8 1  1  7  22 14 22 3 املجموع

 60 3 2 1  1  1  18 9 22 3 قةرد 

 21  6     6  4 5    ير قةرد 

 االمارات

 106  1    2   17 8 72 6 املجموع

 101  1    1   16 8 69 6 قةرد 

 5      1   1 9 3 -   ير قةرد 

 البحرين 

 21  3      1 6 5 3 3 املجموع

 17  2      1 5 4 3 2 قةرد 

 4  1       1 1  1  ير قةرد 

 متر

 8         2  2 4 املجموع

 6         1  2 3 قةرد 

 2         1   1  ير قةرد 

 اطرى 

 -              املجموع

 -              قةرد 

 -               ير قةرد 

 املجموع

 216 3 12 1  1 2 7 1 47 27 99 16 املجموع

 184 3 5 1  1 1 1 1 40 21 96 14 قةرد 

 32  7    1 6  7 6 3 2  ير قةرد 

 املتدر: الل نة الوطنية لحقوق اال سان

 

 (16.28) جدو  
التي ابلغ السكان عن تعر هم شختيا ملمارسات تميزية او تحرش يي طار  دولة قةر ألسباب يحظر عليها القانون  تاالنتهاكا

 2019الدولي  التي وردت إلى الل نة الوطنية لحقوق اإل سان لسنة 

االنتهاي    

 البلد
 ال فسية

يم
عل

لت
ا
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األ
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مة
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اي 
ج

حت
/ ا
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تق
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س
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ف 
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لو
  ا

را
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سم

لر
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اق
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ط

إ
 

لي
ما

إلج
ا

 

 السعودية

 2234 3 8 1 1 58 67 172 19 777 351 710 67 املجموع

 1750 3 2 1 -  15 6 142 15 635 193 694 44 قةرد 

 484 -  6 -  1 43 61 30 4 142 158 16 23  ير قةرد 

 االمارات

 1126 -  1 -   -  4 8 -  4 357 90 507 155 املجموع

 1033 -  1 -  -  4 4 -  2 319 73 488 142 قةرد 

 93 -  -  -  -  -  4 -  2 38 17 19 13  ير قةرد 

 البحرين 

 259 -  3 -  -  32 37 -  15 133 220 56 31 املجموع

 268 - 2 - - 8 4 - 13 71 114 45 11 قةرد 

 259 - 1 - - 24 33 - 2 62 106 11 20  ير قةرد 

 متر

 338 -  -  -   -  -  -  -  -  41 -  25 272 املجموع

 325 -  -  -  -  -  -  -  -  38 -  23 264 قةرد 

 13 -  -  -  -  -  -  -  -  3 -  2 8  ير قةرد 

 اطرى 

 9 -  -  -  -  -  -  -  -  9 -   -  -  املجموع

 5 -  -  -  -  -  -  -  -  5 -  -  -  قةرد 

 4 -  -   -  -  -  -  -  -  4 -  -  -   ير قةرد 

 املجموع

 4234 3 12 1 1 94 112 172 38 1317 661 1298 525 املجموع

 3381 3 5 1 -  27 14 142 30 1068 380 1250 461 قةرد 

 853 -   7 -  1 67 98 30 8 249 281 48 64  ير قةرد 

 املتدر: الل نة الوطنية لحقوق اال سان
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 الساد  عشر ملخ  الهدف

  اية 24 عدد الغايات تح  الهدف:

 ميشر 24 عدد امليشرات تح  الهدف:
 

 %62=  املستدامة التنمية أهداف من الساد  عشر للهدف املتاحة البيانات  سبة بلغ 

 عدد امليشرات حالة امليشر

 15 متوفر

 5 جارد توفيره

 3  ير متوفر

 0 الينةبف

 1 طا  بحساب املنظمات

 24 املجموع

 

تعزيز وسائل تن ي  الشراكة العاملية وتفشيةها  الهدف الساد  عشر:

 املستدامة من أجل التنمية
تقديم الدعم الدولي للبلدان النامية، لتحسين القدرات املحلية يي مجا  تحتيل (: تعزيز تعبئة املوارد املحلية، بوسائل تشمل 1-17الغاية )

 الضرائا و يرها من االيرادات

 اإليرادات الحكومية اإلجمالية كفسبة من الناتج املحلي اإلجمالي، حسا املتدر مجموع  17-1-1

 (2019-2016املتدر  ) مجموع اإليرادات الحكومية كفسبة من الناتج املحلي اإلجمالي، بحسا (17.1) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة تدرامل
الهدف بحلو  

2030 

    ايرادات البترو  والغاي
  169.99 173.13 133 140.7 مليار ريا  قةرد 

  46.7 47.6 36.5 38.7 مليار دوالر امريكي

  ايرادات تحويلية متنوعة 
  44.76 34.79 30.3 30.1 مليار ريا  قةرد 

  12.3 9.6 8.3 8.3 دوالر امريكيمليار 

 املجموع
  214.75 207.92 163.6 170.9 مليار ريا  قةرد 

  59.0 57.1 44.9 47.0 مليار دوالر امريكي

  672.51 667.34 659.20 669.22 مليار ريا  قةرد  الناتج املحلي الحقيقي

 ييادة 7 5 5 4 الفسبة  سبة اإليرادات  ير الن ةية من الناتج املحلي اإلجمالي

 ييادة 25 26 20 21 الفسبة  سبة اإليرادات الن ةية من الناتج املحلي اإلجمالي
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  سبة امليزانية املحلية املمولة من الضرائا املحلية 17-1-2

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

، بما يي ذلك التزام العديد من قيام البلدان املتقدمة النمو بتن ي  التزاماتها يي مجا  املساعدة (: 2-17الغاية )
ً
 كامال

ً
اإلنمائية الرسمية تن ي ا

يي املائة من دطلها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إلى  0,7تلك البلدان ببلوغ هدف تختي   سبة 

قومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية يي املائة من الدطل ال 0,20يي املائة و  0,15البلدان النامية، وتختي   سبة تتراوح بين 

؛ ويش َّ  مقدمو املساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر يي إمكانية رسم هدف ُيخت  بموجبه 
ً
الرسمية ألقل البلدان نموا

 يي املائة على األقل من الناتج القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا 0,20

، كفسبة من الدطل القومي صايي  17-2-1
ً
املساعدة اإلنمائية الرسمية ومجموعها، واملساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إلى أقل البلدان نموا

 اإلجمالي لل هات املانحة يي ل نة املساعدة اإلنمائية التادعة ملنظمة التعاون والتنمية يي امليدان االقتتادد

 البيانات جارد توفيرها له ا امليشر

 (: حشد موارد مالية إ افية من متادر متعددة من أجل البلدان النامية3-17الغاية )

 والتعاون يي مابين بلدان ال نوب كفسبة من اجمالي امليزانية املحليةاالستثمار املباشر األجنبي واملساعدة اإلنمائية الرسمية  17-3-1

 البيانات جارد توفيرها له ا امليشر

 )بدوالرات الواليات املتحدة( كفسبة من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي  م التحويالت املالية  17-3-2

 (2019-2016التحويالت املالية كفسبة من الناتج املحلي االجمالي )قيمة  (17.3) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
   14,488,000 12,600,000 11,835,000 مليون دوالر أمريكي لعاملين ت املالية لتحويال قيمة 

   183,335 161,099 151,732 مليون دوالر أمريكي الناتج املحلي االجمالي باألسعار ال ارية

 من املالية التحويالت   م  سبة قيمة

 االجمالي املحلي الناتج
   7.90 7.81 7.80 النسبة

 جهاي التخةين واالحتاقاملتدر: 

 

 )املئوية الفسبة) املحلي الناتج مجموع من كفسبة املالية التحويالت   م(: 17.1شكل)
 

 

(: مساعدة البلدان النامية يي تحقيف القدرة على تحمل الديون على املدى الةويل من طال  تفسيف السياسات الرامية إلى تعزيز 4-17الغاية )

االقتضاق، ومعال ة مسألة الديون الخارجية للبلدان ال قيرة التمويل بديون وتخ يف أعباق الديون وإعادة هيكلتها، حسا 

 املثقلة بها إلطراجها من حالة املديونية الحرجة

 تكاليف طدمة الدين كفسبة من صادرات السل  والخدمات 17-4-1
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 (2019-2016) أمريكي( ر )مليون دوال  تكاليف طدمة الدين كفسبة من صادرات السل  والخدمات (17.4)جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلو  

2030 
       3,210 992 مليون دوالر أمريكي تكاليف طدمة الدينقيمة 

       2,000 - مليون دوالر أمريكي قيمة القسن

       1,210 992 مليون دوالر أمريكي *قيمة ال ائدة

صادرات السل  قيمة 
 والخدمات

       85,204 72,484 مليون دوالر أمريكي

تكاليف طدمة الدين من   سبة
 صادرات السل  والخدمات

       3.8 1.4 الفسبة

 *املتدر: ويارة املالية والبيانات الحكومية

 

 )املئوية الفسبة) والخدمات السل  صادرات من كفسبة الدين طدمة تكاليف(: 17.2شكل)

 

 

، وتن ي ها(: اعتماد نظم لتش ي  االستثمار ألقل 5-17الغاية )
ً
 البلدان نموا

17-5-1  
ً
 لتش ي  االستثمار لتال  أقل البلدان نموا

ً
 عدد البلدان التي تعتمد وتن   نظما

 (2019-2016)نظم تش ي  االستثمار لتال  أقل البلدان نموا ل ها يمدى اعتماد دولة قةر وتن  (17.5) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر

وتن ي ها لنظم تش ي  مدى اعتماد دولة قةر 
 االستثمار لتال  أقل البلدان نموا

 1 عم = 
 1 1 1 1 0ال  =  

 . ال= وص ر  عم،= 1 مالحظه:

 

(: تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشما  وال نوب وفيما بين بلدان ال نوب والتعاون الثالثي فيما يتعلف بالعلوم 6-17الغاية )

والوصو  إليها، وتعزيز تباد  املعارف وفف شرو  مت ف عليها، بوسائل تشمل تحسين التفسيف فيما بين والتكنولوجيا واالبتكار 
 املتحدة، ومن طال  آلية عاملية لتيسير التكنولوجيا ممسيما على مستوى األ  اآلليات القائمة، وال

 رعةمن السكان، حسا الس 100االشتراكات يي االنترن  السلكي ذد النةاق العريض لكل  17-6-1

 (2019-2016)من السكان، حسا السرعة  100االشتراكات يي االنترن  السلكي ذد النةاق العريض لكل  (17.6جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر

كيلوبات يي الثانية /ثانية  256عدد االشتراكات يي نةاق السرعة من 
 0.1 0.2 0.4 1.1 لكل مئة من السكان ميغاباي  يي الثانية 2إلى أقل من 

ميغاباي / ثانية إلى أقل من  2عدد االشتراكات يي نةاق السرعة من 
 0.1 0.2 0.2 0.5 لكل مئة من السكان ميغاباي  /ثانية 10

 9.9 9.3 8.8 8.1 لكل مئة من السكان ميغاباي  /ثانية أو أكثر 10عدد االشتراكات يي نةاق السرعة من 

 10.2 9.7 9.4 9.7 لكل مئة من السكان االنترن  السلكييي إجمالي عدد االشتراكات 

 حتاقاملتدر: ويارة االتتاالت واملواصالت و حسابات جهاي التخةين واإل 
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 السكان من 100 لكل العريض النةاق ذد السلكي اإلنترن  يي االشتراكات(: 17.3شكل)

 )املئوية الفسبة)

 

النامية من اجل تعزيز تةوير تكنولوجيات سليمة بيئيا ونقلها و شرها وتعميمها يي البلدان التمويل املعتمد للبلدان مجموع مبلغ  17-7-1

 النامية

  له ا امليشرة البيانات  ير متوفر 

 

 8-17الغاية )
ً
(: الت عيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناق القدرات يي مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتال  أقل البلدان نموا

 ، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكيفية، وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتتاالت2017بحلو  عام 

  سبة األفراد ال ين يستخدمون اإلنترن  17-8-1

 (2019-2016)حسا ال فسية وال فس  سبة األفراد ال ين يستخدمون االنترن   (17.7جدو  )

 2019 2018 2017 2016 الوحدة ال فس ال فسية
 الهدف بحلو  

2030 

 قةريون 

 100 99.0 99.7 96.9 94.6 الفسبة ذكور 

 100 94.6 94.7 92.3 89.9 الفسبة اناث

 100 96.7 97.2 94.6 92.2 الفسبة املجموع

  ير قةريين 

 100 90.1 84.3 72.8 69.0 الفسبة ذكور 

 100 80.7 83.4 82.2 79.8 الفسبة اناث

 100 88.0 84.1 74.7 71.2 الفسبة املجموع

 املجموع 

 100 90.7 85.4 74.4 70.7 الفسبة ذكور 

 100 83.7 85.9 84.4 82.1 الفسبة اناث

 100 88.9 85.5 76.8 73.4 الفسبة املجموع

 1.00 0.92 1.01 1.13 1.16 ميشر التكافي بين ال فسين

 وتقديرات السكان منتتف العام مس  القوى العاملة املتدر: حسابات جهاي التخةين واإلحتاق باالعتماد على 

 

 )املئوية الفسبة( السكان من 100 لكل اإلنترن  مستخدمو(: 17.4شكل)
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 ومحدد األهداف من أجل دعم الخةن الوطنية الرامية 9-17الغاية )
ً
 فعاال

ً
(: تعزيز الدعم الدولي لتن ي  بناق القدرات يي البلدان النامية تن ي ا

تن ي  جمي  أهداف التنمية املستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشما  وال نوب وفيما بين بلدان ال نوب والتعاون إلى 

 الثالثي

القيمة الدوالرية للمساعدة املالية والتقنية )بوسائل تشمل التعاون بين الشما  وال نوب وفيما بين بلدان ال نوب والتعاون الثالثي(  17-9-1

 النامية املرصودة للبلدان 

  (2019-2016)للهدف الساد  عشرنمائية قيمة املساعدات اإل  (17.8) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهدف الهدف
 الهدف بحلو  

2030 

 شراكات التحقيف االهداف  17
 زيادة    83,977,986  249,922,838 ريا  قةرد 

 زيادة   23,070,875 68,660,120 دوالر امريكي

 املتدر: ويارة الخارجية

 ( التقني للتعاون ) اإلجمالي اإلن اق) الرسمية اإلنمائية املساعدة مجموع(: 17.5شكل)

 ) 2016 لعام باألسعار الثابتة الدوالرات بماليين

 

 توسن املرج  للتعري ات ال مركية يي جمي  أنحاق العالمامل 17-10-1

 بيانات امليشر طا  بحساب املنظمات 
 

 من التادرات العاملية 11-17) الغاية
ً
(: تحقيف ييادة كبيرة يي صادرات البلدان النامية، وال سيما دغرض مضاع ة حتة أقل البلدان نموا

 2020بحلو  

 من التادرات العاملية 17-11-1
ً
 حتة البلدان النامية وأقل البلدان نموا

 (2019-2016)صادرات دولة قةر حسا الكتل الدولية  (17.9) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
 الهدف بحلو  

2030 
 ييادة   15,514 17,245  بلدان مجلس التعاون لدو  الخليج العربية  

 ييادة   5,364 4,294  بقية البلدان العربية

 ييادة   18,184 30,755  بلدان اإلتحاد األوروبي

 ييادة   714 687  بدان أوروبية أطرى 

 ييادة   687 34,599  عدا البلدان العربيةالبلدان اآلسيويه 

 ييادة   204,984 633  الواليات املتحدة األمريكية

 ييادة   2,259 2,750  بلدان أمريكية أطرى 

 ييادة   2,458 4,175  البلدان املحيةية

 ييادة   1,443 2,777  أفريقيا وبلدان أطرى عدا البلدان العربية

 ييادة   200,034 271,833  املجموع

 هي سنة األسا  للوصو  الى الهدف 2016مالحظه: تم اعتبار سنة 

 حتاقاملتدر: جهاي التخةين واإل 
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 إلى األسواق بدون رسوم جمركية أو حت  ا(: 12-17الغاية )
ً
لعمل يي الوق  املناسا على ك الة دوام وصو  منتجات جمي  أقل البلدان نموا

 م  قرارات منظمة 
ً
التجارة العاملية، بوسائل ماها ك الة جعل قواعد املفشأ الت ضيلية املنةبقة على واردات م رو ة، تماشيا

، وك الة مساهمة تلك القواعد يي تيسير الوصو  إلى
ً
 وبسيةة

ً
 ش افة

ً
 األسواق أقل البلدان نموا

  وال زر التغيرة  17-12-1
ً
 الناميةمتوسن التعرفات التي تواجه الدو  النامية  والدو  األقل نموا

 البيانات جارد توفيرها له ا امليشر
 

 تعزيز استقرار االقتتاد الكلي على التعيد العاملي، بوسائل تشمل تفسيف السياسات وتحقيف اتساقها(: 13-17الغاية )

 لوحة متادعة حالة االقتتاد الكلي 17-13-1

  (17.10) جدو  

 2019 2018 2017 2016 البيان

 القةاع الخارجي
     )2.40 9.10 4.00 5.50- ميزان الحساب ال ارد )٪ من الناتج املحلي اإلجمالي 

 )4.10- 3.10- 0.40- 4.70- االستثمار األجنبي املباشر، صايي التدفقات )٪ من الناتج املحلي اإلجمالي 

 )2,179 5,324- 9,203 6,069 االستثمار يي املحافظ، التايي )ميزان املدفوعات، بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي 

 القةاع الحقيقي واألسعار
        

 )4.13- 13.8 6.2 6.2- الناتج املحلي اإلجمالي )٪ النمو السنود 

 )0.44 8.59 7.42- 23.7 تكوين رأ  املا  اإلجمالي )٪ النمو السنود 

 )2.21 2.74 5.29 8.2 اإلن اق االستهالكي الاهائي لألسر، إلخ )٪ النمو السنود 

 )9.1 5.21 4.32- 9.4- اإلن اق االستهالكي الاهائي العام للحكومة )٪ النمو السنود 

 )10.25- 20.37 17.69 21.6- صادرات السل  والخدمات )٪ النمو السنود 

 )1.46 5.82 2.02- 7.1 واردات السل  والخدمات )٪ النمو السنود 

 )0.9- 0.1 0.3 2.3 التضخم، ميشر أسعار املستهلك )٪ التغير السنود 

 البةالة
        

 )٪( 0.1 0.1 0.1   معد  البةالة 

 

 (: تعزيز اتساق السياسات أل راض التنمية املستدامة14-17الغاية )

 عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية املستدامة 17-14-1

 (2019-2016) حسا امليشرات ال رعية توفر آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية املستدامة  (17.13) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر ال رعي امليشر

االلتزام  .1

السياس ي 

 امليسس ي

 5 5 5 5 عدد نقا ( 5االلتزام السياس ي املعبر عنه/ املتادق عليه من قبل أعلى مستوى )

 نقا (:  5التزامات إ افية محددة )نقةة واحدة لكل ماها ، بحد أقص ى 
  تحديد جداو  يمنية لتحقيف أهداف اتساق السياسات 
 ميزانية مختتة 
 تحديد األدوار واملسيوليات 
 آلية إعداد التقارير املنتظمة. 
 دراسة صريحة لاللتزامات الدولية 
 االلتزامات األطرى ذات التلة وطنيا. 

 5 5 5 5 عدد

اعتبارات  .2

 طويلة املدى

االنتخابية الحالية املدرجة يي أهداف دعيدة املدى تتجاوي الدورة 
 االستراتيجيات الوطنية

 5 5 5 5 عدد

 نقا (:  5آليات محددة إ افية )نقةة واحدة لكل ماها ، بحد أقص ى 

 م وض أو مجلس أو أمين مظالم لألجيا  القادمة.  
 آليات أطرى للتدقيف أو اإلش 
 راف على اآلثار املستقبلية املحتملة. • 
  املنتظم للسياساتآليات التقييم 
 آليات تقييم األثر. 

 العوامل األطرى ذات التلة على التعيد الوطني 

 5 5 5 5 عدد



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
204 
 

 (2019-2016) حسا امليشرات ال رعية توفر آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية املستدامة  (17.13) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر ال رعي امليشر

التفسيف بين  .3

الويارات وبين 

 القةاعات

 5 5 5 5 عدد اآللية الوطنية للتفسيف املنتظم

 عناصر إ افية )مس لة على النحو التالي(: 
  ت ويض التخاذ قرارات دشأن املقايضات )نقةتان(؛ 
 )تنعقد هيئة التفسيف من قبل هيئة حكومية مركزية )نقةة واحدة.  
 )التفسيف على املستويين السياس ي وال ني )نقةة واحدة 
 )الت ويض بمواقمة السياسات الداطلية والخارجية )نقةة واحدة. 

 5 5 5 5 عدد

العمليات  .4

 التشاركية

استشارة أصحاب املتلحة املعنيين يي املراحل األولى من تةوير القوانين تتم 
 .والسياسات والخةن ، إلخ

 5 5 5 5 عدد

 عناصر إ افية )مس لة على النحو التالي(:
  إجراق املشاورات بةريقة شاملة يي مراحل مختل ة من دورة السياسة )نقةة

 واحدة(؛
  املدطالت من املشاورات )نقةتان( ؛تكشف امليسسات عن مبرر عدم تضمين 
 )آلية مساقلة تسمح بالتدطل العام )نقةتان. 

 5 5 5 5 عدد

تكامل األدعاد  .5

الثالثة للتنمية 

املستدامة ، 

وتقييم آثار 

السياسات 

 نوالخة

آلية لتقييم ومعال ة القضايا من حيث مساهمة السياسة )ال ديدة أو 
 ، بما يي ذلك العناصر العابرة القائمة( يي التنمية املستدامة األوس  

ً
نةاقا

 .للحدود
 5 5 5 5 عدد

 نقا (:  5آليات إ افية )نقةة واحدة لكل ماها ، بحد أقص ى 
 .تةبيف اآلليات امل كورة أعاله على جمي  مستويات الحكومة 
 .إطار ميشرات لتتب  فعالية السياسة نحو التنمية املستدامة 
  السياسات يي جمي  القةاعاتتحليل التكل ة والعائد لتأثيرات 
   تحديد التدابير للتخ يف من اآلثار السلبية املحتملة ولتعزيز التآير كجزق من

 السياسة والتخةين.
  مراعاة التداعيات الدولية ، مثل اآلثار العابرة للحدود والدولية ؛ 
 .آليات وطنية أطرى ذات صلة 

 5 5 5 5 عدد

التشاور  .6

والتفسيف عبر 

املستويات 

 الحكومية

آليتان  -نقا  إجمالية  10نقا  لكل ماها ،  5أد من اآلليات التالية )

 نقا (:  10تك يان لـ 
 آليات ل م  مدطالت الكيانات الحكومية دون الوطنية دشكل ماهجي 
 ترتيبات للتباد  الرسمي املنتظم بين الحكومة املركزية واملستويات دون الوطنية 
  املو وعي )القوالا وقوائم املراجعة( ؛آليات لضمان تعزيز التماسك 
  األطر الزمنية لدورة التخةين التي تسهل املواقمة. 

 10 10 10 10 عدد

املراقبة  .7

واإلبالغ من 

أجل اتساق 

 السياسات

 5 5 5 5 عدد .إطار الرصد والتقييم التساق السياسات من أجل التنمية املستدامة

التنمية املستدامة يي عمليات إعداد دمج جوانا اتساق السياسات من أجل 

 التقارير.
 2 2 2 2 عدد

 3 3 3 3 عدد نظام إدارة البيانات واملعلومات لبيانات التنمية املستدامة

املوارد املالية  .8

 واألدوات

 نقا  إجمالية(:  10نقا  لكل ماها ،  5أد مما يلي )
  السياسات من أجل قوائم تدقيف للتأكد من أن الخةن وامليزانيات تعكس اتساق

 التنمية املستدامة
 نظم املعلومات املالية املتكاملة.  
 آليات لضمان أن صناديف التعاون تتماش ى م  السياسات واألولويات الوطنية. 

 10 10 10 10 عدد

 80 80 80 80 عدد املجموع الكلي

 100 100 100 100 الفسبة  سبة اآلليات القائمة لتعزيز اتساق السياسات من أجل التنمية املستدامة )(

 . ال= وص ر  عم،= 1 مالحظه:
 استمارة املنظمة الراعية للميشر

 املتدر: جهاي التخةين واالحتاق
 

 حترام الهامش السياساتي والقيادة لكل بلد لو   وتن ي  سياسات للقضاق على ال قر وتحقيف التنمية املستدامةا(: 15-17الغاية )

  النتائج وأدوات التخةين اململوكة للبلدان من جانا مقدمي التعاون اإلنمائيمدى استخدام أطر  17-15-1

 البيانات جارد توفيرها له ا امليشر
 

(: تعزيز الشراكة العاملية من أجل تحقيف التنمية املستدامة، وتكميلها دشراكات بين أصحاب املتلحة املتعددين ل م  املعارف 16-17الغاية )

والتكنولوجيا واملوارد املالية وتقاسمها، وذلك بهدف دعم تحقيف أهداف التنمية املستدامة يي جمي  البلدان، وال والخبرات 

 سيما البلدان النامية
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عدد البلدان التي أبلغ  عن التقدم عن إحراي تقدم فيما يتعلف بأطار رصد فعالية التنمية املستدامة ألصحاب املتلحة املتعددين  17-16-1
 قيف أهداف التنمية املستدامةالتي تدعم تح

 (17.14) جدو  
التقدم عن إحراي تقدم فيما يتعلف بأطار رصد فعالية التنمية املستدامة مدى إبالغ دولة قةر عن 

 (2019-2016) ألصحاب املتلحة املتعددين التي تدعم تحقيف أهداف التنمية املستدامة

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر

دولة قةر عن التقدم عن إحراي تقدم فيما مدى إبالغ 
يتعلف بأطار رصد فعالية التنمية املستدامة ألصحاب 
املتلحة املتعددين التي تدعم تحقيف أهداف التنمية 

 املستدامة

 1 عم = 

 1 1 1 1 0ال  =  

 . ال= وص ر  عم،= 1 مالحظه:
 املتدر: جهاي التخةين واالحتاق

 

وتعزيز الشراكات العامة والشراكات بين القةاع العام والقةاع الخا  وشراكات املجتم  املد ي ال عالة، باالست ادة  : تش ي (17-17الغاية )

 البيانات والرصد واملساقلة من الخبرات املكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة املوارد

 العاملية حتة البلدان النامية وأقل البلدان نموا من التادرات 17-17-1

 البيانات  ير متوفرة له ا امليشر

 والدو  ال زرية التغيرة النامية، لتحقيف ييادة 18-17الغاية )
ً
(: تعزيز تقديم الدعم لبناق قدرات البلدان النامية، بما يي ذلك أقل البلدان نموا

وال فس، والسن، واالنتماق العرقي، كبيرة يي توافر بيانات عالية ال ودة ومناسبة التوقي  وموثوقة وم تلة حسا الدطل، 
واإلنثي، والو   من حيث اله رة، واإلعاقة، واملوق  ال غرايي، و يرها من الختائ  ذات التلة يي السياقات الوطنية، 

 2020بحلو  عام 

 ميشر القدرة اإلحتائية لرصد أهداف التنمية املستدامة. 17-18-1

 (2019-2016)ميشر القدرة اإلحتائية لرصد أهداف التنمية املستدامة.  (17.15) جدو  

 2019 2018 2016 الوحدة اتحالة امليشر 
الهدف بحلو  

2030 
 100 80.6 76.2 61.5 الفسبة متوفر

 0 13.4 15.2 24.2 الفسبة  ير متوفر

 0 3.2 4.5 8.6 الفسبة جارد توفيره

 - 2 2.9 4.9 الفسبة الينةبف

 - 0.8 1.2 0.8 الفسبة بحسابات املنظماتطا  

 100 100 100 100 الفسبة املجموع

 حتاقاملتدر: حسابات جهاي التخةين واإل 
 

 2019حسا حالة امليشر املستدامة  عدد ميشرات التنمية: (17.7) شكل
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 2019: أهداف التنمية املستدامة حسا حالة امليشر ات (17.9شكل )

 
 

 (:الشبكة العنكبوتية  ألهداف التنمية املستدامة 17.10شكل )

 2019 حسا حالة امليشر يي دولة قةر 

 

 البلدان التي لديها تشريعات إحتائية على التعيد الوطني والتي تتقيد باملبادئ األساسية لإلحتاقات الرسمية عدد  17-18-2

 (17.16) جدو  
 تتقيد باملبادئ األساسية لإلحتاقات الرسميةمدى توفر تشريعات إحتائية على التعيد الوطني والتي 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر ال رعي
الهدف بحلو  

2030 
ا ال 1املبدأ  : توفر ا حصاءات الرسمية عنصر 

ين  عنه في ناام املعلومات الخاص باملجتمع، 
فه  توفر للحكومة واالقتصاد والجمهور بيانات 

االقتصادي والديمغرافي واالجتماعي حول الوضع 
ا لهذه الغاية، يجب تجميع  والبيئ . وتحقيق 

 ا حصاءات الرسمية ال   تستوفي اختبار املنفعة
العملية وإتاحتها على أساس محايد من قبل 

ا بحق  الوكاالت ا حصائية الرسمية إقرار 
 .املواطنين في الحصول على املعلومات العامة

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  
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الثا ي 

 عشر

الهدف 

الثالث 

 عشر

الهدف 

الراد  

 عشر

الهدف 

الخامس 

 عشر

الهدف 

الساد  

 عشر

الهدف 

الساد  

 عشر
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 (17.16) جدو  
 تتقيد باملبادئ األساسية لإلحتاقات الرسميةمدى توفر تشريعات إحتائية على التعيد الوطني والتي 

(2016-2019) 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر ال رعي
الهدف بحلو  

2030 
: للمحافظة على الثقة يي اإلحتاقات 2املبدأ 

الرسمية، على الوكاالت اإلحتائية أن تقرر، 
ا العتبارات مهنية بحتة، بما فيها املبادئ 

ً
وفق

العلمية واألطالقيات املهنية، أساليا 
وإجراقات جم  البيانات اإلحتائية ومعال تها 

 .وتخزياها وعر ها

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

: حرًصا على تقديم ت سير صحيح 3املبدأ 
للبيانات، على الوكاالت اإلحتائية أن تقدم 

ا للمعايير العلمية دشأن متادر 
ً
املعلومات وفق

 .وطرق وإجراقات اإلحتاقات

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

: يحف للوكاالت اإلحتائية التعليف على 4املبدأ 
الت سير الخاطئ لإلحتاقات وسوق 

 .استخدامها

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

. يمكن استخال  البيانات أل راض 5املبدأ 
إحتائية من مختلف أنواع املتادر، سواق 

كان  مسوًحا إحتائية أو س الت إدارية. 
ويجا على الوكاالت اإلحتائية اطتيار املتدر 

فيما يتعلف بال ودة والتوقي  والتكاليف 
 .والعاق على املستجيبين

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

: بالفسبة للبيانات ال ردية التي تقوم 6املبدأ 
الوكاالت اإلحتائية بجمعها من أجل التجمي  

اإلحتائي، سواق كان  تشير إلى أشخا  
طبيعيين أو اعتباريين، فيجا أن تكون سرية 
 .للغاية، وتستخدم أل راض إحتائية حترًيا

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

: يجا اإلعالن عن القوانين واللوائح 7املبدأ 
والتدابير التي تعمل األنظمة اإلحتائية 

 .بموجبها

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

: من املهم أن يتم التفسيف بين 8املبدأ 
الوكاالت اإلحتائية داطل البلدان لضمان 

 .االتساق والك اقة يي النظام اإلحتائي

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

: إن استخدام الوكاالت اإلحتائية يي 9املبدأ 
كل بلد للم اهيم والتتفي ات واألساليا 

الدولية يعزي اتساق وك اقة النظم اإلحتائية 
 .على جمي  املستويات الرسمية

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

: يساهم التعاون الثنائي ومتعدد 10املبدأ 
نظم األطراف يي مجا  اإلحتاق يي تحسين 
 .اإلحتاقات الرسمية يي جمي  البلدان

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

التعليقات والقيود: يتم جم  املعلومات 
املتعلقة بامليشر من طال  مسوح املكاتا 

اإلحتائية الوطنية. ويعني معد  االستجابة 
٪( أن ت سير البيانات يخض  37املنخ ض )

 .للح ر

 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

 . ال= وص ر  عم،= 1 مالحظه:
 املتدر: جهاي التخةين واالحتاق

 
 
 



2019تقرير أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر   
 

 
208 
 

  الوطني التعيد على إحتائية تشريعات لديها التي البلدان(: 17.11شكل)

 )1 -0 وهمي متغّير(الرسمية  لإلحتاقات األساسية باملبادئ تتقيد والتي
 

 
 

 التن ي ، حسا متدر التمويل عدد البلدان التي لديها طةة إحتائية وطنية ممولة بالكامل وقيد 17-18-3

وهي  اآلن وح   2012يتم تمويلها من املوازنة العامة للدولة بشكل سنوي منذ عام  حصاءتتوفر خطة إحصائية وطنية بدولة قطر لل 

 :على الرابق التالي 2022- 2018الخطة االستراتيجية العامة لجهاز التخطيق واالحصاء 
https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Documents/PSAStrategy.pdf  

 (2019-2016)مدى توفر طةة إحتائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التن ي ، حسا متدر التمويل (17.17) جدو  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة التمويلنوع متدر  البيان
الهدف بحلو  

2030 

 - يي مرحلة تن ي  االستراتيجية
 1 عم = 

 - - - - - 0ال  =  

 - يي مرحلة تتميم استراتيجية
 1 عم = 

 - - - - 0ال  =  
- 

يي مرحلة انتظار العتماد االستراتيجية 
 - للعالم الحالي

 1 عم = 

 - - - - 0ال  =  
- 

طةة إحتائية وطنية كاملة وجد تهل 
 ؟التمويل ويجرد تن ي ها

 تمويل حكومي
 1 عم = 

 1 1 1 1 1 0ال  =  

 . ال= وص ر  عم،= 1 مالحظه:
 املتدر: جهاي التخةين واالحتاق

 

ااملحلي االجمالي،  االست ادة من املبادرات القائمة لو   مقاييس للتقدم املحري يي تحقيف التنمية املستدامة تكمل الناتج(: 19-17الغاية )

 2030ودعم بنق القدرات االحتائية يي البلدان النامية، بحلو  عام 

 النامية البلدان يي اإلحتائية القدرات لتعزيز املتاحة املوارد ل مي  بالدوالر القيمة  17-19-1

 جارد توفير البيانات له ا امليشر

17-19-2  
ً
 واحدا

ً
على األقل للسكان واملساكن يي السنوات العشر املا ية، و)ب( حقق   سبة  سبة البلدان التي )أ( أجرت على األقل تعدادا

 يي املائة يي تس يل الوفيات 80يي تس يل املواليد و سبة  100

 جدول 

(17.19) 

 على األقل للسكان واملساكن يي السنوات العشر املا ية، 
ً
 واحدا

ً
 سبة البلدان التي )أ( أجرت على األقل تعدادا

 (2019-2016)يي املائة يي تس يل الوفيات  80يي تس يل املواليد و سبة  100و)ب( حقق   سبة 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة امليشر
الهدف بحلو  

2030 
 طال  السنوات 

ً
 سكانيا

ً
مدى تن ي  الدولة تعدادا

 العشر املا ية؟ 
 1 عم = 

 0ال  =  
1 1 1 1 1 

 100 100 100 100 100 الفسبة  سبة تس يل املواليد

 80 100 100 100 100 الفسبة  سبة تس يل الوفيات

 . ال= وص ر  عم،= 1 مالحظه:
 العامة، ويارة الصحة حتاقاملتدر: جهاي التخةين واإل 

 

0.83 
0.69 

1.00 1.00 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

 قةر دو  مجلس التعاون  دو  العربية دو  العالم

https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Documents/PSAStrategy.pdf
https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Documents/PSAStrategy.pdf
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  والبلدان األقل، على املائة يي 90 بفسبة مكتملة مواليد تس يل بيانات لديها التي البلدان(: 17.12شكل)

 األقل،  على املائة يي 75 بفسبة مكتملة وفيات بيانات تس يل لديها التي

 )1 -0 وهمية متغّيرات) املا ية العشر السنوات واملساكن يي للسكان األقل على واحدا تعدادا أجرت التي والبلدان

 

 

 

  

0.76 

0.65 

0.83 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.81 

0.59 

1.00 1.00 

0.00
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0.30
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0.50
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0.70

0.80

0.90

1.00

 قطر دول مجلس التعاون دول العربية دول العالم

 عدد البلدان التي لديها بيانات تسجيل مواليد
 شبه مكتملة

 عدد البلدان التي أجرت تعدادا واحدا على األقل
 للسكان والمساكن في السنوات العشر الماضية

 عدد البلدان التي لديها بيانات تسجيل وفيات
 شبه مكتملة
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 متادر البيانات

 ويارة الداطلية

 

https://portal.moi.gov.qa  

ويارة التنمية االدارية والعمل 

 والشيون االجتماعية

 

https://www.adlsa.gov.qa  

 ويارة املواصالت واالتتاالت

 

http://www.motc.gov.qa  

 ويارة االقتتاد والتجارة

 

https://www.mec.gov.qa  

 ويارة البلدية والبيئة

 

http://www.mme.gov.qa  

 ويارة التعليم والتعليم العالي

 

http://www.edu.gov.qa  

 ويارة الصحة العامة

 

https://www.moph.gov.qa  

 ويارة العد 

 

https://www.moj.gov.qa  

 ويارة الخارجية

 

https://www.mofa.gov.qa/  

https://portal.moi.gov.qa/
https://www.adlsa.gov.qa/
http://www.motc.gov.qa/
https://www.mec.gov.qa/
http://www.mme.gov.qa/
http://www.edu.gov.qa/
https://www.moph.gov.qa/
https://www.moj.gov.qa/
https://www.mofa.gov.qa/
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 الل نة الوطنية لحقوق اال سان

 

http://nhrc-qa.org  

 املجلس االعلى للقضاق

 

http://www.sjc.gov.qa/    

 جامعة قةر

 

http://www.qu.edu.qa  

 صندوق قةر للتنمية

 

https://qatarfund.org.qa  

 واملاقامليسسة القةرية للكهرباق 

 

https://www.km.qa  

 هيئة االشغا  العامة

 

http://www.ashghal.gov.qa   

 مترف قةر املركزد 

 

http://www.qcb.gov.qa 

 للسياحةاملجلس الوطني 

 

https://www.visitqatar.qa  

 حتاقجهاي التخةين واإل 

 

https://www.psa.gov.qa  

 الهيئة العامة لل ماري
 

https://www.customs.gov.qa  

 بورصة قةر
 

https://www.qe.com.qa  

http://nhrc-qa.org/
http://www.sjc.gov.qa/
http://www.qu.edu.qa/
https://qatarfund.org.qa/
https://www.km.qa/
http://www.ashghal.gov.qa/
http://www.qcb.gov.qa/
https://www.visitqatar.qa/
https://www.psa.gov.qa/
https://www.customs.gov.qa/
https://www.qe.com.qa/
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 املراج 

 تقرير األمم املتحدة الهداف التنمية املستدامة https://unstats.un.org/sdgs/  

 االسكوا منظمة  التادر عن –العربي للتنمية املستدامة  تقرير ال https://www.unescwa.org/ar/publications/ 

  2020-مستدامة-تنمية-عربي-تقرير

  املستدامة رابنتتفيف األمم املتحدة مليشرات اهداف التنمية 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/  

  موق  امليزان، البوابة القانونية القةريةhttps://www.almeezan.qa/  

  2011الل نة املعنية بالقضاق على التمييز  د املراة )التقارير األولية للدو  األطراف( قةر  

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d2FPPRiCAqhKb7yhsgU2B
GVhCNQpWtRROUJcRa2Bolx6uEBsznJWlPjIwciZu0KrJ1LB2F93BETuP3pi3GV7BL4B6q4mR4Qzv
qaZVND0Sp54vyxldMDM2BFop7J9lUR2F 

 موق  مجلس الشورى 

https://www.shura.qa/ar-QA/Pages/About-Council/Previous-Presidents-and-Members  

  موق  بورصة قةر https://www.qe.com.qa/ar/esg  

 تقارير سابقة الهداف التنمية املستدامة 

 (ان اق ودطل االسرة -االمن والقضاق -إحتاقات البيئة –)املواليد والوفيات   شرات جهاي التخةين واالحتاق 

 تقرير املرأة والرجل 

 تقرير املس  العنقودد 

 جهاي التخةين واالحتاق -املجموعة اإلحتائية السنوية 

 

 

 

 

 

  

https://unstats.un.org/sdgs/
https://www.unescwa.org/ar/publications/%20تقرير-عربي-تنمية-مستدامة-2020
https://www.unescwa.org/ar/publications/%20تقرير-عربي-تنمية-مستدامة-2020
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
https://www.almeezan.qa/
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgU%2BGVhCNQpWtRROUJcRa%2Bolx6uEBsznJWlPjIwciZu0KrJ1LB%2F93BETuP3pi3GV7BL4B6q4mR4QzvqaZVND0Sp54vyxldMDM%2BFop7J9lUR%2F
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgU%2BGVhCNQpWtRROUJcRa%2Bolx6uEBsznJWlPjIwciZu0KrJ1LB%2F93BETuP3pi3GV7BL4B6q4mR4QzvqaZVND0Sp54vyxldMDM%2BFop7J9lUR%2F
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgU%2BGVhCNQpWtRROUJcRa%2Bolx6uEBsznJWlPjIwciZu0KrJ1LB%2F93BETuP3pi3GV7BL4B6q4mR4QzvqaZVND0Sp54vyxldMDM%2BFop7J9lUR%2F
https://www.shura.qa/ar-QA/Pages/About-Council/Previous-Presidents-and-Members
https://www.qe.com.qa/ar/esg
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 2019حالة ميشرات أهداف التنمية املستدامة 

 مكان : القضاق على ال قر بكافة أشكاله يي كل1الهدف 

Possible 
Custodian 

Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 

Members) 

اطر بيانات 
 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

World Bank ILO Tier I 2019 
جهاي التخةين 

 واالحتاق
 سنود 

س الت 
 إدارية

 متوفر

نسبة السكان الذين 1. 1. 1
اعيشون دون خق الفقر الدولي، 
حسب الجنس، والعمر، والوضع 

الوظيفي، واملوقع الجغرافي 
 )حضري/ريفي( .

القضاء على الفقر املدقع  1. 1 
للناس أجمعين أينما كانوا بحلول 

 بعدد 2030عام 
 
، وهو ُيقاس حاليا

األشخاص الذين اعيشون بأقل من 
 دوالر في اليوم 1.25

World Bank UNICEF Tier I 2012/2013 
جهاي التخةين 

 واالحتاق
 5كل 

 سنوات

مس  
ان اق 
ودطل 
 االسرة

 متوفر
نسبة السكان الذين 1. 2. 1 

اعيشون دون خق الفقر الوطن ، 
 حسب الجنس والعمر

تخفي  نسبة الرجال والنساء  2. 1
واألطفال من جميع األعمار الذين 

 اعانون 
 
الفقر بجميع أبعاده وفقا

للتعاريت الوطنية بمقدار النصت 
 National 2030على األقل، بحلول عام 

Gov. 

UNICEF,   
World 
Bank,  
UNDP 

Tier II 2012/2013 
جهاي التخةين 

 واالحتاق
 5كل 

 سنوات

مس  
ان اق 
ودطل 
 االسرة

 متوفر

نسبة الرجال والنساء 2. 2. 1  
واألطفال من جميع األعمار الذين 
 
 
اعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا

 للتعاريت الوطنية

ILO World 
Bank Tier II 2019 

ويارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشيون 
االجتماعية + 

جهاي التخةين 
 واالحتاق

 سنود 
س الت 

 إدارية
 متوفر

نسبة السكان الذين  1.  3. 1  
تشملهم حدود دنيا/نام للحماية 

االجتماعية، حسب الجنس، 
وحسب الفئات السكانية، 

كاألطفال، والعاطلين عن العمل، 
واملسنين، واألشخاص ذوي 

ا عاقة، والحوامل، واألطفال 
حديث  الوالدة، ودحايا إصابات 

 العمل، والفقراء، والضعفاء

م وطنية مالئمة تنفيذ نا  3. 1   
للحماية االجتماعية وتدابير للجميع 
ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 

، تحقيق تغطية واسعة 2030
 للفقراء والضعفاء

UN-Habitat UNICEF,  
WHO Tier I 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 10كل 
سنوات ، 

 وسنويا

تعداد 
وسجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة السكان الذين  1.  4. 1  
اعيشون في أسر معيشية يمكنها 

 الحصول على الخدمات األساسية

كفالة تمتع جميع الرجال   4. 1
والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء 

منهم، بنفس الحقوق في الحصول 
على املوارد االقتصادية، وكذلك 

حصولهم على الخدمات األساسية، 
وس  والتصّرف وعلى حق امتالك األرا

قة 
ّ
فيها ويير ذلك من الحقوق املتعل

بأشكال امللكية األخرى، وبامليراث، 
وبالحصول على املوارد الطبيعية، 

والتكنولوجيا الجديدة املالئمة، 
والخدمات املالية، بما في ذلك 

التمويل املتناهي الصغر، بحلول عام 
2030 

World 
Bank,  
UN-Habitat 

FAO,  
UNSD,  
UN 
Women,  
UNEP,  
IFAD 

Tier II 2019 سنوي  وزارة العدل 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة مجموع السكان  2.  4. 1  
البالغين الذين لديهم حقوق 

مضمونة لحيازة األرض، و)أ( لديهم 
، و)ب( 

 
مستندات معترف هها قانونا

اعتورون حقوقهم في األرض 
مضمونة، حسب الجنس ونوع 

 الحيازة

UNDRR 

UN-
Habitat,  
UNEP,  
DESA 
Population 
Division 

Tier II 2019 

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

عدد األشخاص املتوفين 1.  5. 1 
واملفقودين ومن تضرروا مباشرة 

 000بسبب الكوارث من بين كل 
 شخ  100

بناء قدرة الفقراء والفئات   5. 1
على الصمود والحد من الضعيفة 

رهم بالاواهر املتطرفة 
ّ
تعرضهم وتأث

املتصلة باملناخ وييرها من الهزات 
والكوارث االقتصادية واالجتماعية 

 2030والبيئية، بحلول عام 

UNDRR UNEP,  
FAO Tier II 2019 

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

الخسائر االقتصادية  2.  5. 1   
ال   تعزى مباشرة إلى الكوارث 

مقابل الناتج املحلي ا جمالي 
 العالم 

UNDRR UNEP Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال   تعتمد  3.  5. 1 
وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد 

 مع إطار 
 
من مخاطر الكوارث تمشيا

سنداي للحد من مخاطر الكوارث 
 2030-2015للفترة 

UNDRR  Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة الحكومات املحلية   4.  5. 1 
ال   تعتمد وتنفذ استراتيجيات 

محلية للحد من مخاطر الكوارث 
 مع االستراتيجيات الوطنية 

 
تمشيا

 للحد من مخاطر الكوارث

    
Tier I 
(provisiona
l) 

 اليوجد

جهاز التخطيق 
واالحصاء + وزارة 

 الخارجية
 يير محدد

سجالت 
 إدارية

 متوفر
 1.أ.1 

 
نسبة املوارد املولدة محليا
ال   تخصصها الحكومة مباشرة 

 لورامج الحد من الفقر

.أ  كفالة حشد موارد كبيرة من 1
مصادر متنوعة، بوسائل منها 

التعاون ا نمائي املعّزز، من أجل 
تزويد البلدان النامية، وال سيما أقل 

، بما يكفيها من 
 
البلدان نموا

تنبؤ هها من الوسائل ال   يمكن ال
أجل تنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى 

 القضاء على الفقر بجميع أبعاده

Under 
discussion 
among 
agencies 
(ILO, 
UNESCO-
UIS, WHO) 

 Tier II 2018 

وزارة املالية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة مجموع ا نفاق  2.أ.1
األساسية الحكومي على الخدمات 

)التعليم وال حة والحماية 
 االجتماعية(
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Possible 
Custodian 

Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 

Members) 

اطر بيانات 
 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

  

Tier II يير محدد يير محدد يير محدد اليوجد 
يير 
 متوفر

ا نفاق االجتماعي العام   1.ب.1
 لصالح الفقراء

[Not official transaltion] 

.ب وضع أطر سياساتية سليمة 1
على الصعد الوطنية وا قليمية 

 إلى استراتيجيات 
 
والدولية، استنادا

إنمائية مراعية ملصالح الفقراء 
ومراعية للمناور الجنساني من أجل 

تسريع وتيرة االستثمار في ا جراءات 
الرامية إلى القضاء على الفقر 

 والفقراء 

 

 املستدامة الزراعة وتعزيز املحّسنة والتغ ية الغ ائي األمن وتوفير ال وع على : القضاق2الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

FAO  Tier I 2019 
وزارة ال حة 

 العامة
 سنوي 

مسح 
 صحي

 معدل انتشار نق  التغذية1. 1. 2  متوفر
القضاء على الجوع وكفالة  1. 2 

حصول الجميع، وال سيما 
الفقراء والفئات الضعيفة، بمن 
فيهم الرضع، على ما يكفيهم من 

ي طوال 
ّ
الغذاء املأمون واملغذ

 2030العام، بحلول عام 

FAO  
Tier I 2019 

وزارة ال حة 
 العامة

 سنوي 
مسح 
 صحي

 متوفر

معدل انتشار انعدام األمن 2. 1. 2  
الغذائي املتوسق أو الشديد وسق 

السكان، استنادا إلى مقياس املعاناة 
 من انعدام األمن الغذائي

UNICEF,  
WHO  

Tier I اليوجد 
وزارة ال حة 

 العامة
 يير محدد

مسح 
 صحي

 يير متوفر

ت النمو 1. 2. 2  
ّ
معدل انتشار توق

نقطة من  2-)الطول بالنسبة للعمر >
االنحراف املعياري عن متوسق 

معايير نمو الطفل ملنامة ال حة 
العاملية( بين األطفال دون سن 

إنهاء جميع أشكال سوء  2. 2  الخامسة
، بما 2030التغذية، بحلول عام 

في ذلك تحقيق األهداف املّتفق 
 
 
بشأن توقت النمو  عليها دوليا

والهزال لدى األطفال دون سن 
الخامسة، ومعالجة االحتياجات 
التغذوية للمراهقات والحوامل 

واملراضع وكبار السن، بحلول عام 
2025 

UNICEF,  
WHO  

Tier I 2016 
وزارة ال حة 

 العامة
 يير محدد

مسح 
 صحي

 متوفر

معدل انتشار سوء التغذية  2. 2. 2 
 2-أو > 2)الوزن بالنسبة للطول <+

نقطة من االنحراف املعياري عن 
متوسق معايير نمو الطفل ملنامة 
ال حة العاملية( بين األطفال دون 

سن الخامسة، مصنفين حسب 
 النوع )الهزال وزيادة الوزن(

    
Tier I 
(provision
al) 

 اليوجد
وزارة ال حة 

 العامة
 يير محدد

مسح 
 صحي

 يير متوفر

انتشار فقر الدم لدى  3. 2. 2  
النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

سنة، حسب حالة الحمل.  49و 15
 Not official)النسبة املئوية (]

translation] 

FAO  
Tier II 2019 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

حجم ا نتاج لكل وحدة عمل 1. 3. 2
حسب فئات حجم املؤسسة 

 الزراعية/الرعوية/الحرجية

مضاعفة ا نتاجية   3. 2
الزراعية ودخل صغار منتجي 

األيذية ول سيما النساء وأفراد 
الشعوب األصلية واملزارعون 

األسريون والرعاة والصيادون، 
بوسائل تشمل كفالة املساواة في 

األراوس  وعلى  حصولهم على
موارد ا نتاج األخرى، واملدخالت، 

واملعارف، والخدمات املالية، 
وإمكانية وصولهم إلى األسواق، 

وحصولهم على الفرص، لتحقيق 
قيمة مضافة، وحصولهم على 

فرص عمل يير زراعية، بحلول 
 2030عام 

FAO World 
Bank 

Tier II اليوجد 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

 التخطيق
 واالحصاء

 يير متوفر مسح يير محدد
متوسق دخل صغار منتجي 2. 3. 2 

األيذية حسب الجنس والوضع من 
 حيث االنتماء إلى الشعوب األصلية

FAO UNEP Tier II 2019 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة املساحة الزراعية 1. 4. 2 
املخصصة للزراعة املنتجة 

 واملستدامة

كفالة وجود نام إنتاج  4. 2  
يذائي مستدامة، وتنفيذ 

ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى 
زيادة ا نتاجية واملحاصيل، 

وتساعد على الحفاظ على النام 
ا يكولوجية، وتعزز القدرة على 

 التكيت مع تغير املناخ وعلى
مواجهة أحوال الطقس الشديدة 

وحاالت الجفاف و الفيضات و 
ييرها من الكوارث، و تحسين 

تدريجيا نوعية األراوس  و التربة، 
   2030بحول عام 

FAO  UNEP Tier I 2019 

وزارة البلدية 
والبيئة + جامعة 

 قطر
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

عدد املوارد الجينية النباتية 1. 5. 2  
والحيوانية لأليذية والزراعة املودعة 

في مرافق للحفظ على املدى 
 املتوسق أو الطويل

الحفاظ على التنوع الجين   5. 2 
للبذور والنباتات املزروعة 

والحيوانات املدجنة واألليفة وما 
يتصل هها من األنواع الورية، 

ر بوسائل تشمل بنوك البذو 
والنباتات املتنّوعة ال   تدار إدارة 

سليمة على الصعد الوطنية 
FAO UNEP Tier II 2017 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة السالالت املحلية  2. 5. 2
املصنفة على أنها معرضة لخطر 

 االنقراض.
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

[Not official translation]  وا قليمية والدولية، وكفالة
الوصول إليها، وتقاسم املنافع 
الناشئة عن استخدام املوارد 

الجينية وما يّتصل هها من معارف 
تقليدية بعدل وإنصاف على 

، بحلول 
 
النحو املتفق عليه دوليا

 2020عام 

FAO  
Tier I 2019 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

في املجال  مؤشر التوجه 1.أ.2
 الزراعي للنفقات الحكومية

.أ زيادة االستثمار، بطرق تشمل 2
التعاون الدولي املعّزز، في الهياكل 

األساسية الريفية، وفي البحوث 
الزراعية وخدمات ا رشاد 

الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا 
وبنوك الجينات الحيوانية 

والنباتية من أجل تعزيز القدرة 
ية في البلدان ا نتاجية الزراع

النامية، ال سيما في أقل البلدان 
 
 
 نموا

OECD FAO Tier I 2017 
وزارة الخارجية / 
 بنك قطر للتنمية

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

مجموع التدفقات الرسمية  2.أ.2
)املساعدة ا نمائية الرسمية مضافا 

إليها تدفقات رسمية أخرى( إلى 
 القطاع الزراعي

WTO  Tier I يير محدد وزارة املالية اليوجد 
سجالت 

 إدارية
 إعانات الصادرات الزراعية 1.ب.2 يير متوفر

.ب منع القيود املفروضة على 2
التجارة وت حيح التشوهات في 

األسواق الزراعية العاملية، بطرق 
تشمل ا لغاء املوازي لجميع 

أشكال إعانات الصادرات 
الزراعية، وجميع تدابير التصدير 

األثر املماثل، وفقا لتكليت ذات 
 جولة الدوحة ا نمائية

FAO  Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 مؤشر مفارقات أسعار األيذية 1.ج.2 متوفر

.ج اعتماد تدابير لضمان سالمة 2
أداء أسواق السلع األساسية 

ومشتقاتها، وتيسير الحصول على 
عن األسواق في الوق  املعلومات 

املناسب، بما في ذلك عن 
االحتياطيات من األيذية، وذلك 

للمساعدة على الحد من شدة 
 تقلب أسعارها

 

  :  مان3الهدف 
ّ
 األعمار جمي  يي وبالرفاهية صحية عيش بأنما  ال مي  تمت

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

WHO 

UNICEF, 
UNFPA,  
DESA 
Population 
Division,  
World Bank 

Tier I 2018 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 نسبة وفيات األمهات1. 1. 3  متوفر

خف  النسبة العاملية  1. 3 
للوفيات النفاسية إلى أقل من 

من  100 000حالة لكل  70
  ,UNICEF املواليد األحياء

WHO UNFPA Tier I 2019 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة الوالدات ال   اشرف 2. 1. 3  
 عليها أخصائيون صّحيون َمَهرة

UNICEF 

DESA 
Population 
Division,  
World 
Bank, 
WHO 

Tier I 2018 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

معدل وفيات األطفال دون 1. 2. 3 
 سن الخامسة

إنهاء وفيات املواليد  3. 2 
واألطفال دون سن الخامسة ال   

يمكن تفاديها، بحلول عام 
، بستي جميع البلدان إلى 2030

بلوغ هدف خف  وفيات املواليد 
حالة وفاة في  12على األقل إلى 

مولود حي، وخف   1 000كل 
وفيات األطفال دون سن 

حالة وفاة على  25الخامسة إلى 
 مولود حي 1 000األقل في كل 

UNICEF 

DESA 
Population 
Division,  
World 
Bank, 
WHO 

Tier I 2018 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 معدل وفيات املواليد2. 2. 3  متوفر

UNAIDS WHO,  
UNFPA Tier I 2019 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد ا صابات الجديدة 1. 3. 3 
بفيروس نق  املناعة البشرية لكل 

شخ  يير مصاب من  1 000
السكان حسب الجنس والعمر 
 والفئات الرئيسية من السكان

القضاء على أوبئة ا يدز  3. 3 
والسل واملالريا واألمراض املدارية 

املهملة، ومكافحة االلتهاب 
مراض الكبدي الوبائي، واأل 

املنقولة باملياه، واألمراض املعدية 
 2030األخرى بحلول عام 

WHO  
Tier I 2019 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

معدل انتشار داء السل لكل  2. 3. 3 
 شخ  100 000

WHO  Tier I 2019 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد حاالت ا صابة باملالريا  3. 3. 3 
 شخ  1 000لكل 

WHO  Tier I 2019  وزارة ال حة سجالت  سنوي  عدد ا صابات بأمراض  4. 3. 3 متوفر
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

العامة + جهاز 
التخطيق 
 واالحصاء

 000التهاب الكبد الوبائي باء لكل  إدارية
 من السكان 100

WHO  Tier I 2019 
وزارة ال حة 

 العامة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
عدد األشخاص الذين  5. 3. 3 

استلزمون تدخالت ملكافحة األمراض 
 املدارية املهملة

WHO  
Tier I 2018 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

معدل الوفيات الناجمة عن  1. 4. 3 
أمراض القلب واألوعية الدموية 

والسرطان وداء السكري واألمراض 
 التنفسية املزمنة

خف  الوفيات املبكرة  4. 3 
الناجمة عن األمراض يير املعدية 

بمقدار الثلث بتوفير الوقاية 
والعالج وتعزيز ال حة والسالمة 

  WHO العقلية، بحلول عام 
Tier I 2019 

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 معدل وفيات االنتحار2. 4. 3   متوفر

WHO, 
UNODC  Tier II 2019 

وزارة ال حة 
 العامة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نطاق تغطية التدخالت 1. 5. 3  
العالجية )الخدمات الدوائية 

والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل 
والرعاية الالحقة( ملعالجة 

االضطرابات الناشئة عن تعاطي 
 املواد املخدرة

تعزيز الوقاية من إساءة  5. 3
استعمال املواد املخدرة، بما في 

ذلك تعاطي املخدرات وتناول 
يضر بال حة،  الكحول على نحو 

 وعالج ذلك
WHO  Tier I 2019 

وزارة ال حة 
 العامة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

االستعمال الضار للكحول،  2. 5. 3  
 للاروف الوطنية في 

 
 وفقا

 
محددا

إطار استهالك الفرد الواحد من 
سنة فأكثر( في  15الكحول )سن 

سنة تقويمية، باللترات من الكحول 
 الصافي

WHO UNECE Tier I 2018 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

معدالت الوفيات الناجمة  1. 6. 3 
عن ا صابات جراء حوادث املرور 

 على الطرق 

خف  عدد الوفيات 6. 3 
وا صابات الناجمة عن حوادث 
املرور على الصعيد العالم  إلى 

 2020النصت بحلول عام 

DESA 
Population 
Division 

UNFPA,  
WHO 

Tier I 2012 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد

مسح 
العنقودي 

متعدد 
 املؤشرات

 متوفر

نسبة النساء الالتي في   1. 7. 3  
سنة( والالتي  49-15سن ا نجاب )

ّبي  حاجُتهن إلى تنايم األسرة 
ُ
ل

 بطرق حديثة

ضمان حصول الجميع على  7. 3 
خدمات رعاية ال حة الجنسية 
وا نجابية، بما في ذلك خدمات 

ومعلومات تنايم األسرة 
والتثقيت بشأنها، وإدماج 

ال حة ا نجابية في 
االستراتيجيات والورامج الوطنية، 

 2030بحلول عام 

DESA 
Population 
Division 

UNFPA,  
WHO 

Tier I 2018 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

معدل الوالدات لدى  2. 7. 3
 19-15سنة؛ و  14-10املراهقات )
امرأة في تلك الفئة  1 000سنة( لكل 

 العمرية

WHO 

UNICEF,  
UNFPA,  
DESA 
Population 
Division 

Tier I 2019 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

تغطية خدمات ال حة   1. 8. 3  
 [Not official translationاألساسية.]

تحقيق التغطية ال حية   8. 3 
الشاملة، بما في ذلك الحماية من 
املخاطر املالية وإمكانية الحصول 

على خدمات الرعاية ال حية 
األساسية الجيدة، وإمكانية 
حصول الجميع على األدوية 

واللقاحات األساسية املأمونة 
والجّيدة والفعالة وامليسورة 

 التكلفة

WHO, 
World Bank  Tier I 2017/2018 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 5كل 
 سنوات

مسح 
انفاق 
ودخل 
 االسرة

 متوفر

نسبة السكان الذين تصرف  2. 8. 3
أسرهم املعيشية نفقات كبيرة على 

ال حة محسوبة كحصة من مجموع 
 إنفاق األسر املعيشية أو دخلها

WHO UNEP Tier I اليوجد 

وزارة ال حة 
العامة + وزارة 

 والبيئةالبلدية 
 يير متوفر مسح يير محدد

معدل الوفيات املنسوبة إلى 1. 9. 3
 األسر املعيشية وتلوث الهواء املحيق

الحد بقدر كبير من عدد  9. 3 
الوفيات واألمراض الناجمة عن 

التعّرض للمواد الكيميائية 
الخطرة، وتلّوث الهواء واملاء 

 بحلول عام  2030والتربة،  

WHO UNEP Tier I 2019 
وزارة ال حة 

 العامة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

معدل الوفيات املنسوب إلى 2. 9. 3 
املياه يير املأمون وخدمات الصرف 

الصحي يير املأمونة واالفتقار إلى 
املرافق ال حية )التعرض لخدمات 
يير مأمونة في توفير املياه وخدمات 
الصرف الصحي والناافة ال حية 

 للجميع(

WHO UNEP Tier I 2018 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

معدل الوفيات املنسوب إلى 3. 9. 3 
 التسمم يير املتعمد

WHO, 
WHO-FCTC  Tier I 2012 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد

مسح 
العنقودي 

متعدد 
 املؤشرات

 متوفر
معدل انتشار تعاطي التبغ  1.أ.3

حاليا بين األشخاص الذين تبلغ 
 سنه فأكثر  15أعمارهم 

.أ تعزيز تنفيذ اتفاقية منامة 3
ال حة العاملية ا طارية بشأن 

مكافحة التبغ في جميع البلدان، 
 حسب االقتضاء

WHO, 
UNICEF  Tier I 2019 

وزارة ال حة 
 العامة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة السكان املستهدفين  1.ب.3
املستفيدين من جميع اللقاحات 

 املشمولة بالورنامج الوطن  لبلدهم

.ب دعم البحث والتطوير في 3
مجال اللقاحات واألدوية 

لألمراض املعدية ويير املعدية 
ال   تتعرض لها البلدان النامية 
في املقام األول، وتوفير إمكانية 

حات الحصول على األدوية واللقا
 
 
األساسية بأسعار معقولة، وفقا
 عالن الدوحة بشأن االتفاق 

OECD  Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

مجموع صافي املساعدة  2.ب.3
ا نمائية الرسمية املقدمة إلى 

األساسية القطاعات ال حية 
 والبحوث الطبية
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

WHO  Tier II 2019 
وزارة ال حة 

 العامة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة املرافق ال حية  3.ب.3
املتاحة فيها مجموعة أساسية من 

األدوية الضرورية ال   تفي بالغرض 
 بكلفة ميسورة على الدوام

املتعلق بالجوانب املتصلة 
بالتجارة من حقوق امللكية 

الفكرية وبال حة العامة، الذي 
يؤكد حق البلدان النامية في 

االستفادة بالكامل من األحكام 
الواردة في االتفاق بشأن الجوانب 

املتصلة بالتجارة من حقوق 
لكية الفكرية املتعلقة بأوجه امل

املرونة الالزمة لحماية ال حة 
العامة، وال سيما العمل من أجل 

إمكانية حصول الجميع على 
 األدوية

WHO  Tier I 2019 

وزارة ال حة 
العامة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

معدل كثافة األخصائيين  1.ج.3
 ال حيين وتوزيعهم

.ج تحقيق زيادة كبيرة في تمويل 3
قطاع ال حة، وتوظيت قوى 

عاملة في هذا القطاع وتطويرها 
وتدريبها واستبقائها في البلدان 

النامية، وبخاصة في أقل البلدان 
نموا والدول الجزرية الصغيرة 

 النامية

WHO  Tier I 2019 
وزارة ال حة 

 العامة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
القدرة على تنفيذ اللوائح  1.د.3

ال حية الدولية والجاهزية ملواجهة 
 حاالت الطوارئ ال حية

.د تعزيز قدرات جميع البلدان، 3
وال سيما البلدان النامية، في 

مجال ا نذار املبكر والحد من 
املخاطر ال حية  املخاطر وإدارة

 اليوجد Tier II     الوطنية والعاملية
وزارة ال حة 

 العامة
 يير محدد

مسح 
 صحي

 يير متوفر

النسبة املئوية اللتهابات مجرى  2.د.3
الدم الناتجة عن كائنات مقاومة 

 للميكروبات املحددة. 
[Not official translation] 

 

م فر  وتعزيز ال يد التعليم على للحتو   متكافئة سبل لل مي  تتاح أن :  مان4الهدف 
ّ
 لل مي  الحياة مدى التعل

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

UNESCO-
UIS 

OECD Tier I 2019 
وزارة التعليم 

 والتعليم العالي
 سنوي 

سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة األطفال والشباب )أ(  1. 1. 4

في الصت الثاني/الثالث؛ و )ب( في 

نهاية املرحلة االبتدائية؛ و )ج( في 

نهاية املرحلة األولى من التعليم 

الثانوي، الذين يحققون على األقل 

األدنى من مستوى الكفاءة في الحد 

الرياضيات، حسب ‘ 2’القراءة، و ‘ 1’

 الجنس

ضمان أن يتمّتع جميع  1. 4 

الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي 

وثانوي مجاني ومنصت وجّيد 

يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية 

 2030مالئمة وفعالة بحلول عام 

    
Tier I 
(provisional) 

2012 

وزارة التعليم 

والتعليم العالي + 

جهاز التخطيق 

 واالحصاء

 يير محدد

مسح 

العنقودي 

متعدد 

 املؤشرات

 متوفر

معدل إتمام الدراسة  2. 1. 4 

)التعليم االبتدائي واملرحلة األولى من 

التعليم الثانوي، واملرحلة الثانية من 

 Not officialالتعليم الثانوي( .]

translation] 

UNICEF 

UNESCO-
UIS, OECD, 
World Bank, 
WHO 

Tier II 2019 

وزارة التعليم 
والتعليم العالي + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة األطفال دون الخامسة  1. 2. 4
الذين هم ماضون على املسار 

ال حيح من حيث النمو في مجاالت 
ال حة، والتعلم، والرفاه النفسس  

 واالجتماعي، حسب الجنس

كفالة أن تتاح لجميع  2. 4
الفتيات والفتيان، بحلول عام 

فرص الحصول على نوعية  2030
جيدة من النماء والرعاية في 

مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم 
قبل االبتدائي ح   يكونوا 
-UNESCO جاهزين للتعليم االبتدائي

UIS 
UNICEF,  
OECD Tier I 2019 

وزارة التعليم 
والتعليم العالي + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

م 2. 2. 4
ُّ
معدل املشاركة في التعل

م )قبل سنة واحدة من سن 
َّ
املنا

االلتحاق الرسم  بالتعليم 
 االبتدائي(، حسب الجنس

UNESCO-
UIS 

OECD,  
Eurostat,  
ILO 

Tier II 2019 

وزارة التعليم 
والتعليم العالي + 
جهاز التخطيق 

واالحصاء + 
مؤسسات ومراكز 
التدريب+ وزارة 
األوقاف )دور 

 التحفيظ(

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

معدل مشاركة الشباب 1. 3. 4 

والكبار في التعليم الرسم  ويير 

الرسم  والتدريب خالل االثن  عشر 

 السابقة، حسب الجنس
 
 شهرا

كفالة تكافؤ فرص جميع  3. 4

النساء والرجال في الحصول على 

التعليم التقن  واملنه  والتعليم 

العالي الجّيد وامليسور التكلفة، 

بما في ذلك التعليم الجامتي، 

 2030بحلول عام 

UNESCO-
UIS,  
ITU 

OECD Tier II 2019 
وزارة املواصالت 

 واالتصاالت
 متوفر مسح سنوي 

نسبة الشباب والبالغين 1. 4. 4 

الذين تتوافر لديهم مهارات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
 حسب نوع املهارة

تحقيق زيادة كبيرة في عدد 4. 4 

الشباب والكبار الذين تتوافر 

لديهم املهارات املناسبة، بما في 
ذلك املهارات التقنية واملهنية، 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

للعمل وشغل وظائت الئقة 

وملباشرة األعمال الحرة، بحلول 

  2030عام 

UNESCO-
UIS 

OECD 
Tier I/II 
depending on 
indice 

2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 

 إدارية
 متوفر

مؤشرات التكافؤ 1. 5. 4 
)أنث /ذكرأوريفي/حضريوأدنى/أعلى 

خمس السكان ثراء، وفئات أخرى 

مثل ذوي ا عاقة وأفراد الشعوب 

األصلية، واملتضررين من ال زاعات، 
م   توافرت البيانات عن ذلك( 

لجميع مؤشرات التعليم املندرجة في 

 يمكن تفصيلها هذه القائمة، ال  

القضاء على التفاوت بين  5. 4 
الجنسين في التعليم، وكفالة 

تكافؤ فرص الوصول إلى جميع 

مستويات التعليم والتدريب املنه  

للفئات الضعيفة، بما في ذلك 

لألشخاص ذوي ا عاقة، وأفراد 
الشعوب األصلية، واألطفال 

الذين اعيشون في ظروف هشة، 

 2030بحلول عام 

UNESCO-
UIS 

World Bank, 
OECD 

Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسح 
القوى 

 العاملة

 متوفر

نسبة السكان في فئة عمرية  1. 6. 4 

معينة الذين يحققون على األقل 
مستوى ثابتا من الكفاءة في املهارات 

الوظيفية املتصلة بما يلي: )أ( األمية 

 و )ب( الحساب، حسب الجنس

كفالة أن يلّم جميع   6. 4

الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، 
 ونساء على حد سواء، 

 
رجاال

بالقراءة والكتابة والحساب، 

 2030بحلول عام 

UNESCO-
UIS 

OECD,  
UNEP,  
UN 
WOMEN 

Tier II 2019 
وزارة التعليم 

 والتعليم العالي
 سنوي 

سجالت 

 إدارية
 متوفر

تعليم ’ 1‘مدى تعميم  1. 7. 4  
التعليم من  2‘املواطنة العاملية و 

أجل التنمية املستدامة، بما في ذلك 

املساواة بين الجنسين وحقوق 

ا نسان، وذلك على جميع الصعد 

في )أ( السياسات التعليمية على 
الصعيد الوطن ؛ و )ب( املناهج 

الدراسية؛ و )ج( تدريب املعلمين؛ و 

 الطالب )د( تقييم

كفالة أن يكتسب جميع   7. 4

مين املعارف واملهارات 
ّ
املتعل

الالزمة لدعم التنمية املستدامة، 
بما في ذلك جملة أمور منها 

التعليم لتحقيق التنمية 

باع أساليب 
ّ
املستدامة، وات

العيش املستدامة، وحقوق 

ا نسان، واملساواة بين الجنسين، 
والترويج لثقافة السالم ونبذ 

نت، واملواطنة العاملية، الع

وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير 

مساهمة الثقافة في التنمية 
 2030املستدامة، بحلول عام 

UNESCO-
UIS 

UNICEF,  
OECD,  
UNEP  

Tier II 2019 

وزارة التعليم 
والتعليم العالي + 

جهاز التخطيق 

 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

تحصل على نسبة املدارس ال    1.أ.4

)أ( الطاقة الكهربائية؛ و)ب( شبكة 

ا نترن  أليراض تعليمية؛ و)ج( 

أجهزة حاسوبية أليراض التعليم؛ 

و)د( بن  تحتية ومواد مالئمة 
الحتياجات الطالب ذوي ا عاقة؛ 

و)هد( مياه الشرب األساسية؛ و)و( 

مرافق صحية أساسية يير مختلطة؛ 

و)ز( مرافق أساسية لغسل األيدي 

التعاريت الواردة في مؤشر  )وفق
توفير املياه وخدمات الصرف الصحي 

 والناافة ال حية للجميع(

.أ بناء مرافق تعليمية تراعي 4

األطفال، وذوي ا عاقة، والفروق 
بين الجنسين، ورفع مستوى 

املرافق التعليمية القائمة، وتهيئة 

بيئة تعليمية فعالة ومأمونة 

وخالية من العنت وشاملة 

 للجميع

OECD 
UNESCO-
UIS 

Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

حجم تدفقات املساعدة  1.ب.4

ا نمائية الرسمية لتقديم املنح 

الدراسية، حسب القطاع ونوع 

 الدراسة

.ب التوسع بصورة ملحوظة 4

على الصعيد العالم  في عدد 

املنح املدرسية املتاحة للبلدان 
سيما أقل البلدان النامية، وال 

نموا، والدول الجزرية الصغيرة 

النامية، والبلدان األفريقية، 

لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في 

ذلك التدريب املنه  وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، والورامج 

التقنية والهندسية والعلمية في 

البلدان املتقدمة والبلدان النامية 

 2020األخرى، بحلول عام 

UNESCO-
UIS 

OECD Tier II 2019 

وزارة التعليم 

والتعليم العالي + 

جهاز التخطيق 

 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة املعلمين الحاصلين على 1.ج.4

الحد األدنى من املؤهالت املطلوبة 

 حسب املستوى التعليم  

[Not official translation] 

.ج تحقيق زيادة كبيرة في عدد 4
املعلمين املؤهلين، بوسائل منها 

التعاون الدولي لتدريب املعلمين 

في البلدان النامية، وبخاصة في 

ا والدول الجزرية  أقل البلدان نموًّ

الصغيرة النامية، بحلول عام 
2030 

 وال تيات الفساق كل وتمكين ال فسين بين املساواة : تحقيف5الهدف 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

UN Women, 
World Bank, 
OECD 
Development 
Centre 

OHCHR Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 

 إدارية
 متوفر

ما إذا كان ثمة أطر قانونية  1. 1. 5 

قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ 

ورصد املساواة وعدم التمييز على 
 أساس الجنس

القضاء على جميع أشكال  1. 5 

التمييز ضد جميع النساء 

 والفتيات في كل مكان

UNICEF,  
UN Women, 
UNFPA,  
WHO, 
UNODC 

UNSD,  
UNDP 

Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة النساء املعاشرات  1. 2. 5 

والفتيات في الخامسة عشرة وما 

فوق، الالتي تعرضن لعنت بدني أو 

جنسس  أو نفسس  من عشير حالي أو 

 
 
سابق، خالل االثن  عشر شهرا
السابقة، حسب شكل العنت 

 والعمر 

القضاء على جميع أشكال  2. 5
ضد جميع النساء العنت 

والفتيات في املجالين العام 

والخاص، بما في ذلك االتجار 

بالبشر واالستغالل الجنسس  ويير 

  ,UNICEF ذلك من أنواع االستغالل
UN Women, 
UNFPA,  
WHO, 
UNODC 

UNSD,  
UNDP 

Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة النساء والفتيات في  2. 2. 5  

الخامسة عشرة وما فوق الالتي 

تعرضن لعنت جنسس  من أشخاص 
 
 
يير العشير، خالل االثن  عشر شهرا

السابقة، حسب العمر ومكان 

 حدوث العنت

UNICEF 

WHO,  
UNFPA,  
UN Women,  
DESA 
Population 
Division 

Tier I 2012 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 محدديير 

مسح 

العنقودي 
متعدد 

 املؤشرات

 متوفر

نسبة النساء الالتي تتراوح  1. 3. 5 

سنة، والالتي  24و  20أعمارهن بين 

تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ 
سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن 

 الثامنة عشرة

القضاء على جميع  3. 5 
املمارسات الضارة، من قبيل 

، زواج األطفال، والزواج املبكر

والزواج القسري، وتشويه 

 األعضاء التناسلية للناث
UNICEF 

UNFPA,  
WHO 

Tier I 2019 
وزارة ال حة 

 العامة
 سنوي 

سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة الفتيات والنساء  2. 3. 5 

 49و  15الالتي تتراوح أعمارهن بين 

، والالتي خضعن لعملية 
 
عاما

تشويه/بتر األعضاء التناسلية، 

 حسب العمر

UNSD, 
UN Women  

Tier II 2012 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 يير محدد

مسح 
استخدام 

 الوق 

 متوفر

نسبة الوق  املخص  1. 4. 5 
لألعمال امل زلية وأعمال الرعاية يير 

املدفوعة األجر، حسب الجنس 

 والعمر واملكان

االعتراف بأعمال الرعاية 4.5 

والعمل امل زلي يير املدفوعة األجر 

وتقديرها، بتوفير الخدمات 

العامة والهياكل األساسية، 
ووضع سياسات للحماية 

االجتماعية، وتعزيز تقاسم 

املسؤولية داخل األسرة املعيشية 

والعائلة، حسبما يكون ذلك 
 مناسبا على الصعيد الوطن 

IPU,  
UN Women 

World Bank Tier I 2019 

وزارة الداخلية + 

وزارة التنمية 

ا دارية + جهاز 

التخطيق 

 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة املقاعد ال   تشغلها 1. 5. 5 

النساء في )أ( الورملانات الوطنية، و 

 )ب( الحكومات املحلية
كفالة املشاركة الكاملة 5.5 

والفعالة للمرأة وفرصها 

املتساوية مع الرجل في شغل 
املناصب القيادية على جميع 

مستويات صنع القرار في الحياة 

 ILO السياسية واالقتصادية والعامة
 

Tier I 2019 

وزارة التنمية 
ا دارية والعمل 

والشؤون 

االجتماعية 

+جهاز التخطيق 

 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة النساء في املناصب 2. 5. 5

 ا دارية

UNFPA UN Women  Tier II 2019 
وزارة ال حة 

 العامة
 سنوي 

سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة النساء الالتي تتراوح 1. 6. 5 

سنة  49سنة و  15أعمارهن بين 

والالتي يتخذن بأنفسهن قرارات 

مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، 

واستخدام وسائل منع الحمل، 
 والرعاية املتعلقة بال حة ا نجابية

كفالة حصول الجميع على  6.5 

خدمات ال حة الجنسية 

وا نجابية وعلى الحقوق 
ا نجابية، على النحو املتفق 

عليه وفقا لورنامج عمل املؤتمر 

الدولي للسكان والتنمية ومنهاج 

عمل بيجين والوثائق الختامية 

 ملؤتمرات استعراضهما
UNFPA 

UN Women,  
DESA 
Population 
Division, 
WHO 

Tier II 2019 
وزارة ال حة 

 العامة
 سنوي 

سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال   لديها 2. 6. 5 

قوانين وأنامة تكفل حصول 

 15النساء والرجال الذين في سن 

سنة فأكثر على خدمات الرعاية 

واملعلومات والتثقيت في مجال 
ال حة الجنسية وا نجابية على 

 نحو كامل وعلى قدم املساواة

FAO 

UN Women, 
UNSD,  
UNEP,  
World Bank,  
UN-Habitat 

Tier II 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 

 إدارية
 متوفر

)أ( نسبة مجموع املزارعين  1.أ.5

الذين يمتلكون أراض زراعية أو 

لديهم حقوق مضمونة في األراوس  
الزراعية، حسب الجنس؛ و )ب( 

ك أو أصحاب 
ّ
حصة املرأة بين املال

.أ إجراء إصالحات ملنح املرأة 5

حقوقا متساوية في املوارد 

االقتصادية، وكذلك إمكانية 
حصولها على حق امللكية 

والسيطرة على األرض وييرها من 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

الحقوق في األراوس  الزراعية، 

 حسب نوع الحيازة

املمتلكات، وعلى الخدمات 

املالية، وامليراث واملوارد 

الطبيعية، وفقا للقوانين 
 الوطنية

FAO 
World Bank,  
UN Women 

Tier II 2019 سنوي  وزارة العدل 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة البلدان ال   يكفل فيها  2.أ.5

ا طار القانوني )بما في ذلك القانون 
العرفي( للمرأة املساواة في الحقوق 

في ملكية األراوس  و/أو السيطرة 

 عليها

ITU 
 

Tier II 2019 
وزارة املواصالت 

 واالتصاالت
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
نسبة األفراد الذين يملكون  1.ب.5

 الهاتت املحمول حسب الجنس

.ب تعزيز استخدام 5

التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، من أجل تعزيز 

 تمكين املرأة

UN Women, 
OECD, 
UNDP 

 
Tier II اليوجد 

وزارة التنمية 

ا دارية والعمل 
والشؤون 

 االجتماعية

 يير محدد
سجالت 

 إدارية
 يير متوفر

نسبة البلدان ال   لديها نام  1.ج.5

لتخصي  وتتبع املخصصات 
العامة املرصودة للمساواة بين 

 الجنسين وتمكين املرأة

.ج اعتماد سياسات سليمة 5

وتشريعات قابلة للنفاذ وتعزيز 

هذه السياسات والتشريعات 
للنهوض باملساواة بين الجنسين 

لفتيات على وتمكين كل النساء وا

 جميع املستويات

 

 مستدامة إدارة وإدارتها لل مي  التحي الترف وطدمات املياه توافر : ك الة6الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

WHO, 
UNICEF 

UNEP,  
UN-Habitat Tier II 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة السكان الذين  1. 1. 6 
استفيدون من خدمات مياه الشرب 

 ال   تدار بطريقة مأمونة

تحقيق هدف حصول  1. 6 
الجميع على نحو منصت على 

مياه الشرب املأمونة وامليسورة 
 2030التكلفة بحلول عام 

WHO, 
UNICEF UNEP Tier II 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة السكان الذين  1. 2. 6  
استفيدون )أ( من ا دارة السليمة 

لخدمات الصرف الصحي، و )ب( 
مرافق يسل اليدين بالصابون 

 واملياه

تحقيق هدف حصول  2. 6 
الجميع على خدمات الصرف 

الصحي والناافة ال حية، وإنهاء 
التغوط في العراء، وإيالء اهتمام 

خاص الحتياجات النساء 
ومن اعيشون في أوضاع والفتيات 

 2030هشة، بحلول عام 
WHO,  
UN-Habitat, 
UNSD 

UNEP, 
OECD, 
Eurostat 

Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
نسبة مياه الصرف الصحي  1. 3. 6 

 املعالجة بطريقة آمنة
تحسين نوعية املياه بالحد  3. 6 

من التلوث، ووقت إلقاء 
النفايات واملواد الكيميائية 

الخطرة، وتقليل تسّرهها إلى أدنى 
حد، وخف  نسبة مياه املجاري 
يير املعالجة إلى النصت، وزيادة 
إعادة التدوير وإعادة االستخدام 

املأمون بنسبة كبيرة على الصعيد 
 2030العالم ، بحلول عام 

UNEP UN-Water Tier II اليوجد 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

 واملاء
 يير محدد

سجالت 
 إدارية

 يير متوفر
نسبة الكتل املائية اآلتية  2. 3. 6 

 من مياه محيطة ذات نوعية جيدة

FAO 

UNEP,  
IUCN, 
UNSD, 
OECD, 
Eurostat 

Tier I 2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

واملاء + جهاز 
التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

التغير في كفاءة استخدام 1. 4. 6  
 املياه على مدى فترة من الزمن 

تحقيق زيادة كبيرة في  4. 6 
كفاءة استخدام املياه في جميع 
القطاعات، وكفالة سحب املياه 

العذبة وإمداداتها على نحو 
مستدام من أجل معالجة شح 

املياه، والحد بقدر كبير من عدد 
األشخاص الذين اعانون من ندرة 

 2030املياه، بحلول عام 
FAO 

UNEP,  
IUCN, 
UNSD, 
OECD, 
Eurostat 

Tier I 2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

 واملاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

حجم الضغق الذي  2. 4. 6 
تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة 

كنسبة من موارد املياه العذبة 
 املتاحة

UNEP 
UN-Water,  
IUCN, 
Ramsar 

Tier I 2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

 واملاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
درجة تنفيذ ا دارة  1. 5. 6 

 (100-املتكاملة للموارد املائية )صفر
تنفيذ ا دارة املتكاملة  5. 6 

ملوارد املياه على جميع املستويات 
بوسائل منها التعاون العابر 
للحدود، حسب االقتضاء، 

 2030بحلول عام 

UNESCO-
IHP,  
UNECE  Tier I 2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

 واملاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 الينطبق

نسبة مناطق أحواض املياه  2. 5. 6 
العابرة للحدود ال   لها ترتيبات 

تنفيذية تتعلق بالتعاون في مجال 
 املياه

UNEP, 
Ramsar 

UN-Water, 
IUCN 

Tier I اليوجد 

املؤسسة 

القطرية للكهرباء 

 واملاء

 يير محدد
سجالت 

 إدارية
 يير متوفر

نسبة التغير في نطاق  1. 6. 6  

النام ا يكولوجية املتصلة باملياه 

 خالل فترة من الزمن

حماية وترميم النام 6. 6 

ا يكولوجية املتصلة باملياه، بما 

في ذلك الجبال والغابات 

واألراوس  الرطبة واألنهار 

ومستودعات املياه الجوفية 

 2020والبحيرات، بحلول عام 

WHO, 
OECD 

UNEP, 
UN-Water Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
مقدار املساعدة ا نمائية  1.أ.6

الرسمية املتصلة باملياه والصرف 
.أ توسيع نطاق التعاون الدولي 6

وتقديم الدعم في مجال بناء 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

 من خطة 
 
الصحي ال   تعد جزءا

 إنفاق تتولى الحكومة تنسيقها
النامية في القدرات إلى البلدان 

األنشطة والورامج املتصلة باملياه 
والصرف الصحي، بما في ذلك 

جمع املياه، وإزالة ملوحتها، 
وكفاءة استخدام املياه، ومعالجة 

املياه املستعملة، وتكنولوجيات 
 إعادة التدوير وإعادة االستخدام

WHO, 
OECD UNEP Tier I 2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

 واملاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة الوحدات ا دارية  1.ب.6
املحلية ال   لديها سياسات 

وإجراءات تنفيذية راسخة في ما 
يتعلق بمشاركة املجتمعات املحلية 

في إدارة خدمات املياه والصرف 
 الصحي

.ب دعم وتعزيز مشاركة 6
املجتمعات املحلية في تحسين 

 إدارة املياه والصرف الصحي

 

 واملستدامة املوثوقة الحديثة الةاقة طدمات على ميسورة بتكل ة ال مي  حتو   ك الة: 7الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

World Bank 
IEA,  
UN-Energy  

Tier I 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة السكان املستفيدين  1. 1. 7 

 من خدمات الكهرباء
كفالة حصول الجميع  1. 7

بتكلفة ميسورة على خدمات 

الطاقة الحديثة املوثوقة بحلول 

 2030عام 
WHO UN-Energy Tier I 2019 

جهاز التخطيق 

 واالحصاء

 10كل 

سنوات ، 

 وسنويا

تعداد 

وسجالت 

 إدارية

 متوفر

نسبة السكان الذي  2. 1. 7 

 على الوقود 
 
اعتمدون أساسا

 والتكنولوجيا النايفين

UNSD, 
IEA, 
IRENA 

World Bank,  
UN-Energy 

Tier I 2019 

املؤسسة 

القطرية للكهرباء 

واملاء + جهاز 

التخطيق 

 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

حصة الطاقة املتجددة في 1. 2. 7 

 مجموع االستهالك النهائي للطاقة

تحقيق زيادة كبيرة في  2. 7 

حصة الطاقة املتجددة في مزيج 

   2030الطاقة  بحلول عام 

UNSD, 
IEA 

World Bank,  
UN-Energy 

Tier I اليوجد 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسوح 

ا حصاءا

ت 

االقتصاد

 ية

 يير متوفر

كثافة الطاقة ال   تقاس  1. 3. 7 

من حيث الطاقة األولية والناتج 

 املحلي ا جمالي

مضاعفة املعدل العالم   3. 7 

ن في كفاءة استخدام  للتحسُّ

 2030الطاقة بحلول عام 

OECD,  
IRENA  

IEA,  
UN-Energy, 
UNEP 

Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

التدفقات املالية الدولية  1.أ.7

املوجهة إلى البلدان النامية لدعم 

أنشطة البحث والتطوير في مجاالت 

الطاقة النايفة وإنتاج الطاقة 

 املتجددة، بما في ذلك النام الهجينة

.أ  تعزيز التعاون الدولي من 7

أجل تيسير الوصول إلى بحوث 

وتكنولوجيا الطاقة النايفة، بما 

قة بالطاقة في ذ
ّ
لك تلك املتعل

املتجددة، والكفاءة في استخدام 

الطاقة، وتكنولوجيا الوقود 

األحفوري املتقدمة واألنات، 

وتشجيع االستثمار في الهياكل 

األساسية للطاقة وتكنولوجيا 

الطاقة النايفة، بحلول عام 

2030 

  
 

Tier I 
(provisional) 

2019 

املؤسسة 

القطرية للكهرباء 

+ جهاز واملاء 

التخطيق 

 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

تركيب قدرة توليد الطاقة  1.ب.7

املتجددة في البلدان النامية )بالواط 

 Not officialللفرد الواحد( ]

translation] 

.ب توسيع نطاق الهياكل 7

األساسية وتحسين مستوى 

التكنولوجيا من أجل تقديم 

خدمات الطاقة الحديثة 

للجميع في البلدان  واملستدامة

النامية، وبخاصة في أقل البلدان 

، والدول الجزرية الصغيرة 
 
نموا

النامية، والبلدان النامية يير 

 لورامج الدعم 
 
الساحلية، وفقا

املقدم لكل منها، بحلول عام 

2030 
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 لل مي  الالئف العمل وتوفير واملنتجة، الكاملة والعمالة واملستدام، لل مي  والشامل املةرد االقتتادد النمو : تعزيز8الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

UNSD World Bank Tier I 2019 
التخطيق  جهاز 

 واالحصاء
 سنوي 

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 متوفر
معدل النمو السنوي  1. 1. 8 

للناتج املحلي ا جمالي الحقيقي 
 للفرد الواحد

الحفاظ على النمو  1. 8
 
 
االقتصادي الفردي وفقا

للاروف الوطنية، وبخاصة 
الحفاظ على نمو الناتج املحلي 

في املائة على  7ا جمالي بنسبة 
 األ

 
 في أقل البلدان نموا

 
 قل سنويا

ILO World Bank, 
UNSD Tier I 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
مسوح 

ا حصاءات 
 االقتصادية

 متوفر
معدل النمو السنوي في  1. 2. 8  

الناتج املحلي ا جمالي لكل 
 شخ  عامل

تحقيق مستويات أعلى من  2. 8  
ا نتاجية االقتصادية من خالل 

التنويع، واالرتقاء بمستوى 
التكنولوجيا واالبتكار، بطرق 
تشمل التركيز على القطاعات 

املتسمة بالقيمة املضافة العالية 
 والقطاعات الكثيفة العمالة

ILO  
Tier II 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
مسح القوى 

 العاملة
 متوفر

نسبة العمالة يير  1. 3. 8  
الرسمية في يير العمالة الزراعية، 

 حسب الجنس

تعزيز السياسات املوجهة  3. 8 
نحو التنمية وال   تدعم األنشطة 
ا نتاجية، وفرص العمل الالئق، 
ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة 

على ا بداع واالبتكار، وتشجع 
  على على إضفاء الطابع الرسم
املشاريع املتناهية الصغر 

والصغيرة واملتوسطة الحجم، 
ونموها، بطرق منها الحصول على 

 الخدمات املالية

UNEP OECD Tier II اليوجد 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 يير محدد

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 يير متوفر

األثر املادي ونصيب  1. 4. 8  
الفرد من األثر املادي ونصيب 
الناتج املحلي ا جمالي من األثر 

 املادي

تحسين الكفاءة في  4. 8  
استخدام املوارد العاملية في مجال 

االستهالك وا نتاج، تدريجيا، 
، والستي إلى 2030ح   عام 

فصل النمو االقتصادي عن 
ر التدهور البيئ ، وفقا للطا

العشري للورامج املتعلق 
باالستهالك وا نتاج املستدامين، 

مع اضطالع البلدان املتقدمة 
 النمو بدور الريادة

UNEP OECD Tier I اليوجد 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 يير محدد

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 يير متوفر

االستهالك املادي املحلي  2. 4. 8 
ونصيب الفرد من االستهالك 

املادي املحلي ونسبة االستهالك 
املادي املحلي إلى الناتج املحلي 

 ا جمالي

ILO  
Tier II 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
مسح القوى 

 العاملة
 متوفر

متوسق الدخل في  1. 5. 8  
الساعة للنساء والرجال 

العاملين،  حسب الوظيفة والعمر 
 واألشخاص ذوي ا عاقة

تحقيق العمالة الكاملة  5. 8  
واملنتجة وتوفير العمل الالئق 

لجميع النساء والرجال، بمن فيهم 
الشباب واألشخاص ذوو ا عاقة، 

وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ 
  ILO 2030بحلول عام  القيمة،

Tier I 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسح القوى 
 العاملة

 متوفر
معدل البطالة، حسب  2. 5. 8  

الجنس والعمر واألشخاص ذوي 
 ا عاقة

ILO  
Tier I 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
مسح القوى 

 العاملة
 متوفر

نسبة الشباب )الذين  1. 6. 8 
سنة و  15تتراوح أعمارهم بين 

سنة( خارج دائرة التعليم  24
 والعمالة والتدريب

الحد بقدر كبير من نسبة  6. 8 
الشباب يير امللتحقين بالعمالة أو 

التعليم أو التدريب، بحلول عام 
2020 

ILO, 
UNICEF  

Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

القوى مسح 
 العاملة

 متوفر

نسبة األطفال الذين  1. 7. 8  
سنوات و  5تتراوح أعمارهم بين 

سنة واملنخرطين في سوق  17
عمل األطفال وعددهم، حسب 

 الجنس والعمر

اتخاذ تدابير فورية وفعالة  7. 8  
للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق 
املعاصر واالتجار بالبشر، وضمان 

ال حار واستئصال أسوأ أشك
عمل األطفال، بما في ذلك 

تجنيدهم واستخدامهم كجنود، 
وإنهاء عمل األطفال بجميع 

  2025أشكاله، بحلول عام 

ILO  Tier II 2018 

وزارة التنمية 
ا دارية والعمل 

والشؤون 
االجتماعية + 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

التواتر في معدالت  1. 8. 8  
إصابات العمل املميتة ويير 

املميتة، حسب جنس املهاجرين 
 ووضعهم

حماية حقوق العمل   8.  8 
وإيجاد بيئات عمل توفر السالمة 
واألمن لجميع العمال، بمن فيهم 

العمال املهاجرون، وبخاصة 
املهاجرات، والعاملون في 

 الوظائت يير املستقرة
ILO  

Tier II 2018 

وزارة التنمية 
ا دارية والعمل 

والشؤون 
 االجتماعية

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

مستوى امتثال البلدان  2. 8. 8   
لحقوق العمل )حرية تكوين 

الجمعيات واملفاوضة الجماعية( 
 إلى نصوص منامة 

 
استنادا

العمل الدولية والتشريعات 
الوطنية، حسب الجنس ووضع 

 املهاجرين

UNWTO UNEP Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 متوفر

الناتج املحلي ا جمالي  1. 9. 8  
للسياحة املباشرة كنسبة من 
مجموع الناتج املحلي ا جمالي 

 ومن معدل النمو 

وضع وتنفيذ سياسات  9. 8 
تهدف إلى تعزيز السياحة 

املستدامة ال   توفر فرص العمل 
وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية، 

 2030بحلول عام 

IMF UNCDF Tier I 2018 
مصرف قطر 

املركزي + جهاز 
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
)أ( عدد فروع  1. 10. 8  

لكل  املصارف التجارية 
تعزيز قدرة املؤسسات  10. 8  

املالية املحلية على تشجيع 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

التخطيق 
 واالحصاء

شخ  بالغ، و )ب( 100000
عدد أجهزة الصرف اآللي لكل 

 شخ  بالغ 100 000

إمكانية الحصول على الخدمات 
املصرفية والتأمين والخدمات 
 املالية للجميع، وتوسيع نطاقها

World Bank UNCDF Tier I اليوجد 

مصرف قطر 
+ جهاز  املركزي 

التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد
سجالت 

 إدارية
 يير متوفر

 15نسبة البالغين ) 2. 10. 8
سنة فأكثر( الذين لهم حساب 
مصرفي أو حساب في مؤسسة 

مالية أخرى أو لدى مقدم 
 خدمات مالية متنقلة

OECD WTO-EIF Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

املقدمة من أجل املعونة  1.أ.8
االلتزامات واملدفوعات املتصلة 

 بالتجارة

.أ زيادة دعم املعونة املقدمة من 8
أجل التجارة للبلدان النامية 
 ،

 
وبخاصة أقل البلدان نموا

بوسائل منها ا طار املتكامل املعزز 
للمساعدة التقنية املتصلة 

بالتجارة املقدمة إلى أقل البلدان 
 
 
 نموا

ILO World Bank, 
OECD 

Tier II 2019 

وزارة التنمية 
ا دارية والعمل 

والشؤون 
 االجتماعية

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

وجود استراتيجية وطنية  1.ب.8
مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ 
تتعلق بتشغيل الشباب، سواء 

بوصفها استراتيجية قائمة بذاتها 
 من استراتيجية وطنية 

 
أو عنصرا
 للتشغيل

استراتيجية  .ب وضع وتفعيل8
عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ 

امليثاق العالم  لتوفير فرص 
للعمل، الصادر عن منامة 
العمل الدولية، بحلول عام 

2020 

 

 االبتكار وتش ي  لل مي ، الشامل التتفي  وتح يز التمود، على قادرة أساسية هياكل : إقامة9الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

World 
Bank 

UNEP, 
UNECE, 
ADB 

Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة سكان الريت  1. 1. 9 
الذين اعيشون على بعد 

كيلومترين من طريق صالحة 
 لالستعمال في جميع الفصول 

إقامة هياكل أساسية جيدة  1. 9 
النوعية وموثوقة ومستدامة 

وقادرة على الصمود، بما في ذلك 
هياكل أساسية إقليمية وعابرة 

للحدود، لدعم التنمية 
ع االقتصادية ورفاه ا نسان، م

التركيز على تيسير ُسُبل استفادة 
الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى 

 قدم املساواة

ICAO, 
ITF-OECD 

UPU,  
UNEP, 
UNECE 

Tier I 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
عدد الركاب وحجم  2. 1. 9  

 الشحنات،  حسب وسيلة النقل

UNIDO World Bank Tier I 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 متوفر
القيمة املضافة  1. 2. 9 

التصنيعية كنسبة من الناتج 
 املحلي ا جمالي للفرد

تعزيز التصنيع الشامل  2. 9 
للجميع واملستدام، وتحقيق زيادة 

في حصة  2030كبيرة بحلول عام 
الصناعة في العمالة وفي الناتج 
املحلي ا جمالي، بما يتماشس  مع 

الاروف الوطنية، ومضاعفة 
 
 
 حصتها في أقل البلدان نموا

UNIDO  Tier I 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسح القوى 
 العاملة

 رفمتو 
العمالة في الصناعة  2. 2. 9 

التحويلية كنسبة من مجموع 
 العمالة

UNIDO UNCDF Tier II اليوجد 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 يير محدد

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

جاري 
 توفير

نسبة الصناعات 1. 3. 9 
الصغيرة الحجم من مجموع 

 القيمة املضافة من الصناعات

زيادة فرص حصول  3. 9 
املشاريع الصناعية الصغيرة 

الحجم وسائر املشاريع، وال سيما 
في البلدان النامية، على الخدمات 

املالية، بما في ذلك االئتمانات 
امليسورة التكلفة، وإدماجها في 

 سالسل القيمة واألسواق

UNIDO, 
World 
Bank 

UNCDF Tier I اليوجد 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 يير محدد

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

جاري 
 توفير

نسبة الصناعات  2. 3. 9  
الصغيرة الحجم ال   لها قرض أو 

 خق ائتمان

UNIDO,  
IEA  UNEP Tier I 2007 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 يير محدد
سجالت 

 إدارية
 متوفر

انبعاثات ثاني أكسيد 1. 4. 9 
الكربون لكل وحدة من القيمة 

 املضافة 

تحسين الهياكل األساسية  4. 9 
وتحديث الصناعات بحلول عام 

لجعلها مستدامة، مع  2030
زيادة كفاءة استخدام املوارد 
وزيادة اعتماد التكنولوجيات 

والعمليات الصناعية النايفة 
، ومع قيام جميع 

 
والسليمة بيئيا

 
 
البلدان باتخاذ إجراءات وفقا

 لقدرات كل منها

UNESCO-
UIS  Tier I 2018 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 3كل 
 سنوات

مسح البحث 
 والتطوير

 متوفر
ا نفاق على البحث 1. 5. 9 

والتطوير كنسبة من الناتج املحلي 
 ا جمالي

تعزيز البحث العلم ، 5.9 
وتحسين القدرات التكنولوجية 

في القطاعات الصناعية في جميع 
البلدان، وال سيما البلدان 

بحلول عام  النامية، بما في ذلك،
، تشجيع االبتكار وتحقيق 2030

زيادة كبيرة في عدد العاملين في 
مجال البحث والتطوير لكل 

مليون شخ ، وزيادة إنفاق 
القطاعين العام والخاص على 

 البحث والتطوير

UNESCO-
UIS  Tier I 2018 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 3كل 
 سنوات

مسح البحث 
 والتطوير

 متوفر
العاملون في مجال  2. 5. 9

البحث )بمكافئ الدوام الكامل( 
 لكل مليون نسمة

OECD  Tier I سنوي  وزارة الخارجية اليوجد 
سجالت 

 إدارية
جاري 
 توفير

مجموع الدعم الدولي  1.أ.9
)املساعدة ا نمائية الرسمية 

.أ تيسير إنشاء هياكل أساسية 9
مستدامة وقادرة على الصمود في 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

با ضافة إلى التدفقات الرسمية 
 األخرى( إلى الهياكل األساسية

البلدان النامية، بتحسين الدعم 
املالي والتكنولوجي والتقن  املقدم 
للبلدان األفريقية، وأقل البلدان 

، والبلدان النامية يير 
 
نموا

الساحلية، والدول الجزرية 
 الصغيرة النامية

UNIDO OECD Tier I 2019 
التخطيق جهاز 

 واالحصاء
 سنوي 

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 متوفر

نسبة القيمة املضافة  1.ب.9
للصناعة التكنولوجية املتوسطة 

واملتقدمة من مجموع القيمة 
 املضافة

.ب دعم أنشطة التطوير 9
والبحث واالبتكار في التكنولوجيا 

املحلية في البلدان النامية، 
بوسائل منها كفالة وجود بيئة 

تية من حيث السياسات مؤا
للتنويع الصناعي وإضافة قيمة 
 للسلع األساسية بين أمور أخرى 

ITU 
 

Tier I 2019 
وزارة املواصالت 

 واالتصاالت
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
نسبة السكان املشمولين  1.ج.9

بشبكة الهاتت املحمول  حسب 
 التكنولوجيا

.ج تحقيق زيادة كبيرة في فرص 9
تكنولوجيا الحصول على 

املعلومات واالتصاالت، والستي 
إلى توفير فرص الوصول الشامل 

وامليسور إلى شبكة ا نترن  في 
أقل البلدان نموا، بحلول عام 

2020 

 

 بياها وفيما البلدان داطل املساواة عدم من : الحد10الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

World Bank  Tier II 2012/2013 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 5كل 

 سنوات
مسح انفاق 
 ودخل االسرة

 متوفر

معدالت نمو نصيب  1. 1. 10 
الفرد من إنفاق األسر املعيشية أو 

في املائة  40إيراداتها ضمن أدنى 
 من السكان ومجموع السكان

التوصل تدريجيا إلى  1. 10 
تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار 

في املائة من  40ذلك النمو ألدنى 
السكان، بمعدل أعلى من املعدل 

 املتوسق الوطن ، بحلول عام
2030 

World Bank  
Tier II 2012/2013 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 5كل 
 سنوات

مسح انفاق 
 ودخل االسرة

 متوفر

نسبة السكان الذين  1. 2. 10
في املائة من  50اعيشون دون 

متوسق الدخل، حسب الجنس 
 والعمر واألشخاص ذوي ا عاقة

تمكين وتعزيز ا دماج   2. 10
والسياسس  االجتماعي واالقتصادي 

للجميع، بصرف النار عن السن 
أو الجنس أو ا عاقة أو االنتماء 

العرقي أو ا ثن  أو األصل أو 
الدين أو الوضع االقتصادي أو 

 2030يير ذلك، بحلول عام 

OHCHR  
Tier II 2019 

اللجنة الوطنية 
 لحقوق االنسان

 متوفر سجالت إدارية سنوي 

نسبة السكان الذين  1. 3. 10
عن تعرضهم شخصيا  أبلغوا

ملمارسات تمييزية أو تحرش خالل 
االثن  عشر شهرا السابقة 

ألسباب يحار القانون الدولي 
لحقوق ا نسان التمييز على 

 أساسها

كفالة تكافؤ الفرص،  3. 10 
والحد من أوجه انعدام املساواة 

في النتائج، بوسائل منها إزالة 
القوانين والسياسات واملمارسات 

، وتعزيز التشريعات التمييزية
والسياسات وا جراءات املالئمة 

 في هذا الصدد

ILO IMF Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 متوفر

حصة العمل في الناتج  1. 4. 10 
املحلي ا جمالي، بما في ذلك 
األجور ومدفوعات الحماية 

 االجتماعية

وال سيما  اعتماد سياسات، 4. 10
سياسات مالية وسياسات بشأن 

األجور والحماية االجتماعية، 
وتحقيق مزيد من املساواة 

 
 
 يير متوفر سجالت إدارية يير محدد يير محدد اليوجد Tier II     تدريجيا

أثرالسياسات املالية   2. 4. 10 
 في إعادة التوزيع

 [Not official translation] 

IMF  
Tier I 2019 

مصرف قطر 
 املركزي 

 متوفر سجالت إدارية سنوي 
مؤشرات السالمة  1. 5. 10

 املالية

تحسين تنايم األسواق   5. 10
واملؤسسات املالية العاملية 
ورصدها وتعزيز تنفيذ تلك 

 التنايمات

DESA/FFD
O  

Tier I 2018 متوفر سجالت إدارية سنوي  وزارة الخارجية 
نسبة عضوية البلدان  1. 6. 10 

النامية وحقوقها في التصوي  في 
 املنامات الدولية

ضمان تعزيز تمثيل  6. 10
البلدان النامية وإسماع صوتها 

في عملية صنع القرار في 
املؤسسات االقتصادية واملالية 

الدولية العاملية، من أجل تحقيق 
املزيد من الفعالية واملصداقية 

 عية للمؤسساتواملساءلة والشر 

ILO, 
World Bank  Tier II 2018 

وزارة التنمية 
ا دارية والعمل 

والشؤون 
 االجتماعية

 متوفر سجالت إدارية سنوي 
تكاليت التوظيت ال    1. 7. 10 

يتحملها املوظت كنسبة من 
 ا يرادات السنوية في بلد املقصد

تيسير الهجرة وتنقل  7. 10  
األشخاص على نحو منام وآمن 

ومنتام ومتسم باملسؤولية، 
بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة 

املخطق لها وال   تتسم بحسن 
 ا دارة

DESA 
Population 
Division, 
IOM 

World Bank,  
Global 
Migration 
Group, 
UNHCR, 
UNODC, 

Tier II 2018 

وزارة التنمية 
ا دارية والعمل 

والشؤون 
 االجتماعية

 متوفر سجالت إدارية سنوي 
عدد البلدان ال    2. 7. 10 

نفذت سياسات هجرة متسمة 
 بحسن ا دارة
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

OECD 

    Tier II يير متوفر سجالت إدارية يير محدد يير محدد اليوجد 

عدد األشخاص الذين  3. 7. 10 
توفوا أو أختفوا أثناء عملية 

 Notالهجرة الى وجهة دولية ]
official translation] 

    Tier II يير متوفر سجالت إدارية يير محدد يير محدد اليوجد 
نسبة السكان الالجئين  4. 7. 10 

 حسب بلد املنشأ 
[Not official translation] 

ITC, 
UNCTAD, 
WTO  

Tier I اليوجد 

الهيئة العامة 
للجمارك + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سجالت إدارية يير محدد
خاص 

بحسابات 
 املنامات

نسبة بنود التعريفات  1.أ.10
الجمركية املطبقة على الواردات 

 والبلدان 
 
من أقل البلدان نموا

النامية املتمتعة با عفاء الكامل 
 من الرسوم الجمركية

تنفيذ مبدأ املعاملة .أ  10
الخاصة والتفضيلية للبلدان 
النامية وبخاصة أقل البلدان 
، بما يتماشس  مع اتفاقات 

 
نموا

 منامة التجارة العاملية

OECD  

Tier I 
(ODA)/Tier II 
(FDI) 

 متوفر سجالت إدارية سنوي  وزارة الخارجية 2018

مجموع تدفقات املوارد  1.ب.10
املخصصة للتنمية  حسب 

البلدان املستفيدة والبلدان 
املانحة وأنواع التدفقات )على 

سبيل املثال املساعدة ا نمائية 
الرسمية، واالستثمار األجنب  
 املباشر، والتدفقات األخرى(

.ب تشجيع املساعدة ا نمائية 10
الرسمية والتدفقات املالية، بما 

في ذلك االستثمار األجنب  
 املباشر، إلى الدول ال   تشتد

الحاجة فيها إليها، وال سيما أقل 
، والبلدان األفريقية، 

 
البلدان نموا

والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
والبلدان النامية يير الساحلية، 
 لخططها وبرامجها الوطنية

 
 وفقا

World Bank  
Tier I اليوجد 

مصرف قطر 
 املركزي 

 سجالت إدارية يير محدد
جاري 
 توفير

التحويالت تكاليت  1-.ج10
 املالية كنسبة من املبالغ املحولة

.ج خف  تكاليت معامالت 10
 3تحويالت املهاجرين إلى أقل من 

في املائة، وإلغاء قنوات 
التحويالت املالية ال   تربو 

في املائة، بحلول  5تكاليفها على 
 2030عام 

 

 ومستدامة التمود على وقادرة وآمنة لل مي  شاملة البشرية واملستوطنات املدن : جعل11الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

UN-Habitat UNEP Tier I 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة السكان  1. 1. 11
الحضريين الذين اعيشون في 

أحياء فقيرة أو مستوطنات يير 
 رسمية أو مساكن يير الئقة

كفالة حصول الجميع  1. 11 
على مساكن وخدمات أساسية 

مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، 
ورفع مستوى األحياء الفقيرة، 

 2030بحلول عام 

UN-Habitat UNEP, 
UNECE 

Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة السكان الذين  1. 2. 11 
تتوافر لهم وسائل النقل العام 

املناسبة،  حسب العمر والجنس 
 واألشخاص ذوي ا عاقة

توفير إمكانية وصول  2. 11 
الجميع إلى نام نقل مأمونة 

وميسورة التكلفة ويسهل 
الوصول إليها ومستدامة، 

وتحسين السالمة على الطرق، 
 بتوسيع نطاق النقل 

 
وخاصة

العام، مع إيالء اهتمام خاص 
الحتياجات األشخاص الذين 

اعيشون في ظروف هشة والنساء 
واألطفال واألشخاص ذوي 

وكبار السن، بحلول عام ا عاقة 
2030 

UN-Habitat UNEP Tier II 2015 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد
مسح 

استخدام 
 األراوس 

 متوفر
نسبة معدل استهالك   1. 3. 11

 األراوس  إلى معدل النمو السكاني

تعزيز التوسع الحضري   3. 11
الشامل للجميع واملستدام، 

على تخطيق وإدارة  والقدرة
املستوطنات البشرية في جميع 

البلدان على نحو قائم على 
املشاركة ومتكامل ومستدام، 

 2030بحلول عام 

UN-Habitat  
Tier II 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

  
نسبة املدن ال   لديها   2. 3. 11  

هيكل يتيح مشاركة املجتمع 
املدني على نحو مباشر في تخطيق 

املناطق الحضرية، ويعمل 
 بانتاام وُيدار بطريقة ديمقراطية

 

UNESCO-
UIS IUCN Tier II يير متوفر مسح يير محدد متاحت قطر اليوجد 

نصيب الفرد من  1. 4. 11 
مجموع النفقات )في القطاعين 

نفق لصون 
ُ
العام والخاص( ال   ت

وحماية وحفظ جميع أصناف 
التراث الثقافي والطبيتي،  حسب 

نوع التراث )ثقافي وطبيتي 
ومختلق، وما اعتوره مركز التراث 

( ومستوى الحكم 
 
العالم  تراثا

تعزيز الجهود الرامية إلى  4. 11 
حماية وصون التراث الثقافي 

 والطبيتي العالم 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

)وطن  وإقليم ، ومحلي/بلدي(، 
فاق )إنفاق ونوع ا ن

تشغيلي/استثمار( ونوع التمويل 
املقدم من القطاع الخاص 
)تورعات عينية، وتمويل من 
القطاع الخاص يير الربحي 

 وبرامج الرعاية(

UNDRR UN-Habitat,  
UNEP 

Tier II 2019 

+ وزارة الداخلية 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

عدد األشخاص  1. 5. 11 
املتوفين واملفقودين ومن تأثروا 

مباشرة بسبب الكوارث من بين 

شخ  من  100 000كل 

 السكان

تحقيق انخفاض كبير في  5. 11
عدد الوفيات وعدد األشخاص 

املتأثرين، وانخفاض كبير في 

املباشرة الخسائر االقتصادية 

املتصلة بالناتج املحلي ا جمالي 
العالم  ال   تحدث بسبب 

الكوارث، بما في ذلك الكوارث 

املتصلة باملياه، مع التركيز على 

حماية الفقراء واألشخاص الذين 

اعيشون في ظروف هشة، بحلول 
 2030عام 

UNDRR UNEP Tier II 2019 

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

الخسائر االقتصادية   2. 5. 11
املباشرة املتصلة بالناتج املحلي 

ا جمالي العالم  واألضرار ال   

لحق  بالهياكل األساسية 

الحيوية وعدد األعطال ال   

لحق  بالخدمات األساسية 
 بسبب الكوارث

UN-Habitat, 
UNSD UNEP Tier II 2019 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة النفايات الصلبة  1. 6. 11 

جمع بانتاام 
ُ
للمدن، ال   ت

 على نحو 
 
ويجري تفريغها نهائيا

كاف، من مجموع النفايات 

 الصلبة للمدن، حسب املدينة

الحد من األثر البيئ   6. 11 

رق منها 
ُ
السلب  الفردي للمدن، بط

إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء 

ة نفايات البلديات وييرها، وإدار 

 2030بحلول عام 
WHO 

UN-Habitat, 
UNEP,  
OECD 

Tier I 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

املتوسق السنوي  2. 6. 11 

ملستويات الجسيمات )على سبيل 

 2.5املثال الجسيمات من الفئة 

( في  10والجسيمات من الفئة  

ح حسب السكان(  املدن )املرجَّ

UN-Habitat  
Tier II 2015 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد
مسح 

استخدام 
 األراوس 

 متوفر

متوسق حصة املنطقة  1. 7. 11 
السكنية باملدن ال   تمثل فضاء 

مفتوحا لالستخدام العام 

للجميع، حسب العمر والجنس 

 واألشخاص ذوي ا عاقة

توفير سبل استفادة  7. 11

الجميع من مساحات خضراء 

وأماكن عامة آمنة وشاملة 

للجميع ويمكن الوصول إليها، وال 

ل سيما بالنسبة للنساء واألطفا
وكبار السن واألشخاص ذوي 

 2030ا عاقة، بحلول عام 
UNODC UN Women,  

UN-Habitat 
Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة دحايا التحرش  2. 7. 11 
البدني أو الجنسس  حسب العمر، 

والجنس، ووضع األشخاص ذوي 

ا عاقة، ومكان حدوثه خالل 

 االثن  عشر شهرا السابقة

UN-Habitat UNFPA 
Tier I 
(provisional) 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال   لديها  1.أ. 11

سياسات حضرية  وطنية أو 
خطق إنمائية إقليمية وال   )أ( 

تستجيب لديناميات السكان؛ 

)ب( ضمان تنمية إقليمية 

متوازنة؛ و )ج( زيادة الحيز املالي 

 Not officialاملحلي ]
translation] 

.أ دعم الروابق ا يجابية 11
االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 بين املناطق الحضرية واملناطق

املحيطة باملناطق الحضرية 

واملناطق الريفية، من خالل تعزيز 

تخطيق التنمية الوطنية 
 وا قليمية

UNDRR UN-Habitat,  
UNEP 

Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال   تعتمد  1.ب.11

وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد 

من مخاطر الكوارث تمشيا مع 

إطار سنداي للحد من مخاطر 
  2030-2015الكوارث للفترة 

، 2020.ب العمل، بحلول عام 11

على تحقيق زيادة كبيرة في عدد 

املدن واملستوطنات البشرية ال   

تعتمد وتنفذ سياسات وخططا 
من أجل شمول الجميع،  متكاملة

وتحقيق الكفاءة في استخدام 

املوارد، والتخفيت من تغير املناخ 

والتكيت معه، والقدرة على 

الصمود في مواجهة الكوارث، 
ووضع وتنفيذ ا دارة الكلية 

ملخاطر الكوارث على جميع 

املستويات، بما يتماشس  مع إطار 

ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 

 2030-2015للفترة 

UNDRR UNEP,  
UN-Habitat Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة الحكومات املحلية  2.ب.11
ال   تعتمد وتنفذ استراتيجيات 

محلية للحد من مخاطر الكوارث 
 مع االستراتيجيات الوطنية 

 
تمشيا

 للحد من مخاطر الكوارث
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 مستدامة وإنتا  استهالي أنما  وجود : ك الة12الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

UNEP  
Tier II 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال   لديها  1. 1. 12 
خطق عمل وطنية لالستهالك 

وا نتاج املستدامين أو ال   
أدمج  تلك الخطق في سياساتها 

 الوطنية باعتبارها أولوية أو ياية

تنفيذ ا طار العشري   1. 12
للورامج املتعلقة بأنماط 

االستهالك وا نتاج املستدامة، 
يع البلدان باتخاذ مع قيام جم

إجراءات، وتولي البلدان املتقدمة 
النمو دور الريادة، مع مراعاة 

مستوى التنمية في البلدان 
 النامية وقدراتها

UNEP OECD Tier II اليوجد 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 يير محدد

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 يير متوفر

األثر املادي، ونصيب  1. 2. 12 
الفرد من األثر املادي ونصيب 
الناتج املحلي ا جمالي من األثر 

تحقيق ا دارة املستدامة  2. 12  املادي
واالستخدام الكفؤ للموارد 

 2030الطبيعية، بحلول عام 
UNEP OECD Tier I اليوجد 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد
مسوح 

ا حصاءات 
 االقتصادية

 يير متوفر

االستهالك املادي   2. 2. 12  
املحلي ونصيب الفرد من 

االستهالك املادي املحلي ونسبة 
االستهالك املادي املحلي إلى الناتج 

 املحلي ا جمالي

FAO,  
UNEP  

Tier II 2019 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

مؤشر الخسائر  1. 3. 12 
 الغذائية العاملية

تخفي  نصيب الفرد من  3. 12 
النفايات الغذائية العاملية على 

صعيد أماكن البيع بالتجزئة 
واملستهلكين بمقدار النصت، 
والحد من خسائر األيذية في 

مراحل ا نتاج وسالسل ا مداد، 
بما في ذلك خسائر ما بعد 

 2030الحصاد، بحلول عام 

UNEP  
Tier I 2018 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد األطراف في  1. 4. 12  
االتفاقات البيئية الدولية 
املتعددة األطراف املتعلقة 

بنفايات املواد الخطرة وييرها من 
املواد الكيميائية، ال   تفي 
بتعهداتها والتزاماتها في نقل 
املعلومات على النحو الذي 
 يتطلبه كل اتفاق ذي صلة

تحقيق ا دارة السليمة  4. 12 
 للموا

 
د الكيميائية وجميع بيئيا

النفايات طوال دورة عمرها، 
 لألطر الدولية املتفق عليها، 

 
وفقا

 من إطالقها في الهواء 
 
والحد كثيرا

واملاء والتربة من أجل التقليل إلى 
أدنى حد من آثارها الضارة على 
صحة ا نسان والبيئة، بحلول 

  ,UNSD 2020عام 
UNEP 

OECD, 
Eurostat, 
UNU 

Tier II 2018 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نصيب الفرد من  2. 4. 12   
توليد النفايات الخطرة ونسبة 

جة، 
َ
النفايات الخطرة املعال

 حسب نوع املعالجة

UNSD, 
UNEP 

OECD, 
Eurostat, 
UNU 

Tier II 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
معدل إعادة التدوير  1. 5. 12 

على الصعيد الوطن  وعدد أطنان 
 املواد املعاد تدويرها

 من إنتاج  5. 12
 
الحد كثيرا

النفايات، من خالل املنع 
والتخفي  وإعادة التدوير وإعادة 

 2030االستعمال، بحلول عام 

UNEP,   
UNCTAD  

Tier II 2019 

بورصة قطر + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
عدد الشركات ال    1. 6. 12 

 تنشر تقارير تتعلق باالستدامة

تشجيع الشركات، وال  6. 12  
سيما الشركات الكبيرة والشركات 

عور الوطنية، على اعتماد 
ممارسات مستدامة، وإدراج 
معلومات االستدامة في دورة 

 تقديم تقاريرها

UNEP  Tier II 2019 سنوي  وزارة املالية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال   تنفذ  1. 7. 12 
السياسات وخطق العمل 
املتعلقة بالشراء العمومي 

 املستدام

تعزيز ممارسات الشراء  7. 12 
العمومي املستدامة، وفقا 

 للسياسات واألولويات الوطنية

UNESCO-
UIS UNEP Tier II 2019 

وزارة التعليم 
العالي +  والتعليم

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

مدى تعميم مراعاة   1. 8. 12 
‘ 2’تعليم املواطنة العاملية و ‘ 1’

التعليم من أجل التنمية 

املستدامة )بما في ذلك التثقيت 

بشأن تغير املناخ( في )أ( 

السياسات التربوية الوطنية، و 
)ب( املناهج الدراسية و )ج( 

ب املعلمين و )د( تقييم تدري

 الطالب

كفالة أن تتوافر للناس في  8. 12 
كل مكان املعلومات ذات الصلة 

والوعي بالتنمية املستدامة 
وأنماط العيش في وئام مع 

 2030الطبيعة، بحلول عام 

   
Tier I 
(provisional) اليوجد 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

واملاء + جهاز 
التخطيق 
 واالحصاء

 محدديير 
سجالت 

 إدارية
 يير متوفر

تركيب قدرة توليد الطاقة  1.أ.12
املتجددة في البلدان النامية 

 Not)بالواط للفرد الواحد( ]

official translation] 

.أ دعم البلدان النامية لتعزيز 12
قدراتها العلمية والتكنولوجية 

للمضس  قدما نحو أنماط 

 استهالك وإنتاج أكثر استدامة

    
Tier I 
(provisional) 2019 

املجلس الوطن  
 للسياحة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

تنفيذ أدوات محاسبية  1.ب.12

معيارية لرصد الجوانب 

االقتصادية والبيئية الستدامة 

 السياحة

 [Not official translation] 

.ب وضع وتنفيذ أدوات لرصد 12

تأثيرات السياحة املستدامة ال   

وتعزز الثقافة توفر فرص العمل 

واملنتجات املحلية، في التنمية 

 املستدامة
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

UNEP  
Tier I اليوجد 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد
مسوح 

ا حصاءات 
 االقتصادية

 يير متوفر

مقدار األعانات املقدمة  1.ج.12
من الوقود األحفوري لكل وحدة 

من الناتج املحلي ا جمالي )ا نتاج 
 Not officialواالستهالك( ]

translation] 

.ج ترشيد إعانات الوقود 12
األحفوري يير الفعالة ال   تشجع 

على ا سراف في االستهالك، 
وذلك بإزالة تشوهات األسواق، 
رق 

ُ
وفقا للاروف الوطنية، بط
منها إعادة هيكلة الضرائب 

والتخل  بالتدريج من ا عانات 
الضارة، حيثما وجدت،  ظهار 

مع إيالء االعتبار آثارها البيئية، 
الكامل لالحتياجات والاروف 

الخاصة للبلدان النامية، 
والتقليل إلى أدنى حد ممكن من 

اآلثار السلبية على نموها على نحو 
يكفل حماية الفقراء واملجتمعات 

 املحلية املتأثرة

 

 وآثاره املناخ لتغير للتتدد عاجلة إجراقات : اتخاذ13الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

UNDRR 
WMO,  
UNFCCC,  
UNEP 

Tier II 2019 

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

 سجالت
 إدارية

 متوفر

عدد األشخاص 1. 1. 13  
املتوفين واملفقودين ومن تضرروا 

مباشرة بسبب الكوارث من بين 
 شخ  100 000كل 

تعزيز القدرة على الصمود  1. 13 
في مواجهة املخاطر املرتبطة 

باملناخ والكوارث الطبيعية في 
جميع البلدان، وتعزيز القدرة على 

 التكيت مع تلك املخاطر

UNDRR UN-Habitat, 
UNEP 

Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال   2. 1. 13 
تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية 
للحد من مخاطر الكوارث تمشيا 

مع إطار سنداي للحد من مخاطر 
 2030-2015الكوارث للفترة  

UNDRR  Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة الحكومات  3. 1. 13 
املحلية ال   تعتمد وتنفذ 

استراتيجيات محلية للحد من 
 مع 

 
مخاطر الكوارث تمشيا

االستراتيجيات الوطنية للحد من 
 مخاطر الكوارث

    Tier II 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

عدد البلدان ذات  1. 2. 13
، مساهمات 

 
محددة وطنيا

واستراتيجيات طويلة األجل، 
وخطق وطنية للتكيت، 

واستراتيجيات على النحو املبلغ 
عنه في اتصاالت التكيت 

 Not officialواتصاالت وطنية. ]
translation] 

إدماج التدابير املتعلقة  2. 13 
بتغير املناخ في السياسات 

 واالستراتيجيات والخطق الوطنية

    Tier II 2007 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 يير محدد

سجالت 
 إدارية

 متوفر
إجمالي انبعاثات يازات  2. 2. 13 

 الدفيئة في السنة
 [Not official translation] 

UNESCO-
UIS UNEP Tier II 2019 

وزارة التعليم 
والتعليم العالي + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

( تعليم 1تعميم )مدى 1. 3. 13
( التعليم من 2املواطنة العاملية و)

أجل التنمية املستدامة في )أ( 
سياسات التعليم الوطنية؛ )ب( 

املناهج؛ )ج( إعداد املعلمين؛ 
 Not officialو)د( تقييم الطالب ]

translation] 

تحسين التعليم وإذكاء  3. 13
الوعي والقدرات البشرية 

 واملؤسسية بشأن التخفيت من
تغير املناخ، والتكيت معه، والحد 

 من أثره وا نذار املبكر به

    Tier II 2019 سنوي  وزارة الخارجية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

املبالغ املقدمة بدوالرات 1.أ.13
الواليات املتحدة سنويا فيما 

يتعلق باستمرار هدف التعبئة 
الجماعية الحالي املتمثل في 

بليون دوالر  100االلتزام بمبلغ 
  2025ح   عام 

[Not official translation] 

.أ تنفيذ ما تعهدت به األطراف 13
من البلدان املتقدمة النمو في 

مم املتحدة ا طارية اتفاقية األ 
بشأن تغير املناخ من التزام ههدف 

 100التعبئة املشتركة ملبلغ قدره 
 بحلول عام 

 
بليون دوالر سنويا

من جميع املصادر لتلبية  2020
احتياجات البلدان النامية، في 

سياق إجراءات تخفيفية مجدية 
وشفافية في التنفيذ، وجعل 

الصندوق األخضر للمناخ في حالة 
ل كامل بتزويده برأس املال تشغي

 في أقرب وق  ممكن

    Tier II 2018 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

عدد البلدان األقل نموا 1.ب.13
والدول الجزرية الصغيرة النامية 

 ،
 
ذات مساهمات محددة وطنيا
واستراتيجيات طويلة األجل، 

وخطق وطنية للتكيت، 

.ب تعزيز اآلليات الالزمة 13
لتحسين مستوى قدرات 

التخطيق وا دارة الفعالين 
املتعلقين بتغير املناخ في أقل 

البلدان نموا، والدول الجزرية 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

النحو املبلغ واستراتيجيات على 
عنه في اتصاالت التكيت 

 واتصاالت وطنية.
 [Not official translation] 

الصغيرة النامية، بما في ذلك 
والشباب  التركيز على النساء

 واملجتمعات املحلية واملهمشة

 

 املستدامة التنمية لتحقيف مستدام نحو على واستخدامها البحرية واملوارد والبحار املحيةات : ح ظ14الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

UNEP 
IOC-UNESCO, 
IMO, 
FAO 

Tier II 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

)أ( مؤشر  1. 1. 14
املغذيات الساحلية ؛ \التخثث

)ب( كثافة حطام 
 Not officialالبالستيك]

translation] 

منع التلوث البحري بجميع 1. 14 
أنواعه والحد منه بقدر كبير، وال 

سيما التلوث الناجم عن 
األنشطة الورية، بما في ذلك 

الحطام البحري، وتلوث 
 2025املغذيات، بحلول عام 

UNEP 
IOC-UNESCO, 
FAO  

Tier II 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

البلدان ال   عدد  1. 2. 14
تستخدم الُنهج القائمة على 
النام ا يكولوجية  في إدارة 

 املناطق البحرية
 [Not official translation] 

إدارة النام ا يكولوجية  2. 14
البحرية والساحلية على نحو 
مستدام وحمايتها، من أجل 

تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، 
بوسائل منها تعزيز قدرتها على 

واتخاذ ا جراءات الصمود، 
الالزمة  عادتها إلى ما كان  عليه 

من أجل تحقيق ال حة 
وا نتاجية للمحيطات، بحلول 

 2020عام 

IOC-UNESCO  UNEP Tier II 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

قياس متوسق  1. 3. 14 
الحموضة البحرية في مجموعة 

متفق عليها من محطات تمثيلية 
 ألخذ العينات

تقليل تحم  املحيطات  3. 14  
إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، 

بجملة وسائل منها تعزيز التعاون 
 العلم  على جميع املستويات

FAO 
 

Tier I 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
نسبة األرصدة  1. 4. 14 

السمكية املوجودة ضمن 
 املستويات املستدامة بيولوجيا

تنايم الصيد على نحو  4. 14  
فعال، وإنهاء الصيد املفرط 

والصيد يير القانوني، ويير املبلغ 
عنه، ويير املنام وممارسات 

الصيد املدمرة، وتنفيذ خطق 
إدارة قائمة على العلم، من أجل 

عادة األرصدة السمكية إلى ما إ
كان  عليه في أقرب وق  ممكن، 
لتصل على األقل إلى املستويات 
ال   يمكن أن تتيح إنتاج أقصس  

 تحدده 
 
يلة مستدامة وفقا ملا

خصائصها البيولوجية، بحلول 
 2020عام 

UNEP-WCMC, 
UNEP, 
IUCN 

Ramsar Tier I 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
طاق املناطق املحمية  1. 5. 14

 مقابل املناطق البحرية

في املائة على  10حفظ  5. 14 
األقل من املناطق الساحلية 

والبحرية، بما يتسق مع القانون 
 إلى 

 
الوطن  والدولي، واستنادا
أفضل املعلومات العلمية 

 2020املتاحة، بحلول عام 

FAO 
 

Tier I 2019 
 وزارة البلدية

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

التقدم الذي تحرزه  1. 6. 14 
البلدان في مدى تنفيذ الصكوك 

الدولية الرامية إلى مكافحة صيد 
األسماك يير املشروع ويير املبلغ 

 عنه ويير املنام

حار أشكال معينة من  6. 14 
ا عانات املقدمة إلى مصائد 

األسماك ال   تسهم في ا فراط في 
ات الصيد وفي صيد قدر 

األسماك، وإلغاء ا عانات ال   
تساهم في صيد األسماك يير 
املشروع ويير املبلغ عنه ويير 

املنام، وا حجام عن استحداث 
إعانات جديدة من هذا القبيل، 

مع التسليم بضرورة أن تكون 
املعاملة الخاصة والتفضيلية 

املالئمة والفعالة، للبلدان النامية 
 ال يتجزأ وأقل البلدا

 
، جزءا

 
ن نموا

من مفاوضات منامة التجارة 
العاملية بشأن ا عانات املقدمة 

ملصائد األسماك، بحلول عام 
2020  

FAO, 
UNEP-WCMC  

Tier I 2016 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

مصائد األسماك  1. 7. 14
املستدامة كنسبة من الناتج 

الدول الجزرية املحلي ا جمالي في 
الصغيرة النامية، وأقل البلدان 

، وجميع البلدان
 
 نموا

زيادة الفوائد االقتصادية  7. 14
ال   تتحقق للدول الجزرية 

الصغيرة النامية وأقل البلدان 
نموا من االستخدام املستدام 

للموارد البحرية، بجملة وسائل 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

منها ا دارة املستدامة ملصائد 
ياء املائية، األسماك، وتربية األح

 2030والسياحة، بحلول عام 

IOC-UNESCO UNEP Tier II يير متوفر مسح يير محدد يير محدد اليوجد 
نسبة مجموع امليزانية  1.أ.14

املخصصة للبحوث في مجال 
 التكنولوجيا البحرية

.أ زيادة املعارف العلمية، 14
وتطوير قدرات البحث، ونقل 

 التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة
معايير اللجنة األوقيانويرافية 

الحكومية الدولية ومبادئها 
التوجيهية املتعلقة بنقل 

التكنولوجيا البحرية، من أجل 
تحسين صحة املحيطات، وتعزيز 
إسهام التنوع البيولوجي البحري 

في تنمية البلدان النامية، وال 
سيما الدول الجزرية الصغيرة 

 النامية وأقل البلدان نموا

FAO 
 

Tier I 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

التقدم الذي تحرزه  1.ب.14
البلدان في مدى تطبيق إطار 

قانوني/تنايم /سياساتي/مؤسسس
ي اعترف بحقوق مصائد 

األسماك الصغيرة في الوصول إلى 
املوارد البحرية ويحم  تلك 

 الحقوق 

.ب تيسير وصول صغار 14
إلى املوارد  الصيادين الحرفيين

 البحرية واألسواق

UN-DOALOS, 
FAO, 
UNEP, 
ILO, 
other UN-
Oceans 
agencies 

 
Tier II 2019 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 الينطبق

عدد البلدان ال   تحرز  1.ج.14
 في التصديق على صكوك 

 
تقدما

متعلقة باملحيطات تنفذ القانون 
الصكوك الدولي، وفي قبول تلك 

وتنفيذها بموجب أطر قانونية 
وسياساتية ومؤسسية، على 

النحو الوارد في اتفاقية األمم 
املتحدة لقانون البحار، من أجل 

حفظ املحيطات ومواردها، 
 واستخدامها على نحو مستدام

.ج تعزيز حفظ املحيطات 14
ومواردها واستخدامها استخداما 
مستداما بتنفيذ القانون الدولي 

الواردة في اتفاقية األمم بصيغته 
املتحدة لقانون البحار ال   تضع 
ا طار القانوني لحفظ املحيطات 
ومواردها واستخدامها على نحو 
مستدام، على نحو ما تشير إليه 

املستقبل ”من وثيقة  158الفقرة 
 “الذي نصبو إليه

 

 التصحر، ومكافحة مستدام، نحو على الغابات وإدارة مستدام، نحو على استخدامها وتعزيز وترميمها البرية اإليكولوجية النظم : حماية15الهدف 

 البيولوجي التنوع فقدان ووقف مساره، وعكس األراض ي تدهور  ووقف

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

FAO UNEP Tier I 2015 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 يير محدد

سجالت 
 إدارية

 متوفر
مساحة الغابات 1. 1. 15  

كنسبة من مجموع مساحة 
 اليابسة

كفالة حفظ وترميم   1. 15 
النام ا يكولوجية الورية والنام 

ا يكولوجية للمياه العذبة 
الداخلية وخدماتها، وال سيما 

الغابات واألراوس  الرطبة والجبال 
واألراوس  الجافة، وكفالة 

استخدامها على نحو مستدام، 
 لاللتزامات املنصوص 

 
وذلك وفقا

عليها في االتفاقات الدولية، 
 2020عام  بحلول 

UNEP-
WCMC, 
UNEP, 
IUCN 

Ramsar Tier I اليوجد 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 يير محدد

سجالت 
 إدارية

 يير متوفر

نسبة املواقع الهامة  2. 1. 15   
ال   تجسد التنوع البيولوجي 
لليابسة واملياه العذبة وال   

تشملها املناطق املحمية، حسب 
 نوع الناام ا يكولوجي

FAO UNEP, 
UNFCCC 

Tier I اليوجد 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 يير محدد

سجالت 
 إدارية

 يير متوفر
التقدم املحرز في  1. 2. 15   

 إرساء ا دارة املستدامة للغابات

تعزيز تنفيذ ا دارة  2. 15  
املستدامة لجميع أنواع الغابات، 

ووقت إزالة الغابات، وترميم 
الغابات املتدهورة وتحقيق زيادة 

كبيرة في نسبة التشجير وإعادة 
يرس الغابات على الصعيد 

 2020العالم ، بحلول عام 

UNCCD FAO, 
UNEP 

Tier I 2005 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 يير محدد

سجالت 
 إدارية

 متوفر
نسبة األراوس   1. 3. 15 

املتدهورة إلى مجموع مساحة 
 اليابسة

مكافحة الت حر،  3. 15  
وترميم األراوس  والتربة 

املتدهورة، بما في ذلك األراوس  
املتأثرة بالت حر والجفاف 

والفيضانات، والستي إلى تحقيق 
عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور 

 2030األراوس ، بحلول عام 
UNEP-
WCMC, 
UNEP, 
IUCN 

 
Tier I 2019 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 الينطبق

التغطية محسوبة  1. 4. 15 
باملناطق املحمية من املواقع 

 املهمة للتنوع البيولوجي الجبلي

كفالة حفظ النام  4. 15 
ا يكولوجية الجبلية، بما في ذلك 
تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز 

قدرتها على توفير املنافع ال   ال 
ين  عنها لتحقيق التنمية 

 2030املستدامة، بحلول عام 
FAO UNEP Tier I 2019 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 الينطبق

مؤشر الغطاء األخضر  2. 4. 15 
 الجبلي
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

IUCN UNEP, 
CITES Tier I 2017 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 مؤشر القائمة الحمراء1. 5. 15  متوفر

اتخاذ إجراءات عاجلة  5. 15 
وهامة للحد من تدهور املوائل 

الطبيعية، ووقت فقدان التنوع 
البيولوجي، والقيام، بحلول عام 

دة  2020 بحماية األنواع املهدَّ
 ومنع انقراضها

CBD-
Secretariat 

FAO, 
UNEP Tier I 2019 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

البلدان ال   عدد 1. 6. 15
اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية 

وسياساتية لكفالة تقاسم املنافع 
 على نحو عادل ومنصت

تعزيز التقاسم العادل  6. 15 

واملنصت للمنافع الناشئة عن 

استخدام املوارد الجينية، وتعزيز 

السبل املناسبة للوصول إلى تلك 

املوارد، على النحو املتفق عليه 

 دوليا

UNODC, 
CITES UNEP Tier II 2019 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة األحياء الورية 1. 7. 15 
املتجر هها، ال   جرى صيدها أو 
 االتجار هها على نحو يير مشروع

اتخاذ إجراءات عاجلة  7. 15  

لوقت الصيد يير املشروع 

لألنواع املحمية من النباتات 

والحيوانات واالتجار هها، 

والتصدي ملنتجات األحياء الورية 

يير املشروعة، على مستويي 

 العرض والطلب على السواء

IUCN UNEP Tier II 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة البلدان ال   1. 8. 15 
تعتمد تشريعات وطنية ذات 

صلة، وتخص  موارد كافية ملنع 
إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى 

 النام ا يكولوجية أو مراقبتها

اتخاذ تدابير ملنع إدخال  8. 15 

األنواع الغريبة الغازية إلى النام 

ا يكولوجية لألراوس  واملياه 

وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير، 

ومراقبة األنواع ذات األولوية أو 

 2020القضاء عليها، بحلول عام 

CBD-
Secretariat, 
UNEP  

Tier II اليوجد 
وزارة البلدية 

 والبيئة
 يير محدد

سجالت 
 إدارية

 يير متوفر

)أ( عدد البلدان ال    1. 9. 15
وضع  أهدافا وطنية وفقا أو 

من أهداف أاشس   2مماثلة للغاية 
للتنوع البيولوجي من الخطة 

االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
في استراتيجياتها  2011-2020

وخطق عملها الوطنية للتنوع 
البيولوجي والتقدم املحرز املبلغ 

و هذه األهداف؛ و)ب( عنه نح
إدماج التنوع البيولوجي في النام 
الوطنية للمحاسبة وا بالغ ، ال   

تعرف بتنفيذ ناام املحاسبة 
 االقتصادية –البيئية 

 [Not official translation] 

إدماج قيم النام  9. 15

ا يكولوجية والتنوع البيولوجي في 

عمليات التخطيق، والعمليات 

راتيجيات الحد ا نمائية، واست

من الفقر، والحسابات، على 

الصعيدين الوطن  واملحلي، 

 2020بحلول عام 

   
Tier I 
(provisional) يير محدد وزارة الخارجية اليوجد 

سجالت 
 إدارية

 يير متوفر

)أ( املساعدات ا نمائية  1.أ.15 
الرسمية بشأن حفظ التنوع 

البيولوجي واستخدامه املستدام؛ 
و)ب( ا يرادات الناتجة و تعبئة 
األموال من األدوات االقتصادية 

ذات الصلة بالتنوع البيولوجي 
[Not official translation] 

.أ حشد املوارد املالية من 15

ة كبيرة جميع املصادر وزيادتها زياد

بغرض حفظ التنوع البيولوجي 

والنام ا يكولوجية واستخدامها 

 
 
 مستداما

 
 استخداما

   
Tier I 
(provisional) يير محدد وزارة الخارجية اليوجد 

سجالت 
 إدارية

 يير متوفر

)أ( املساعدات ا نمائية  1ب.15 
الرسمية بشأن حفظ التنوع 

البيولوجي واستخدامه املستدام؛ 
و)ب( ا يرادات الناتجة و تعبئة 
األموال من األدوات االقتصادية 

ذات الصلة بالتنوع البيولوجي 
[Not official translation] 

.ب حشد موارد كبيرة من 15

جميع املصادر وعلى جميع 

املستويات بغرض تمويل ا دارة 

املستدامة للغابات وتوفير ما 

يكفي من الحوافز للبلدان النامية 

لتعزيز تلك ا دارة، تحقيقا 

أليراض منها حفظ الغابات 

 وإعادة التحريج

UNODC, 
CITES UNEP Tier II 2019 

وزارة البلدية 
 والبيئة

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

الورية نسبة األحياء  1.ج.15
املتجر هها، ال   جرى صيدها أو 
 االتجار هها على نحو يير مشروع

.ج تعزيز الدعم العالم  15

للجهود الرامية إلى مكافحة 

الصيد يير املشروع لألنواع 

املحمية واالتجار هها، وذلك 

بوسائل تشمل زيادة قدرات 

املجتمعات املحلية على الستي إلى 

الحصول على فرص سبل كسب 

 املستدامةالرزق 
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ش ال مساملة مجتمعات إقامة على : التش ي 16الهدف   العدالة، إلى ال مي  وصو   إمكانية وإتاحة املستدامة، التنمية تحقيف أجل من أحد فيها ُيهمَّ

 املستويات جمي  على لل مي  وشاملة للمساقلة وطا عة فعالة ميسسات وبناق

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

UNODC, 
WHO 

DESA 
Population 
Division,  
UNICEF  

Tier I 2019 

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
عدد دحايا القتل 1. 1. 16  

نسمة،  100 000العمد لكل 

 حسب العمر والجنس

الحد بقدر كبير من جميع  1. 16 

أشكال العنت وما يتصل به من 

 معدالت الوفيات في كل مكان

OHCHR 

UNMAS,   
DESA 
Population 
Division 

Tier II 2019 

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
الوفيات املتصلة  2. 1. 16   

نسمة،  100 000بالندزاعات لكل 
 حسب العمر والجنس والسبب

UNODC 

UN Women, 
UNFPA,  
WHO, 
UNICEF 

Tier II 2019 

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة السكان الذين  3. 1. 16   

تعرضوا )أ( للعنت البدني و )ب( 

النفسس  و)ج( الجنسس  خالل 

 االثن  عشر شهرا السابقة

UNODC  
Tier II 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة السكان الذين  4. 1. 16   

اشعرون باألمان عند تجوالهم 
على األقدام بمفردهم في أنحاء 

 املنطقة ال   اعيشون فيها

UNICEF  Tier II 2012 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 يير محدد

مسح 
العنقودي 

متعدد 
 املؤشرات

 متوفر

نسبة األطفال الذين   1. 2. 16  

تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 

سنة والذين تعرضوا ألي  17
عقاب بدني و/أو اعتداء نفسس  

من جانب مقدمي الرعاية في 

 الشهر السابق
إنهاء ما يتعرض له  2. 16  

األطفال من سوء املعاملة 

واالستغالل واالتجار بالبشر 
 وجميع أشكال العنت والتعذيب

UNODC UNICEF Tier II 2019 
اللجنة الوطنية 
 لحقوق االنسان

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد دحايا االتجار  2. 2. 16 

نسمة،  100 000بالبشر لكل 

حسب الجنس والعمر وشكل 
 االستغالل

UNICEF UNSD,  
UNODC 

Tier II اليوجد 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 يير محدد

مسح صحي و 
مسح 

العنقودي 
متعدد 
 املؤشرات

 يير متوفر

نسبة الشابات  3. 2. 16 

والشبان الذين تتراوح أعمارهم 

سنة الذين  29سنة و  18بين 

تعرضوا للعنت الجنسس  قبل سن 
 الثامنة عشرة

UNODC  
Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة دحايا العنت  1. 3. 16 

خالل االثن  عشر شهرا السابقة 

الذين أبلغوا عما تعرضوا له من 

إيذاء إلى السلطات املختصة أو 

ييرها من آليات تسوية الندزاعات 
 املعترف هها رسميا

تعزيز سيادة القانون على  3. 16  

الصعيدين الوطن  والدولي 

وكفالة تكافؤ الفرص لوصول 

 العدالةالجميع إلى 

UNODC  
Tier I 2019 سنوي  وزارة الداخلية 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
املحتجزون يير  2. 3. 16 

املحكوم عليهم كنسبة من مجموع 

 السجناء

    Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة السكان الذين  3. 3. 16 

عانوا من نزاع في العامين 
املاضيين والذين تمكنوا من 

الوصول إلى آلية رسمية أو يير 

رسمية لتسوية املنازعات، حسب 
 Not officialنوع اآللية ]

translation] 

UNODC, 
UNCTAD  

Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

القيمة ا جمالية 1. 4. 16 
للتدفقات املالية يير املشروعة 

الداخلة والخارجة )بالقيمة 

الحالية لدوالرات الواليات 

 املتحدة(

الحد بقدر كبير من  4. 16 

التدفقات يير املشروعة لألموال 

واألسلحة، وتعزيز استرداد 
األصول املسروقة وإعادتها 

ومكافحة جميع أشكال الجريمة 

 ,UNODC 2030، بحلول عام املنامة
UNODA  

Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة األسلحة  2. 4. 16 
املضبوطة أو املعثور عليها أو 

مة ال   تحرَّت سلطة 
ّ
املسل

مختصة عن مصدرها يير 

املشروع/ظروفها أو تثّبت  من 

 مع الصكوك الدولية
 
 ذلك، تمشيا

UNODC  
Tier II 2019 

املجلس األعلى 
 للقضاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة األشخاص الذين  1. 5. 16
اتصلوا مرة واحدة على األقل 

بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة 

ملسؤول حكومي، أو طلب منهم 

أولئك املسؤولون الحكوميون 
دفع رشوة، خالل االثن  عشر 

الحد بقدر كبير من   5. 16 

 الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

 شهرا السابقة

World 
Bank, 
UNODC  

Tier I 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 الينطبق

نسبة األعمال التجارية  2. 5. 16

ال   اتصل  مرة واحدة على 

األقل بمسؤول حكومي ودفع  
رشوة إلى مسؤول حكومي أو طلب 

املسؤولون الحكوميون منها أولئك 

دفع رشوة، خالل االثن  عشر 

 شهرا السابقة

World Bank  
Tier II 2018 

وزارة املالية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

النفقات الحكومية  1. 6. 16 
الرئيسية كنسبة من امليزانية 

األصلية املعتمدة، حسب القطاع 

)أو حسب رموز امليزانية أو ما 

 شابه(

إنشاء مؤسسات فعالة  6. 16 
وشفافة وخاضعة للمساءلة على 

 جميع املستويات

UNDP  
Tier II 2012 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد

مسح 
العنقودي 

 متعدد
 املؤشرات

 متوفر
نسبة السكان الراضين  2. 6. 16 

عن تجربتهم األخيرة في االستفادة 

 من الخدمات العامة

IPU,  
UNDP 

UN Women, 
OECD 

Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسح القوى 
 العاملة

 متوفر

نسبة الوظائت  1. 7. 16 

)حسب العمر، والجنس 
واألشخاص ذوي ا عاقة، 

والفئات السكانية( في املؤسسات 

العامة )الهيئات التشريعية 

الوطنية واملحلية، والخدمة 

العامة، والسلطة القضائية( 
مقارنة بمستويات التوزيع على 

 الصعيد الوطن 

كفالة اتخاذ القرارات   7. 16 

ب لالحتياجات على نحو مستجي
وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي 

 على جميع املستويات

UNDP  
Tier II اليوجد 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 يير متوفر مسح يير محدد

نسبة السكان الذين   2. 7. 16 

اعتقدون أن صنع القرار عملية 

شاملة للجميع وملبية 

لالحتياجات، حسب الجنس 
 والعمر وا عاقة والفئة السكانية

DESA/FFD
O  

Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

نسبة عضوية البلدان  1. 8. 16 

النامية في املنامات الدولية 

وحقوقها في التصوي  في تلك 

 املنامات

توسيع وتعزيز مشاركة  8. 16

البلدان النامية في مؤسسات 

 الحوكمة العاملية

UNSD, 
UNICEF 

UNFPA,   
DESA 
Population 
Division 

Tier I 2019 
وزارة ال حة 

 العامة
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

نسبة األطفال دون سن  1. 9. 16
الخامسة الذين ُسجل  والداتهم 

في قيد السجل املدني، حسب 

 العمر

توفير هوية قانونية  9. 16 

للجميع، بما في ذلك تسجيل 

 املواليد

OHCHR 
ILO,  
UNESCO-
UIS 

Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد ما تم التحقق  1. 10. 16 

منه من حاالت القتل 
واالختطاف، واالختفاء القسري، 

واالحتجاز التعسفي، والتعذيب 

لل حفيين والعاملين في الوسق 

ا عالمي املرتبطين ههم والنقابيين 

واملدافعين عن حقوق ا نسان 
 خالل االثن  عشر شهرا املاضية

كفالة وصول الجمهور  10. 16 

علومات وحماية الحريات إلى امل

 للتشريعات 
 
األساسية، وفقا

 الوطنية واالتفاقات الدولية

UNESCO-
UIS 

World Bank,  
UNEP 

Tier I 2019 

جهاز التخطيق 
واالحصاء + وزارة 

الكواصالت 
واالتصاالت + 
هيئة الرقابة 

االدارية 
 والشفافية

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال     2. 10. 16 

تعتمد وتطبق ضمانات دستورية 

و/أو تشريعية و/أو سياساتية 

  طالع الجمهور على املعلومات

OHCHR  
Tier I 2019 

اللجنة الوطنية 
 لحقوق االنسان

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

وجود مؤسسات وطنية  1.أ.16
مستقلة لحقوق ا نسان وفقا 

 ملبادئ باريس

تعزيز املؤسسات الوطنية .أ 16
ذات الصلة، بجملة أمور منها 
التعاون الدولي، من أجل بناء 

القدرات على جميع املستويات، 
وال سيما في البلدان النامية، ملنع 

العنت ومكافحة ا رهاب 
 والجريمة

OHCHR  
Tier II 2019 

اللجنة الوطنية 
 لحقوق االنسان

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

السكان الذين  نسبة 1.ب.16
أبلغوا عن تعرضهم شخصيا 

ملمارسات تمييزية أو تحرش خالل 
االثن  عشر شهرا السابقة 

ألسباب يحار القانون الدولي 
لحقوق ا نسان التمييز على 

 أساسها

. ب تعزيز القوانين 16
والسياسات يير التمييزية 
ها لتحقيق التنمية 

ُ
وإنفاذ

 املستدامة
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 املستدامة التنمية أجل من وتفشيةها العاملية الشراكة تن ي  وسائل : تعزيز17الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

IMF OECD,  
World Bank 

Tier I 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

مسوح 
ا حصاءات 
 االقتصادية

 متوفر

مجموع ا يرادات  1. 1. 17 
الحكومية ا جمالية كنسبة من 

الناتج املحلي ا جمالي، حسب 
 املصدر

تعزيز تعبئة املوارد املحلية،  1. 17
بوسائل تشمل تقديم الدعم 

النامية، الدولي إلى البلدان 
لتحسين القدرات املحلية في 

مجال تحصيل الضرائب وييرها 
 اليوجد IMF  Tier I من ا يرادات

وزارة املالية + 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 يير محدد

سجالت 
 إدارية

 يير متوفر
نسبة امليزانية املحلية  2. 1. 17 

 املمولة من الضرائب املحلية

OECD  Tier I سنوي  الخارجيةوزارة  اليوجد 
سجالت 

 إدارية
جاري 
 توفير

صافي املساعدة  1. 2. 17 
ا نمائية الرسمية ومجموعها، 
واملساعدة ا نمائية الرسمية 

 ،
 
املقدمة إلى أقل البلدان نموا

كنسبة من الدخل القومي 
ا جمالي للجهات املانحة في لجنة 

املساعدة ا نمائية التابعة ملنامة 
امليدان  التعاون والتنمية في

 االقتصادي

قيام البلدان املتقدمة  2. 17
النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال 

املساعدة ا نمائية الرسمية 
، بما في ذلك التزام 

 
 كامال

 
تنفيذا

العديد من تلك البلدان ببلوغ 
في  0,7هدف تخصي  نسبة 

املائة من دخلها القومي ا جمالي 
للمساعدة ا نمائية الرسمية 

إلى البلدان النامية،  املقدمة
 0,15وتخصي  نسبة تتراوح بين 

في املائة من  0,20في املائة و 
الدخل القومي ا جمالي 

للمساعدة ا نمائية الرسمية 
ع  ؛ ويشجَّ

 
ألقل البلدان نموا

مقدمو املساعدة ا نمائية 
الرسمية على النار في إمكانية 
رسم هدف ُيخص  بموجبه 

من  في املائة على األقل 0,20
الناتج القومي ا جمالي للمساعدة 

ا نمائية الرسمية ألقل البلدان 
 نموا

   
Tier I (ODA) 
(provisional) اليوجد 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد
مسوح 

ا حصاءات 
 االقتصادية

جاري 
 توفير

االستثمار املباشر  1. 3. 17 
األجنب  واملساعدة ا نمائية 
الرسمية والتعاون في ما بين 

بلدان الجنوب كنسبة من إجمالي 
 امليزانية املحلية

حشد موارد مالية  3. 17 
إضافية من مصادر متعددة من 

 أجل البلدان النامية

World Bank  
Tier I 2018 

مصرف قطر 
 املركزي 

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

حجم التحويالت املالية  2. 3. 17 
)بدوالرات الواليات املتحدة( 

كنسبة من مجموع الناتج املحلي 
 ا جمالي

World Bank UNCTAD Tier I 2018 
مصرف قطر 

 املركزي 
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
تكاليت خدمة الدين   1. 4. 17 

كنسبة من صادرات السلع 
 والخدمات

البلدان النامية  مساعدة 4. 17
في تحقيق القدرة على تحمل 

الديون على املدى الطويل من 
خالل تنسيق السياسات الرامية 

إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيت 
أعباء الديون وإعادة هيكلتها، 

حسب االقتضاء، ومعالجة 
مسألة الديون الخارجية للبلدان 
الفقيرة املثقلة هها  خراجها من 

 الحرجةحالة املديونية 

UNCTAD  Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

عدد البلدان ال    1. 5. 17 
تعتمد وتنفذ أنامة ترويج 

االستثمار في البلدان النامية، 
اشمل ذلك أقل البلدان 

 [Not official translationنموا]

اعتماد نام لتشجيع  5. 17 
 ،

 
االستثمار ألقل البلدان نموا

 وتنفيذها

ITU  
Tier I 2019 

وزارة املواصالت 
 واالتصاالت

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

االشتراكات في ا نترن   1. 6. 17  
السلكي ذي النطاق العري  لكل 

 من السكان، حسب السرعة 100

تعزيز التعاون ا قليم   6. 17
والدولي بين الشمال والجنوب 

وفي ما بين بلدان الجنوب 
والتعاون الثالثي في ما يتعلق 

بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
والوصول إليها، وتعزيز تبادل 

املعارف وفق شروط متفق عليها، 
بوسائل تشمل تحسين التنسيق 

في ما بين اآلليات القائمة، وال 
سيما على مستوى األمم املتحدة، 

من خالل آلية عاملية لتيسير و 
 التكنولوجيا

UNEP-
CTCN OECD Tier II يير محدد وزارة الخارجية اليوجد 

سجالت 
 إدارية

 يير متوفر

مجموع مبلغ التمويل 1. 7. 17
املعتمد للبلدان النامية من أجل 
تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة 
 ونقلها ونشرها وتعميمها في 

 
بيئيا

 البلدان النامية

تعزيز تطوير تكنولوجيات  7. 17 
 ونقلها ونشرها 

 
سليمة بيئيا

وتعميمها في البلدان النامية 
بشروط مواتية، بما في ذلك 

الشروط التساهلية والتفضيلية، 
 وذلك على النحو املتفق عليه

ITU  
Tier I 2019  جهاز التخطيق سجالت  سنوي  نسبة األفراد الذين   1. 8. 17  متوفر التفعيل الكامل لبنك  8. 17
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

واالحصاء + 
وزارة املواصالت 

 واالتصاالت

التكنولوجيا وآلية بناء القدرات  استخدمون ا نترن  إدارية
في مجاالت العلم والتكنولوجيا 

 
 
واالبتكار لصالح أقل البلدان نموا

، وتعزيز 2017بحلول عام 
استخدام التكنولوجيات 

التمكينية، وال سيما تكنولوجيا 
 ت واالتصاالتاملعلوما

OECD  
Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

القيمة الدوالرية 1. 9. 17  
للمساعدة املالية والتقنية 

)بوسائل تشمل التعاون بين 
الشمال والجنوب وفي ما بين 

بلدان الجنوب والتعاون الثالثي( 
 املرصودة للبلدان النامية

تعزيز الدعم الدولي  9. 17 
لتنفيذ بناء القدرات في البلدان 

 ومحدد 
 
 فعاال

 
النامية تنفيذا

األهداف من أجل دعم الخطق 
الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع 

أهداف التنمية املستدامة، 
بوسائل تشمل التعاون بين 

الشمال والجنوب وفي ما بين 
 بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

WTO, 
ITC, 
UNCTAD  

Tier I اليوجد 

الهيئة العامة 
للجمارك + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 يير محدد
سجالت 

 إدارية

خاص 
بحسابات 
 املنامات

املتوسق املرجح 1. 10. 17  
للتعريفات الجمركية في جميع 

 أنحاء العالم

إيجاد ناام تجاري  10. 17
متعدد األطراف عالم  وقائم على 

تمييزي القواعد ومفتوح ويير 
ومنصت في إطار منامة التجارة 

العاملية، بوسائل منها اختتام 
املفاوضات الجارية في إطار خطة 

الدوحة ا نمائية ال   وضعتها 
 تلك املنامة

WTO, 
ITC, 
UNCTAD  

Tier I 2019 

الهيئة العامة 
للجمارك + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

حصة البلدان  1. 11. 17  
 من 

 
النامية وأقل البلدان نموا

 الصادرات العاملية

تحقيق زيادة كبيرة في  11. 17
صادرات البلدان النامية، وال 

سيما بغرض مضاعفة حصة أقل 
 من الصادرات 

 
البلدان نموا

 2020العاملية بحلول عام 

WTO, 
ITC, 
UNCTAD  Tier I اليوجد 

الهيئة العامة 
للجمارك + جهاز 

التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
جاري 
 توفير

متوسق التعريفات  1. 12. 17  
الجمركية ال   تواجهها البلدان 

النامية وأقل البلدان نموا والدول 
 الجزرية الصغيرة النامية

تحقيق التنفيذ املناسب  12. 17 
التوقي  لوصول منتجات جميع 

 إلى األ 
 
سواق أقل البلدان نموا

بدون رسوم جمركية أو حص  
 مع قرارات 

 
مفروضة، تماشيا

منامة التجارة العاملية، بوسائل 
منها كفالة جعل قواعد املنشأ 

التفضيلية املنطبقة على واردات 
 
 
 شفافة

 
أقل البلدان نموا

، وكفالة مساهمة تلك 
 
وبسيطة

القواعد في تيسير الوصول إلى 
 األسواق

World Bank  
Tier II 2019 

جهاز التخطيق 
واالحصاء + 

وزارة املالية + 
مصرف قطر 

 املركزي .

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

لوحة متابعة حالة  1. 13. 17  
 االقتصاد الكلي

تعزيز استقرار االقتصاد  13. 17 
الكلي على الصعيد العالم  

بوسائل تشمل تنسيق السياسات 
 وتحقيق اتساقها

UNEP  
Tier II 2019 

التخطيق جهاز 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال    1. 14. 17  
لديها آليات لتعزيز اتساق 

 سياسات التنمية املستدامة

تعزيز اتساق السياسات  14. 17
 أليراض التنمية املستدامة

OECD,  
UNDP  

Tier II يير محدد يير محدد يير محدد اليوجد 
جاري 
 توفير

مدى استخدام أطر  1. 15. 17  
النتائج وأدوات التخطيق 

اململوكة للبلدان من جانب 
 مقدمي التعاون ا نمائي

احترام الهامش  15. 17 
السياساتي والقيادة لكل بلد 

لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء 
على الفقر وتحقيق التنمية 

 املستدامة

OECD,  
UNDP UNEP Tier II 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال    1. 16. 17  
أبلغ  عن إحراز تقدم في ما 

يتعلق بأطر رصد فعالية التنمية 
ألصحاب املصلحة املتعددين ال   

تدعم تحقيق أهداف التنمية 
 املستدامة

تعزيز الشراكة العاملية  16. 17 
من أجل تحقيق التنمية 

راكات بين املستدامة وتكميلها بش
أصحاب املصلحة املتعددين 

لجمع املعارف والخورات 
والتكنولوجيا واملوارد املالية 

وتقاسمها، وذلك ههدف دعم 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

في جميع البلدان، وال سيما 
 البلدان النامية

    Tier II يير محدد وزارة الخارجية اليوجد 
سجالت 

 إدارية
 يير متوفر

التزامات بمبلغ   1. 17. 17 
بدوالرات الواليات املتحدة 

للشراكات بين القطاعين العام 
والخاص من أجل البنية التحتية 

[Not official translation] 

تشجيع وتعزيز الشراكات 17. 17 
العامة والشراكات بين القطاع 

العام والقطاع الخاص وشراكات 
املجتمع املدني الفعالة، 

باالستفادة من الخورات املكتسبة 
من الشراكات ومن استراتيجياتها 

 لتعبئة املوارد
 البيانات والرصد واملساءلة

UNSD   Tier II 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر
مؤشر القدرة   1. 18. 17 

ا حصائية لرصد أهداف التنمية 
تعزيز تقديم الدعم لبناء  18. 17

قدرات البلدان النامية، بما في 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اطر 
بيانات 

 لعام

ال هة 
 املسيولة

دورية 
 البيانات

متدر 
 امليشر

حالة 
 امليشر

 الغاية امليشر

 Not officialاملستدامة. ]
translation] 

 والدول 
 
ذلك أقل البلدان نموا

الجزرية الصغيرة النامية، 
ر لتحقيق زيادة كبيرة في تواف

بيانات عالية الجودة ومناسبة 
التوقي  وموثوقة ومفصلة 

حسب الدخل، والجنس، والسن، 
واالنتماء العرقي وا ثن ، والوضع 

من حيث الهجرة، وا عاقة، 
واملوقع الجغرافي، وييرها من 

الخصائ  ذات الصلة في 
السياقات الوطنية، بحلول عام 

2020 

 
PARIS21  Tier I 2019 

جهاز التخطيق 
 واالحصاء

 سنوي 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

عدد البلدان ال   2. 18. 17  
لديها تشريعات إحصائية على 

الصعيد الوطن  وال   تتقيد 
باملبادئ األساسية للحصاءات 

 الرسمية

PARIS21 

UNSD, 
Regional 
Commission
s, 
World Bank 

Tier I 2019 
جهاز التخطيق 

 واالحصاء
 سنوي 

سجالت 
 إدارية

 متوفر

عدد البلدان ال    3. 18. 17  
لديها خطة إحصائية وطنية 

ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، 
 حسب مصدر التمويل

PARIS21 

UNSD, 
Regional 
Commission
s, 
World Bank 

Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية 
سجالت 

 إدارية
 متوفر

القيمة الدوالرية  1. 19. 17 
لجميع املوارد املتاحة لتعزيز 

القدرات ا حصائية في البلدان 
 النامية

االستفادة من املبادرات  19. 17 
القائمة لوضع مقاييس للتقدم 

املحرز في تحقيق التنمية 
املستدامة تكمل الناتج املحلي 
ا جمالي، ودعم بناء القدرات 

نامية، ا حصائية في البلدان ال
 2030بحلول عام 
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