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 تقديــــــم 
  

 

ــي لقــد دشــن العــالم  خطــة التنميــ ــى حجــم ٢٠١٦مطلــع ينــاير  ة املســتدامة  ــدف الوقــوف ع ، و
ــي دولــة قطــر والتحــديات  ــي تحقيــق األهــداف الســبع عشــر  للتنميــة املســتدامة   التقــدم املحــرز 
ي إنجاز الغايات الخاصـة بتلـك األهـداف ، يـأتي إصـدار هـذا التقريـر ليوضـح  ال تواجه الدولة 

ـــي تح قيـــق هـــذه الغايـــات، ونســـتخلص منـــه جوانـــب القـــوة ومكـــامن التحـــدي الـــذي قـــد يواجهنـــا  
ـــي تنفيـــذ  الـــدروس ـــى مـــا تحقـــق مـــن نجاحـــات  ـــي التصـــدي للتحـــديات والبنـــاء ع ـــ تســـاعدنا   ال
  ).٢٠١٥-٢٠٠٠اإلنمائية لأللفية ( األهداف

  
ـــىوتجـــدر اإلشـــارة   ، وضـــمان حصــــول وفـــق الغايـــات  املوضـــوعة ٢٠٣٠دامة أن مســـؤولية تحقيـــق أهـــداف التنميــــة املســـت إ

ن القطاعـات الثالثـة الحكـومي والخـاص  ي مسؤولية تضـامنية وتشـاركية  بـ ي مختلف جوانب التنمية املستدامة   تقدم 
راتجية التنمية الوطنية (   ) .٢٠٢٢-٢٠١٨واملجتمع املدني املسؤولة جميعها عن تنفيذ اس

  
ــــالقــــد أوضــــح التقريــــر بــــأن دولــــة قطــــر اســــتطاعت أن تحقــــق أغلــــب أهــــداف  الســــيما املرتبطــــة  .التنميــــة املســــتدامة وغايا

ر امليــاه والطاقــة النظيفــة بأســعار معقولــة وفــرص  ن الصــحة والتعلــيم الجيــدين ، وتــوف ــى الفقــر والجــوع وتــأم بالقضــاء ع
مـن  السـالم، وبنـاء املـدن واملجتمعـات املسـتدامة الخاليـةو العمل الالئقة، والحد من أوجه عدم املساواة وتحقيق العدالـة 

ميش والجريمة، كما أوضح التقرير بأن الدولة تبـذل جهـودًا  للحـد مـن آثـ ي والتقليـل مـن أـار التغيـال نتـاج نمـاط اإل ر املنـا
ن ــــر املســــتدام الك غ ــــي التنميــــة  واالســــ ــــي حمايــــة الــــنظم األيكولوجيــــة، وتنشــــيط الشــــراكة العامليــــة  فضــــاًل عــــن جهودهــــا 

  وتعزيز وسائل تنفيذها.
  

ايــة إال أن نتقــدم بالشــكر والعرفــان  لفريــق عمــل التقريــر ولكافــة الــوزارات واألجهــزة  واملؤسســات بالدولــة وال يســعنا  ــي ال
ويدنا بالبيانات واملع يـلومات ال شكلت ركيال قامت ب إصدار التقرير الوط ألهداف التنمية املسـتدامة  زة أساسية 

رشــــد  بــــه   يشــــكل أن  حصــــاءجهــــاز التخطــــيط واإل . ويأمــــل  ــــي ن و تخــــذي القــــرار واملخططــــمهــــذا التقريــــر مرجعــــًا مهمــــًا يس
دف تحويـل قطـر بحلـول  ـ تسـ ر الحكوميـة بالدولـة املعنيـة بتحقيـق رؤيـة قطـر الوطنيـة ال مختلف الجهات الحكومية وغ

ا  ٢٠٣٠عــام  ر العــيش الكــريم لشــع ــى تحقيــق التنميــة املســتدامة ، وتــوف ــى دولــة متقدمــة قــادرة ع جــياًل بعــد جيــل ولكــل إ
ا الكرام   .سكا

ي التوفيق   وهللا و
  

ke^ßÖ]<‚Û¦<àe<^‘<J< <
 رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء
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   املقدمة 
 

ــي تحقيــق غايــات وأهــداف التنميــة املســتدامة  ــى رصــد التقــدم املحــرز  ــي ٢٠٣٠ــدف هــذا التقريــر إ قواعــد املنظمــات ، وتحــديث البيانــات الوطنيــة 
ــى تحديــد اإلجــراءات املطلوبــة والهيئــات الدوليــة ي السياســات التنمويــة املختلفــة، لكــي يســاعدهم ع ــى إعــداد مرجــع لصــناع القــرار وواضــ ، عــالوة ع

راتجية التنموية الوطنية للدولة.حإل  ي مجاالت التنمية املستدامة وإعداد تقييم ملا تم تحقيقه من إنجازات عند تطبيق االس   راز التقدم 

ـــا بالتحليـــل تقيـــيم مـــدى تحقـــق الهــــدف  ـــى ســــبعة عشـــر قســـمًا، تنـــاول كـــل قســـم م ولقـــد تـــم تقســـيم هـــذا التقريـــر عـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة إ
. فقـد تنـاول القسـم األول ت املعتمدة من قبـل األمـم املتحـدة) من خالل املؤشرا١٦٩(لـ ألهداف التنمية املستدامة السبعة عشر والغايات والغايات 

ــى الجــو  ــي كــل مكــان، والثــاني القضــاء ع ــى الفقــر  بجميــع أشــكاله  ر األمــن الغــذائي والتغذيــة املحســنة وتعزيــز الزراعــة املســتدامة،  عالقضــاء ع وتــوف
ــــي جميــــع األعمــــار، وخصــــص  ــــى ضــــمان تمتــــع الجميــــع بأنمــــاط عــــيش صــــحية وبالرفاهيــــة  الرابــــع  لبيــــان الجهــــود  القســــمبينمــــا ركــــز القســــم الثالــــث ع
ــى التعلــيم الجديــد وتعزيــز فــرص الــتعلم مــدى الحيــاة وتنــاول القســم الخــامس هــدف  .املبذولــة لضــمان أن تتــاح للجميــع ســبل متكافئــة  للحصــول ع

ن اخـتص تحقيق املساوا ي ح ن املرأة ،  ن وتمك ن الجنس ـا  القسـمة ب ي  للجميـع وإدار ـدف كفالـة تـوافر امليـاه وخـدمات الصـرف الصـ السـادس 
ى خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة. ى هدف كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة ع   إدارة مستدامة ، بينما ركز القسم السابع ع

من التقريـرن فيسـتعرض الهـدف الخـاص بتعزيـز النمـو االقتصـادي املطـرد والشـامل للجميـع واملسـتدام والعمالـة الكاملـة واملنتجـة  أما القسم الثامن
ـــ التصــنيع الشـــامل للجميـــع، ـــى الصــمود وتحف ـــى هـــدف إقامــة هياكـــل أساســية قـــادرة ع ر العمـــل الالئــق للجميـــع، بينمـــا يركــز القســـم التاســع ع  وتــوف

ـــدف جعـــل املــــدن  وتشـــجيع االبتكـــار. ـــا. والقســـم الحــــادي عشـــر  ـــدف الحـــد مــــن عـــدم املســـاواة داخـــل البلــــدان وفيمـــا بي واخـــتص القســــم العاشـــر 
ن تنـــاول القســـم الثـــاني عشـــر الهـــدف الخـــاص بكفالـــة وجـــود ســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميـــع وآوامل ـــي حـــ ـــى الصـــمود ومســـتدامة،  منـــة وقـــادرة ع

الك وإنتــاج مســتدامة،  ــى هــدف اتخــاذ إجــراءات عأنمــاط اســ ــر املنــاخ وآثــارهوركــز القســم الثالــث عشــر ع ، بينمــا ســلط القســم اجلــة للتصــدي لتغ
ى نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة. ى هدف حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها ع   الرابع عشر الضوء ع

ـى نحـو وجاء القسم الخـامس عشـر ليسـتعرض مـا قامـت بـه الدولـ  ريـة وترميمهـا وتعزيـز اسـتخدامها ع ة لتحقيـق هـدف حمايـة الـنظم االيكولوجيـة ال
ــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصــح ــ وعكــس مســاره ووقــف فقــدان التنــوع الحيــوي، بينمــا رمســتدام، وإدارة الغابــات ع  ركــز، ووقــف تــدهور األرا

ـى السادسالقسم  ى التشـجيع ع ـا أحـد مـن أجـل تحقيـق التنميـة املسـتدامة، وأتاحـة إمكانيـة وصـول  عشر  ع مـش ف إقامـة مجتمعـات مسـاملة ال 
ى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة للجميع ع   ى جميع املستويات.الجميع إ

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

ــــي إعــــداد هــــذا التقريــــر وتــــم  ــــ عــــام  االعتمــــاد  ــــى بيانــــات ح ــــ تمثلــــت ، ٢٠١٩ع ــــ كمــــا ، الســــجالت اإلداريــــةب وال ــــر املؤشــــرات بعــــض ىيتضــــمن ع  غ
نالب تتعلق اإلحصائية راتيجياتاال و  قوان   التقرير مقارنات دولية وإقليمية مع بيانات دولة قطر.، كما يتضمن دوليةال تفاقياتاالو  س

كمسح القوى العاملـة،  ةللجهات املصدرية للبيانات من الوزارات واملؤسسات الحكومية والخاصة ومصدر بيانات التعداد العام، ومسوح متخصص
رها . ،املؤشرات، مسح استخدام الوقتسح العنقودي متعدد املو ومسح  البحث العلم والتطوير،  سرة، نفاق ودخل األ إومسح    وغ

  

   



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
7 
 

 

  ٢٠١٩ أهداف التنمية املستدامة حسب حالة توفر املؤشرات مؤشراتعدد   )١جدول (

أهداف التنمية 
٢٠٣٠ املستدامة جاري  متوفر 

ره ر متوفر توف  الينطبق غ
خاص 

بحسابات 
 املنظمات

 املجموع
نسبة توفر 

 = البيانات
(A+D+E)/F  

 AB 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 التخطيط واإل 
 

ي دولة قطر ):١شكل (   )٢٠١٩( الشبكة العنكبوتية  ألهداف التنمية املستدامة حسب حالة املؤشر 

  
  

0

5

10

15

20

25

30

الهدف األول 

الهدف الثاني

الهدف الثالث

الهدف الرابع

الهدف الخامس

الهدف السادس

الهدف السابع

الهدف الثامن

الهدف العاشرالهدف التاسع

الهدف الحادي عشر

الهدف الثاني عشر

الهدف الثالث عشر

الهدف الرابع عشر

الهدف الخامس عشر

الهدف السادس عشر

الهدف السابع عشر

متوفر ره جاري توف ر متوفر غ الينطبق خاص بحساب املنظمات املجموع
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 )٢٠١٩(عدد املؤشرات املتوفرة حسب دورية البيانات   )٢جدول (

أهداف التنمية 
٢٠٣٠املستدامة   

ر محدد ةسنوي   ةغ
١٠كل

سنوات ، 
 وسنويا

 املجموع سنوات ٥كل  سنوات ٣كل 

 12 2   1 1 8األول هدف ال

 10       1 9الثانيهدف ال

 26 1     2 23الثالثهدف ال

 12       1 11الرابعهدف ال

 13       2 11الخامسهدف ال

 8         8السادسهدف ال

 5     1   4السابعهدف ال

 13         13الثامنهدف ال

 10   2   2 6التاسعهدف ال

 9 2       7العاشرهدف ال

 13       2 11الحادي عشرهدف ال

 9         9الثاني عشرهدف ال

 8       1 7الثالث عشرهدف ال

 8         8الرابع عشرهدف ال

 7       2 5عشرالخامس هدف ال

 21       2 19السادس عشرهدف ال

 15     1   14السابع عشرهدف ال

 199 5 2 3 16 173املجموع
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  ملخص الهدف األول 
  غاية ١٣عدد الغايات: 

  مؤشر ١٣عدد املؤشرات: 
  

 %٩٢ املستدامة التنمية أهداف من األول  للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

  12  متوفر

ره   0  جاري توف

ر متوفر   1  غ

  0  الينطبق

  0  بحساب املنظماتخاص 

  13  املجموع

  

ي كل مكان  :الهدف األول  ى الفقر بجميع أشكاله    القضاء ع
ن أينما كانوا بحلول عام ): ١-١الغاية ( ى الفقر املدقع للناس أجمع ، وهو ُيقاس حاليًا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل ٢٠٣٠القضاء ع

ي اليو  ١٫٩من    مدوالر 

ي (حضري/ريفي)نسبة السكان الذين  ١-١-١ ي، حسب الجنس، والعمر، والوضع الوظيفي، واملوقع الجغرا   )١(يعيشون دون خط الفقر الدو

 )١٫١جدول (
ي ( ي اليوم) ١٫٩نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدو  $

  )٢٠١٩ – ٢٠١٦حسب الجنس (

 2019 2018 2017 2016  الوحدة البيان
  الهدف بحلول 

2030  

 الجنس
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 النسبة ذكور 

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 النسبة اناث

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 النسبة املجموع

  
ي الفقر خط دون  يعيشون  الذين السكان ): نسبة١٫١شكل(  )املئوية (النسبة الدو

 

                                                            
ي دولة قطر. ١(   ) اليوجد ريف 

11.84

5.14

na 0 0
0

5

10

15

دول العالم دول العربية دول مجلس التعاون  قطر ٢٠٣٠الهدف 
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الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار ): تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون ٢-١الغاية (
ى األقل بحلول عام   ٢٠٣٠النصف ع

 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوط حسب الجنس والعمر ١-٢-١

  )١٫٢(جدول 
ن واألسر القطرية  مقاييس املستوى املعي املنخفض والدخل املحدود لألفراد القطري

  )٢٠١٢/٢٠١٣( حسب شدة الفقر

 البيان
 مستوى املعيشة املنخفض الدخل املحدود

 الشدة الفجوة النسبة الشدة الفجوة النسبة
 0.22 0.81 4.96 0.56 1.68 8.04 قطريون األفراد ال

 0.12 0.47 3.02 0.43 1.31 6.35 األسر القطرية

   املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء، مسح إنفاق ودخل األسرة.

 واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنيةنسبة الرجال والنساء  ٢-٢-١
  

  )١٫٣( جدول 
ذات املستوى املعي املنخفض ونسبة األسر ذات الدخل املحدود حسب القطريةنسبة األسر

 )٢٠١٢/٢٠١٣خصائص رب األسرة عام (

نسبة األسر ذات املستوى   خصائص رب األسرة
 املنخفض%املعي

نسبة األسر ذات الدخل 
  املحدود%

  6.4 3.0نسبة األسر القطرية

 6.2 2.8ذكور  رب األسرة جنس

 7.6 4.2إناث

 عمر رب األسرة

 2.7 0.0سنة٣٠أقل من

٣٩–٣٠1.1 3.8 

٤٩–٤٠3.0 8.9 

٥٩–٥٠4.4 5.8 

ر٦٠  6.3 3.9سنة فأك

الحالة التعليمية 
 لرب األسرة

 14.5 8.0دون االبتدائية

 9.4 4.3االبتدائية واإلعدادية

 5.6 2.3الثانوية

 0.6 1.1دبلوم فوق الثانوي

ي فما فوق  1.6 0.4جام

الحالة الزواجية لرب 
 األسرة

 1.1 0.0لم يسبق له/ـها الزواج

وج/ـه  6.6 3.0م

 12.1 1.3مطلق/ـه

 4.7 4.4أرمل/ـه

العملية لرب الحالة 
 األسرة

 4.7 8.0مشتغل

 0.0 4.3متعطل

 0.0 2.3طالب

ل  8.1 1.1متفرغة للم

 10.0 0.4أخرى

 حجم األسرة

٣–١0.0 1.7 

٦–٤1.1 4.4 

٩–٧1.6 4.3 

١٢–١٠3.6 8.6 

ر١٣  14.6 11.6فأك

ي  عدد األطفال 
 األسرة

 3.3 1.9اليوجد أطفال

٢–١1.7 4.1 

٤–٣1.4  3.6 

ر٥  16.2 8.2فأك

  املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ، مسح إنفاق ودخل األسرة.
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ر للجميع ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام ٣- ١الغاية ( ، تحقيق تغطية واسعة ٢٠٣٠): تنفيذ نظم وطنية مالئمة للحماية االجتماعية وتداب
  للفقراء والضعفاء

ن عن العمل  نسبة السكان الذين ١-٣-١ تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية حسب الجنس والفئات السكانية كاألطفال واملتعطل
ن واألشخاص ذوي اإلعاقة والحوامل واألطفال حدي الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعفاء  واملسن

  )١٫٤جدول (
ي الضمان معاش ن من املنتفععدد     فئة الضمان الجنس و حسباالجتما

)٢٠١٩-٢٠١٦(  

 2019 2018 2017 2016 الجنس فئة الضمان

 معاش أرملة
 0 0 0 0ذكور 
 263 266 405 445اناث

 263 266 405 445املجموع

  معاش مطلقة
 0 0 0 0ذكور 
 1,109 1,124 1,294 1,192اناث

 1,109 1,124 1,294 1,192املجموع

 معاش أسرة محتاجة
 830 860 872 860ذكور 
 41 28 39 55اناث

 871 888 911 915املجموع

 معاش ذوي اإلعاقة
 1,174 1,087 731 639ذكور 
 887 857 613 502اناث

 2,061 1,944 1,344 1,141املجموع

  يتيممعاش 
 833 852 786 752ذكور 
 1,032 1,054 1,004 889اناث

 1,865 1,906 1,790 1,641املجموع

 عاجز عن العمل معاش 
 786 750 610 480ذكور 
 3,203 3,131 3,151 2,855اناث

 3,989 3,881 3,761 3,335املجموع

 مسنمعاش 
 461 451 354 305ذكور 
 3,030 2,984 1,828 1,553اناث

 3,491 3,435 2,182 1,858املجموع

نمعاش   أسرة سج
 28 23 24 23ذكور 
 49 43 53 20 اناث

 77 66 77 43املجموع

 زوجة مهجورة معاش 
 0 0 0 0ذكور 
 3 3 3 4اناث

 3 3 3 4املجموع

 ةأسرة مفقودمعاش 
 4 3 0 0ذكور 
 3 2 1 2اناث

 7 5 1 2املجموع

 بدل خادممعاش 
 2,659 2,586 2,141 1,734ذكور 
 5,125 5,048 3,854 3,072اناث
 7,784 7,634 5,995 4,806املجموع

 معاش مجهول األبوين
 46 39 38 42ذكور 
 49 42 43 51اناث

 95 81 81 93املجموع

ر محدد   غ
 1 0 0 0 ذكور 
 5 0 0 0 اناث

 6 0 0 0 املجموع

ي  االجما

 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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  )١٫٤جدول (
ي الضمان معاش ن من املنتفععدد     فئة الضمان الجنس و حسباالجتما

)٢٠١٩-٢٠١٦(  

 2019 2018 2017 2016 الجنس فئة الضمان

ي السكان   % النسبة من اجما
 0.3 0.3 0.3 0.2ذكور 
 2.0 2.0 1.8 1.7اناث

 0.8 0.8 0.7 0.6املجموع
 100 100 100  100 ٢٠٣٠الهدف بحلول 

ن ن الجنس  2.17 2.19 2.21 2.20 مؤشر املساواة ب

  وحسابات جهاز التخطيط واالحصاءفصل احصاءات املجتمع املدني   –املصدر: املجموعة اإلحصائية السنوية 

  

  )١٫٥( جدول 
ن ونسبة األفراد املستفيدين من برامج  متوسط قيمة التحويالت واملساعدات الحكومية الشهرية لألفراد القطري

  )٢٠١٢/٢٠١٣الحماية االجتماعية استفادة مباشرة (

  الوحدة البيان
ضمان 
ي  اجتما

نقدية 
 صحية

نقدية 
 تعليمية

معاشات 
 تقاعدية

معاشات 
تقاعدية 
 للورثة

تعويضات 
 للعجز

مجموع التحويالت 
واملساعدات 

 الحكومية الشهرية
متوسط قيمة التحويالت 

 واملساعدات الحكومية 
 16,395.7 3.6 1375.7 14,655.2 8.7 45.6 297.8 ريال قطري شهريا

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

األفراد املستفيدين  نسبة
 استفادة مباشرة%

 5.2 0.01 0.7 4.2 0.03 0.02 0.3 النسبة

  املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ، مسح إنفاق ودخل األسرة.
  

  )١٫٦جدول (
ن نسبة وتوزيع ر مباشرة من املعاشات التقاعدية حسب  القطري والحالة  وجنساملستفيدين استفادة مباشرة / غ

  )٢٠١٢/٢٠١٣الزواجية لرب األسرة عام (

الحالة الزواجية لرب   رب األسرة جنس
  األسرة

توزيع السكان   توزيع النس للمستفيدين  نسبة املستفيدين%
ن  القطري

حسب الحالة 
الزواجية لرب 

   % األسرة

استفادة
مباشرة* من 
املعاشات 

التقاعدية%

استفادة مباشرة 
ر مباشرة*  وغ

املعاشات  من
 %التقاعدية

استفادة مباشرة 
من املعاشات 

 % التقاعدية

استفادة مباشرة 
ر مباشرة من  وغ

املعاشات 
 % التقاعدية

 ذكور 

 1.6 1.0 1.5 20.8 3.9 لم يسبق له الزواج

وج  84.4 85.9 81.4 35 4.1 م

 0.5 0.8 0.9 54.5 7.5 مطلق

 1.8 3.7 3.8 69.9 8.8 أرمل

 88.4 91.4 87.6 35.5 4.2 الذكور مجموع 

 إناث

 0.4 0.7 1 54.1 9.9 لم يسبق لها الزواج

وجة  1.7 1 1.2 20.3 3 م

 1.1 1.2 1.6 36 6.1 مطلقة

 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 يسبق له/لها الزواج

وج  86.1 86.9 82.6 34.7 4.1 م

 1.6 2 2.5 42 6.6 مطلق

 10.2 9.4 12.3 31.7 5.1 أرمل

ي املجموع  100 100 100 34.4 4.2 الك
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  )١٫٦جدول (
ن نسبة وتوزيع ر مباشرة من املعاشات التقاعدية حسب  القطري والحالة  وجنساملستفيدين استفادة مباشرة / غ

  )٢٠١٢/٢٠١٣الزواجية لرب األسرة عام (

الحالة الزواجية لرب   رب األسرة جنس
  األسرة

توزيع السكان   توزيع النس للمستفيدين  نسبة املستفيدين%
ن  القطري

حسب الحالة 
الزواجية لرب 

   % األسرة

استفادة
مباشرة* من 
املعاشات 

التقاعدية%

استفادة مباشرة 
ر مباشرة*  وغ

املعاشات  من
 %التقاعدية

استفادة مباشرة 
من املعاشات 

 % التقاعدية

استفادة مباشرة 
ر مباشرة من  وغ

املعاشات 
 % التقاعدية

ن  مؤشر التكافؤ ب

ن  الجنس

 0.25 0.70 0.67 2.60 2.54  لم يسبق له/لها الزواج

وج  0.02 0.01 0.01 0.58 0.73  م

 2.20 1.50 1.78 0.66 0.81  مطلق

 4.67 1.54 2.24 0.33 0.49  أرمل

ي املجموع  0.13 0.09 0.14 0.71 1.07  الك

  االستفادة املباشرة: هم األفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية من نظام الحماية االجتماعية
ر املباشرة: هم األفراد الذين يعيشون ويستفيدون من مصاريف األفراد الذين يتلقون    مساعدات حكومية من نظام الحماية االجتماعية االستفادة املباشرة وغ

  املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ، مسح إنفاق ودخل األسرة
  

 )١٫٧( جدول 
ن املستفيدين من برامج الحماية االجتماعية حسب نوع  نسبة القطري

 )٢٠١٢/٢٠١٣املستفيد والبلدية (  وجنساالستفادة 

 البيان
استفادة 
 % مباشرة

استفادة مباشرة 
ر مباشرة  % وغ

  البلدية

 41.4 6.7 الدوحة

 42.1 4.4 الريان 

 31.7 4.9 الوكرة

 38.2 4.8 أم صالل

 39.9 5.9 الخور 

 36.7 5.3 الظعاين والشمال

 املستفيد جنس
 40.7 6.5 ذكور 

 40.3 4.2 إناث

 40.5 5.2  نسبة املستفيدين استفادة مباشرة%

ن ن الجنس  0.99 0.65  مؤشر التكافؤ ب

  االستفادة املباشرة: هم األفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية من نظام الحماية االجتماعية
ر املباشرة: هم األفراد الذين يعيشون ويستفيدون من مصاريف األفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية من نظام الح ماية االستفادة املباشرة وغ

  االجتماعية
  نفاق ودخل األسرةإواإلحصاء ، مسح املصدر: جهاز التخطيط 
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 )١٫٨( جدول 
ى املستوى املعي األدنى قبل وبعد  ن الذين ينتمون إ نسبة األفراد القطري

 )٢٠١٢/٢٠١٣(  جنس املستفيداإلستفادة من برامج الحماية اإلجتماعية حسب 

قبل االستفادة من املساعدات  البيان
 % والتحويالت الحكومية

من املساعدات  بعد االستفادة
 % والتحويالت الحكومية

استفادة مباشرة 
ر مباشرة  وغ

 8.1 36.3ذكور 

 7.8 35.3إناث

 8.0 35.7املجموع

 استفادة مباشرة

 6.0 41.0ذكور 

 5.2 31.2إناث

 5.6 36.7املجموع

ي املجموع  الك

 4.9 16.4ذكور 

 5.0 16.1إناث

 5.0 16.2املجموع

نمؤشر التكافؤ ن الجنس  1.02 0.98  ب

  االجتماعية الحماية نظام من حكومية مساعدات يتلقون  الذين األفراد هم: املباشرة االستفادة
ر املباشرة االستفادة  الحماية نظام من حكومية مساعدات يتلقون  الذين األفراد مصاريف من ويستفيدون  يعيشون  الذين األفراد هم: املباشرة وغ
  االجتماعية

 نفاق ودخل األسرة إ،مسح  املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء

  

  )١٫٩( جدول 
ن املستفيدين  الك انسبة القطري ستفادة مباشرة من برامج الحماية االجتماعية حسب مستويات االس

  )٢٠١٢/٢٠١٣واملستوى املعي قبل وبعد االستفادة  (

 البيان

الك  مستوى املعيشة مستويات االس
مجموع 
 املستفيدين

أقل 
خمس 
الك اس

  الخمس
 الرابع

 الخمس 
 الثالث

 الخمس 
 الثاني

ى  أع
خمس 
الك  اس

مستوى 
املعيشة 
 األدنى

مستوى 
املعيشة 
ى  األع

 5.2 4.0 11.8 1.5 3.3 4.3 6.0 11.1 قبل االستفادة املباشرة%

 5.2 5.2 5.9 5.1 5.2 5.6 5.6 4.6 بعد االستفادة املباشرة%

  نفاق ودخل األسرة إاملصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ، مسح 

  

  )١٫١٠( جدول 
ن املستفيدين  ر مباشرة من برامج الحماية اإلجتماعية حسب انسبة القطري ستفادة مباشرة وغ

ال   )٢٠١٢/٢٠١٣ستفادة  (ك واملستوى املعي قبل وبعد اال مستويات االس

  البيان

الك  املعيشةمستوى  مستويات االس
مجموع 
املستفيدين

أقل
خمس 
الك اس

 الخمس
 الرابع

 الخمس 
 الثالث

الخمس 
 الثاني

ى  أع
خمس 
الك اس

مستوى 
املعيشة 
 األدنى

مستوى 
املعيشة 
ى  األع

ر املباشرة %  40.5 31.0 89.2 9.7 22.3 34.5 51.0  84.9 قبل االستفادة املباشرة وغ

ر   40.5 39.2 64.9 26.5 36.1 39.7 46.9 53.2 املباشرة %بعد االستفادة املباشرة وغ

  نفاق ودخل األسرةإاملصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ، مسح 
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ن املستفيدين استفادة مباشرة من برامج   )١٫١١( جدول  التوزيع النس للقطري
  )٢٠١٢/٢٠١٣الحماية االجتماعية حسب الخصائص املختارة (

% النسبة  الخصائص املختارة  

  البلدية

 34.2 الدوحة

 40.8 الريان

 6.2 الوكرة

 7.1 أم صالل

 4.9 الخور 

 6.7 الظعاين والشمال

 100 املجموع

 املستفيد جنس
 56.4 ذكور 

 43.6 إناث

 100 املجموع

 حجم األسرة

٣ – ١ 4.4 

٦ – ٤ 25.9 

٩ – ٧ 33.5 

١٢ – ١٠ 22.1 

ر ١٣  14.2 فأك

 100 املجموع

 عمر املستفيد

 0.6 سنة ١٥أقل من 

 57.5 سنة ٥٩ – ١٥

رسنة  ٦٠  41.9 فأك

 100 املجموع

الحالة التعليمية 
 للمستفيد

 30.2 دون االبتدائية

 27.4 االبتدائية واالعدادية

 16.5 الثانوية

 3.9 دبلوم فوق الثانوي 

ي فمافوق   22.0 جام

 100 املجموع

 العالقة بقوة العمل

 78.1 متقاعد

ل   12.8 متفرغة ألعمال امل

 4.4 مشتغل

 2.9 أخرى 

 1.3 طالب

 0.5 متعطل

 100 املجموع

 العالقة برب األسرة

 71.1 رب األسرة

 16.7 الزوجة

 4.7 بناال 

 7.5 أخرى 

 100 املجموع

ن ن الجنس  0.77  مؤشر التكافؤ ب

 مسح انفاق ودخل األسرة  املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ،  
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ن املستفيدين استفادة مباشرة من برامج الحماية   )١٫١٢( جدول  التوزيع النس للقطري
  )٢٠١٢/٢٠١٣اإلجتماعية حسب خصائص رب األسرة ( 

 %النسبة   الخصائص

 رب األسرة جنس
 77.4ذكور 

 22.6 إناث

 100 املجموع

الحالة التعليمية 
 لرب األسرة

 29.1االبتدائيةدون

 28.6 االبتدائية واالعدادية

 19.2 الثانوية

 4.7 دبلوم فوق الثانوي

 18.4 جامعة فمافوق

 100 املجموع

 عمر رب األسرة 

 1.5سنة٣٠أقل من

 3.6 سنة٣٩–٣٠

 19.6 سنة٤٩–٤٠

 30.9 سنة٥٩–٥٠

رسنة٦٠  44.4 فأك

 100 املجموع

نمؤشر التكافؤ  ن الجنس  0.29 ب

  نفاق ودخل األسرةإاملصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ، مسح   
  

  )١٫١٣( جدول 
ن املستفيدين من التحويالت واملساعدات الحكومية من برامج  التوزيع النس ونسبة القطري

  )٢٠١٢/٢٠١٣رب األسرة والحالة الزواجية ( جنسالحماية االجتماعية حسب 

  لرب األسرةالحالة الزواجية 

  نسبة  التوزيع النس

توزيع 
املستفيدين 

استفادة 
 مباشرة

توزيع
املستفيدين 

استفادة 
ر  مباشرة وغ

مباشرة

التوزيع النس 
املستفيدين 

وفقًا لنوع رب 
 األسرة

نسبة 
املستفيدين 

استفادة 
 مباشرة

نسبة 
املستفيدين 

استفادة 
ر  مباشرة وغ

 مباشرة
  أرباب األسر ذكور 

 66.6 8.8 1.6 2.7 2.7له الزواج لم يسبق

وج  36.9 4.4 84.4 76.9 70.7 م

 63.1 9.2 0.5 0.8 0.9 مطلق

 69.9 8.8 1.8 3.2 3.1 أرمل

 38.3 4.6 88.4 83.6 77.4مجموع أرباب األسر ذكور 

  أرباب األسر إناث
 60.9 12.9 0.4 0.7 1.1لم يسبق لها الزواج

وجة  22.9 3.5 1.7 1 1.1 م

 42.5 8.3 1.1 1.2 1.8 مطلقة

 65.9 11.6 8.4 13.6 18.6 أرملة

 57.2 10.1 11.6 16.4 22.6مجموع أرباب األسر إناث

ي أرباب األسر  إجما
 65.3 9.7 2.1 3.3 3.8لم يسبق له/لها الزواج

وج  36.6 4.4 86.1 77.8 71.8 م

 49.2 8.6 1.6 2 2.7 مطلق

 66.6 11.1 10.2 16.8 21.7 أرمل

 40.5 5.2 100 100 100 املجموع
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  )١٫١٣( جدول 
ن املستفيدين من التحويالت واملساعدات الحكومية من برامج  التوزيع النس ونسبة القطري

  )٢٠١٢/٢٠١٣رب األسرة والحالة الزواجية ( جنسالحماية االجتماعية حسب 

  لرب األسرةالحالة الزواجية 

  نسبة  التوزيع النس

توزيع 
املستفيدين 

استفادة 
 مباشرة

توزيع
املستفيدين 

استفادة 
ر  مباشرة وغ

مباشرة

التوزيع النس 
املستفيدين 

وفقًا لنوع رب 
 األسرة

نسبة 
املستفيدين 

استفادة 
 مباشرة

نسبة 
املستفيدين 

استفادة 
ر  مباشرة وغ

 مباشرة
ن ن الجنس   مؤشر التكافؤ ب
 0.91 1.47 0.25 0.26 0.41  لم يسبق له/لها الزواج

وج  0.62 0.80 0.02 0.01 0.02  م

 0.67 0.90 2.20 1.50 2.00  مطلق

 0.94 1.32 4.67 4.25 6.00  أرمل

 1.49 2.20 0.13 0.20 0.29  املجموع

  املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ،مسح إنفاق ودخل األسرة 

  
ى املوارد االقتصادية، وكذلك ٤- ١الغاية ( ي الحصول ع م، بنفس الحقوق  ): كفالة تمّتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء م

ر  ا وغ ى حق امتالك األرا والتصّرف ف ى الخدمات األساسية، وع ذلك من الحقوق املتعّلقة بأشكال امللكية  حصولهم ع
ي ذلك التمويل  ي، بما  ى املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة املالئمة، والخدمات املا راث، وبالحصول ع األخرى، وبامل

ي الصغر، بحلول عام    .٢٠٣٠املتنا

ى الخدمات األ  ١-٤-١ ا الحصول ع ي أسر معيشية يمك   ساسيةنسبة السكان الذين يعيشون 

ا  )١٫١٤( جدول  ي أسر معيشية يمك ى الخدمات األساسية ( نسبة السكان الذين يعيشون    )٢٠١٩- ٢٠١٦الحصول ع

  الخدمات األساسية
مؤشر أهداف التنمية 

 ٢٠٣٠املستدامة 
 2019 2018 2017 2016 الوحدة

  الهدف بحلول 
2030 

6.1.1  خدمة مياه الشرب
6.2.1 

 %100 100 100 100 100 النسبة

ي  %100 100 100 100 100 النسبة  خدمة الصرف الص

 %100 100 100 100 100 النسبة  مرافق النظافة

7.1.1 الكهرباء
7.2.1 

 %100  100  100 100 100 النسبة

 %100 100 100 100 100 النسبة  وقود نظيف

9.1.1  إمكانية التنقل
11.2.1 

 %100 100 100 100 100 النسبة

11.6.1  الصلبة  جمع النفايات
12.4.2 
12.5.1 

 %100 100 100 100 100 النسبة

 %100 100 100 100 100 النسبة  السائلة  جمع النفايات

3.7.1  الرعاية الصحية
4.1.1 

 1ج  9
17.6.1 
17.8.1 

 

 %100 100 100 100 100 النسبة

 %100 100 100 100 100 النسبة التعليم

رنت ذات النطاق العريض  %100 100 100 100 100 النسبة  اإلن

 %100 100 100 100 100 النسبة االتصاالت

 %100 100 100 100 100 النسبة 9.1.1  طرق املواصالت

8.10.1  خدمات بنكية
8.10.2 

 %100 100 100 100 100 النسبة

ى م الوصول إ  100 100 100 100 100 النسبةكل الخدمات مجموع السكان الذين يمك

 جهاز التخطيط واالحصاء املصدر:
 



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
22 
 

ي أسر معيشية ): الشبكة العنكبوتية ل١٫٢شكل(  نسبة السكان الذين يعيشون 
ا ى الخدمات األساسية  يمك   ٢٠١٩الحصول ع

  
رون ٢-٤-١ ا قانونًا، و(ب) يعت رف  م مستندات مع م حقوق مضمونة لحيازة األرض، و(أ) لد ن الذين لد ي األرض  نسبة مجموع السكان البالغ حقوقهم 

  مضمونة، حسب الجنس ونوع الحيازة

ن لسن الرشد (عدد و   )١٫١٥جدول ( ن البالغ ن املالك ر) حسب الجنس ( ١٨نسبة القطري )٢٠١٩- ٢٠١٦سنة فأك  

 2019 2018 2017 2016  الوحدة الفئة العمرية  الجنس  الجنسية نوع امللكية

  ملكية فردية

  قطريون 
ر١٨ذكور   5994  6071  5292  6160  عدد سنة فأك
ر١٨اناث  3861  3467  3333   3313   عدد  سنة فأك

ر١٨ املجموع  9855 9538 8625 9473  عدد  سنة فأك

ن ر قطري  غ
ر١٨ ذكور   88 87 73 83  عدد  سنة فأك
ر١٨ اناث  129 114 136 119  عدد  سنة فأك

ر١٨ املجموع  184 201 209 202  عدد  سنة فأك

  املجموع
ر١٨ ذكور   6049 6158 5365 6243  عدد  سنة فأك
ر١٨ اناث  3990 3581 3469 3432  عدد  سنة فأك

ر١٨ املجموع  10039 9739 8834 9675  عدد  سنة فأك

ملكية جماعية تشمل 
ى مالك ورثة أو أيتام  ع

رها  أو املؤسسات وغ

ن ن ملكية قطري ن الجنس ركة ب ر ١٨  مش  104 87 126 117  عدد  سنة فأك

ن ر قطري ن ملكية غ ن الجنس ركة ب ر ١٨ مش  6 9 11  16  عدد  سنة فأك

ن ملكية املجموع ن الجنس ركة ب ر ١٨  مش  110 96 137 133  عدد  سنة فأك

  ملكية فردية

  قطريون 
ر١٨ذكور   6.9 7.2 6.4  7.8  النسبة سنة فأك
ر١٨اناث  4.1 3.8 3.7  3.9  النسبة  سنة فأك

ر١٨ املجموع  5.4 5.4 5.0  5.7  النسبة  سنة فأك

ن ر قطري  غ
ر١٨ ذكور   0.00 0.00 0.00  0.00  النسبة  سنة فأك
ر١٨ اناث  0.03 0.03 0.04  0.03  النسبة  سنة فأك

ر١٨ املجموع  0.01 0.01 0.01  0.01  النسبة  سنة فأك

  املجموع
ر١٨ ذكور   0.3 0.3 0.3  0.4  النسبة  سنة فأك
ر١٨ اناث  0.8 0.7 0.7  0.8  النسبة  سنة فأك

ر١٨ املجموع  0.4 0.4 0.4  0.4  النسبة  سنة فأك

ملكية جماعية تشمل 
ى مالك ورثة أو أيتام  ع

رها  أو املؤسسات وغ

ن ن ملكية قطري ن الجنس ركة ب ر ١٨  مش  0.1 0.0 0.1  0.1 النسبة  سنة فأك

ن ر قطري ن ملكية غ ن الجنس ركة ب ر ١٨ مش  0.0 0.0 0.0  0.0  النسبة  سنة فأك

ن ملكية املجموع ن الجنس ركة ب ر ١٨  مش  0.0 0.0 0.0  0.0  النسبة  سنة فأك

ن  مؤشر التكافؤ ب
ن  الجنس

 0.59 0.53 0.58 0.50اناث/ ذكور ملكية فردية قطرية 

ر قطرية  9.76 5.61 8.54 6.75اناث/ ذكور ملكية فردية غ

 2.35 2.13 2.52 2.19اناث/ ذكور للمجموعملكية فردية
  املصدر: وزارة العدل 

    املصدر: حسابات جهاز التخطيط واإلحصاء
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رها من ٥-١الغاية ( ى الصمود، والحد من تعرضهم وتأّثرهم بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ وغ ): بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة ع
  ٢٠٣٠واالجتماعية والبيئية بحلول عام الهزات والكوارث االقتصادية 

ن كل  ١-٥-١ ن واملفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من ب  شخص. ١٠٠٬٠٠٠عدد األشخاص املتوف

  )٢٠١٩-٢٠١٦نسمة ( ١٠٠٬٠٠٠ن ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث لكل ين واملفقوداألشخاص املتوفعدد   )١٫١٦( جدول 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  عدد األشخاص
 الهدف بحلول 

2030 
 خفض 0 0  0 0 عدد A2 الوفيات
 خفض 0 0  0 0 عدد A3 ن و املفقود
 خفض 0 0  0 0  عدد B1 ون املصاب

  -2,617,6342,724,6062,760,1702,799,202 عدد C1عدد السكان  
  خفض 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل مئة الف شخص C1*100000/(A2+A3+B1) املؤشر

  املصدر: وزارة الداخلية و حسابات جهاز التخطيط واالحصاء

 من الكوارث من املتضّررين األشخاص : عدد )١٫٣شكل(
ن  شخص 100,000كل  ب

  

ن األشخاص : عدد )١٫٤شكل(  من الكوارث بسبب املتوّف
ن   شخص 100,000كل  ب

  

 من الكوارث بسبب املفقودين األشخاص ): عدد١٫٥شكل (
ن   شخص 100,000كل  ب

  

  املتضّررة واملدمرة املساكن ): عدد١٫٦شكل(
 الكوارث بسبب

  

ي  ٢-٥-١ ي االجما ى الكوارث مقابل الناتج املح  الخسائر االقتصادية ال تعزى مباشرة إ

ي (  )١٫١٧( جدول  ي االجما ى الكوارث كنسبة من الناتج املح   ) ٢٠١٩-٢٠١٦قيمة الخسائر االقتصاديةاملباشرة إ

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  املؤشر
  الهدف بحلول 

2030 
ى  قيمة الخسائر االقتصاديةاملباشرة إ

ي  الكوارث كنسبة من الناتج املح
ي االجما

 خفض 0.0 0.0 0.0 0.0 النسبة

  املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء

ى مباشرةً  ُتعزى  ال االقتصادية ): الخسائر١٫٧شكل ( ن(الكوارث  إ   الجارية باألسعار الدوالرات بمالي
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رة   ٣-٥-١ راتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للف عدد البلدان ال تعتمد وتنفذ اس
٢٠٣٠- ٢٠١٥ 

 )١٫١٨( جدول 
راتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع إطار سنداي للحد من مخاطر  مدى توفر اس

  )٢٠١٩- ٢٠١٦الكوارث (

2016201720182019 الوحدة املؤشر
 الهدف بحلول 

2030 
راتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث  مدى توفر اس

  تمشيًا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث
  1=   نعم
 0   =   ال

1 1  1  1 1  

  املصدر: وزارة الداخلية

راتيجيات الوطنية للحد من نسبة الحكومات املحلية ال تعتمد  ٤-٥-١ راتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع االس وتنفذ اس
 مخاطر الكوارث

 )١٫١٩( جدول 
راتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع  نسبة الحكومات املحلية ال تعتمد وتنفذ اس

راتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (   )٢٠١٩-٢٠١٦االس

2016201720182019الوحدة البيان
 الهدف بحلول 

2030 
راتيجيات  الحكومات املحلية ال تعتمد وتنفذ اس

محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع 
راتيجيات الوطنية  *االس

 - 1 1 1 1  عدد

ي عدد الحكومات املحلية  - 1 1 1 1 عدد  اجما

 100  100  100  100  100النسبة  املؤشر

ر الدوحة حكومة مركزية للدولة   *مالحظه: تعت
  املصدر: وزارة الداخلية

  
  

ا التعاون اإلنمائي املعزز، من أجل تزويد البلدان النامية، والسيما أقل -١الغاية ( رة من مصادر متنوعة، بوسائل م أ): كفالة حشد موارد كب
ا ا من الوسائل ال يمكن التنبؤ  ى الفقر بجميع  البلدان نموًا، بما يكف ى القضاء ع من أجل تنفيذ برامج وسياسات ترمي إ

  أبعاده

رامج الحد من الفقر   ١-أ-١ ا الحكومة مباشرة ل   نسبة املوارد املولدة محليًا ال تخصص

  )١٫٢٠( جدول 
رامج الحد من الفقر (برامج الحماية  ا الحكومة مباشرة ل نسبة املوارد املولدة محليًا ال تخصص

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(  االجتماعية)

 2019 2018 2017  2016  الوحدة  البيان

ي الضمان  قيمة املبالغ املصروفة ملنتف
ي  االجتما

  1032 971 776 مليون ريال قطري

  283 267 213 مليون دوالر أمريكي

 قيمة االنفاق الحكومي
 623,998 653,706  584,874 548,267مليون ريال قطري

 171,428 179,590 160,680 150,623 دوالر أمريكيمليون
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  )١٫٢٠( جدول 
رامج الحد من الفقر (برامج الحماية  ا الحكومة مباشرة ل نسبة املوارد املولدة محليًا ال تخصص

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(  االجتماعية)

 2019 2018 2017  2016  الوحدة  البيان

ا نسبة املوارد املولدة محليًا ال تخصص
رامج الحد من الفقر  الحكومة مباشرة ل

 (برامج الحماية االجتماعية)%
   0.17 0.15  0.13  النسبة

  املصدر:وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 
  املصدر: وزارة املالية

  املصدر:حسابات جهاز التخطيط واإلحصاء
  

  

ى الخدمات األساسية (التعليم والصحة والحماية االجتماعية)  ٢-أ-١  نسبة مجموع االنفاق الحكومي ع

  )١٫٢١( جدول 
ى الخدمات األساسية (التعليم والصحة والحماية االجتماعية)نسبة اإل  ي االنفاق  نفاق ع من اجما

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( الحكومي حسب نوع الخدمات

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  الخدمات  البيان

 االنفاق الحكومي

 18,102 18,026 21,273 22,167 مليون ريال قطريالتعليم

 20,335 16,877 20,998 22,784مليون ريال قطريالصحة

الحماية
 2,048 3,247 3,237 984 مليون ريال قطري االجتماعية

ى  الثالث خدمات (التعليممجموع االنفاق ع
 40,485 38,150 45,508 45,935  مليون ريال قطري والصحة والحماية االجتماعية)

ي االنفاق الحكومي اجما
 208,418 192,835 203,265 221,684  مليون ريال قطري   املجموع  العام

ى نسبة اإل  نفاق ع
من الخدمات األساسية 

ي االنفاق الحكومي   اجما

 8.69 9.35 10.47 10.00  النسبة التعليم

 9.76 8.75 10.33 10.28  النسبة الصحة

الحماية
 0.98 1.68 1.59 0.44 النسبة االجتماعية

 19.42 23.8 22.6 20.7  النسبة املجموع

  املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء
  

ى الحكومي اإلنفاق مجموع ): نسبة١٫٨شكل(  )املئوية الخدمات األساسية،(النسبة ع

  
راتيجيات إنمائية مراعية ملصالح الفقراء ): ب-١الغاية ( ى اس ى الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية، استنادًا إ وضع أطر سياساتية سليمة ع

ى الفقر والفقراء ى القضاء ع ي اإلجراءات الرامية إ رة االستثمار    ومراعية للمنظور الجنساني من أجل تسريع وت
  

ي العام لصالح الفقراءاإلنفاق االجت ١- ب-١   ما

ر متوفرة   لهذا املؤشر البيانات غ
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  الثاني ملخص الهدف

  غاية ١٣ عدد الغايات تحت الهدف:
  مؤشر ١٤ عدد املؤشرات تحت الهدف:

  

 %٧١ املستدامة= التنمية أهداف من الثاني للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 10  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  4  غ

 0  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 14  املجموع

 

ر األمن الغذائي والتغذية املحّسنة  الهدف الثاني: ى الجوع وتوف القضاء ع

  املستدامة وتعزيز الزراعة
  

ى الجوع وكفالة حصول الجميع، وال سيما الفقراء والفئات ١-٢الغاية ( م من الغذاء  الضعيفة، بمن): القضاء ع ى ما يكف م الرّضع، ع ف
  ٢٠٣٠  املأمون واملغّذي طوال العام بحلول عام

 
 التغذية نقص انتشارمعدل  ١-١-٢

  )٢٠١٩-٢٠١٦( معدل انتشار نقص التغذية حسب الجنس  )٢٫١جدول (

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس
  الهدف بحلول 

2030 
 0.00 4.22 3.88 5.36 3.77 معدل  ذكور 

 0.00 2.98 3.13 4.44 2.71 معدل  اناث

 0.00 3.59 3.50 4.87 3.24 معدل  املجموع

ن ن الجنس   1.00 0.71 0.81 0.83 0.72 مؤشر التكافؤ ب

  وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء املصدر: وزارة الصحة العامة
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  )املئوية (النسبة التغذية نقص انتشار ): معدل٢٫٢شكل(

  

ى مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي٢-١-٢  معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادًا إ

 )٢٫٢جدول (
ى مقياس املعاناة  معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادًا إ

  )٢٠١٩-٢٠١٦من انعدام األمن الغذائي (

2016201720182019الوحدة املؤشر
  الهدف بحلول 

2030 
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط 

ى مقياس  أو الشديد وسط السكان، استنادًا إ
 املعاناة من انعدام األمن الغذائي

 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0معدل

  

اء  ):٢-٢الغاية ( ا دوليًا بشأن توقف النمو ٢٠٣٠جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام  إ ي ذلك تحقيق األهداف املتفق عل ، بما 
والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل واملراضع وكبار السن، بحلول 

  ٢٠٢٥عام 
ر نمو الطفل ملنظمة الصحة  ٢- ل بالنسبة للعمر <معدل انتشار توّقف النمو (الطو  ١-٢-٢ نقطة من االنحراف املعياري عن متوسط معاي

ن األطفال دون سن الخامسة   العاملية) ب
ر متوفرة   لهذا املؤشر البيانات غ

ر نمو  ٢-<أو  ٢معدل انتشار سوء التغذية (الوزن للطول +  ٢-٢-٢ الطفل ملنظمة الصحة نقطة من االنحراف املعياري عن متوسط معاي
ن حسب الوع (الهزال وزيادة الوزن) ن األطفال دون سن الخامسة، مصنف  العاملية) ب

 )٢٫٣جدول (
ن األطفال دون سن الخامسة من العمر  نسبة  من) ٢-( تحت للطول  بالنسبة الوزن( بالهزال واملصاب

  )٢٠١٦( حسب الجنس ) املتوسط عن املعيارية االنحرافات

  الهدف بحلول  2016 الوحدة الفئة العمرية الجنس
2025 - 2030 

 0.0 3.1 النسبة  سنوات ٥اقل من   ذكور 

 0.0 2.5 النسبة  سنوات ٥اقل من   اناث

 0.0 2.8 النسبة  سنوات ٥اقل من   املجموع

ن ن الجنس   1.00  0.81  مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: وزارة الصحة العامة

ن األطفال نسبة): ٢٫٣شكل(   )املئوية (بالنسبةحادّ  أو متوسط زال املصاب
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 )٢٫٤جدول (
ن بالسمنة نسبة ن الزائد والوزن االطفال دون سن الخامسة من العمر واملصاب  الوزن من املحسوب

  )٢٠١٦( للطول حسب الجنس 

  الوحدة  الفئة العمرية الجنس

 الوزن الزائد
  (الوزن لالرتفاع

  2.0و < 1.0+ ≤
االنحرافات املعيارية 

 عن املتوسط)

 السمنة
≥ الوزن لالرتفاع (

+2.0  
االنحرافات املعيارية 

 عن املتوسط)

الوزن الزائد 
 والسمنة معا
≥ (الوزن لالرتفاع 

+1.0  
االنحرافات املعيارية 

 طعن املتوس

  الهدف بحلول 
2025 - 2030 

 0.0 8.6 2.5 6.1 النسبة  سنوات ٥اقل من   ذكور 

 0.0 8.1 2.2 5.9 النسبة  سنوات ٥اقل من   اناث

 0.0 8.3 2.3 6.0 النسبة  سنوات ٥اقل من   املجموع

ن ن الجنس   1.00 0.94 0.88 0.97مؤشر التكافؤ  ب

  املصدر: وزارة الصحة العامة
  

ن األطفال نسبة): ٢٫٤شكل(  )املئوية النسبة( حاّدة أو  متوسطة وزن بزيادة املصاب

  
  

ن انتشار فقر الدم لدى النساء الالتي  ٣-٢-٢ راوح أعمارهن ب   )سنة، حسب حالة الحمل. (النسبة املئوية ٤٩و ١٥ت

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

ن  مضاعفة  ):٣-٢الغاية ( ن األسري ي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارع اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منت
ى موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت  ى األرا وع ي حصولهم ع ي ذلك من خالل ضمان املساواة  والرعاة والصيادين، بما 

ى الفرص واملعارف والخدمات املالية وإمكانية وصولهم إ ى فرص ى األسواق وحصولهم ع لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم ع
ر زراعية، بحلول عام    ٢٠٣٠عمل غ

  

  ةاإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم املؤسسة الزراعية/الرعوية/الحرجي حجم ١-٣-٢

ي حسب نوع اإلنتاج   )٢٫٥( جدول     )٢٠١٩– ٢٠١٦(حجم اإلنتاج الزرا

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  نوع االنتاج
  الهدف بحلول 

2030  
 ٢٠١٦مضاعفة  162.8 81.3 82.3 81.2 81.4  طن لكل هكتار  االعالف الخضراء

 ٢٠١٦مضاعفة  9.4 6.6 8.6 5 4.7  طن لكل هكتار  الحبوب

 ٢٠١٦مضاعفة  50 23.3 26.9 25.7 25  طن لكل هكتار  الخضروات

 ٢٠١٦مضاعفة  22.4 11.5 11.7 11.3 11.2  طن لكل هكتار  الفاكهة والنخيل
ي مضاعفة املؤشر للوصول للهدف. ٢٠١٦مالحظه: تم اعتبار    ي سنة األساس 

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة 
  وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء الزراعة، فصل -اإلحصائية السنويةاملصدر: املجموعة 

  

5.03
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روة )٢٫٦( جدول      )٢٠١٩– ٢٠١٦(  والسمكية الحيوانية كمية انتاج ال

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  نوع اإلنتاج
الهدف بحلول 

2030  

روة  ال
  الحيوانية

  انتاج اللحوم
تشمل لحوم حمراء ، لحوم دواجن وطيور

  مضاعفة 51,976 36,919 36,036 25,98824,805 طن
2016  

ي والبيض    إنتاج الدجاج ال
تشمل مجموعة اللحوم، ولحوم حمراء  

 الدواجن والبيض ولحوم
مضاعفة  ٦١،٩٠٢ 44،862 44،408 30،95130،558 طن

2016  

روة  ال
مضاعفة  29,026 16,938 14,665 14,51315,358 طن انتاج االسماك السمكية

2016  

ي مضاعفة املؤشر للوصول للهدف. ٢٠١٦مالحظه: تم اعتبار    ي سنة األساس 
  املصدر: وزارة البلدية والبيئة 

  الزراعة، وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء فصل -اإلحصائيةاملصدر: املجموعة 
  

ى الشعوب األصلية ٢-٣-٢ ي األغذية حسب الجنس والوضع من حيث االنتماء إ   متوسط دخل صغار منت

ر متوفرة   لهذا املؤشر البيانات غ

ى كفالة وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات  ):٤-٢الغاية ( ى زيادة االنتاجية واملحاصيل، وتساعد ع زراعية متينة تؤدي إ
ى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحاالت  ر املناخ زع ى التكيف مع تغ ى النظم االيكولوجية، وتعزيز القدرة ع الحفاظ ع

ربة، بحلول عام  ن تدريجيًا نوعية األرا وال رها من الكوارث، وتحس   ٢٠٣٠الجفاف والفيضانات وغ

  نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة ١-٤-٢

    )٢٠١٩- ٢٠١٦نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة ( )٢٫٧جدول (

بحلول  الهدف 2019 2018 2017 2016الوحدة البيان
2030 

 ارتفاع30,207.030,433.5 29,992.3 29,926.6 هكتار ستدامة ساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملم

 املنتجة للزراعة املخصصة الزراعية املساحة نسبة
 واملستدامة

 ارتفاع 52.4 54.0  52.6  50.4 النسبة

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة
  

  

ى التنوع الجي للبذور والنباتات املزروعة والحيوانات  ):٥-٢الغاية ( رية، بوسائل الحفاظ ع ا من األنواع ال املدجنة واألليفة وما يتصل 
ى الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية، وكفالة الوصول  تشمل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة ال ُتدار إدارة سليمة ع

ا من معارف تقليدية ا، وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الجينية وما يّتصل  ى النحو  إل بعدل وإنصاف ع
 ٢٠٢٠املتفق عليه دوليًا، بحلول عام 

ى املدى املتوسط أو الطويل ١-٥-٢ ي مرافق للحفظ ع  عدد املوارد الجينية  النباتية  والحيوانية  لألغذية  والزراعة  املودعة  

ي بنك الجينات القطري  )٢٫٨جدول (   )٢٠١٩-٢٠١٦( الوراثيةحسب نوع املوارد عدد املوارد الوراثية املحفوظة 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع املوارد الوراثية

 43 14 89 105 عدد املوارد الوراثية النباتية املحفوظة

 22 24 167 143  عدد )DNAاملوارد الوراثية الجينية (

 22 24 1,002 858 عدد املوارد الوراثية املعشبية

 87 62 1,258 1,106  عدد  املجموع 

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة

ن(ب الجينية املوارد من يكفي ما لها ُخّزن  ال النباتية الساالت): ٢٫٥شكل(   )املالي
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ي مرافق   )٢٫٩جدول ( ر مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة  عدد املوارد الوراثية النباتية والحيوانية ال تعت
  )٢٠١٩-  ٢٠١٦(حسب نوع املوارد الوراثية وأنواع العيناتاملحافظة متوسطة أو طويلة املدى

 2019 2018 2017  2016 الوحدة  أنواع العينات  الوراثية نوع املوارد 

  األنواع الوراثية
  وراثية النباتيةال موارد

 317 317 317 317 عدد عينات خضرية محفوظة

  3,518  3,518 43 43 عدد بذور 

  3,835  3,835 360 360 عدد  املجموع

  
 الوراثية الحيوانية موارد
ي املتحف امل حفوظة 

ي   البيولو

 4,811 4,790  15 15 عددأنواع الحشرات

 59 67 9 9 عددرية الأنواع 

 24 24 8 8 عددبحرية الأنواع 

 5 5 3 3 عددجماجم والهياكل الأنواع 

 4899 4,886 35 35 عدداملجموع

  املصدر: جامعة قطر.
  

ا معرضة لخطر االنقراض ٢-٥-٢ ى أ   نسبة السالالت املحلية املصنفة ع

    )٢٠١٩-٢٠١٦(مؤشر القائمة الحمراء   )٢٫١٠( جدول 

 2019  2018  2017  2016 املؤشر
  الهدف بحلول 

2030 
  0  ...  ...  0.83  0.84 مؤشر القائمة الحمراء

ى)مؤشر القائمة الحمراء (الحد األ   1  ...  ...  1  1 ع

 0  ...  ...  0  0 دنى)الحمراء (الحد األ  مؤشر القائمة
 

ا "اهتمام أقل )٠(ء راقيمة مؤشر القائمة الحم راوحتمالحظه:  ى أ ا "منقرضة) ١" ، (جميع األنواع مصنفة ع ى أ    “ جميع األنواع مصنفة ع
ر متوفر من املصدر   ... غ

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة
  

ا معرضة لخطر االنقراض و عدد   )٢٫١١( جدول  ى أ   )٢٠١٧(نسبة السالالت املحلية املصنفة ع

  الوحدة أنواع الكائنات
العدد
ي  الك
املسجل

منقرض  منقرض
 برياً 

مهدد 
بشكل حرج

املهددة 
باإلنقراض

قابل 
ديد  لل

قريب من 
ديد ر ال ر معت غ

رية  965 0 171 14 0 0 1,1522 عدد النباتات والكائنات ال

 853 7 22 6 0 0 8880 عدد النباتات والكائنات البحريه

ي  1,818 7 193 20 0 0 2,0402 عدد املجموع الك

 89.1 0.3 9.5 1.0 0.0 0.0 0.1%100  النسبة  ع النسيالتوز 

  التوجد بيانات محدثة من املصدر
  املصدر: وزارة البلدية والبيئة.

ريةنسبة و عدد   )٢٫١٢( جدول  ا معرضة لخطر االنقراض  الكائنات ال ى أ   )٢٠١٧(املحلية املصنفة ع

4.34974

0.11461 0.000087
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
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رية أنواع الكائنات ي  الوحدة ال العدد الك
منقرض  منقرض املسجل

 برياً 
مهدد بشكل

 حرج
املهددة 
باإلنقراض

قابل 
ديد  لل

قريب من 
ديد ر ال ر معت  غ

 418 0 0 4 0 0 0 422 عدد النباتات

 142 0 0 0 0 0 0 142 عدد الفطريات

 2 0 1 5 0 0 0 8 عدد الثدييات

رمائيات  1 0 0 0 0 0 0 1 عدد ال

 29 0 0 0 0 0 0 29 عدد الزواحف

 315 0 0 5 0 0 2 322 عدد الطيور 

 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 النسبة  التوزع النس
  

    التوجد بيانات محدثة من املصدر
 املصدر: وزارة البلدية والبيئة.

 

ا معرضة لخطر االنقراض  الكائنات البحريةنسبة و عدد   )٢٫١٣( جدول  ى أ   )٢٠١٧(املحلية املصنفة ع

 أنواع الكائنات
  الوحدة البحرية

العدد
ي  الك
املسجل

منقرض  منقرض
 برياً 

مهدد 
بشكل حرج

املهددة 
باإلنقراض

قابل 
ديد  لل

قريب من 
ديد ر ال ر معت  غ

 402 0 0 0 0 0 0 402عدد النباتات
  47 7 2 1 0 0 0 57عدد األسماك
 0 0 11 4 0 0 0 15عدد الثدييات

 379 0 0 0 0 0 0 379عدد الالفقاريات
 5 0 9 1 0 0 0 15عدد الطيور 

 20 0 0 0 0 0 0 20عدد الزواحف
 853 7 22 6 0 0 0 888عدد  ملجموعا

 96.1 0.8 2.5 0.7 0.0 0.0 0.0 %100 النسبة  التوزع النس
  التوجد بيانات محدثة من املصدر

 املصدر: وزارة البلدية والبيئة
  

ي البحوث الزراعية  أ):- ٢الغاية ( ي الهياكل األساسية الريفية، و ي املعزز،  وخدمات االرشاد زيادة االستثمار، بطرق تشمل التعاون الدو
ي ت ي، و ي البلدان النامية، طالزرا وير التكنولوحيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة االنتاجية الزراعية 

ي أقل البلدان نمواً    السيما 

ي للنفقات الحكومية ١-أ-٢ ي املجال الزرا   مؤشر التوجه 

ي املجال ي لتوجها  )٢٫١٤( جدول    )٢٠١٩- ٢٠١٦الحكومية ( للنفقات الزرا

 2019  2018  2017  2016  الوحدة  البيان
الهدف بحلول 

2030  
ي املصروفات الحكومية (   زيادة 208,418  192,835  203,265  221,684مليون ريال قطري   )١إجما

ى املزارع (اسمدة+ مبيدات+ قيمة املصروفات ع
     8.77  1.54   1.74  3.00مليون ريال قطري  )٢بذور) (

ي القيمة املضافة للنشاط االقتصادي إجما
ي(     1472  1457  1129  1016 مليون ريال قطري   )٣الزرا

ي الناتج ى اجما ي  املح   مليون ريال قطري   )٤(اإلجما
552,305  

  
607,620   

  
667,339  

  
640,049   

  

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

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

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

ي املجال ي التوجه مؤشر): ٢٫٦شكل(   الحكومية للنفقات الزرا
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ى القطاع  ٢.أ.٢ ا تدفقات رسمية اخرى) ا يمجموع التدفقات الرسمية (املساعدة االنمائية الرسمية مضافا ال  الزرا

    )٢٠١٩- ٢٠١٦(الثاني للهدف االنمائية املساعدات قيمة )٢٫١٥جدول (

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهدف الهدف
الهدف بحلول 

2030  

  الجوع 2
 زيادة   181,380,852 306,607,189ريال قطري

 زيادة   49,829,904 84,232,744دوالر امريكي
 املصدر: وزارة الخارجية

  

ن( املتلقية البلدان بحسب للزراعة الرسمية التدفقات مجموع): ٢٫٧شكل(  ٢٠١٧ لعام )الثابتة باملعّدالت الدوالرات بمالي

  

ي األسواق الزراعية العاملية، بطرق تشمل اإللغاء املوازي لجميع أشكال  ):ب-٢الغاية ( ى التجارة وتصحيح التشوهات  منع القيود املفروضة ع
ر التصدير ذات األثر املماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلنمائيةإعانات    الصادرات الزراعية، وجميع تداب

  عانات الصادرات الزراعيةإ ١- ب-٢
  البيانات غير متوفرة لھذا المؤشر

  
ى -٢الغاية ( ر الحصول ع ا، وتيس ر لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقا ي الوقت ج): اعتماد تداب املعلومات عن األسواق 

ى الحد من شدة تقلب أسعارها ي ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة ع   املناسب، بما 
  مؤشر مفارقات أسعار األغذية ١- ج-٢

لك ل ):٢٫٨شكل (   لدولة قطر )١٠٠=٢٠١٨( مجموعة الغذائيةلالرقم القياس ألسعار املس
)٢٠١٩-  ٢٠١٦(  
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  الثالث ملخص الهدف
  غاية ٢٧ عدد الغايات تحت الهدف:

 مؤشر ٢٨ عدد املؤشرات تحت الهدف:
  

 %٩٣ = املستدامة التنمية أهداف من الثالث للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 26  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  2  غ

 0  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 28  املجموع

 

ي  الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية 

  جميع األعمار
  

ى أقل من ١-٣الغاية (  ٢٠٣٠من املواليد األحياء بحلول عام  ١٠٠٬٠٠٠حالة لكل  ٧٠): خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إ
  

  األمهاتنسبة وفيات  ١-١-٣

ي حسب  ١٠٠٬٠٠٠معدل وفيات األمهات لكل   )٣٫١( جدول    )٢٠١٩- ٢٠١٦( جنسية األممولود 

 2019 2018 2017 2016  الوحدة الجنس  الجنسية
الهدف بحلول 

2030  
ي  اناث  قطريات  70.0  0.0 0.0 0.0 لكل مئة ألف مولود 

ر قطريات ي اناث  غ  70.0  4.93 0.0 0.0 لكل مئة ألف مولود 

ي اناث  املجموع  70.0   3.56 0.0 0.0 لكل مئة ألف مولود 

  املصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء ، نشرة املواليد والوفيات.

   )ي مولود ١٠٠٬٠٠٠ لكل( النفاسية الوفيات نسبة): ٣٫١شكل(
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ا أخصائيون صحيون مهرة ٢-١-٣   نسبة الوالدات ال يشرف عل

انسبة الوالدات ال يشرف : )٣٫٢شكل ( عل
  قطر لدولة أخصائيون صحيون مهرة

)٢٠١٩ – ٢٠١٦(  

 

ا يشرف ال الوالدات نسبة:  )٣٫٣شكل( أخصائيون  عل
  )املئوية النسبة( َمهَرة صحيون 

  
ا بحلول عام٢-٣الغاية ( اء وفيات املواليد واألطفال دون سن الخامسة ال يمكن تفاد ى بلوغ هدف ، ٢٠٣٠ ): إ ي جميع البلدان إ بس

ى  ى األقل إ ي كل  ١٢خفض وفيات املواليد ع ى  ١٬٠٠٠حالة وفاة  ي، وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة إ مولود 
ي كل  ٢٥ ى األقل  ي ١٬٠٠٠حالة وفاة ع   مولود 

  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  ١-٢-٣

  )٣٫٢( جدول 
ي) حسب  ١٠٠٠معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة (عدد الوفيات لكل   املولود جنسيةمولود 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(املولود وجنس

  املولود جنسية
جنس 
الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة  الفئات العمريةاملولود

2030  

  قطريون 
ي  أقل من خمس سنوات ذكور   25.0  8.4 8.3 7.5 لكل ألف مولود 

ي أقل من خمس سنوات اناث  25.0  7.8 5.2 6.9 لكل ألف مولود 

ي أقل من خمس سنوات املجموع  25.0  8.1 6.8 7.2 لكل ألف مولود 

ن ر قطري   غ
ي أقل من خمس سنوات ذكور   25.0  7.5 6.8 7.1 لكل ألف مولود 

ي أقل من خمس سنوات اناث  25.0  7.3 6.5 7.0 لكل ألف مولود 

ي أقل من خمس سنوات املجموع  25.0  7.4 6.6 7.0 لكل ألف مولود 

  املجموع
ي أقل من خمس سنوات ذكور   25.0  7.8 7.2 7.2 لكل ألف مولود 

ي أقل من خمس سنوات اناث  25.0  7.4 6.1 7.0 لكل ألف مولود 

ي أقل من خمس سنوات املجموع  25.0  7.6 6.7 7.1 لكل ألف مولود 

نمؤشر  ن الجنس   1.00 0.95 0.85 0.97  التكافؤ ب

  ، نشرة املواليد والوفيات. حصاءاملصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإل 
  

 )ي مولود ١٬٠٠٠ لكل (الوفيات الخامسة سن دون  األطفال وفيات معدل): ٣٫٤شكل(
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  )٣٫٣( جدول 
ي) حسب  ١٠٠٠(عدد الوفيات لكل  الرضعمعدل وفيات األطفال  جنس املولود و جنسية مولود 

 )٢٠١٩-٢٠١٦(املولود

جنس   املولود جنسية
املولود

الهدف بحلول  2019 2018 20162017 الوحدة  الفئات العمرية
2030  

  قطريون 
ي شهرا ١٢أقل من  ذكور   25.0  ٨٫٤ ٨٫٣ ٧٫٥ لكل ألف مولود 

يلكل ألف  شهرا ١٢أقل من  اناث  25.0  ٧٫٨ ٥٫٢ ٩. مولود 

ي شهرا ١٢أقل من  املجموع  25.0  ٨٫١ ٦٫٨ ٧٫٢ لكل ألف مولود 

ن ر قطري   غ
ي شهرا ١٢أقل من  ذكور   25.0  ٧٫٥ ٦٫٨ ٧٫١ لكل ألف مولود 

ي شهرا ١٢أقل من  اناث  25.0  ٧٫٣ ٦٫٥ ٧٫٠ لكل ألف مولود 

ي شهرا ١٢أقل من  املجموع  25.0  ٧٫٤ ٦٫٦ ٧٫٠ لكل ألف مولود 

  املجموع
ي شهرا ١٢أقل من  ذكور   25.0  ٧٫٨ ٧٫٢ ٧٫٢ لكل ألف مولود 

ي شهرا ١٢أقل من  اناث  25.0  ٧٫٤ ٦٫١ ٧٫٠ لكل ألف مولود 

ي شهرا ١٢أقل من  املجموع  25.0  ٧٫٦ ٦٫٧ ٧٫١ لكل ألف مولود 

ن ن الجنس   1.00  ٠٫٩٥ ٠٫٩٧٠٫٨٥  مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء ، نشرة املواليد والوفيات.
  

  )ي مولود ١٬٠٠٠ لكل الوفيات( الرضع وفيات معدل): ٣٫٥شكل(

  

 )يومًا) ٢٨ – ٠حدي الوالدة ( ( املواليد معدل وفيات ٢-٢-٣

  )٣٫٤( جدول 
ي) حسب  ١٠٠٠معدل وفيات حدي الوالدة (عدد الوفيات لكل  وجنس  املولود جنسيةمولود 

 )٢٠١٩-٢٠١٦(املولود

  املولود جنسية
جنس 
الهدف بحلول  2019 2018 20162017 الوحدة  الفئات العمريةاملولود

2030  

  قطريون 
ى  ذكور  ي يوم ٢٨صفر ا  12.0  4.5 5.9 4.0 لكل ألف مولود 

ى  اناث ي يوم ٢٨صفر ا  12.0  3.8 2.6 3.8 لكل ألف مولود 

ى  املجموع ي يوم ٢٨صفر ا  12.0  4.2 4.3 3.9 لكل ألف مولود 

ن ر قطري   غ
ى  ذكور  ي يوم ٢٨صفر ا  12.0  3.5 3.8 2.6 لكل ألف مولود 

ى  اناث ي يوم ٢٨صفر ا  12.0  3.8 3.5 3.1 لكل ألف مولود 

ى  املجموع ي يوم ٢٨صفر ا  12.0  3.6 3.7 2.8 لكل ألف مولود 

  املجموع
ى  ذكور  ي يوم ٢٨صفر ا  12.0   3.8 4.4 2.6 لكل ألف مولود 

ى  اناث ي يوم ٢٨صفر ا  12.0  3.8 3.2 3.1 لكل ألف مولود 

ى  املجموع ي يوم ٢٨صفر ا  12.0   3.8 3.8 2.8 لكل ألف مولود 

ن ن الجنس     1.00 1.190.73  مؤشر التكافؤ ب

  ، نشرة املواليد والوفيات حصاءاملصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإل 
  

 )ي مولود ١٬٠٠٠ لكل الوفيات( املواليد وفيات معدل): ٣٫٦شكل(
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اب الكبدي ٣- ٣الغاية ( ى أوبئة اإليدز والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة ومكافحة االل الوبائي واألمراض املنقولة باملياه ): القضاء ع
  ٢٠٣٠واألمراض املعدية األخرى بحلول عام 

روس نقص املناعة البشرية لكل  ١- ٣-٣ ر مصاب من السكان حسب الجنس والعمر والفئات  ١٬٠٠٠عدد اإلصابات الجديدة بف شخص غ
  الرئيسية من السكان

  )٣٫٥( جدول 
روس نقص املناعة البشرية ر مصاب من السكان شخص ١٬٠٠٠لكل  عدد اإلصابات الجديدة بف حسب  غ

 )٢٠١٩-٢٠١٦(الجنسية والجنس والفئات العمرية

الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص
2030  

ر مصاب ذكور  الجنس  0.0  0.02 0.02 0.01 0.01لكل ألف شخص غ

ر مصاب  اناث  0.0 0.01 0.01 0.00 0.00لكل ألف شخص غ

ن الجنسية ر مصابقطري  0.0 0.05 0.05 0.03 0.02لكل ألف شخص غ

ن ر قطري ر مصابغ  0.0 0.02 0.01 0.01 0.01لكل ألف شخص غ

 فئات العمريةال
ر مصابسنة١٥أقل من  0.0 0.00 )  -(    0.00 0.00لكل ألف شخص غ

ر مصابسنة٢٤ – ١٥  0.0 0.01 0.01 0.00 0.01لكل ألف شخص غ

رسنة ٢٥ ر مصابفأك  0.0 0.02 0.02 0.01 0.01لكل ألف شخص غ

ي ر مصاب  اإلجما  0.0 0.02 0.01 0.01 0.01لكل ألف شخص غ

ن ن الجنس   1.00 0.50  0.50 0.00 0.00 مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء

روس الجديدة اإلصابات عدد): ٣٫٧شكل( ر شخص ١٬٠٠٠ لكل البشرية املناعة نقص بف  السكان من مصاب غ

  

 شخص ١٠٠٬٠٠٠معدل انتشار داء السل لكل  ٢- ٣-٣

  )٣٫٦( جدول 
  حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية شخص ١٠٠٬٠٠٠معدل حدوث اصابة بداء السل لكل 

)٢٠١٩-٢٠١٦( 

الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص
2030  

ر مصاب ذكور  الجنس  0.0 31.8 27.2 23.6 21.2لكل ألف شخص غ

ر مصاب  اناث  0.0 22.3 30.2 22.4 13.7لكل ألف شخص غ

ن الجنسية ر مصابقطري  0.0 29.3 28.7 23.3 19.3لكل ألف شخص غ

ن ر قطري ر مصابغ  0.0 7.0 3.6 7.0 2.7لكل ألف شخص غ

 فئات العمريةال
ر مصابلكل ألفسنة١٥أقل من  0.0 32.1 30.2 25.3 21.4شخص غ

ر مصابسنة٢٤ – ١٥  0.0 0.0 0.8 0.0 1.7لكل ألف شخص غ

ر ٢٥ ر مصابسنة فأك  0.0 30.3 35.2 30.2 23.1لكل ألف شخص غ

ن ن الجنس   1.00 0.70 1.11 0.95 0.65مؤشر التكافؤ ب

  واإلحصاءاملصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط 
  

  شخص ١٠٠٬٠٠٠ لكل السل داء انتشار معدل): ٣٫٨شكل(
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 شخص ١٬٠٠٠عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل  ٣- ٣-٣

 )٣٫٧( جدول 
- ٢٠١٦( الجنسية والجنس والفئات العمرية حسب شخص ١٬٠٠٠معدل حدوث اصابة باملالريا لكل 

٢٠١٩(  

الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص
2030  

 الجنس
 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 لكل ألف شخصذكور 

 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 لكل ألف شخص اناث

 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 لكل ألف شخص املجموع

ن الجنسية  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لكل ألف شخصقطري

ن ر قطري  0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 لكل ألف شخصغ

 فئات العمريةال
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 شخصلكل ألف سنة١٥أقل من

 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 لكل ألف شخصسنة٢٤– ١٥

ر ٢٥  0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 لكل ألف شخصسنة فأك

ن ن الجنس   1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإلحصاء
  

 معّرض شخص ١٬٠٠٠ لكل باملالريا اإلصابة حاالت عدد): ٣٫٩شكل(

  

اب الكبد الوبائي (ب) لكل  ٤- ٣-٣  من السكان ١٠٠٬٠٠٠عدد اإلصابات بأمراض إل

 )٣٫٨( جدول 
اب الكبد الوبائي لكل  حسب الجنسية والجنس والفئات  من السكان ١٬٠٠٠معدل حدوث اصابة بإل

  العمرية
 )٢٠١٩-٢٠١٦( 

الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص
2030  

  الجنس
 0.0 30.3 27.3 20.3 7.7 لكل ألف شخصذكور 

 0.0 26.0 33.3 20.3 10.6 لكل ألف شخص اناث

 0.0 29.2 29.6 20.3 8.4 لكل ألف شخص املجموع

ن الجنسية  0.0 30.1 19.1 11.0 2.4 لكل ألف شخصقطري

ن ر قطري  0.0 30.1 29.2 21.5 9.2 لكل ألف شخصغ

 فئات العمريةال
 0.0 1.5 1.8 1.3 0.0 لكل ألف شخصسنة١٥أقل من

 0.0 25.9 15.4 15.1 7.7 لكل ألف شخصسنة٢٤– ١٥

ر ٢٥  0.0 35.6 35.2 24.9 10.2 لكل ألف شخصسنة فأك

ن ن الجنس   1.00 0.86 1.22 1.00 1.38 مؤشر التكافؤ ب

  التخطيط واإلحصاءاملصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز 
 املهملة املدارية األمراض الذين يستلزمون تدخالت ملكافحة األشخاص عدد ٥- ٣-٣

 )٣٫٩( جدول 
املهملة حسب الجنسية والجنس والفئات  املدارية األمراض ملكافحة تدخالت يستلزمون عدد األشخاص الذين

 )٢٠١٩-٢٠١٦(العمرية

  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص

 الجنس
 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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 )٣٫٩( جدول 
املهملة حسب الجنسية والجنس والفئات  املدارية األمراض ملكافحة تدخالت يستلزمون عدد األشخاص الذين

 )٢٠١٩-٢٠١٦(العمرية

  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص

 الجنسية
ن  0 1 0 1 1 عدد قطري

ن ر قطري  0 127 40 77 29 عدد غ

 فئات العمريةال
 0 … 1 8 0 عدد سنة ١٥أقل من 

 0 … 4 13 10 عدد سنة ٢٤ – ١٥

ر ٢٥  0 … 35 57 20 عدد سنة فأك

ن ن الجنس   1.00 0.35 0.18 0.15 0.07  مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: وزارة الصحة العامة.   
 

 )باآلالف( املهملة املدارية األمراض ملكافحة تدخالت يستلزمون  الذين األشخاص عدد:  )٣٫١٠شكل(

  

ر املعدية ٤- ٣الغاية ( ر الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقلية ): خفض الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غ بمقدار الثلث بتوف
  ٢٠٣٠بحلول عام 

 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنة ١-٤-٣

)٣٫١٠( جدول 
ن،  الوفيات معدل  التنفسية واألمراض السكري  وداء والسرطان الدموية واألوعية القلب أمراض عن الناجمة للقطري

ىمحولةالوفاةاحتماالت(املزمنة  ن%إ   )٢٠١٩- ٢٠١٦حسب الجنس ()  سنة٧٠العمرو٣٠العمرب
  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الفئات العمرية الجنس الجنسية

 قطريون 
 7.17  16.2 15.0 11.5النسبة سنة٧٠-٣٠ ذكور 

  7.17  8.8 7.1 5.7النسبةسنة٧٠-٣٠  اناث

 7.17  12.3 10.9 8.4النسبةسنة٧٠-٣٠  املجموع

ن ن الجنس  1.00  0.54 0.47  0.50   مؤشر التكافؤ ب
  املصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء

  
  املزمنة واألمراض التنفسية السكري  وداء والسرطان الدموية القلب واألوعية أمراض عن الناجمة الوفيات ): معدل٣٫١٢شكل(

 )املئوية بالنسبة (االحتمال،
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 معدل وفيات االنتحار  ٢-٤-٣

و سبب االنتحار، والفئات العمرية والحالة الزواجية والحالة حسب الجنسنسمة١٠٠٬٠٠٠لكلوفيات االنتحارمعدل  )٣٫١١( جدول 
 )٢٠١٩-٢٠١٦(التعليمية والعالقة بقوة العمل والبلدية

  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016الوحدةالخصائصالجنس
 
 

 خفض 2.6 2.3 1.6 1.6 لكل مئة ألف نسمة  ر و ذك
 خفض 1.0 0.1 0.4 0.3 لكل مئة ألف نسمة   اناث

 خفض 2.1 1.8 1.3 1.3 لكل مئة ألف نسمة  املجموع
ن ن الجنس   1.00 0.38 0.04 0.25 0.19  مؤشر التكافؤ ب

 خفض 53 84 33 32 عدد   ذكور 
 خفض 7 1 3 2 عدد   اناث

 خفض 60 85 36 34 عدد   املجموع

  ذكور 

 خفض 3 10 78 عدد  مشاكل عائلية
 خفض 3 341 عدد  مرض نفس

 خفض 4 115 عدد  ماليةاسباب 
 خفض 0 013 عدد  عاطفية

ر محدد  خفض 40 211927 عدد  غ
 خفض 3 002 عدد  اخرى 

  اناث

 خفض 2 000 عدد  مشاكل عائلية
 خفض 1 001 عدد  مرض نفس

 خفض 1 000 عدد  اسباب مالية
 خفض 0 010 عدد  عاطفية

ر محدد  خفض 1 120 عدد  غ
 خفض 2 100 عدد  اخرى 

  املجموع

 خفض 5 7810 عدد  مشاكل عائلية
 خفض 4 342 عدد  مرض نفس

 خفض 5 115 عدد  اسباب مالية
 خفض 0 023 عدد  عاطفية

ر محدد  خفض 41 222127 عدد  غ
 خفض 5 102 عدد  اخرى 

  ذكور 
 خفض 0 000 عدد سنة ١٥اقل من 

 خفض 53 323384 عدد  ٦٤ – ١٥
 خفض 0 000 عدد  +٦٥

 خفض 53 323384 عدد  املجموع

  اناث
 خفض 1 000 عدد سنة ١٥اقل من 

 خفض 6 231 عدد  ٦٤ – ١٦
 خفض 0 000 عدد  +٦٥

 خفض 7 231 عدد  املجموع

  املجموع
 خفض 1 000 عدد سنة ١٥اقل من 

 خفض 59 343685 عدد  ٦٤ – ١٧
 خفض 0 000 عدد  +٦٥

 خفض 60 343685 عدد  املجموع

 ذكور 
 

 خفض 24 121620 عدد لم يسبق له/ـا  الزواج
وج/ ـه  خفض 29 201728 عدد  م
 خفض 0 000 عدد  مطلق/ ـه
 خفض 0 000 عدد  أرمل/ ـه
 خفض 53 323348 عدد  املجموع

 اناث

 خفض 2 121 عدد لم يسبق له/ـا  الزواج
وج/ ـه  خفض 5 110 عدد  م
 خفض 0 000 عدد  مطلق/ ـه
 خفض 0 000 عدد  أرمل/ ـه
 خفض 7 231 عدد  املجموع

 املجموع

 خفض 26 131821 عدد لم يسبق له/ـا  الزواج
وج/ ـه  خفض 34 211828 عدد  م
 خفض 0 000 عدد  مطلق/ ـه
 خفض 0 0 0 0 عدد  أرمل/ ـه
 خفض 60 49 36 34 عدد  املجموع
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و سبب االنتحار، والفئات العمرية والحالة الزواجية والحالة حسب الجنسنسمة١٠٠٬٠٠٠لكلوفيات االنتحارمعدل  )٣٫١١( جدول 
 )٢٠١٩-٢٠١٦(التعليمية والعالقة بقوة العمل والبلدية

  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص الجنس

  ذكور 

 خفض 2 3 0  2 عدد  امي
 خفض 0 0 0 0 عدد  يقرا ويكتب

 خفض 6 6 2 7 عدد  ابتدائي
 خفض 17 15 9 10 عدد  اعدادي

 خفض 12 13 13 10 عدد  ثانوي 
ي فما فوق   خفض 16 11 9 3 عدد جام

 خفض 53 48 33 32 عدد  املجموع

 اناث

 خفض 0 0 0 0 عدد  امي
 خفض 0 0 0 0 عدد  يقرا ويكتب

 خفض 1 0 0 0 عدد  ابتدائي
 خفض 3 1 2 2 عدد  اعدادي

 خفض 1 0 0 0 عدد  ثانوي 
ي فما فوق   خفض 2 0 1 0 عدد جام

 خفض 7 1 3 2 عدد  املجموع

 املجموع

 خفض 2 3 0 2 عدد  امي
 خفض 0 0 0 0 عدد  يقرا ويكتب

 خفض 7 6 2 7 عدد  ابتدائي
 خفض 20 16 11 12 عدد  اعدادي

 خفض 13 13 13 10 عدد  ثانوي 
ي   خفض 18 11 10 3 عدد فما فوق جام
 خفض 60 49 36 34 عدد  املجموع

  ذكور  

 خفض 0 0 0 0 عدد  متعطل
 خفض 0 0 0 0 عدد طالب متفرغ للدراسة
ل  خفض 0 0 0 0 عدد متفرغة العمال امل

 خفض 0 0 0 0 عدد  متقاعد
 خفض 0 0 0 0 عدد  اخرى 

 خفض ٠  0 0 عدد  املجموع

 اناث

 خفض 6 1 3 2 عدد  مشتغل
 خفض 0 0 0 0 عدد  متعطل

 خفض 1 0 0 0 عدد طالب متفرغ للدراسة
ل  خفض 0 0 0 0 عدد متفرغة العمال امل

 خفض 0 0 0 0 عدد  متقاعد
 خفض 0 0 0 0 عدد  اخرى 

 خفض 7 1 3 2 عدد  املجموع

 املجموع

 خفض 59 49 36 34 عدد  مشتغل
 خفض 0 0 0 0 عدد  متعطل

 خفض 1 0 0 0 عدد للدراسةطالب متفرغ 
ل  خفض 0 0 0 0 عدد متفرغة العمال امل

 خفض 0 0 0 0 عدد  متقاعد
 خفض 0 0 0 0 عدد  اخرى 

 خفض 60 49 36 34 عدد  املجموع

 ذكور 

 خفض 18 8 5 4 عدد  الدوحة
 خفض 20 18 8 3 عدد  الريان
 خفض 8 3 8 5 عدد  الوكرة

 خفض 1 3 0 4 عدد  أم صالل
 خفض 2 3 2 2 عدد  الخور 

 خفض 0 9 5 7 عدد  الشمال
 خفض 2 0 0 4 عدد  الظعاين
 خفض 2 4 5 3 عدد  الشحانية
 خفض 53 48 33 32 عدد  املجموع
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و سبب االنتحار، والفئات العمرية والحالة الزواجية والحالة حسب الجنسنسمة١٠٠٬٠٠٠لكلوفيات االنتحارمعدل  )٣٫١١( جدول 
 )٢٠١٩-٢٠١٦(التعليمية والعالقة بقوة العمل والبلدية

  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص الجنس

 اناث
 

 خفض 5 1 3 1 عدد  الدوحة
 خفض 1 0 0 0 عدد  الريان
 خفض 0 0 0 1 عدد  الوكرة

 خفض 0 0 0 0 عدد  صاللأم 
 خفض 0 0 0 0 عدد  الخور 

 خفض 0 0 0 0 عدد  الشمال
 خفض 1 0 0 0 عدد  الظعاين
 خفض 0 0 0 0 عدد  الشحانية
 خفض 7 1 3 2 عدد  املجموع

  املجموع

 خفض 23 9 8 5 عدد  الدوحة
 خفض 21 18 8 3 عدد  الريان
 خفض 8 3 8 6 عدد  الوكرة

 خفض 1 3 0 4 عدد  أم صالل
 خفض 2 3 2 2 عدد  الخور 

 خفض 0 9 5 7 عدد  الشمال
 خفض 3 0 0 4 عدد  الظعاين
 خفض 2 4 5 3 عدد  الشحانية
 خفض 60 49 36 34 عدد  املجموع

  حصاءاملصدر: وزارة الداخلية وحسابات جهاز التخطيط واإل 
 

 )شخص 100,000 لكل االنتحار عمليات عدد( االنتحار وفيات معدل):٣٫١٣شكل(

  

  

ي ذلك تعاطي املخدرا): ٥-٣الغاية ( ى نحو يضر بالصحة، وعالج ذلك تتعزيز الوقاية من اساءة استعمال املواد املخدرة، بما    وتناول الكحول ع

االضطرابات الناشئة تغطية التدخالت العالجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية الالحقة) ملعالجة  نطاق ١-٥-٣
  عن تعاطي املواد املخدرة

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( املخدرة املواد تعاطي عن الناشئة االضطراب ملعالجة العالجية التدخالت تغطية نطاق  )٣٫١٢( جدول 

  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخدمات
 100 100 100 100 100 النسبة الخدمات الدوائية

 100 100 100 100 100  النسبة النفسانيةالخدمات 

 100 100 100 100 100 النسبة خدمات إعادة التأهيل والرعاية الالحقة

 100 100 100 100 100 النسبة املجموع

  املصدر: وزارة الصحة العامة
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الك الفرد الواحد من الكحول (سن  االستعمال  ٢-٥-٣ ي اطار اس ي سنة  ١٥الضار للكحول، محددًا وفقًا للظروف الوطنية  ر)  سنة فأك
ي. رات من الكحول الصا  تقومية، بالل

الك الفرد الواحد من الكحول (سن  )٣٫١٣جدول ( ي ١٥اس رات من الكحول الصا ر)  بالل   )٢٠١٩-٢٠١٦(حسب الجنس سنة فأك

  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الفئات العمرية الجنس
ر١٥ذكور   خفض 0.0 0.0 0.0 0.0لكل مئة ألف نسمة سنة فاك
ر١٥إناث  خفض 0.0 0.0 0.0 0.0لكل مئة ألف نسمةسنة فاك

ر١٥مجموع  خفض 0.0 0.0 0.0 0.0لكل مئة ألف نسمةسنة فاك
ن  نمؤشر التكافؤ ب   1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 الجنس

  املصدر: تقديرات جهاز التخطيط واإلحصاء 
  

ى النصف بحلول عام ٦-٣الغاية ( ى الصعيد العاملي إ  ٢٠٢٠): خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث املرور ع

ى الطرق  ١-٦-٣   معدالت الوفيات الناجمة عن االصابات جراء حوادث املرور ع

  )٣٫١٤جدول (
والفئات والجنس نسمة حسب الجنسية  ١٠٠٬٠٠٠معدل الوفيات الناتجة عن إصابات الحوادث املرورية لكل 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(العمرية 
  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص الجنسية

  قطريون 
 8.7  33.0 37.1 36.0 لكل مئة ألف نسمة  ذكور 

 8.7  3.2 2.6 4.0 لكل مئة ألف نسمة  اناث

 8.7  17.8 19.6 19.8 لكل مئة ألف نسمة  املجموع

ن ر قطري   غ
 8.7  7.0 7.6 8.7 لكل مئة ألف نسمة  ذكور 

 8.7  1.3 1.3 1.2 لكل مئة ألف نسمة  اناث

 8.7  5.7 6.3 7.1 لكل مئة ألف نسمة  املجموع

  املجموع
 8.7  8.9 9.8 10.7 لكل مئة ألف نسمة  ذكور 

 8.7  1.7 1.6 1.9 ألف نسمةلكل مئة   اناث

 8.7  7.1 7.7 8.5 لكل مئة ألف نسمة  املجموع

الفئات 
  العمرية

  -  2.9 2.4 3.4  لكل مئة ألف نسمة  سنة ١٥أقل من 

  -  16.9 12.5 16.2  لكل مئة ألف نسمة  سنة ٢٤ – ١٥

ر ٢٥   -  6.2 7.8 8.0  لكل مئة ألف نسمة  سنة فأك

ن ن الجنس   1.0  0.19 0.16 0.18  مؤشر التكافؤ ب

  ، نشرة املواليد والوفيات. حصاءاملصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط واإل 
  

 )شخص ١٠٠٬٠٠٠ لكل الوفيات (عدد املرور جراء حوادث اإلصابات عن الناجمة الوفيات ): معدالت٣٫١٥شكل(

  
  

ى خدمات رعاية الصحة ٧-٣الغاية ( ي ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األسرة ): ضمان حصول الجميع ع الجنسية واإلنجابية، بما 
رامج الوطنية بحلول عام  راتيجيات وال ي االس   ٢٠٣٠والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة اإلنجابية 

ي سن اإلنجاب ( ١-٧-٣ ى تنظيم األسرة بطرق حديثة ٤٩-١٥نسبة النساء  ن إ   سنة) والالتي ُلبيت حاج
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حسب الجنسية والفئات العمرية والحالة التعليمية ووسائل منع الحمل نسبة استخدام وسائل منع الحمل   
 )٢٠١٢/٢٠١٣(املستخدمة 

)٣٫١٥جدول(  

ى  نسبة الطلب امللباة ع
 وسائل منع الحمل

نسبة استخدام وسائل منع الحمل
الحد من  املجموع الخصائص الوحدة

اإلنجاب  التباعد

 قطريات  النسبة 22.9 17.2 40.0 75.0
  الجنسية

ر قطريات  النسبة 19.4 18.3 37.4 75.6  غ
 24-15 النسبة 23 2.9 25.9 60.4

  الفئات العمرية

 29-25 النسبة 28.2 9.0 36.9 69.2

 34-30 النسبة 28.8 14.9 43.3 75.0

 39-35 النسبة 18.8 21.2 40.1 75.6

 44-40 النسبة 12.3 31.3 42.9 84.7

 49-45 النسبة 4.3 23.1 27.4 86.2

 ال يوجد  النسبة 15.2 12.3 27.5 70.1

  الحالة التعليمية
 ابتدائي  النسبة 11.6 22.1 33.8 75.8
 إعدادي  النسبة 14.1 19.6 33.7 72.3
 ثانوي   النسبة 20.8 18.1 38.7 75.0
ي فما فوق   النسبة 21.3 18.0 39.0 76.1  جام

 املجموع  النسبة 20.3 18.0 38.0 75.4
  املصدر: مسح العنقودي متعدد املؤشرات، جهاز التخطيط واالحصاء

  

وجات النساء نسبة): ٣٫١٦شكل(  سنة ٤٩ – ١٥)  اإلنجاب سن ي الالتي عالقة ي أو امل
ن ُلّبيت والالتي(  ى حاج  )املئوية النسبة( حديثة بطرق  تنظيم األسرة إ

  

  

ي تلك الفئة العمرية ١٩- ١٥، سنة١٤-١٠املراهقات (معدل الوالدات لدى  ٢-٧-٣  سنة) لكل ألف امرأة 

  )٣٫١٦( جدول 
 امرأة حسب الجنسية والفئات العمرية ١٠٠٠سنة) لكل  ١٩- ١٥سنة،  ١٤-١٠معدل الوالدات لدى املراهقات (

 )٢٠١٩-  ٢٠١٦(  

 الجنس الجنسية
الفئات 
 العمرية

الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة
2030  

  اتقطري
 0.0  0.0 0.0 0.0 لكل ألف امرأة سنة ١٤ - ١٠  اناث

 0.0  3.4 4.9 5.7لكل ألف امرأة سنة ١٩ - ١٥ اناث

ر قطري   اتغ
 0.0  0.0 0.0 0.0لكل ألف امرأة سنة ١٤ - ١٠ اناث

 0.0  11.8 13.0 13.4لكل ألف امرأة سنة ١٩ - ١٥ اناث

  املجموع
 0.0  0.0 0.0 0.0امرأةلكل ألف  سنة ١٤ - ١٠ اناث

 0.0  8.5 9.8  10.3لكل ألف امرأة سنة ١٩ - ١٥ اناث

  ، نشرة املواليد والوفيات.حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
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 )سنة ١٩ – ١٥ العمرية الفئة ي امرأة ١٬٠٠٠ لكل( املراهقات لدى الوالدات معدل): ٣٫١٧شكل(

  

ى خدمات الرعاية الصحية تحقيق التغطية الصحية ): ٨- ٣الغاية ( ي ذلك الحماية من املخاطر املالية وامكانية الحصول ع الشاملة، بما 
ى األدوية واللقاحات األساسية املأمونة والجيدة والفعالة وامليسورة التكلفة   األساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع ع

  غطية خدمات الصحة األساسيةت ١-٨-٣

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( ساسيةاأل  الصحية الخدمات توافر تغطية  )٣٫١٧( جدول 

  2030الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة الخدمات الصحية االساسية

 100 100 100 100 100 النسبةالصحة االنجابية

 100 100 100 100 100 النسبةصحة األم والوليد

 100 100 100 100 100 النسبةصحة الطفل

 100 100 100 100 100 النسبةاألمراض املعدية

ر املعدية  100 100 100 100 100 النسبةاألمراض غ

ى تقديم الخدمات الصحية  100 100 100 100 100 النسبةالقدرة ع

ى الخدمات الصحية  100 100 100 100 100 النسبةقدرة السكان الوصول إ

 املصدر: وزارة الصحة العامة

ى ٠ من( الشاملة الصحية الخدمات تغطية مؤشر): ٣٫١٨شكل(  ) ١٠٠ إ

 

ى الصحة محسوبة كحصة من مجموع انفاق األسر املعيشية أو دخلها   ٢-٨-٣ رة ع  نسبة السكان الذين تصرف أسرهم املعيشية نفقات كب

  )٣٫١٨( جدول 
ى الرعاية والخدمات الصحية   فئات االنفاق للرعاية الصحية حسب  نسبة إنفاق الفرد شهريًا بالريال القطري ع

ى الرعاية والخدمات الصحية متوسط  حسب فئات االنفاق للرعاية   إنفاق الفرد شهريًا بالريال القطري ع
 )٢٠١٣/٢٠١٢(الصحية

فئات االنفاق للرعاية 
 الصحية

ى نسبة االنفاق الشهري للفرد ع
ي  الرعاية الصحية من إجما

االنفاق الشهري للفرد

ىنسبة االنفاق الشهري للفرد ع
ي  الرعاية الصحية من إجما

الدخل الشهري للفرد

متوسط االنفاق الشهري للفرد 
ى الرعاية الصحية ع  

 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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  )٣٫١٨( جدول 
ى الرعاية والخدمات الصحية   فئات االنفاق للرعاية الصحية حسب  نسبة إنفاق الفرد شهريًا بالريال القطري ع

ى الرعاية والخدمات الصحية متوسط  حسب فئات االنفاق للرعاية   إنفاق الفرد شهريًا بالريال القطري ع
 )٢٠١٣/٢٠١٢(الصحية

فئات االنفاق للرعاية 
 الصحية

ى نسبة االنفاق الشهري للفرد ع
ي  الرعاية الصحية من إجما

االنفاق الشهري للفرد

ىنسبة االنفاق الشهري للفرد ع
ي  الرعاية الصحية من إجما

الدخل الشهري للفرد

متوسط االنفاق الشهري للفرد 
ى الرعاية الصحية ع  

9 22,500 - 2.13 1.12 127.13 
1025,000 - 2.22 1.40 99.89 
1127,500 - 2.41 1.70 133.01 
1230,000 - 2.11 1.28 127.24 
1332,000 - 2.20 1.27 99.50 
1435,000 - 2.50 1.57 131.00 
1540,000 - 3.40 1.95 185.53 
1650,000 - 3.78 2.17 181.25 
ر  1750,000  303.97 3.28 5.10 فأك

 98.49 1.30 2.03 املجموع

 ريال قطري. ٩٨٫٥، ومتوسط انفاق الفرد شهريا  ٢٠١٢/٢٠١٣ريال قطري عام  ٧٥٨٣٫٢* مالحظة: متوسط دخل الفرد شهريا 
 .٢٠١٢/٢٠١٣مسح انفاق ودخل األسرة  – حصاءواإل املصدر: جهاز التخطيط 

  

ي الفردنسبة انفاق  )٣٫١٩جدول ( ى الخدمات والرعاية الصحية كنسبة من إجما   )٢٠١٨- ١٩٨٢( الفرد انفاقع

 2017/2018 2012/2013 2006/2007 1982/19831988 الوحدة الجنسية البيان

ى الخدمات  انفاق الفرد ع
 والرعاية الصحية 

 224.92 176.09 93.83 ...  ...   ريال قطري شهريا  قطري 

ر قطري   44.48 41.19 43.11 ...  ...   ريال قطري شهريا غ

 118.25 98.49 67.5 16 2  ريال قطري شهريا املجموع

ي دخل الفرد    اجما
10199.8310507.02 4412.6 ...  ...   ريال قطري شهريا  قطري 

ر قطري   6068.22 5651.18 3321.5 ...  ...   ريال قطري شهريا  غ

 7882.97 7583.17 3845.4 1587 ...  ريال قطري شهريا  املجموع

ي انفاق الفرد    اجما
 6152.67 5742.19 4335.27 ...  ...   ريال قطري شهريا  قطري 

ر قطري   4023.74 4185.67 297773 ...  ...   ريال قطري شهريا  غ

 4894.13 4846.78 3591.16 1672 1260.56  ريال قطري شهريا  املجموع

ى  نسبة انفاق الفرد ع
الخدمات والرعاية الصحية 
ي دخله الشهري%   من اجما

 %2.14 %1.73 %2.13 ...  ...   النسبة  قطري 

ر قطري   %0.73 %0.73 %1.30 ...  ...   النسبة  غ

 %1.50 %1.30 %1.76 %1.00 ....  النسبة  املجموع

ى  نسبة انفاق الفرد ع
الخدمات والرعاية الصحية 
ي انفاقه الشهري%   من اجما

 %3.66 %3.07 %2.16 ...  ...   النسبة  قطري 

ر قطري   %1.11 %0.98 %0.01 ...  ...   النسبة  غ

  %2.42  %2.03  %1.88  %1.00  %0.20  النسبة  املجموع

ر متوفر.   ...: غ
  حصاءودخل األسرة وحسابات جهاز التخطيط واإل  املصدر: مسح انفاق

  
ربة بحلول ٩-٣الغاية ( ر من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء واملاء وال ): الحد بقدر كب

 ٢٠٣٠عام 

ى األسر املعيشية وتلوث الهواء املحيط ١-٩-٣  معدل الوفيات املنسوبة إ
  ر متوفرة لهذا املؤشربيانات غال
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ى املرافق الصحية (التعرض لخدمات  ٢-٩-٣ ر املأمونة، واالفتقار إ ي غ ر املأمونه، وخدمات الصرف الص ى املياه غ معدل الوفيات املنسوب إ
ي والنظافة الصحية للجميع) ر املياه وخدمات الصرف الص ي توف ر مأمونة   غ

  )٢٠١٩-٢٠١٦( سبب الوفاةنسمة حسب  ١٠٠٬٠٠٠معدل الوفيات لكل   )٣٫٢٠( جدول 

الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة سبب الوفاة
2030  

ر آمنة  خفض 0 0 0 0لكل مئة ألف نسمة  مياه غ
ر آمن ي غ  خفض 0 0 0 0لكل مئة ألف نسمةصرف ص
 خفض 0 0 0 0لكل مئة ألف نسمةنقص مواد التنظيف

 خفض 0 0 0 0لكل مئة ألف نسمة  املجموع
  

ى املنسوب الوفيات معدل): ٣٫٢٠شكل( ر املياه إ ي الصرف وخدمات املأمونة غ ر الص    املأمونة غ
ى واالفتقار  )شخص ١٠٠٬٠٠٠ لكل الوفيات عدد( املرافق الصحية ا

 

 
ر املتعمد ٣-٩-٣ ى التسمم غ   معدل الوفيات املنسوب إ

  )٣٫٢١( جدول 
ر املتعمدوفياتمعدل  والفئات العمرية الجنسية والجنسنسمة حسب ١٠٠٬٠٠٠لكلالتسمم غ

)٢٠١٩-٢٠١٦( 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص  الجنسية
الهدف بحلول 

2030  

  قطريون 
 خفض  0.66 0.67 1.38لكل مئة ألف نسمةذكور 
 خفض  0.0 0.65 0.0لكل مئة ألف نسمةاناث

 خفض  0.32 0.66 0.68ألف نسمةلكل مئةاملجموع

ن ر قطري   غ
 خفض  0.53 0.47 0.05لكل مئة ألف نسمةذكور 
 خفض  0.36 0.57 0.20لكل مئة ألف نسمةاناث

 خفض  0.49 0.50 0.09لكل مئة ألف نسمةاملجموع

  املجموع
 خفض  0.54 0.49 0.15لكل مئة ألف نسمةذكور 
 خفض  0.28 0.59 0.16لكل مئة ألف نسمةاناث

 خفض  0.47 0.51 0.15لكل مئة ألف نسمةاملجموع

  الفئات العمرية

 ١٥أقل من 
 سنة

  خفض  0.26 0.27 0.00  لكل مئة ألف نسمة

  خفض  0.29 0.27 0.28 لكل مئة ألف نسمة سنة٢٤– ١٥
ر ٢٥   خفض  0.54 0.61 0.16 لكل مئة ألف نسمة سنة فأك

ن  نمؤشر التكافؤ ب  1.00  0.52 1.20 1.07  الجنس
   ، نشرة املواليد والوفيات. حصاءوحسابات جهاز التخطيط واإل  –املصدر: وزارة الصحة العامة     

  
ى املنسوب الوفيات معدل): ٣٫٢١شكل( ر  التسمم إ  )شخص ١٠٠٬٠٠٠ لكل الوفيات عدد املؤشر،( املتعمد غ
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ي جميع البلدان، حسب االقتضاءأ): تعزيز تنفيذ اتفاقية -٣الغاية (   منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

ر ١٥حاليًا لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  االنتشار املوحد السن الستعمال التبغمعدل    ١-أ-٣   سنة فأك

  )٣٫٢٢( جدول 
معدل االنتشار املوحد السن الستعمال التبغ حاليًا لدى األشخاص الذين تبلغ 

رسنة  ١٥أعمارهم    )٢٠١٢/٢٠١٣(حسب الجنسية والجنس  فأك

  2030الهدف بحلول  2012 الوحدة الفئة العمرية  الجنس  الجنسية

  قطريون 
ر ١٥ ذكور   خفض 22.5 النسبة  سنة فأك

ر ١٥ اناث   خفض 2.9 النسبة  سنة فأك

ن ر قطري   غ
ر ١٥ ذكور    خفض 27 النسبة  سنة فأك

ر ١٥ اناث   خفض 7.1 النسبة  سنة فأك

  املجموع
ر ١٥ ذكور    خفض 25.5 النسبة  سنة فأك

ر ١٥ اناث   خفض 5.7 النسبة  سنة فأك

ن ن الجنس  1.00 0.22 مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: مسح العنقودي متعدد املؤشرات، جهاز التخطيط واالحصاء

ر(بالنسبة سنة ١٥ أعمارهم تبلغ الذين األشخاص لدى التبغ حالياً  الستعمال السن املوحد االنتشار ): معدل٣٫٢٣شكل(  )املئوية فأك

  
  

ي املقام - ٣الغاية ( ر املعدية ال تتعرض لها البلدان النامية  ي مجال اللقاحات واألدوية لألمراض املعدية وغ ب): دعم البحث والتطوير 
ى األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة، وفقًا إلعالن الدوحة بشأن االتفاق املتعلق  ر إمكانية الحصول ع األول، وتوف
ي االستفادة بالكامل  بالجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية 

ي اال تفاق بشأن الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بأوجه املرونة الالزمة لحماية من األحكام الواردة 
ى األدوية.   الصحة العامة، وال سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع ع

رنامج الوط لبلدهم ١-ب-٣ ن املستفيدين من جميع اللقاحات املشمولة بال دف   نسبة السكان املس

ى من العمر حسب أنواع اللقاحات (نسبة  )٣٫٢٣( جدول    )٢٠١٩- ٢٠١٦تغطية التطعيمات لألطفال خالل السنة األو

الهدف بحلول   2019 2018 2017  2016 الوحدة أنواع اللقاحات
2030  

ن الذين  الخناق الكزاز السعال الديكي من ب
 DTP3أعمارهم أقل من سنة (%) 

 100 98.0 98.0 97.1 98.2 النسبة

ن  ى تغطية التحص الحصبة ال تحتوي ع
) حسب العمر املو به MCV2بالجرعة الثانية (

ى املستوى   ع

 100 98.3 95.0  93.0 92.0  النسبة

 100 98.0 98.0 97.7 96.6 النسبة )PCV3الجرعة املكورات الرئوية الثالثة (

  املصدر: وزارة الصحة العامة
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ن السكان ): نسبة٣٫٢٥شكل( دف م الذين املس ى إمكانية الحصول  لد  والكزاز،  والشهاق الخناق لقاح من جرعات ثالث ع
ى املحتوي  اللقاح من الثانية والجرعة رن  الرئوية املكورات لقاح من والجرعة الثالثة الحصبة ع   )املئوية (النسبة املق

 

  

ى  ٢-ب-٣ ي املساعدة االنمائية الرسمية املقدمة ا ساسية والبحوث الطبيةاأل  القطاعات الصحيةمجموع صا  

)٣٫٢٤( جدول  )٢٠١٩- ٢٠١٦(لهدف الثالث لقيمة املساعدات االنمائية    

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهداف الهدف

  ةورفاهي ةجيد ةصح 3
  182,101,602583,052,607الريال القطري 

  50,027,913160,179,288 دوالر أمريكي

  املصدر: وزارة الخارجية
 

ى املقدمة الرسمية اإلنمائية املساعدة مجموع): ٣٫٢٦شكل(   الطبية والبحوث األساسية الصحية القطاعات إ
ي املدفوعات( ن صا  ٢٠١٦ لعام )الثابت بالسعر الدوالرات بمالي

 

ى الدوام نسبة  ٣-ب-٣ ا مجموعة أساسية من األدوية الضرورية ال تفي بالغرض بكلفة ميسورة ع   املرافق الصحية املتاحة ف

ا مجموعة أساسية من األدوية الضرورية ال تفي بالغرض بكلفة  )٣٫٢٥( جدول  نسبة املرافق الصحية املتاحة ف
ى الدوام (  )٢٠١٩-٢٠١٦ميسورة ع

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  املؤشر

ا مجموعة أساسية من نسبة املرافق الصحية املتاحة ف
ى الدوام  100 100 100 100النسبةاألدوية الضرورية ال تفي بالغرض بكلفة ميسورة ع

  
ا -٣الغاية ( ي هذا القطاع وتطويرها وتدري ي تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة  رة  ي البلدان ج): تحقيق زيادة كب ا  واستبقا

رة النامية ي أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغ   النامية، وبخاصة 
  ن وتوزيعهمين الصحمعدل كثافة األخصائي ١-ج-٣
 

ي مجال الصحة لكل  )٣٫٢٦( جدول  ن  ي الصحةنسمة حسب  ١٠٠٠كثافة وتوزيع العامل ن    )٢٠١٩-٢٠١٦( مهنة العامل

ي الصحة ن    2030الهدف بحلول   2019 2018 2017  2016 الوحدة  العامل
 زيادة 8.1 7.5 6.6 6.5 لكل ألف نسمة  ن و مرضامل

 زيادة 1.0 0.9 0.8  1.1  لكل ألف نسمة  الصيادلة

 زيادة 0.7 0.6 0.6 0.8 لكل ألف نسمة  سناناأل طباء أ

 زيادة 2.7 2.5 2.4  2.7 لكل ألف نسمة  بشريون الطباء أ

ي املهن  ن   زيادة 3.3 3.1 3.1 3.4 لكل ألف نسمة الصحية املساعدةالعامل
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  ات الخدمات الصحية).إحصاءاملجموعة اإلحصائية السنوية (فصل ، حصاءو حسابات جهاز التخطيط واإل  املصدر: وزارة الصحة العامة
 

ي مجال اإلنذار - ٣الغاية ( املبكر والحد من املخاطر وإدارة املخاطر الصحية الوطنية د): تعزيز قدرات جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية، 
  والعاملية

ى تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية ١-د-٣  القدرة ع

ى تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية )٣٫٢٧( جدول  ي مدى القدرة ع  حسب املؤشر الفر
)٢٠١٩- ٢٠١٦( 

ي    2030الهدف بحلول   2019 2018 2017  2016 الوحدة  املؤشر الفر
١C 100 93 87 100  100 النسبة  التشريعات والتمويل 

C2عنيةلموظائف تنسيق اللوائح الصحية الدولية والجهات الوطنية ا
 100 100 80 100  100 النسبة ذا التنسيق

C3 100 100 100 75  80 النسبة اإلنسان والحيوانين صدر الحيوانيوالتفاعل ب لماألحداث ذات ا 

C4 100 100 100 82  84 النسبة سالمة األغذية 

C5 راتلما  100  100 100 100  92 النسبة خت

C6 100 100 100 57  57 النسبة راقبةلما 

C7 100 100 100 ...   81 النسبة وارد البشريةلما 

C8 100 100 100 96  66 النسبة اإلطار الوط لحاالت الطوارئ الطبية 

C9 100 100 100 61  75 النسبة تقديم الخدمات الطبية 

C10 100 100 80 100  73 النسبة خاطرلمالتواصل بخصوص ا 

C11  100 80 50 73  56 النسبة نقاط الدخول 

C12 100 80 60 46  46 النسبة األحداث الكيميائية 

C13 100 100 80 97  95 النسبة الطوارئ اإلشعاعية 

يلما  - 1253 1137 987  1005 النسبة توسط اإلجما
ى تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية ملواجهة متوسط القدرة ع

 100 96 87 76  76 النسبة حاالت الطوارئ الصحية

  املصدر: وزارة الصحة العامة  

ى القدرة ): متوسط٣٫٢٩شكل(  )املئوية (النسبة الصحية الدولية اللوائح من ١٣ تنفيذ ع

  
 

ى تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية ملواجهة ٣٫٣٠شكل(  ): الشبكة العنكبوتية لقدرة ع
 حاالت الطوارئ الصحية حسب املؤشرات الفرعية

  

ابات مجرى الدم الناتجة عن كائنات مقاومة  ٢-د-٣   للميكروبات املحددةالنسبة املئوية الل
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ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ
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  الرابع ملخص الهدف
  غاية ١١ عدد الغايات تحت الهدف:

  مؤشر ١٢ عدد املؤشرات تحت الهدف:
 

 %١٠٠ = املستدامة التنمية أهداف من الرابع للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  املؤشراتعدد  حالة املؤشر

 12  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  0  غ

 0  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 12  املجموع

 

ى  الهدف الرابع: ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول ع

  التعليم الجيد وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع
  

ى تحقيق نتائج تعليمية ): ضمان أن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان ١-٤الغاية ( بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، مما يؤدي إ
 ٢٠٣٠مالئمة وفعالة بحلول عام 

ى من التعليم  األطفال نسبة  ١-١-٤ اية املرحلة األو ي  اية املرحلة االبتدائية؛ و (ج)  ي  ي الصف الثاني/الثالث؛ و (ب)  والشباب (أ) 
ي  ى األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة    .الرياضيات، حسب الجنس‘ ٢’القراءة، و ‘ ١’الثانوي، الذين يحققون ع

 )٤٫١( جدول 
ي التحصيل نسبة الطالب ممن تقدموا لالخت ى الحد األدنى من الكفاءة  بار الوط وحصلوا ع

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( الجنس واملواد الدراسيةحسب ي القراءة والرياضيات بالصف الثالث االبتدائي

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس  املادة
  بحلول   الهدف

2030 

  القراءة
 100 79 69 64 70 النسبة ذكور 

 100 85 77 75 74 النسبة إناث

 100 82 73 70 72 النسبة املجموع

 الرياضيات
 100 86 87 71 82  النسبة ذكور 

 100 89 90 76 82  النسبة إناث

 100 87 89 74 82  النسبة املجموع

ن ن الجنس   مؤشر املساواة ب
 1.00 1.08 1.12 1.17 1.06   القراءة

 1.00 1.03 1.03 1.07 1.00   الرياضيات

ياملصدر:    وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء وزارة التعليم والتعليم العا

 )٤٫٢( جدول 
ي التحصيل  ى الحد األدنى من الكفاءة  نسبة الطالب ممن تقدموا لالختبار الوط وحصلوا ع

يةو ي القراءة   حسب الجنس واملواد الدراسية  ملرحلة االبتدائيةاية االرياضيات و اإلنجل



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
60 
 

)٢٠١٩-٢٠١٦( 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس  املادة
  بحلول   الهدف

2030 

  القراءة
 100 57 69 56 81 النسبة ذكور 

 100 76 85 74 86 النسبة إناث

 100 66 78 66 84 النسبة املجموع

 الرياضيات
 100 44 49 69 85  النسبة ذكور 

 100 60 69 84 84  النسبة إناث

 100 52 60 77 84  النسبة املجموع

ي    االنجل
 100 85 62 63 62 النسبة ذكور 

 100 94 73 75 58 النسبة إناث

 100 89 68 69 60 النسبة املجموع

مؤشر 
ن  املساواة ب

ن   الجنس

 1.00 1.33 1.23 1.32 1.06   القراءة

 1.00 1.36 1.41 1.22 0.99   الرياضيات

ي   1.00 1.11 1.18 1.19 0.94    االنجل

ياملصدر:    وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء وزارة التعليم والتعليم العا
  

ى املرحلة اية ي األطفال ): نسبة٤٫٣شكل( ى يحّققون  الذين الثانوي  من التعليم األو   األدنى الحد األقل ع
 )املئوية (النسبة الرياضيات ي الكفاءة من مستوى 

  

 )٤٫٣( جدول 

ي التحصيل  ى الحد األدنى من الكفاءة  نسبة الطالب ممن تقدموا لالختبار الوط وحصلوا ع
ية للصف التاسعو ي القراءة  ى من التعليم الثانوي) الرياضيات و اإلنجل اية املرحلة األو ) 

 )٢٠١٩-٢٠١٦(حسب الجنس واملواد الدراسية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس  املادة
  بحلول   الهدف

2030 

  القراءة
 100 64 66 60 83 النسبة ذكور 

 100 82 84 73 91 النسبة إناث

 100 73 75 67 87 النسبة املجموع

 الرياضيات
 100 25 43 34 47  النسبة ذكور 

 100 48 64 40 51  النسبة إناث

 100 37 54 37 49  النسبة املجموع

ي    االنجل
 100 58 76 64 92 النسبة ذكور 

 100 76 92 78 93 النسبة إناث

 100 67 84 71 92النسبة املجموع

مؤشر املساواة 
ن ن الجنس   ب

 1.00 1.28 1.27 1.22 1.10   القراءة

 1.00 1.92 1.49 1.18 1.09   الرياضيات

ي  1.00 1.31 1.21 1.22 1.01   االنجل

ي   وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء املصدر: وزارة التعليم والتعليم العا

ى من التعليم الثانوي، واملرحلة الثانية من التعليم الثانوي)عدل م ٢-١-٤  إتمام الدراسة (التعليم االبتدائي واملرحلة األو

  )٢٠١٢/٢٠١٣( حسب الجنس االبتدائية املرحلة إتمام معدل  )٤٫٤جدول (
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2012/2013  الوحدة  الخصائص  املؤشر

  االبتدائية املرحلة إتمام معدل
  الجنس

  92.4  معدل  ذكور 

  93.4  معدل  اناث

  92.9  معدل  املجموع

  الجنسية
ن   92.7  معدل  قطري

ن ر قطري   93.0  معدل  غ

ن ن الجنس   1.01  مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: املسح العنقودي متعدد املؤشرات، جهاز التخطيط واالحصاء
  

  )٢٠١٩- ٢٠١٦حسب الجنس (احل التعليمية املر  إتمام معدل  )٤٫٥جدول (

  2019  2018  2017  2016 الوحدة الخصائص  املؤشر

  بالتعليم االبتدائي إتماممعدل 
 95.6 95.6 92.5 96.3  معدل  ذكور 

 98.7 97.6 97.1 98.7  معدل  اناث

 97.0 96.6 94.8 97.4  معدل  املجموع

بالتعليم االعدادي  إتماممعدل 
ى من    الثانوية)(املرحلة األو

 93.6 92.7 92.0 91.8  معدل  ذكور 

 97.2 96.3 95.1 92.1  معدل  اناث

 95.4 94.4 93.5 92.0  معدل  املجموع

بالتعليم الثانوي  إتماممعدل 
  (املرحلة الثانية من الثانوي)

 75.0 68.7 75.3 73.3  معدل  ذكور 

 89.2 84.6 86.0 80.6  معدل  اناث

 81.6 76.2 80.5 76.9  معدل  املجموع

ن ن الجنس   مؤشر التكافؤ ب
 1.03 1.02 1.05 1.02  التعليم االبتدائي
 1.04 1.04 1.03 1.00  التعليم االعدادي

 1.19 1.23 1.14 1.10  التعليم الثانوي 
  املصدر: حسابات جهاز التخطيط واالحصاء

  

ي مرحلة ، ٢٠٣٠): كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان، بحلول عام ٢- ٤الغاية ( ى نوعية جيدة من النماء والرعاية  فرص الحصول ع
  الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي ح يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي

ي مجاالت الصحة، والتعليم، والرفاه النفس  ١-٢-٤ ى املسار الصحيح من حيث النمو  نسبة األطفال دون الخامسة الذين هم ماضون ع

  ي، بحسب الجنسواالجتما

ي مؤشرات الدول  )٤٫٦جدول (  )٢٠١٩- ٢٠١٦ة للتنمية البشرية (يترتيب دولة قطر 
  2019  2018  2017  2016 الوحدة  املؤشر

 80.1 78.3 78.3 78.2  سنوات  العمر املتوقع عند الوالدة

 12.2 13.4 13.4 13.8  سنوات  سنوات الدراسة املتوقعه 

 9.7 9.8 9.8 9.1  سنوات  متوسط سنوات الدراسة

  ) GNIنصيب الفرد من الدخل القومي (
بمعادل القوة الشرائية 

  مريكياال دوالر بال
123124 129,916 116818 110489 

 0.848 0.856 0.856 0.85  القيمة  دليل التنمية البشرية

ي رتيب الدو  41 36 33 32  -  ال

 
ي التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من سن  ٢-٢-٤  االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي) حسب الجنسمعدل املشاركة 

ي  )٤٫٧( جدول    )٢٠١٩-٢٠١٦( سوالجن يةرياض األطفال حسب الجنسي معدل االلتحاق االجما
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 2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس  الجنسية

ن   قطري
 65.8 64.8 62.2 60.5النسبة ذكور 
 65.8 65.4 62.4 64.3النسبة إناث

 65.8 65.1 62.3 62.3النسبة املجموع

ن ر قطري  غ
 53.4 54.2 55.8 63.9 النسبة ذكور 
 52.0 51.9 55.3 62.5 النسبة إناث

 52.7 53.0 55.5 63.2 النسبة املجموع

 املجموع
 56.9 57.1 57.6 62.8 النسبة ذكور 
 55.8 55.5 57.3 63.1 النسبة إناث

 56.4 56.3 57.4 62.9 النسبة املجموع

ن ن الجنس  0.98 0.97 0.99 1.00  مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: حسابات جهاز التخطيط واإلحصاء
  

  بالتعليم الرسمي االلتحاق سن من واحدة سنة قبل( املنّظم التعّلم ي املشاركة معدل:  )٤٫٥شكل(
 )املئوية النسبة( االبتدائي

  
 

ي التعليم الرسمي  ١-٣-٤ ر الرسمي والتدريب خالل االث عشر شهرا السابقة حسب الجنسمعدل مشاركة الشباب والكبار    وغ

ن بالتعليم حسب نوع التعليم وجهة التعليم والجنسية والجنس ( )٤٫٨( جدول    )٢٠١٩-٢٠١٦عدد املسجل

  الجهة التعليمية  نوع التعليم
الجنسية
 2019 2018 2017 2016والجنس

 التعليم الرسم

 املدارس

  ذكور 

147798  156032 161915 164553 

 10437 10326 9838  9223الجامعات

 686 762 707  853البعثات

 425 329  290             860          املدارس الليلية

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

ر الرسم  التعليم الغ

 281,104 194457 186,474  155,049 التدريب

 291 294 186  13اإلنماءتدريب دار

دورات املراكز الشبابية
 3,801 4151 3,318  6,803والرياضية

 12 5 3  3محامون تحت التدريب

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

ر الرسمي للذكور   461,309 372,239 356,558 319,742 املجموع التعليم الرسمي وغ

 التعليم الرسمي

 املدارس

  اناث

140836  148258 153885 157016 

 24,807 23596 21,644  19,445الجامعات

 362 376 280  317البعثات

 1,011 949 1,250  1,318املدارس الليلية

 183,196 178,806 171,432  161,916املجموع

ر    التدريبالتعليم الغ
 190,387 91742 91,976  69,970  اناث

 305 572 192  46 دار اإلنماءتدريب
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ن بالتعليم حسب نوع التعليم وجهة التعليم والجنسية والجنس ( )٤٫٨( جدول    )٢٠١٩-٢٠١٦عدد املسجل

  الجهة التعليمية  نوع التعليم
الجنسية
 2019 2018 2017 2016والجنس

دورات املراكز الشبابية  الرسمي
 10,008 19325 3,977  2,848  والرياضية

 10 6 4  4 محامون تحت التدريب
 200,710 111,645 96,149  72,868 املجموع

ر الرسمي لالناث  383,906 290,451 267,581 234,784  املجموع التعليم الرسمي وغ

 التعليم الرسمي

  املدارس

ن   قطري

96,115  99,946 101928 104,436 
 22762 22283 20357  17792 الجامعات
 1048 1138 987  1170 البعثات

 1,269 1106 1,296  1,838 املدارس الليلية
 129,515 126,455 122,586  116,915 املجموع

ر  التعليم الغ
 الرسمي

 55783 48958 48076  44112  التدريب
 200 571 228  46 تدريب دار اإلنماء

دورات املراكز الشبابية 
 7634 15577 4649  6507 والرياضية

 16 9 7  7 محامون تحت التدريب
 63,633 65,115 52,960  50,672 املجموع

ن ر الرسمي للقطري  193,148 191,570 175,546  167,587 املجموع التعليم الرسمي وغ

 التعليم الرسمي

  املدارس

ن ر قطري   غ

192,519  204,344 213872 217,133 
 12,482 11639 11,125  10,876 الجامعات

    البعثات
                  -

   
 167 172 244  340 املدارس الليلية

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

ر  التعليم الغ
 الرسمي

 415708 237241 230374  180907  التدريب
 396 295 150  13 تدريب دار اإلنماء

دورات املراكز الشبابية 
 6175 7899 2646  3144 والرياضية

 6 2 0  0 محامون تحت التدريب
 422,285 245,437 233,170  184,064 املجموع

ن ر القطري ر الرسمي لغ  652,067 471,120 448,883 387,799 املجموع التعليم الرسمي وغ

 التعليم الرسمي

  املدارس

  املجموع

288,634  304,290 315800 321569 
 35,244 33922 31,482  28,668 الجامعات
 1,048 1138 987  1,170 البعثات

 1,436 1278 1,540  2,178 املدارس الليلية
 359,297 352,138 338,299  320,650 املجموع

ر  التعليم الغ
 الرسمي

 471,491 286199 278450  225019  التدريب
 596 866 378  59 تدريب دار اإلنماء

دورات املراكز الشبابية 
 13809 23476 7295  9651 والرياضية

 22 11 7  7 محامون تحت التدريب
 485,918 310,552 286,130  234,736 املجموع

ر الرسمي للكل  845,215 662,690 624,429 555,386  املجموع التعليم الرسمي وغ

ي   املصدر: وزارة التعليم والتعليم العا
  املصدر: الجامعات الحكومية والخاصة

 

ي ذلك املهارات التقنية واملهنية للعمل ٤-٤الغاية ( م املهارات املناسبة، بما  ي عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لد رة  ): تحقيق زيادة كب
  ٢٠٣٠الحرة، بحلول عام وشغل وظائف الئقة وملباشرة االعمال 
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م مهارات تكنولوجيا املعلومات  ١-٤-٤ ن الذين تتوافر لد  واالتصاالت بحسب نوع املهارةنسبة الشباب والبالغ

  )٤٫٩( جدول 
م مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسب ن الذين تتوافر لد نوع الجنس و  نسبة الشباب والبالغ

  )٢٠١٩-٢٠١٦املهارة (

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس نوع املهارة
 الهدف بحلول 

2030 

روني مع  ريد اإللك إرسال رسائل ال
 امللفات املرفقة

  زيادة 54.0 58.1 57.0 58.3 النسبة ذكور 

 زيادة 62.0 55.9 57.3 54.9 النسبة اناث

 زيادة 58.0 57.0 57.1 56.6 النسبة املجموع

استخدام أدوات النسخ واللصق 
أو نقل املعلومات داخل لتكرار 
 املستند

 زيادة 40.0 38.3 36.5 34.7 النسبة ذكور 

 زيادة 49.0 44.6 41.1 37.6 النسبة اناث

 زيادة 44.0 41.5 38.8 36.2 النسبة املجموع

 توصيل وتثبيت أجهزة جديدة
 زيادة 32.0 30.3 28.7 27.0 النسبة ذكور 

 زيادة 40.0 37.5 34.8 32.1 النسبة اناث

 زيادة 36.0 34.0 31.8 29.6 النسبة املجموع

ستخدام صيغة حسابية أساسية ا
 ي جدول بيانات

 زيادة 30.0 31.5 33.2 34.9 النسبة ذكور 

 زيادة 20.0 22.4 23.0 25.5 النسبة اناث

 زيادة 25.0 26.9 28.5 30.1 النسبة املجموع

كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة 
  برمجة متخصصة

 زيادة 7.0 6.1 5.8 5.4 النسبة ذكور 

  زيادة 4.0 4.6 5.1 5.6 النسبة اناث

 زيادة 5.0 5.4 5.4 5.5 النسبة املجموع

رونية  إنشاء عروض تقديمية إلك
باستخدام برنامج العروض 

 التقديمية

 زيادة 21.0 22.2 23.8 25.3 النسبة ذكور 

 زيادة 24.0 24.5 25.0 25.4 النسبة اناث

 زيادة 22.0 23.4 24.4 25.4 النسبة املجموع

ا  يلها وتثبي رامج وت البحث عن ال
ا  وتكوي

 زيادة 41.0 39.0 37.6 36.3 النسبة ذكور 

 زيادة 34.0 35.6 37.0 38.3 النسبة اناث

 زيادة 37.0 37.3 37.3 37.3 النسبة املجموع

ن الكمبيوتر واألجهزة  نقل امللفات ب
 األخرى 

 زيادة 36.0 38.6 41.3 44.1 النسبة ذكور 

 زيادة 36.0 30.9 34.0 37.0 النسبة اناث

 زيادة 32.0 34.7 37.6 40.5 النسبة املجموع

  املصدر: وزارة املواصالت واالتصاالت

  
ى جميع مستويات ٥-٤الغاية ( ي التعليم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول ا ن  ن الجنس ى التفاوت ب التعليم والتدريب امل للفئات ): القضاء ع

ي ظروف هشة، بحلول عام  ي ذلك لألشخاص ذوي االعاقة وأفراد الشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون  الضعيفة، بما 
٢٠٣٠  

/ذكرأ مؤشرات ١-٥-٤ ى خمس السكان ثراء، وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية، التكافؤ (أن  وريفي/حضريوأدنى/أع
ي هذه القائمة، ال يمكن تفصيلها اعات، م توافرت البيانات عن ذلك) لجميع مؤشرات التعليم املندرجة   واملتضررين من ال

 

ن ملؤشرات الهدف الخامس ( مؤشرات التكافؤ   )٤٫١٠( جدول  ن الجنس   )٢٠١٩-٢٠١٦ب

 2019 2018 2017 2016  الخصائص  املؤشر
 الهدف بحلول 

2030 
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ن ملؤشرات الهدف الخامس ( مؤشرات التكافؤ   )٤٫١٠( جدول  ن الجنس   )٢٠١٩-٢٠١٦ب

 2019 2018 2017 2016  الخصائص  املؤشر
 الهدف بحلول 

2030 
 الوط لالختبار تقدموا ممن الطالب ١-١-٤

ى وحصلوا  بالصف الكفاءة من األدنى الحد ع
 الثالث

 1.00 1.08 1.12 1.17 1.06 القراءة

 1.00 1.03 1.03 1.07  1.00  الرياضيات

 الوط لالختبار تقدموا ممن الطالب ١-١-٤
ى وحصلوا  املرحلة اية من األدنى الحد ع
 االبتدائية

 1.00 1.33 1.23 1.32 1.06 القراءة
 1.00 1.36 1.41 1.22 0.99 الرياضيات

ي   1.00 1.11 1.18 1.19 0.94  االنجل

 الوط لالختبار تقدموا ممن الطالب ١-١-٤
ى وحصلوا  ي الكفاءة من األدنى الحد ع
ى املرحلة اية( التاسع للصف التحصيل  االو

  )الثانوي التعليممن

 1.00 1.28 1.27 1.22 1.10 القراءة
 1.00 1.92 1.49 1.18 1.09 الرياضيات

ي   1.00 1.31 1.21 1.22 1.01  االنجل

 تحاق بالتعليم لمعدل اال ٢-٢-٤
 

 1.00  ... 0.99 1.00ماقبل االبتدائي
 1.00  ... 1.00 0.99 التعليم االبتدائي
 1.00 1.00 0.97 0.99 1.04التعليم االعدادي
 1.12 1.00 1.00 0.99 1.01التعليم الثانوي

مهارات تكنولوجيا املعلومات  ١-٤-٤
  واالتصاالت

روني مع  ريد اإللك إرسال رسائل ال
 1.00  1.15  0.96 1.00 0.94 امللفات املرفقة

استخدام أدوات النسخ واللصق 
لتكرار أو نقل املعلومات داخل 

 املستند
1.08 1.13 1.17  1.23  1.00 

 1.00  1.25  1.24 1.21 1.19 توصيل وتثبيت أجهزة جديدة
ستخدام صيغة حسابية أساسية ا

 1.00  0.67  0.71 0.69 0.73 ي جدول بيانات

كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام 
 1.00  0.57  0.76 0.89 1.04 لغة برمجة متخصصة

رونية  إنشاء عروض تقديمية إلك
باستخدام برنامج العروض 

 التقديمية
1.00 1.05 1.11  1.14  1.00 

ا  يلها وتثبي رامج وت البحث عن ال
ا  1.00  0.83  0.91 0.98 1.06 وتكوي

ن الكمبيوتر واألجهزة  نقل امللفات ب
 1.00  1.00  0.80 0.82 0.84 األخرى

ن (للكبار ا  االملام بالقراءة والكتابة ر)١٥لبالغ  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 سنة فأك
 1.00 1.00 1.01 1.00 1.01 سنة)٢٤-١٥(للشباب

ن (للكبار ا  معدل االمية ر)١٥لبالغ   1.00 0.78 1.11 1.00 1.00 سنة فأك
  1.00 0.20 0.22 0.64 0.54 سنة)٢٤-١٥(للشباب

ن   املعلم

.1631 206.1 -  ماقبل االبتدائي
09.2 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 االعدادي
 1.00 1.2 1.0 1.1 1.1 التعليم الثانوي

   حسابات جهاز التخطيط واالحصاءاملصدر:
  

ى حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام ٦-٤الغاية ( رة من الكبار، رجااًل ونساء ع   ٢٠٣٠): كفالة أن يلّم جميع الشباب ونسبة كب

ي: (أ)  ١-٦-٤ ي املهارات الوظيفية املتصلة بما ي ى األقل مستوى ثابتًا من الكفاءة  ي فئة عمرية معينة الذين يحققون ع  األميةنسبة السكان 
 و (ب) الحساب، حسب الجنس
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  )٢٠١٩- ٢٠١٦( ية والجنس والفئات العمريةمعدل األمية حسب الفئات العمرية والجنس  )٤٫١١جدول (

الجنس الجنسية
الفئات 
  العمرية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة
 الهدف بحلول 

2030 

ن   قطري
ر١٥  ذكور   0 0.4 0.6 0.80.7 النسبة سنة فاك
ر١٥  اناث  0 1.8 2.2 2.92.5 النسبة سنة فاك

ر١٥ املجموع  0 1.1 1.4 1.91.6 النسبة سنة فاك

ن ر قطري   غ
ر١٥  ذكور   0 0.9 0.9 1.51.3 النسبة سنة فاك
ر١٥  اناث  0 0.4 0.7 1.10.9 النسبة سنة فاك

ر١٥ املجموع  0 0.8 0.9 1.41.2 النسبة سنة فاك

 املجموع
ر١٥  ذكور   0 0.9 0.9 1.51.2 النسبة سنة فاك
ر١٥  اناث  0 0.7 1.0 1.51.2 النسبة سنة فاك

ر١٥ املجموع  0 0.8 1.0 1.51.2 النسبة سنة فاك

ن   قطري
 0 0.00 0.00 0.050.04 النسبة سنة٢٤–١٥  ذكور 
 0 0.00 0.04 0.050.04 النسبة سنة٢٤–١٥  اناث

 0 0.00 0.02 0.050.04 النسبة سنة٢٤–١٥ املجموع

ن ر قطري   غ
 0 0.6 1.0 1.51.3 النسبة سنة٢٤–١٥  ذكور 
 0 0.2 0.2 1.01.1 النسبة سنة٢٤–١٥  اناث

 0 0.5 0.8 1.41.2 النسبة سنة٢٤–١٥ املجموع

  املجموع
 0 0.5 0.9 1.31.1 النسبة سنة٢٤–١٥  ذكور 
 0 0.1 0.2 0.70.7 النسبة سنة٢٤–١٥  اناث

 0 0.4 0.7 1.21.0 النسبة سنة٢٤–١٥ املجموع

ن  قطري
 0 0.0 0.2 0.20.1النسبة سنة٢٥-٤٩ ذكور 
 0 0.0 0.1 0.30.2النسبة سنة٢٥-٤٩ اناث

 0 0.0 0.2 0.30.1النسبة سنة٢٥-٤٩املجموع

ن ر قطري   غ
 0 1.0 1.0 1.61.3 النسبة سنة٢٥-٤٩  ذكور 
 0 0.2 0.5 0.60.3 النسبة سنة٢٥-٤٩  اناث

 0 0.8 0.9 1.41.1 النسبة سنة٢٥-٤٩ املجموع

  املجموع
 0 1.0 1.0 1.51.2 النسبة سنة٢٥-٤٩  ذكور 
 0 0.2 0.5 0.60.3 النسبة سنة٢٥-٤٩  اناث

 0 0.8 0.9 1.31.1 النسبة سنة٢٥-٤٩ املجموع

ن  قطري
ر٥٠ ذكور   0 1.7 2.2 3.42.8النسبة فاك
ر٥٠ اناث  0 7.7 9.9 12.810.8النسبة فاك

ر٥٠املجموع  0 4.8 6.1 8.16.9النسبة فاك

ن ر قطري   غ
ر٥٠  ذكور   0 0.7 0.6 1.21.1 النسبة فاك
ر٥٠  اناث  0 2.6 3.3 6.15.4 النسبة فاك

ر٥٠ املجموع  0 1.0 1.0 1.91.7 النسبة فاك

  املجموع
ر٥٠  ذكور   0 0.8 0.7 1.41.3 النسبة فاك
ر٥٠  اناث  0 4.7 6 8.87.7 النسبة فاك

ر٥٠ املجموع  0 1.6 1.9 2.82.6 النسبة فاك

  مسح القوى العاملة بالعينة. املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ،
  

  )٢٠١٩- ٢٠١٦معدل االملام بالقراءة والكتابة للكبار والشباب حسب الجنسية والجنس و الفئات العمرية  (  )٤٫١٢جدول (

 الجنس الجنسية
الفئات 
  العمرية

 2019 2018 2017 2016الوحدة
 الهدف بحلول 

2030 

ن   قطري
ر١٥  ذكور    100 99.6 99.4 99.3 99.2 النسبة سنة فاك
ر١٥  اناث   100 98.2 97.8 97.5 97.1 النسبة سنة فاك

ر١٥ املجموع   100 98.9 98.198.498.6 النسبة سنة فاك

ن ر قطري   غ
ر١٥  ذكور    100 99.1 99.1 98.7 98.5 النسبة سنة فاك
ر١٥  اناث   100 99.6 99.3 99.1 98.9 النسبة سنة فاك

ر١٥ املجموع   100 99.2 98.698.899.1 النسبة سنة فاك

 املجموع
ر١٥  ذكور    100 99.1 99.1 98.8 98.5 النسبة سنة فاك
ر١٥  اناث   100 99.3 99.0 98.8 98.5 النسبة سنة فاك

ر١٥ املجموع   100 99.2 98.598.899.0 النسبة سنة فاك

ن   قطري
  100 100.0 100.0 100.0 100.0 النسبة سنة٢٤–١٥  ذكور 
  100 100.0 100.0 100.0 100.0 النسبة سنة٢٤–١٥  اناث

  100 100.0 100.0 100.0100.0 النسبة سنة٢٤–١٥ املجموع
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  )٢٠١٩- ٢٠١٦معدل االملام بالقراءة والكتابة للكبار والشباب حسب الجنسية والجنس و الفئات العمرية  (  )٤٫١٢جدول (

 الجنس الجنسية
الفئات 
  العمرية

 2019 2018 2017 2016الوحدة
 الهدف بحلول 

2030 

ن ر قطري   غ
  100 99.4 98.598.799.0 النسبة سنة٢٤–١٥  ذكور 
  100 99.8 99.8 98.9 99.0 النسبة سنة٢٤–١٥  اناث

  100 99.5 99.2 98.8 98.6 النسبة سنة٢٤–١٥ املجموع

  املجموع
  100 99.5 98.798.999.1 النسبة سنة٢٤–١٥  ذكور 
  100 99.9 99.8 99.3 99.3 النسبة سنة٢٤–١٥  اناث

  100 99.6 99.3 99.0 98.8 النسبة سنة٢٤–١٥ املجموع

ن  قطري
  100 100.0 99.899.999.8النسبة سنة٢٥-٤٩ ذكور 
  100 100.0 99.9 99.8 99.7 النسبة سنة٢٥-٤٩ اناث

  100 100.0 99.8 99.9 99.7 النسبة سنة٢٥-٤٩املجموع

ن ر قطري   غ
  100 99.0 98.498.799.0 النسبة سنة٢٥-٤٩  ذكور 
  100 99.8 99.5 99.7 99.4 النسبة سنة٢٥-٤٩  اناث

  100 99.2 99.1 98.9 98.6 النسبة سنة٢٥-٤٩ املجموع

  املجموع
  100 99.0 98.598.899.0 النسبة سنة٢٥-٤٩  ذكور 
  100 99.8 99.5 99.7 99.4 النسبة سنة٢٥-٤٩  اناث

  100 99.2 99.1 98.9 98.7 النسبة سنة٢٥-٤٩ املجموع

ن  قطري
ر٥٠ ذكور    100 98.3 96.697.297.8النسبة فأك
ر٥٠ اناث   100 92.3 90.1 89.2 87.2 النسبة فأك

ر٥٠املجموع   100 95.2 93.9 93.1 91.9 النسبة فأك

ن ر قطري   غ
ر٥٠  ذكور    100 99.3 98.898.999.4 النسبة فأك
ر٥٠  اناث   100 97.4 96.7 94.6 93.9 النسبة فأك

ر٥٠ املجموع   100 99.0 99.0 98.3 98.1 النسبة فأك

  املجموع
ر٥٠  ذكور    100 99.2 98.698.799.3 النسبة فأك
ر٥٠  اناث   100 95.3 94.0 92.3 91.2 النسبة فأك

ر٥٠ املجموع   100 98.4 98.1 97.4 97.2 النسبة فأك

  املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ، مسح القوى العاملة بالعينة.
  

ا التعليم ٧- ٤الغاية ( ي ذلك جملة من أمور م ن املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة، بما  ): كفالة أن يكتسب جميع املتعّلم
رويج لثقافة السالم لتحقيق التنمية املستدامة واّتباع أساليب العيش  ن، وال ن الجنس املستدامة، وحقوق اإلنسان، واملساواة ب

ي التنمية املستدامة، بحلول عام ي، وتقدير مساهمة الثقافة    ٢٠٣٠  ونبذ العنف، واملواطنة العاملية، وتقدير التنوع الثقا
ن وحقوق اإلنسان،  ’٢‘تعليم املواطنة العاملية و ’ ١‘مدى تعميم  ١-٧-٤ ن الجنس ي ذلك املساواة ب التعليم من أجل التنمية املستدامة، بما 

ن؛ و (د) تقييم ال ؛ و (ب) املناهج الدراسية؛ و (ج) تدريب املعلم ى الصعيد الوط ي (أ) السياسات التعليمية ع ى جميع الصعد    طالبوذلك ع

  )٤٫١٣( جدول 
ر تعليم شامل ى أي مدى: (أ) توف ي وحقوق  إ (ب) التعليم من أجل التنمية املستدامة بما يشمل املساواة النوع االجتما

ي جميع املستويات (مستوى السياسات الوطنية) و(مستوى املناهج) و (مستوى املعلم) (   )٢٠١٩-٢٠١٦االنسان، متضمنة 

 20182019 20162017 الوحدة  البيان
 الهدف بحلول 

2030 

ر تعليم الشامل  ن توف للمواطن
  (نعم/ال)

  

السياسات الوطنية 
 للتعليم

  نعم نعم  نعم نعم نعم  نصية (نعم /ال)

  نعم نعم نعم نعم نعمنصية (نعم /ال) املناهج الدراسية
ن   نعم نعم نعم نعم نعمنصية (نعم /ال) تدريب املعلم
  نعم نعم نعم نعم نعمنصية (نعم /ال) تقييم الطالب

ر تعليم من  أجل التنمية مدى توف
ي ذلك بما يشمل  املستدامة (بما 
ي وحقوق  املساواة النوع االجتما

 االنسان) (نعم/ال)

السياسات الوطنية 
 للتعليم

  نعم نعم نعم نعم نعمنصية (نعم /ال)

  نعم نعم نعم نعم نعمنصية (نعم /ال) املناهج الدراسية
ن   نعم نعم نعم نعم نعمنصية (نعم /ال) تدريب املعلم
  نعم نعم نعم نعم نعمنصية (نعم /ال) تقييم الطالب

ي والتعليم املصدر: وزارة التعليم    العا
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يئة بيئة  -٤الغاية ( ن، ورفع مستوى املرافق التعليمية القائمة و ن الجنس ي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق ب أ): بناء مرافق تعليمية ترا
  للجميع من العنف تعليمية فعالة ومأمونة وخالية

رنت ألغراض تعليمية، و(ج) أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم،    ١-أ-٤ ى (أ) الطاقة الكهربائية، و(ب) شبكة اإلن نسبة املدارس ال تحصل ع
ر  مختلطة، و(د) ب تحتية ومواد مالئمة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة، و(هـ) مياه الشرب األساسية، و(و) مرافق صحية أساسية غ

ي والنظافة الصحية للجميع) ر املياه وخدمات الصرف الص ي مؤشر توف   و(ز) مرافق أساسية لغسل األيدي (وفق التعاريف الواردة 

رنت (  )٤٫١٤( جدول  ا املرافق والبنية التحتية والتكنولوجيا واالن   )٢٠١٩-٢٠١٦نسبة املدارس ال تتوفر 

2019 2018 2017  2016 الوحدة الخدمات واملرافق

 100 100 100 100 النسبةتوفر طاقة كهربائية

رنت ألغراض تعليمية  100 100 100 100 النسبةتوفر شبكة اإلن

 100 100 100 100 النسبة مياه الشرب االساسية

 100 100 100 100 النسبةتوفر أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم

 100 100 100 100 النسبةالطالب ذوي اإلعاقةب تحتية ومواد مالئمة الحتياجات

ر مختلطة  100 100 100 100 النسبةمرافق صحية أساسية غ

 100 100 100 100 النسبة مرافق أساسية لغسل األيدي

ي التعليماملصدر: وزارة    والتعليم العا
  

ى تحصل ال الثانوية املدارس نسبة): ٤٫٦شكل(  )املئوية النسبة( الكهربائية الطاقة ع

 

ي عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموًا، والدول -٤الغاية ( ى الصعيد العاملي  ب): التوسع بصورة ملحوظة ع
ي ذلك التدريب امل وتكنولوجيا  ي، بما  رة النامية، والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العا املعلومات الجزرية الصغ

ي البلدان املتقدمة والبلدان النامية األخرى بحلول  رامج التقنية والهندسية والعلمية    ٢٠٣٠واالتصاالت، وال

  ونوع الدراسة تدفقات املساعدة االنمائية الرسمية لتقديم املنح الدراسية بحسب القطاعحجم  ١- ب-٤

  املصدر: وزارة الخارجية
  

ن) املتلقية حسب البلدان الدراسية، للمنح الرسمية التدّفقات ): مجموع٤٫٧شكل(  ) ٢٠١٧ لعام الثابتة باملعّدالت الدوالرات بمالي
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    )٢٠١٩- ٢٠١٦(للهدف الرابع قيمة املساعدات االنمائية   )٤٫١٥( جدول 

2030 الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهدف الهدف

4 
تعليم ذو جودة 

  ةعالي

 زيادة  849,986,138634,913,292 ريال قطري

    174,426,729 233,512,675 دوال امريكي
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ي أقل -٤الغاية ( ي البلدان النامية، وبخاصة  ن  ي لتدريب املعلم ا التعاون الدو ن، بوسائل م ن املؤهل ي عدد املعلم رة  ج): تحقيق زيادة كب
رة  ا والدول الجزرية الصغ   ٢٠٣٠النامية، بحلول عام البلدان نموًّ

ن نسبة  ١- ج-٤ ى الحد األدنى من املؤهالت املطلوبة حسب املستوى التعليمياملعلم ن ع   الحاصل

 )٤٫١٦( جدول 
ي (أ) مرحلة ماقبلاعدد ونسبة  ن  التعليم االبتدائي، و(ب) التعليم االبتدائي، و(ج) التعليم اإلعدادي، و(د)  ملعلم

ربوي)، قبل  ن (كالتدريب ال ى الحد األدنى من التدريب املنظم للمعلم ى األقل ع التعليم الثانوي، الذين حصلوا ع
ى املستوى املناسب ي أثناء الخدمة، الالزم للتدريس ع  )٢٠١٩- ٢٠١٦( الخدمة أو 

 /2015الوحدة الجنس املرحلة
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

 النسبة
 املئوية

الهدف بحلول 
2030 

 األطفال رياض
  زيادة - 456 2 16 0  عدد ذكور 
 زيادة  100 4187 3262 3298 3159 عدد إناث

 زيادة 100 4643 3264 3314 3159 عدد املجموع

 االبتدائية املرحلة
 زيادة 100 2677 2552 2348 2076 عدد ذكور 
 زيادة 100 10416 10097 10087 9895 عدد إناث

 زيادة 100 13093 12649 12435 11971 عدد املجموع

 اإلعدادية املرحلة
 زيادة 100 2129 2205 2266 2263 عدد ذكور 
 زيادة 100 3055 2859 2793 2640 عدد إناث

 زيادة 100 5184 5064 5059 4903 عدد املجموع

 املرحلة الثانوية
 زيادة 100 2214 2298 2352 2275 عدد ذكور 
 زيادة 100 2570 2376 2482 2405 عدد إناث

 زيادة 100 4784 4674 4834 4680 عدد املجموع

ن ن الجنس  مؤشر التكافؤ ب

رياض 
  االطفال

  - 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

رط لقبول  مالحظة: نيش ى مؤهل تربوي قبل الخدمة املرشح ي مدارس التعليم الحكومي و الخاص الحصول ع ن  ي مدارس التعليم  .للعمل كمعلم ن  و يتلقى جميع املعلم
 ثناء الخدمة.أ اً الحكومي تدريبا سنوي

ي  املصدر: وزارة التعليم والتعليم العا
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  الخامس  ملخص الهدف
  غاية ١٤ عدد الغايات تحت الهدف:

 مؤشر ١٤ عدد املؤشرات تحت الهدف:
  

 %٩٣ = املستدامة التنمية أهداف من الخامس للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 13  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  1  غ

 0  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 14  املجموع
  

ن كل النساء  : الخامس الهدف ن وتمك ن الجنس تحقيق املساواة ب

  والفتيات
  

ي كل مكان١-٥الغاية ( ى جميع أشكال التمي ضد جميع النساء والفتيات    ): القضاء ع
  

ى أساس الجنسما إذا كان ثمة أطر  ١-١-٥   قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمي ع

ن التشريعات بعض ن التمي وعدم املساواة تعزز  ال والقوان ن ب   الجنس

  الجنسية
 ) ي املادة رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٨قانون رقم  : )٩بشأن الجنسية القطرية 

رتب تمنح الدول األطراف املرأة  -١ رها. وتضمن بوجه خاص أال ي ا أو تغي ا أو االحتفاظ  ي اكتساب جنسي حقا مساويا لحق الرجل 
ر تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض  ر جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغ ى الزواج من أجن أو تغي ع

ا جنسية الزوج.  عل
 قا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.تمنح الدول األطراف املرأة ح -٢

  

  الزواج
 ) بشأن تنظيم الزواج من األجانب ١٩٨٩) لسنة ٢١قانون رقم. 
 ) بشأن تنظيم الزواج من األجانب ١٩٨٩) لسنة ٢١بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( ١٩٩٤) لسنة ١١قانون رقم. 
 ) بشأن تنظيم الزواج من األجانب ١٩٨٩) لسنة ٢١القانون رقم (بتعديل بعض أحكام  ٢٠٠٥) لسنة ٨قانون رقم. 
 ) بإصدار قانون األسرة ٢٠٠٦) لسنة ٢٢قانون رقم. 
 ) ببشأن تنظيم الزواج من األجان ١٩٨٩) لسنة ٢١بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( ٢٠١٥) لسنة ١٣قانون رقم. 
 ) ا٢٠١٥) لسنة٣٢قرار مجلس الوزراء رقم ي طلبات الزواج من األجانب وتحديد مكافأ  .بتشكيل لجنة النظر 
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رفية للفتيات   الرياضة وال

 ) باعتماد النظام األساس ملركز فتيات الخور  ٢٠١٥) لسنة ١٥٤قرار وزير الشباب والرياضة رقم 
 ) بتأسيس مركز الريادة للفتيات واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه األساس ٢٠١٥) لسنة ٢١٨قرار وزير الشباب والرياضة رقم 
 ) بتأسيس مركز فتيات الوكرة واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه األساس ٢٠١٦) لسنة ١٠٧قرار وزير الثقافة والرياضة رقم 
 ) وثيقة تأسيسه ونظامه األساس بتأسيس مركز املجد للفتيات واعتماد ٢٠١٨) لسنة ٢٨قرار وزير الثقافة والرياضة رقم 
 ) باعتماد النظام األساس ملركز الدانة للفتيات ٢٠١٩) لسنة ١٨٦قرار وزير الثقافة والرياضة رقم 

  
  التعليم

 ) ربية والتعليم ١٩٨٧) لسنة ١٤قانون رقم ى استخراج الشهادات ال تصدرها وزارة ال  بشأن فرض رسم ع
 ) يبشأن  ١٩٨٨) لسنة ١١قانون رقم ي مؤسسات التعليم العا  مساواة طالب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 ) ربية والتعليم من الخدمة ١٩٩٥) لسنة ١٧قانون رقم  بنظام إعفاء املوظفات القطريات بوزارة ال
 ) ي بشأن السماح ملواط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النش ١٩٩٧) لسنة ٧قانون رقم اط االقتصادي 

 املجاالت التعليمية
 ) بشأن مزاولة الخدمات التعليمية ٢٠٠٠) لسنة ٦قانون رقم 
 ) بشأن التعليم اإللزامي ٢٠٠١) لسنة ٢٥قانون رقم 
 ) ن اختصاصاته ٢٠٠٢) لسنة ٣٧مرسوم بقانون رقم ى للتعليم وتعي  بإنشاء املجلس األع
 ) ابتنظيم  ٢٠٠٢) لسنة ٣٩مرسوم بقانون رقم ن اختصاصا ربية والتعليم وتعي  وزارة ال
 ) ن  ٢٠٠٢) لسنة ٣٧بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( ٢٠٠٤) لسنة ٧قانون رقم ى للتعليم وتعي بإنشاء املجلس األع

 اختصاصاته
 ) رب ٢٠٠٢) لسنة ٣٩بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ١٠قانون رقم ن بتنظيم وزارة ال ية والتعليم وتعي

ا  اختصاصا
 ) ن  ٢٠٠٢) لسنة ٣٧بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( ٢٠٠٦) لسنة ١٤قانون رقم ى للتعليم وتعي بإنشاء املجلس األع

 اختصاصاته
 ) بشأن التعليم اإللزامي ٢٠٠١) لسنة ٢٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( ٢٠٠٩) لسنة ٢٥قانون رقم 
 ) بنظام القسائم التعليمية ٢٠١٢لسنة  )٧قانون رقم 
 ) ن  ٢٠٠٢) لسنة ٢٤بسريان أحكام القانون رقم ( ٢٠١٤) لسنة ١١قرار مجلس الوزراء رقم ى العامل بشأن التقاعد واملعاشات ع

ن بمؤسسة التعليم فوق الجميع  القطري
 ) بنظام القسائم التعليمية ٢٠١٢) لسنة ٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( ٢٠١٤) لسنة ١٣مرسوم بقانون رقم 
 ) ى استخراج الشهادات ال تصدرها وزارة  ١٩٨٧) لسنة ١٤بإلغاء القانون رقم ( ٢٠١٥) لسنة ١٠قانون رقم بشأن فرض رسم ع

ربية والتعليم  ال
 ) بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية ٢٠١٥) لسنة ١٨قانون رقم 
 ) ن  ٢٠١٧) لسنة ١٢قانون رقم يبتعديل بعض القوان  ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العا

  

  واالجازات السنوية العمل
 ) بشأن منح موظفات مشغل املرأة القطرية اإلجازة السنوية ١٩٩٦) لسنة ٥قرار مجلس الوزراء رقم  
 ) بإصدار قانون إدارة املوارد البشرية ٢٠٠٩) لسنة ٨قانون رقم 
 ) الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية املدنية بإصدار  ٢٠١٦) لسنة ٣٢قرار مجلس الوزراء رقم 
  ليؤكد ٢٠١٦لسنة  ٣٢والئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  ٢٠١٦لسنة  )١٥(قانون املوارد البشرية املدنية رقم  ،

ي الحقوق الوظيفية فمنح املشرع القطري النساء العامالت وضعًا خاصًا خالل  ى عدم التمي  رتي الحمل والوضع وذلك تقديرًا ع ف
ن وما قد يؤدي إليه ذلك من  ن أو صحة جني ي صح ن من رعاية صحية وعدم تعريضهن لألعمال ال تؤثر  منه ملا تستوجب حال

ر الحماية الالزمة لهن وأقر منح النساء العامالت إجازة للحمل  ى توف إجهاضهن او مرضهن ، وذلك حرص املشرع القطري ع
  الوضع.و 
 ) ى تسجيل وشهر جمعية املرأة القطرية  ٢٠١٨) لسنة ٢٨قرار وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية رقم باملوافقة ع

ي االقتصادي واالستثماري   للو
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  ٧٣ي املادة رقم ( ٢٠١٦لعام  ١٥قانون املوارد البشرية واملدنية رقم:(-   
ى أن تقدم املوظفة ما يثبت الوضع بتقرير  ا األخرى ، ع ي ملدة شهرين ال تحسب من اجازا "تمنح املوظفة إجازة وضع براتب إجما
ا  ى طل ي حالة وضع التوائم ثالثة أشهر  وللموظفة بناء ع ط أو صورة طبق األصل من شهادة ميالد الطفل وتكون مدة اإلجازة 

ى رصيدها من  ى إجازة الوضع " .الحصول ع ا الدورية إضافة إ   إجازا
  ى :  ٧٤أكدت املادة ي رعاية أوالدها من ذوي اإلعاقة حيث نصت ع ى حق املوظفة القطرية    من ذات القانون ع

ن بأمراض تستوجب مالزمة األم ي لرعاية أوالدها من ذوي اإلعاقة أو املصاب لهم ،  " يجوز منح املوظفة القطرية إجازة براتب إجما
ى تقرير من الجهة الطبية املختصة ، وذلك بموافقة الرئيس ملدة خمس سنوات بحد أق ، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء  بناء ع

ى ذلك .   فيما زاد ع
ا قرار من مجلس الوزراء".  ي الحاالت األخرى وفقا للشروط والضوابط ال يصدر    وبجوز منح املوظفة القطرية إجازة 

  واملعاشات التقاعد
 ) ي املواد التاليةبشأن التقاعد واملعاشات  ٢٠٠٢) لسنة ٢٤قانون رقم 

o   ن ): إ١٦رقم (املادة ا من عملها أو معاشها وب ن رات ي الجمع ب ذا كان املعاش مستحقًا ألرملة صاحب املعاش، كان لها الحق 
ا أو عن  ن معاشها واملعاش املستحق لها عن أمها أو أب ، وتجمع البنت ب املعاش املستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أق

ي حالة وفاة زو  ما.ويستحق الزوج معاشًا  ى النصف إذا استحق معاشًا كل جته املوظفة أو صاحبة املعاش، ويخفض املعاش إ
آخر أو راتبًا من أي جهة من الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون، فإذا كان هذا املعاش اآلخر أو الراتب أقل من نصف املعاش 

 صرف له الفرق.
o ا إذا طلقت.: يوقف صرف معاش األرملة املستحق لها عن زوج)١٨رقم ( املادة ى إذا تزوجت، ويعاد إل   ها املتو

ا إذا طلقت. ر والده، ويعاد إل ى إذا تزوجت بغ ا املتو   ويوقف صرف معاش األم املستحق لها عن اب
ويوقف صرف معاش املستحق للبنت أو األخت أو بنت االبن إذا تزوجت أو شغلت وظيفة دائمة بإحدى الجهات الخاضعة ألحكام 

ت هذا القانو  ا معاشها كاماًل إذا طلقت أو ترملت أو ان ا من عملها أقل من املعاش صرف لها الفرق، ويعاد إل ن، فإذا كان رات
ا.   خدم

ر. ي جميع األحوال إذا ترملت مستحقة املعاش من حديد واستحقت معاشًا آخر صرف لها املعاش األك  و
 ) ن  ٢٠٠٢) لسنة ٢٤ام القانون رقم (بسريان أحك ٢٠١٧) لسنة ٣٤قرار مجلس الوزراء رقم ى العامل بشأن التقاعد واملعاشات ع

ن بمعهد قطر لتطوير   املعارض واملؤتمرات وبشركة مجموعة آل سريع القابضة القطري
  

  أةللمر   انشاء مؤسسات
 ) لشئون املرأة بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بإنشاء اللجنة اإلستشارية ١٩٩٨) لسنة ٣قرار مجلس الوزراء رقم  
 ) ري رقم ى لشؤون األسرة ٢٠٠٢) لسنة ٢٣قرار أم  بشأن املجلس األع
 ) ى تأسيس وتسجيل وشهر املؤسسة القطرية لحماية  ٢٠٠٣) لسنة ٥قرار وزير شؤون الخدمة املدنية واإلسكان رقم باملوافقة ع

  الطفل واملرأة
 ى مؤسسة خاصة  ٢٠٠٧) لسنة ٤ى لشؤون األسرة رقم (قرار رئيس املجلس األع بتحويل املؤسسة القطرية لحماية الطفل واملرأة إ

  ذات نفع عام
 ) ى لشؤون األسرة رقم بشأن وثيقة تأسيس املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبشر  ٢٠٠٨) لسنة ١قرار رئيس املجلس األع

  (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)
 ى لشؤون األسرة رقم (قرار رئيس املجل ى مؤسسة  ٢٠٠٧) لسنة ٢س األع بتحويل مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة إ

  خاصة ذات نفع عام
 ) ى لشؤون األسرة رقم ى مؤسسة خاصة ذات نفع عام ٢٠٠٧) لسنة ٣قرار رئيس املجلس األع   بتحويل مركز االستشارات العائلية إ
 ى لش ى مؤسسة خاصة  ٢٠٠٧) لسنة ٤ؤون األسرة رقم (قرار رئيس املجلس األع بتحويل املؤسسة القطرية لحماية الطفل واملرأة إ

  ذات نفع عام
 ) ى لشؤون األسرة رقم ى مؤسسة خاصة ذات نفع عام ٢٠٠٧) لسنة ٥قرار رئيس املجلس األع ي للطفولة إ   بتحويل املركز الثقا
 ) ى لشؤون األسرة رقم ى مؤسسة خاصة ذات نفع  ٢٠٠٧لسنة  )٦قرار رئيس املجلس األع بتحويل املؤسسة القطرية لرعاية األيتام إ

  عام
 ) ى لشؤون األسرة رقم ى مؤسسة خاصة ذات  ٢٠٠٧) لسنة ٧قرار رئيس املجلس األع ن إ بتحويل املؤسسة القطرية لرعاية املسن

 نفع عام
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 ) ري رقم ى لشؤون  ٢٠٠٩) لسنة ١٥قرار أم   األسرةبتنظيم املجلس األع
 ) ري رقم ى لشؤون األسرة ٢٠٠٩) لسنة ٢٣قرار أم ن رئيس ونائب رئيس وأعضاء املجلس األع   بتعي
 ) ري رقم ى لشؤون األسرة ٢٠٠٩) لسنة ٢٤قرار أم ن عام املجلس األع ن أم   بتعي
 ) ري رقم ى لشؤون األسرة  ٢٠١٣) لسنة ٢٣قرار أم ن عام املجلس األع ن أم   بتعي
 ى تسجيل وشهر جمعية املرأة القطرية  ٢٠١٨) لسنة ٢٨ية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية رقم (قرار وزير التنم باملوافقة ع

ي االقتصادي واالستثماري    للو
 ) بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بشؤون املرأة والطفل وكبار السن واألشخاص ذوي  ٢٠١٩) لسنة ٢٦قرار مجلس الوزراء رقم

  اإلعاقة
  

يالضما   ن االجتما
 ) ي القانون رقم ( ١٩٩٧) لسنة ٨قرار مجلس الوزراء رقم ا  ) لسنة ٣٨بشأن تحديد قيمة املعاش املستحق للفئات املنصوص عل

ي وقواعد منحه ١٩٩٥   بشأن الضمان االجتما
  

  املؤتمرات والفعاليات
 ) ي مجال  ٢٠١١) لسنة ١٤مرسوم رقم ى مذكرة تفاهم للتعاون  ن حكومة دولة قطر وحكومة بالتصديق ع املعارض واملؤتمرات ب

  دولة الكويت
 ) بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق املؤتمرات والفعاليات ٢٠١٥) لسنة ٣٤قرار مجلس الوزراء رقم  
 ) بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق  ٢٠١٥) لسنة ٣٤بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( ٢٠١٦) لسنة ١٨قرار مجلس الوزراء رقم

  املؤتمرات والفعاليات
 ) بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق  ٢٠١٥) لسنة ٣٤بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( ٢٠١٧) لسنة ١٣قرار مجلس الوزراء رقم

  املؤتمرات والفعاليات
  

ى جميع اشكال    التم ضد املرأةالقضاء ع
 ) ى  ٢٠٠٩) لسنة ٢٨مرسوم رقم ى انضمام دولة قطر إ ى جميع أشكال التمي ضد املرأة لعام باملوافقة ع   ١٩٧٩اتفاقية القضاء ع

  
  ي صنع القرار  مشاركة املراة

 ) ري رقم ي قطر ، وذلك بقرار ام ن اول وزيرة  ن سعادة / شيخة احمد املحمود ٢٠٠٣) لعام ١تع ربية  –، بتعي وزيرة لوزارة ال
  والتعليم.

 ) ري رقم ن املن ٢٠١٣) لسنة ١٣٩قرار أم ن سعادة الشيخة عليا بنت بتعي دوب الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة بنيويورك بتعي
ر فوق العادة املفوض، مندوبًا دائمًا لدولة قطر لدى األمم املتحدة بنيويورك   أحمد بن سيف آل ثاني السف

 ) ري رقم ن الدكتورة شيخة عبدهللا ٢٠٠٣) لسنة ٥٣قرار أم ن مدير لجامعة قطر ، بتعي ي أول بتعي  املسند مديرة لجامعة قطر و
ى هذا املنصب   .سيدة تتو

  راع منذ عام ي االق ى حقها    .١٩٩٩حصلت املرأة القطرية ع
  ي االنتخابات البلدية ال بدأت عام ي ٤٧بنسبة  ١٩٩٨شاركت القطريات  رشيح للمرأة القطرية  % بعد إقرار حقي االنتخاب وال

ي الدورة   ر  ي الفوز بمقعد. ١٩٩٧االعتيادية ملجلس الشورى عام خطاب سمو األم   وكان لها نصيب 
  ن ي قطريات نساءأربعة تعي ى  ري رقم (قرار وذلك ب، ٢٠١٧ مجلس الشورى للمرة األو بتجديد عضوية بعض  ٢٠١٧) لسنة ٢٢األم

ن أعضاء جدد باملجلس  أعضاء مجلس الشورى وتعي
  ي املنطقة كلها، تتملكها بالتساوي مجموعة من السيدات القطريات ١٩٩٨أنشئت شركة االستثمار للسيدات عام ي أول شركة  م و

ر  ي شهر نوفم ي الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني. و ، وتديرها سيدة قطرية  م أشهر "منتدى سيدات ٢٠٠٠وبنك قطر الوط
رت املنتدى إحدى لجا ”األعمال ي ملساعدة بموافقة غرفة تجارة قطر وصناعة قطر ال اعت يئة املناخ االجتما دف  ن الغرفة 

ي إقامة  ى املساهمة الفعالة  ي عملية التنمية وتشجيع العناصر النسائية ع ى ممارسة دورهن  سيدات األعمال القطريات ع
ي اتخاذ القرارات االقتصادية رة والحرفية وتعزيز دور املرأة القطرية    .املشروعات والصناعات الصغ

 ي راير عام  أعلن  م عن فوز سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني عضو لجنة حقوق الطفل باألمم ٢٠٠١ف
ي مب األمم املتحدة بنيويورك بعد تنافس  ي االنتخابات ال عقدت  ى اتفاقية حقوق  ٢١املتحدة  دولة من الدول ال وقعت ع

ي ى املقاعد الخمسة الشاغرة  اللجنة. وقد رشحت الدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني لهذا املنصب عن دولة  الطفل ع
رة أربع سنوات قادمة .قطر ولف
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  ي هيئات األمم املتحدة تم اختيار مرشحة دولة قطر سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني املرأة القطرية تتبوأ مناصب مهمة 

ن. وجاء ن خمسة  مقررا للجنة الدولية للمعاق ن العام لألمم املتحدة مرشحة دولة قطر من ب ي عنان األم اختيار السيد كو
رتغال وهولندا  رويج وال ن من جنوب إفريقيا وال   ٢٠٠٥-٢٠٠٣مرشح

  

راث   امل
 ) بإصدار قانون األسرة ٢٠٠٦) لسنة ٢٢قانون رقم  

  

  الصحة
 ) ي ٢٠١٣) لسنة ٧قانون رقم ي االجتما ن الص   ):١٢ي املادة رقم ( بشأن نظام التأم

o ) ١٢املادة رقم:( 
ي ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها،  -١ ى التمي ضد املرأة  ر املناسبة للقضاء ع تتخذ الدول األطراف جميع التداب

ي ذلك الخدمات املتعلقة بتخطيط األسرة ى خدمات الرعاية الصحية، بما  ى أساس تساوي الرجل واملرأة  ، الحصول ع   .ع
رة ما بعد الوالدة، وتوفر  ١بالرغم من أحكام الفقرة  من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة الخدمات املناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وف

  لها الخدمات املجانية عند االقتضاء،وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.
  

  قضائيةالسلطة ال
  ي دولة قطر عام ي السلك القضائي  ن اول  امرأة   ٢٠١١تعي
  ي ى جميع أشكال التمي ضد املرأة   ى ) :٧رقم ( املادةإتفاقية القضاء ع ر املناسبة للقضاء ع تتخذ الدول األطراف جميع التداب

ي الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل  ي:التمي ضد املرأة  ى قدم املساواة مع الرجل، الحق   للمرأة، ع
راع العام  (أ)  ي جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب لجميع الهيئات ال ينتخب أعضاؤها باالق   .التصويت 

ى جميع  ي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع املهام العامة ع ي صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة و (ب) املشاركة 
  . املستويات الحكومية

ر الحكومية ال تع بالحياة العامة والسياسية للبلد ي جميع املنظمات والجمعيات غ   (ج) املشاركة 
  

  االتجار باملراة
 ي  إتفاقية ى جميع أشكال التمي ضد املرأة   ي ذلك  ):٦رقم( املادةالقضاء ع ر املناسبة، بما  تتخذ الدول األطراف جميع التداب

  التشريع، ملكافحة جميع أشكال االتجار باملرأة واستغالل دعارة املرأة.
  

ي  ى املستوى الدو   تمثيل الحكومي ع
 ى جميع أشكال التمي ضد ي  إتفاقية القضاء ع ر املناسبة لتكفل للمرأة، ): ٨رقم ( املادةاملرأة   تتخذ الدول األطراف جميع التداب

ي أعمال املنظمات الدولية راك  ي واالش ى املستوى الدو ا ع ، فرصة تمثيل حكوم ى قدم املساواة مع الرجل ودون أي تمي   .ع
  

ن ن الجنس   املساواة ب
 ي املادة رقم ( إتفاقية ى جميع أشكال التمي ضد املرأة   ألغراض هذه االتفاقية يع مصطلح "التمي ضد املرأة" أي  ):١القضاء ع

راف للمرأة، ى أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االع ى أساس تساوي الرجل  تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم ع ع
ي أي ميدان واملرأة، بحقوق اإلنسان  ي امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو  والحريات األساسية 

ا الزوجية. ا لها بغض النظر عن حال ا وممارس ذه الحقوق أو تمتعها  راف للمرأة    آخر، أو إبطال االع
  

ى أموال القاصرين    الوالية ع
  ى تصرفات املسؤول عنهتضمن جملة من األحكام ال تكفل .  ٢٠٠٦لسنة  ٢٢قانون األسرة رقم ي  حماية أموال الطفل والرقابة ع

ي أموال الهبة ، فقد  عالج القانون مسائل عدة تتعلق بحماية األطفال ، قبل الوالدة وبعدها ، واإلنفاق عليه وحضانته وحقه 
ي املواد (  ي الباب  االطفال ضاًل عن حق، ( ف ١٩٦-١٩٥، ١٨٧-١٦٥،  ٨٢- ٧٥،  ١٠٠- ٨٨وذلك  ي اإلرث الذي نظمه القانون 

  .الخامس منه
  

  ذوي االحتياجات الخاصة
 ) بشأن ذوي االحتياجات الخاصة ٢٠٠٤) لسنة ٢قانون رقم  

  

ي سباق الهجن   إشراك األطفال 
 ) ي سباق الهجن ٢٠٠٥) لسنة ٢٢قانون رقم  بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك األطفال 
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  اإلجراءات الجنائية
 ) بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية ٢٠٠٤) لسنة ٢٣قانون رقم 

  
  الحصاء املصدر: تجميع جهاز التخطيط وا

ان ، البوابة القانوينة القطرية     https://almeezan.qaاملصدر: موقع امل
ى التمي ضد املراة (التقارير األولية للدول األطراف) قطر   ٢٠١١املصدر: اللجنة املعنية بالقضاء ع

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 
 

راتيجية املساواة وعدم التمي  )٥٫١( جدول    )٢٠١٩-٢٠١٦( مدى توفر اس

  2030الهدف بحلول   2019 2018 2017 2016الوحدة املؤشر

راتيجية املساواة وعدم التمي     1  = نعم مدى توفر اس
 0=    ال

1 1 1 1 1 

 = ال  0  = نعم،1 مالحظة: 
  املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء

 
ي ذلك االتجار بالبشر واالستغال ٢-٥الغاية ( ن العام والخاص، بما  ي املجال ى جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات  ): القضاء ع

ر ذلك من أنواع االستغالل   الجنس وغ

ي الخامسة عشر ومافوق تعرضن لعنف بدني أو جنس أو نفس ١-٢-٥ ي أو سابق، خالل األنسبة النساء والفتيات  ر حا ث عشر  من عش
 شهرًا السابقة، مصنفة بحسب شكل العنف والعمر

 )٥٫٢( جدول 
ي أو السابقأو جنس أسنة فما فوق) الالتي تعرضن لعنف جسدي ١٥عدد النساء (  و نفس من قبل الزوج الحا

رحسب  ومكان  والبلدية والعالقة بقوة العملحسب الفئات العمرية والحالة التعليمية والحالة الزواجية  العش
 )٢٠١٩-٢٠١٦(حدوث العنف

الهدف بحلول   2019 2018 2017 2016الوحدة الخصائص
2030  

مجموع النساء الالتي تعرضن 
  للعنف بانواعه

 0 182 140  117153عدد شخص سليم
 0  0 0 00 عدد ذوي االحتياجات الخاصة

 0 182 140 117153 عدد املجموع

  الفئات العمرية

 0 5 2  3 4عددسنة١٩–١٥
 0 21 12  10 8عددسنة٢٤–٢٠
 0 34 30  29 27عددسنة٢٩–٢٥
 0 33 29  49 28عددسنة٣٤–٣٠
 0 40 37  37 25عددسنة٣٩–٣٥
 0 29 16  18 8عددسنة٤٤–٤٠
 0 11 9  5 6عددسنة٤٩–٤٥
 0 4 3  1 6عددسنة٥٤–٥٠
 0 4 1  0 2عددسنة٥٩–٥٥
 0 0 1  0 1عددسنة٦٤–٦٠
ر٦٥  0 0 0  0 0عددسنة فاك

ن ر مب  0 1 0  1 2عدد غ

  مكان حدوث العنف

 0 158 127  139 103عدد مكان السكن
 0 0 0  0 0عدد بر

 0 12 5  8 7عدد شارع
 0 0 1  1 1عدد مدرسة
 0 12 7  5 6عدد أخرى

  بقوة العملالعالقة 

 0 140 75 92139 عدد تعمل
 0 0 0 00 عدد متعطلة

 0 0 4 00 عدد متفرغة للدراسة
ل  0 42 61 2414 عدد متفرغة العمال امل

 0 0 0 10 عدد متقاعده
 0 0 0 00 عدد اخرى



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
79 
 

 )٥٫٢( جدول 
ي أو السابقأو جنس أسنة فما فوق) الالتي تعرضن لعنف جسدي ١٥عدد النساء (  و نفس من قبل الزوج الحا

رحسب  ومكان  والبلدية والعالقة بقوة العملحسب الفئات العمرية والحالة التعليمية والحالة الزواجية  العش
 )٢٠١٩-٢٠١٦(حدوث العنف

الهدف بحلول   2019 2018 2017 2016الوحدة الخصائص
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 صالل
 0 9 26 40 2 عدد الخور 

 0 0 5 0 0 عدد الشمال
 0 1 0 0 6 عدد الظعاين
 0 2 6 2 3 عدد الشحانية

  الحالة التعليمية

 0 19 10 27 11 عدد بدون مؤهل
 0 13 8 13 10 عدد ابتدائية

 0 85 58 56 49 عدد اعدادية/ وثانوي
ي فما فوق  0 33 41 34 22 عدد جام

ن ر مب  0 32 23 23 25 عدد غ
  املصدر: وزارة الداخلية

  

ي الخامسة عشر ومافوق تعرضن لع ٢-٢-٥ ر ، خالل األنسبة النساء والفتيات  ر العش ث عشر شهرًا السابقة، بحسب العمر  نف جنس من غ
 ومكان حدوث العنف

 )٥٫٣( جدول 
رأو جنس أسنة فما فوق) الالتي تعرضن لعنف جسدي ١٥عدد النساء ( ر العش  و نفس من قبل أشخاص غ

  حسب الفئات العمرية والحالة التعليمية والحالة الزواجية والبلدية والعالقة بقوة العمل ومكان حدوث العنف
 )٢٠١٩- ٢٠١٦( 

الهدف بحلول   2019 2018 2017 2016الوحدة الخصائص
2030  

مجموع النساء الالتي تعرضن 
  للعنف بانواعه

 0 266 210  229224عدد شخص سليم
 0 0 4 00 عدد ذوي االحتياجات الخاصة

 0 266 214 229224 عدد املجموع

  الفئات العمرية

 0 7 7 135عددسنة١٩–١٥
 0 21 20 1818عددسنة٢٤–٢٠
 0 64 30 5342عدد سنة٢٩–٢٥
 0 51 52 4547عددسنة٣٤–٣٠
 0 41 39 3636عددسنة٣٩–٣٥
 0 38 23 2430عددسنة٤٤–٤٠
 0 19 19 1922عددسنة٤٩–٤٥
 0 9 12 913عددسنة٥٤–٥٠
 0 9 6 63عددسنة٥٩–٥٥
 0 2 2 42عددسنة٦٤–٦٠
ر٦٥  0 4 4 13عددسنة فاك

ن ر مب  0 1 0 13عدد غ

  مكان حدوث العنف

 0 154 123  119  122عدد مكان السكن
 0 0 2  1  0عدد بر

 0 37 31  33  37عدد شارع
 0 8 11  10  10عدد مدرسة
 0 67 47  61  60عدد أخرى

  العالقة بقوة العمل

 0 252 132 218 183 عدد تعمل
 0 0 0 0 0 عدد متعطلة

 0 1 9 2 1 عدد متفرغة للدراسة
ل  0 11 72 4 43 عدد متفرغة العمال امل

 0 2 1 0 2 عدد متقاعده
 0 0 0 0 0 عدد اخرى
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 )٥٫٣( جدول 
رأو جنس أسنة فما فوق) الالتي تعرضن لعنف جسدي ١٥عدد النساء ( ر العش  و نفس من قبل أشخاص غ

  حسب الفئات العمرية والحالة التعليمية والحالة الزواجية والبلدية والعالقة بقوة العمل ومكان حدوث العنف
 )٢٠١٩- ٢٠١٦( 

الهدف بحلول   2019 2018 2017 2016الوحدة الخصائص
2030  

  البلدية

 0 140 114 134 135 عدد الدوحة

 0 74 63 50 53 عدد الريان

 0 24 11 14 19 عدد الوكرة

 0 19 0 0 10 عدد أم صالل

 0 3 20 23 7 عدد الخور 

 0 2 5 0 0 عدد الشمال

 0 0 0 0 5 عدد الظعاين

 0 4 1 3  0 عدد الشحانية

  الحالة التعليمية

 0 27 22 35 21 عدد بدون مؤهل

 0 41 5 31 25 عدد ابتدائية

 0 108 78 76 99 عدد اعدادية/ وثانوي

ي فما فوق  0 33 50 46 35 عدد جام

ن ر مب  0 57 59 36 49 عدد غ
  املصدر: وزارة الداخلية

  

ى جميع املمارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال، والزواج املبكر، والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية ٣-٥الغاية ( ): القضاء ع
  لإلناث 

ن  ١-٣-٥ راوح أعمارهن ب سنة، الالتي تزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة سنة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة  ٢٤و  ٢٠نسبة النساء الالتي ت
  ةسن

 )٥٫٤( جدول 
ن  راوح أعمارهن ب سنة، الالتي تزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة سنة وقبل  ٢٤و  ٢٠نسبة النساء الالتي ت

 )٢٠١٢/٢٠١٣بلوغ سن الثامنة عشرة سنة (
  2030الهدف بحلول  2013/2012  الوحدة العمر عند الزواج األول 

  0.0  0.0 النسبة  عام ١٥قبل بلوغ 

  0.0  4.2 النسبة عام ١٨قبل بلوغ 

  التتوفر بيانات محدثه من املصدر
 ، املسح العنقودي املتعدد املؤشرات. حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل  

  

راوح الالتي النساء نسبة): ٥٫١شكل( ن أعمارهن ت   سنة، ٢٤ و ٢٠ ب
 )املئوية النسبة( عشرة الثامنة سن بلوغ عشرة وقبل الخامسة سن بلوغ قبل بقرين ارتبطن أو تزوجن والالتي
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ن  ٢-٣-٥ راوح أعمارهن ب ر األعضاء التناسلية، حسب العمر  ٤٩و  ١٥نسبة الفتيات والنساء الالتي ت   عامًا، والالتي خضعن لعملية تشوية/ب

 )٥٫٥( جدول 
ن  راوح أعمارهن ب ر  ٤٩و  ١٥نسبة الفتيات والنساء الالتي ت عامًا، والالتي خضعن لعملية تشوية/ب

  )٢٠١٩-٢٠١٦(حسب الفئات العمريةاألعضاء التناسلية
  2030الهدف بحلول   2019 2018 2017 2016  الوحدة الفئات العمرية الجنس

 اناث

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 النسبة ٢٤ – ١٥

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 النسبة ٣٤ – ٢٥

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 النسبة ٤٩-  ٣٥

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 النسبة  املجموع

  الصحة العامةاملصدر: وزارة 

  
ر الخدمات العامة والهياكل األساسية، ووضع ٤- ٥الغاية ( ر املدفوعة األجر وتقديرها، بتوف ي غ راف بأعمال الرعاية والعمل امل ): االع

ى الصعيد سياسات للحماية االجتماعية، وتعزيز تقاسم املسؤولية  داخل األسرة املعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبًا ع
  الوط

ر مدفوعة األجر، بحسب الجنس، والعمر، واملكان  ١-٤-٥ لية وأعمال الرعاية غ   نسبة الوقت املخصص لألعمال امل
  

 )٥٫٦( جدول 
ر مدفوعة األجر، مصنفة  لية وأعمال الرعاية غ بحسب نسبة الوقت املخصص لألعمال امل

  )٢٠١٢/٢٠١٣ ( العمرية اتوالفئوالجنسية  نوع الجنس

لية  الوحدة  الفئات العمرية  الجنس الجنسية   االعمال امل
العناية باالوالد وكبار 

  السن والعجزة

  قطريون 
ر ١٥  ذكور    57.02  22.66 النسبة  سنة فاك

ر ١٥ اناث   66.36  47.63 النسبة  سنة فاك

ن ر قطري  غ
ر ١٥  ذكور    54.43  25.47 النسبة  سنة فاك

ر ١٥ اناث   55.48  59.56 النسبة  سنة فاك

 قطريون 

ي       النسبة  سنة ١٥أقل من   اإلجما

ي   49.69  22.65 النسبة  سنة ٢٤- ١٥ اإلجما

ي   63.48  36.14 النسبة  سنة ٣٩ – ٢٥ اإلجما

ي   68.91  43.32 النسبة  ٦٤ – ٤٠ اإلجما

ي ر ٦٥ اإلجما   70.04  45.54 النسبة  فأك

ن ر قطري  غ

ي        النسبة  سنة ١٥أقل من   اإلجما

ي   53.35  36.61 النسبة  سنة ٢٤- ١٥ اإلجما

ي   46.02  42.41 النسبة  سنة ٣٩ – ٢٥ اإلجما

ي   57.38  45.93 النسبة  ٦٤ – ٤٠ اإلجما

ي ر ٦٥ اإلجما   68.44  46.98 النسبة  فأك

ن للقطريون  ن الجنس  1.16 2.10  مؤشر التكافؤ ب

ن ر القطري ن لغ ن الجنس  1.02 2.34 مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: مسح استخدام الوقت، جهاز التخطيط واالحصاء
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 )٥٫٧( جدول 

ل) ى مجموعات األنشطة (الرعاية وأعمال امل للفئة والجنسيةوا حسب الجنس توزيع الوقت املستخدم 
الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت املستخدم لألفراد الذين قاموا باألنشطة حسب  األفرادونسبة  ، العمرية
   لفئة العمريةوا والجنسية الجنس

 )٢٠١٢/٢٠١٣(حسب الجنس والجنسية والفئات العمرية معدل لكل أيام األسبوع بالساعات والدقائق 

 الجنسية
الفئات 
  العمرية

  معدل الوقت املستخدم
ي تنفيذ النشاط ملن قاموا بالنشاط 

نسبة األفراد الذين قاموا 
 باألنشطة %

ي مجموعات  الوقت املستخدم 
 األنشطة

 ذكور  إنــــاث املجموع
 ذكور  إنــــاثاملجموع ذكور  إنــــاثاملجموع

% % % 24 : 0024 : 0024 : 00

 ساعة ساعة ساعة النسبة النسبة النسبة ساعة ساعة ساعة  الوحدة

ن  قطري

سنة ٢٤- ١٥  2:46 2:48 2:44 22.65 28.45 16.62 0:38 0:47 0:29 

سنة ٣٤- ٢٥  2:42 2:42 2:41 36.14 48.90 20.57 0:59 1:20 0:34 

سنة ٤٤-٣٥  2:53 3:04 2:23 43.32 57.88 25.35 1:16 1:48 0:36 

رسنة  ٤٥ فأك  2:44 2:49 2:33 45.54 61.64 29.63 1:14 1:43 0:45 

ن ر قطري  غ

سنة ٢٤- ١٥  2:55 3:07 2:12 36.61 54.68 16.69 0:55 1:23 0:20 

سنة ٣٤- ٢٥  3:17 3:45 1:46 42.41 51.74 26.60 0:57 1:16 0:22 

سنة ٤٤-٣٥  3:30 4:08 1:59 45.93 64.20 27.13 1:12 1:49 0:26 

رسنة  ٤٥ فأك  3:15 4:00 1:57 46.98 78.88 27.91 1:20 2:36 0:29 

  حصاءجهاز التخطيط واإل ،مسح استخدام الوقت املصدر: 

 )٥٫٨( جدول 
  والبلدية توزيع الوقت املستخدم حسب الجنسية الجنس

 )٢٠١٢/٢٠١٣( حسب الجنس والجنسية والبلدية  معدل لكل أيام األسبوع بالساعات والدقائق

  الجنس  الجنسية
الفئة 
  العمرية

  الوحدة
 البلدية

 الخور أم صالل الوكرة الريان الدوحة
  الظعاين

لشمالاو 
 املجموع

 قطريون 
ر ١٥  ذكور   00:36 00:41 00:44 00:3900:3000:3400:44 ساعة ٢٤خالل   سنة فاك

ر ١٥ اناث  01:21 01:36 01:17 01:2001:2000:5301:46 ساعة ٢٤خالل   سنة فاك

ر ١٥  املجموع  01:00 01:11 01:02 01:0100:5700:4401:14 ساعة ٢٤خالل   سنة فاك

ن ر قطري  غ
ر ١٥ ذكور   00:25 00:20 00:27 00:2400:2100:5800:16 ساعة ٢٤خالل   سنة فاك

ر ١٥ اناث  01:36 00:41 01:35 01:5901:1102:3100:43 ساعة ٢٤خالل   سنة فاك

ر ١٥ املجموع  01:05 00:32 01:06 01:1500:5101:5000:32 ساعة ٢٤خالل   سنة فاك

  جهاز التخطيط واإلحصاء،املصدر: مسح استخدام الوقت 

  

ى جميع مستويات صنع القرار ٥-٥الغاية ( ي شغل املناصب القيادية ع ): كفالة املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها املتساوية مع الرجل 
  ي الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

رملانات الوطنية و(ب) الحكومات املحليةنسبة املقاعد ال  ١-٥-٥ ي (أ) ال   تشغلها النساء 

  )٥٫٩( جدول 
حسب الجنس مجلس الشورى واملجلس البلدي املركزي ي   مقاعد القطريون حصة 

)٢٠١٩- ٢٠١٦(  
  2019  2018  2017 2016 الوحدة  الجنسالجنسية املؤسسة

 مجلس الشورى
( رملان الوط   *(ال

 قطريون 
 37 37 34 34 عدد ذكور 

 4 4 0 0 عدد اناث

 41 41 34 34 عدد املجموع

  املجالس البلدي
  املركزي 

 قطريون 
 2 2 2 2 عدد ذكور 

 27 27 27 27 عدد اناث

 29 29 29 29 عدد املجموع
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  )٥٫٩جدول (
حسب الجنس مجلس الشورى واملجلس البلدي املركزي ي   مقاعد القطريون حصة 

)٢٠١٩- ٢٠١٦(  
  2019  2018  2017 2016 الوحدة  الجنسالجنسية املؤسسة

مجلس الشورى 
*( رملان الوط  قطريون  (ال

 90.2 90.2 100.0 100.0النسبة ذكور 
 10.8 10.8 0.00.0 النسبة اناث

 100 100 100 100 النسبة املجموع

  املجالس البلدي
 قطريون   املركزي 

 96.6 96.6 96.6 96.6النسبة ذكور 
 3.4 3.4 3.43.4 النسبة اناث

 100 100 100 100 النسبة املجموع

ن مؤشر التكافؤ ب
ن   الجنس

 0.11 0.11 0.00 0.00 مجلس الشورى

 0.04 0.04 0.07 0.07  املركزي  املجالس البلدي

  مالحظه: تعقد انتخابات املجلس البلدي املركزي كل أربعة سنوات. *
ي نائب الرئيسأعضاء مجلس الشورى يشمل :  مالحظة ى رئيس املجلس ومعا   املذكور يشمل معا

  املصدر: وزارة الداخلية 
 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعيةاملصدر: 

   https://www.shura.qa/ar-QA/Pages/About-Council/President-and-Membersاملصدر: مجلس الشورى 
  املصدر: حسابات جهاز التخطيط واالحصاء

رملانات ي النساء تشغلها ال املقاعد نسبة): ٥٫٢شكل(   الوطنية ال
ي من املئوية النسبة(  )املقاعد عدد إجما

  
ي املناصب اإلدارية ٢-٥-٥  نسبة النساء 

  )٥٫١٠جدول (
ن ي القطاع الحكومي حسب الجنس عدد  العامل   حسب املناصب 

 )٢٠١٩-٢٠١٦( 

  2019  2018  2017 2016 الوحدة الجنس املنصب

 وكيل وزارة

  ذكور 

 5 6 6  5عدد

 24 26 26  25عدد وكيل مساعد وزارة

 9 9 10  5عدد مدير عام

 505 497 458  506عدد مدير 

 667 631 627  553عدد رئيس قسم

 12 16 11  13عدد هيئة رئيس مؤسسة /

 32524 32197 33508  41660عدد مناصب ادارية اخري 

 33746 33382 34646  42767عدد املجموع

 وكيل وزارة

  اناث

 0 0 0  0عدد

 3 1 2  2عدد وكيل مساعد وزارة

 0 0 0  0عدد مدير عام

 89 71 62  87عدد مدير 

 294 263 244  199 عدد رئيس قسم

 0 0 0  0عدد مؤسسة / هيئةرئيس 

 14344 13077 13143  12781عدد مناصب ادارية اخري 

 14730 13412 13451  13069 عدد املجموع
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  )٥٫١٠جدول (
ي القطاع الحكومي حسب الجنس ن حسب املناصب    عدد  العامل

 )٢٠١٩-٢٠١٦( 

  2019  2018  2017 2016 الوحدة الجنس املنصب

 وكيل وزارة

  املجموع

 5 6 6  5 عدد

 27 27 28  27 عدد وكيل مساعد وزارة

 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 مؤسسة / هيئة

 46868 45274 46651  54441 عدد مناصب ادارية اخري 

 48476 46794 48097  55836 عدد املجموع

 وكيل وزارة

ي  نسبة النساء 
  املناصب اإلدارية

 0.0 0.0 0.0  0.0 النسبة

 11.1 3.7 7.1  7.4 النسبة وكيل مساعد وزارة

 0.0 0.0 0.0  0.0 النسبة مدير عام

 15.0 12.5 11.9  14.7 النسبة مدير 

 30.6 29.4 28.0  26.5 النسبة رئيس قسم

 0.0 0.0 0.0  0.0 النسبة رئيس مؤسسة / هيئة

 30.6 28.9 28.2  23.5 النسبة مناصب ادارية اخري 

 30.4 28.7 28.0  23.4 النسبة املجموع

  املصدر: وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
  املصدر: حسابات جهاز التخطيط واالحصاء

  )٥٫١١جدول (
ن ي القطاع الحكومي حسب الجنس عدد ذوي االحتياجات الخاصة  العامل   حسب املناصب 

 )٢٠١٩-٢٠١٦( 

  2019  2018  2017 2016الوحدة الجنس  املنصب

 وكيل وزارة

الذكور من ذوي 
  حتياجات الخاصةال ا

 0 0 0  0 عدد

 0 0 0 0 عدد وكيل مساعد وزارة

 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 مؤسسة / هيئةرئيس 

 5 5 5 5 عدد املجموع

 وكيل وزارة

من ذوي  ناثاال 
  حتياجات الخاصةال ا

 0 0 0  0 عدد

 0 0 0 0 عدد وكيل مساعد وزارة

 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 مؤسسة / هيئة

 0 0 0 0 عدد املجموع

 وكيل وزارة

من ذوي  املجموع
  االحتياجات الخاصة

 0 0 0  0 عدد

 0 0 0 0 عدد وكيل مساعد وزارة

 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 مؤسسة / هيئة

 5 5 5 5  عدد  املجموع
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  )٥٫١١جدول (
ن ي القطاع الحكومي حسب الجنس عدد ذوي االحتياجات الخاصة  العامل   حسب املناصب 

 )٢٠١٩-٢٠١٦( 

  2019  2018  2017 2016الوحدة الجنس  املنصب

 وكيل وزارة

من ذوي نسبة النساء 
  االحتياجات الخاصة
  ي املناصب اإلدارية

 - - - - النسبة

 - - - - النسبة وكيل مساعد وزارة

 - - - - النسبة مدير عام

 0.00 0.00 0.00 0.00 النسبة مدير 

 0.00 0.00 0.00 0.00 النسبة رئيس قسم

 - - - - النسبة رئيس مؤسسة / هيئة

 0.00 0.00 0.00 0.00 النسبة املجموع

  التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعيةاملصدر: وزارة 
  املصدر: حسابات جهاز التخطيط واالحصاء

  

  )٥٫١٢( جدول 
ننسبة     ية والجنسي املناصب اإلدارية حسب الجنس العامل

)٢٠١٩- ٢٠١٦(  

  2019  2018  2017 2016 الوحدة الفئات العمرية الجنس  الجنسية

  ون قطري
ر١٥ ذكور   79.2 79.1 79.5 79.9 النسبةسنة فاك

ر١٥اناث  20.8 20.9 20.5 20.1 النسبةسنة فاك

ر١٥ املجموع  100.0 100.0 100.0 100.0 النسبةسنة فاك

ر قطري   نغ
ر١٥ ذكور   88.3 88.2 86.4 86.6 النسبةسنة فاك

ر١٥اناث  11.7 11.8 13.6 13.4 النسبةسنة فاك

ر١٥ املجموع  100.0 100.0 100.0 100.0 النسبةسنة فاك

  املجموع
ر١٥ ذكور   85.9 85.9 84.8 85.0 النسبةسنة فاك

ر١٥اناث  14.1 14.1 15.2 15.0 النسبةسنة فاك

ر١٥ املجموع  100.0 100.0 100.0 100.0 النسبةسنة فاك

ن ن الجنس  0.16 0.16 0.18 0.18 مؤشر التكافؤ ب

  مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة. ، حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 

  )املئوية النسبة( اإلدارية املناصب ي النساء نسبة:  )٥٫٣شكل(

f 

رنامج ٦- ٥الغاية ( ى النحو املتفق عليه وفقًا ل ى الحقوق اإلنجابية، ع ى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وع ): كفالة حصول الجميع ع
ي للسكان ن والوثائق الختامية ملؤتمرات استعراضهما عمل املؤتمر الدو اج عمل بيج   والتنمية وم

ن  ١-٦-٥ راوح أعمارهن ب رة بشأن العالقات الجنسية،  ٤٩سنة و ١٥نسبة النساء الالتي ت سنة والالتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستن
 واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية املتعلقة بالصحة اإلنجابية

ن نسبة ): ٥٫٤شكل ( راوح أعمارهن ب رة بشأن سنة والالتي يتخ ٤٩سنة و ١٥النساء الالتي ت العالقات الجنسية، ذن بأنفسهن قرارات مستن
  )٢٠١٢/٢٠١٣( واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية املتعلقة بالصحة اإلنجابية

27.6

8.3
10.6

14.1

0

5

10

15

20

25

30

دول العالم دول العربية دول مجلس التعاون قطر



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
86 
 

  
 املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  .  -جهاز التخطيط واالحصاء : املصدر

  

ي سن عدد  ٢-٦-٥ ن وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال  ا قوان ى خدمات الرعاية واملعلومات والتثقيف  ١٥البلدان ال لد ر ع سنة فأك
ى قدم املساواة ى نحو كامل وع  ي مجال الصحة الجنسية واالنجابية ع

  )٥٫١٣( جدول 
ن و المدى توفر  ي سن ال نظمةاأل قوان ى  ١٥تكفل حصول النساء والرجال  ر ع سنة فأك

ى نحو كامل  ي مجال الصحة الجنسية واالنجابية ع خدمات الرعاية واملعلومات والتثقيف 
ى قدم املساواة (  )٢٠١٩-٢٠١٦وع

الهدف بحلول  2016201720182019 الوحدة املؤشر
2030  

خدمات الرعاية الصحية وجود قانون أو نظام ل
سنة٤٩ – ١٥الجنسية للنساء 

  1 = نعم
  1 1 1 1 1 0=  ال

خدمات الرعاية الصحية وجود قانون أو نظام ل
سنة٤٩ – ١٥االنجابية للنساء 

  1نعم = 
  1 1 1 1 1 0ال   =

  . ال  = وصفر   نعم،  = 1:  مالحظه
  : وزارة الصحة العامة املصدر

 
ى األرض أ): - ٥الغاية ( ى حق امللكية والسيطرة ع ي املوارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها ع إجراء إصالحات ملنح املرأة حقوقًا متساوية 

ن الوطنية راث واملوارد الطبيعية، وفًقا للقوان ى الخدمات املالية، وامل رها من املمتلكات، وع   وغ

ن الذين    ١-أ-٥ ي األرا الزراعية، بحسب الجنس، و(ب) حصة ايمتلكون أر (أ)  نسبة مجموع املزارع م حقوق مضمونة  ض زراعية أو لد
ي األرا الزراعية، حسب نوع الحيازة ن املاّلك أو أصحاب الحقوق    املرأة ب

 

  )٥٫١٤( جدول 
نسبة األشخاص الذين لهم ملكية أو لهم حقوق مصانة لألرض الزراعية حسب 

 )٢٠١٩-٢٠١٦(الجنس
 2030الهدف بحلول   2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس

 100 100 100 100 100 النسبة ذكور 

 100 100 100 100 100 النسبة إناث

 100 100 100 100 100 النسبة  املجموع

ن ن الجنس  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 مؤشر التكافؤ ب

 

  )٥٫١٥جدول (
ي األرا الزراعية، حسب  ن املاّلك أو أصحاب الحقوق  وجنسية املالك وجنسه نوع الحيازة نوع األرض، و حصة االناث ب

ر)١٨للفئة العمرية (  )٢٠١٩-٢٠١٦(سنة فأك
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الفئة   الجنس  الجنسية  نوع الحيازة  نوع األرض
 2019 2018 2017 2016 الوحدة  العمرية

  أرا زراعية (املزارع)
  ملكية الفردية 

ر ١٨  ذكور   قطريون   655 1000 1037 ...  عدد  سنة فاك

ر ١٨  اناث  قطريون   127 98 119 ...  عدد  سنة فاك

ر ١٨  املجموع  قطريون   782 1098 1156 ...  عدد  سنة فاك

ر ١٨  املجموع  قطريون   الجماعيةامللكية   462 150 154 ...  عدد  سنة فاك

روة    الحيوانيةأرا العزب لل
  ملكية الفردية 

ر ١٨  ذكور   قطريون   1012 ... 5559 ...  عدد  سنة فاك

ر ١٨  اناث  قطريون   114 ... 969 ...  عدد  سنة فاك

ر ١٨  املجموع  قطريون   الجماعيةامللكية   128 ... ٢ ...  عدد  سنة فاك

حصة املاّلك أو أصحاب الحقوق 
  ي أرا زراعية (املزارع)

  الجماعيةامللكية 
ر ١٨  ذكور   قطريون   ... ... ... ...  النسبة  سنة فاك

ر ١٨ اناث  قطريون   ... ... ... 9.1 النسبة  سنة فاك

  امللكية الفردية
ر ١٨ ذكور   قطريون   ... ... ... ... النسبة  سنة فاك

ر ١٨  اناث  قطريون   ... ... ... 10.3  النسبة  سنة فاك

حصة املاّلك أو أصحاب الحقوق
روة الحيوانيةي أرا   العزب لل

امللكية الفردية 
  والجماعية

ر ١٨  ذكور   قطريون   ... .... ... ...  النسبة  سنة فاك

ر ١٨  اناث  قطريون   ... ... ... 18.1 النسبة  سنة فاك

ن لألرا الزراعية ن الجنس  ... ... ... ...  مؤشر التكافؤ ب

ن ألرا العزب ن الجنس  ... ... ... ...  مؤشر التكافؤ ب

ر متوفر.     ...: غ
ى مساحات محدودة نسبياً روة الحيوانية أو النباتية أو اإلكل مب شيد إلدارة وممارسة األنشطة الخاصة بمجال ال يالعزب:  ن معًا، وعادة ما يكون املب مشيد ع مجهزة و  .ثن

ر تجاري  دف غ ما    )حصاءمصدر التعريف: جهاز التخطيط واإل مايمارس النشاط فيه بشكل شخ ( وغالباً  ،لرعاية الحيوانات أو زراعة النباتات أو كل
  .حصاءاملصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جهاز التخطيط واإل 

  

ي النشاط  )٥٫١٦( جدول  حسب  )الزراعة والحراجة وصيد األسماك( االقتصادي القوى العاملة 
 )٢٠١٩-٢٠١٦والجنس (يةالجنس

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس  الجنسية

  ون قطري
 120 112 84 28 عدد ذكور 

 0 0 0 0عدداناث

 120 112 84 28عدد املجموع

ر قطري   نغ
 32,135 27,795 25,460 24,888عدد ذكور 

 0 0 0 0عدداناث

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

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

  0  0  0  0عدداناث

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

  قطريون 
 0.18 0.17 0.13 0.04النسبة ذكور 

 0.00 0.00 0.00 0.00النسبة اناث

 0.11 0.11 0.08 0.03النسبة املجموع

ن ر قطري   غ
 1.83 1.60 1.49 1.45النسبة ذكور 

 0.00 0.00 0.00 0.00النسبة اناث

 1.61 1.40 1.31 1.28النسبة املجموع

  املجموع
 1.77 1.54 1.44 1.40النسبة ذكور 

 0.00 0.00 0.00 0.00النسبة اناث

 1.53 1.33 1.24 1.21النسبة املجموع

ن  مؤشر التكافؤ ب
ن   الجنس

 0.00 0.00 0.00 0.00 قطريون

ن ر قطري  0.00 0.00 0.00 0.00 غ

 0.00 0.00 0.00 0.00 املجموع

  املصدر: مسح القوى العاملة بالعينة وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء
ي ملكية األرا و/أو    ٢-أ-٥ ي الحقوق  ي) للمرأة املساواة  ي ذلك القانون العر ا اإلطار القانوني (بما  نسبة البلدان ال يكفل ف

ا  السيطرة عل
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  )٥٫١٧( جدول 
ي ملكية األرا و/أو السيطرة الذي طار القانوني اإل مدى توفر  ي الحقوق  يضمن للمرأة املساواة 

ا يعل  )٢٠١٩-٢٠١٦(حسب املؤشر الفر

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

ي (أ)  املؤشر الفر
ن؟ ١س: أ وج رك لألرض إلزامي للم هل التسجيل املش

 )١(السيناريو 
  1 = نعم

  0  0  0  0  0  =  ال 

ن؟ ٢س: أ وج ر امل رك لألرض إجباري لغ هل التسجيل املش
 )٢(السيناريو 

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

ر تقديم ٣س: أ رك لألرض ع هل يتم تشجيع التسجيل املش
ن؟ (السيناريو وج )٣حوافز اقتصادية للم

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

ر تقديمهل يتم تشجيع التسجيل ٤س: أ رك لألرض ع املش
ن؟ (السيناريو وج ر امل )٤حوافز اقتصادية لغ

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

رك لألرا إجباري أم يتم  ٥س: أ هل التسجيل املش
ر تقديم حوافز اقتصادية؟  تشجيعه ع

  1 = نعم
  0=    ال 

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ي  ر الفر غ
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

ي (ب)  املؤشر الفر
ى ١س: ب ن ع رط اإلطار القانوني موافقة أحد الزوج هل يش

؟ (السيناريو )١معامالت األرا
  1 = نعم

  0  0  0  0  0=    ال 

ن/ ٢س: ب رط اإلطار القانوني موافقة أحد الزوج هل يش
؟ (السيناريو ى معامالت األرا ن ع )٢الشريك

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

رط اإلطار القانوني والسياساتي موافقة أحد  ٣س: ب هل يش
؟ ى معامالت األرا ن ع  الزوج

  1 = نعم
  0=    ال 

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ي  ر الفر غ
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

ي (ج)  املؤشر الفر
راث؟ (السيناريو ١س: ج ي امل هل لألبناء والبنات حق متساٍو 

 أ) ١
  1 = نعم

  0  0  0  0  0=    ال 

راث بحصص متساوية ٢س: ج ي امل هل لألبناء والبنات الحق 
ب) ١(السيناريو 

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

هل يتمتع الزوجان/ الشريكان الحيان من الذكور ٣س: ج
راث حصة من تركة الزوج/  ي م واإلناث بحق متساٍو 

ى؟ (السيناريو أ)٢الشريك املتو

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

هل يتمتع الزوجان/ الشريكان الحيان من الذكور ٤س: ج
ل األسرة ي استخدام م مدى  واإلناث بحق متساٍو 

ب)٢الحياة؟ (السيناريو

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

راث  ٥س: ج هل يدعم اإلطار القانوني والسياساتي حقوق م
 متساوية للنساء والفتيات؟

  1 = نعم
  0=    ال 

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

ي (د)املؤشر   الفر
ى تخصيص موارد مالية ١س: د هل ينص اإلطار القانوني ع

ى األرض؟ ا ع لزيادة ملكية املرأة وسيطر
  1 = نعم

  0  0  0  0  0=    ال 

ى السؤال د ٢س: د ى١إذا كانت إجابتك ع ي "ال"، ير
تقديم بيانات إحصائية وطنية رسمية تؤكد تحقيق ما 

ن  % من ملكية النساء٤٠ال يقل عن  و/ أو سيطر
ى األرض (مثاًل البيانات الخاصة بالهدف  ، أو ١-أ-٥ع

ي موجودًا٢-٤-١ .) ليتم اعتبار املؤشر الفر

  
انظر 

للجدول 
  البيانات

انظر 
للجدول 
  البيانات

انظر 
للجدول 
  البيانات

انظر 
للجدول 
  البيانات

ى تخصيص  هل ينص اإلطار القانوني والسياساتي ٣س: د ع
ى األرض؟ ا ع  موارد مالية لزيادة ملكية املرأة وسيطر

  1 = نعم
  0=    ال 

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

ي (هــ)  املؤشر الفر
ي؟ (السيناريو  ١س: ه   1=نعم أ) ١هل يقر الدستور بالقانون العر

 0=  ال
  الينطبق
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  )٥٫١٧( جدول 
ي ملكية األرا و/أو السيطرة الذي طار القانوني اإل مدى توفر  ي الحقوق  يضمن للمرأة املساواة 

ا يعل  )٢٠١٩-٢٠١٦(حسب املؤشر الفر

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

هل يقر اإلطار القانوني أو السياساتي بحيازة األرا ٣س: هـ
أ)٢العرفية؟ (السيناريو

  1 = نعم
  0=    ال 

  الينطبق

ي األنظمة القانونية ال تقر بحيازة األرا ٥س: ه
ي  العرفية، هل يحمي القانون صراحة حقوق املرأة 

 األرض؟
  

  الينطبق
ر موجودةألن  ا أو غ رف  ر مع ي / حيازة األرا غ   القانون العر

ي (و)  املؤشر الفر
هل يوفر اإلطار القانوني والسياساتي حصًصا ملشاركة ١س: و

ي إدارة األرا واملؤسسات اإلدارية؟ املرأة 
  1 = نعم

  0  0  0  0  0=    ال 

ى السؤال و ٢س: و ى١إذا كانت إجابتك ع ي "ال"، ير
تقديم بيانات إحصائية وطنية رسمية تؤكد تحقيق ما 

ى ٤٠ال يقل عن  ا ع % من ملكية املرأة و/ أو سيطر
) ليتم ٢-٤-١أو  ١-أ- ٥األرض (مثاًل بيانات عن الهدف 
ي موجودًا .اعتبار املؤشر الفر

  
انظر لجدول 

  البيانات
انظر لجدول 

  البيانات
انظر لجدول 

  البيانات
انظر لجدول 

  البيانات

هل يفرض اإلطار القانوني والسياساتي مشاركة املرأة  ٣س: و
   ي إدارة األرا واملؤسسات اإلدارية؟

ي  املؤشر الفر
ر موجود   غ

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

املؤشر 
ر  ي غ الفر
  موجود

ائية للمؤشر النتائج ال
ي (أ)   1=نعم  مؤشر فر

  0  0  0  0 0=  ال

رك لألرا إجباري أم يتم تشجيعه من هل التسجيل املش
 خالل تقديم حوافز اقتصادية؟

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

ي (ب)   1=نعم  مؤشر فر
  0  0  0  0 0=  ال

ن رط اإلطار القانوني والسياساتي موافقة أحد الزوج هل يش
؟ ى معامالت األرا  ع

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

ي (ج) مؤشر    1=نعم فر
  0  0  0  0 0=  ال

راث متساوية هل يدعم اإلطار القانوني والسياساتي حقوق م
 للنساء والفتيات؟

  1 = نعم
  0  0  0  0  0=    ال 

ي (د)   1=نعم مؤشر فر
 0=  ال

  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

  . ال= وصفر نعم،= ١ مالحظه:
  املصدر: وزارة العدل

  وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعيةاملصدر: 
   استبيان منظمة فاو

ن املرأة-٥الغاية (   ب): تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمك

 نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف املحمول حسب الجنس ١- ب-٥

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( حسب الجنس الهاتف املحمول األفراد الذين يملكون  ةنسب  )٥٫١٨( جدول 

 2019 2018 2017  2016 الوحدة الجنس
الهدف بحلول 

2030 
 زيادة 100 100 100 100 النسبة  ذكور 
 زيادة 100 100 100 100 النسبة اناث

 زيادة 100 100 100 100 النسبةاملجموع
ن ن الجنس  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00مؤشر التكافؤ ب

  املصدر: وزارة املواصالت واالتصاالت
  

 )املئوية (النسبة املحمول  الهاتف يملكون  الذين األفراد نسبة): ٥٫٥شكل(
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ن كل ا): ج-٥الغاية ( ن وتمك ن الجنس وض باملساواة ب عتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز هذه السياسات والتشريعات لل
ى جميع املستويات النساء   والفتيات ع

ن املرأة ١- ج-٥ ن وتمك ن الجنس ا نظم لتخصيص وتتبع املخصصات العامة املرصودة للمساواة ب   نسبة البلدان ال لد

ر متوفرة لهذا املؤشر  بيانات غ
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  السادس ملخص الهدف
  غاية ١١ عدد الغايات تحت الهدف:

 مؤشر ١١ عدد املؤشرات تحت الهدف:
 %٨٢ = املستدامة التنمية أهداف من السادس للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

  8  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  2  غ

 1  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 11  املجموع

ي للجميع  الهدف السادس: كفالة توافر املياه وخدمات الصرف الص

ا إدارة مستدامة   وإدار
  

ى مياه الشرب املأمونة وامليسورة التكلفة بحلول عام ١-٦الغاية ( ى نحو منصف ع   ٢٠٣٠): تحقيق هدف حصول الجميع ع

 نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب ال تدار بطريقة مأمونة  ١-١-٦

  نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب ال تدار بطريقة مأمونة )٦٫١( جدول 
)٢٠١٩-٢٠١٦( 
 2030الهدف بحلول  2019 2018 2017  2016 الوحدة
 100 100 100 100 100  النسبة

  املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء
  

ى خدمات الصرف ٢- ٦الغاية ( ي العراء، وإيالء اهتمام خاص ): تحقيق هدف حصول الجميع ع اء التغوط  ي والنظافة الصحية، وإ الص

ي أوضاع هشة، بحلول عام    ٢٠٣٠الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون 

ا مرافق غسل اليدين بالصابون واملياه ١-٢-٦ ي، بما ف   نسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الص

ا مرافق غسل اليدين   )٦٫٢( جدول  ي، بما ف نسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الص
 )٢٠١٩-٢٠١٦(بالصابون واملياه

 2019 2018 2017  2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 
ي الصرفخدمات  100 100 100 100 100 النسبة الص

 100 100 100 100 100 النسبة(النظافة الصحية)والصابون باملاء اليدين غسلمرافق

 0 0 0 0 0  النسبة العراءيالتغّوط يمارسون  الذين السكاننسبة

  املصدر: هيئة األشغال العامة
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العراء  ي التغّوط يمارسون  الذين السكان نسبة): ٦٫٣شكل(
 )املئوية النسبة(

  

م الذين السكان نسبة): ٦٫٤شكل( لغسل  أساسية مرافق لد
 )املئوية النسبة( املنشآت ي اليَدْين

  

ى أدنى حد، وخفض ٣-٦الغاية ( ا إ ن نوعية املياه بالحد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات واملواد الكيميائية الخطرة، وتقليل تسّر ): تحس
ى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام  ر املعالجة إ ى الصعيد العاملي، نسبة مياه املجاري غ رة ع املأمون بنسبة كب

  ٢٠٣٠بحلول عام 
ي املعالجة بطريقة آمنة ١-٣-٦  نسبة مياه الصرف الص

يإحصاءات  )٦٫٣( جدول  ، حسب املياه املعالجة ونوع املعالجة املستخدمة،  وإعادة االستخدام ونسبة معالجة مياه الصرف الص
ي  )٢٠١٩-٢٠١٦(مياه الصرف الص

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  الخصائص البيان
ي املجمعةكمية املياه  ي السنة الصرف الص ر مكعب   278.2 257.8 231.5 209.5  مليون م

ي  املياه الصرف الص
حسب نوع  املعالجة
  املعالجة

ي السنة  امليكانيكي –املعالجة األولية  ر مكعب   0.0 0.0 0.0 0.0  مليون م

ر   املعالجة الثانوية  ي السنة مليون م  0.4 0.4 0.4 0.3  مكعب 

ر)   ي السنة املعالجة الثالثية (التطه ر مكعب   52.0 48.2 50.2 47.4  مليون م

املعالجة الثالثية (إزالة 
ن والفسفور) روج  الني

ي السنة ر مكعب   225.9 209.3 178.1 156.7  مليون م

ي السنة  املجموع ر مكعب   278.3 257.9 228.8 204.4  مليون م

ي محطات  ا  نسبة املياه العادمة ال تمت معالج
  املياة العادمة

 99.2 99.5 98.8 97.6  النسبة

ي شبكة الصرف  ي  التجمع  مياه الصرف الص
 ويتم تفريغها دون معالجة

ي السنة ر مكعب    مليون م
1.9 2.4 1.6 1.0 

ي  طن  إنتاج حمأة املجاري  مواد صلبة جافة 
 39,096 37,688 40805.3 41173.0 السنة

استخدام املياه العادمة 
  املعالجة

ي ي السنة  ري الزرا ر مكعب   61.7 69.5 79.7 86.1  الف م

ي السنة  ري املسطحات الخضراء ر مكعب   42.5 61.0 71.2 76.6  الف م

ي الخزانات الجوفية ي السنة  الحقن  ر مكعب   60.4 63.9 66.9 79.7  الف م

ي  راتصرفها  ي السنة  البح ر مكعب   39.2 33.8 38.2 33.0  الف م

ي البحر ي السنة  صرفها  ر مكعب   0.7 0.5 0.5 0.7  الف م

  وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء املصدر: هيئة األشغال العامة  

ى يحصلون  الذين السكان ): نسبة٦٫٦شكل( ي خدمات ع  )املئوية (النسبة مأمونة بطريقة ُتدار ال الصرف الص
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  نسبة الكتل املائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة ٢-٣-٦

ر متوفر  البيانات   ة لهذا املؤشرغ

ى نحو مستدام من ٤- ٦الغاية ( ا ع ي جميع القطاعات، وكفالة سحب املياه العذبة وإمدادا ي كفاءة استخدام املياه  رة  ): تحقيق زيادة كب
ر من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه، بحلول عام أجل معالجة شح املياه، والحد   ٢٠٣٠بقدر كب

رة من الزمن ١-٤-٦ ى مدى ف ي كفاءة استخدام املياه ع ر    التغ

  )٢٠١٩-٢٠١٦(حسب القطاعات  املياه إستخدام كفاءة ) ٦٫٤( جدول 
ر  2019 2018 2017 2016  الوحدة  القطاع املتغ

  ه املستخدمةاكمية املي

 506.11 309.97 299.64  291.82  سنويا ٣مليون م  الزراعة 

 34.18 25.78 11.8   24.08   سنويا ٣مليون م الصناعة

 58 25.8 57.68 195.53  سنويا ٣مليون م التجارة

 598.29 361.55 369.12 487.35  سنويا ٣مليون م املجموع

  القيمة املضافة
باألسعار الثابتة 

١٠٠=٢٠١٨  

  1,499  1,457 1,259  1,044  قطري مليون ريال  الزراعة

  402,950  399,921 404,877  388,660  مليون ريال قطري  الصناعة

  823,361  812,253 822,260  802,114  مليون ريال قطري  التجارة
 598.29 361.55 369.12 487.35  مليون ريال قطري  املجموع

كفاءة استخدام املياه 
رمكعب   ريال لكل م

رمكعبريال لكل  الزراعة   3.0  4.7  4.2  3.6  م
رمكعب  الصناعة   11,789.1  15,512.8  34,311.6  16,140.4  ريال لكل م
رمكعب  التجارة   14,195.9  31,482.7  14,255.5  4,102.3  ريال لكل م
رمكعب  املجموع   2,052.2  3,356.7 3,327.9  2,330.4  ريال لكل م

ي كفاءة  ر  معدل التغ
  استخدام املياه

  17  37- 12  -  معدل  الزراعة
  113  24- 55-  -  معدل  الصناعة
  248  55- 121  -  معدل  التجارة
  55-  121  248  -  معدل  املجموع

ي ي وإدارة النفايات ،التعدين واسـتغالل املحـاجر،  يشمل األنشطة االقتصادية التالية (  الكهرباء والغاز وإمدادات املياه والصرف : القطاع الصنا الص
  التحويلة ، االنشاءات).الصناعة 

: يشـمل األنشــطة االقتصـادية التاليــة  (تجـارة الجملــة والتجزئـة، النقــل و التخـزين، انشــطة خـدمات االقامــة، االنشـطة املاليــة وأنشــطة  القطـاع التجــاري  
ة ر متم ن، األنشطة العقارية، انشطة االسر املعيشية الخاصة كم أصحاب العمل وانشطة االنتاج الغ   من األسر الخاصة). التأم

  جهاز التخطيط واإلحصاء واملؤسسة القطرية للكهرباء واملاء و هيئة األشغال العامة.  املصدر:  املصدر
  
  حجم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة املتاحة ٢-٤-٦

 )املئوية (النسبة املتاحة العذبة املياه موارد من كنسبة العذبة املياه سحب: املياه له تتعّرض الذي الضغط : حجم )٦٫٨شكل(
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ا التعاون العابر للحدود، حسب االقتضاء، بحلول عام ٥-٦الغاية ( ى جميع املستويات، بوسائل م   ٢٠٣٠): تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه ع

  )١٠٠ –درجة تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية (صفر  ١-٥-٦

  )٢٠١٩-٢٠١٦() ١٠٠ –درجة تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية (صفر )٦٫٥( جدول 

2016201720182019 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 
 100 60 55 55 55 درجة  البيئة التمكينية

 100 90 100 100 100 درجة املؤسسات والشركات

 100 90 87.5 87.5 79 درجة أدوات االدارة

 100 85 85 85 85 درجة  التمويل

 100 81 82 82  80 درجة )١٠٠- ٠درجة تنفيذ االدارة املتكاملة ملوارد املياه (

  املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء 

 )املئوية (النسبةاملائية  للموارد املتكاملة اإلدارة تنفيذ ): درجة٦٫١٠شكل(

  

 )٢٠١٩و   ٢٠١٨( ي دولة قطر  درجة تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية): ٦٫١١شكل (

  

ي مجال املياه ٢-٥-٦   نسبة مناطق أحواض املياه العابرة للحدود ال لها ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون 

ى دولة قطر   املؤشر الينطبق ع
ى .١  .اهتحلية مياه البحر كمصدر للمي تعتمد قطر اعتماًدا تاًما ع
ا حوض مائي .٢  .قطر ليس لد
ا وال يمكن  –طبقة أم الرضومة  .٣ ن قطر واململكة العربية السعودية والبحرين شديدة امللوحة بطبيع طبقة الدمام الجوفية املوجودة ب

 .استخدامها كمصدر
ر موجود  .٤ ر الحدود غ   .مصدر املياه العذبة ع
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ار ومستودعات املياه  مايةح): ٦- ٦الغاية ( ي ذلك الجبال والغابات واألرا الرطبة واأل وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه، بما 
رات، بحلول عام    ٢٠٢٠الجوفية والبح

رة من الزمن ١-٦-٦ ي نطاق النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه خالل ف ر    نسبة التغ
ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

  
رامج املتصلة باملياه والصرف عأ): توسيع نطاق الت-٦الغاية ( ي األنشطة وال ى البلدان النامية  ي مجال بناء القدرات ا ي وتقديم الدعم  اون الدو

ي ذلك جمع املياه وإزالة ملوح ي بما  ا وكفاءة استخدام املياه ومعالجة املياه املستعملة وتكنولوجيات اعادة التدوير الص
  واعادة االستخدام

ياملساعدة اإل  ارمقد   ١-أ-٦ ى الحكومة تنسيقهاإال تعد جزءًا من خطة  نمائية الرسمية املتصلة باملياه والصرف الص   نفاق تتو

  )٢٠١٩-٢٠١٦(قيمة املساعدات اإلنمائية للهدف السادس   )٦٫٦( جدول 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهدف الهدف
الهدف بحلول 

2030 

6 
وصرف  ةمياه نظيف

ي   ص

 زيادة  113,593,525 126,131,351ريال قطري 

 زيادة 34,651,47031,207,012دوالر أمريكي

  املصدر: وزارة الخارجية
 

ي:  )٦٫١٢شكل( ي اإلنفاق( الرسمية اإلنمائية املساعدة إجما ي، الصرف وخدمات املياه إلمدادات )اإلجما ن( املتلّقية البلدان حسب الص  بمالي
 ) ٢٠١٧ لعام الثابتة باملعّدالت الدوالرات

  

ي-٦الغاية ( ن إدارة املياه والصرف الص ي تحس   ب): دعم وتعزيز مشاركة املجتمعات املحلية 
  

ا سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة فيما يتعلق بمشاركة املجتمعات  ١- ب-٦ ي إدارة خدمات نسبة الوحدات اإلدارية املحلية ال لد املحلية 

ي   املياه والصرف الص

 )٦٫٧( جدول 
ا سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة فيما يتعلق بمشاركة  نسبة الوحدات اإلدارية املحلية ال لد

ي ي إدارة خدمات املياه والصرف الص   )٢٠١٩-٢٠١٦( املجتمعات املحلية 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 
عدد الوحدات اإلدارية املحلية ال لها

 - 2 2 2 2 عددسياسات وإجراءات املشاركة املحلية

ي للوحدات اإلدارية املحلية العدد اإلجما
 - 2 2 2 2 عدد .ي الدولة

 100 100 100 100 100 النسبة  املؤشر

 املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء وهيئة األشغال العامة.
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  سابعال ملخص الهدف

  غايات ٦ : عدد الغايات تحت الهدف
 مؤشرات ٦ : عدد املؤشرات تحت الهدف

  

   %٨٣ = املستدامة التنمية أهداف من السابع للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 5  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  1  غ

 0  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 6  املجموع

ى خدمات  الهدف السابع: كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة ع

  واملستدامة الطاقة الحديثة املوثوقة
  

ى خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة بحلول عام ١-٧الغاية (   ٢٠٣٠): كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة ع
 خدمات الكهرباء نسبة السكان املستفيدين من ١-١-٧

 

 )املئوية النسبة(الكهرباء  خدمات من املستفيدين السكان : نسبة )٧٫١شكل(

  

ن ٢-١-٧ ى الوقود والتكنولوجيا النظيف  نسبة السكان الذين يعتمدون أساسًا ع
ن نسبة  )٧٫١جدول ( ى الوقود والتكنولوجيا النظيف   )٢٠١٩-  ٢٠١٦(السكان الذين يعتمدون أساسًا ع

 2019 2018 2017 2016 الوحدة نوع الخدمة
الهدف بحلول 

2030 
 100 100 100 100 100 النسبة الوقود النظيف

 100 100 100 100 100 النسبة التكنولوجيا النظيفة
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ى أساساً  يعتمدون  الذين السكان نسبة): ٧٫١شكل( ْن والتكنولوجيا الوقود ع   )املئوية النسبة( النظيَف
 

  

 

ي مزيج الطاقة العاملي): تحقيق ٢-٧الغاية ( ي حصة الطاقة املتجددة  رة    زيادة كب

ائي ١-٢-٧ الك ال  حصة الطاقة املتجددة من مجموع االس
  

الك القطاعات املختلفة من الكهرباء)   )٧٫٢جدول ( ائي للكهرباء (مجموع اس الك ال  حصة الطاقة املتجددة من مجموع االس
 )٢٠٢٠-٢٠١٦(  

  ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 2018 2017  2016 الوحدة  البيان
الهدف بحلول 

٢٠٣٠ 

الك الكهرباء  اس
 حسب القطاع

 2,532,392 2,694,696 2,786,404 2,772,002 2,774,269 فاقد النقل والتوزيع  - 

ي  الك الكهرباء  اس
 محطات التوليد

2,641,801 2,831,204 3,258,544 

3,440,493               
              
              

  3,433,881   

- 

ي  الك الكهرباء  اس
ي  القطاع صنا

12,026,24911,261,94112,197,379 
12,124,082                

10,464,179  

- 

الك الكهرباء  اس
ي  امل

25,107,91532,095,34532,765,544 

31,536,113               
              

       
33,802,149   

- 

الكات  مجموع االس
(A) 

39,775,96546,188,49044,962,923 
44,015,730 

43,527,946  
- 

 انتاج الكهرباء
ي  ي صا اإلنتاج إجما

 املرسل للشبكة
40,135,34543,459,95745,065,903 

46,434,716 
45,826,447 

- 

ي انتاج الكهرباء  - 42,306,60745,554,73047,912,684 49,872,690 49,258,957 اجما

كمية الطاقة 
املتجددة حسب 

 املصدر

  الشمس 
ي  ميجا واط 

 8 10 5 السنة
 زيادة  7 8

  حرق النفايات 
ي  ميجا واط 

 40 40 40 السنة
 زيادة  41 41

  )Bجموع (امل
ي  ميجا واط 

 48 50 45 السنة
 زيادة  48 49

ر  مجموع ي املتجدد وغ الك الكهرباء الك اس
  املتجدد 

ي  ميجا واط 
  ٤٢،٣٠٨،٤٠٥٤٨،٨٨٣،٢٣٦٥١،٠٠٧،٩١٦٤٩،٨٧٢،٧٣٨٥٠،٤٧٤،٥٢٧ السنة

- 

الك حصة الطاقة املتجددة من مجموع  االس
الكات) (%) ائي للكهرباء من (مجموع االس  ال

 زيادة  %0.0001 %0.0001 %0.0001 %0.0001 %0.0001 النسبة

  حصاءجهاز التخطيط واإل وحسابات  املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء
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الك مجموع من املتجّددة الطاقة حّصة): ٧٫٢شكل( ائي االس  ة)املئوي النسبة( للطاقة ال

  

  

ي كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام ): ٣-٧الغاية ( ن    حصة الطاقة املتجددة ٢٠٣٠مضاعفة املعدل العاملي للتحسُّ

ي ١-٣-٧ ي اإلجما   كثافة الطاقة مقاسًة بالطاقة األولية والناتج املح

ر متوفرة   البيانات لهذا املؤشر غ

ي ذلك تلك املتعلقة بالطاقة املتجددة،  أ):  تعزيز -٧الغاية ( ى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما  ر الوصول إ ي من أجل تيس التعاون الدو
ي الهياكل األساسية للطاقة  ي استخدام الطاقة، وتكنولوجيا الوقود األحفوري املتقدمة واالنظف، وتشجيع االستثمار  والكفاءة 

  ٢٠٣٠، بحلول عام وتكنولوجيا الطاقة النظيفة

ي مجاالت الطاقة النظيفة  ١-أ-٧ ى البلدان النامية لدعم أنشطة البحث والتطوير  وانتاج الطاقة املتجددة، التدفقات املالية الدولية املوجهة إ
ي ذلك النظم الهجينة   بما 

جدول 
)٧٫٣(  

    )٢٠١٩-٢٠١٦(لهدف السابعلقيمة املساعدات اإلنمائية 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهداف الهدف
الهدف بحلول 

2030 

7 
سعار أب ةنظيف ةطاق

  ةمعقول

 زيادة   623,031,444 79,284,884 ريال قطري 

 زيادة  21,781,562171,162,485 دوالر امريكي

  المصدر: وزارة الخارجية

  

ن مستوى التكنولوجيا  ب):  توسيع نطاق-٧الغاية ( ي الهياكل األساسية وتحس من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة واملستدامة للجميع 
رامج الدعم  ر الساحلية، وفقًا ل رة النامية، والبلدان غ ي أقل البلدان نموًا، والدول الجزرية الصغ البلدان النامية، وبخاصة 

ا بحلول عام    ٢٠٣٠املقدم لكل م

ي البلدان  ١- ب-٧   النامية (بالواط للفرد الواحد)تركيب قدرة توليد الطاقة املتجددة 

  )٧٫٤جدول (
ي شكل قيمة  ي/ ومبلغ االستثمار األجن  ي اإلجما ي مجال كفاءة الطاقة كنسبة من الناتج املح االستثمارات 

ر الهياكل االساسية والتكنولوجيا الالزمة أل أتحويالت مالية، من   )٢٠١٩- ٢٠١٦( غراض التنمية املستدامةجل توف

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 

ي مجال كفاءة الطاقة   قيمة االستثمارات 
 زيادة 11 22 29 26 مليون ريال قطري

 زيادة 3 6 8 7  مليون دوالر أمريكي
 *مؤشر بديل

  املصدر: املؤسسة القطرية للكهرباء واملاء.
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  الثامن الهدفملخص 

  غاية ١٦ عدد الغايات تحت الهدف:
  مؤشر ١٦ عدد املؤشرات تحت الهدف:

  

 %٨١ = املستدامة التنمية أهداف من الثامن للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 13  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  3  غ

 0  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 13  املجموع

 

تعزيز النمو االقتصادي املطرد، والشامل للجميع،  الهدف الثامن:

ر العمل الالئق للجميع   واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوف
  

ي بنسبة ١-٨الغاية ( ي اإلجما ى نمو الناتج املح ى النمو االقتصادي الفردي وفقًا للظروف الوطنية، وبخاصة ع ى  ي املائة ٧): الحفاظ ع ع
ي أقل البلدان نمواً    األقل سنويًا 

ي الحقيقي للفرد الواحد ١-١-٨ ي اإلجما   معدل النمو السنوي للناتج املح

ي الحقيقي للفرد الواحد  للناتجمعدل النمو السنوي   )٨٫١( جدول  ي اإلجما   )٢٠١٩-٢٠١٦(املح

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  البيان
الهدف بحلول 

2030 
ي نصيب الفرد من  الناتج املح

ي بالريال القطري    اإلجما
  -  252,360 230,917 236,577 ريال قطري لكل فرد

 -  69,330 63,439 64,994  دوال امريكي لكل فرد

 7  9.29 2.39- 4.80- النسبة  معدل النمو السنوي 

  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
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ي للناتج السنوي  النمو معّدل:  )٨٫١شكل( ي املح  )املئوية النسبة( الواحد للفرد الحقيقي اإلجما

  

  

رك ٢-٨الغاية ( ى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا، واالبتكار، بطرق تشمل ال ): تحقيق مستويات أع
ى القطاعات املتسمة بالقيمة املضافة العالية والقطاعات كثيفة العمالة   ع

ي لكل شخص عامل معدل ١-٢-٨ ي اإلجما ي الناتج املح  النمو السنوي 

ي لكل شخص عامل    )٨٫٢( جدول  ي اإلجما ي الناتج املح   )٢٠١٩-٢٠١٦(معدل النمو السنوي 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  البيان
الهدف بحلول 

2030 
من الناتج العامل نصيب الفرد 

ي بالريال القطري  ي اإلجما   املح

 زيادة 301,729306,280294,073 لكل فرد عاملريال قطري

 زيادة  80,789 84,143 82,893  دوال امريكي 

 زيادة  4.15 1.51- 2.71- النسبة  معدل النمو السنوي 

  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 

ي للناتج السنوي  النمو معّدل): ٨٫٢شكل( ي املح  )املئوية النسبة( عامل شخص لكل الحقيقي اإلجما

  

ى ٣-٨الغاية ( ): تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية وال تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة ع
رة واملتوسطة الحجم، ونموها، بطرق  ى املشاريع املتناهية الصغر والصغ ى إضفاء الطابع الرسمي ع اإلبداع واالبتكار، وتشجع ع

ى الخدمات املالية ا الحصول ع   م

ر العمالة الزراعية حسب الجنس ١-٣-٨ ي غ ر الرسمية    نسبة العمالة غ

ر العمالة الزراعية  )٨٫٣جدول ( ي غ ر الرسمية    )٢٠١٩- ٢٠١٦(نسبة العمالة غ

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  املؤشر

ر الرسمية  نسبة العمالة غ
ر العمالة الزراعية  ي غ

 0 0 0 0  النسبة

  مسح القوى العاملة بالعينة - حصاءجهاز التخطيط واإل املصدر: 

3.58

0.94

-2.66
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الك واإلنتاج، تدريجيا، ح عام ): ٤-٨الغاية ( ي مجال االس ي استخدام املوارد العاملية  ن الكفاءة  ى فصل النمو ٢٠٣٠تحس ي إ ، والس
رامج  ، وفقا لإلطار العشري لل ن، مع اضطالع البلدان االقتصادي عن التدهور البيئ الك واإلنتاج املستدام املتعلق باالس

  املتقدمة النمو بدور الريادة

ي من األثر املادي ١-٤-٨ ي اإلجما   األثر املادي ونصيب الفرد من األثر املادي ونصيب الناتج املح

  البيانات غير متوفرة لھذا المؤشر

ي ونصيب الفرد من  ٢-٤-٨ الك املادي املح ياالس ي اإلجما ى الناتج املح ي إ الك املادي املح ي ونسبة االس الك املادي املح   االس

  البيانات غير متوفرة لھذا المؤشر

م الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ ٥-٨الغاية ( ر العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بمن ف ): تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوف
ئ القيمة، بحلول عاماألجر لقاء    ٢٠٣٠ العمل املتكا

ن حسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة ١-٥-٨ ي الساعة للنساء والرجال العامل   متوسط الدخل 

  )٨٫٤( جدول 
ن بأجر ( ر) حسب الجنس  ١٥متوسط األجر الشهري (بالريال القطري) للمشتغل   واملهنة سنة فأك

)٢٠١٩-٢٠١٦( 

 2019 2018 2017  2016 الوحدة املهن  الجنس

 ذكور 

 47,020 47,896 47,740 46,860ريال قطرياملشرعون وموظفو اإلدارة العليا واملديرون
 30,666 31,172  30,795 30,400ريال قطرياالختصاصيون

 21,020 20,093  19,649 19,106ريال قطريالفنيون واالختصاصيون املساعدون
 21,419 18,564 18,211 17,529ريال قطريالكتبة

ي املحالت ي الخدمات والباعة  العاملون 
 8,479 7,989 8,047 7,368 ريال قطري التجارية واألسواق

ي الزراعة وصيد األسماك  4,940 4,652 4,666 5,166ريال قطريالعمال املهرة 
ا من املهن ي الحرف وما إل  5,181 5,575 5,361 4,916ريال قطريالعاملون 

 4,325 4,614 4,927 4,789ريال قطريمشغلو اآلالت واملعدات ومجمعوها
 4,710 4,971 5,136 4,852ريال قطرياملهن العادية

 11,693 11,571 11,560 11,166ريال قطرياملجموع

 إناث

 36,591 33,073 32,125 32,301ريال قطرياملشرعون وموظفو اإلدارة العليا واملديرون
 25,888 24,690 24,470 23,829ريال قطرياالختصاصيون

 22,391 20,070 19,983 18,963ريال قطريالفنيون واالختصاصيون املساعدون
 15,812 16,064 15,151 14,520ريال قطري الكتبة

ي املحالت ي الخدمات والباعة  العاملون 
 6,125 6,390 6,195 5,345 ريال قطري التجارية واألسواق

ي الزراعة وصيد األسماك  0 0 0 0 ريال قطريالعمال املهرة 

ا من املهن ي الحرف وما إل  4,904 9,493 7,863 7,249 ريال قطريالعاملون 

 3,239 6,033 5,311 5,131 ريال قطريمشغلو اآلالت واملعدات ومجمعوها

 3,333 3,182 3,181 3,498 ريال قطرياملهن العادية

 10,391 10,034 9,960 9,845 ريال قطرياملجموع

  

 املجموع

 44,925 45,067 44,744 44,390 ريال قطري املشرعون وموظفو اإلدارة العليا واملديرون
 28,794 28,619 28,373 27,869 ريال قطري االختصاصيون 

 21,278 20,089 19,721 19,077 ريال قطري الفنيون واالختصاصيون املساعدون 
 19,181 17,574 16,991 16,332 ريال قطري الكتبة

ي املحالت ي الخدمات والباعة  العاملون 
 7,481 7,287 7,228 6,498 ريال قطري التجارية واألسواق

ي الزراعة وصيد األسماك  4,940 4,652 4,666 5,166 ريال قطري العمال املهرة 
ا من املهن ي الحرف وما إل  5,180 5,577 5,362 4,918 ريال قطري العاملون 

 4,320 4,620 4,928 4,790 ريال قطري مشغلو اآلالت واملعدات ومجمعوها
 3,844 3,990 3,964 4,058 ريال قطري  املهن العادية

 11,308 11,121 11.099 10,793 ريال قطري املجموع

ن ن الجنس  0.89 0.87 0.86 0.88 مؤشر التكافؤ ب
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  )٨٫٥( جدول 
ن بأجر ( ر) حسب  ١٥متوسط األجر الشهري (بالريال القطري) للمشتغل سنة فأك

 )٢٠١٩- ٢٠١٦( والفئات العمرية الجنس 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص  الجنس

 ذكور  

 12,709 11,353 11,017 9,146 قطري  ريال سنة ٢٤ -  ١٥

 9,160 9,049 8,893 9,092 ريال قطري  ٣٤- ٢٥

 10,967 11,205 11,258 11,088 ريال قطري  ٣٥- ٤٤

 15,443 15,894 16,711 16,049 ريال قطري  ٤٤- ٥٤

 19,181 18,563 18,765 17,082 ريال قطري  +٥٥

 11,693 11,571 11,560 11,166 ريال قطري  املجموع

  االناث

 15,528 12,816 12,712 13,879 ريال قطري  سنة ٢٤ -  ١٥

 9,683 9,471 9,352 8,992 قطري ريال  ٣٤- ٢٥

 9,228 9,267 9,058 9,336 ريال قطري  ٣٥- ٤٤

 12,449 12,214 13,113 12,293 ريال قطري  ٤٤- ٥٤

 10,928 11,578 12,801 11,822 ريال قطري  +٥٥

 10,391 10,034 9,960 9,845  ريال قطري   املجموع

 املجموع

 13,470 11,741 11,395 10,117 ريال قطري  سنة ٢٤ -  ١٥

 9,325 9,184 9,039 9,060 ريال قطري  ٣٤- ٢٥

 10,405 10,585 10,534 10,551 ريال قطري  ٣٥- ٤٤

 14,706 15,088 15,998 15,280 ريال قطري  ٤٤- ٥٤

 17,690 17,440 17,800 16,311 ريال قطري  +٥٥

 11,308 11,121 11,099 10,793 ريال قطري  املجموع

   ، مسح القوى العاملة بالعينة حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 

  معدل البطالة، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة ٢-٥-٨

  )٨٫٦( جدول 
ن(  معدل البطالة ر)  ١٥للكبار  للبالغ والفئات  والجنس  حسب الجنسيةسنة فاك

  )٢٠١٩-٢٠١٦( ةيوالحالة التعليم العمرية

2016201720182019 الوحدة  الخصائص
الهدف بحلول

2030 

  قطريون 
ر١٥ ذكور    5.0 0.2 0.1 0.2  0.2 معدل سنة فاك
ر١٥ إناث  5.0 0.4 0.3 0.6  0.7 معدل سنة فأك

ر١٥ املجموع  5.0 0.3 0.2 0.3  0.4 معدل سنة فاك

ن ر قطري   غ
ر١٥ ذكور   5.0 0.0 0.0 0.1  0.1 معدل سنة فأك
ر١٥ إناث  5.0 0.4 0.5 0.6  0.7 معدل سنة فاك

ر١٥ املجموع  5.0 0.1 0.1 0.1  0.1 معدل سنة فأك

  املجموع
ر١٥ ذكور   5.0 0.1 0.1 0.1  0.1 معدل سنة فاك
ر١٥ إناث  5.0 0.4 0.4 0.6  0.7 معدل سنة فأك

ر١٥ املجموع  5.0 0.1 0.1 0.1  0.1 معدل سنة فاك

  
  

  الفئات العمرية
  
  
  

  ذكور 

 5.0 0.1 0.1 0.2  0.2 معدل ٢٤-١٥
 5.0 0.1 0.1 0.1  0.1 معدل ٣٤-٢٥
 5.0 0.1 0.1 0.0  0.0 معدل ٤٤-٣٥
 5.0 0.0 0.0 0.0  0.0 معدل ٥٤-٤٥
 5.0 0.0 0.0 0.0  0.0 معدل ٦٤-٥٥

ر٦٥  5.0 0.0 0.0 0.0  0.0 معدل سنة فأك

  اناث
 5.0 1.3 1.3 1.9  2.1  معدل  ٢٤ - ١٥

 5.0 0.5 0.5 0.6  0.8  معدل  ٣٤ - ٢٥
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  )٨٫٦( جدول 
ن(  معدل البطالة ر)  ١٥للكبار  للبالغ والفئات  والجنس  حسب الجنسيةسنة فاك

  )٢٠١٩-٢٠١٦( ةيوالحالة التعليم العمرية

2016201720182019 الوحدة  الخصائص
الهدف بحلول

2030 
  
  
  
  

  الفئات العمرية

 5.0 0.1 0.1 0.2  0.3  معدل  ٤٤ -٣٥

 5.0 0.0 0.0 0.0  0.0  معدل  ٥٤ - ٤٥

 5.0 0.0 0.0 0.0  0.0  معدل  ٦٤ - ٥٥

ر ٦٥  5.0 0.0 0.0 0.0  0.0  معدل  سنة فأك

 املجموع

 5.0 0.3 0.3 0.5 0.5  معدل  ٢٤ - ١٥

 5.0 0.1 0.1 0.1 0.2  معدل  ٣٤ - ٢٥

 5.0 0.1 0.1 0.1 0.1  معدل  ٤٤ -٣٥

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0  معدل  ٥٤ - ٤٥

 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0  معدل  ٦٤ - ٥٥

ر ٦٥  5.0 0.0 0.0 0.0 0.0  معدل  سنة فأك

  الحالة التعليمة

  ذكور 

 5.0 0.0 0.0 0.0  0.0  معدل  ابتدائية

 5.0 0.0 0.0 0.0  0.0  معدل  إعدادية

 5.0 0.1 0.0 0.1  0.1  معدل  ثانوية

 5.0 0.0 0.1 0.1  0.1  معدل  دبلوم

ي فما فوق   5.0 0.2 0.1 0.1  0.1  معدل جام

  اناث

 5.0 0.0 0.1 0.0  0.1  معدل  ابتدائية

 5.0 0.2 0.1 0.4  0.5  معدل  إعدادية

 5.0 0.4 0.5 0.7  0.9  معدل  ثانوية

 5.0 1.1 0.9 0.7  0.6  معدل  دبلوم

ي فما   5.0 0.7 0.7 1.1  1.2  معدل فوق جام

  املجموع

 5.0 0.0 0.0 0.0  0.0  معدل  ابتدائية

 5.0 0.0 0.0 0.1  0.0  معدل  إعدادية

 5.0 0.1 0.1 0.2  0.2  معدل  ثانوية

 5.0 0.2 0.2 0.2  0.1  معدل  دبلوم

ي فما فوق   5.0 0.4 0.3 0.4  0.4  معدل جام
ن   ن الجنس  1.0 1.0 4.0 6.0 7.0  مؤشر التكافؤ ب

  مسح القوى العاملة بالعينة -  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 

  

 )املئوية النسبة( البطالة معّدل:  )٨٫٣( شكل

 

  

  

  )٢٠١٩-٢٠١٦( والحالة التعليمةحسب الجنس والجنسية سنة)  ٢٤-١٥للشباب ( البطالةمعدل   )٨٫٧جدول (
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2016201720182019 الوحدة الفئة العمرية  الخصائص
الهدف بحلول 

2030 

  قطريون 
  5.0 0.2 0.2 0.2  0.4 معدل سنة٢٤-١٥  ذكور 
  5.0 0.7 0.7 1.5  1.5 معدل سنة٢٤-١٥  إناث

  5.0 0.4 0.4 0.6  0.8 معدل سنة٢٤-١٥ املجموع

ن ر قطري   غ
  5.0 0.1 0.1 0.2  0.2 معدل سنة٢٤-١٥  ذكور 
  5.0 1.4 1.4 2.0  2.1 معدل سنة٢٤-١٥  إناث

  5.0 0.3 0.3 0.5  0.5 معدل سنة٢٤-١٥ املجموع

  املجموع
  5.0 0.1 0.1 0.2  0.2 معدل سنة٢٤-١٥  ذكور 
  5.0 1.3 1.3 1.9  2.1 معدل سنة٢٤-١٥  إناث

  5.0 0.3 0.3 0.5  0.5 معدل سنة٢٤-١٥ املجموع

الحالة 
 التعليمة

  ذكور 

  5.0 0.0 0.0 0.1 0.1 معدل سنة٢٤-١٥  ابتدائية
  5.0 0.0 0.0 0.2 0.3 معدل سنة٢٤-١٥  إعدادية
  5.0 0.1 0.1 0.4 0.2 معدل سنة٢٤-١٥  ثانوية
  5.0 0.0 0.2 0.0 0.5 معدل سنة٢٤-١٥  دبلوم

ي فما فوق    5.0 0.6 0.4 0.5 0.1 معدل سنة٢٤-١٥  جام

  اناث

  5.0 0.0 0.9 0.7 0.5 معدل سنة٢٤-١٥  ابتدائية
  5.0 0.0 0.8 1.7 2.4 معدل سنة٢٤-١٥  إعدادية
  5.0 0.2 0.8 2.5 1.6 معدل سنة٢٤-١٥  ثانوية
  5.0 2.4 0.0 0.0 2.2 معدل سنة٢٤-١٥  دبلوم

ي فما  جام
 فوق

  معدل  سنة ٢٤- ١٥
3.2 3.4 2.9 2.6 5.0  

  املجموع

  5.0 0.0 0.2 0.2 0.1 معدل سنة٢٤-١٥  ابتدائية
  5.0 0.0 0.1 0.3 0.4 معدل سنة٢٤-١٥  إعدادية
  5.0 0.1 0.3 0.8 0.4 معدل سنة٢٤-١٥  ثانوية
  5.0 0.6 0.2 0.0 0.9 معدل سنة٢٤-١٥  دبلوم

ي فما فوق    5.0 1.4 1.4 1.6 1.4 معدل سنة٢٤-١٥  جام

ن ن الجنس   1.0 4.0 6.0 7.0  مؤشر التكافؤ ب

  

ر من نسبة ٦-٨الغاية ( ن بالعمالة أو): الحد بقدر كب ر امللتحق   ٢٠٢٠ التعليم أو التدريب بحلول عام الشباب غ
  

ن  ١-٦-٨ راوح أعمارهم ب   سنة) خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب ٢٤سنة و ١٥نسبة الشباب ( الذين ت

  )٨٫٨ ( جدول 
راوح الذين( الشباب نسبة ن أعمارهم ت  والعمالة التعليم دائرة خارج) سنة ٢٤و سنة ١٥ ب

  )٢٠١٩-٢٠١٦(والفئة العمريةحسب الجنسوالتدريب

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  الفئات العمرية  الجنس
الهدف بحلول 

2030 
 خفض 0.1 0.2 0.3 0.4 النسبة  سنة ٢٤- ١٥  ذكور 

 خفض 7.1 7.4 7.5 7.2 النسبة سنة ٢٤- ١٥  اناث

 خفض  2.0 2.3 2.3 2.2 النسبة سنة ٢٤- ١٥  املجموع

نمؤشر  ن الجنس   1.00 71.00 37.00 25.00 18.00  التكافؤ ب

  مسح القوى العاملة بالعينه -املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء        
  

اء الرق املعاصر واالتجار بالبشر، وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل ٧-٨الغاية ( ى السخرة، وإ ر فورية وفعالة للقضاء ع ): اتخاذ تداب
اء عمل األطفال بجميع أشكاله بحلول عام األطفال،  ي ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإ   ٢٠٢٥بما 

ن  ١-٧-٨ راوح أعمارهم ب ي سوق عمل األطفال وعددهم حسب الجنس والعمر ١٧سنوات و  ٥نسبة األطفال الذين ت ن   سنة واملنخرط

  )٨٫٩( جدول 
ي عمل األطفال ١٧-٥نسبة األطفال ( ن    الجنس والفئات العمرية حسبسنة) املنخرط

)٢٠١٩- ٢٠١٦(  
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 الجنس
الفئات 
 العمرية

 2019 2018 2017 2016الوحدة
الهدف بحلول 

2030 

 0 0 0 0 0النسبةسنة ٥-١٢  ذكور 
 0 0 0 0 0النسبةسنة ١٣-١٧

 0 0 0 0 0النسبةسنة ٥-١٢  اناث
 0 0 0 0 0النسبةسنة ١٣-١٧

 0 0 0 0 0النسبةسنة ٥-١٢  املجموع
 0 0 0 0 0النسبةسنة ١٣-١٧

ن ن الجنس  1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 مؤشر التكافؤ ب

  مسح القوى العاملة بالعينة -  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
ن األطفال نسبة): ٨٫٥شكل(   االقتصادي، النشاط ي املنخرط

ن األطفال ونسبة لية االقتصادي واألعمال النشاط ي املنخرط  )املئوية النسبة( امل

  
م العمال املهاجرون، وبخاصة املهاجرات، ٨-٨الغاية ( ): حماية حقوق العمل، وإيجاد بيئات عمل توفر السالمة واألمن لجميع العمال، بمن ف

ر ي الوظائف غ   املستقرة  والعاملون 
ر املميتة حسب نوع جنس  ١-٨-٨ ي معدالت إصابات العمل املميتة وغ   املهاجرين ووضعهمالتواتر 

  )٢٠١٩-٢٠١٦(عدد اإلصابات املهنية والقاتلة حسب الجنس  )٨٫١٠( جدول 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس البيان

   ومتوسطةبليغة إصابة 
ر مميتة)  (اصابات غ

   440 487 580عددذكور 
  6 7 4عددإناث

  446 494 584عدداملجموع

 صابات مميتهبسبب ا وفياتال
  121 11 35عددذكور 
  2 6 0عددإناث

  123 17 35عدداملجموع

ن لالصابات ن الجنس   0.0 0.0 0.0 مؤشر التكافؤ ب

ن للوفيات ن الجنس   0.0 0.5 0.0 مؤشر التكافؤ ب

 و حسابات جهاز التخطيط واالحصاء املصدر: وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
  

  )٢٠١٩-٢٠١٦(إصابات املهنية والقاتلة حسب الجنس  معدل  )٨٫١١( جدول 

 البيان
الجنس ومتوسط ساعات

 2019 2018 2017 2016 الوحدةالعمل

بليغة إصابة 
 ومتوسطة

ر  اصابات غ
 مميتة)

 ذكور 

عدد حاالت اإلصابة املهنية 
ر املميتة لكل ساعة  القاتلة وغ

ن السكان  عمل ب

580  487 440  

  48 48 49  ساعات العمل للذكور متوسط 

   10,145,8339,166,667  1,836,735  املعدل

  6 7 4 إناث

  49 50 51  متوسط ساعات العمل لالناث
  122,449 140,000  78,431  املعدل
  446 494 584 املجموع

متوسط ساعات العمل 
  للمجموع

عدد حاالت اإلصابة املهنية
ر املميتة لكل ساعة  القاتلة وغ

ن السكان عمل ب
50 49 48  

 
  املعدل

عدد حاالت اإلصابة املهنية 
ر املميتة لكل ساعة  القاتلة وغ

11,680,000 
       

10,081,633 
       

9,291,667 
      

 

20.7

7.8

na 0.0 0.0
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  )٢٠١٩-٢٠١٦(إصابات املهنية والقاتلة حسب الجنس  معدل  )٨٫١١( جدول 

 البيان
الجنس ومتوسط ساعات

 2019 2018 2017 2016 الوحدةالعمل

ن السكان   عمل ب

الصابات  وفياتال
 مميته

 ذكور 

عدد اإلصابات امليتة عدد 
عامل  ١٠٠٠٠٠الحاالت لكل 

 مع 

35 11 121  

متوسط ساعات العمل 
  للذكور 

49 48 48  

  2,520,833  229,167  714,286  املعدل

  2 6 0 إناث

متوسط ساعات العمل 
  لالناث

51 50 49  

   40,816   120,000 -  املعدل

  123 117 35 املجموع
 

متوسط ساعات العمل 
  للمجموع

عدد اإلصابات امليتة عدد 
عامل  ١٠٠٠٠٠الحاالت لكل 

 مع 
50 49 48  

   2,562,500  2,387,755  700,000   املعدل 

  املصدر: حسابات جهاز التخطيط واالحصاء
  املصدر: مسح القوى العاملة

  املصدر: وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

  

ى نصوص منظمة العمل الدولية  مستوى  ٢-٨-٨ امتثال البلدان لحقوق العمل (حرية تكوين الجمعيات واملفاوضة الجماعية) استنادًا إ
  والتشريعات الوطنية، حسب الجنس ووضع املهاجرين

ي فصله الثاني عشر بشأن (التنظيمات العمالية)، وفصله الثالث عشر بشأن٢٠٠٤لسنة  )١٤(قانون العمل رقم ينص  (اللجان  م، 
راطات وتنظيم الحرية النقابية واملفاوضة الجماعية،  ى آليات واش ركة)، ع ي واالتفاقات املش ركة والتفاوض الجما وقعت وقد املش

ي دورته ٢٠٢٠- ٢٠١٨دولة قطر اتفاقية التعاون الف ( ) مع منظمة العمل الدولية خالل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 
ى املنعقد بجنيف حيث تتضمن خطة التعاون  ٣٣١ ا الهدف ( ،عدة أهدافع ي سبيل ذلك و ،) املتعلق بإعطاء صوت للعمال٥م

   - ي :و ،مشاريع ٦سيتم تنفيذ 
ن اآل ١-٥    .ليات الوطنية لتقديم الشكاوى بالنسبة للعمالتحس
ن لتقـــديم الشـــكاوى مـــن خـــالل اآلتكـــوين دعـــم مـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة للعـــ ٢-٥ ـــدف ضـــمان  ،ليـــة الوطنيـــةامل ـــي ذلـــك املتابعـــة  بمـــا 

   .املعاملة السريعة والعادلة وتجنب االنتقام
ركة ٣-٥    .إنشاء لجان عمالية مش
م ، وخاصة فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والوثائق املطلوبة ومختلف املواضيع اإلجرائية  ٤-٥ اما توعية العمال الوافدين حقوقهم وال

   .األخرى 
ن التشريعات وأداء لجان العمال ٥-٥    .تحس
ن  ٦-٥ ن الحكومي ن وأصحاب العمل واملسؤول ي العمل وبناء القدرات لجميع العامل القيام بحملة وطنية للتوعية بشأن الحقوق 

ي قطر  ن    .املعني
 

ى تعزيز السياحة املستدامة ال توفر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية، بحلول عام  وضع ): ٩- ٨الغاية ( دف إ وتنفيذ سياسات 
٢٠٣٠  

ي ومعدل النمو ١-٩-٨ ي اإلجما ي  للسياحة املباشرة  كنسبة مئوية من الناتج املح ي اإلجما   الناتج املح

 )٨٫١٢جدول (
ي   ي اإلجما ي ومعدل النموالناتج املح ي اإلجما  للسياحة املباشرة  كنسبة مئوية من الناتج املح

)٢٠١٩- ٢٠١٦(  
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 2019 2018 2017 2016الوحدة البيان

ي  ي اإلجما  3.62 4.05 3.27 2.06 النسبة  نسبة القيمة املضافة للسياحة من الناتج املح

 -1.56 15.99 24.57 17.26  معدل  معدل النمو

  التخطيط واالحصاءاملصدر: جهاز 
  

ى تش١٠-٨الغاية ( ن والخدمات املالية للجميع، جي): تعزيز قدرة املؤسسات املالية املحلية ع ى الخدمات املصرفية والتأم ع امكانية الحصول ع
  وتوسيع نطاقها

ي لكل  ١٠٠٬٠٠٠جارية لكل ت(أ) عدد فروع املصارف ال ١- ١٠-٨  شخص بالغ ١٠٠٬٠٠٠شخص بالغ، و (ب) عدد أجهزة الصرف اآل

  )٨٫١٣( جدول 
ي لكل  ١٠٠٬٠٠٠جارية لكل تعدد فروع املصارف ال(أ)   ١٠٠٬٠٠٠شخص بالغ، و (ب) عدد أجهزة الصرف اآل

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( شخص بالغ

2016201720182019 الوحدة املؤشر انواع البنوك
الهدف بحلول 

2030 

 البنوك التجارية
 زيادة  29 33 36 شخص بالغلكل مئة ألف  لبنوك التجاريةاعدد فروع 

 زيادة  169 178 189 لكل مئة ألف شخص بالغ ATMي الصرف اآل أجهزةعدد 

 البنوك االسالمية
 زيادة  13 13 13 لكل مئة ألف شخص بالغ عدد فروع للبنوك االسالمية

 زيادة  81 83 88 لكل مئة ألف شخص بالغ ATMي الصرف اآل أجهزةعدد 

 البنوك االجنبية
 زيادة  2 3 3 لكل مئة ألف شخص بالغ عدد فروع للبنوك االجنبية

 زيادة  9 11 11 لكل مئة ألف شخص بالغ ATMي الصرف اآل أجهزةعدد 

ي البنوك   اجما
ي البنوك  زيادة   45  46  52 لكل مئة ألف شخص بالغ اجما

ي   زيادة   259 271  288 لكل مئة ألف شخص بالغ  ATMي الصرف اآل أجهزةاجما
  حصاءوحسابات جهاز التخطيط واإل  املصدر: مصرف قطري املركزي 

  
يالصرفأجهزةعدد): ٨٫٦شكل(  اآل
 بالغ شخص ١٠٠٬٠٠٠ لكل 

  

  التجارية املصارف فروععدد): ٨٫٧شكل(
 بالغ شخص ١٠٠٬٠٠٠ لكل 

  

ن ( ٢- ١٠-٨ م حساب لدى بنك أو مؤسسة ١٥نسبة البالغ ر) الذين لد   مالية أو الذين يستعملون خدمات مالية متنقلة سنة فأك

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

 

ا االطار - ٨الغاية ( املتكامل املعزز  أ): زيادة دعم املعونة املقدمة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموًا، بوسائل م
ى أقل البلدان نمواً    للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة املقدمة ا

امات واملدفوعات املتصلة بالتجارة   ١-أ-٨   املعونة املقدمة من أجل االل

 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(قيمة املساعدات اإلنمائية للهدف الثامن    )٨٫١٤( جدول 

الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة اسم الهدفالهدف
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2030 

8 
عمل الئق و نمو 

 اقتصادي
 زيادة  1,184,391,0861,164,688,774 ريال قطري 

 زيادة   319,969,443 325,382,166 دوالر امريكي

  املصدر: وزارة الخارجية
  

ر -٨الغاية ( راتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ امليثاق العاملي لتوف فرص للعمل، الصادر عن منظمة العمل الدولية، ب): وضع وتفعيل اس
  ٢٠٢٠بحلول عام 

ا أو عنصرًا من  ١- ب-٨ راتيجية قائمة بذا راتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء بوصفها اس وجود اس

راتيجية وطنية للتشغيل   اس

  )٨٫١٥( جدول 
راتيجية  راتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء بوصفها اس مدى وجود اس

ا راتيجية وطنية للتشغيلو عنصرًاأقائمة بذا   )٢٠١٩-٢٠١٦(من اس

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 
راتيجية وطنية مكتملة موضوعةو مدى وجود اس

قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء 
ا او عنصرا من  راتيجية قائمة بذا بوصفها اس

راتيجية وطنية للتشغيل  اس

  1 = نعم
  0=     ال

1 1 1  1  1  

  ال = وصفر   نعم، = 1:  مالحظه
  املصدر: وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

 

راتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  خطة  وذلك من خالل وضع ،تصميم وتنفيذ سياسات توظيف الشباب )٢٠٢٢-٢٠١٨(تتضمن اس

راتيجية للموارد البشرية رامج ا ،اس ى ريادة األ وتش ،ملحفزة الستقطاب الشباب لالبتعاثوتطوير ال عمال وإيجاد فرص جيع الشباب القطري ع

ن عن راتيجية وطنية للموارد وضع و  ،ل القطري باألخص الجهات الحكوميةوربط مخرجات  التعليم باحتياجات سوق العم .عمل للباحث اس

ى املرتكزات التالية:البشرية للدولة مع إعطاء األولوية للجهات ذات الوظائف املركزية راتيجية تشغيل الشباب ع   .  وترتكز اس

راتيجية التنمية الوطنية ١   ).٢٠٢٠-٢٠١٨(الثانية .  اس

  .. خطة االبتعاث الحكومي ٢

ي القطاع الخاصة .  خط٣ ن الوظائف    .توط

  .٢٠٠٤لسنة  )١٤رقم ( .  قانون العمل القطري ٤

 .٢٠١٦) لسنة ١٥( رقم  .  قانون املوارد البشرية املدنية٥

  

  دارية والعمل والشؤون االجتماعيةالتنمية اإل  املصدر: وزارة
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  التاسع ملخص الهدف
  غاية ١٢ عدد الغايات تحت الهدف:

 مؤشر ١٢ عدد املؤشرات تحت الهدف:
  

 %٧٥=  املستدامة التنمية أهداف من التاسع للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 9  متوفر

ره  3  جاري توف

ر متوفر  0  غ

 0  الينطبق

 0  املنظماتخاص بحساب 

 12  املجموع

 

ى الصمود، وتحف  الهدف التاسع: إقامة هياكل أساسية قادرة ع

  التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار
ى الصمود، بما١-٩الغاية ( للحدود، ذلك هياكل أساسية إقليمية وعابرة  ي ): إقامة هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة ع

ى قدم املساواة ا بتكلفة ميسورة وع ر ُسُبل استفادة الجميع م ى تيس رك ع   لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع ال

ي جميع الفصول  ١-١-٩ رين من طريق صالحة لالستعمال  ى بعد كيلوم   نسبة السكان الريف الذين يعيشون ع

ي نطاق :  )٩٫١شكل (   من طرق صالحة لجميع الفصول  كم ٢نسبة السكان الذين يعيشون 

 )٢٠١٩-  ٢٠١٦(* 

  
  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 

   

100% 100% 100% 100% 100%
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  عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل ٢-١-٩

جدول 
 )٢٠١٩-٢٠١٦( واالتجاه ، بحسب وسيلة النقل والبضائع عدد الركاب   ):٩٫١(

 2019 2018 2017 2016الوحدة  االتجاه النقل وسيلة النوع

  الركاب

 جوي 
 18,722,47417,634,11017,262,301 عدد  القادمون 

 -18,600,36917,644,49217,233,727  عدد  املغادرون

 -37,322,84335,278,60234,496,028  عدد  املجموع

 بحري 
 - 111,726 191,220 167,942 عدد  القادمون 

 - 110,279 188,329 166,765  عدد  املغادرون

 - 222,005 379,549 334,707  عدد  املجموع

 بري 
 - - 1,214,031 2,541,256 عدد  القادمون 

 - - 1,214,988 2,535,687  عدد  املغادرون

 - - 2,429,019 5,076,943  عدد  املجموع

 البضائع

 *جوي 
 - 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

 بحري 
 -83,249,72951,855,33778,076,983 طن  وارد

 -        طن  صادر

 -83,249,72951,855,33778,076,983  طن  املجموع

 بري 
 - - - - طن  وارد

 - - - -  طن  صادر

 - - - -  طن  املجموع  

ريد   *البضائع الوارده عن طريق الجو تشمل ال

رة بحلول عام٢- ٩الغاية ( ي  ي ٢٠٣٠ ): تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتحقيق زيادة كب ي الناتج املح ي العمالة و حصة الصناعة 
ي أقل البلدان نمواً  ا  ي، بما يتما مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حص   اإلجما

ي للفرد ١-٢-٩ ي اإلجما   القيمة املضافة التصنيعية  كنسبة من الناتج املح

ي للفر   )٩٫٢( جدول  ي اإلجما   )٢٠١٩-٢٠١٦د (القيمة املضافة التصنيعية  كنسبة من الناتج املح

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
القيمة املضافة التحويلية من الناتج نسبة 
ي  ياملح   االجما

 - 13.94 12.94 13.02  النسبة
مضاعفة سنة 

٢٠١٦ 

نصيب الفرد من القيمة املضافة للصناعة 
  التحويلية 

دوالر لكل 
  فرد

30,802 29,889 31,301 - 
مضاعفة سنة 

٢٠١٦ 

  املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء

ي من كنسبة التصنيعية املضافة ): القيمة٩٫٥شكل( ي الناتج املح   اإلجما
 )املئوية (النسبة 

 

16.4

9.6 10.2

13.9

0

5

10

15

20

دول العالم دول العربية دول مجلس التعاون  قطر



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
119 
 

    

ي الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة ٢-٢-٩   العمالة 

ي الصناعة التحويلية من مجموع العمالةنسبة ا  )٩٫٣( جدول    )٢٠١٩-٢٠١٦( حسب الجنس لعمالة 

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
  8.4  8.0  8.0 8.3  النسبة  ذكور 

مضاعفة سنة 
٢٠١٦  

  0.8  0.8  0.8  0.8  النسبة  اناث
مضاعفة سنة 

٢٠١٦  

  7.4  7.0  7.0  7.3  النسبة  املجموع
مضاعفة سنة 

٢٠١٦  

ن ن الجنس  1.00  0.10  0.10  0.10  0.10  مؤشر التكافؤ ب

  ، مسح القوى العاملة بالعينة. املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء  

  مجموع العمالة من كنسبة التحويلية الصناعة ي ): العمالة٩٫٧شكل(
 )املئوية (النسبة

  

رة الحجم وسائر املشاريع، وال٣- ٩الغاية ( ي   ): زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغ ى الخدمات املالية، بما  ي البلدان النامية، ع سيما 
ي سالسل القيمة واألسواق   ذلك االئتمانات امليسورة التكلفة، وإدماجها 

رة  ١-٣-٩  الحجم من مجموع القيمة املضافة من الصناعاتنسبة الصناعات الصغ

رة الحجم من مجموع القيمة املضافة من الصناعات  )٩٫٤( جدول    )٢٠١٩-٢٠١٦( نسبة الصناعات الصغ

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
رة   -    578  745 744  مليون ريال قطري   القيمة املضافة للصناعات الصغ

  -    54,972  47,189  46,814  مليون ريال قطري   القيمة املضافة االجمالية لنشاط الصناعة 

رة الحجم من  نسبة الصناعات الصغ
 مجموع القيمة املضافة  من الصناعات

  زيادة    1.05  1.58  1.59  النسبة

           املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء

رة الحجم ال لها قرض أو ن ٢-٣-٩   خط ائتمانسبة الصناعات الصغ

رها لهذا املؤشر  البيانات جاري توف

ن الب التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام): ٤-٩الغاية ( ا، مع زيادة كفاءة استخدام املوارد وزيادة  ٢٠٣٠ تحس من أجل تحقيق استدام
ااعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان    باتخاذ إجراءات وفقا لقدرا

  إنبعاث ثاني أكسيدالكربون لكل وحدة قيمة مضافة ١-٤-٩

  

  ٢٠٠٧ إنبعاث ثاني أكسيدالكربون لكل وحدة قيمة مضافة  )٩٫٥( جدول 
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 القطاع
ثاني أكسيد انبعاثات 

 الكربون 
وحدة القيمة املضافة

ثاني أكسيد  انبعاثات
 لكل CO2 الكربون 

وحدة القيمة املضافة
 كغم لكل دوالر أمريكي  دوالر امريكي  كغم  الوحدة

 C-E(  38,124,000   41,561,930,543  0.0009التعدين والصناعة التحويلية (

 D(    3,106,000   10,133,606,359  0.0003الصناعة التحويلية واالنشاءات (

 0.002  3,010,645,935      5,277,000      النقل

وحدةلكلCO2مجموع انبعاثات 
 0.0009  54,706,182,838   46,507,000   القيمة املضافة

  األول وحسابات جهاز التخطيط واالحصاءاملصدر: وزارة البلدية والبيئة تقرير البالغ الوط 

ي جميع البلدان، ٥- ٩الغاية ( ي القطاعات الصناعية  ن القدرات التكنولوجية  ي  وال): تعزيز البحث العلمي، وتحس سيما البلدان النامية، بما 
ي مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، ٢٠٣٠ذلك، بحلول عام  ن  ي عدد العامل رة  ، تشجيع االبتكار وتحقيق زيادة كب

ى البحث والتطوير ن العام والخاص ع   وزيادة إنفاق القطاع
ى  ١-٥-٩ ياإلنفاق ع ي اإلجما  البحث والتطوير كنسبة من الناتج املح

ى : اإلنفاق )٩٫١٠شكل( ي من كنسبة والتطوير البحث ع ي الناتج املح  )املئوية (النسبة اإلجما

  

ى  )٩٫٦جدول (   )٢٠١٨-٢٠١٢( حسب القطاع البحث والتطوير  قيمة االنفاق ع

 2018 2015 2012 الوحدة القطاع املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
ى البحث  نسبة االنفاق ع

الناتج والتطوير من 
ي  ي اإلجما  املح

ي  زيادة  0.51 0.51 0.47النسبةاالجما
ي  زيادة 0.37 0.36 0.20النسبةقطاع التعليم العا

 زيادة 0.08 0.07 0.15النسبةقطاع الحكومي
 زيادة 0.06 0.09 0.12النسبةقطاع االعمال

ى البحث  قيمة اإلنفاق ع
والتطوير حسب 

  القطاعات

يقطاع التعليم  زيادة 2,551,413,006 2,131,418,165 1,362,982,966ريال قطريالعا
 زيادة 563,312,131 396,820,614 1,050,651,854ريال قطريقطاع الحكومي
 زيادة 430,799,120 526,298,056 841,201,364ريال قطريقطاع االعمال

 زيادة 3,545,524,257 3,054,536,835 3,254,836,184ريال قطرياملجموع
  والتطوير مسح البحث -جهاز التخطيط واالحصاءاملصدر: 

ئ الدوام  ٢-٥-٩ ي مجال البحث (بمكا  ) لكل مليون نسمةالكاملالعاملون 

ي مجال البحث: معدل )٩٫١١شكل (  العاملون 
ئ الدوام الكامل)    (بمكا

 ٢٠١٨-٢٠١٢ لدولة قطر لكل مليون نسمة

  

  البحث مجال ي العاملون :  )٩٫١٢شكل(
ئ(  )الكامل الدوام بمكا

 )نسمة مليون  لكل( 

  

ن حسب الجنيس والقطاع (  )٩٫٧جدول ( ن واملوظف   )٢٠١٨-٢٠١٢عدد الباحث

1.73

0.64 0.73
0.51

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

دول العالم دول العربية دول مجلس التعاون  قطر

941

1,168 1,125

0

500

1,000

1,500

2012 2015 2018

1,267

744

1,204 1,125

0

500

1000

1500

دول العالم دول العربية دول مجلس 
التعاون 

قطر



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
121 
 

 201220152018الوحدة الخصائص املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
ن  عدد الباحث
  حسب الجنس

 زيادة2,047 1,3481,953 عدد  ذكور 
 زيادة1,058 377894 عدد  اناث

 زيادة3,105 1,7252,847 عدد  املجموع

ن  عدد الباحث
  حسب القطاع

ي  زيادة2,399 8091,845 عدد  قطاع التعليم العا
 زيادة428 559662 عدد  قطاع الحكومي
 زيادة278 357340 عدد قطاع االعمال

 زيادة3,105 1,7252,847 عدد املجموع

ن  عدد املوظف
  حسب الجنس

 زيادة3,016 2,2362,825 عدد  ذكور 
 زيادة2,095 8021,895 عدد  اناث

 زيادة5,111 3,0384,720 عدد  املجموع

ن عدد امل وظف
باملعادل وقت 

  كامل

ي   زيادة2,299 8551,963 عدد  قطاع التعليم العا
 زيادة572 587578 عدد  قطاع الحكومي 
 زيادة465 510476 عدد  قطاع األعمال 

ي  زيادة479 108324 عدد  طلبة الدراسات العليا بقطاع التعليم العا
 زيادة3815 20603341 عدد  املجموع 

ي عدد  إجما
ن  حسب املوظف
  القطاع

ي  زيادة3,838 1,5833,209 عدد قطاع التعليم العا
 زيادة745 808942 عدد  قطاع الحكومي
 زيادة528 647569 عدد قطاع االعمال

ي  زيادة479 206328 عدد  طلبة الدراسات العليا بقطاع التعليم العا
 زيادة5,111 3,0384,720 عدد املجموع

  والتطوير العلم مسح البحث جهاز التخطيط واالحصاء ، املصدر:

  

ي البلدان تي): أ-٩الغاية ( ى الصمود  ر إنشاء هياكل أساسية مستدامة وقادرة ع ي والتق املقدم س ي والتكنولو ن الدعم املا النامية، بتحس
رة النامية ر الساحلية، والدول الجزرية الصغ  للبلدان األفريقية، وأقل البلدان نموًا، والبلدان النامية غ

ى م ١-أ-٩ ى التدفقات الرسمية األخرى) إ ي (املساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إ   الهياكل األساسجموع الدعم الدو

رها لهذا املؤشر   البيانات جاري توف

ا كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث -٩الغاية ( ي البلدان النامية، بوسائل م ي التكنولوجيا املحلية  ب): دعم أنشطة التطوير والبحث واالبتكار 
ن أمور أخرى  ي وإضافة قيمة للسلع األساسية ب  السياسات للتنويع الصنا

  املضافة القيمة مجموع من واملتقدمة املتوسطة التكنولوجية للصناعة املضافة القيمة نسبة ١- ب-٩

  )٢٠١٩-٢٠١٦( املضافة القيمة مجموع من واملتقدمة املتوسطة التكنولوجية للصناعة املضافة القيمة نسبة )٩٫٧جدول (

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 
  -  49,882 54,972 47,189 46,814 مليون ريال قطري   القيمة املضافة للصناعة باألسعار الجارية

القيمة املضافة للصناعات املتوسطة وعالية 
  التقنية 

  مليون ريال قطري 
24,172  

 
25,524  

  
32,538  

  
29,327   

-  

التكنولوجيةللصناعة املضافة القيمةنسبة
 القيمة مجموع من واملتقدمة املتوسطة
 املضافة

 زيادة  58.79 59.19 54.09  51.63 النسبة

  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
  

  
  املضافة القيمة مجموع من واملتقدمة املتوسطة التكنولوجية للصناعة املضافة القيمة نسبة:  )٩٫١٣شكل(
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 )املئوية النسبة(

  

  

ي -٩الغاية ( رة  ر فرص الوصول الشامل وامليسور ج): تحقيق زيادة كب ى توف ي إ ى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والس فرص الحصول ع
ي أقل البلدان نموًا بحلول عام رنت  ى شبكة اإلن   ٢٠٢٠ إ

ن بشبكة الهاتف املحمول  حسب التكنولوجيانسبة  ١- ج-٩   السكان املشمول

ن بشبكة الهاتف املحمول   )٩٫٨جدول (     )٢٠١٩-٢٠١٦(التكنولوجيا نوع حسب نسبة السكان املشمول

20182019 20162017الوحدة نوع التكنولوجيا
الهدف بحلول 

2030 
ى األ ون الحاصل ى شبكة الهاتف املحمول ع  زيادة 100.0 100.0 100.0 100.0 النسبة  جيجا ٢قل  ع

ى األ ون الحاصل ى شبكة الهاتف املحمول ع  زيادة 100.0 100.0 99.7 99.6 النسبة جيجا ٣قل  ع

ى األ ون الحاصل ى شبكة الهاتف املحمول ع  زيادة 99.5 99.5 99.5 99.0 النسبة جيجا ٤قل  ع

ى األ ون الحاصل ى شبكة الهاتف املحمول ع  زيادة NA NA NA 49.6 النسبة جيجا ٥قل  ع

  املواصالت واالتصاالت املصدر: وزارة
ن السكان نسبة:  )٩٫١٤شكل( ى املحمول  للهاتف الثاني الجيل بشبكة املشمول ى للهاتف املحمول  الثالث الجيل وشبكة األقل، ع   األقل، ع

ى للهاتف الرابع الجيل وشبكة  )املئوية النسبة( األقل املحمول ع
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  العاشر ملخص الهدف
  غاية ١١ عدد الغايات تحت الهدف:

 مؤشر ١٤ عدد املؤشرات تحت الهدف:
  

 %٦٤=  املستدامة التنمية أهداف من العاشر للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 9  متوفر

ره  1  جاري توف

ر متوفر  3  غ

 0  الينطبق

 1  خاص بحساب املنظمات

 14  املجموع

االهدف العاشر:    الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بي
 

ى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى ١-١٠الغاية ( ى من املعدل  ي ٤٠): التوصل تدريجيًا إ املائة من السكان بمعدل أع
  ٢٠٣٠  املتوسط الوط بحلول عام

ا ضمن أدنى  ١- ١- ١٠   ي املائة من السكان ومجموع السكان  ٤٠معدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر املعيشية أو إيرادا

ي كل خمس حسب مصادر الدخل و  )١٠٫١جدول ( لدخل النس لتوزيع المتوسط الدخل للفرد واألسرة 
)٢٠١٢/٢٠١٣( 

 مصادر الدخل
  النس لألخماستوزيع ال

الخمس 
 األول 

الخمس 
 الثاني

الخمس 
 الثالث

الخمس 
 الرابع

الخمس 
 الخامس

القطريون 

 66.9 64.0 76.667.767.363.7 أجور ورواتب

 4.4 5.5 2.24.43.94.7 مشاريع خاصة ومهن حرة

 2.2 4.2 0.31.51.62.1 دخول ممتلكات

 8.2 7.2 7.19.28.79.1 معاشات تقاعدية

 0.7 0.5 0.90.80.60.8 تحويالت أو مصادر أخرى 

 17.6 18.6 12.916.617.919.7 الدخل من االيجار املحتسب

 100 100 100.0100100100 جملة الدخل

 88,217 95,982 84,56185,94787,83783,615 شهريًا(ر.ق) متوسط دخل األسرة 

 10,200 14,341 6,9608,76910,29510,628 شهريًا(ر.ق) متوسط دخل الفرد 

    ٢٠١٣/ ٢٠١٢مسح انفاق ودخل األسرة  - حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل      
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 )١٠٫٢جدول (
ي كل خمس حسب مصادر الدخل مصادرمتوسط الدخل للفرد واألسرة وتوزيع الدخل 

)٢٠١٢/٢٠١٣( 

 مصادر الدخل
النس ملصادر الدخل توزيعال  

الخمس 
 األول 

الخمس 
 الثاني

الخمس 
 الثالث

الخمس 
 الرابع

الخمس 
 الخامس

 القطريون 

 26.9100 15.617.420.319.8 أجور ورواتب

 35.6100 6.817.218.022.4 مشاريع خاصة ومهن حرة

 52.8100 1.711.414.919.2 دخول ممتلكات

 24.6100 11.819.221.323.1 معاشات تقاعدية

 21.9100 17.819.818.122.5 تحويالت أو مصادر أخرى 

 29.9100 10.016.220.523.3 الدخل من االيجار املحتسب

 28.2100 13.617.220.220.8 جملة الدخل

 95,98288,217 84,56185,94787,83783,615 شهريًا(ر.ق) متوسط دخل األسرة 

 14,34110,200 6,9608,76910,29510,628 شهريًا (ر.ق) متوسط دخل الفرد

 ٢٠١٣/ ٢٠١٢مسح انفاق ودخل األسرة  - حصاءجهاز التخطيط واإل املصدر:     
  

ي واالقتصادي والسياس للجميع، بصرف النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء ٢-١٠الغاية ( ن وتعزيز اإلدماج االجتما ): تمك
ي أو اإلث أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو ر ذلك، بحلول   العر   ٢٠٣٠ عامغ

  ي املائة من متوسط الدخل، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة ٥٠نسبة السكان الذين يعيشون دون  ١- ٢- ١٠

  )١٠٫٣( جدول 
حسب الخصائص  والدخل املحدود  ذات املستوى املعي املنخفضالقطريةاألسرنسبة

 )٢٠١٢/٢٠١٣املختارة عام (

 نسبة األسر ذات املستوى   خصائص رب األسرة
املعي املنخفض

نسبة األسر ذات الدخل 
 املحدود

 6.4 3.0 نسبة األسر القطرية

 6.2 6.2الذكور  نوع رب األسرة
 7.6 7.6اإلناث

 عمر رب األسرة

  2.7 2.7سنة٣٠أقل من
 3.8 3.8سنة٣٩–٣٠
 8.9  8.9سنة٤٩–٤٠
 5.8 5.8سنة٥٩–٥٠

رسنة  ٦٠  6.3 6.3 فأك

 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 الثانوي 

ي فما فوق   1.6 1.6 جام

 الحالة الزواجية لرب األسرة

 1.1 1.1 لم يسبق له/ـها الزواج

وج/ـه  6.6 6.6 م

 12.1 12.1 مطلق/ـه

 4.7 4.7 أرمل/ـه

 الحالة العملية لرب األسرة

 4.7 4.7 مشتغل

 0.0 0.0 متعطل

 0.0 0.0 طالب

ل   8.1 8.1 متفرغة للم

 10.0 10.0 أخرى 



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
127 
 

  )١٠٫٣( جدول 
حسب الخصائص  والدخل املحدود  ذات املستوى املعي املنخفضالقطريةاألسرنسبة

 )٢٠١٢/٢٠١٣املختارة عام (

 نسبة األسر ذات املستوى   خصائص رب األسرة
املعي املنخفض

نسبة األسر ذات الدخل 
 املحدود

 حجم األسرة

٣ - ١  1.7 1.7 

٦ - ٤ 4.4 4.4 

٩ - ٧ 4.3 4.3 

١٢ - ١٠  8.6 8.6 

ر ١٣  14.6 14.6 فأك

ي األسرة  عدد األطفال 

 3.3 3.3 اليوجد أطفال

٢ - ١ 4.1 4.1 

٤ - ٣ 3.6 3.6 

ر ٥  16.2 16.2 فأك

ن ن الجنس  1.23 1.23  مؤشر التكافؤ ب

  مسح انفاق ودخل األسرة ، -حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
   

ن٣-١٠الغاية ( ا إزالة القوان ي النتائج، بوسائل م والسياسات واملمارسات  ): كفالة تكافؤ الفرص، والحد من أوجه انعدام املساواة 
ي هذا الصدد. ية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات املالئمة    التمي

ي  ١-٣- ١٠ ية أو تحرش خالل االث عشر شهرًا ألسباب يحظر القانون الدو نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيًا ملمارسات تمي
ى أساسها  لحقوق االنسان التمي ع

  

  )١٠٫٤( جدول 
اكا ي  ال  تاالن ا القانون الدو ي خارج دولة قطر ألسباب يحظر عل ية او تحرش  ال ابلغ السكان عن تعرضهم شخصيا ملمارسات تم

ى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة   ٢٠١٧وردت إ

اك   االن
 امللكيةالتعليمالجنسية البلد

لم 
شمل 
 األسرة

 الصحة التنقل
ممارسات 
الشعائر 
  الدينية

 اإلقامة العمل

معاملة 
مهينة/ 
حاطة 
 بالكرامة

اعتقال/
احتجاز 
 تعسفي

أستخراج
الوثائق 
 الرسمية

إختفاء 
ي قسري   اإلجما

  السعودية
 2146 1 57 67 164 19 753 337 685  63 املجموع

 1684 14 6 141 15 615 184 669  40 قطري 
ر قطري   462 1 43 61 23 4 138 153 16  23 غ

 االمارات
 1005 4 6 4 335 80 429  147 املجموع

 920 4 3 2 300 63 414  134 قطري 
ر قطري   85 3 2 35 17 15  13 غ

 البحرين 
 504 32 37 14 126 214 53  28 املجموع

 249 8 4 12 65 109 42  9 قطري 
ر قطري   255 24 33 2 61 105 11  19 غ

 مصر
 330 39 23  268 املجموع

 319 37 21  261 قطري 
ر قطري   11 2 2  7 غ

 اخرى 
 9 9  املجموع

 5 5  قطري 
ر قطري   4 4  غ

 املجموع
 3994 1 93 110 164 37 1262 1190631  506 املجموع

 3177 26 13 141 29 1022 1146356  444 قطري 
ر قطري   817 1 67 97 23 8 240 275 44  62 غ

  املصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
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  )١٠٫٥( جدول 
اكا ي  ال  تاالن ا القانون الدو ي خارج دولة قطر ألسباب يحظر عل ية او تحرش  ال ابلغ السكان عن تعرضهم شخصيا ملمارسات تم

ى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة   ٢٠١٨وردت إ

اك   االن
 امللكيةالتعليمالجنسية البلد

لم 
شمل 
 األسرة

 الصحة التنقل
ممارسات 
الشعائر 
  الدينية

 اإلقامة العمل

معاملة 
مهينة/ 
حاطة 
 بالكرامة

اعتقال/
احتجاز 
 تعسفي

أستخراج
الوثائق 
 الرسمية

إختفاء 
ي قسري   اإلجما

  السعودية
 81 3 8 1  22142271  3 املجموع

 60 3 2 1  2291811  3 قطري 
ر قطري   21  6   546    غ

 االمارات
 106  1   728172  6 املجموع

 101  1   698161  6 قطري 
ر قطري   5     3911  -  غ

 البحرين 
 21  3   3561  3 املجموع

 17  2   3451  2 قطري 
ر قطري   4  1   11   1 غ

 مصر
 8     22  4 املجموع

 6     21  3 قطري 
ر قطري   2     1   1 غ

 اخرى 
 -           املجموع

 -           قطري 
ر قطري   -           غ

 املجموع
 216 3 12 1  9927471721  16 املجموع

 184 3 5 1  9621401111  14 قطري 
ر قطري   32  7   36761  2 غ

  املصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
 

  )١٠٫٦( جدول 
اكا ي   تاالن ا القانون الدو ي خارج دولة قطر ألسباب يحظر عل ية او تحرش  ال ابلغ السكان عن تعرضهم شخصيا ملمارسات تم

ى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة    ٢٠١٩ال وردت إ

اك   االن
 امللكيةالتعليمالجنسية البلد

لم 
شمل 
 األسرة

 الصحة التنقل
ممارسات 
الشعائر 
  الدينية

 اإلقامة العمل

معاملة 
مهينة/ 
حاطة 
 بالكرامة

اعتقال/
احتجاز 
 تعسفي

أستخراج
الوثائق 
 الرسمية

إختفاء 
ي قسري   اإلجما

  السعودية
 2234 3 8 1 1 58 7103517771917267  67 املجموع

 1750 3 2 1 -  69419363515142615  44 قطري 
ر قطري   484 -  6 -  1 43 1615814243061  23 غ

 االمارات
 1126 -  1 -  -  84-507903574  155 املجموع

 1033 -  1 -  -  44-488733192  142 قطري 
ر قطري   93 -  -  -  -  - 4-1917382  13 غ

 البحرين 
 ٥٢٧ -  3 -  -  32 37-5622013315  31 املجموع

 268 - 2 - - 48-451147113 11 قطري 
ر قطري   259 - 1 - - 24 33-11106622 20 غ

 مصر
 338 -  -  -  -  - ---41-25  272 املجموع

 325 -  -  -  -  - ---38-23  264 قطري 
ر قطري   13 -  -  -  -  - ---3- 2  8 غ

 اخرى 
 9 -  -  -  -  - ---9- -   -   املجموع

 5 -  -  -  -  - ---5--   -   قطري 
ر قطري   4 -  -   -  -  - ---4--   -   غ

 املجموع
 4234 3 12 1 1 94 1298661131738172112  525 املجموع

 3381 3 5 1 -  27 125038010683014214  461 قطري 
ر قطري   853 -   7 -  1 67 4828124983098  64 غ

  املصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
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  سيما السياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق مزيد من املساواة تدريجياً   ): اعتماد سياسات، وال٤- ١٠الغاية (

ي ذلك األجور  ١- ٤- ١٠ ي، بما  ي اإلجما ي الناتج املح  ومدفوعات الحماية االجتماعيةحصة العمل 

ي ذلك األجور ومدفوعات الحماية االجتماعية )١٠٫٧جدول ( ي، بما  ي اإلجما ي الناتج املح  )٢٠١٩-٢٠١٦( حصة العمل 

 2019  2018  2017  2016 الوحدة  البيان

ي العمالة  2,107,982  2,094,647  2,054,502   2,052,687 عدد إجما

ي باألسعار الجارية ي اإلجما  640,048.69 667,339.23 586,400.80 552,305.00مليون ريال قطري  الناتج املح

ي ي اإلجما  329 314 350 372 النسبة نصيب العمالة من الناتج املح
  

 
ي إعادة التوزيع أثر  ٢- ٤- ١٠  السياسات املالية 

ر متوفرة لهذا املؤشر  البيانات غ

ن تنظيم األسواق واملؤسسات املالية العاملية ورصدها وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات ):٥- ١٠الغاية (   تحس

  مؤشرات السالمة املالية ١- ٥- ١٠

 )٢٠١٩-٢٠١٦( جميع فروع البنوك التجارية داخل قطر )١٠٫٨جدول (

 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12  املالية السالمة مؤشرات

ى املوجودات  9.88 10.11 10.7 10.69 رأس املال إ

ى املوجودات املرجحة للمخاطر ى إ  13.14 12.66 13.12 12.48 فئة األسهم العادية بالشريحة األو

ى املوجودات املرجحة للمخاطر ى إ  17.21 16.83 16.11 15.57 رأس املال األساس بالشريحة األو

 18.04 17.6 16.23 15.76 مؤشر كفاية رأس املال

ر  ي القروض غ  1.8 1.88 1.57 1.33 املنتظمة نسبة صا

ر املنتظمة ي القروض غ ى صا ر املنتظمة إ ي القروض غ  81.94 75.77 83.23 79.88 مخصصات صا

ن ى حقوق املساهم  15.76 15.3٠ 13.87 14.49 العائد ع

ى متوسط املوجودات  1.64 1.6٠ 1.54 1.67  العائد ع

ي الدخل ى إجما  77.01 76.97 78.12 75.13 هامش الفائدة إ

ي الدخل ى إجما ر الفائدة إ  24.44 25.88 26.76 28.78 املصروفات غ

ي املوجودات ى إجما  30.2 29.11 28.18 29.57 املوجودات السائلة إ

رة األجل ى املطلوبات قص  69.73 62.65 54.23 54.69 املوجودات السائلة إ

  املصدر: مصرف قطري املركزي 
  

ي املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية ٦-١٠الغاية ( ي عملية صنع القرار  ا  ): ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صو
  العاملية،من أجل تحقيق املزيد من الفعالية واملصداقية واملساءلة والشرعية للمؤسسات

ي نسبة عضوية البلدان  ١- ٦- ١٠ ي التصويت    الدولية املنظماتالنامية وحقوقها 

ا وتمتلك حق التصويت  )١٠٫٩( جدول  ي عضوي   ٢٠١٩ املنظمات والهيئات ال تشارك قطر 

  حق التصويت العضوية  املنظمة/ الهيئة

  نعم  نعم الجمعية العامة لألمم املتحدة
  ال  ال مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

ي لألمم املتحدةامل   ال  ال جلس االقتصادي واالجتما
ي   نعم  نعم صندوق النقد الدو
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ا وتمتلك حق التصويت  )١٠٫٩( جدول  ي عضوي   ٢٠١٩ املنظمات والهيئات ال تشارك قطر 

  حق التصويت العضوية  املنظمة/ الهيئة

ي لال رالبنك الدو   نعم  نعم نشاء والتعم

  نعم  مؤسسة التمويل الدولية
  نعم

ى القضايا  يتم ترجيح قوة التصويت ع
  املعروضة وفقا لرأس املال الذي يمثلة كل مدير

     بنك التنمية االفريقي
     بنك التنمية االسيوي

     بنك التنمية للبدان االمريكية
  ال  ال منظمة التجارة العاملية

ي       مجلس االستقرار املا

 املصدر: وزارة الخارجية   

ا التصويت ي والحقوق  الدولية املنظمات ي لعضويةا): ١٠٫١شكل(  ف

  

ا تنفيذ سياسات٧-١٠الغاية ( ى نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية، بطرق م ر الهجرة وتنقل األشخاص ع الهجرة املخطط لها  ): تيس
  وال تتسم بحسن اإلدارة

ي بلد املقصدمن تكاليف ال يتحملها املوظف كنسبة ال ١- ٧- ١٠  اإليرادات السنوية 

ى املرخص له بأن يتقا من العامل ٢٠٠٤) لسنة ١٤) من قانون العمل رقم (٣٣(رقم بموجب حكم املادة  م، فإنه يحظر ع
رات العمل املمنوحة للمنشآت، املستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو  ر ذلك من التكاليف، علمًا بأن تأش مصاريف استقدام أو غ

ي ال توجد كلفة لالستقدام يتحملها العامل كنسبة من دخله السنوي الذي يتلقاه. ا أي رسوم، وبالتا   مجانية وال يوجد عل

  املصدر: وزارة التنمية اإلدارية والعمل الشؤون االجتماعية

  اإلدارةلدان ال نفذت سياسات هجرة متسمة بحسن عدد الب ٢- ٧- ١٠

  )٢٠١٩-٢٠١٦( مدى تنفيذ سياسات الوافدين متسمة بحسن اإلدارة )١٠٫١٠جدول (

 2019  2018  2017  2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 
            نصية (نعم/ال)  وجود سياسة هجرة 

      نعم نعم نعم نصية (نعم/ال)تسمة بحسن اإلدارةاملمدى تنفيذ سياسات الوافدين

ا ال الحكومات ى يرتداب لد  السياسات مستوى ع
 وآمن منظم بشكل وتنقلهم األشخاص هجرة لتسهيل
 السياسات،مجال حسب ومسؤول،ومنتظم

           نصية (نعم/ال)

           نصية (نعم/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

دول العالم دول العربية دول مجلس التعاون  قطر

ي املنظمات الدولية العضوية  ي املنظمات الدولية نسبة حقوق التصويت 
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  )٢٠١٩-٢٠١٦( مدى تنفيذ سياسات الوافدين متسمة بحسن اإلدارة )١٠٫١٠جدول (

 2019  2018  2017  2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 
ى االدلة            نصية (نعم/ال) سياسات الحكومة/ القائمة ع

           نصية (نعم/ال)  التعاون والشراكات

ي واالقتصادي            نصية (نعم/ال)  الرفاة االجتما

ي االزمات            نصية (نعم/ال)  ابعاد الحركات 

           نصية (نعم/ال) الهجرة االمنة واملنظمة واملنتظمة واملسؤولية
  =نعم، وصفر =ال.  ١مالحظه: 

  االدارية والعمل والشؤون االجتماعيةاملصدر: وزارة التنمية 
  

ي:   ومن أهم هذه اإلجراءات ما ي
  إنشاء لجان فض املنازعات  .١

ــي جميــع املنازعــات  ٢٠١٧) لســنة ١٣رقــم ( صــدر  القــانون  ــر تخــتص بالفصــل  بتعــديل بعــض أحكــام قــانون العمــل ، متضــمنًا إنشــاء لجنــة أو أك
ـــ وتخــــتص  الناشـــئة عـــن أحكــــام قـــانون العمـــل أو عــــن عقـــد العمـــل ، ويكــــون لقـــرار اللجنــــة قـــوة الســـند التنفيــــذي، وتشـــكل اللجنـــة برئاســــة قا

ــى وجــه االســتعجال خــالل مــ ــي جميــع املنازعــات الناشــئة عــن احكــام قــانون العمــل أو عــن عقــد العمــل، بالفصــل ع دة ال تزيــد عــن ثالثــة أســابيع 
ائية ال تصدرها اللجنة امام املحكمة املختصة خالل شهر من صدور قرار اللجنة. ي القرارات ال   وأجاز املشرع لذوي الشأن الطعن 

ي املنازل  . ٢ ن    قانون املستخدم
ـي املنـازل . حيـث   ٢٠١٧) لسنة ١٥ون رقم (إصدار القان ن  ن أصـحاب العمـل واملسـتخدم ي املنـازل والـذي يـنظم العالقـة بـ ن  بشأن املستخدم

ــــاك  ــــي حــــال ان ــــي العقــــد ويرســــم طريقــــًا واضــــحًا لتحقيــــق العدالــــة  ليــــة ويحــــدد الشــــروط املدرجــــة  ض القــــانون الجديــــد بحقــــوق العمالــــة امل يــــ
ن .١٨٩أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (القانون   بما يتفق و  لي   ) والخاصة بالعمل الالئق للعمال امل

    اللجنة الوطنية ملكافحة اإلتجار بالبشر  . ٣
ــي مكافحــة االتجــار بالبشــر ، أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم ( ــا التشــريعية  ــا وبني ن أليا ) لســنة ١٥ســعيًا مــن حكومــة دولــة قطــر نحــو تحســ

بأنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة اإلتجـــار بالبشـــر لتقـــوم بـــدور املنســـق الـــوط لتوحيـــد الجهـــود الالزمـــة ملكافحـــة اإلتجـــار بالبشـــر . وتباشـــر  ٢٠١٧
ـرامج واالليـات املنفـذة لهـا بالتنسـيق مـع الجهـا ـا وضـع خطـة وطنيـة شـاملة ملكافحـة اإلتجـار بالبشـر . وإعـداد ال ت اللجنة اختصاصات عديدة م

ــي ذلــك برنــامج الرعايــة  ،ملعنيــة بالدولــةا ن الحمايــة والــدعم للمتضــررين مــن جــرائم اإلتجــار بالبشــر . بمــا  والتنســيق مــع الجهــات املختصــة لتــأم
ي باملسائل املتعلقة باإلتجار بالبشر . ي، ونشر الو ى االندماج املجتم   والتأهيل ملساعدة الضحايا ع

  ن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدي . ٤
ــي تطبيــق القــانون رقــم ( ــرًا  ر نصــوص  بتنظــيم دخــول وخــروج الوافــدين، ٢٠١٥  ) لســنة٢١قطعــت حكومــة دولــة قطــر شــوطًا كب وتطبيــق وتفســ

رة السابقة .خدم مصالح وحقوق العمالة الوافدة، القانون بما ي ر صاحب العمل مقارنة بالف   حيث زادت نسبة تغي
ى حق ٢١أثر تطبيق القانون رقم ( ر جهة العمل.) ع ي تغي  العامل 

ــي املغــادرة  ــي حــال رغبتــه  ــى أخــرى أو  ــى العامــل عنــد رغبتــه باالنتقــال مــن جهــة عمــل إ رونيــة للتســهيل ع تمــت برمجــة خدمــة االخطــارات االلك
ائية  للبالد  .٢ال
رونــي يقــوم العامــل  ــى املوقــع االلك ــ هبرقمــجتماعيــة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون اال  لــوزارة بالتســجيل ع ليــتمكن مــن الــدخول  ،الشخ

رونيــــة ــــى صــــيغة اإلخطــــار اإللك ــــ تتضــــمن البيانــــات الخاصــــة بــــه إ ن وزارة التنميــــة اإلداريــــة  ،وال رونــــي بقواعــــد بيانــــات بــــ ويــــرتبط اإلخطــــار اإللك
ى وزارة التنميــة أو وجــود تعســف مــن جهــة العمــل ،ســبب اإلخطــار  ويقــوم العامــل باختيــار ، والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزارة الداخليــة . وتتــو
ي الطلب ي حال وجود  والعمل والشؤون االجتماعية البت    تعسف .املقدم من العامل 

ر تغ٥ ا الحكومة لتيس ر جهة العمل . التسهيالت ال قدم   ي

ـى بعـض الع ـر جهـة قامت الحكومة بفـك القيـود املفروضـة ع ـي تغي ـ كانـت قـد تـم منح ،العمـلمالـة الوافـدة  ـي العمالـة ال رات و هـا تأشـ

ـــى مشـــاريع معينـــة رة املقيـــدة ،عمــل ع ـــي مــا تعـــرف بالتأشـــ ى مـــن حـــق العامـــل  الـــذ ،و ـــى أحـــحيـــث أضــ رة عمـــل مقيـــدة ع  دي يعمــل بتأشـــ

ى جهة عمل أ ،املشاريع ي الشروطاالنتقال إ   .رى إذا توافرت بشأنه با

                                                            
ي :  ٢ ى الرابط التا روني ع ى موقعها االلك  ع

http://e-notice.adlsa.gov.qa/login.aspx?ReturnUrl=%2  
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ــى جهــة عمــل أخــرى  طلــم تضــع الحكومــة أي قيــود أو شــرو  ــى االنتقــال إ م بأحكــام قــانون ســوى التأكــد أن صــاحب العمــل  ،ع ــ الجديــد مل

م .لتخصيص مقر  .العمل ر جهة عملهم ملتابعة ومراجعة إجراءا ي تغي ن    لعمال الوافدين الراغب

  ة التوعويةلالحم  -٦

ي تنفيذ حملة التوعية بحقوق العمالة الوافـدة  وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية مـن وفقـا للقـانون الجديـد  مستمرة 

ي ،أو عــن طريــق الصــحف والتليفزيــون  ،الل عقــد لقــاءات مباشــرة مــع العمــالخــ ــا  ،ومواقــع التواصــل االجتمــا ى ف وعقــد ورش عمــل تســ

ى تعريف كالً  ا  من الوافد وصاحب العمل بحقوقه وواجباتهإ   .القانون  ال ينص عل

  لجنة تظلمات خروج الوافدين  -٧

ن عـن وزارة الداخليـة يكـون  ، ٢٠١٦لسـنة  )٥١(تم تشكيل لجنة تظلمـات خـروج الوافـدين بموجـب قـرار وزيـر الداخليـة رقـم  وتضـم ممثلـ

م رئـــيس اللجنـــة ونا ة لحقـــوق وممثـــل عـــن اللجنـــة الوطنيـــ ،ة والعمـــل والشـــؤون االجتماعيـــةيـــدار وممثـــل مـــن وزارة التنميـــة اإل  ،هئبـــمـــن بيـــ

ــي تظلمــات خــروج الوافــديناالنســان و وتخــتص اللجنــة  ــي حالــة حــدوث ظــرف طــارئ طبقــا  ،البــت  ــي طلــب الخــروج املقــدم مــن الوافــد  و

  .٢٠١٥لسنة  )٢١من القانون رقم ( )٧رقم (حكم املادة أل 

ى وجهة دولية عدد األشخاص الذين توفوا أو أختفوا ٣- ٧- ١٠   أثناء عملية الهجرة ا

ر متوفرة لهذا املؤشر  البيانات غ

ن حسب بلد املنشأن ٤- ٧- ١٠   سبة السكان الالجئ

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

منظمة يتما مع اتفاقات   تنفيذ مبدأ املعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما): أ-١٠الغاية (
  التجارة العاملية

ى الواردات من أقل البلدان نموا والبلدان النامية ذات التعريفة الصفرية ١-أ-١٠   نسبة التعريفات املطبقة ع

  بيانات املؤشر خاص بحساب املنظمات 

ي ذلك االستثمار األجن -١٠الغاية ( ى الدول ال تشتد الحاجة ب): تشجيع املساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات املالية، بما  املباشر، إ
ا، وال ا إل ر  ف رة النامية، والبلدان النامية غ سيما أقل البلدان نموًا، والبلدان األفريقية، والدول الجزرية الصغ

  الساحلية، وفقًا لخططها وبرامجها الوطنية

ى سبيل املثال مجموع تدفقات املوارد املخصصة للتنمية، حسب البلدان املستفيدة  ١-ب- ١٠ والبلدان املانحة وأنواع التدفقات (ع
  املساعدة اإلنمائية الرسمية، واالستثمار األجن املباشر، والتدفقات األخرى)

  )٢٠١٩-٢٠١٦(القطاع مجموع تدفقات املوارد املخصصة للتنمية، حسب  )١٠٫١١( جدول 

 2019  2018  2017  2016 الوحدة  القطاع
الهدف بحلول 

2030 
 التعليم

 الريال القطري 

 زيادة   49,369,825  29,097,141  27,163,147

 زيادة   6,069,401  45,994,708  2,900,743 الصحة

 زيادة   67,168,510  75,763,800  20,574,559 بنية تحتية
 زيادة   38,213,882  34,271,866  88,619,549 أخرى

 زيادة  ٥185,127,51٨160,821,61 39,257,998١ 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 بنية تحتية

    139,098,530 124,749,591 322,575,158 أخرى

  زيادة  585,390,686 673,864,152 506,899,111  املجموع

  املصدر: بنك قطر للتنمية
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 املصدر: وزارة الخارجية

  املستفيدة الجهة حسب اإلنمائّية املساعدات مجموع): ١٠٫٢شكل(
ن(   )الجارية باألسعار الدوالرات بمالي

  

ى أقل من ): ج- ١٠الغاية ( ى ي املائة، وإلغاء قنوات  ٣خفض تكاليف معامالت تحويالت املهاجرين إ  ٥التحويالت املالية ال تربو تكاليفها ع
  ٢٠٣٠ي املائة، بحلول عام 

  كلفة الحواالت كنسبة من املبالغ املحولة ١-ج- ١٠

رها لهذا املؤشر  البيانات جاري توف
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  )٢٠١٩- ٢٠١٦(لهدف العاشر لقيمة املساعدات االنمائية   )١٠٫١٢( جدول 

 2019  2018  2017  2016 الوحدة الهدفاسم   الهدف
الهدف بحلول 

2030 

 ةالحد من عدم املساوا  10
 زيادة   8,536,632 438,024 ريال قطري
 زيادة   2,345,229 120,336 دوالر امريكي
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  الحادي عشر ملخص الهدف

  غاية ١٤ عدد الغايات تحت الهدف:
 مؤشر ١٤ املؤشرات تحت الهدف:عدد 

  

 %٩٣=  املستدامة التنمية أهداف من الحادي عشر للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 13  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  1  غ

 0  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 14  املجموع

 

البشرية شاملة جعل املدن واملستوطنات  الهدف الحادي عشر:
ى الصمود   ومستدامة للجميع وآمنة وقادرة ع

  

رة، بحلول ١- ١١الغاية ( ى مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفق ): كفالة حصول الجميع ع
  ٢٠٣٠عام 

ر رسمية النسبة  ١- ١- ١١ رة أو مستوطنات غ ي أحياء فق ن الذين يعيشون  ر الئقةسكان الحضري ي مساكن غ   أو 

  )١١٫١( جدول 
ي مساكن  ر رسمية أو  رة أو مستوطنات غ ي أحياء فق ن الذين يعيشون  نسبة سكان الحضري

ر الئقة    )٢٠١٩-٢٠١٦(غ

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
بحلول  الهدف

2030 
 أسر ي يعيشون الذين األشخاص نسبة

 العشوائيات/  العشوائيات
 0 0 0 0 0 النسبة

 مساكن ي يعيشون الذين األشخاص نسبة
ر   مالئمة غ

 0 0 0 0 0 النسبة

 حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
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ن السكان نسبة): ١١٫١شكل( رة أحياء ي يعيشون  الذين الحضري   فق
ر مستوطنات أو ر مساكن أو رسمية غ  )املئوية النسبة(الئقة  غ

  

ر إمكانية ٢- ١١الغاية ( ى ): توف ن السالمة ع ا ومستدامة، وتحس ى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إل وصول الجميع إ
ي ظل ظروف  الطرق، وخاصة بتوسيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون 

  ٢٠٣٠ام هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول ع
  نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام املناسبة، حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة   ١- ٢- ١١

 )٢٠١٩-  ٢٠١٦نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام املناسبة (: )١١٫٢شكل (

  

ى ): تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع واملستدام، ٣- ١١الغاية ( ي جميع البلدان ع ى تخطيط وإدارة املستوطنات البشرية  والقدرة ع
ى املشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام   ٢٠٣٠ نحو قائم ع

ى معدل النمو السكاني ١-٣- ١١ الك األرا إ   نسبة معدل اس

ر املربع  )١١٫٢( جدول  ي الكيلو م    )٢٠١٥ – ١٩٨٦( الكثافة السكانية 

ي  )٢املساحة (كم عدد السكان السنة الكثافة السكانية 
ر املربع  الكيلو م

  السكانيمعدل 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 

  

ا هيكل يتيح مشاركة  ٢-٣- ١١ ي تخطيط املناطق الحضرية، ويعمل بانتظام ويدار نسبة املدن ال لد ى نحو مباشر  املجتمع املدني ع
 بطريقة ديمقراطية

ى نحو مباشر : )١١٫٢شكل ( ا هيكل يتيح مشاركة املجتمع املدني ع  نسبة املدن ال لد
  )٢٠١٩ – ٢٠١٦الحضرية ، ويعمل بانتظام ويدار بطريقة ديمقراطية ( ي تخطيط املناطق
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ي العاملي): ٤- ١١الغاية ( ي والطبي راث الثقا ى حماية وصون ال   تعزيز الجهود الرامية إ
ي  ١- ٤- ١١ راث الثقا ن العام والخاص) ال ُتنفق لصون وحماية وحفظ جميع أصناف ال ي القطاع نصيب الفرد من مجموع النفقات (

ي،  حسب ي/بلدي)،  والطبي راث العاملي تراثًا) ومستوى الحكم (وط وإقليمي، ومح ره مركز ال ي ومختلط، وما يعت ي وطبي راث (ثقا نوع ال
ي  ر الرب رعات عينية، وتمويل من القطاع الخاص غ ي/استثمار) ونوع التمويل املقدم من القطاع الخاص (ت ونوع اإلنفاق (إنفاق تشغي

  وبرامج الرعاية)
ر متوفرة لهذا املؤشرالبيا   نات غ

 
ي ٥- ١١الغاية ( ي الخسائر االقتصادية املباشرة املتصلة بالناتج املح ر  ي عدد األشخاص املتأثرين، وانخفاض كب ر  ): تحقيق انخفاض كب

ى حماية  رك ع ي ذلك الكوارث املتصلة باملياه، مع ال ي العاملي ال تحدث بسبب الكوارث، بما  الفقراء واألشخاص اإلجما
ي ظروف هشة، بحلول عام   ٢٠٣٠ الذين يعيشون 

ن كل  ١- ٥- ١١ ن واملفقودين ومن تأثروا مباشرة بسبب الكوارث من ب   شخص من السكان ١٠٠٬٠٠٠عدد األشخاص املتوف

  )١١٫٣( جدول 
ن كل  ن واملفقودين ومن تأثروا مباشرة بسبب الكوارث من ب شخص  ١٠٠٬٠٠٠عدد األشخاص املتوف

  )٢٠١٩-٢٠١٦(من السكان 

 2019 2018 2017 2016  الوحدة األشخاص
الهدف بحلول

2030 
 خفض 0 0 0 0  عدد  A2الوفيات

 خفض 0 0 0 0 عدد   A3 ون املفقود

 خفض 0 0 0 0 عدد  B1 ن و املتضرر 

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

 املؤشر
(A2+A3+B1)/C1*100000  

  خفض 0.0 0.0 0.0 0.0  لكل مئة الف شخص

  وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء املصدر: وزارة الداخلية
  تقديرات السكان منتصف العام  -املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء

  
  الكوارث من املتضّررين األشخاص عدد): ١١٫٣شكل(

ن من   شخص ١٠٠٫٠٠٠ كل ب

  

ن األشخاص عدد): ١١٫٤شكل(   الكوارث بسبب املتوف
ن من  شخص ١٠٠٫٠٠٠ كل ب

  

 الكوارثبسبباملفقوديناألشخاص عدد): ١١٫٥شكل(
ن من  شخص ١٠٠٫٠٠٠ كل ب

  

  واملدمرة املتضررة املساكن أعدادجموع): م١١٫٦شكل(
 بسبب الكوارث
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ي العاملي، واألضرار ال لحقت بالهياكل األساسية الحيوية وعدد األعطا ٢- ٥- ١١ ي اإلجما ل الخسائر االقتصادية املباشرة املتصلة بالناتج املح
  ال لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث

 جدول 
)١١٫٤(  

ي العاملي، واألضرار ال لحقت  ي اإلجما قيمة الخسائر االقتصادية املباشرة املتصلة بالناتج املح
بالهياكل األساسية الحيوية وعدد األعطال ال لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث 

)٢٠١٩-٢٠١٦( 

 2019 201620172018 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 

   قيمة الخسائر
 خفض 0 0 0 0قطريريال

 خفض 0 0 0 0دوال أمريكي
 خفض 0 0 0 0عدد  عدد األعطال

  املصدر: وزارة الداخلية
 

ى املنسوبة املباشرة االقتصادية الخسائر:  )١١٫٧شكل( ن( الكوارث إ  )الجارية باألسعار الدوالرات بمالي

 

رها، ): الحد من األثر البيئ السل الفردي للمدن، ٦-١١الغاية ( ا إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغ بطرق م
  ٢٠٣٠  بحلول عام

ى نحو كاف، من مجموع النفايات الصلبة للمدن حسب  ١- ٦- ١١ ائيًا ع نسبة النفايات الصلبة للمدن ال تجمع بانتظام ويجري تفريغها 
  املدينة 

  )١١٫٥( جدول 
ى نحو كاف، من مجموع النفايات الصلبة نسبة النفايات الصلبة للمدن ال ائيًا ع تجمع بانتظام ويجري تفريغها 

 )٢٠١٩-٢٠١٦للمدن (

 2019 2018 2017 2016  الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 
كمية النفايات الصلبة للمدن ال تجمع

ى نحو كاف ائيًا ع ري بانتظام ويجري تفريغها   - 7,667,086 5,946,811 8,156,591  8,394,793 طن م

نسبة النفايات الصلبة للمدن ال تجمع
ى نحو  ائيًا ع بانتظام ويجري تفريغها 

 كاف، من مجموع النفايات الصلبة للمدن
 100 100  100 100 100 النسبة

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة
ى سبيل املثال الجسيمات من الفئة  ٢- ٦- ١١ ي املدن ١٠والجسيمات من الفئة  ٢٫٥املتوسط السنوي ملستويات الجسيمات (ع  (  

 جدول 
  )٢٠١٩-٢٠١٦( )حسب املواقعpm10( جودة الهواء ملستويات الجسيمات الدقيقة  )١١٫٦(

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  امللوثات املوقع

ي  نصية الجسيمات الدقيقة pm10  اسباير زون  ي طبي ي  طبي   نظيف طبي

ي نصية الجسيمات الدقيقة pm10   جامعة قطر  ي طبي ي  طبي يأقل من الطبي   طبي

ي نصية الجسيمات الدقيقة pm10 الكورنيش  ي طبي ي  طبي يأقل من الطبي   طبي
  املصدر : وزارة البلدية والبيئة

ي" * تم إعتبار   الحد السنوي هو وصف املؤشر "طبي
 وصف مؤشر تلوث الهواء

  200-151 تلوث محدود  50-0 نظيف

ي   300-201  تلوث  100-51 طبي

ي   500-301 تلوث شديد  150-101 أقل من الطبي
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ر سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول ٧- ١١الغاية ( ا، وال ): توف سيما  إل
  ٢٠٣٠  بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام

متوسط حصة املنطقة السكنية باملدن ال تمثل فضاء مفتوحًا لالستخدام العام للجميع، حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي  ١- ٧- ١١
  اإلعاقة

ي فضاء مفتوح لالستخدام العام للجميع من   )١١٫٧( جدول  متوسط حصة املساحة ال 
ي املدن، حسب   )٢٠١٥(العمرية   اتالفئالجنس و مجموع املساحة املبنية 

 2015 الوحدة املؤشر
 20.0 النسبة ذكور  الجنس

 7.1 النسبة إناث

 27.1 النسبة املجموع

 4.0 النسبة سنة ١٥أقل من  الفئات العمرية

 3.8 النسبة سنة ١٥-٢٤ 

ر ١٥  19.3 النسبة سنة فأك

 27.1 النسبة املجموع

ن ن الجنس  0.36 مؤشر التكافؤ ب

ى السكان حسب توزيعهم النس وفقًا للجنس والفئات العمرية، بحيث تكون حصة  *: تم تحصيص مساحة الفضاء املفتوح ع
ا  ي.كل شريحة سكانية من املساحة ما يقابل وز   الديموغرا

  .٢٠١٥ وتعداد عام األرامسح استخدام  -حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
  

ي املساحة العمرانية  )١١٫٨( جدول  ى إجما ي املناطق العامة إ  ()النسبة املئوية للمساحات املفتوحة 
)٢٠١٥( 

 املباني العمرانية
النسبة املئوية للمساحات 
ي املناطق العامة  املفتوحة 

ى ي املساحة العمرانيةإ  إجما

ي مساحة  إجما
املناطق املفتوحة 

العامة

عدد السكان 
ضمن النطاق 

ي الجغرا

مجموع املباني 
 العمرانية

  ٢كم  عدد  ٢كم  النسبة  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 صالل

  24.11       92,615  6.12           25.00 الخور 

  9.99             6,053  2.47            25.00 الشمال

  1.71             6,749  0.56            32.00 دخان

  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 

  .٢٠١٥را وتعداد عام مسح استخدام األ   -حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
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نسبة ضحايا التحرش البدني أو الجنس بحسب العمر، والجنس، ووضع األشخاص ذوي االعاقة، ومكان حدوثه خالل االث عشر  ٢- ٧- ١١
  شهرًا السابقة

  )١١٫٩( جدول 
والحالة الزواجية، والعالقة بقوة العمل، الفئات العمرية الجنس و عدد ضحايا التحرش البدني أو الجنس حسب 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(ومكان حدوث العنف والحالة التعليمية، 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  الخصائص الجنس البيان

  شخص سليم
 572 534 673639 عدد - ذكور 
 321 241 245268 عدد - اناث

 893 775 918907 عدد - املجموع

ذوي االحتياجات 
  الخاصة

   3    عدد - ذكور 
   4    عدد - اناث

 0 7 00 عدد - املجموع

  املجموع
 572 537 673639 عدد - ذكور 
 321 245 245268 عدد - اناث

 893 782 918907 عدد - املجموع

 الفئة العمرية

  ذكور 

 0 21 00 عدد  سنة ١٥اقل من 

 563 510 666631 عدد  ٦٤ – ١٥

 6 6 46 عدد  +٦٥

ن ر مب  3 0 35 عدد  غ

 572 537 673642 عدد  املجموع

 اناث

 0 11 00 عدد  سنة ١٥اقل من 

 316 233 242268 عدد  ٦٤ – ١٥

 3 1 23 عدد  +٦٥

ن ر مب  2 0 11 عدد  غ

 321 245 245٢٧٢ عدد  املجموع

 املجموع

 0 32 00 عدد  سنة ١٥اقل من 

 879 743 908899 عدد  ٦٤ – ١٥

 9 7 69 عدد  +٦٥

ن ر مب  5 0 46 عدد  غ

 الحالة الزواجية

 ذكور 

 354 311 321372 عدد  لم يسبق له/ـا  الزواج

وج/ ـه  216 224 3520 عدد  م

 2 2 00 عدد  مطلق/ ـه

 0 0 00 عدد  أرمل/ ـه

 572 537 673٣٧٢ عدد  املجموع

 اناث

 122 95 6853 عدد  لم يسبق له/ـا  الزواج

وج/ ـه  177 137 177215 عدد  م

 19 13 00 عدد  مطلق/ ـه

 3 0 00 عدد  أرمل/ ـه

 321 245 245268 عدد  املجموع

 املجموع

 476 406 389425 عدد  لم يسبق له/ـا  الزواج

وج/ ـه  393 361 529215 عدد  م

 21 15 00 عدد  مطلق/ ـه

 3 0 00 عدد  أرمل/ ـه

 893 782 918٥٤٠ عدد  املجموع

 79 139 7670 عدد بدون مؤهلذكور  الحالة التعليمية



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
143 
 

  )١١٫٩( جدول 
والحالة الزواجية، والعالقة بقوة العمل، الفئات العمرية الجنس و عدد ضحايا التحرش البدني أو الجنس حسب 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(ومكان حدوث العنف والحالة التعليمية، 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  الخصائص الجنس البيان

 70 54 6769عدد ابتدائي

 225 209 243238عدد اعدادي وثانوي

ي فما فوق  83 47 123134عدد جام

ن ر مب  115 88 164128عدد غ

 ٥٧٢ ٥٣٧ ٦٧٣639عدد املجموع

 اناث

 34 24 2348عدد بدون مؤهل

 40 11 2031 عدد ابتدائي

 140 92 11088 عدد اعدادي وثانوي
ي فما فوق  44 56 3857 عدد جام

ن ر مب  63 62 5444 عدد غ

 0 0 00 عدد املجموع

 املجموع

 113 163 99118 عدد بدون مؤهل

 110 65 87100 عدد ابتدائي

 365 301 353326 عدد وثانوياعدادي
ي فما فوق  127 103 161191 عدد جام

ن ر مب  178 150 218172 عدد غ

 893 782 918907 عدد املجموع

 البلدية

 ذكور 

 257 64 250228 عدد الدوحة

 203 257 233273 عدد الريان

 41 87 11664 عدد الوكرة

 29 1 140 عدد أم صالل

 16 81 2150عدد الخور 

 3 16 10عدد الشمال

 0 4 100عدد الظعاين

 23 27 2824عدد الشحانية

 572 537 673639عدد املجموع

 اناث

 146 125 131128عدد الدوحة

 94 56 5663 عدد الريان

 24 16 3124 عدد الوكرة

 38 0 100 عدد أم صالل

 10 32 548 عدد الخور 

 2 9 00 عدد الشمال

 1 0 90 عدد الظعاين

 6 7 35 عدد الشحانية

 321 ٢٤٥ ٢٤٥٢٦٨ عدد املجموع

  املجموع

 403 189 381356 عدد الدوحة

 297 313 289336 عدد الريان

 65 103 14788 عدد الوكرة

 67 1 240 عدد أم صالل

 26 113 2698 عدد الخور 

 5 25 10 عدد الشمال

 1 4 190 عدد الظعاين

 29 34 3129 عدد الشحانية

 893 782 918907  عدد املجموع

 ذكور  العالقة بقوة العمل
 543 459 668633 عدد مشتغل

 0 0 00 عدد متعطل
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  )١١٫٩( جدول 
والحالة الزواجية، والعالقة بقوة العمل، الفئات العمرية الجنس و عدد ضحايا التحرش البدني أو الجنس حسب 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(ومكان حدوث العنف والحالة التعليمية، 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  الخصائص الجنس البيان

 25 47 55 عدد متفرغ للدراسة

ل  0 0 00 عدد متفرغة العمال امل

 4 2 01 عدد متقاعد

 0 29 00 عدد أخرى

 572 537 673639 عدد املجموع

 اناث

 274 137 193251 عدد مشتغل

 0 0 00 عدد متعطل

 1 14 016 عدد متفرغ للدراسة

ل  45 90 501 عدد متفرغة العمال امل

 1 0 20 عدد متقاعد

 0 4 00 عدد أخرى

 321 245 245268 عدد املجموع

 املجموع

 817 596 861884 عدد مشتغل

 0 0 00 عدد متعطل

 26 61 521 عدد متفرغ للدراسة

ل  45 90 501 عدد متفرغة العمال امل

 5 2 21 عدد متقاعد

 0 33 00 عدد أخرى

 893 782 918907 عدد املجموع

  مكان حدوث العنف

  ذكور 

 213 257 285273 عدد مكان سكن

 7 15 33 عدد بر

 176 141 203176 عدد شارع

 31 14 2224 عدد مدرسة

 46 28 160163 عدد أخرى

 473 455 673639  املجموع

  اناث

 241 188 170206 عدد مكان سكن

 0 2 01 عدد بر

 29 19 3121 عدد شارع

 5 7 85 عدد مدرسة

 0 0 3635 عدد أخرى

 275 216 245268  املجموع

  املجموع

 454 445 455479 عدد مكان سكن

 7 17 34 عدد بر

 205 160 234197 عدد شارع

 36 21 3029 عدد مدرسة

 46 28 196198 عدد أخرى

 748 671 918907 عدد املجموع

ن ن الجنس  0.56 0.45 0.360.42  مؤشر التكافؤ ب

 املصدر: وزارة الداخلية 

  

ن املناطق الحضرية واملناطق املحيطة باملناطق الحضرية - ١١الغاية ( أ): دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ب
  واملناطق الريفية، من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية واإلقليمية
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ا سياسات حضرية  وطنية    ١- أ- ١١ أو خطط إنمائية إقليمية وال (أ) تستجيب لديناميات السكان؛ (ب) ضمان  عدد البلدان ال لد

ي ي املح  تنمية إقليمية متوازنة؛ و (ج) زيادة الح املا

  )١١٫١٠( جدول 
ا سياسات حضرية  وطنية أو خطط إنمائية إقليمية وال (أ) تستجيب  عدد البلدان ال لد

ي  ي املح   )٢٠١٩- ٢٠١٦(لديناميات السكان؛ (ب) ضمان تنمية إقليمية متوازنة؛ و (ج) زيادة الح املا

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان

ن االعتبار اإلسقاطات السكانية األخذ  1 1 1 1  0 ال=   1         = نعم بع

ن االعتبار االحتياجات من املوارد االخذ  1 1 1 1  0ال=    1         نعم = بع

  . ال = وصفر نعم، = 1مالحظه: 
  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 

  
ي عدد املدن واملستوطنات البشرية ال تعتمد وتنفذ سياسات وخططًا ٢٠٢٠ ب): العمل بحلول عام-١١الغاية ( رة  ى تحقيق زيادة كب ، ع

ر املناخ والتكيف معه، والقدرة  ي استخدام املوارد، والتخفيف من تغ متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة 
ى جميع املستويات، بما يتما مع إطار  ي مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاطر الكوارث ع ى الصمود  ع

رة    ٢٠٣٠-٢٠١٥ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للف

رة  ١-ب- ١١ راتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيًا مع إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للف عدد البلدان ال تعتمد وتنفذ اس
٢٠٣٠-٢٠١٥ 

  )١١٫١١( جدول 
راتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيًا مع إطار ِسنداي للحد قطر ال مدى اعتماد وتنفيذ  س
  )٢٠١٩-٢٠١٦(من مخاطر الكوارث

 2019 2018 2017 2016 الوحدة املؤشر

راتيجيات  مدى اعتماد وتنفيذ قطر الس
وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيًا مع 

 إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث
 1 1 1  1  0ال=    1         نعم =

  . ال = وصفر نعم، = 1مالحظه: 
  املصدر: وزارة الداخلية.

راتيجيات الوطنية للحد من  ٢-ب- ١١ راتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع االس نسبة الحكومات املحلية ال تعتمد وتنفذ اس
  مخاطر الكوارث

  )١١٫١٢( جدول 
راتيجيات  راتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع االس نسبة الحكومات املحلية ال تعتمد وتنفذ اس

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول

2030 
راتيجيات محلية عدد الحكومات املحلية ال تتب  وتنفذ اس

راتيجية  للحد من مخاطر الكوارث بما يتما مع االس
  *الوطنية

 - 1 1 1 1 عدد

ي عدد الحكومات املحلية  - 1 1 1 1 عدد  اجما

 100 100 100 100  100 النسبة  املؤشر

ر الدوحة حكومة مركزية   *مالحظه: تعت
  املصدر: وزارة الداخلية
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  الثاني عشر الهدفملخص 

  غاية ١٣ عدد الغايات تحت الهدف:

 مؤشر ١٣ عدد املؤشرات تحت الهدف:
 %٦٩ = املستدامة التنمية أهداف من الثاني عشر للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 9  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  4  غ

 0  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 13  املجموع
 

الك وإنتاج مستدامة الهدف الثاني عشر:   كفالة وجود أنماط اس
 
 

ي ١-١٢الغاية ( الك واإلنتاج املستدامة، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات، وتو رامج املتعلقة بأنماط االس ): تنفيذ اإلطار العشري لل
ي البلدان املتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى  ا  التنمية    البلدان النامية وقدرا

ا الوطنية  ١- ١- ١٢ ي سياسا ن أو ال أدمجت تلك الخطط  الك واإلنتاج املستدام ا خطط عمل وطنية لالس عدد البلدان ال لد
 باعتبارها أولوية أو غاية

  )١٢٫١( جدول 
ا الوطنية  ي سياسا ن أو ال أدمجت تلك الخطط  الك واإلنتاج املستدام مدى توفر خطط عمل وطنية لالس

  )٢٠١٩-٢٠١٦(باعتبارها أولوية أو غاية

2016201720182019الوحدة املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
الك واإلنتاج  مدى توفر خطط عمل وطنية لالس

ن؟   املستدام
   1 نعم =
  0=   ال

1 1 1 1 1 

الك واإلنتاج  هل أدمجت الدولة خطط عمل وطنية لالس
ا أولوية؟  ى ا ي السياسات الوطنية ع ن   املستدام

  ١نعم=
 1 1 1 1 1  ٠ال=

  . ال = وصفر نعم، = 1: مالحظه
  

  ٢٠٣٠تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام  ):٢- ١٢الغاية (

ي من األثر املادي ١- ٢- ١٢ ي اإلجما   األثر املادي، ونصيب الفرد من األثر املادي ونصيب الناتج املح

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ
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ي ٢- ٢- ١٢ ي اإلجما ى الناتج املح ي إ الك املادي املح ي ونسبة االس الك املادي املح ي ونصيب الفرد من االس الك املادي املح   االس

ر متوفرة لهذا املؤشرالب   يانات غ

ن بمقدار النصف، والحد ٣- ١٢الغاية ( لك ى صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملس ): تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية ع
ي ذلك خسائر مابعد الحصاد بحلول عام  ي مراحل االنتاج وسالسل االمداد بما    ٢٠٣٠من خسائر األغذية 

 الخسائر الغذائية العامليةمؤشر  ١-٣- ١٢

  )٢٠١٩-٢٠١٦كمية فاقد املحصول حسب نوع املحصول (  )١٢٫٢( جدول 

 2019 2018 2017 2016  الوحدة نوع املحصول 

 4.8 4.5 7.5 7.0  مليون ريال قطري   طماطم

 3.5 2.9 7.5 7.0  مليون ريال قطري  خيار

 1.1 3.1 3.1 2.6  مليون ريال قطري  كوسا

 1.4 2.0 3.9 3.8  قطري مليون ريال  شمام

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة
  

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(عدد األفراد املستفيدين من مشروع حفظ النعمة   )١٢٫٣( جدول 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  املؤشر

عدد االفراد املستفيدين من 
 مشروع حفظ النعمة

 431,359 486,202372,409468,581 عدد

   النعمةالمصدر: مركز حفظ 

رعات باأل   )١٢٫٤( جدول    )٢٠١٩- ٢٠١٦(ملشروع حفظ النعمة  املواد التموينية املشروبات و طعمة و كمية الت

رعةالج  2019 2018 2017 2016 الوحدة هة املت

رعات باأل   364,987 516,213 419,617 566,626 كيلوجرام  طعمة واملواد التموينيةكمية الت

رعات باملشروبات  ر  واملواد التموينيةكمية الت  658,581 61,122 37,355 10,606  ل

  املصدر: مركز حفظ النعمة

  )١٢٫٥( جدول 
ا إغذية املستوردة ال تم اتالفها بموجب طلبات /شهادات كمية األ  تالف لعدم مطابق

  )٢٠١٩-٢٠١٦(حس املادة الغذائية للمواصفات 
 2019 2018 2017 2016 الوحدة املادة الغذائية

 2,700 11,0885,9322,200كيلوغرام الـدهـون والـزيوت 

 8,748 27,60612,44312,165كيلوغرام اللــحــــــــــــــــوم 

 5,886 142,846261,1997,337كيلوغرام الــدواجــــــــــــــن  

 650 13,64015,3009822كيلوغرام األسماك

 86,507 337,332228,528168,061كيلوغرام    ةاألغـذيـه املـعـلبـ

 2,190,416 272,809172,832373,349كيلوغرام الفواكه والخضـروات 

 5,150 34,63595,22253,485كيلوغرام منتجــات األلبـــــان 

 37,569 126,21855,32559,492كيلوغرام    ةاألغـــــذيـه الجاف

 18,000 30,97222,680130كيلوغرام البيـــــــــــــــــض   

 4,809 24,93316,5906,160كيلوغرام      ةامليــاه الصحيـــ
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ا، والح ملتفق عل
والبيئة، بحلول ع

لكيمائية، ال ت

٢توزعت بواقع (
  فاقية ثنائية.

خطة وطنية 
رها ، علما أن دول
 العضوية الثابتة
ي سنة ا الجديدة 

وطنية كل أربع 
يذ أحكام اإلتفاقية

ت "بازل " بشأن 
ا، وكذا ات فاقيم

عات دولية بشأن 
  ٣ .يذ

ريال بشأن املوا
روتوكو الن هذا ال

ي  ٩٩٦يناير  ٢٢ت 
ألوزون، وبروتوكو
ملستنفدة لألوزو
ى تعدي  الدولة ع

ذ االتفاقيات 
  -:قة األوزون 

حكم باملواد 
)١٩ بقانون رقم (

ستنفدة لطبقة 
ى  دف إ ة، و

ة واملعدات 
 هذه املواد وإحالل

ف لعدم مطابق

 2019

701,885 

3,065,020 

لألطر الدولية امل
صحة اإلنسان و

رها من املواد ال

قية وبروتوكول ت
ي ،و( ل  تف) ا٥دو

٢٠١٧(  

  ظات

إلتفاقية بتقديم خ
مخاطروالحد من 

خلص من امللوثات
ليا لتحديث خط

فع تقارير دورية وط
تم اتخاذها لتنفيذ 

  . ذا الصدد
ألطراف التفاقيات
حدود والتخلص م

ي اجتماع  تشارك 
ح التنفيذ» ناماتا

 بروتوكول مون
ى إعال ٣١ عاما ع

 قطر قد انضمت
 حماية طبقة األ
لخاص باملواد امل

صادقت ٢٠٠٩ير 

ن لتنفيذ ت والقوان
دولة بحماية طبقة

بشأن التح ٢٠٠٧ة 
تم تحديثه مؤخرا

د بشأن املواد املس
ول الخليج العربية
ل وتخزين األجهزة
لتخلص التام من

تالفإ /شهادات

2018

58,006 

752,225 

ة عمرها، وفقًا ل
ى ص ها الضارة ع

ر واد الخطرة وغ

) اتفاق٥٧ نحو (
) بروتوكول١ة، و(

٧ -١٩٩٥( يمائية

املالحظ

ى هذه اإل وقعت ع
العضوية الثابتة و
فيذ الوطنية للتخ
اقية ، وتعمل حال
 كل دولة طرف رف

ر ال ية ، بالتداب
ي هذ  واملعوقات 
ي مؤتمر األ شاركت 
ر الح ت الخطرة ع

  جنيف 

قطر، فان   اماتا
مين«اتفاقية خول 

ا لتنفيذ اما ال
١زون، وبعد مرور 

وكانت دولةندية. 
بشأن ١٩٨٥سنة 

الخ ١٩٨٧لسنة 
ي يناير ٢٩اجن، و

ريال. وكول    مون
دد من التشريعات
ام الد ي إطار ال ه 

) لسنة٢١ن رقم (
ة األوزون والذي ت
صدار النظام املوحد
جلس التعاون لدول
إعادة تصدير ونقل
وضعت للرقابة وال

   ق

بموجب طلبات
٢٠(  

2017 

154,692

1,040,743

يات طوال دورة
دنى حد من آثاره

قة بنفايات املو
 ق ذي صلة

)٢٠١٧-١٩٦٧ة (
) اتفاقية إقليمية

من املواد الكي ها

م كل دولة طرف و
لص من امللوثات 
قدمت خطة التنف

من اإلتفا ٧املادة
. كما يطلب من ٢

ت ألمانة اإلتفاقية
جازات والتحديات
ت دولة قطر قد ش

ي نقل النفايات كم 
دام واستكهولم بج

ميناصوص اتفاقية 
الحتفال بدخل «بق

قطر ضمنت
تنفدة لطبقة األوز
ريال الكن دينة مون
تفاقية فيينا لسن
ريال التنفيذي ل
ا يالت لندن وكوب
روتو ن ل ريال وبيج
ي إصدار عد زات 
ى أنه ورة، الفتة إ
تم إصدار القانون
املستنفدة لطبقة

بإص ٢٠١٥لسنة 
األوزون لدول مج
راد وإ تنظيم است

واملنتجات ال وض
 البدائل اآلمنة.

الزئبق-بشأن- دولية-
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 تم اتالفها ب
١٩-٢٠١٦(ذائية

2016 

110,339

1,132,418

ية وجميع النفاي
ى أد جل التقليل إ

 األطراف املتعلق
 يتطلبه كل اتفا
رة قطر خالل الف

)٤ية خليجية، و(

ره د الخطرة  وغ

  السنة

م1995 وتل
للتخلص
قطر ق
وفق ا
٢٠٢٠

سنوات
واإلنج
وكانت
التحك
روترد

2001
 

2004

2001
بخصو

الزئب«

1987
 

حققت
املستن
ي مد
ى ات إ
ري مون
وتعدي
ري مون
إلنجاز
املذكو

١-

-اجتماعات-ي-شارك

٢٠١٩قطر

ة املستوردة ال
حس املادة الغذ
الوحدة
كيلوغرام

كيلوغرام

للمواد الكيميائي
ربة من أج اء وال

لدولية املتعددة
ى النحو الذي ع

ا دولة قط ت عل
) اتفاقي٨طراف و(

ة ببنفايات املواد

  لشعار

 

 

 

https:/// تش- قطر

ستدامة لدولة ق

  
غذيةكمية األ 

للمواصفات
  الغذائية

  
 ملجموع

  صحة العامة

السليمة بيئيًا، ل
ي الهواء واملا قها 

قيات البيئية ال
نقل املعلومات ع
بيئية ال صادقت
اقية متعددة األط

ت البيئية املتعلقة

ال

 
دود

ت 

  يا 

د 

  

              
/www.alarab.qa

ف التنمية المس

 )١٢٫٥( جدول 

املادة
ةمنـــوعـ ةأغــــذيـ  

املج
املصدر:وزارة الصح

اإلدارة اتحقيق 
رًا من إطالقه كث

٢٠٢٠  

ي  االتفاطراف 
ي ن ا  اما ا وال

البيتفاقيات د اال
) اتفا٧دولية، و(

االتفاقيات  )

  تفاقيات

ي شأن التحكم 
ر الحد الخطرة ع

  

بشأن  هولم
  طرة

م بشأن النفايات

لقضايتا بشأن ا
الزئبق في بث و
  ،هلمياوا 

املوادن ريال بشأ
  بقة االوزون 

                      
a/story/126029

تقرير أھداف

  

): ٤- ١٢الغاية (

عدد األ ١- ٤- ١٢
بتعهدا

بلغ عدد
اتفاقية

)١٢٫٦( جدول 

االت

بش اتفاقية بازل 
نقل النفايات ا
والتخلص منه

اتفاقية ستوكه
النفايات الخط

اتفاقية روتردا
  الخطرة 

اتفاقية ميناما
لمتعلقة بالتلوا
لتربةاء والهوا

بروتوكول مون
املستنفدة لطب

                      
5 جريدة العرب ٣

 ت

ا

٢
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رها  )١٢٫٦( جدول    )٢٠١٧ -١٩٩٥( من املواد الكيمائية االتفاقيات البيئية املتعلقة ببنفايات املواد الخطرة  وغ

  املالحظات  السنة  الشعار  االتفاقيات

ي هذا الصدد باإلبالغ الدوري ألمانة -٢ ونوهت بأن الدولة تقوم 
ي  الك الك االتفاقية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف، حول االس

ا مع أجهزة الدولة  ي لكل مادة، فيما تتعاون الوزارة من جان والقطا
املعنية بمراقبة الواردات والصادرات من املواد الهيدروفلوروكربونية 

)HCFC( ،املستنفدة لطبقة األوزون 
ا، وإحكام الرقابة   -٣ ي تجار ر املشروعة  وأيضا مراقبة املمارسات غ

رامج التدريبية للجهات املعنية املختلفة. ى األسواق، وعقد ال  ع
راتيجية  -٤ وأوضحت أنه من ناحية الخطط التنفيذية، تم إعداد االس

ية املذكورة وال الوطنية للتعامل مع املواد الهيدروكلورفلوركربون
، وفقا للحدود الرقابية املعتمدة لدى برتوكول ٢٠٣٠تستمر ح عام 

الك دولة قطر من هذه املواد يشمل  ى أن اس رة إ ريال، مش مون
ن هما، قطاع صناعة املواد العازلة (الفوم) وقطاع  ن رئيس قطاع

ريد والتكييف   ٤ .صناعة وخدمات الت
	

 تعددة األطراف معدد االتفاقيات البيئية الدولية : )١٢٫١شكل (
ا دولة قطر (   )٢٠١٩- ١٩٧١ال صادقت عل

  

ام مستوى ): ١٢٫٢شكل( املتعددة  الدولية البيئية باالتفاقات االل
رها الخطرة املواد بنفايات املتعلقة األطراف  املواد الكيميائية من وغ

 )مؤشر(
 

 
ام لنسبة البسيط الحسابي املتوسط هو املؤشر: مالحظة  اتفاقية) املذكورة األربعة باالتفاقات االل

ريال وبروتوكول  استكهولم واتفاقية بازل    )روتردام واتفاقية مون
 

ا دولة قطر ( و  الدولية حسب نوعهاتفاقيات البيئية ال التوزع النس )١٢٫٣شكل(   )٢٠١٩-  ١٩٧١ال صادقت عل

  
  

  النفايات الخطرة ونسبة النفايات الخطرة املعالجة حسب نوع املعالجةنصيب الفرد من توليد  ٢- ٤- ١٢

                                                            
   األوزون-طبقة- لحماية- العالمي-باليوم-تحتفل-البلدية-/details/id/155112‐watan.com/news‐https://www.alجريدة الوطن    )٤(
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  )٢٠١٩-٢٠١٦(نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة (كجم/سنة)   )١٢٫٧( جدول 

 2019  2018 2017 2016 الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
نصيب الفرد من توليد

 النفايات الخطرة
ي  كجم لكل فرد 

 خفض ادنى حد 0.1 0.3 22.6 15.4 السنة

   ات البيئة إحصاء، نشرة  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

    )٢٠١٩-٢٠١٦(التوزيع النس للنفايات الخطرة املعالجة حسب نوع املعالجة   )١٢٫٨( جدول 

 2019  2018 2017 2016 الوحدة  نوع املعالجة
الهدف بحلول 

2030 
 خفض ادنى حد 1.3 29.334.63.2النسبة إعادة تدوير

 خفض ادنى حد 11.2 3.63.31.1النسبة الحرق 

 خفض ادنى حد 69.5 40.354.495.7النسبة الطمر

ها ألغراض اخرى  خفض ادنى حد 18.1 26.97.70.0النسبةيتم توج

 خفض ادنى حد 100 100100100النسبة  املجموع

  ات البيئة  إحصاء، نشرة  حصاءاملصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جهاز التخطيط واإل 
  

رًا من إنتاج النفايات، من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعمال، بحلول عام٥- ١٢الغاية (   ٢٠٣٠ ): الحد كث

، وعدد أطنان  ١- ٥- ١٢ ى الصعيد الوط   املواد املعاد تدويرهامعدل إعادة التدوير ع

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( كمية النفايات الصلبة املعاد تدويرها  )١٢٫٩( جدول 

 2019  2018 2017 2016 الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
 زيادة 5,603 37,379 42,116 53,384 طن كمية النفايات الصلبة املعاد تدويرها

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة 
  

رة والش): ٦- ١٢الغاية ( ى اعتماد ممارسات مستدامة، وادراج معلومات ر تشجيع الشركات، والسيما الشركات الكب ر الوطنية، ع كات ع
ي دورة تقديم    تقاريرها.االستدامة 

  عدد الشركات ال تنشر تقارير تتعلق باالستدامة ١- ٦- ١٢

 تقرير تنشر ال أو االجتماعية املسؤولية أو مستدامةممارساتنهجتنتهجالالشركاتمجموع  )١٢٫١٠( جدول 
 )٢٠١٩-٢٠١٦(االجتماعيةاملسؤوليةأواالستدامة

 2019الوحدة  نوع الشركات  نوع التقرير
الهدف بحلول 

2030 

 االستدامة أو املسؤولية االجتماعية تقرير 
رة  زيادة 32 عددالشركات الكب

رة واملتوسطة  زيادة 138 عددالشركات الصغ

 زيادة 170 عدداملجموع

دفة مجموع الشركات املس
رة  زيادة 32 عددالشركات الكب

رة واملتوسطة  زيادة 138 عددالشركات الصغ

 زيادة 170 عدداملجموع
ي من وزارة البلدية والبيئةالشركات ال فقط لماملالحظه: تش    تتقدم بتصريح تشغي

 : جهاز التخطيط واإلحصاءاملصدر

مجموع الشركات ال تنشر تقارير استدامة أو املسؤولية االجتماعية/ بورصة قطر، ومن املوقع الرسم   )١٢٫١١( جدول 
 )٢٠١٩(للجهات الوطنية

 2019الوحدة  نوع الشركات  نوع التقرير
الهدف بحلول 

2030 
 املسؤولية أو االستدامة تقرير

  االجتماعية
 

ي بورصة قطر رة املسجلة   زيادة 5 عددالشركات الكب
رة / املوقع الرسمي للجهات الوطنية  زيادة 3 عددالشركات الكب

 زيادة 8 عدداملجموع

دفة رةمجموع الشركات املس  زيادة 8 عددالشركات الكب
 زيادة … عدداملجموع

    ٢٠١٩-٢٠١٦ )ESG( الشركات، وحوكمة واالجتماعية البيئية الحوكمة تقارير تنشر ال الشركات  )١٢٫١٢( جدول 
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 2016 2017 2018 2019 الوحدة  الشركة
الهدف بحلول 

2030 
  100 100 97 ... النسبة بنك الدوحة 

  … 97 97  ...  النسبة  شركة قطر وعمان لالستثمار 
ي االسالمي بنك   76 92 92  ...  النسبة  قطر الدو

  92 92 86  ...  النسبة  أعمال شركة
  100 100 92  ...  النسبة  بنك قطر الوط

  100 … …  ...  النسبة  البنك التجاري القطري 
ي عام    ٢٠١٧مالحظه: املبادرة انطلقت 

ر متوفر   ...: غ
  املصدر: بورصة قطر

  
  تعزيز ممارسات الشراء العمومي املستدامة، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية): ٧- ١٢الغاية (

  عدد البلدان ال تنفذ السياسات وخطط العمل املتعلقة بالشراء العمومي املستدام ١- ٧- ١٢
ــــي ٢٠١٥لســــنة ) ٢٤(قــــانون تنظــــيم املناقصــــات واملزايــــدات رقــــم صــــدر  ــــى إعطــــاء األولويــــة    والئحتــــه التنفيذيــــة وتعديالتــــه، قــــد نــــص ع

ا الحكوميـــة مـــن خـــالل ريا ـــي مشـــ رة واملتوســـطة والصـــديقة للبيئـــة، كمـــا تتبـــع دولـــة قطـــر   التعاقـــدات الحكوميـــة للمشـــروعات الصـــغ
ر الــواردة بمعيــار االيــزو  ــر املعــاي ــي سالســل التوريــدات ٢٠٤٠٠ تطبيــق احكــام قــانون املناقصــات واملزايــدات الكث  والخــاص باالســتدامة 

ي املالعب املستضيفة لكأس العـالم  ر االستدامة  ى ذلك : تطبيق معاي ر مثال ع أول  ٢٠٢٢ ، لتكـون بطولـة الكـأس العـالم ٢٠٢٢وخ
  بطولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون 

 

ي كل مكان املعلومات ذ٨- ١٢الغاية ( ي وئام مع الطبيعة ): كفالة أن تتوافر للناس  ي بالتنمية املستدامة وأنماط العيش  ات الصلة والو

  ٢٠٣٠  بحلول عام

ي ‘ ٢’تعليم املواطنة العاملية و ‘ ١’مراعاة  تعميم مدى  ١- ٨- ١٢ ر املناخ)  ي ذلك التثقيف بشأن تغ التعليم من أجل التنمية املستدامة (بما 

ن و (د) تقييم الطالب ربوية الوطنية، و (ب) املناهج الدراسية و (ج) تدريب املعلم   (أ) السياسات ال

  )١٢٫١٣جدول (
ى أي مدى ( ن () تعليم الشامل للمو ١إ ي ذلك التعليم املتعلق ٢اطن ) التعليم من أجل التنمية املستدامة (بما 

ي: (أ) سياسات التعليم الوطنية؛ (ب) املناهج الدراسية؛ (ج) اعدا ر املناخ)  ن؛ و (د) تقييم بتغ د املعلم
 )٢٠١٩-٢٠١٦(الطالب

  2019 2018 2017  2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 

ن  ر تعليم الشامل للمواطن توف

  نعم نعم نعم نعم نعم  نصية (نعم/ال) السياسات الوطنية للتعليم
  نعم نعم نعم نعم نعم نصية (نعم/ال) املناهج الدراسية
ن   نعم نعم نعم نعم نعم نصية (نعم/ال) تدريب املعلم
  نعم نعم نعم نعم نعم نصية (نعم/ال) تقييم الطالب

ر  تعليم من أجل مدى توف
ي ذلك  التنمية املستدامة (بما 

ر املناخ) ي مجال تغ   التعليم 

  نعم نعم نعم نعم نعم نصية (نعم/ال) السياسات الوطنية للتعليم
  نعم نعم نعم نعم نعم نصية (نعم/ال) املناهج الدراسية
ن   نعم نعم نعم نعم نعم نصية (نعم/ال) تدريب املعلم
  نعم نعم نعم نعم نعم (نعم/ال)نصية  تقييم الطالب

  

ر استدامة- ١٢الغاية ( الك وانتاج أك ا العلمية والتكنولوجية للم قدمًا نحو أنماط واس   أ): دعم البلدان النامية لتعزيز قدرا

ي البلدان النامية (بالواط للفرد الواحد) ١- أ- ١٢   تركيب قدرة توليد الطاقة املتجددة 

ر متوفرة    لهذا املؤشرالبيانات غ
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ي التنمية -١٢الغاية ( رات السياحة املستدامة، ال توفر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية،  ب): وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأث
  املستدامة

  تنفيذ أدوات محاسبية معيارية لرصد الجوانب االقتصادية والبيئية الستدامة السياحة   ١-ب- ١٢

  )١٢٫١٤( جدول 
ي مجال السياحة املستدامة  راتيجيات أو السياسات وخطط العمل املنفذة  عدد االس

ى أدوات رصدها وتقييمها  )٢٠١٩- ٢٠١٦(املتفق ع

  2019  2016  الوحدة  املوضوع

راتيجية القطاعية للسياحة اال  ي   املراحل القادمة نصية  ٢٠٢٣-٢٠١٧س  ٢٠١٨تم انشاء املجلس الوط للسياحة 
ي  راتجية تنفيذ والبدء    االس

راتيجية تنمية رأس املال البشري للسياحة ى من التنفيذ  لم ينفذ بعد نصية اس  ي املراحل األو

راتيجية رات اس ر التأش ي عام   نفذت نصية  تيس  ٢٠١٩تم التنفيذ بالكامل والتوسع 

راتيجية ي تنفيذ بعض التحسينات   نفذت نصية  الدرجات والتصنيف اس ى استمرار  ع
رنامج املنفذ   ةال

راتيجيات املنفذة  3  3 عدد عدد االس

 12  ... عدد عدد خطط العمل املنفذة

ر متوفر.              ...: غ
  .املجلس الوط للسياحةاملصدر:     

       

الك، وذلك): ج-١٢الغاية ( ي االس ى اإلسراف  ر الفعالة ال تشجع ع بإزالة تشوهات األسواق، وفقا  ترشيد إعانات الوقود األحفوري غ
ا إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتدريج من اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، إلظهار آثارها  للظروف الوطنية، بُطرق م
ى أدنى حد ممكن من اآلثار  البيئية، مع إيالء االعتبار الكامل لالحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل إ

ى نحو يكفل حماية الفقراء واملجتمعات املحلية املتأثر السل ى نموها ع   ةبية ع

الك)   ١-ج- ١٢ ي (اإلنتاج واالس ي اإلجما   مقدار األعانات املقدمة من الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج املح

ر متوفرة لهذا املؤش   رالبيانات غ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
156 
 

   



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
157 
 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
158 
 

  

  

  

   



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
159 
 

  

  الثالث عشر ملخص الهدف

  غايات ٧ عدد الغايات تحت الهدف:

  مؤشرات ٨ عدد املؤشرات تحت الهدف:
  

 ١٠٠املستدامة=  التنمية أهداف من الثالث عشر للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 8  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  0  غ

 0  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 8  املجموع
 

ر املناخ الهدف الثالث عشر:  اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغ

  وآثاره
ى ١-١٣الغاية ( ي جميع البلدان، وتعزيز القدرة ع ي مواجهة املخاطر املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية  ى الصمود  ): تعزيز القدرة ع

  التكيف مع تلك األخطار

ن  ١-١-١٣ ن كل عدد األشخاص املتوف  شخص ١٠٠٬٠٠٠واملفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من ب

  )١٣٫١( جدول 
ن كل  ن واملفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من ب شخص  ١٠٠٬٠٠٠عدد األشخاص املتوف

)٢٠١٩-٢٠١٦( 

 2016 2017 2018 2019 الوحدة  األشخاص
الهدف بحلول 

2030 
 خفض 0 0 0  0 عدد A2الوفيات

 خفض 0 0 0  0 عدد  A3ن و املفقود

 خفض 0  0 0  0 عدد  B1ن و املتضرر 

  -2,617,6342,724,6062,760,1702,799,202  عدد Cعدد السكان

X= (A2+A3+B1)/C*100,000 خفض 0.0 0.0 0.0 0.0لكل مئة ألف شخص  
  وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء املصدر: وزارة الداخلية

  تقديرات السكان منتصف العام -واالحصاءاملصدر: جهاز التخطيط 
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ن من الكوارث من املتضّررين األشخاص عدد): ١٣٫١شكل(  ب
 شخص ١٠٠٫٠٠٠ كل

ن األشخاص عدد): ١٣٫٢شكل( ن من الكوارث بسبب املتوّف  ب
 شخص ١٠٠٫٠٠٠ كل

ن من الكوارث بسبب املفقودين األشخاص عدد): ١٣٫٣شكل(  ب
 شخص ١٠٠٫٠٠٠ كل

 واملدمرة  املتضّررة املساكن عدد): ١٣٫٤شكل(
 الكوارث بسبب

رة  ٢-١-١٣ راتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للف عدد البلدان ال تعتمد وتنفذ اس
٢٠٣٠-٢٠١٥ 

  )١٣٫٢( جدول 
راتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع  وتنفذتعتمد دولة قطر   اس

رة إ   )٢٠١٩-٢٠١٦( ٢٠٣٠-٢٠١٥طار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للف

 2016 2017 2018 2019  الوحدة
الهدف بحلول 

2030 
 1= نعم
  1  1  1  1  1  0 =  ال

  . ال  = وصفر   نعم،  = 1:  مالحظه
  املصدر: وزارة الداخلية

 
راتيجيات الوطنية للحد من نسبة  ٣-١-١٣ راتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تماشيًا مع االس الحكومات املحلية ال تعتمد وتنفذ اس

 مخاطر الكوارث

  )١٣٫٣( جدول 
راتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تماشيًا مع  نسبة الحكومات املحلية ال تعتمد وتنفذ اس

راتيجيات الوطنية للح   )٢٠١٩-٢٠١٦(د من مخاطر الكوارثاالس

 2016 2017 2018 2019 الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
نسبة الحكومات املحلية ال تعتمد وتنفذ 

راتيجيات محلية للحد من مخاطر  اس
راتيجيات الوطنية  الكوارث تماشيًا مع االس

  للحد من مخاطر الكوارث

 100 100 100 100 100 النسبة

  وزارة الداخليةاملصدر: 

  

ر ): إدماج٢-١٣الغاية ( ر املتعلقة التداب راتيجيات السياسات ي املناخ بتغ   والخطط الوطنية واالس

ى النحو املبلغ عنه  عدد ١- ٢- ١٣ راتيجيات ع راتيجيات طويلة األجل، وخطط وطنية للتكيف، واس البلدان ذات مساهمات محددة وطنيًا، واس
 وطنيةي اتصاالت التكيف واتصاالت 

ر املناخ، وتعزيز   )١٣٫٤( جدول  ى التكيف مع اآلثار الضارة لتغ راتيجيات ال تزيد من قدرة الدولة ع السياسات واالس

857.37
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ر املناخ وانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة  ى التكيف مع تغ   )٢٠١٩- ٢٠١٦(القدرة ع

 2016 2017 2018 2019 الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
ى التكيف مع التكنولوجيا مدى قدرة املؤسسات ع

  ونقلها 
 1نعم =
  1  1  1  1  1  0ال  = 

ى التكيف مع التكنولوجيا ونقلها    مدى قدرة األفراد ع
 1نعم =
  1  1  1  1  1  0ال  = 

مدى توفر خطط تطويرية لبناء قدرات املؤسسات
 واألفراد للتكيف مع التكنولوجيا ونقلها

 1نعم =
  1  1  1  1  1  0ال  = 

  . ال  = وصفر نعم،    = 1:  مالحظه
  البلدية والبيئةاملصدر: وزارة 

  
رات املتعلقة الدولية البيئية االتفاقيات  )١٣٫٥جدول (   )٢٠١٧ – ١٩٨٧( املُناخية حسب تاريخ التوقيع بالتغ

  تاريخ التوقيع  الدولية البيئية االتفاقيات
راتاالطاريةاملتحدة األمم اتفاقية   22/1/1996 (UNFCCC)املُناخيةللتغ

  11/1/2005  .كيوتو بروتوكول 

  22/1/1996 .األوزونطبقةبحمايةالخاصة فيننا اتفاقية

ريال بروتوكول  ىتعملالباملوادالخاص مون   28/8/1987  .األوزونطبقةتآكلع

  23/6/2017  باريس اتفاق

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة

ي   ٢-٢-١٣ ي السنةإجما  انبعاثات غازات الدفيئة 
ي الجرد الوط لغازات الدفيئة ( ) ١٣٫٦جدول (   )٢٠٠٧إجما

  الوحدة  البيان

انبعاثات 
ثاني 

أكسيد 
ريت  الك

انبعاثات 
املركبات 
العضوية 

ر  املتطايرة غ
  امليثانية

اول 
أكسيد 
  الكربون 

انبعاثات 
أكاسيد 
ن روج الني

انبعاثات 
أكسيد 
روز    الني

انبعاثات 
  امليثان

انبعاثات ثاني
أكسيد 
  الكربون 

ي القومي 57,612.00 168 1.5 177  43  105  144  غازات الدفينة  اإلجما

ئ ثاني أكسيد  مكا
3,532.0057,612.00 456             غازات الدفينةالكربون

ي القومي ئ من ثاني اإلجما ري مكا طن م
 62                أكسيد الكربون

  تقرير البالغ الوط االول  -وزارة البلدية والبيئة املصدر:

  

  الوطنية لدولة قطر )٢٠٠٧( انبعاثات غازات الدفينة )١٣٫٧جدول (

  نسبة املساهمة املساهمون الرئيسيون 
ئ ثاني أكسيد  مكا

  الكربون 
 31,174,617.0  49.95النفط والغاز

 16,611,469.0  26.62الطاقة واملياه

ى  4,553,199.0  7.30الطرقاملواصالت ع

 5,312,667.0  8.51العمليات الصناعية

 413,538.0  0.66املخلفات

 3,599,838.0  5.77صناعة البناء

 656,353.0  1.05املصفاة

 84,865.0  0.14املعوي والسماد

ي  62,406,545.0 100.0  االجما

  تقرير البالغ الوط االول  -املصدر: وزارة البلدية والبيئة
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ي مكافئات )١٣٫٨جدول (   )٢٠٠٧(  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون   تفصيل إجما

  نسبة املساهمة املساهمون الرئيسيون 
ئ ثاني أكسيد  مكا

ري)   الكربون (طن م
 58.0  93.0 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 3.0  6.0  انبعاثات امليثان 

روز   1>  1> انبعاثات أكسيد الني

ي  62.0  100.0  االجما

  تقرير البالغ الوط االول  -املصدر: وزارة البلدية والبيئة
  

ر املناخ، والتكيف معه، والحد من أثره ٣-١٣الغاية ( ي والقدرات البشرية واملؤسسية بشأن التخفيف من تغ ن التعليم وإذكاء الو ): تحس
  واإلنذار املبكر به

ي (أ) سياسات التعليم الوطنية؛ (ب) املناهج؛ (ج) ) ٢) تعليم املواطنة العاملية و(١مدى تعميم ( ١-٣-١٣ التعليم من أجل التنمية املستدامة 
ن؛ و(د) تقييم الطالب  إعداد املعلم

ر املناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار   )١٣٫٩( جدول  ر ال أدمجت التخفيف من تغ التداب
ي  ي مناهج التعليم االبتدائي والثانوي والعا   )٢٠١٩-٢٠١٦(املبكر 

 2016 2017 2018 2019 الوحدة  البيان
الهدف بحلول 

2030 
 1نعم =  املرحلة االبتدائية

 0ال  =
1 1 1 1 1 

 1نعم =  عداديةإل املرحلة ا
 0ال  =

1 1 1 1 1 

 1نعم =  املرحلة الثانوية
 0ال  =

1 1 1 1 1 

ي  1نعم =  التعليم العا
 0ال  =

1 1 1 1 1 

  . ال  = وصفر نعم،    = 1:  مالحظه  
  

ي اتفاقية األ - ١٣الغاية ( دف  ممأ): تنفيذ ماتعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة النمو  ام  ر املناخ من ال املتحدة اإلطارية بشأن تغ
ركة ملبلغ قدره  ي  ٢٠٢٠دوالر سنويًا بحلول عام  مليار  ١٠٠التعبئة املش من جميع املصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، 

ي التنفيذ، وجعل الصندوق األ  ي حالة تشغيلسياق اجراءات تخفيفية ومجدية وشفافية  ويد برأس مال  خضر للمناخ  كامل ب
  ي أقرب وقت ممكن

ام بمبلغ ا ١-أ-١٣ ي االل ي املتمثل  بليون  ١٠٠ملبالغ املقدمة بدوالرات الواليات املتحدة سنويا فيما يتعلق باستمرار هدف التعبئة الجماعية الحا
  ٢٠٢٥دوالر ح عام 

سنويا فيما يتعلق باستمرار هدف التعبئة ملبالغ املقدمة بدوالرات الواليات املتحدةا  )١٣٫١٠جدول (
ام بمبلغ ي االل ي املتمثل    ٢٠١٩لعام  ٢٠٢٥بليون دوالر ح عام  ١٠٠الجماعية الحا

 2019  الوحدة  املؤشر
  الهدف

 2020 - 2025  
 بليون  ١٠٠      مليون  ١٠٠  دوالر أمريكي  القيمة

  
ن مستوى قدرات التخطيط ): ب-١٣الغاية ( ي أقل البلدان نموا، والدول الجزرية تعزيز آليات تحس ر املناخ  ن بتغ ن املتعلق واإلدارة الفعال

ى النساء والشباب واملجتمعات املحلية واملهمشة رك ع ي ذلك ال رة النامية، بما    الصغ
راتيجيات طويلة األجل، وخطط وطنية  عدد  ١- ب-١٣ رة النامية ذات مساهمات محددة وطنيًا، واس البلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغ

ي اتصاالت التكيف واتصاالت وطنية ى النحو املبلغ عنه  راتيجيات ع   للتكيف، واس
ي  رة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، أنه  دف تابعت سعادة السف إطار أهمية التعاون والعمل املتكامل، س

ي تحقيق األهداف الطموحة التفاق باريس  رة النامية وأقل البلدان نموا  ى دعم الدول الجزرية الصغ راتيجية إ هذه االس
ي تعزيز السل   .م واألمنمع تحقيق فوائد طويلة األجل لجهود التنمية املستدامة بشكل عام وبطريقة فعالة ومستدامة، وبالتا
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  الرابع عشر ملخص الهدف

  غايات ١٠ عدد الغايات تحت الهدف:
 مؤشرات ١٠ عدد املؤشرات تحت الهدف:

    

 %٩٠=  املستدامة التنمية أهداف من الرابع عشر للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 8  متوفر

ره  0  جاري توف

ر   1  متوفرغ

 1  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 10  املجموع

 

حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية  الهدف الرابع عشر:
ى نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة   واستخدامها ع

ر، وال سيما التلوث الناجم عن ١-١٤الغاية ( ي ذلك الحطام): منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بقدر كب رية، بما   األنشطة ال
  ٢٠٢٥البحري، وتلوث املغذيات، بحلول عام 

  املغذيات الساحلية ؛ (ب) كثافة حطام البالستيك\(أ) مؤشر التخثث  ١- ١- ١٤

 )2019ي املياه الساحلية القطرية بحسب املوقع لعام ( الطبيعيةترك املغذيات   )١٤٫١( جدول 

درجة امللوحة املغذيات
امللوحة(وحدات 

العملية)

ريت رات ن مجموع املواد  فوسفات سليكات  ن
 الصلبة العالقة

ر)  الوحدة ر) (مليغرام/ل ر) (مليغرام/ل ر) (مليغرام/ل ر) (ميليغرام/ (مليغرام/ل   ل
ق الحد األ

 30.0 30.0 900.0 100.0 35.0 45 - 33 وطنياً  املسموح به

 12.3 6.4 152.4 27.2 3.0 62.2 العديد خور 

 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 بوفنطاس راس

 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 

رة  16.8 4.9 55.2 10.9 3.5 48.1 الذخ
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 )2019ي املياه الساحلية القطرية بحسب املوقع لعام ( الطبيعيةترك املغذيات   )١٤٫١( جدول 

درجة امللوحة املغذيات
امللوحة(وحدات 

العملية)

ريت رات ن مجموع املواد  فوسفات سليكات  ن
 الصلبة العالقة

ر)  الوحدة ر) (مليغرام/ل ر) (مليغرام/ل ر) (مليغرام/ل ر) (ميليغرام/ (مليغرام/ل   ل
 11.9 7.9 70.1 13.5 4.5 47.6 لفان راس

 13.1 9.1 46.3 29.5 3.8 48.9 راس ركن

 11.6 5.8 51.5 19.1 4.0 62.5 دخان

 NM NM NM NM NM  NM سلوى 
ND.ر مكشف عنه  : غ

NM.لم يتم قياسه : 
  املصدر: وزارة البلدية والبيئة.

  
  )٢٠١٩-٢٠١٧(كمية املخلفات وأنقاض املياه البحرية حسب نوع املخلفات(بالطن)   )١٤٫٢( جدول 

  بحلول  الهدف املجموع مخلفات شواطئ مخلفات خشب  الوحدة  السنة
2025 

 خفض 3,650 3,650 …… 2016
 خفض 3,650 3,650 …طن 2017
 خفض 2,828 2,816 12طن 2018
 خفض 1,896 1,638 258طن 2019

  املصدر : وزارة البلدية والبيئة.    
  

ا ٢-١٤الغاية ( رة، بوسائل م ا، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كب ى نحو مستدام وحماي ): إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ع
ى ماكانت عليه من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات،  ا إ ى الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعاد ا ع تعزيز قدر

  ٢٠٢٠  بحلول عام

ى النظم اإليكولوجية  نسبة املناطق االقتصادية ال تدار باستخدام النهج القائمة  ١- ٢- ١٤  ع

ى النظم اإليكولوجية نسبة املناطق االقتصادية ال تدار باستخدام النهج القائمة : )١٤٫١( شكل   ع

 )٢٠١٩-  ٢٠١٦( 

  
  ةوزارة البلدية والبيئاملصدر:                  

  
ى جميع املستويات٣- ١٤(الغاية  ا تعزيز التعاون العلمي ع ى أدنى حد ومعالجة آثاره، بجملة وسائل م   ): تقليل تحمض املحيطات إ

ا من محطات تمثيلية ألخذ العيناتقياس  ١-٣- ١٤ ي مجموعة متفق عل  متوسط الحموضة البحرية 

ا من محطات ممثلة ألخذ العينات   )١٤٫٣( جدول  متوسط الحموضة البحرية مقاسة بحدود متفق عل
)٢٠١٩-٢٠١٦( 

2016201720182019الوحدة  املوقع
الحد املسموح

 وطنيا به
  الهدف بحلول 

 2030 
 خفض PH 8.0 7.7 7.9 8.2 6.5 - 8.3 العديد خور 

 خفض PH 8.1 8.1 8.1 8.1 6.5 - 8.3 مسيعيد
 خفض PH NM 8.1 7.6 8.3 6.5 - 8.3 الوكرة
 خفض PH 8.0 NM 7.9 8.0 6.5 - 8.3 بوفنطاس راس

 خفض PH 8.0 8.0 8.0 7.8 6.5 - 8.3 الدوحة
 خفض PH 8.1 7.8 8.2 8.2 6.5 - 8.3 الخور 

رة  خفض PH8.1 7.8 8.1 8.2 6.5 - 8.3 الذخ

100% 100% 100% 100%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2016 2017 2018 2019



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
167 
 

ا من محطات ممثلة ألخذ العينات   )١٤٫٣( جدول  متوسط الحموضة البحرية مقاسة بحدود متفق عل
)٢٠١٩-٢٠١٦( 

2016201720182019الوحدة  املوقع
الحد املسموح

 وطنيا به
  الهدف بحلول 

 2030 
 خفض PH8.0 7.9 8.2 8.2 6.5 - 8.3 لفان راس

 خفض PH8.1 7.8 8.4 8.2 6.5 - 8.3 راس ركن
 خفض PH8.1 7.9 7.7 8.2 6.5 - 8.3 دخان
 خفض PH7.9 7.8 7.7 NM 6.5 - 8.3 سلوى 

NM  : .لم يتم قياسه  
ND: .ر مكشف عنه   غ

ر الواحد ٨٫٣ - ٦٫٥هو  ملتوسط الحموضة ٢٠٠٥) لسنة ٣رقم (به وفقا للقانون القطري املسموح ق الحد األ ي الل   .غرام 
  .املصدر: وزارة البلدية والبيئة

  
ر٤-١٤الغاية ( ر القانوني، وغ اء الصيد املفرط والصيد غ ى نحو فعال، وإ ر ): تنظيم الصيد ع املنظم وممارسات الصيد  املبلغ عنه، وغ

ى ما ى العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إ ي أقرب  املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة ع وقت ممكن، لتصل كانت عليه 
ى املستويات ال يمكن أن تتيح إنتاج أق غلة مستدامة وفقًا ملا ى األقل إ تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول  ع

  ٢٠٢٠ عام

 نسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن املستويات املستدامة بيولوجياً  ١- ٤- ١٤
 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦ (نسبة االرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجياً : )١٤٫٢( شكل
 

  
  املصدر: وزارة البلدية والبيئة.

  
ى األقل من املناطق الساحلية والبحرية، بما ي ١٠): حفظ ٥-١٤الغاية ( ى أفضل  املائة ع ي واستنادًا إ يتسق مع القانون الوط والدو

  ٢٠٢٠ املعلومات العلمية املتاحة، بحلول عام

  البحريةنطاق املناطق املحمية مقابل املناطق  ١- ٥- ١٤

   )٢٠١٩- ٢٠١٦(تغطية املناطق املحمية فيما يتعلق باملناطق البحرية   )١٤٫٤( جدول 

 الهدف بحلول  2019 2018 2017 2016 الوحدة  املؤشر
 2030  

 -  720 720 720 ٢كم  مساحة املحميات البحرية

نسبة تغطية املناطق املحمية فيما 
 يتعلق باملناطق البحرية

 10.0  6.2 6.2 6.2 النسبة

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة.
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ي صيد األسماك، وإلغاء ٦- ١٤الغاية ( ي قدرات الصيد و ي اإلفراط  ى مصائد األسماك ال تسهم  ): حظر أشكال معينة من اإلعانات املقدمة إ
ر املنظم، واإلحجام عن  ر املبلغ عنه وغ ر املشروع وغ ي صيد األسماك غ استحداث إعانات جديدة من اإلعانات ال تساهم 

هذا القبيل، مع التسليم بضرورة أن تكون املعاملة الخاصة والتفضيلية املالئمة والفعالة، للبلدان النامية وأقل البلدان نموًا، 
  ٢٠٢٠ جزءًا ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعانات املقدمة ملصائد األسماك، بحلول عام

ر التقدم الذ ١- ٦- ١٤ ر املبلغ عنه وغ ر املشروع وغ ى مكافحة صيد األسماك غ ي مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إ ي تحرزه البلدان 
 املنظم

ى مكافحة صيد   )١٤٫٥( جدول  ي  تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إ مدى التقدم الذي احرزته دولة قطر 
ر املنظم ر املبلغ عنه وغ ر املشروع وغ   )٢٠١٩-٢٠١٦(األسماك غ

 2016 - 2019الوحدة املؤشر

مدى التقدم الذي احرزته دولة
ي  تنفيذ الصكوك الدولية  قطر 

ى مكافحة صيد األسماك  الرامية إ
ر  ر املبلغ عنه وغ ر املشروع وغ غ

  املنظم

  نصية

ر  ي دولة قطر من النوع التقليدي وال يعمل بغ اسطول الصيد 
اإلقليمية القطرية وليس لدي الدولة سفن تعمل خارج املياة  املياة

ى ان موانئ الصيد  اإلقليمية أو املياة الدولية، هذا إضافة إ
بالدولة لم تستقبل اي من سفن الصيد العاملة خارج املياة 

اإلقليمية القطرية.
  .والبيئة املصدر: وزارة البلدية

  

رة النامية وأقل البلدان نموًا من االستخدام املستدام للموارد ): زيادة الفوائد ٧- ١٤الغاية ( االقتصادية ال تتحقق للدول الجزرية الصغ
ا اإلدارة املستدامة ملصائد األسماك، وتربية األحياء املائية، والسياحة، بحلول عام   ٢٠٣٠ البحرية، بجملة وسائل م

ي ١- ٧- ١٤ رة النامية وأقل البلدان نموًا، وجميع البلدان مصايد األسماك املستدامة كنسبة من الناتج املح ي الدول الجزرية الصغ ي   اإلجما

ي : )١٤٫٣( شكل ي اإلجما   مصايد األسماك املستدامة كنسبة من الناتج املح
رة النامية وأقل البلدان نموا وجميع البلدان (   )٢٠١٩-  ٢٠١٦ي الدول الجزرية الصغ

 
  حصاءجهاز التخطيط واإل املصدر: 

ر اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية ): أ-١٤الغاية ( زيادة املعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معاي
ن صحة املحيطات، وتعزيز إسهام التنوع  ية املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحس ا التوج الدولية ومباد

ي الب رة النامية وأقل البلدان نمواالبيولو ي تنمية البلدان النامية، وال سيما الدول الجزرية الصغ   حري 
  

ي مجال التكنولوجيا البحرية ١- أ- ١٤ انية املخصصة للبحوث    نسبة مجموع امل

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ
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ى املوارد - ١٤الغاية ( ن إ ر وصول صغار الصيادين الحرفي   البحرية واألسواقب): تس
  

ي  ١-ب- ١٤ رة  رف بحقوق مصائد األسماك الصغ ي مدى تطبيق إطار قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسس يع التقدم الذي تحرزه البلدان 

ى املوارد البحرية ويحمي تلك الحقوق    الوصول إ

ي مدى تطبيق إطار قانوني/ تنظيمي/أمدى التقدم الذي  )١٤٫٦( جدول  رف بحقوق حرزته دولة قطر  سياساتي/ مؤسس يع
ى املوارد البحرية ويحمي تلك الحقوق ي الوصول إ رة    )٢٠١٩-٢٠١٦(مصائد األسماك الصغ

 2019 2018 2017 2016 الوحدة

  نصية
  اصدار قرار وزير البلدية

) بشأن ٢٧٤والبيئة رقم (
  تصدير األسماك

 ي تطبيق قرار االستمرار 
وزير البلدية والبيئة رقم 

) بشأن تصدير ٢٧٤(
 األسماك

  ي تطبيق القانون االستمرار 
بشأن  ١٩٨٣) لسنة ٤رقم (

روات  استغالل وحماية ال
ي قطر.   املائية الحية 

  ي تطبيق القانون االستمرار 
بشأن  ١٩٨٣) لسنة ٤رقم (

روات  استغالل وحماية ال
ي قطر.   املائية الحية 

  نصية
  ي تطبيق القانون االستمرار 

بشأن  ١٩٨٣لسنة ) ٤رقم (
روات  استغالل وحماية ال

ي قطر  املائية الحية 

 ي تطبيق القانون االستمرار 
بشأن  ١٩٨٣) لسنة ٤رقم (

روات  استغالل وحماية ال
ي قطر  املائية الحية 

  ي تطبيق القرار االستمرار 
) لسنة ٢٢الوزاري رقم (

بشأن تنظيم صيد  ٢٠١١
  القبقب.

  ي تطبيق القرار االستمرار 
) لسنة ٢٢لوزاري رقم (ا

بشأن تنظيم صيد  ٢٠١١
  القبقب.

  نصية
  ي تطبيق القرار االستمرار 

) لسنة ٢٢الوزاري رقم (
بشأن تنظيم صيد  ٢٠١١

 القبقب

 ي تطبيق القرار االستمرار 
) لسنة ٢٢الوزاري رقم (

بشأن تنظيم صيد  ٢٠١١
 القبقب

  ي تطبيق قرار االستمرار 
) ٥٥وزير البيئة رقم (

  بتنظيم صد الكنعد.

  ي تطبيق قرار االستمرار 
) ٥٥وزير البيئة رقم (

  بتنظيم صد الكنعد.

  نصية
  ي تطبيق قرار االستمرار 

) ٥٥وزير البيئة رقم (
  بتنظيم صد الكنعد

 ي تطبيق قرار االستمرار 
) ٥٥وزير البيئة رقم (

  بتنظيم صد الكنعد

  ي تطبيق قرار االستمرار 
) ٨٦وزير البيئة رقم (

بتنظيم ممارسة بعض 
  أعمال الصيد البحري.

  ي تطبيق قرار االستمرار 
) ٨٦وزير البيئة رقم (

بتنظيم ممارسة بعض 
  أعمال الصيد البحري.

  نصية

  ي تطبيق قرار االستمرار 
) ٨٦وزير البيئة رقم (

بتنظيم ممارسة بعض 
  أعمال الصيد البحري 

 ي تطبيق قرار االستمرار 
) ٨٦وزير البيئة رقم (

بتنظيم ممارسة بعض 
  أعمال الصيد البحري 

  تنظيم االجتماعات الدورية
روات  الشهرية للجنة ال
املائية الحية ال تضم 
ن من كافة جهات  ممثل

  ذوي الصلة باملصايد.

  تنظيم االجتماعات الدورية
روات  الشهرية للجنة ال

 تضم املائية الحية ال
ن من كافة جهات  ممثل

  ذوي الصلة باملصايد.

  نصية

تنظيم االجتماعات الدورية
روات  الشهرية للجنة ال
املائية الحية ال تضم 
ن من كافة جهات  ممثل
  ذوي الصلة باملصايد

 تنظيم االجتماعات الدورية
روات  الشهرية للجنة ال
املائية الحية ال تضم 
ن من كافة جهات  ممثل

 الصلة باملصايدذوي

    إصدار القرار الوزاري رقم
بشأن  ٢٠١٩) لسنة ٦٩(

شروط وضوابط الصياد 
  الهاوي 

        إصدار القرار الوزاري رقم
بشأن  ٢٠١٩لسنة  ١٤٧

الطول القانوني لألسماك 
  املسموح صيدها وتداولها

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة
  

ي اتفاقية األ  تعزيز حفظ املحيطات ومواردها): ج- ١٤الغاية ( ي بصيغته الواردة   ممواستخدامها استخداما مستداما بتنفيذ القانون الدو
ر  ى نحو مايش ى نحو مستدام، ع املتحدة لقانون البحار ال تضع االطار القانوني لحفظ املحيطات ومواردها واستخدامها ع

  من وثيقة "املستقبل الذي نصبو اليه" ١٥٨اليه الفقرة 

ي قبول تلك الصكوك وتنفيذها  د عد  ١-ج- ١٤ ي، و ى صكوك متعلقة باملحيطات تنفذ القانون الدو ي التصديق ع البلدان ال تحرز تقدمًا 

ي اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، من أجل حفظ املحيطات  ى النحو الوارد  بموجب أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية، ع

ى نح  و مستدامومواردها، واستخدامها ع

ى دولة قطر   املؤشر الينطبق ع
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  الخامس عشر ملخص الهدف

  غاية ١٤ عدد الغايات تحت الهدف:
  مؤشر ١٤ عدد املؤشرات تحت الهدف:

  

 ٦٤املستدامة=  التنمية أهداف من الخامس عشر للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  املؤشراتعدد  حالة املؤشر

 7  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  5  غ

 2  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 14  املجموع

 

رية وترميمها  الهدف الخامس عشر: حماية النظم اإليكولوجية ال
ى نحو مستدام،  ى نحو مستدام، وإدارة الغابات ع وتعزيز استخدامها ع

ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األرا وعكس مساره، ووقف فقدان 
ي   التنوع البيولو

  

رية والنظم اإليكولوجية١- ١٥الغاية ( ا، وال سيما الغابات  ): كفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية ال للمياه العذبة الداخلية وخدما
ي  ا  امات املنصوص عل ى نحو مستدام، وذلك وفقًا لالل واألرا الرطبة والجبال واألرا الجافة، وكفالة استخدامها ع

  ٢٠٢٠ االتفاقات الدولية، بحلول عام

 مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة ١- ١- ١٥

  مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة  )١٥٫١( جدول 
 )٢٠١٥و٢٠١٠(
 2030الهدف  2015 2010 الوحدة البيان
٢كم مساحة املنجروف  زيادة 9  7 

٢كم  مساحة قطر مع الجزر   زيادة 11,627.04 11,627.04 
ى اليابسة  زيادة 0.08 0.06 النسبة نسبة الغابات ا

  املصدر: وزارة البلدية والبيئة
  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 

 )املئوية النسبة( مساحة اليابسة مجموع من كنسبة الغابات مساحة): ١٥٫١شكل(
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ي ٢- ١- ١٥ ا املناطق املحمية حسب نوع النظام اإليكولو ي لألرض واملياه العذبة ال تغط  نسبة املواقع الهامة للتنوع البيولو

ر متوفرة لهذا املؤشر  البيانات غ
 

ي ): ٢-١٥(الغاية  رة  تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة وتحقيق زيادة كب
ى الصعيد العاملي، بحلول عام   ٢٠٢٠  نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات ع

  التقدم املحرز نحو اإلدارة املستدامة للغابات ١- ٢- ١٥
ر متوفرة لهذا املؤشر البيانات   غ

  
ى ٣-١٥الغاية ( ي إ ي ذلك األرا املتأثرة بالتصحر والجفاف والفيضانات، والس ربة املتدهورة، بما  ): مكافحة التصحر، وترميم األرا وال

، بحلول عام    ٢٠٣٠تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور األرا

ى مجموع مساحة  ١-٣- ١٥  اليابسةنسبة األرا املتدهورة إ

 )٢٠٠٥( )٢(كم مساحة األرا املتدهورة حسب درجة التأثر : )١٥٫٢( شكل

 
  املصدر: وزارة البلدية والبيئة

  
ر املنافع ال الغ االيكلولوجية): كفالة حفظ النظم ٤-١٥الغاية ( ى توف ا ع ي، من أجل تعزيز قدر ي ذلك تنوعها البيولو عناه  الجبلية، بما 

   ٢٠٣٠لتحقيق التنمية املستدامة بحلول عام 

ي ١- ٤- ١٥ ي الجب  التغطية محسوبة للمناطق املحمية من املواقع املهمة للتنوع البيولو

ى دولة قطر امل   ؤشر الينطبق ع
  

يمؤشر  ٢- ٤- ١٥   الغطاء األخضر الجب

ى دولة قطر امل  ؤشر الينطبق ع
  

ي، والقيام، بحلول عام ): اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من ٥-١٥الغاية ( ، ٢٠٢٠تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولو
دة ومنع انقراضها   بحماية األنواع املهدَّ
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  مؤشر القائمة الحمراء ١- ٥- ١٥

  )٢٠١٩-٢٠١٦(مؤشر القائمة الحمراء   )١٥٫٢( جدول 

 2019 2018 2017 2016 املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
  خفض …  …  0.83  0.84 مؤشر القائمة الحمراء

ى)مؤشر القائمة الحمراء (الحد األ   -  1  1  1  1 ع

 ٠  0  0  0  0 دنى)مؤشر القائمة الحمراء (الحد األ 
ا "اهتمام أقل )٠(ء راقيمة مؤشر القائمة الحم راوحتمالحظه:  ى أ ا "منقرضة) ١" ، (جميع األنواع مصنفة ع ى أ    " جميع األنواع مصنفة ع

  البلدية والبيئةاملصدر: وزارة 
  

ى تلك املوارد، ٦- ١٥الغاية ( ): تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الجينية، وتعزيز السبل املناسبة للوصول إ
ى النحو املتفق عليه دولياً    ع

ى نحو عادل ومنصف  عدد البلدان ال اعتمدت أطر تشريعية وإدارية وسياساتية ١- ٦- ١٥   لكفالة تقاسم املنافع ع

ى نحو عادل ومنصف تشريعيةاعتماد أطر   )١٥٫٣( جدول    )٢٠١٩-٢٠١٦( وإدارية وسياساتية لكفالة تقاسم املنافع ع

2016201720182019 الوحدة املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
 1نعم =  اعتماد أطر تشريعية 

  1  1  1  1  1 0ال  = 

  اعتماد أطر إدارية 
 1نعم =
  1  1  1  1  0 1ال  =  

  اعتماد سياسات 
 1نعم =
  1  1  1  1  0 1ال  =  

ى النباتيةالوراثيةبشأن املوارد الدولية املعاهدة االنظمام ا
  والزراعة لألغذية

 1نعم =
  0ال  =  

1  1  1  1  1  

ى   ناغويا بروتوكول  االنظمام ا
 1نعم =
  1  1  1  1  1  0ال  =  

ا قطر  ر أو أطر لد يبّلغوإدارية وسياساتية،تشريعية تداب
ا روني اإلبالغ نظام خالل من ع  للمعاهدة حول االمتثال اإللك

 والزراعةالنباتية لألغذية الوراثية املوارد بشأنالدولية

  1نعم = 
  0ال  =  

1  1  1  1  1  

اقطر ر أو أطر لد يبّلغوإدارية، وسياساتيةتشريعية تداب
ا ى الحصول  املعلومات بشأن تبادل مركز خالل من ع  ع

 منافعها وتقاسم الوراثيةاملوارد

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

  ال.  وصفر = نعم،  = 1مالحظه: 
  املصدر: وزارة البلدية والبيئة

 
بشأن املواردالدوليةاملعاهدةياألطراف البلدان): ١٥٫٣شكل(

 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية

  
ر حسابية متوسطات ي املجاميع. ال = وصفر نعم، = ١: مالحظة  مرّجحة، غ

ي ي و  للمنطقة اإلقليمي املجموع ويشمل. البلدان نسبة تمّثل بالتا
 البلدانلجميع٢٠١٧عامي ُسّجلت بيانية قيماً  العربية

 ناغويا بروتوكول  ي األطراف البلدان): ١٥٫٤شكل(

 
ر حسابية متوسطات ي املجاميع. ال = وصفر نعم، = ١: مالحظة   مرّجحة، غ

ي ي و  للمنطقة اإلقليمي املجموع ويشمل. البلدان نسبة تمّثل بالتا
  البلدان لجميع ٢٠١٧ عام ي ُسّجلت بيانية قيماً  العربية

ا ال البلدان): ١٥٫٥شكل( رأوأطرلد وإداريةتشريعيةتداب
ا يبّلغ وسياساتية، روني اإلبالغ نظام خالل من ع حول  اإللك

النباتية لألغذيةالوراثيةاملواردبشأن الدولية للمعاهدة االمتثال

ا ال البلدان): ١٥٫٦شكل( ر أو أطر لد وإدارية،  تشريعية تداب
ا يبّلغ وسياساتية  املعلومات بشأن تبادل مركز خالل من ع

ى الحصول   منافعه وتقاسم الوراثيةاملوارد ع
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والزراعة

 
ر حسابية متوسطات ي املجاميع. ال= وصفر نعم،= ١: مالحظة  مرّجحة، غ

ي ي و  للمنطقة اإلقليمي املجموع ويشمل. البلدان نسبة تمّثل بالتا
  .البلدان لجميع ٢٠١٧ عام ي ُسّجلت بيانية قيماً  العربية

 

 
ر حسابية متوسطات ي املجاميع. ال= وصفر نعم،= ١: مالحظة  مرّجحة، غ

ي ي و  للمنطقة اإلقليمي املجموع ويشمل. البلدان نسبة تمّثل بالتا
  .البلدان لجميع ٢٠١٧ عاميُسّجلت بيانية قيماً  العربية

  
ا، والتصدي ٧- ١٥الغاية ( ر املشروع لألنواع املحمية من النباتات والحيوانات واالتجار  ملنتجات ): اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غ

ى السواء ى مستويي العرض والطلب ع ر املشروعة، ع رية غ   األحياء ال

ر مشروع ١- ٧- ١٥ ى نحو غ ا ع ا، ال جرى صيدها أو االتجار  رية املتجر    نسبة األحياء ال

ر مشروع  )١٥٫٤( جدول  ى نحو غ ا ع ا، ال جرى صيدها أو االتجار  رية املتجر    نسبة األحياء ال
 )٢٠١٩-٢٠١٦( 

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 

رية املتاجرة  األحياء ال
 ا

 زيادة  10743 2,840 4,299 عدد  بطريقة قانونية

ر قانونية  خفض  12 3 10 عدد  بطريقة غ

 -  10755 2,843 4,309 عدد  املجموع

ر قانونية ا غ رية املتاجرة   0.0  0.1 0.1 0.2 النسبة نسبة األحياء ال

  حصاءاملصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جهاز التخطيط واإل 

ر، ومراقبة ٨- ١٥الغاية ( ى حد كب ى النظم اإليكولوجية لألرا واملياه وتقليل أثر ذلك إ ر ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إ ): اتخاذ تداب
ا، بحلول    ٢٠٢٠  عاماألنواع ذات األولوية أو القضاء عل

ى النظم اإليكولوجية  ١- ٨- ١٥ نسبة البلدان ال تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة، وتخصص موارد كافية ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إ
ا   أو مراقب

ى النظم   )١٥٫٥( جدول  مدى توفر تشريعات وطنية ذات صلة، وتخصص موارد كافية ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إ
ا  )٢٠١٩-٢٠١٦(اإليكولوجية أو مراقب

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 
تشريعات وطنية ذات الصلة  

بمراقبة األنواع الغريبة املجتاحة
  1 = نعم
 1 1 1 1  1  0  =  ال

اتاحة األموال الالزمة لالجراء املتبع 
  1نعم = 
  0ال  =  

1 1 1 1 1 

  ال.   وصفر = نعم،  = 1مالحظه: 

 
 

راتيجيات الحد من الفقر، ): ٩- ١٥الغاية ( ي عمليات التخطيط، والعمليات اإلنمائية، واس ي  دماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولو
ى ي، بحلول عام  والحسابات، ع   ٢٠٢٠الصعيدين الوط واملح
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راتيجية للتنوع  ٢(أ) عدد البلدان ال وضعت أهدافا وطنية وفقا أو مماثلة للغاية   ١- ٩- ١٥ ي من الخطة االس من أهداف أي للتنوع البيولو
ي  ي والتقدم  ٢٠٢٠- ٢٠١١البيولو ا وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولو راتيجيا املحرز املبلغ عنه نحو هذه األهداف؛ و(ب) إدماج ي اس

ي النظم الوطنية للمحاسبة واإلبالغ ، ال تعرف بتنفيذ نظام املحاسبة البيئية  ي    االقتصادية –التنوع البيولو

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

رة ح): أ-١٥الغاية ( ا زيادة كب ي والنظم اإليكولوجية واستخدامها شد املوارد املالية من جميع املصادر وزياد بغرض حفظ التنوع البيولو
  استخدامًا مستداماً 

ي واستخدامه املستدام؛ و(ب) اإليرادات الناتجة و تعبئة األموال من   ١- أ- ١٥ (أ) املساعدات اإلنمائية الرسمية بشأن حفظ التنوع البيولو
ي   األدوات االقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولو

ر متوفرة لهذا املؤشرالبيان   ات غ

ر ما يكفي من الحوافز ح): ب-١٥الغاية ( ى جميع املستويات بغرض تمويل اإلدارة املستدامة للغابات وتوف رة من جميع املصادر وع شد موارد كب
ا حفظ الغابات وإعادة التحريج   للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، تحقيقا ألغراض م

ي واستخدامه املستدام؛ و(ب) اإليرادات الناتجة و تعبئة األموال من (أ)   ١-ب- ١٥ املساعدات اإلنمائية الرسمية بشأن حفظ التنوع البيولو

ي   األدوات االقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولو

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

ى مكافحة - ١٥الغاية ( ا، وذلك بوسائل تشمل زيادة ج): تعزيز الدعم العاملي للجهود الرامية إ ر املشروع لألنواع املحمية واالتجار  الصيد غ
ى فرص سبل كسب الرزق املستدامة ى الحصول ع ي إ ى الس   قدرات املجتمعات املحلية ع

ر مشروع  ١-ج- ١٥ ى نحو غ ا ع ا، ال جرى صيدها أو االتجار  رية املتجر    نسبة األحياء ال

ر مشروع   )١٥٫٦( جدول  ى نحو غ ا ع ا، ال جرى صيدها أو االتجار  رية املتجر    )٢٠١٩-٢٠١٦(نسبة األحياء ال

 2019 2018 2017 2016 الوحدة البيان
الهدف بحلول 

2030 

ا رية املتاجرة    األحياء ال
 زيادة  10,743 2,840 4,299 عدد  بطريقة قانونية

ر قانونية  خفض  12 3 10 عدد  بطريقة غ

 -  10,755 2,843 4,309 عدد  املجموع

ر قانونية ا غ رية املتاجرة   0.0  0.1 0.1 0.2 النسبة  نسبة األحياء ال

  حصاءاملصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جهاز التخطيط واإل 
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  السادس عشر ملخص الهدف

  غاية ٢٣ عدد الغايات تحت الهدف:
  مؤشر ٢٤ عدد املؤشرات تحت الهدف:

 ٨٧املستدامة=  التنمية أهداف من السادس عشر للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 21  متوفر

ره  0  جاري توف

ر متوفر  2  غ

 1  الينطبق

 0  خاص بحساب املنظمات

 24  املجموع

 

ى إقامة مجتمعات مساملة ال  عشر: السادسالهدف  التشجيع ع

ا أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  ش ف مَّ ُ

ى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة  الجميع إ
ى جميع املستويات  للجميع ع

  

ر من جميع أشكال العنف وما يتصل به١- ١٦الغاية ( ي كل ): الحد بقدر كب   مكان من معدالت الوفيات 
  

  نسمة، حسب العمر ونوع الجنس ١٠٠٬٠٠٠عدد ضحايا القتل العمد لكل  ١- ١- ١٦

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( ، والفئات العمرية.الجنسحسب  نسمة ١٠٠٬٠٠٠لكل  القتل العمد ضحاياعدد   )١٦٫١( جدول 

  2019  2018  2017  2016 الوحدة  الخصائص  الجنس
الهدف بحلول 

2030 
 خفض 0.5 0.40.50.5 لكل مئة ألف نسمة  املجموع ذكور 

 خفض 0.0 0.80.10.0 لكل مئة ألف نسمة  املجموع  اناث

 خفض 0.4 0.50.40.4 لكل مئة ألف نسمة  املجموع  املجموع

ن ن الجنس  1.00 0.00 2.000.200.00  مؤشر التكافؤ ب

  ذكور 
 خفض 0.0 0.00.00.0  لكل مئة ألف نسمة  سنة ١٥أقل من 

 خفض 0.6 0.40.60.5  لكل مئة ألف نسمة  سنة ٦٤ -  ١٥

ر ٦٥  خفض 0.0 0.00.00.0  لكل مئة ألف نسمة  سنة فأك

 خفض 0.0 0.60.00.0 لكل مئة ألف نسمة سنة١٥أقل من  اناث



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
179 
 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( ، والفئات العمرية.الجنسحسب  نسمة ١٠٠٬٠٠٠لكل  القتل العمد ضحاياعدد   )١٦٫١( جدول 

  2019  2018  2017  2016 الوحدة  الخصائص  الجنس
الهدف بحلول 

2030 
 خفض 0.0 0.90.20.0 لكل مئة ألف نسمة سنة٦٤ -  ١٥
ر ٦٥  خفض 0.0 0.00.00.0 لكل مئة ألف نسمة سنة فأك

  املجموع
 خفض 0.0 0.30.00.0 لكل مئة ألف نسمة سنة١٥أقل من 

 خفض 0.5 0.50.50.4 لكل مئة ألف نسمة سنة٦٤ -  ١٥
ر ٦٥  خفض 0.0 0.00.00.0 لكل مئة ألف نسمة سنة فأك

  ذكور 
 خفض 0 000 عدد سنة١٥أقل من 

 خفض 11 71110 عدد سنة٦٤ -  ١٥
ر ٦٥  خفض 0 000 عدد سنة فأك

 خفض 11 71110 عدد املجموع

  اناث
 خفض 0 100 عدد سنة١٥أقل من 

 خفض 0 410 عدد سنة٦٤ -  ١٥
ر ٦٥  خفض 0 000 عدد سنة فأك

 خفض 0 510 عدد املجموع

  املجموع
 خفض 11 100 عدد سنة١٥أقل من 

 خفض 0 111210 عدد سنة٦٤ -  ١٥
ر ٦٥  خفض 0 000 عدد سنة فأك

 خفض 11 121210 عدد املجموع

  ذكور 

 خفض 8 347 عدد لم يسبق له/ـا  الزواج
وج/ ـه  خفض 3 473 عدد م
 خفض 0 000 عدد مطلق/ ـه
 خفض 0 000 عدد أرمل/ ـه
 خفض 11 71110 عدد املجموع

  اناث

 خفض 0 200 عدد لم يسبق له/ـا  الزواج
وج/ ـه  خفض 0 310 عدد م
 خفض 0 000 عدد مطلق/ ـه
 خفض 0 000 عدد أرمل/ ـه
 خفض 0 510 عدد املجموع

  املجموع

 خفض 8 547 عدد لم يسبق له/ـا  الزواج
وج/ ـه  خفض 3 783 عدد م
 خفض 0 000 عدد مطلق/ ـه
 خفض 0 000 عدد أرمل/ ـه
 خفض 11 121210 عدد املجموع

  ذكور 

 خفض 0 001 عدد بدون مؤهل
 خفض 0 001 عدد  ابتدائي

 خفض 7 572 عدد اعدادي/ ثانوي
ي فما فوق  خفض 2 122 عدد جام

ن ر مب  خفض 2 124 عدد غ

  اناث

 خفض 0 000 عدد بدون مؤهل
 خفض 0 000 عدد  ابتدائي

 خفض 0 310 عدد اعدادي/ ثانوي
ي فما فوق  خفض 0 000 عدد جام

ن ر مب  خفض 0 200 عدد غ

  املجموع

 خفض 0 001 عدد بدون مؤهل
 خفض 0 001 عدد  ابتدائي

 خفض 7 882 عدد اعدادي/ ثانوي
ي فما فوق  خفض 2 122 عدد جام

ن ر مب  خفض 2 324 عدد غ

  ذكور 

 خفض 10 7109 عدد  مشتغل
 خفض 1 11 عدد  متعطل

 خفض     عدد للدراسةطالب متفرغ
ل  خفض     عدد متفرغة العمال امل

 خفض     عدد  متقاعد
 خفض     عدد  اخرى 

 خفض  21  عدد  مشتغل  اناث
 خفض   3  عدد  متعطل



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
180 
 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( ، والفئات العمرية.الجنسحسب  نسمة ١٠٠٬٠٠٠لكل  القتل العمد ضحاياعدد   )١٦٫١( جدول 

  2019  2018  2017  2016 الوحدة  الخصائص  الجنس
الهدف بحلول 

2030 
 خفض      عدد  طالب متفرغ للدراسة
ل   خفض      عدد  متفرغة العمال امل

 خفض      عدد  متقاعد
 خفض      عدد  اخرى 

  املجموع

 خفض 10 9119  عدد  مشتغل
 خفض 1 311  عدد  متعطل

 خفض    عدد  طالب متفرغ للدراسة
ل   خفض    عدد  متفرغة العمال امل

 خفض    عدد  متقاعد
 خفض    عدد  اخرى 

  ذكور 

 خفض 0 121  عدد  الدوحة
 خفض 7 256  عدد  الريان
 خفض 1 101  عدد  الوكرة

 خفض   000  عدد  أم صالل
 خفض   110  عدد  الخور 

 خفض   221  عدد  الشمال
 خفض   00   عدد  الظعاين
 خفض 3 11   عدد  الشحانية

  اناث

 خفض  11  عدد  الدوحة
 خفض  0  عدد  الريان
 خفض  4  عدد  الوكرة

 خفض     عدد  أم صالل
 خفض     عدد  الخور 

 خفض     عدد  الشمال
 خفض     عدد  الظعاين
 خفض     عدد  الشحانية

  املجموع

 خفض 0 231  عدد  الدوحة
 خفض 7 256  عدد  الريان
 خفض 1 501  عدد  الوكرة

 خفض   000  عدد  أم صالل
 خفض   110  عدد  الخور 

 خفض   221  عدد  الشمال
 خفض   000  عدد  الظعاين
 خفض 3 011  عدد  الشحانية

  ذكور 
عالقة الضحية 

  بالجاني

 خفض        عدد  الزوج/ـة
 خفض        عدد  احد افراد االسر االخرون

 خفض    23  عدد  املعارف
 خفض 11 5810  عدد  اخرى 

  اناث
عالقة الضحية 

  بالجاني

 خفض   2  عدد  الزوج/ـة
 خفض   3  عدد  احد افراد االسر االخرون

 خفض      عدد  املعارف
 خفض  1   عدد  اخرى 

  املجموع
عالقة الضحية 

  بالجاني

 خفض 0 200 عدد الزوج/ـة
 خفض 0 300 عدد احد افراد االسر االخرون

 خفض 0 230 عدد  املعارف
 خفض 11 5910 عدد  اخرى 

  ذكور 
 خفض    22  عدد  سالح ناري 
 خفض 4 486  عدد  اداة حادة
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  )٢٠١٩- ٢٠١٦( ، والفئات العمرية.الجنسحسب  نسمة ١٠٠٬٠٠٠لكل  القتل العمد ضحاياعدد   )١٦٫١( جدول 

  2019  2018  2017  2016 الوحدة  الخصائص  الجنس
الهدف بحلول 

2030 
وسائل ارتكاب 

  الجريمة

 خفض 3 1    عدد  دهس بالسيارة
 خفض        عدد  الضرب باليد

 خفض        عدد  آلة راضة
 خفض        عدد  قطعة خشب

 خفض    11  عدد  الخنق
 خفض 4 2    عدد  اخرى 

 خفض        عدد  االعتداء
 خفض   1    عدد  مطرقة

  اناث
ارتكاب وسائل 
  الجريمة

 خفض   3  عدد  سالح ناري 
 خفض   2  عدد  اداة حادة

 خفض      عدد  دهس بالسيارة
 خفض      عدد  الضرب باليد

 خفض      عدد  آلة راضة
 خفض      عدد  قطعة خشب

 خفض  1   عدد  الخنق
 خفض      عدد  اخرى 

 خفض      عدد  االعتداء
 خفض      عدد  مطرقة

  املجموع
وسائل ارتكاب 

  الجريمة

 خفض    52  عدد  سالح ناري 
 خفض 4 686  عدد  اداة حادة

 خفض 3 1    عدد  دهس بالسيارة
 خفض        عدد  الضرب باليد

 خفض        عدد  آلة راضة
 خفض        عدد  قطعة خشب

 خفض    12  عدد  الخنق
 خفض 4 2    عدد  اخرى 

 خفض        عدد  االعتداء
 خفض   1    عدد  مطرقة

 حصاءاملصدر: وزارة الداخلية وحسابات جهاز التخطيط واإل 
 

نسمة١٠٠٬٠٠٠لكلضحايا القتل العمدعدد : )١٦٫١(شكل
  )٢٠١٩-٢٠١٦حسب الجنس (

 

  العمد القتل ضحاياعدد): ١٦٫٢شكل(
 نسمة ١٠٠٬٠٠٠ لكل 

  

اعات لكل الوفيات املتصلة  ٢- ١- ١٦  نسمة، حسب العمر والجنس والسبب ١٠٠٬٠٠٠بال

اعات لكل   )١٦٫٢( جدول    )٢٠١٩- ٢٠١٦(حسب الجنس والفئات العمريةنسمة  ١٠٠٬٠٠٠عدد الوفيات املتصلة بال
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 2019 2018 20162017 الوحدة الفئات العمرية الجنس
الهدف بحلول 

2030 

 ذكور 

 خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة سنة ١٥أقل من 
 خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة سنة ٦٤ - ١٥
ر ٦٥  خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة سنة فأك

 خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة  املجموع

 اناث

 خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة سنة ١٥أقل من 
 خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة سنة ٦٤ - ١٥
ر ٦٥  خفض 0 0 0 0 نسمةلكل مئة ألف  سنة فأك

 خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة  املجموع

 املجموع

 خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة سنة ١٥أقل من 
 خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة سنة ٦٤ - ١٥
ر ٦٥  خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة سنة فأك

 خفض 0 0 0 0 لكل مئة ألف نسمة  املجموع

ن  نمؤشر التكافؤ ب           الجنس

  املصدر: وزارة الداخلية

 نسبة السكان الذين تعرضوا (أ) للعنف البدني و (ب) النفس و(ج) الجنس خالل االث عشر شهرا السابقة ٣- ١- ١٦

  )١٦٫٣( جدول 
، والفئات العمرية، تعرضوا للعنف البدني أو النفس أو الجنس حسب الجنس الذينالسكان ونسبة عدد 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( والحالة التعليمية، والحالة االجتماعية، والعالقة بقوة العمل و البلدية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص
الهدف بحلول 

2030 

  شخص سليم
  خفض 804 607 847 924 عدد  ذكور 
  خفض 459 424 390 360 عدد  اناث

  خفض 1263 1031 1237 1284 عدد املجموع

شخص ذوي 
  االعاقة

  خفض 0 3  0    0   عدد  ذكور 
  خفض  0   4  0    0   عدد  اناث

  خفض  0   7  0    0   عدد املجموع

  الجنس
 خفض 804 610 847 924عدد ذكور 
 خفض 459 428 390 360عدد اناث

 خفض 1263 1038 1237 1284عدداملجموع

 من النسبة
ي السكان  اجما

 خفض  0.04  0.03  0.04 0.05 النسبة  ذكور 
 خفض  0.06  0.06  0.06  0.06 النسبة  اناث

 خفض  ٠٫٠٥  0.04  0.05  0.05 النسبة املجموع
ن ن الجنس   1.0 2.8 0.7 0.5 0.4 مؤشر التكافؤ ب

ذكور 

  خفض 41 28 4230 عدد سنة١٥اقل من 
  خفض 751 577 803 870 عددسنة٦٤ - ١٥
ر ٦٥   خفض 8 5 8 9 عددسنة فأك

ن ر مب   خفض 4 -336 عدد غ
  خفض 804 610 954847 عدد  املجموع

اناث

  خفض 11 74 1413 عدد سنة١٥اقل من 
  خفض 442 350 370 342 عددسنة٦٤ - ١٥
ر ٦٥   خفض 4 4 3 1 عددسنة فأك

ن ر مب   خفض 2 -34 عددغ
  خفض 459 428 360390 عدد املجموع

املجموع

  خفض 52 102 5643 عددسنة١٥ اقل من
  خفض 1,193 927 1,173 1,212 عددسنة٦٤ - ١٥
ر ٦٥   خفض 12 9 11 10 عددسنة فأك

ن ر مب   خفض 6 - 3610 عددغ
  خفض 1,263 1,038 1,3141,237 عدد املجموع

ذكور 
  خفض 478 333 364 429 عددلم يسبق له/ـا  الزواج

وج/ ـه   خفض 322 266 483 495 عددم
  خفض 4 11 - - عددمطلق/ ـه
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  )١٦٫٣( جدول 
، والفئات العمرية، تعرضوا للعنف البدني أو النفس أو الجنس حسب الجنس الذينالسكان ونسبة عدد 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( والحالة التعليمية، والحالة االجتماعية، والعالقة بقوة العمل و البلدية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص
الهدف بحلول 

2030 
  خفض - - - - عدد أرمل/ ـه
  خفض 804 610 847 924 عدد املجموع

اناث

  خفض 166 192 98 118 عددلم يسبق له/ـا  الزواج
وج/ ـه   خفض 249 204 292 242 عددم
  خفض 40 31 - - عددمطلق/ ـه
  خفض 4 1 - - عدد أرمل/ ـه
  خفض 459 428 390 360 عدد املجموع

املجموع

  خفض 644 525 462 547 عددلم يسبق له/ـا  الزواج
وج/ ـه   خفض 571 470 775 737 عددم
  خفض 44 42 - - عددمطلق/ ـه
  خفض 4 1 - - عدد أرمل/ ـه
  خفض 1,263 1,038 1,237 1,284 عدد املجموع

ذكور 

  خفض 109 86 98 99 عددبدون مؤهل
  خفض 99 81 89 94 عدد ابتدائي

  خفض 304 225 - - عدداعدادي/ ثانوي
ي فما فوق   خفض 145 99 169 186 عددجام

ن ر مب   خفض 147 119 168 205 عددغ
  خفض 804 610 524 584 عدد املجموع

اناث

  خفض 49 53 62 34 عددبدون مؤهل
  خفض 55 34 44 35 عدد ابتدائي

  خفض 197 137 - - عدداعدادي/ ثانوي
ي فما فوق   خفض 68 91 83 59 عددجام

ن ر مب   خفض 90 113 60 78 عددغ
  خفض 459 428 249 206 عدد املجموع

املجموع

  خفض 158 139 160 133 عددبدون مؤهل
  خفض 154 115 133 129 عدد ابتدائي

  خفض 501 362 - - عدداعدادي/ ثانوي
ي فما فوق   خفض 213 190 252 245 عددجام

ذكور 

  خفض 366 74 338 378  عدد  الدوحة
  خفض 271 287 328 296  عدد  الريان
  خفض 58 87 82 148  عدد  الوكرة

  خفض 59 1 - 22  عدد  أم صالل
  خفض 19 109 72 31  عدد  الخور 

  خفض 5 18 - 2  عدد  الشمال
  خفض - 7 - 14  عدد  الظعاين
  خفض 26 27 27 33  عدد  الشحانية
  خفض 804 610 847 924  عدد  املجموع

اناث

  خفض 205 238 209 194  عدد  الدوحة
  خفض 134 81 83 78  عدد  الريان
  خفض 40 38 29 46  عدد  الوكرة

  خفض 58 - - 16  عدد  أم صالل
  خفض 13 54 64 9  عدد  الخور 

  خفض 2 10 - -  عدد  الشمال
  خفض 1 - - 14  عدد  الظعاين
  خفض 6 7 5 3  عدد  الشحانية
  خفض 459 428 390 360  عدد  املجموع

املجموع
  خفض 571 312 572547 عدد  الدوحة
  خفض 405 368 374411 عدد  الريان
  خفض 98 125 194111 عدد  الوكرة

  خفض 117 1-38 عدد أم صالل
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  )١٦٫٣( جدول 
، والفئات العمرية، تعرضوا للعنف البدني أو النفس أو الجنس حسب الجنس الذينالسكان ونسبة عدد 

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( والحالة التعليمية، والحالة االجتماعية، والعالقة بقوة العمل و البلدية

 2019 2018 2017 2016 الوحدة الخصائص
الهدف بحلول 

2030 
  خفض 32 163 40136 عدد  الخور 

  خفض 7 28-2 عدد  الشمال
  خفض 1 7-28 عدد الظعاين
  خفض 32 34 3632 عدد الشحانية
  خفض 1,263 1,038 1,2841,237 عدد  املجموع

ذكور 

  خفض 731 515 912838 عدد  مشتغل
  خفض - --- عدد  متعطل

  خفض 28 5559 عدد طالب متفرغ للدراسة
ل   خفض - --- عدد التعمل ومتفرغة العمال امل

  خفض 7 117 عدد  متقاعد
  خفض 38 6329 عدد  اخرى 

  خفض 804 610 924847 عدد  املجموع

اناث

  خفض 398 211 283365 عدد  مشتغل
  خفض - --- عدد  متعطل

  خفض 1 1252 عدد طالب متفرغ للدراسة
ل   خفض 53 122 7121 عدد التعمل ومتفرغة العمال امل

  خفض 2 1-3 عدد  متقاعد
  خفض 5 2242 عدد  اخرى 

  خفض 459 428 360390 عدد  املجموع

املجموع

  خفض 1,129 726 1,1951,203 عدد  مشتغل
  خفض - --- عدد  متعطل

  خفض 29 67111 عدد طالب متفرغ للدراسة
ل   خفض 53 122 7121 عدد التعمل ومتفرغة العمال امل

  خفض 9 418 عدد  متقاعد
  خفض 43 8571 عدد  اخرى 

  خفض 1,263 1,038 1,2841,237 عدد  املجموع
  حصاءاملصدر: وزارة الداخلية وحسابات جهاز التخطيط واإل 

  
  

ا ٤- ١- ١٦ ي أنحاء املنطقة ال يعيشون ف ى األقدام بمفردهم   نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند تجوالهم ع
  )٢٠١٩-٢٠١٦(مؤشر السالم العاملي   )١٦٫٤( جدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 البيان

رتيب العاملي  27 31 56 34 34  ال

ى مستوى الشرق األوسط وشمال افريقيا رتيب ع  1 1 3 1 1ال

 1.616 1.696 1.869 1.664 1.716 املؤشر

  املصدر: تقرير مؤشر السالم العاملي

  )١٦٫٥جدول (
ى تجوالهم عند باألمان يشعرون  الذين السكان نسبة  املنطقة أنحاء ي بمفردهم األقدام ع

ا يعيشون  ال   )٢٠١٩-٢٠١٦(حسب الجنس   ف

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  الجنس
الهدف بحلول 

2030 
 100 100 100 100 100النسبة  ذكور 

 100 100 100 100 100النسبة  اناث

 100 100 100 100 100النسبة  املجموع

ن ن الجنس  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 مؤشر التكافؤ ب

  

اء مايتعرض له األطفال من سوء املعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف والتعذيب٢- ١٦الغاية (   ): إ
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ن سنة واحدة و نسبة  ١- ٢- ١٦ راوح أعمارهم ب سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفس من جانب مقدمي  ١٧األطفال الذين ت
ي الشهر السابق   الرعاية 

  )١٦٫٦جدول (
ن  راوح أعمارهم ب حسب الجنس والجنسية والحالة سنة وفقًا لطريقة تأديب الطفل ١٤ - ٢نسبة  األطفال  الذين ت

  )٢٠١٢(التعليمية لرب االسرة 

 الوحدة  البيان

ي  العمر نسبة   ى: ١٤ -  ٢األطفال    سنة الذين تعرضوا إ
الهدف بحلول 

ر   2030 تأديب غ
عنيف فقط

عقاب 
 نفس

أي أسلوب  عقاب بدني
أي عقاب  تأديب عنيف

 شديد بدني

 الجنس
 0.0 53.1 6.6 46.437.7 37.9 النسبة ذكور 

 0.0 46.3 6.1 39.830.4 41.5 النسبة إناث

الفئات 
 العمرية

 0.0 46.5 8.5 35.435.2 36.5 النسبة  سنة ٤ – ٢

 0.0 49.0 5.4 43.232.5 42.5 النسبة سنة ٩ – ٥

 0.0 52.6 6.3 38.147.435.7 النسبة سنة  ١٤ – ١٠

املستوى 
التعليمي 
 رةلرب األس

 0.0 62.9 15.6 28.456.549.3 النسبة دون تعليم

 0.0 64.9 4.5 25.558.547.2 النسبة ابتدائي

 0.0 60.2 6.9 33.955.440.1 النسبة إعدادي

 0.0 54.4 7.9 39.045.837.1 النسبة ثانوي 

ي فما فوق   0.0 44.6 5.2 42.738.430.2 النسبة جام

ي العمر   ١٤ - ٢نسبة  األطفال  
ى:  سنوات  الذين تعرضوا إ

 0.0 6.6 39.637.946.437.7 النسبة

 0.0 49.9 39.643.334.36.4 النسبة املجموع

ن ن الجنس  1.00 0.87 0.92 0.81 0.86 1.09   مؤشر التكافؤ ب

  ، ال تتوفر بيانات محدثةمسح العنقودي متعدد املؤشرات املصدر: 

راوح الذين األطفال ): نسبة١٦٫٥شكل( ن أعمارهم ت   تعّرضوا والذين سنة ١٤ واحدة و سنة ب
 )املئوية بالنسبة) السابق الشهر ي الرعاية مقّدمي من جانب نفس اعتداء أو/و بدني عقاب ألي

 

 نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل االستغالل ١٠٠،٠٠٠تجار بالبشر لكل عدد ضحايا اإل ٢- ٢- ١٦

  )١٦٫٧( جدول 
  وشكل االستغالل والفئات العمريةنسمة، حسب الجنس  ١٠٠،٠٠٠تجار بالبشر لكل عدد ضحايا اإل

)٢٠١٩- ٢٠١٦(  

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  البيان
الهدف بحلول 

2030 

  ضحايا االتجار بالبشر املكتشفة
  0  0  0  0  0  عدد

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  لكل مئة الف نسمة

  الجنس
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  لكل مئة الف نسمة  ذكور 

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  لكل مئة الف نسمة  اناث

  وشكل االستغالل والفئات العمريةنسمة، حسب الجنس  ١٠٠،٠٠٠تجار بالبشر لكل عدد ضحايا اإل  )١٦٫٧( جدول 
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)٢٠١٩- ٢٠١٦(  

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  البيان
الهدف بحلول 

2030 

الفئات 
  العمرية

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  لكل مئة الف نسمة  سنة ١٥اقل من 

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  لكل مئة الف نسمة  سنة ٢٤- ١٥

ر ٢٥   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  لكل مئة الف نسمة  سنة فاك

شكل 
  االستغالل

ضحايا االتجار بالبشر الذين 
تم اكتشافهم بغرض 
  االستغالل الجنس 

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 لكل مئة الف نسمة

ضحايا االتجار بالبشر الذين 
تم اكتشافهم بسبب 

السخرة والعبودية 
  والعبودية 

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 لكل مئة الف نسمة

ضحايا االتجار بالبشر الذين 
 تم اكتشافهم إلزالة األعضاء

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 لكل مئة الف نسمة

ضحايا االتجار بالبشر الذين 
 تم اكتشافهم ألغراض أخرى 

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 لكل مئة الف نسمة

ن ن الجنس   - - - -  -   مؤشر التكافؤ ب

  اللجنة الوطنية لحقوق االنساناملصدر: 

ن  ٣- ٢- ١٦ راوح أعمارهم ب   سنة الذين تعرضوا للعنف الجنس قبل سن الثامنة عشرة ٢٩سنة و  ١٨نسبة الشابات والشبان الذين ت

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

ي وكفالة تكافؤ الفرص لوصول ٣- ١٦الغاية ( ى الصعيدين الوط والدو ى العدالة ): تعزيز سيادة القانون ع   الجميع إ

رها من آليات  ١-٣- ١٦ ى السلطات املختصة أو غ نسبة ضحايا العنف خالل االث عشر شهرًا السابقة الذين أبلغوا عما تعرضوا له من إيذاء إ
ا رسمياً  رف  اعات املع  تسوية ال

 

  

 )١٦٫٨جدول(
ى السلطات  رها عدد ضحايا العنف الذين أبلغوا عما تعرضوا له من إيذاء إ املختصة أو غ

ا رسميًا رف  اعات املع   )٢٠١٩-٢٠١٦( حسب نوع االيذاء والجنس  من آليات تسوية ال
 2019 2018 2017 2016 الوحدة الجنس  نوع االيذاء

 االيذاء الجسيم
 23 4 6  24 عدد  ذكور 

 1 3 0 5 عدد اناث

 24 7 6 29 عدد املجموع

 االيذاء االعتيادي
 1,247 1,018 1,5061,275 عدد  ذكور 

 562 542 613568 عدد اناث

 1,809 1,560 2,1191,843 عدد املجموع

 املجموع
 1,270 1,022 1,5301,281 عدد  ذكور 

 563 545 618568 عدد اناث 

 1,833 1,567 2,1481,849 عدد املجموع 

ن ن الجنس  0.44 0.53 0.44 0.40 مؤشر التكافؤ ب

   املصدر: وزارة الداخلية 
 وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء

  

ر  ٢-٣- ١٦ م كنسبة من مجموع السجناء املحكوماملحتجزون غ   عل
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ر   )١٦٫٨جدول ( م كنسبة من مجموع السجناء ( املحكوماملحتجزون غ  )٢٠١٩- ٢٠١٦عل

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  البيان

م ر املحكوم عل  0 0 00 عدد  *عدد املحتجزين غ

ي عدد السجناء  1719 1,360 13871464 عدد  **اجما

ر املحكو  نسبة م كنسبة من مجموع  ماملحتجزون غ عل
  السجناء

 0 0 00 النسبة

رر أي أن االحتجاز ليس ضروريا ألسباب مثل منع الفرارو * املحتجز  الضحايا أو وحماية  ن بدون محاكمة: احتجاز االشخاص الذين ينتظرون املحكمة دون م
  الشهود أو منع ارتكاب جرائم اخرى 

اية العام ي عدد السجناء  ي عدد السجناء: يشمل اجما   ** اجما
  املصدر: وزارة الداخلية

  

ر رسمية لتسوية املنازعات،   ٣-٣- ١٦ ى آلية رسمية أو غ ن والذين تمكنوا من الوصول إ ن املاضي ي العام نسبة السكان الذين عانوا من نزاع 
  اآللية حسب نوع

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

ا ومكافحة جميع أشكال ٤- ١٦الغاية( رداد األصول املسروقة وإعاد ر املشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز اس ر من التدفقات غ ): الحد بقدر كب
  ٢٠٣٠الجريمة املنظمة، بحلول عام 

ر املشروعة الداخليالقيمة االجمال ١- ٤- ١٦  ة والخارجة (بالقيمة الحالية لدوالرات الواليات املتحدة)ة للتدفقات املالية غ

ر املشروعة حسب عدد حاالت األ   )١٦٫٩( جدول    )٢٠١٩- ٢٠١٦( النوعموال غ

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  النوع
الهدف بحلول 

2030 
 خفض 3 422 عدد  الفساد (الرشوة)

 خفض 3 161 عدد  موال)األ الجنائية (غسل 

 خفض 0 000 عدد  التجارية

 خفض 6 583 عدد  املجموع
  املصدر: وزارة الداخلية

  
  

  )١٦٫١٠( جدول 
ر املشروعة الداخلة والخارجة (بالقيمة الحالية يالقيمة االجمال ة للتدفقات املالية غ

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(لدوالرات الواليات املتحدة)

 2019 2018 2017 2016  الوحدة اتجاة التدفق
الهدف بحلول 

2030 
 خفض 26,027618,60070,945493,151 دوالر أمريكي   الواردة

 خفض 54,795154,46811,773109,630 دوالر أمريكي   الصادرة

 خفض 80,822773,06882,718602,781  دوالر أمريكي  املجموع
  املصدر: وزارة الداخلية

  

ا أو املسلمة ال تحرت  سلحة املضبوطة أو املعثور نسبة األ  ٢- ٤- ١٦ ر املشروع/ظروفها أو تثبتت من ذلك، العل سلطة املختصة عن مصدرها غ
 تمشيًا مع الصكوك الدولية

  

  )١٦٫١١جدول (
ر  سلحة املضبوطة أو املعثور األ  عدد ا أو املسلمة ال تحرت سلطة املختصة عن مصدرها غ عل

حسب نوع السالح واإلجراءات املشروع/ظروفها أو تثبتت من ذلك، تمشيًا مع الصكوك الدولية 
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)٢٠١٩- ٢٠١٦(  

 2019 2018 2017 2016 الوحدة  االجراءات  نوع السالح
  الهدف بحلول 

2030 

  سلحة خفيفةأ

 خفض 22 301928 عدد ضبط

  خفض 0 0046 عدد  تقييد

  خفض 0 000 عدد  اقتفاء أثر

  خفض 22 301974 عدد  املجموع

  متوسطةسلحة أ

  خفض 1 001 عدد ضبط

  خفض 4 0027 عدد  تقييد

  خفض 2 000 عدد  اقتفاء أثر

  خفض 7 0028 عدد  املجموع

ي   املجموع الك

  خفض 23 301929 عدد ضبط

  خفض 4 0073 عدد  تقييد

  خفض 2 000 عدد  اقتفاء أثر

  خفض 29 3019102 عدد  املجموع

  املصدر: وزارة الداخلية
  

ر من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما٥- ١٦الغاية(   ): الحد بقدر كب

ى األقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة ملسؤول ح ١- ٥- ١٦ م أولئك نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة ع ن و املسؤولكومي، أو طلب م
 ن دفع رشوة، خالل االث عشر شهرًا السابقةو الحكومي

  

  )١٦٫١٢( جدول 
ى األقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة ملسؤول حكومي، أو طلب  عدد األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة ع

م أولئك املسؤول   )٢٠١٩-٢٠١٦( حسب الجنس ن دفع رشوةو ن الحكوميو م

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  الجنس
الهدف بحلول 

2030 
  خفض 9 15 5 33 عدد  ذكور 
  خفض 0 0 0 3 عدد  إناث

  خفض 9 15 5 36 عدد  املجموع
ن ن الجنس   1.00  0.00 0.00 0.00 0.09  مؤشر التكافؤ ب

ى للقضاءاملصدر: املجلس األ      وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء ع

  
ا اولئك نسبة االعمال التجارية ال اتصلت مرة  ٢- ٥- ١٦ ى مسؤول حكومي او طلب م ى االقل بمسؤول حكومي ودفعت رشوة ا واحدة ع

ن دفع رشوة خالل االث عشر شهرا السابقة ن الحكومي   املسؤول

ى دولة قطر دف الدول اقل نموا الراعية للمؤشر  الن املنظمة املؤشر الينطبق ع   الستيفاء املسح الخاص به تس

  

ى جميع املستويات): إنشاء ٦- ١٦الغاية (  مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة ع

انية األصلية املعتمدة، بحسب القطاع (أو بحسب رموز  ١- ٦- ١٦ انيةالنفقات الحكومية األولية كنسبة من امل   )ماشابهأو  امل

   

  

انية األصلية املعتمدة، حسب ال ) ١٦٫١٣( جدول  انيةنفقات الحكومية األولية كنسبة من امل   )٢٠١٩-٢٠١٦( بنود امل
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انية  2019 2018 2017 2016  الوحدة بنود امل

  52.20 48.00 49.50 مليار ريال قطري  الرواتب واألجور 

  53.50 52.90 58.50مليار ريال قطري املصروفات الجارية األخرى

  4.50 4.30 3.70مليار ريال قطري املصروفات الرأسمالية الثانوية

  93.00 93.20 90.80مليار ريال قطري  الرئيسيةاملشاريع 

  203.20 198.40 202.50مليار ريال قطري  املجموع

  25.70 24.20  24.40النسبة  الرواتب واألجور 

  26.30 26.70  28.90النسبةاملصروفات الجارية األخرى

  2.20 2.20  1.80النسبةاملصروفات الرأسمالية الثانوية

  45.80 47.00  44.80النسبة الرئيسيةاملشاريع 

   100 100 100 النسبة  املجموع

  املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء
  

ي االستفادة من الخدمات العامة ٢- ٦- ١٦ رة  م األخ ن عن تجرب  نسبة السكان الراض

ي استعمال الخدمات العامة  )١٦٫١٤( جدول  رة لهم  ن عن التجربة األخ   ٢٠١٢  نسبة السكان الراض

 الوحدة الجنسنوع الخدمة
حياة 

  سرةاأل 
صداقاتال

خدمات 
التعليمية

خدمات 
 الصحية

بيئة ال
عيشيةامل

الوظيفة 
 الحالية

معاملة 
خريناآل 

املظهر
ي  االرض

الحياة 
بشكل عام

الدخل 
الجاري 

  قطريون 
 97.2 92.2 92.5 91.8 97.7  90.2 53.5 94.4 91.2 91.8النسبة  ذكور 
 97.5 98.2 98.5 98.0 97.1  96.3  97.7  92.3  96.8 97.7النسبة  اناث

ن ر قطري   غ
 92.1 92.7 93.1 90.6 94.3  86.2 49.7  93.5 92.4 93.4النسبة  ذكور 
 93.7 97.9 96.9 95.9 94.8  93.2  95.9  93.9  94.6 97.8النسبة  اناث

ي   االجما
 93.6 92.5 92.9 91.0 95.3  87.5 50.9 93.9 92.0 92.8 النسبة  ذكور 
 94.9 98.0 97.5 96.6 95.5  94.2  96.5  93.2  95.3 97.7 النسبة  اناث

ن ن الجنس  1.01 1.06 1.05 1.06 - - - - 1.04 1.05  مؤشر التكافؤ ب
  التوجد بيانات محدثه من املصدر

  .سح العنقودي املتعدد املؤشراتامل،  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
  

ى جميع املستويات): ٧- ١٦الغاية ( ي ع ى نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثي   كفالة اتخاذ القرارات ع

ي املؤسسات العامة (الهيئات التشريعية  ١- ٧- ١٦ نسبة الوظائف (حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية) 
ى الصعيد الوطالوطنية واملحلية، والخدمة العامة، والسلطة القضائية) م   قارنة بمستويات التوزيع ع

ر) حسب املهن والقطاع ١٥ن اقتصاديا (السكان النشيط نسبة  )١٦٫١٥( جدول   ٢٠١٩ سنة فأك

  املهنة

 القطاع

إدارة 
 حكومية

مؤسسة /
شركة 
حكومية

 خاص مختلط
دبلوماس 
ى /  / دو
 اقليمى

ي ر رب ي غ  املجموع م

 2.1 0.0 0.3 10.4 1.8 4.5 6.1 4.6العليا واملديروناملشرعون وموظفو اإلدارة 

 9.6 0.1 72.0 39.2 6.9 22.3 25.2 39.6 االختصاصيون 

 6.5 0.8 4.3 4.6 5.7 15.8 19.3 14.0الفنيون واالختصاصيون املساعدون

 4.8 0.0 23.0 25.8 3.2 15.2 9.1 23.0الكتبة

ي املحالت ي الخدمات والباعة  العاملون 
 9.5 11.6 0.0 14.0 8.9 8.3 9.8 14.8 التجارية واألسواق

ي الزراعة وصيد األسماك  1.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0العمال املهرة 

ا من املهن ي الحرف وما إل  32.9 0.0 0.0 0.0 40.5 13.1 14.4 2.2العاملون 

 14.1 32.8 0.0 3.2 13.7 12.2 5.4 0.5مشغلو 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  مسح ،حصاءواإل  التخطيط جهاز: املصدر

ر) حسب املهن والقطاع ١٥اقتصاديا (ات يالنشيط الذكور  نسبة  )١٦٫١٦( جدول   ٢٠١٩ سنة فأك
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  املهنة

 القطاع

إدارة 
 حكومية

مؤسسة /
شركة 
حكومية

 خاص مختلط
دبلوماس 
ى /  / دو
 اقليمى

ي ر رب ي غ  املجموع م

 2.1 0.0 0.5 8.3 1.7 4.4 6.8 5.2املشرعون وموظفو اإلدارة العليا واملديرون

 7.6 0.0 82.1 38.3 5.3 19.8 22.4 32.3 االختصاصيون 

 6.8 0.0 1.8 4.4 5.7 17.7 22.1 15.3واالختصاصيون املساعدونالفنيون

 3.7 0.1 15.6 20.5 2.5 9.4 6.2 22.0الكتبة

ي املحالت ي الخدمات والباعة  العاملون 
 8.1 8.1 0.0 20.0 7.6 9.3 5.1 19.4 التجارية واألسواق

ي الزراعة وصيد األسماك  1.4 0.0 0.0 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0العمال املهرة 

ا من املهن ي الحرف وما إل  38.1 0.0 0.0 0.0 43.3 15.7 17.9 3.3العاملون 

 16.3 86.7 0.0 4.6 14.7 14.6 6.8 0.7مشغلو 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  مسح ،حصاءواإل  التخطيط جهاز: املصدر

  
ر) حسب املهن والقطاع ١٥ن اقتصاديا (النشيط اإلناث نسبة  )١٦٫١٦( جدول   ٢٠١٩ سنة فأك

  املهنة

 القطاع

إدارة 
 حكومية

مؤسسة /
شركة 
حكومية

 خاص مختلط
دبلوماس 
ى /  / دو
 اقليمى

ي ر رب ي غ  املجموع م

 2.2 0.0 0.0 15.4 3.4 5.0 3.1 3.3املشرعون وموظفو اإلدارة العليا واملديرون

 22.4 0.1 44.5 41.3 29.5 34.9 36.6 54.6 االختصاصيون 

 5.0 1.3 11.1 5.2 5.8 6.4 7.8 11.4الفنيون واالختصاصيون املساعدون

 11.4 0.0 43.1 38.1 12.9 44.7 21.1 25.0الكتبة

ي  ي املحالتالعاملون  الخدمات والباعة 
 18.5 13.7 0.0 0.0 29.5 3.3 28.7 5.2 التجارية واألسواق

ي الزراعة وصيد األسماك  0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0العمال املهرة 

ا من املهن ي الحرف وما إل  0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0العاملون 

 40.2 84.4 1.3 0.0 18.8 5.8 2.6 0.4مشغلو 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  مسح ،حصاءواإل  التخطيط جهاز: املصدر

 
ر)  ١٥( ن اقتصادياالنشيطالسكان عدد   )١٦٫١٨( جدول    ٢٠١٩ حسب املهن والفئات العمريةسنة فأك

 فئات العمر

 املهنة

فو 
وظ

وم
ن 
عو
شر

امل
ون
ير
ملد
 وا
ليا
لع
ة ا
دار

اإل
 

ن  و
صي

صا
خت
اال

 

ن 
يو
ص
صا

خت
اال
ن و

يو
فن
ال

ن  و
عد

سا
امل

 

بة
كت
ال

 

ت 
دما

لخ
ي ا

ن 
لو
عام

ال
ت 
حال

 امل
 ي
عة

لبا
وا

اق
سو

واأل
ية 
جار

الت
 

عة 
را ز

 ال
 ي
هرة

 امل
ال
عم

ال
ك
ما
ألس

د ا
صي

و
رف 

لح
ي ا

ن 
لو
عام

ال
 

ما 
و

هن
 امل
من

ا 
إل

 

ت 
دا
ملع
 وا
الت

اآل
لو 
شغ

م
وها

مع
مج

و
دية 

عا
 ال
هن

امل
 

وع
جم

امل
 

15 - 19 0.0 0.0 0.63.11.30.00.2 0.4 0.4 0.5 
20 - 24 5.4 7.1 10.617.618.97.49.5 9.2 12.9 11.1 
25 - 29 7.1 11.2 14.714.516.619.415.6 14.1 17.5 15.2 
30 - 34 16.1 19.6 21.221.523.830.125.3 22.8 22.7 23.2 
35 - 39 16.2 17.9 13.915.015.114.017.6 16.5 17.1 16.7 
40 - 44 17.6 17.0 17.511.110.215.614.6 15.5 14.7 14.7 
45 - 49 13.4 11.9 7.36.86.35.88.6 8.3 8.3 8.5 
50 - 54 10.5 7.8 8.84.84.35.15.7 7.8 3.7 6.0 
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ر)  ١٥( ن اقتصادياالنشيطالسكان عدد   )١٦٫١٨( جدول    ٢٠١٩ حسب املهن والفئات العمريةسنة فأك

 فئات العمر

 املهنة

فو 
وظ

وم
ن 
عو
شر

امل
ون
ير
ملد
 وا
ليا
لع
ة ا
دار

اإل
 

ن  و
صي

صا
خت
اال

 

ن 
يو
ص
صا

خت
اال
ن و

يو
فن
ال

ن  و
عد

سا
امل

 

بة
كت
ال

 

ت 
دما

لخ
ي ا

ن 
لو
عام

ال
ت 
حال

 امل
 ي
عة

لبا
وا

اق
سو

واأل
ية 
جار

الت
 

عة 
را ز

 ال
 ي
هرة

 امل
ال
عم

ال
ك
ما
ألس

د ا
صي

و
رف 

لح
ي ا

ن 
لو
عام

ال
 

ما 
و

هن
 امل
من

ا 
إل

 

ت 
دا
ملع
 وا
الت

اآل
لو 
شغ

م
وها

مع
مج

و
دية 

عا
 ال
هن

امل
 

وع
جم

امل
 

55 - 59 7.5 4.9 3.03.12.32.11.9 3.3 1.6 2.6 
60 - 64 4.0 2.0 1.82.10.90.20.8 1.6 0.9 1.2 

65 + 2.1 0.6 0.60.50.30.40.3 0.4 0.2 0.4 

 100.0 100.0 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0 100.0 100.0  املجموع

  بالعينة العاملة القوى  مسح ،حصاءواإل  التخطيط جهاز: املصدر
  

ر) حسب املهن والفئات العمرية ١٥( ن اقتصادياالنشيط الذكور عدد   )١٦٫١٨( جدول    ٢٠١٩ سنة فأك

 فئات العمر

 املهنة

فو 
وظ

وم
ن 
عو
شر

امل
ون
ير
ملد
 وا
ليا
لع
ة ا
دار

اإل
 

ن  و
صي

صا
خت
اال

 

ن 
يو
ص
صا

خت
اال
ن و

يو
فن
ال

ن  و
عد

سا
امل

 

بة
كت
ال

 

ت 
دما

لخ
ي ا

ن 
لو
عام

ال
ي 

عة 
لبا
وا

ت 
حال

امل
اق
سو

واأل
ية 
جار

الت
 

عة 
را ز

 ال
 ي
هرة

 امل
ال
عم

ال
ك
ما
ألس

د ا
صي

و
 

ما 
ف و

حر
 ال
 ي
ن و

امل
لع
ا

هن
 امل
من

ا 
إل

 

ت 
دا
ملع
 وا
الت

اآل
لو 
شغ

م
وها

مع
مج

و
دية 

عا
 ال
هن

امل
 

وع
جم

امل
 

15 - 19 0.0 0.6 1.40.70.00.20.4 0.4 0.4 0.0 
20 - 24 5.0 9.5 15.417.67.49.59.2 15.7 10.9 5.0 
25 - 29 10.3 15.0 14.117.119.415.614.1 19.0 15.4 10.3 
30 - 34 17.4 21.2 21.024.930.125.322.8 21.2 23.0 17.4 
35 - 39 18.3 13.7 14.815.314.017.616.5 14.8 16.4 18.3 
40 - 44 17.0 17.5 11.79.515.614.615.5 14.2 14.6 17.0 
45 - 49 13.5 7.5 7.96.55.88.68.3 8.2 8.6 13.5 
50 - 54 9.2 9.4 5.84.55.15.77.9 3.7 6.3 9.2 
55 - 59 5.7 3.2 4.12.52.11.93.3 1.3 2.7 5.7 
60 - 64 2.7 1.9 3.01.10.20.81.6 1.0 1.3 2.7 

65 + 0.9 0.6 0.70.40.40.30.4 0.2 0.4 0.9 

 100.0 100.0 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0 100.0 100.0  املجموع

  بالعينة العاملة القوى  مسح ،حصاءواإل  التخطيط جهاز: املصدر
  

ر) حسب املهن والفئات العمرية ١٥( اقتصاديا اتالنشيط النشاءعدد   )١٦٫١٨( جدول    ٢٠١٩ سنة فأك

 فئات العمر

 املهنة

فو 
وظ

وم
ن 
عو
شر

امل
ون
ير
ملد
 وا
ليا
لع
ة ا
دار

اإل
 

ن  و
صي

صا
خت
اال

 

ن 
يو
ص
صا

خت
اال
ن و

يو
فن
ال

ن  و
عد

سا
امل

 

بة
كت
ال

 

ت 
دما

لخ
ي ا

ن 
لو
عام

ال
ت 
حال

 امل
 ي
عة

لبا
وا

اق
سو

واأل
ية 
جار

الت
 

عة 
را ز

 ال
 ي
هرة

 امل
ال
عم

ال
ك
ما
ألس

د ا
صي

و
 

ما 
ف و

حر
 ال
 ي
ن و

امل
لع
ا

هن
 امل
من

ا 
إل

 

ت 
دا
ملع
 وا
الت

اآل
لو 
شغ

م
وها

مع
مج

و
دية 

عا
 ال
هن

امل
 

وع
جم

امل
 

15 - 19 0.0 0.0 0.86.53.00.00.0 0.2 1.4 0.0 
20 - 24 6.0 11.7 19.922.322.70.05.7 5.5 12.7 6.0 
25 - 29 14.1 13.1 11.615.215.116.48.6 13.7 13.9 14.1 
30 - 34 16.0 24.4 21.222.421.032.831.4 26.4 24.0 16.0 
35 - 39 20.5 17.0 16.215.414.628.125.7 22.9 18.8 20.5 
40 - 44 18.8 17.0 17.610.012.022.722.9 15.8 14.9 18.8 
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ر) حسب املهن والفئات العمرية ١٥( اقتصاديا اتالنشيط النشاءعدد   )١٦٫١٨( جدول    ٢٠١٩ سنة فأك

 فئات العمر

 املهنة

فو 
وظ

وم
ن 
عو
شر

امل
ون
ير
ملد
 وا
ليا
لع
ة ا
دار

اإل
 

ن  و
صي

صا
خت
اال

 

ن 
يو
ص
صا

خت
اال
ن و

يو
فن
ال

ن  و
عد

سا
امل

 

بة
كت
ال

 

ت 
دما

لخ
ي ا

ن 
لو
عام

ال
ت 
حال

 امل
 ي
عة

لبا
وا

اق
سو

واأل
ية 
جار

الت
 

عة 
را ز

 ال
 ي
هرة

 امل
ال
عم

ال
ك
ما
ألس

د ا
صي

و
 

ما 
ف و

حر
 ال
 ي
ن و

امل
لع
ا

هن
 امل
من

ا 
إل

 

ت 
دا
ملع
 وا
الت

اآل
لو 
شغ

م
وها

مع
مج

و
دية 

عا
 ال
هن

امل
 

وع
جم

امل
 

45 - 49 12.4 8.4 6.24.35.70.05.7 8.5 7.5 12.4 
50 - 54 6.0 4.9 4.02.73.60.00.0 3.7 3.9 6.0 
55 - 59 4.8 3.1 1.30.91.70.00.0 2.3 2.2 4.8 
60 - 64 1.2 0.3 0.90.20.40.00.0 0.6 0.5 1.2 

65 + 0.2 0.1 0.20.10.10.00.0 0.2 0.2 0.2 

 100.0 100.0 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0 100.0 100.0  املجموع

  بالعينة العاملة القوى  مسح ،حصاءواإل  التخطيط جهاز: املصدر

لالحتياجات، حسب الجنس والعمر واإلعاقة والفئة نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية  ٢- ٧- ١٦
  السكانية

ر متوفرة لهذا املؤشر     البيانات غ

ي مؤسسات الحوكمة العاملية٨- ١٦الغاية (   ): توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية 

ي تلك املنظمات ١- ٨- ١٦ ي التصويت  ي املنظمات الدولية وحقوقها    نسبة عضوية البلدان النامية 

ي   )١٦٫٢١( جدول  أهم املنظمات والهيئات ال تع بالحوكمة العاملية وال تشارك قطر 
ا ٢٠١٩وحق التصويتعضوي

  حق التصويت  العضوية  املنظمة/ الهيئة
ي لإل رالبنك الدو   نعم  نعم نشاء والتعم

  نعم  نعم مؤسسة التمويل الدولية
ي   نعم  نعم صندوق النقد الدو
  نعم  نعم هيئة األمم املتحدة

  ال  ال منظمة التجارة العاملية
ربية والثقافة والعلوم   ال  ال منظمة األمم املتحدة لل

  ال  ال منظمة العمل الدولية
  ال  ال املنظمة البحرية الدولية

  ال  ال رصاد الجويةاملنظمة العاملية لأل 
ي ران املدني الدو   ال  ال منظمة الط

     منظمة الصحة العاملية
  ال  ال الغذاء والزراعة الدوليةمنظمة 

  نعم  نعم برنامج األمم املتحدة للبيئة
     برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

  نعم  نعم الوكالة الدولية لضمان االستثمار
ي لألمم املتحدة   ال  ال املجلس االقتصادي واالجتما

     بنك التنمية االفريقي
     بنك التنمية االسيوي

     للبلدان االمريكيةبنك التنمية
ي      مجلس االستقرار املا

 ملصدر: وزارة الخارجيةا
ا التصويت حقوق  ونسبة الدولية املنظمات ي العضوية   ف

 )املئوية النسبة(
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ي ذلك تسجيل املواليد٩- ١٦الغاية ( ر هوية قانونية للجميع، بما    ): توف

م ١- ٩- ١٦  ي قيد السجل املدني، حسب العمر نسبة األطفال دون سن الخامسة والذين سجلت والد
  

 جدول 
)١٦٫٢٢(  

ي قيد السجل املدني حسب  م   الفئات العمريةنسبة األطفال الذين سجلت والد
)٢٠١٩- ٢٠١٦(  

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  الفئات العمرية
الهدف بحلول 

2030 
 100 100 100 100 100 النسبة  أقل من سنة

 100 100 100 100 100 النسبة سنوات ٥ - ١

 100 100 100 100 100 النسبة سنوات ١٠ - ٦

 100 100 100 100 100 النسبة سنة ١٥ -  ١١

  وزارة الصحة العامة   املصدر:
 

م ُسّجلت الذين الخامسة سن دون  األطفال نسبة): ١٦٫٨شكل(   املدني السجل قيد ي والدا
 )املئوية النسبة(

  

ى املعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقًا للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية): كفالة وصول ١٠- ١٦الغاية (   الجمهور إ

ي الوسط  ١-١٠- ١٦ ن  ن والعامل عدد ماتم التحقق منه من حاالت القتل، واالختطاف القسري، واالختفاء التعسفي، والتعذيب للصحفي
ن عن حقوق اإل ن واملدافع م والنقابي ن    نسان خالل االث عشر شهرًا املاضيةاإلعالمي املرتبط

  

  

  )١٦٫٢٣( جدول 
عدد ماتم التحقق منه من حاالت القتل، واالختطاف القسري، واالختفاء 

ن عن حقوق االنسان واالتعسفي، والتعذيب ل ي لمدافع ن  ن والعامل لصحفي
ن م والنقابي ن    )٢٠١٩-٢٠١٦(ي قطر الوسط اإلعالمي املرتبط

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

دول العالم دول العربية دول مجلس التعاون  قطر

ي املنظمات الدولية العضوية  ي املنظمات الدولية نسبة حقوق التصويت 

72.00

87.00
100.00 100.0 100.00

0

20

40

60

80

100

دول العالم دول العربية دول مجلس التعاون  قطر ٢٠٣٠الهدف 
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 2019 2018 2017 2016  الوحدة الجنس  البيان

  القتل
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

  االختطاف
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

  االختفاء القسري 
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

  االحتجاز التعسفي
 0 0 0 0 عدد ذكور 

 0 0 0 0 عدد اناث

  التعذيب
 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

ن ن الجنس  - - - - مؤشر تكافؤ ب

  املصدر: وزارة الداخلية
  

ى املعلومات ٢-١٠- ١٦  عدد البلدان ال تعتمد وتنفذ ضمانات دستورية، و/ أو تشريعية و/ أو سياساتية إلطالع الجمهور ع

 جدول 
)١٦٫٢٤(  

ى  مدى توفر ضمانات دستورية، و / أو تشريعية و / أو سياساتية إلطالع الجمهور ع
  )٢٠١٩-٢٠١٦(ات حسب نوع الضماناملعلومات 

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  نوع الضمانات
الهدف بحلول 

2030 
 1نعم =  ضمانات دستورية 

 1 1 1 1 1 0ال  = 

 1نعم =  وتشريعيةضمانات قانونية 
 1 1 1 1 1 0ال  = 

 1نعم =  ضمانات سياسية 
 1 1 1 1 1 0ال  = 

 . ال = وصفر نعم، = ١: مالحظه:
  

  سياساتية أو/و تشريعّية أو/و دستورية ضمانات وتطّبق تعتمد ال البلدان عدد): ١٦٫٩شكل(
ى الجمهور  إلطالع   املعلومات ع

 

 
 
 

ي، من أجل بناءأ): تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، -١٦الغاية ( ا التعاون الدو ي  بجملة أمور م ى جميع املستويات، وال سيما  القدرات ع
  البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة

  وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقًا ملبادئ باريس ١- أ- ١٦

  )٢٠١٩-٢٠١٦(مدى وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقًا ملبادئ باريس   )١٦٫٢٥( جدول 

 2019 2018 2017 2016  الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 

0.47

0.23

0.00
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0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

دول العالم دول العربية دول مجلس التعاون  قطر ٢٠٣٠الهدف 
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مدى وجود مؤسسات وطنية مستقلة
لحقوق اإلنسان وفقًا ملبادئ باريس

  1نعم = 
  0ال  =  

1 1 1 1 1 

  . ال= وصفر نعم،= ١ مالحظه:
 اللجنة الوطنية لحقوق االنسان.املصدر: 

 
  باريس ملبادئ وفقاً  اإلنسان لحقوق  مستقّلة وطنية مؤسسات تحوي  ال البلدان): ١٦٫١٠شكل(

 )جزئياً  أو كلياً (

  

  

ية وإنفاذها لتحقيق التنمية املستدامة- ١٦الغاية( ر التمي ن والسياسات غ   ب): تعزيز القوان

ية أو تحرش خالل االث عشر شهرًا السابقة ألسباب يحظر القانون  نسبة  ١-ب- ١٦ السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيًا ملمارسات تمي
ى أساسها ي لحقوق االنسان التمي ع  الدو

  )١٦٫٢٦( جدول 
اكا ا القانون  تاالن ي خارج دولة قطر ألسباب يحظر عل ية او تحرش  ال ابلغ السكان عن تعرضهم شخصيا ملمارسات تم

ى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة ي  ال وردت إ   ٢٠١٧ الدو

اك   االن
 البلد

الجنسية

يم
عل
الت

ية  
لك
امل

  

سرة
األ

ل 
شم

م 
ل

  

قل
لتن
ا

حة  
ص

ال
  

ئر 
عا
لش

ت ا
سا
مار

م
ية
دين

ال
مل  

لع
ا

مة  
إلقا

ا
  

طة 
حا

ة/ 
هين

ة م
امل

مع
مة
كرا

بال
  

از 
تج

اح
ل/ 

قا
عت
ا

في
عس

ت
  

ق 
وثائ

 ال
راج

تخ
أس

ية
سم

لر
ا

ي    ر
قس

اء 
تف
إخ

  

اي
جم
اإل

  

  السعودية
 2146    1 337753191646757 685  63 املجموع

 1684     18461515141614 669  40 قطري 
ر قطري   462    1 1531384236143 16  23 غ

 االمارات
 1005     80335464 429  147 املجموع

 920     63300234 414  134 قطري 
ر قطري   85     173523 15  13 غ

 البحرين 
 504     214126143732 53  28 املجموع

 249     109651248 42  9 قطري 
ر قطري   255     1056123324 11  19 غ

 مصر
 330     39 23  268 املجموع

 319     37 21  261 قطري 
ر قطري   11     2 2  7 غ

 اخرى 
 9     9     املجموع

 5     5     قطري 
ر قطري   4 4  غ

 املجموع
 3994 1 93 110 164 37 1262 1190631  506 املجموع

 3177 26 13 141 29 1022 1146356  444 قطري 
ر قطري   817 1 67 97 23 8 240 275 44  62 غ

  املصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
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٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
196 
 

اكا  )١٦٫٢٧( جدول  ا القانون  تاالن ي خارج دولة قطر ألسباب يحظر عل ية او تحرش  ال ابلغ السكان عن تعرضهم شخصيا ملمارسات تم
ى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة ي  ال وردت إ   ٢٠١٨الدو

اك   االن
 البلد

الجنسية

يم
عل
الت

ية  
لك
امل

  

رة
ألس

ل ا
شم

م 
ل

  

قل
لتن
ا

حة  
ص

ال
  

ئر 
عا
لش

ت ا
سا
مار

م
ية
دين

ال
مل  

لع
ا

مة  
إلقا

ا
  

طة 
حا

ة/ 
هين

ة م
امل

مع
مة
كرا
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  السعودية
 81 3 8 1  142271 22  3 املجموع

 60 3 2 1  91811 22  3 قطري 
ر قطري   21  6   546    غ

 االمارات
 106  1   ١٧172 72  6 املجموع

 101  1   8161 69  6 قطري 
ر قطري   5     911 3  -  غ

 البحرين 
 21  3   561 3  3 املجموع

 17  2   451 3  2 قطري 
ر قطري   4  1   11   1 غ

 مصر
 8     2 2  4 املجموع

 6     1 2  3 قطري 
ر قطري   2     1   1 غ

 اخرى 
 -           املجموع

 -           قطري 
ر قطري   -           غ

 املجموع
 216 3 12 1  27471721 99  16 املجموع

 184 3 5 1  21401111 96  14 قطري 
ر قطري   32  7   6761 3  2 غ

  املصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
  

اكا  )١٦٫٢٨( جدول  ا القانون  تاالن ي خارج دولة قطر ألسباب يحظر عل ية او تحرش  ال ابلغ السكان عن تعرضهم شخصيا ملمارسات تم
ي  ى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة الدو   ٢٠١٩ال وردت إ

اك   االن
 البلد

الجنسية
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  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 قطري 
ر قطري   484 -  6 -  1 43 61 30 4 142 158 16  23 غ

 االمارات
 1126 -  1 -   -  4 8 -  4 357 90 507  155 املجموع

 1033 -  1 -  -  4 4 -  2 319 73 488  142 قطري 
ر قطري   93 -  -  -  -  -  4 -  2 38 17 19  13 غ

 البحرين 
 ٥٢٧ -  3 -  -  32 37 -  15 133 220 56  31 املجموع

 268 - 2 - - 8 4 - 13 71 114 45 11 قطري 
ر قطري   259 - 1 - - 24 33 - 2 62 106 11 20 غ

 مصر
 338 -  -  -   -  -  -  -  -  41 -  25  272 املجموع

 325 -  -  -  -  -  -  -  -  38 -  23  264 قطري 
ر قطري   13 -  -  -  -  -  -  -  -  3 -  2  8 غ

 اخرى 
 9 -  -  -  -  -  -  -  -  9 -   -   -   املجموع

 5 -  -  -  -  -  -  -  -  5 -  -   -   قطري 
ر قطري   4 -  -   -  -  -  -  -  -  4 -  -   -   غ

 املجموع
 4234 3 12 1 1 94 112 172 38 1317 1298661  525 املجموع

 3381 3 5 1 -  27 14 142 30 1068 1250380  461 قطري 
ر قطري   853 -   7 -  1 67 98 30 8 249 281 48  64 غ

  املصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان
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  السابع عشر ملخص الهدف
  غاية ٢٤ عدد الغايات تحت الهدف:

 مؤشر ٢٤ عدد املؤشرات تحت الهدف:
  

 %٦٢=  املستدامة التنمية أهداف من السابع عشر للهدف املتاحة البيانات نسبة بلغت

  عدد املؤشرات حالة املؤشر

 15  متوفر

ره  5  جاري توف

ر متوفر  3  غ

 0  الينطبق

 1  خاص بحساب املنظمات

 24  املجموع

 

تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العاملية وتنشيطها  الهدف السابع عشر:

  املستدامة  من أجل التنمية
ي مجال تحصيل ): تعزيز تعبئة املوارد املحلية، بوسائل تشمل ١-١٧الغاية ( ن القدرات املحلية  ي للبلدان النامية، لتحس تقديم الدعم الدو

رها من االيرادات   الضرائب وغ

ي، حسب املصدر مجموع  ١- ١- ١٧ ي اإلجما  اإليرادات الحكومية اإلجمالية كنسبة من الناتج املح

ي، بحسب املصدر  (  )١٧٫١( جدول  ي اإلجما   )٢٠١٩-٢٠١٦مجموع اإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج املح

  2019  2018 2017  2016 الوحدة  صدرامل
الهدف بحلول 

2030 

رول والغاز     ايرادات الب
   169.99 173.13 133 140.7 مليار ريال قطري
  46.7 47.6 36.5 38.7 مليار دوالر امريكي

  ايرادات تحويلية متنوعة 
  44.76 34.79 30.3 30.1 مليار ريال قطري
  12.3 9.6 8.3 8.3 مليار دوالر امريكي

  املجموع
  214.75 207.92 163.6 170.9  مليار ريال قطري
  59.0 57.1 44.9 47.0  مليار دوالر امريكي

ي الحقيقي   672.51 667.34 659.20 669.22  مليار ريال قطري   الناتج املح

ي ي اإلجما ر النفطية من الناتج املح  زيادة 7 5 5 4 النسبة نسبة اإليرادات غ

ي ي اإلجما  زيادة 25 26 20 21 النسبة نسبة اإليرادات النفطية من الناتج املح



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
199 
 

انية املحلية املمولة من الضرائب املحلية ٢- ١- ١٧   نسبة امل

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

ام العديد من ): ٢-١٧الغاية ( ي ذلك ال ي مجال املساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذًا كاماًل، بما  ا  اما قيام البلدان املتقدمة النمو بتنفيذ ال
ى  ٠٬٧تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة  ي للمساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إ ي املائة من دخلها القومي اإلجما

ن البلدان النامية،  راوح ب ي للمساعدة اإلنمائية  ٠٬٢٠ي املائة و  ٠٬١٥وتخصيص نسبة ت ي املائة من الدخل القومي اإلجما
ي إمكانية رسم هدف ُيخصص بموجبه  ى النظر  ع مقدمو املساعدة اإلنمائية الرسمية ع الرسمية ألقل البلدان نموًا؛ ويشجَّ

ى األقل من الناتج القومي اإلج ٠٬٢٠ ي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نمواي املائة ع  ما

ى أقل البلدان نموًا، كنسبة من الدخل القومي  ١- ٢- ١٧ ي املساعدة اإلنمائية الرسمية ومجموعها، واملساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إ صا

ي لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون  ي للجهات املانحة  ي امليدان االقتصادياإلجما   والتنمية 

رها لهذا املؤشر   البيانات جاري توف

 ): حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية٣- ١٧الغاية (

انية املحاالستثمار املباشر األجن واملساعدة اإلنمائية الرسمية  ١-٣- ١٧ ي امل ن بلدان الجنوب كنسبة من اجما ي ماب  ليةوالتعاون 

رها لهذا املؤشر  البيانات جاري توف

ي ٢-٣- ١٧ ي اإلجما  حجم التحويالت املالية (بدوالرات الواليات املتحدة) كنسبة من مجموع الناتج املح

ي (قيمة   )١٧٫٣( جدول  ي االجما   )٢٠١٩-٢٠١٦التحويالت املالية كنسبة من الناتج املح

  2019  2018 2017  2016 الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
ن ت املالية لتحويال قيمة    11,835,00012,600,00014,488,000 مليون دوالر أمريكي لعامل

ي باألسعار الجارية ي االجما    183,335 161,099 151,732  مليون دوالر أمريكي  الناتج املح

 من املالية التحويالت حجم نسبة قيمة
ي الناتج ي املح  االجما

   7.90 7.81 7.80 النسبة

  جهاز التخطيط واالحصاءاملصدر: 
 

ي الناتج مجموع من كنسبة املالية التحويالت حجم): ١٧٫١شكل(  )املئوية النسبة( املح
 

  

ى تعزيز ٤-١٧الغاية ( ى املدى الطويل من خالل تنسيق السياسات الرامية إ ى تحمل الديون ع ي تحقيق القدرة ع ): مساعدة البلدان النامية 
رة  التمويل ا، حسب االقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفق بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكل

ا إلخراجها من حالة املديونية الحرجة   املثقلة 

 تكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات ١- ٤- ١٧
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  )٢٠١٩- ٢٠١٦( أمريكي) ر (مليون دوال  والخدماتتكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع  )١٧٫٤(جدول 

  2019  2018 2017  2016 الوحدة  البيان
الهدف بحلول 

2030 
       3,210 992 مليون دوالر أمريكي  تكاليف خدمة الدينقيمة

       2,000 - مليون دوالر أمريكي  قيمة القسط

       1,210 992 مليون دوالر أمريكي *قيمة الفائدة

صادرات السلع قيمة
       85,204 72,484 مليون دوالر أمريكي  والخدمات

تكاليف خدمة الدين مننسبة
       3.8 1.4 النسبة  صادرات السلع والخدمات

  *املصدر: وزارة املالية والبيانات الحكومية
  

 )املئوية النسبة( والخدمات السلع صادرات من كنسبة الدين خدمة تكاليف): ١٧٫٢شكل(

 

 

  ): اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نموًا، وتنفيذها٥- ١٧الغاية (

  عدد البلدان ال تعتمد وتنفذ نظمًا لتشجيع االستثمار لصالح أقل البلدان نمواً  ١- ٥- ١٧

  )٢٠١٩- ٢٠١٦(نظم تشجيع االستثمار لصالح أقل البلدان نموا ل هاذيمدى اعتماد دولة قطر وتنف  )١٧٫٥( جدول 

  2019  2018 2017  2016 الوحدة  املؤشر

مدى اعتماد دولة قطر وتنفيذها لنظم تشجيع
 االستثمار لصالح أقل البلدان نموا

  1نعم = 
 1 1 1  1  0ال  =  

  . ال= وصفر نعم،= ١ مالحظه:
  

ن بلدان الجنوب والتعاون ٦- ١٧الغاية ( ن الشمال والجنوب وفيما ب ي ب الثالثي فيما يتعلق بالعلوم ): تعزيز التعاون اإلقليمي والدو
ن  ن التنسيق فيما ب ا، بوسائل تشمل تحس ا، وتعزيز تبادل املعارف وفق شروط متفق عل والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إل

ى مستوى األ   اآلليات القائمة، وال ر التكنولوجيا ممسيما ع  املتحدة، ومن خالل آلية عاملية لتيس

رنت  ١- ٦- ١٧ ي االن راكات    من السكان، حسب السرعة ١٠٠السلكي ذي النطاق العريض لكل االش

رنت السلكي ذي النطاق العريض لكل   )١٧٫٦جدول ( ي االن راكات    )٢٠١٩-٢٠١٦(من السكان، حسب السرعة  ١٠٠االش

  2019  2018 2017  2016 الوحدة  املؤشر

ي نطاق السرعة من راكات  ي الثانية /ثانيةكيلوبات٢٥٦عدد االش
ى أقل من  ي الثانية ٢إ  0.1 0.2 0.4 1.1 لكل مئة من السكانميغابايت 

ي نطاق السرعة من راكات  ى أقل من٢عدد االش ميغابايت/ ثانية إ
 0.1 0.2 0.2 0.5 لكل مئة من السكان ميغابايت /ثانية١٠

ي نطاق السرعة من  راكات  رميغابايت /ثانية  ١٠عدد االش  9.9 9.3 8.8 8.1 لكل مئة من السكان أو أك

راكات  ي عدد االش رنت السلكيإجما  10.2 9.7 9.4 9.7 لكل مئة من السكان ي االن

 حصاءاملصدر: وزارة االتصاالت واملواصالت و حسابات جهاز التخطيط واإل 
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راكات): ١٧٫٣شكل( رنت ي االش   السكان من ١٠٠ لكل العريض النطاق ذي السلكي اإلن
 )املئوية النسبة(

 

ي البلدان مجموع مبلغ  ١- ٧- ١٧ التمويل املعتمد للبلدان النامية من اجل تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا ونقلها ونشرها وتعميمها 
  النامية

ر متوفر     لهذا املؤشرة البيانات غ
  

ي مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان نموًا ): التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء ٨-١٧الغاية ( القدرات 
  ، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت٢٠١٧بحلول عام 

رنت ١- ٨- ١٧  نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلن

رنت   )١٧٫٧جدول (   )٢٠١٩-٢٠١٦(حسب الجنسية والجنس نسبة األفراد الذين يستخدمون االن

  2019  2018 2017  2016 الوحدة  الجنس الجنسية
  الهدف بحلول 

2030 

 قطريون 
 100 99.0 99.7 96.9 94.6 النسبة  ذكور 

 100 94.6 94.7 92.3 89.9 النسبة  اناث

 100 96.7 97.2 94.6 92.2 النسبة  املجموع

ن  ر قطري  غ
 100 90.1 84.3 72.8 69.0 النسبة  ذكور 

 100 80.7 83.4 82.2 79.8 النسبة  اناث

 100 88.0 84.1 74.7 71.2 النسبة  املجموع

 املجموع 
 100 90.7 85.4 74.4 70.7 النسبة  ذكور 

 100 83.7 85.9 84.4 82.1 النسبة  اناث

 100 88.9 85.5 76.8 73.4 النسبة  املجموع

ن ن الجنس   1.00 0.92 1.01 1.13 1.16  مؤشر التكافؤ ب

ى    وتقديرات السكان منتصف العام مسح القوى العاملة املصدر: حسابات جهاز التخطيط واإلحصاء باالعتماد ع
  

رنت مستخدمو): ١٧٫٤شكل(  )املئوية النسبة( السكان من ١٠٠ لكل اإلن
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ي البلدان النامية تنفيذاً ٩-١٧الغاية ( ي لتنفيذ بناء القدرات  فعااًل ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية  ): تعزيز الدعم الدو
ن بلدان الجنوب والتعاون  ن الشمال والجنوب وفيما ب ى تنفيذ جميع أهداف التنمية املستدامة، بوسائل تشمل التعاون ب إ

  الثالثي

ن الشمال والجنوب ١- ٩- ١٧ ن بلدان الجنوب والتعاون الثالثي)  القيمة الدوالرية للمساعدة املالية والتقنية (بوسائل تشمل التعاون ب وفيما ب
 املرصودة للبلدان النامية 

    )٢٠١٩-٢٠١٦(للهدف السابع عشرنمائية قيمة املساعدات اإل   )١٧٫٨( جدول 

  2019  2018 2017  2016 الوحدة اسم الهدفالهدف
  الهدف بحلول 

2030 

شراكات التحقيق االهداف  17
 زيادة   83,977,986 249,922,838 ريال قطري

 زيادة  68,660,12023,070,875 دوالر امريكي

  املصدر: وزارة الخارجية

ي اإلنفاق( الرسمية اإلنمائية املساعدة مجموع): ١٧٫٥شكل(  ) التق للتعاون ( اإلجما
ن  ) ٢٠١٦ لعام باألسعار الثابتة الدوالرات بمالي

 

ي جميع أنحاء العالمتوسط املرجح للتعريفات امل ١-١٠- ١٧   الجمركية 

  بيانات املؤشر خاص بحساب املنظمات 
  

ي صادرات البلدان النامية، وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نموًا من الصادرات العاملية ١١- ١٧الغاية ( رة  ): تحقيق زيادة كب
  ٢٠٢٠بحلول 

 العامليةحصة البلدان النامية وأقل البلدان نموًا من الصادرات  ١-١١- ١٧

  )٢٠١٩-٢٠١٦(صادرات دولة قطر حسب الكتل الدولية  )١٧٫٩( جدول 

  2019  2018 2017  2016 الوحدة  املؤشر
  الهدف بحلول 

2030 
  زيادة  17,24515,514   بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

  زيادة  4,2945,364    بقية البلدان العربية
  زيادة  30,75518,184    بلدان اإلتحاد األوروبي

  زيادة   687714    بدان أوروبية أخرى 
  زيادة   34,599687   البلدان اآلسيويه عدا البلدان العربية

  زيادة  633204,984    الواليات املتحدة األمريكية
  زيادة  2,7502,259    بلدان أمريكية أخرى 

  زيادة  4,1752,458    البلدان املحيطية
  زيادة  2,7771,443   وبلدان أخرى عدا البلدان العربيةأفريقيا

  زيادة   ٢٥١٦٠٧ ٩٧٩١٥    املجموع

ى الهدف ٢٠١٦مالحظه: تم اعتبار سنة    ي سنة األساس للوصول ا
  حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 

25594.0
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ى كفالة دوام وصول منتجات جميع أقل البلدان ا): ١٢-١٧الغاية ( ي الوقت املناسب ع ى األسواق بدون رسوم جمركية أو حصص لعمل  نموًا إ
ى واردات  ا كفالة جعل قواعد املنشأ التفضيلية املنطبقة ع مفروضة، تماشيًا مع قرارات منظمة التجارة العاملية، بوسائل م

ى ر الوصول إ ي تيس   األسواق  أقل البلدان نموًا شفافًة وبسيطًة، وكفالة مساهمة تلك القواعد 

رة النامية ١-١٢- ١٧   متوسط التعرفات ال تواجه الدول النامية  والدول األقل نموًا  والجزر الصغ
رها لهذا املؤشر   البيانات جاري توف

  

ى الصعيد العاملي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها): ١٣- ١٧الغاية ( ي ع   تعزيز استقرار االقتصاد الك

يلوحة متابعة حالة  ١- ١٣- ١٧   االقتصاد الك

  )١٧٫١٠( جدول 

 2019 2018 2017 2016 البيان

ي   القطاع الخار
 (ي ي اإلجما ان الحساب الجاري (٪ من الناتج املح  2.40 9.10 4.00 5.50-م

 (ي ي اإلجما ي التدفقات (٪ من الناتج املح  4.10- 3.10- 0.40- 4.70-االستثمار األجن املباشر، صا

  ان املدفوعات، بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي)االستثمار ي (م  2,179 5,324- 9,203 6,069 ي املحافظ، الصا

 القطاع الحقيقي واألسعار
        

 (النمو السنوي ٪) ي ي اإلجما  4.13- 13.8 6.2 6.2-الناتج املح

 (النمو السنوي ٪) ي  0.44 8.59 7.42- 23.7تكوين رأس املال اإلجما

 (النمو السنوي ٪) ائي لألسر، إلخ الكي ال  2.21 2.74 5.29 8.2اإلنفاق االس

 (النمو السنوي ٪) ائي العام للحكومة الكي ال  9.1 5.21 4.32- 9.4-اإلنفاق االس

 (النمو السنوي ٪) 10.25- 20.37 17.69 21.6-صادرات السلع والخدمات 

 1.46 5.82 2.02- 7.1السنوي)واردات السلع والخدمات (٪ النمو 

 (ر السنوي لك (٪ التغ  0.9- 0.1 0.3 2.3التضخم، مؤشر أسعار املس

 البطالة
        

 (٪) 0.1 0.1 0.1  معدل البطالة 
  

  ): تعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية املستدامة١٤- ١٧الغاية (

ا آليات لتعزيز اتساق سياسات  ١-١٤- ١٧  التنمية املستدامةعدد البلدان ال لد

  )٢٠١٩- ٢٠١٦( حسب املؤشرات الفرعية توفر آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية املستدامة   )١٧٫١٣( جدول 

ي  املؤشر  2019  2018  20162017الوحدة املؤشر الفر

ام  .١ االل
السياس 

  املؤسس

ى مستوى ( ر عنه/ املصادق عليه من قبل أع ام السياس املع   5  5  5  5  عدد  نقاط) ٥االل

ا ، بحد أق امات إضافية محددة (نقطة واحدة لكل م  نقاط):٥ال
  تحديد جداول زمنية لتحقيق أهداف اتساق السياسات 
 انية مخصصة  م
 تحديد األدوار واملسؤوليات 
 آلية إعداد التقارير املنتظمة. 
 امات الدولية  دراسة صريحة لالل
 امات األخرى ذات .الصلة وطنيااالل

  5  5  5  5  عدد

اعتبارات  .٢
  طويلة املدى

ي أهداف بعيدة املدى تتجاوز الدورة االنتخابية الحالية املدرجة 
راتيجيات الوطنية   5  5  5  5  عدداالس

ا ، بحد أق   نقاط):  ٥آليات محددة إضافية (نقطة واحدة لكل م
 ن مظالم لألجيال القادمة   .مفوض أو مجلس أو أم
 آليات أخرى للتدقيق أو اإلش  
 ى اآلثار املستقبلية املحتملة   • .راف ع
 آليات التقييم املنتظم للسياسات  
 آليات تقييم األثر.  
 ى الصعيد الوط العوامل األخرى ذات الصلة ع

  5  5  5  5  عدد
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  )٢٠١٩- ٢٠١٦( حسب املؤشرات الفرعية توفر آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية املستدامة   )١٧٫١٣( جدول 

ي  املؤشر  2019  2018  20162017الوحدة املؤشر الفر

ن  .٣ التنسيق ب
ن  الوزارات وب

  القطاعات

  5  5  5  5  عدد  اآللية الوطنية للتنسيق املنتظم

ي):  ى النحو التا  عناصر إضافية (مسجلة ع
  تفويض التخاذ قرارات بشأن املقايضات (نقطتان)؛  
 (نقطة واحدة) تنعقد هيئة التنسيق من قبل هيئة حكومية مركزية.  
 (نقطة واحدة) ن السياس والف ى املستوي  التنسيق ع
 (نقطة واحدة) التفويض بمواءمة السياسات الداخلية والخارجية.

  5  5  5  5  عدد

العمليات  .٤
  التشاركية

ن  ى من تطوير القوان ي املراحل األو ن  تتم استشارة أصحاب املصلحة املعني
  5  5  5  5  عدد.والسياسات والخطط ، إلخ

ي): ى النحو التا  عناصر إضافية (مسجلة ع
  ي مراحل مختلفة من دورة السياسة (نقطة إجراء املشاورات بطريقة شاملة 

 واحدة)؛
 ن املدخالت من املشاورات (نقطتان) ؛ رر عدم تضم  تكشف املؤسسات عن م
 (نقطتان) آلية مساءلة تسمح بالتدخل العام.

  5  5  5  5  عدد

تكامل األبعاد  .٥
الثالثة للتنمية 

املستدامة ، 
وتقييم آثار 
السياسات 

  طوالخط

آلية لتقييم ومعالجة القضايا من حيث مساهمة السياسة (الجديدة أو
ي ذلك العناصر العابرة  ي التنمية املستدامة األوسع نطاقًا ، بما  القائمة) 

 .للحدود
  5  5  5  5  عدد

ا ، بحد أق   نقاط):  ٥آليات إضافية (نقطة واحدة لكل م
  ى جميع  مستويات الحكومة.تطبيق اآلليات املذكورة أعاله ع
 .إطار مؤشرات لتتبع فعالية السياسة نحو التنمية املستدامة 
 ي جميع القطاعات رات السياسات   تحليل التكلفة والعائد لتأث
   ر للتخفيف من اآلثار السلبية املحتملة ولتعزيز التآزر كجزء من تحديد التداب

 السياسة والتخطيط.
 ثار العابرة للحدود والدولية ؛ مراعاة التداعيات الدولية ، مثل اآل 
 .آليات وطنية أخرى ذات صلة

  5  5  5  5  عدد

التشاور  .٦
ر  والتنسيق ع

املستويات 
  الحكومية

ا ،  ٥أي من اآلليات التالية ( آليتان  -نقاط إجمالية  ١٠نقاط لكل م
 نقاط):  ١٠تكفيان لـ 

 ي   آليات لجمع مدخالت الكيانات الحكومية دون الوطنية بشكل م
 ن الحكومة املركزية واملستويات دون الوطنية   ترتيبات للتبادل الرسمي املنتظم ب
 ي (القوالب وقوائم املراجعة) ؛  آليات لضمان تعزيز التماسك املوضو
  األطر الزمنية لدورة التخطيط ال تسهل املواءمة. 

 10 10 10  10  عدد

املراقبة  .٧
واإلبالغ من 
أجل اتساق 
  السياسات

 5 5 5 5  عدد .والتقييم التساق السياسات من أجل التنمية املستدامةإطار الرصد 

ي عمليات إعداد  دمج جوانب اتساق السياسات من أجل التنمية املستدامة 
  التقارير.

 2 2 2 2  عدد

 3 3 3 3  عدد نظام إدارة البيانات واملعلومات لبيانات التنمية املستدامة

املوارد املالية  .٨
  واألدوات

ي ( ا ،  ٥أي مما ي  نقاط إجمالية):  ١٠نقاط لكل م
  انيات تعكس اتساق السياسات من أجل قوائم تدقيق للتأكد من أن الخطط وامل

  التنمية املستدامة
 نظم املعلومات املالية املتكاملة.   
 آليات لضمان أن صناديق التعاون تتما مع السياسات واألولويات الوطنية. 

 10 10 10 10  عدد

ي  80 80 80 80  عدد  املجموع الك

 100 100 100 100 النسبة  نسبة اآلليات القائمة لتعزيز اتساق السياسات من أجل التنمية املستدامة ()

  . ال= وصفر نعم،= ١ مالحظه:
  استمارة املنظمة الراعية للمؤشر
  املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء

  
رام الهامش السياساتيا): ١٥- ١٧الغاية ( ى الفقر وتحقيق التنمية املستدامة ح   والقيادة لكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء ع

   مدى استخدام أطر النتائج وأدوات التخطيط اململوكة للبلدان من جانب مقدمي التعاون اإلنمائي ١-١٥- ١٧

رها لهذا املؤشر  البيانات جاري توف
  

ن أصحاب املصلحة املتعددين لجمع املعارف ): تعزيز الشراكة العاملية من أجل ١٦-١٧الغاية ( تحقيق التنمية املستدامة، وتكميلها بشراكات ب
ي جميع البلدان، وال  دف دعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة  رات والتكنولوجيا واملوارد املالية وتقاسمها، وذلك  والخ

  سيما البلدان النامية
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راز تقدم فيما يتعلق بأطار رصد فعالية التنمية املستدامة ألصحاب املصلحة املتعددين عدد البلدان ال أبلغت عن التقدم عن إح ١-١٦- ١٧
 ال تدعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة

رصد فعالية التنمية املستدامة  التقدم عن إحراز تقدم فيما يتعلق بأطار مدى إبالغ دولة قطر عن  )١٧٫١٤( جدول 
  )٢٠١٩- ٢٠١٦(ألصحاب املصلحة املتعددين ال تدعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة

  2019  2018  2017  2016الوحدة  املؤشر

مدى إبالغ دولة قطر عن التقدم عن إحراز تقدم فيما
رصد فعالية التنمية املستدامة ألصحاب  يتعلق بأطار 

املصلحة املتعددين ال تدعم تحقيق أهداف التنمية 
  املستدامة

  1نعم = 
 1 1 1 1  0ال  =  

  . ال= وصفر نعم،= ١ مالحظه:
 املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء

 

ن القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات املجتمع املدني الفعالة، باالستفادة  : تشجيع)١٧-١٧الغاية ( وتعزيز الشراكات العامة والشراكات ب
ا لتعبئة املوارد راتيجيا رات املكتسبة من الشراكات ومن اس   البيانات والرصد واملساءلة من الخ

  العاملية حصة البلدان النامية وأقل البلدان نموا من الصادرات ١-١٧- ١٧

ر متوفرة لهذا املؤشر   البيانات غ

رة النامية، لتحقيق زيادة ١٨- ١٧الغاية ( ي ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغ ): تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما 
ي،  ي توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، والسن، واالنتماء العر رة  كب

 ، ي السياقات الوطنية، واإلن رها من الخصائص ذات الصلة  ي، وغ والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، واملوقع الجغرا
  ٢٠٢٠بحلول عام 

  مؤشر القدرة اإلحصائية لرصد أهداف التنمية املستدامة. ١-١٨- ١٧

  )٢٠١٩-٢٠١٦(مؤشر القدرة اإلحصائية لرصد أهداف التنمية املستدامة.   )١٧٫١٥( جدول 

 2019 2018  2016 الوحدة  اتحالة املؤشر 
الهدف بحلول 

2030 
 100 80.6 76.2 61.5 النسبة  متوفر

ر متوفر  0 13.4 15.2 24.2 النسبة  غ

ره  0 3.2 4.5 8.6 النسبة  جاري توف

 - 2 2.9 4.9 النسبة  الينطبق

 - 0.8 1.2 0.8 النسبة  خاص بحسابات املنظمات

 100 100 100 100  النسبة  املجموع

  حصاءحسابات جهاز التخطيط واإل املصدر: 
  

 ٢٠١٩حسب حالة املؤشر املستدامة  عدد مؤشرات التنمية: )١٧٫٧( شكل
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  ٢٠١٩: أهداف التنمية املستدامة حسب حالة املؤشر ات )١٧٫٩شكل (

  
  

  ):الشبكة العنكبوتية  ألهداف التنمية املستدامة ١٧٫١٠شكل (
ي دولة قطر    ٢٠١٩ حسب حالة املؤشر 

  

ى الصعيد الوط وال تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية عدد  ٢-١٨- ١٧ ا تشريعات إحصائية ع  البلدان ال لد

  )١٧٫١٦( جدول 
ى الصعيد الوط وال تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية   مدى توفر تشريعات إحصائية ع

)٢٠١٩- ٢٠١٦(  

ي  2019 2018  2017  2016 الوحدة  املؤشر الفر
الهدف بحلول 

2030 
: توفر اإلحصاءات الرسمية عنصًرا ال١املبدأ

ي نظام املعلومات الخاص باملجتمع،  غ عنه 
فه توفر للحكومة واالقتصاد والجمهور بيانات 

ي  ي واالجتما حول الوضع االقتصادي والديمغرا
. وتحقيًقا لهذه الغاية، يجب تجميع  والبيئ

ي اختبار املنفعةاإلحصاءات الرسمية   ال تستو
ى أساس محايد من قبل  ا ع العملية وإتاح

الوكاالت اإلحصائية الرسمية إقراًرا بحق 
ى املعلومات العامة ي الحصول ع ن   .املواطن

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  
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  )١٧٫١٦( جدول 
ى الصعيد الوط وال تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية   مدى توفر تشريعات إحصائية ع

)٢٠١٩- ٢٠١٦(  

ي  2019 2018  2017  2016 الوحدة  املؤشر الفر
الهدف بحلول 

2030 
ي اإلحصاءات٢املبدأ ى الثقة  : للمحافظة ع

ى الوكاالت اإلحصائية أن  تقرر، الرسمية، ع
ا املبادئ  وفًقا العتبارات مهنية بحتة، بما ف

العلمية واألخالقيات املهنية، أساليب 
ا  وإجراءات جمع البيانات اإلحصائية ومعالج

ا وعرضها   .وتخزي

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

ر صحيح٣املبدأ ى تقديم تفس : حرًصا ع
ى الوكاالت اإلحصائية أن تقدم  للبيانات، ع

ر العلمية بشأن مصادر  املعلومات وفًقا للمعاي
 .وطرق وإجراءات اإلحصاءات

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

ى٤املبدأ : يحق للوكاالت اإلحصائية التعليق ع
ر الخاطئ لإلحصاءات وسوء  التفس

  .استخدامها

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

. يمكن استخالص البيانات ألغراض٥املبدأ
إحصائية من مختلف أنواع املصادر، سواء 

كانت مسوًحا إحصائية أو سجالت إدارية. 
ى الوكاالت اإلحصائية اختيار املصدر  ويجب ع

فيما يتعلق بالجودة والتوقيت والتكاليف 
ن ى املستجيب   .والعبء ع

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

: بالنسبة للبيانات الفردية ال تقوم٦املبدأ
الوكاالت اإلحصائية بجمعها من أجل التجميع 

ى أشخاص  ر إ اإلحصائي، سواء كانت تش
ن، فيجب أن تكون سرية  ن أو اعتباري طبيعي
 .للغاية، وتستخدم ألغراض إحصائية حصرًيا

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

ن واللوائح٧املبدأ : يجب اإلعالن عن القوان
ر ال تعمل األنظمة  اإلحصائية والتداب

ا   .بموج

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

ن٨املبدأ : من املهم أن يتم التنسيق ب
الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان لضمان 

ي النظام اإلحصائي  .االتساق والكفاءة 

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

ي٩املبدأ : إن استخدام الوكاالت اإلحصائية 
والتصنيفات واألساليب كل بلد للمفاهيم 

الدولية يعزز اتساق وكفاءة النظم اإلحصائية 
ى جميع املستويات الرسمية  .ع

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

: يساهم التعاون الثنائي ومتعدد١٠املبدأ
ن نظم  ي تحس ي مجال اإلحصاء  األطراف 

ي جميع البلدان  .اإلحصاءات الرسمية 

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

التعليقات والقيود: يتم جمع املعلومات
املتعلقة باملؤشر من خالل مسوح املكاتب 

اإلحصائية الوطنية. ويع معدل االستجابة 
ر البيانات يخضع ٣٧املنخفض ( ٪) أن تفس

 .للحذر

  1نعم = 
  1  1  1  1  1  0ال  =  

  . ال= وصفر نعم،= ١ مالحظه:
  املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء
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ا ال البلدان): ١٧٫١١شكل( ى إحصائية تشريعات لد   الوط الصعيد ع
ر(الرسمية  لإلحصاءات األساسية باملبادئ تتقيد وال ّ  )١ -٠ وهمي متغ

 

  
  

ا خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، حسب مصدر التمويل ٣-١٨- ١٧   عدد البلدان ال لد

ي  اآلن وح ٢٠١٢يتم تمويلها من املوازنة العامة للدولة بشكل سنوي منذ عام  حصاءتتوفر خطة إحصائية وطنية بدولة قطر لإل  و
راتيجية العامة لجهاز التخطيط واالحصاء  ي ٢٠٢٢- ٢٠١٨الخطة االس ى الرابط التا   :ع

https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Documents/PSAStrategy.pdf   

  )٢٠١٩-٢٠١٦(مدى توفر خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، حسب مصدر التمويل  )١٧٫١٧( جدول 

20182019 2017 2016 الوحدة نوع مصدر التمويل  البيان
الهدف بحلول 

2030 
راتيجيةي مرحلة تنفيذ    -  االس

 1نعم =
  -  -  -  -  - 0ال  =  

راتيجية   -  ي مرحلة تصميم اس
 1نعم =
  -  -  -  - 0ال  =  

-  

راتيجية ي مرحلة انتظار العتماد االس
ي   -  للعالم الحا

  1نعم = 
  -  -  -  - 0ال  =  

-  

وجد خطة إحصائية وطنية كاملةتهل
  تمويل حكومي  ؟التمويل ويجري تنفيذها

  1نعم = 
 1 1 1 1 1 0ال  =  

  . ال= وصفر نعم،= ١ مالحظه:
  املصدر: جهاز التخطيط واالحصاء

  
ي، ): ١٩- ١٧الغاية ( ي االجما ي تحقيق التنمية املستدامة تكمل الناتج ااملح االستفادة من املبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم املحرز 

ي البلدان النامية، بحلول عام  ودعم بنء  ٢٠٣٠القدرات االحصائية 

  النامية البلدان ي اإلحصائية القدرات لتعزيز املتاحة املوارد لجميع بالدوالر القيمة  ١-١٩- ١٧

ر البيانات لهذا املؤشر  جاري توف

ى األقل للسكان واملساكن  ٢-١٩- ١٧ ى األقل تعدادًا واحدًا ع ي السنوات العشر املاضية، و(ب) حققت نسبة نسبة البلدان ال (أ) أجرت ع
ي تسجيل الوفيات ٨٠ي تسجيل املواليد ونسبة  ١٠٠  ي املائة 

 جدول 
)١٧٫١٩(  

ي السنوات العشر املاضية،  ى األقل للسكان واملساكن  ى األقل تعدادًا واحدًا ع نسبة البلدان ال (أ) أجرت ع
ي تسجيل الوفيات  ٨٠ي تسجيل املواليد ونسبة  ١٠٠و(ب) حققت نسبة    )٢٠١٩-٢٠١٦(ي املائة 

 2019 2018  2017  2016 الوحدة  املؤشر
الهدف بحلول 

2030 
مدى تنفيذ الدولة تعدادًا سكانيًا خالل السنوات

 العشر املاضية؟ 
 1نعم =
  1  1  1  1  1  0ال  =  

 100  100  100  100  100 النسبة نسبة تسجيل املواليد

 80  100  100  100  100 النسبة نسبة تسجيل الوفيات
  . ال= وصفر نعم،= ١ مالحظه:

  العامة، وزارة الصحة حصاءاملصدر: جهاز التخطيط واإل 
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ا ال البلدان): ١٧٫١٢شكل( ى املائة ي ٩٠ بنسبة مكتملة مواليد تسجيل بيانات لد   والبلدان األقل، ع
ا ال ى املائة ي ٧٥ بنسبة مكتملة وفيات بيانات تسجيل لد  األقل،  ع

ى واحدا تعدادا أجرت ال والبلدان ي للسكان األقل ع رات( املاضية العشر السنوات واملساكن  ّ   )١ - ٠ وهمية متغ
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شبه مكتملة

عدد البلدان التي أجرت تعدادا واحدا على األقل
للسكان والمساكن في السنوات العشر الماضية

عدد البلدان التي لديھا بيانات تسجيل وفيات
شبه مكتملة
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٢٠١٩قطر ستدامة لدولة ق

  انات

  ة

االدارية والعمل
  تماعية

  ت واالتصاالت

  د والتجارة

  والبيئة

ي  والتعليم العا

  العامة

  ة

ف التنمية المس

صادر البيا

وزارة الداخلية

وزارة التنمية ا
والشؤون االجت

وزارة املواصالت

وزارة االقتصاد

وزارة البلدية و

وزارة التعليم و

وزارة الصحة ا

  وزارة العدل

وزارة الخارجية

تقرير أھداف

 

مص

 ت
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٢٠١٩قطر

  ان

  ملاء

ستدامة لدولة ق

ة لحقوق االنسا

   للقضاء

  للتنمية

واملطرية للكهرباء

   العامة

  ملركزي

  للسياحة 

  حصاءط واإل 

  للجمارك

ف التنمية المس

اللجنة الوطنية

ى املجلس االع

  جامعة قطر

صندوق قطر ل

املؤسسة القط

هيئة االشغال

مصرف قطر امل

املجلس الوط

جهاز التخطيط

الهيئة العامة ل

  بورصة قطر

 تتقرير أھداف
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htt
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VhCNQpWtR
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un.org/sdgs

االسمنظمة  ن

املستدامة راة
ification/  

www.almeez

(التقارير األولي
dler.ashx?e

ciZu0KrJ1LB

cil/Previous

 https:// 

إحص –وفيات

  واالحصاء

٢٠١٩قطر

مية املستدامة
الصادر عن –
٢  

هداف التنمية

zan.qaقطرية

ي ضد املراة (
enc=6QkG1d
B2F93BETu

s-Presidents

/www.qe.co

 ستدامة
(املواليد والو

هاز التخطيط

ستدامة لدولة ق

الهداف التنم
ية املستدامة

٢٠٢٠- ستدامة
دة ملؤشرات اه

ة القانونية الق
ى التمي ضاء ع
d2FPPRiCAq
P3pi3GV7BL

 رى

s-and-Memb

m.qa/ar/esg

ف التنمية املس
يط واالحصاء

 
 دي

جه -ة السنوية

ف التنمية المس

  راجع

ألمم املتحدة ال
العربي للتنمي ر 

مس-تنمية- عربي
ف األمم املتحد

ان، البوابة مل
 املعنية بالقض
qhKb7yhsg
L4B6q4mR4

مجلس الشورى
bers  

 gبورصة قطر 
سابقة الهداف
ت جهاز التخطي
 ملرأة والرجل

ملسح العنقود
وعة اإلحصائية

تقرير أھداف
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 تقرير األ
 تقريرال

ع- تقرير
 تصنيف
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U2B
4Qzv
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 موقع ب
 تقارير س
 نشرات
 تقرير ا
 تقرير ا
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 ت
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 ٢٠١٩  
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cation 
G-SDG 
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خر بيانات 
 لعام

2019 

2012/20

2012/20

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

siona  اليوجد

2018 

ستدامة

اخ الجهة 
  املسؤولة

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

13 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

13 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

وزارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
االجتماعية + 

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

 وزارة العدل

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

 وزارة الداخلية

 وزارة الداخلية

جهاز التخطيط 
واالحصاء + وزارة 

  الخارجية

وزارة املالية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
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مية املس

دورية 
  البيانات

ر
  ر

ج ت  سنوي 

ج  ٥كل 
  سنوات

 

ج  ٥كل 
  سنوات

 

ا

ج

ت  سنوي 

 ١٠كل 
سنوات ، 
  وسنويا

ت

ت  سنوي 

و
ت  سنوي 

و
ت  سنوي 

ت  سنوي 

ت  سنوي 

و ر محدد ت  غ

ت  سنوي 

٢٠١٩قطر

ف التنم
  ن

مصدر
املؤشر

حالة 
  املؤشر

سجالت
  متوفر إدارية

مسح
انفاق
ودخل
االسرة

  متوفر

مسح
انفاق
ودخل
االسرة

  متوفر

سجالت
  متوفر إدارية

تعداد
وسجالت
 إدارية

  متوفر

سجالت
  متوفر إدارية

سجالت
  متوفر إدارية

سجالت
  متوفر إدارية

سجالت
  متوفر إدارية

سجالت
  متوفر إدارية

سجالت
  متوفر إدارية

سجالت
  متوفر إدارية

ستدامة لدولة ق

ت أهدا
ي كل مكان شكاله 

  ملؤشر

لسكان الذين
ي، خط الفقر الدو
، والعمر، والوضع

ي وقع الجغرا
.   

السكان الذين
، خط الفقر الوط

   والعمر

 الرجال والنساء
جميع األعمار الذين
بجميع أبعاده وفقًا

 طنية
السكان الذين بة 

 دنيا/نظم للحماية
حسب الجنس،
ت السكانية،

ن عن العمل، عاطل
شخاص ذوي

وامل، واألطفال
، وضحايا إصابات

  راء، والضعفاء

بة السكان الذين
ا سر  معيشية يمك

  الخدمات األساسية

بة مجموع السكان
م حقوق  لد

م زة األرض، و(أ) لد
ا قانونًا، و(ب) رف 

ي األرض قهم 
سب الجنس ونوع

ن األشخاص املتوف
ن تضرروا مباشرة

ن كل  ٠٠٠ث من ب

خسائر االقتصادية
ى الكوارث شرة إ
ي ي اإلجما ملح

 البلدان ال تعتمد
جيات وطنية للحد

تمشيًا مع إطار وارث
من مخاطر الكوارث

٢٠٣ 
بة الحكومات املحلية

راتيجيات فذ اس
ن مخاطر الكوارث
راتيجيات الوطنية س

 الكوارث طر 
وارد املولدة محليًا
 الحكومة مباشرة

  ن الفقر

جموع اإلنفاق
الخدمات األساسية

صحة والحماية

ف التنمية المس

 مؤشرات
ى الفقر بكافة أش

امل

نسبة ال١. ١. ١
يعيشون دون خ
حسب الجنس،
الوظيفي، واملوق
(حضري/ريفي)

ل 
دد 
من 

نسبة ا١. ٢. ١ 
يعيشون دون خ
حسب الجنس

ساء 
ن 
 ً

نسبة٢. ٢. ١  ف 
واألطفال من ج
يعانون الفقر بج
للتعاريف الوطن

نسبة ١.  ٣. ١  
تشملهم حدود

االجتماعية، حس
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كاألطفال، والعا
ن، واألش واملسن
اإلعاقة، والحو
حدي الوالدة،
العمل، والفقرا

ة 
ميع 
عام 

نسبة ١.  ٤. ١  
ي أسر يعيشون 
ى ا الحصول ع

عفاء 
ل 

 
ية، 

صّرف 
قة 
 ،
 ،

 عام 

نسبة ٢.  ٤. ١  
ن الذين البالغ
مضمونة لحيازة
ر مستندات مع
رون حقوقه يعت
مضمونة، حسب

  الحيازة

عدد ا١.  ٥. ١ 
واملفقودين ومن
بسبب الكوارث

  شخص ١٠٠

 
ن 

رفة 
ت 
ية 

الخس ٢.  ٥. ١   
ال تعزى مباش
مقابل الناتج امل

  العالم

عدد ٣.  ٥. ١ 
راتيج وتنفذ اس
من مخاطر الكو
سنداي للحد م

رة  ٠- ٢٠١٥للف
نسبة  ٤.  ٥. ١ 

ال تعتمد وتنف
محلية للحد من
تمشيًا مع االس
للحد من مخاط

نسبة املو١.أ.١ 
ال تخصصها
رامج الحد من ل

ن 

ل 
 أقل 

ن 
ى  ي إ

  

نسبة مج ٢.أ.١
ى ال الحكومي ع
(التعليم والصح

  االجتماعية)

تقرير أھداف

حالة
ى١ف : القضاء ع

  الغاية

ى الفقر املدقع  قضاء ع
ن أينما كانوا بحلول جمع

، وهو ُيقاس حاليًا بعد٢٠
ص الذين يعيشون بأقل

ي اليوم   والر 

خفيض نسبة الرجال والنس
ل من جميع األعمار الذين
الفقر بجميع أبعاده وفقًا

ف الوطنية بمقدار النصف
  ٢٠٣٠قل، بحلول عام

تنفيذ نظم وطنية مالئمة
ر للجم  االجتماعية وتداب
حدود دنيا لها، وبحلول ع

 تحقيق تغطية واسعة 
   والضعفاء

فالة تمتع جميع الرجال 
، وال سيما الفقراء والضع
ي الحصول نفس الحقوق 
وارد االقتصادية، وكذلك
ى الخدمات األساسي م ع
ق امتالك األرا والتص
قر ذلك من الحقوق املتعلّ 
راث  امللكية األخرى، وبامل
ى املوارد الطبيعية صول ع
لوجيا الجديدة املالئمة، 
ي ذلك  ات املالية، بما 

ي الصغر، بحلول  املتنا

قدرة الفقراء والفئات ناء
ى الصمود والحد من فة ع
م وتأّثرهم بالظواهر املتطر
رها من الهزات  باملناخ وغ
ث االقتصادية واالجتماعي

  ٢٠٣٠، بحلول عام

رة من الة حشد موارد كب
ا  متنوعة، بوسائل م

 اإلنمائي املعّزز، من أجل
لبلدان النامية، وال سيما

ا من  نموًا، بما يكف
ا من ل ال يمكن التنبؤ 
فيذ برامج وسياسات ترمي
ى الفقر بجميع أبعاده  ع

 ت

الهدف

الق ١. ١ 
للناس أ

٣٠عام 
األشخاص

دو ١.٢٥

تخ ٢. ١
واألطفال
يعانون 

للتعاريف
ى األق ع

   ٣. ١ 
لحمايةل

ووضع ح
٢٠٣٠،
للفقراء

كف  ٤. ١
والنساء
م، بن م
ى املو ع
حصولهم
ى حق وع
ا وغ ف
بأشكال
وبالحص
والتكنول
والخدما
التمويل
٢٠٣٠  

بنا  ٥. ١
الضعيف
تعرضهم
املتصلة
والكوارث
والبيئية

.أ  كفا١
مصادر م
التعاون
تزويد ال
البلدان
الوسائل
أجل تنف
القضاء
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Possible 
Custodian 

Agency(ies) 
Partner 

Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification 
(by IAEG-SDG 

Members) 

اخر بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

  

Tier II ر محدد اليوجد ر محدد  غ ر محدد  غ ر   غ غ
  متوفر

ي العام   ١.ب.١ اإلنفاق االجتما
  لصالح الفقراء

]Not official transaltion[  

.ب وضع أطر سياساتية سليمة ١
ى الصعد الوطنية واإلقليمية  ع

راتيجيات  ى اس والدولية، استنادًا إ
إنمائية مراعية ملصالح الفقراء 

ومراعية للمنظور الجنساني من أجل 
ي  رة االستثمار  اإلجراءات تسريع وت

ى الفقر  ى القضاء ع الرامية إ
 والفقراء

  
ى : القضاء٢الهدف  ر الجوع ع   املستدامة الزراعة وتعزيز املحّسنة والتغذية الغذائي األمن وتوف

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

FAO  Tier I 2019 
وزارة الصحة 

مسح  سنوي  العامة
ي ى الجوع وكفالة ٢.١  معدل انتشار نقص التغذية١. ١. ٢   متوفر ص القضاء ع

حصول الجميع، وال سيما 
الفقراء والفئات الضعيفة، بمن 
م من  ى ما يكف م الرضع، ع ف

الغذاء املأمون واملغّذي طوال 
 ٢٠٣٠العام، بحلول عام

FAO  Tier I 2019 
وزارة الصحة 

مسح   سنوي  العامة
ي   متوفر  ص

معدل انتشار انعدام األمن٢. ١. ٢  
الغذائي املتوسط أو الشديد وسط 

ى مقياس املعاناة  السكان، استنادا إ
 من انعدام األمن الغذائي

UNICEF,  
WHO  Tier I اليوجد 

وزارة الصحة 
ر محدد  العامة مسح   غ

ي ر متوفر  ص   غ

معدل انتشار توّقف النمو١. ٢. ٢  
نقطة من  ٢- (الطول بالنسبة للعمر <

االنحراف املعياري عن متوسط 
ر نمو الطفل ملنظمة الصحة  معاي

ن األطفال دون سن  العاملية) ب
اء جميع أشكال سوء  ٢. ٢   الخامسة إ

، بما ٢٠٣٠التغذية، بحلول عام 
ي ذلك تحقيق األهداف املّتفق 
ا دوليًا بشأن توقف النمو  عل

والهزال لدى األطفال دون سن 
معالجة االحتياجات الخامسة، و 

التغذوية للمراهقات والحوامل 
واملراضع وكبار السن، بحلول عام 

٢٠٢٥  

UNICEF,  
WHO  Tier I 2016 

وزارة الصحة 
ر محدد العامة مسح   غ

ي   متوفر  ص

معدل انتشار سوء التغذية ٢. ٢. ٢ 
 ٢- أو < ٢(الوزن بالنسبة للطول >+

نقطة من االنحراف املعياري عن 
ر نمو الطفل ملنظمة  متوسط معاي
ن األطفال دون  الصحة العاملية) ب

ن حسب  سن الخامسة، مصنف
 النوع (الهزال وزيادة الوزن)

    
Tier I 
(provision
al) 

 اليوجد
وزارة الصحة 

ر محدد  العامة مسح   غ
ي ر متوفر  ص   غ

انتشار فقر الدم لدى ٣. ٢. ٢  
ن  راوح أعمارهن ب النساء الالتي ت

سنة، حسب حالة الحمل.  ٤٩و ١٥
 Not official(النسبة املئوية )[

translation[  

FAO  Tier II 2019 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

 حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل١. ٣. ٢
حسب فئات حجم املؤسسة 
  الزراعية/الرعوية/الحرجية

مضاعفة اإلنتاجية ٢.٣
ي  الزراعية ودخل صغار منت

األغذية ول سيما النساء وأفراد 
الشعوب األصلية واملزارعون 

األسريون والرعاة والصيادون، 
ي  بوسائل تشمل كفالة املساواة 

ى  ى األرا وع حصولهم ع
املدخالت، موارد اإلنتاج األخرى، و 

واملعارف، والخدمات املالية، 
ى األسواق،  وإمكانية وصولهم إ

ى الفرص، لتحقيق  وحصولهم ع
ى  قيمة مضافة، وحصولهم ع

ر زراعية، بحلول  فرص عمل غ
 ٢٠٣٠عام

FAO World 
Bank Tier II اليوجد 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيط 
  واالحصاء

ر محدد ر متوفر  مسح  غ   غ
ي ٢. ٣. ٢  متوسط دخل صغار منت

األغذية حسب الجنس والوضع من 
ى الشعوب األصلية   حيث االنتماء إ

FAO UNEP Tier II 2019 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

نسبة املساحة الزراعية ١. ٤. ٢ 
املخصصة للزراعة املنتجة 

  واملستدامة

كفالة وجود نظم إنتاج ٢.٤ 
غذائي مستدامة، وتنفيذ 

ى  ممارسات زراعية متينة تؤدي إ
زيادة اإلنتاجية واملحاصيل، 

ى النظم  ى الحفاظ ع وتساعد ع
ى  اإليكولوجية، وتعزز القدرة ع

ى  ر املناخ وع التكيف مع تغ
مواجهة أحوال الطقس الشديدة 

وحاالت الجفاف و الفيضات و 
رها من ال ن غ كوارث، و تحس

ربة،  تدريجيا نوعية األرا و ال
  ٢٠٣٠بحول عام

FAO  UNEP Tier I 2019 
وزارة البلدية 

والبيئة + جامعة 
 قطر

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

عدد املوارد الجينية النباتية١. ٥. ٢  
والحيوانية لألغذية والزراعة املودعة 

ى املدى  ي مرافق للحفظ ع
  املتوسط أو الطويل

ى التنوع الجي ٢.٥ الحفاظ ع
للبذور والنباتات املزروعة 

والحيوانات املدجنة واألليفة وما 
رية،  ا من األنواع ال يتصل 

ر بوسائل تشمل بنوك البذو 
والنباتات املتنّوعة ال تدار إدارة 

ى الصعد الوطنية سليمة ع
FAO UNEP Tier II 2017 

وزارة البلدية 
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية
نسبة السالالت املحلية ٢. ٥. ٢

ا معرضة لخطر  ى أ املصنفة ع
  االنقراض.
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

]Not official translation[  واإلقليمية والدولية، وكفالة
ا، وتقاسم املنافع  الوصول إل
الناشئة عن استخدام املوارد 

ا من معارف  الجينية وما يّتصل 
ى  تقليدية بعدل وإنصاف ع

النحو املتفق عليه دوليًا، بحلول 
 ٢٠٢٠عام

FAO  Tier I 2019 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
ي املجال  مؤشر التوجه ١.أ.٢  متوفر  إدارية

ي للنفقات الحكومية   الزرا

.أ زيادة االستثمار، بطرق تشمل ٢
ي الهياكل  ي املعّزز،  التعاون الدو

ي البحوث  األساسية الريفية، و
الزراعية وخدمات اإلرشاد 

ي تطوير التكنولوجيا  ي، و الزرا
وبنوك الجينات الحيوانية 

والنباتية من أجل تعزيز القدرة 
ي البلدان اإلنتاجية الزراع ية 

ي أقل البلدان  النامية، ال سيما 
 نموًا

OECD FAO Tier I 2017 
وزارة الخارجية / 
سجالت   سنوي  بنك قطر للتنمية

  متوفر  إدارية

مجموع التدفقات الرسمية  ٢.أ.٢
(املساعدة اإلنمائية الرسمية مضافا 

ى  ا تدفقات رسمية أخرى) إ إل
ي   القطاع الزرا

WTO  Tier I ر محدد  وزارة املالية اليوجد سجالت   غ
ر متوفر  إدارية   إعانات الصادرات الزراعية ١.ب.٢  غ

ى ٢ .ب منع القيود املفروضة ع
ي  التجارة وتصحيح التشوهات 

األسواق الزراعية العاملية، بطرق 
تشمل اإللغاء املوازي لجميع 

أشكال إعانات الصادرات 
ر التصدير  الزراعية، وجميع تداب

األثر املماثل، وفقا لتكليف ذات 
 جولة الدوحة اإلنمائية

FAO  Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

  سنوي  واالحصاء
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

  مؤشر مفارقات أسعار األغذية ١.ج.٢  متوفر

ر لضمان سالمة ٢ .ج اعتماد تداب
أداء أسواق السلع األساسية 

ى  ر الحصول ع ا، وتيس ومشتقا
ي الوقت املعلومات  عن األسواق 

ي ذلك عن  املناسب، بما 
االحتياطيات من األغذية، وذلك 

ى الحد من شدة  للمساعدة ع
 تقلب أسعارها

  
  األعمار جميع ي وبالرفاهية صحية عيش بأنماط الجميع تمّتع : ضمان٣الهدف 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

WHO 

UNICEF, 
UNFPA,  
DESA 
Population 
Division,  
World Bank 

Tier I 2018 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
خفض النسبة العاملية  ١. ٣   نسبة وفيات األمهات١. ١. ٣   متوفر  إدارية

ى أقل من  للوفيات النفاسية إ
من  ١٠٠ ٠٠٠حالة لكل  ٧٠

  ,UNICEF  املواليد األحياء
WHO UNFPA Tier I 2019 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
نسبة الوالدات ال يشرف ٢. ١. ٣    متوفر  إدارية

ا أخصائيون صّحيون َمَهرة   عل

UNICEF 

DESA 
Population 
Division,  
World 
Bank, 
WHO 

Tier I 2018 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
معدل وفيات األطفال دون ١. ٢. ٣   متوفر  إدارية

  سن الخامسة

اء وفيات املواليد٢.٣ إ
واألطفال دون سن الخامسة ال 

ا، بحلول عام  يمكن تفاد
ى ٢٠٣٠ ي جميع البلدان إ ، بس

بلوغ هدف خفض وفيات املواليد 
ى  ى األقل إ ي  ١٢ع حالة وفاة 

ي، وخفض  ١ ٠٠٠كل  مولود 
وفيات األطفال دون سن 

ى  ى  ٢٥الخامسة إ حالة وفاة ع
ي كل ي٠٠٠١األقل    مولود 

UNICEF 

DESA 
Population 
Division,  
World 
Bank, 
WHO 

Tier I 2018 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  معدل وفيات املواليد٢. ٢. ٣   متوفر  إدارية

UNAIDS WHO,  
UNFPA Tier I 2019 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

عدد اإلصابات الجديدة١. ٣. ٣ 
روس نقص املناعة البشرية لكل  بف

ر مصاب من  ١ ٠٠٠ شخص غ
السكان حسب الجنس والعمر 
 والفئات الرئيسية من السكان

ى أوبئة اإليدز  ٣. ٣  القضاء ع
والسل واملالريا واألمراض املدارية 

اب  املهملة، ومكافحة االل
مراض الكبدي الوبائي، واأل 

املنقولة باملياه، واألمراض املعدية 
  ٢٠٣٠األخرى بحلول عام 

WHO  Tier I 2019 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
معدل انتشار داء السل لكل  ٢. ٣. ٣   متوفر  إدارية

  شخص ١٠٠ ٠٠٠

WHO  Tier I 2019 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
عدد حاالت اإلصابة باملالريا  ٣. ٣. ٣   متوفر  إدارية

  شخص ١ ٠٠٠لكل 

WHO  Tier I 2019  وزارة الصحة سجالت سنوي عدد اإلصابات بأمراض ٤. ٣. ٣ متوفر
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

العامة + جهاز 
التخطيط 
  واالحصاء

اب الكبد الوبائي باء لكل إدارية ٠٠٠ال
  من السكان ١٠٠

WHO  Tier I 2019 
وزارة الصحة 

سجالت   سنوي  العامة
  متوفر  إدارية

عدد األشخاص الذين ٥. ٣. ٣ 
يستلزمون تدخالت ملكافحة األمراض 

  املدارية املهملة

WHO  Tier I 2018 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

معدل الوفيات الناجمة عن ١. ٤. ٣ 
أمراض القلب واألوعية الدموية 

والسرطان وداء السكري واألمراض 
  التنفسية املزمنة

خفض الوفيات املبكرة  ٤. ٣ 
ر املعدية  الناجمة عن األمراض غ

ر الوقاية  بمقدار الثلث بتوف
والعالج وتعزيز الصحة والسالمة 

 WHO  Tier I 2019  العقلية، بحلول عام 
وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
سجالت   سنوي 

  معدل وفيات االنتحار٢. ٤. ٣    متوفر  إدارية

WHO, 
UNODC  Tier II 2019 

وزارة الصحة 
سجالت   سنوي  العامة

  متوفر  إدارية

نطاق تغطية التدخالت١. ٥. ٣  
العالجية (الخدمات الدوائية 

والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل 
والرعاية الالحقة) ملعالجة 

االضطرابات الناشئة عن تعاطي 
  املواد املخدرة

تعزيز الوقاية من إساءة  ٥. ٣
ي  استعمال املواد املخدرة، بما 

ذلك تعاطي املخدرات وتناول 
ى نحو  يضر بالصحة،  الكحول ع

  وعالج ذلك
WHO  Tier I 2019 

وزارة الصحة 
سجالت   سنوي  العامة

  متوفر  إدارية

االستعمال الضار للكحول، ٢. ٥. ٣  
ي  محددًا وفقًا للظروف الوطنية 

الك الفرد الواحد من  إطار اس
ي  ١٥الكحول (سن  ر)  سنة فأك

رات من الكحول  سنة تقويمية، بالل
ي   الصا

WHO UNECE Tier I 2018 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

معدالت الوفيات الناجمة  ١. ٦. ٣ 
عن اإلصابات جراء حوادث املرور 

ى الطرق    ع

خفض عدد الوفيات٣.٦
واإلصابات الناجمة عن حوادث 
ى  ى الصعيد العالم إ املرور ع

 ٢٠٢٠النصف بحلول عام

DESA 
Population 
Division 

UNFPA,  
WHO Tier I 2012 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

ر محدد   غ

مسح
العنقودي 

متعدد 
 املؤشرات

  متوفر

ي  ١. ٧. ٣   نسبة النساء الالتي 
سنة) والالتي  ٤٩- ١٥سن اإلنجاب (

ى تنظيم األسرة  ن إ ُ ُلّبيت حاج
  بطرق حديثة

ى ٣.٧ ضمان حصول الجميع ع
خدمات رعاية الصحة الجنسية 
ي ذلك خدمات  واإلنجابية، بما 

ومعلومات تنظيم األسرة 
ا، وإدماج  والتثقيف بشأ

ي  الصحة اإلنجابية 
رامج الوطنية،  راتيجيات وال االس

 ٢٠٣٠بحلول عام

DESA 
Population 
Division 

UNFPA,  
WHO Tier I 2018 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

معدل الوالدات لدى ٢. ٧. ٣
 ١٩-١٥سنة؛ و  ١٤-١٠املراهقات (
ي تلك الفئة  ١ ٠٠٠سنة) لكل  امرأة 

  العمرية

WHO 

UNICEF,  
UNFPA,  
DESA 
Population 
Division 

Tier I 2019 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
تغطية خدمات الصحة   ١. ٨. ٣    متوفر  إدارية

  ]Not official translationاألساسية.[

التغطية الصحية تحقيق ٣.٨
ي ذلك الحماية من  الشاملة، بما 
املخاطر املالية وإمكانية الحصول 

ى خدمات الرعاية الصحية  ع
األساسية الجيدة، وإمكانية 
ى األدوية  حصول الجميع ع

واللقاحات األساسية املأمونة 
والجّيدة والفعالة وامليسورة 

 التكلفة

WHO, 
World Bank  Tier I 2017/2018

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

 ٥كل 
  سنوات

مسح 
انفاق 
ودخل 
  االسرة

  متوفر

نسبة السكان الذين تصرف  ٢. ٨. ٣
ى  رة ع أسرهم املعيشية نفقات كب

الصحة محسوبة كحصة من مجموع 
  إنفاق األسر املعيشية أو دخلها

WHO UNEP Tier I اليوجد 
وزارة الصحة 
العامة + وزارة 
  البلدية والبيئة

ر محدد ر متوفر  مسح  غ ى ١. ٩. ٣  غ معدل الوفيات املنسوبة إ
  األسر املعيشية وتلوث الهواء املحيط

ر من عدد  ٩. ٣  الحد بقدر كب
الوفيات واألمراض الناجمة عن 

التعّرض للمواد الكيميائية 
الخطرة، وتلّوث الهواء واملاء 

ربة،     بحلول عام  ٢٠٣٠وال

WHO UNEP Tier I 2019 
وزارة الصحة 

سجالت   سنوي  العامة
  متوفر  إدارية

ى٢. ٩. ٣  معدل الوفيات املنسوب إ
ر املأمون وخدمات الصرف  املياه غ

ى  ر املأمونة واالفتقار إ ي غ الص
املرافق الصحية (التعرض لخدمات 
ر املياه وخدمات  ي توف ر مأمونة  غ
ي والنظافة الصحية  الصرف الص

  للجميع)

WHO UNEP Tier I 2018 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
ى ٣. ٩. ٣   متوفر  إدارية معدل الوفيات املنسوب إ

ر املتعمد   التسمم غ

WHO, 
WHO-FCTC  Tier I 2012 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

ر محدد   غ

مسح
العنقودي 

متعدد 
 املؤشرات

  متوفر
معدل انتشار تعاطي التبغ  ١.أ.٣

ن األشخاص الذين تبلغ  حاليا ب
ر  ١٥أعمارهم    سنه فأك

.أ تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة ٣
الصحة العاملية اإلطارية بشأن 

ي جميع البلدان،  مكافحة التبغ 
 حسب االقتضاء

WHO, 
UNICEF  Tier I 2019 

وزارة الصحة 
سجالت   سنوي  العامة

  متوفر  إدارية
ن ١.ب.٣ دف نسبة السكان املس

املستفيدين من جميع اللقاحات 
رنامج الوط لبلدهم  املشمولة بال

ي ٣ .ب دعم البحث والتطوير 
مجال اللقاحات واألدوية 

ر املعدية  لألمراض املعدية وغ
ال تتعرض لها البلدان النامية 

ر إمكانية  ي املقام األول، وتوف
ى األدوية واللقا حات الحصول ع

األساسية بأسعار معقولة، وفقًا 
إلعالن الدوحة بشأن االتفاق 

OECD  Tier I 2017 سجالت   سنوي  وزارة الخارجية
  متوفر  إدارية

ي املساعدة  ٢.ب.٣ مجموع صا
ى  اإلنمائية الرسمية املقدمة إ

األساسية القطاعات الصحية 
  والبحوث الطبية
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

WHO  Tier II 2019 
وزارة الصحة 

سجالت   سنوي  العامة
  متوفر  إدارية

نسبة املرافق الصحية  ٣.ب.٣
ا مجموعة أساسية من  املتاحة ف

األدوية الضرورية ال تفي بالغرض 
ى الدوام   بكلفة ميسورة ع

املتعلق بالجوانب املتصلة
بالتجارة من حقوق امللكية 

الفكرية وبالصحة العامة، الذي 
ي  يؤكد حق البلدان النامية 

االستفادة بالكامل من األحكام 
ي االتفاق بشأن الجوانب  الواردة 

املتصلة بالتجارة من حقوق 
لكية الفكرية املتعلقة بأوجه امل

املرونة الالزمة لحماية الصحة 
العامة، وال سيما العمل من أجل 

ى  إمكانية حصول الجميع ع
 األدوية

WHO  Tier I 2019 

وزارة الصحة 
العامة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
ن  ١.ج.٣  متوفر  إدارية معدل كثافة األخصائي

ن وتوزيعهم   الصحي

ي تمويل ٣ رة  .ج تحقيق زيادة كب
قطاع الصحة، وتوظيف قوى 

ي هذا القطاع وتطويرها  عاملة 
ي البلدان  ا  ا واستبقا وتدري

ي أقل البلدان  النامية، وبخاصة 
رة  نموا والدول الجزرية الصغ

 النامية

WHO  Tier I 2019 
وزارة الصحة 

سجالت   سنوي  العامة
  متوفر  إدارية

ى تنفيذ اللوائح ١.د.٣ القدرة ع
الصحية الدولية والجاهزية ملواجهة 

 حاالت الطوارئ الصحية
.د تعزيز قدرات جميع البلدان، ٣

ي  وال سيما البلدان النامية، 
مجال اإلنذار املبكر والحد من 

املخاطر الصحية  املخاطر وإدارة
 اليوجد Tier II       الوطنية والعاملية

وزارة الصحة 
ر محدد  العامة مسح   غ

ي ر متوفر  ص   غ

ابات مجرى ٢.د.٣ النسبة املئوية الل
الدم الناتجة عن كائنات مقاومة 

  للميكروبات املحددة. 
]Not official translation[ 

 
ى للحصول  متكافئة سبل للجميع تتاح أن : ضمان٤الهدف    للجميع الحياة مدى التعّلم فرص وتعزيز الجيد التعليم ع

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

UNESCO-
UIS 

OECD Tier I 2019 
وزارة التعليم 
ي  والتعليم العا

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر

نسبة األطفال والشباب (أ)  ١. ١. ٤
ي  ي الصف الثاني/الثالث؛ و (ب) 
ي  اية املرحلة االبتدائية؛ و (ج) 

ى من التعليم  اية املرحلة األو
ى األقل  الثانوي، الذين يحققون ع

ي الحد  األدنى من مستوى الكفاءة 
الرياضيات، حسب ‘ ٢’القراءة، و ‘ ١’

  الجنس

ضمان أن يتمّتع جميع  ١. ٤ 
الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي 

وثانوي مجاني ومنصف وجّيد 
ى تحقيق نتائج تعليمية  يؤدي إ

  ٢٠٣٠مالئمة وفعالة بحلول عام 

     
Tier I 
(provisional) 

2012 

وزارة التعليم 
ي +  والتعليم العا
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

ر محدد   غ

مسح 
العنقودي 

متعدد 
  املؤشرات

  متوفر

معدل إتمام الدراسة  ٢. ١. ٤ 
ى من  (التعليم االبتدائي واملرحلة األو
التعليم الثانوي، واملرحلة الثانية من 

 Not officialالتعليم الثانوي) .[
translation[  

UNICEF 
UNESCO-
UIS, OECD, 
World Bank, 
WHO 

Tier II 2019 

وزارة التعليم 
ي +  والتعليم العا
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

نسبة األطفال دون الخامسة  ١. ٢. ٤
ى املسار  الذين هم ماضون ع

ي مجاالت  الصحيح من حيث النمو 
الصحة، والتعلم، والرفاه النفس 

ي، حسب الجنس   واالجتما

كفالة أن تتاح لجميع  ٢. ٤
الفتيات والفتيان، بحلول عام 

ى نوعية  ٢٠٣٠ فرص الحصول ع
ي  جيدة من النماء والرعاية 

مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم 
قبل االبتدائي ح يكونوا 
-UNESCO  جاهزين للتعليم االبتدائي

UIS 
UNICEF,  
OECD Tier I 2019 

وزارة التعليم 
ي +  والتعليم العا
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

م٢. ٢. ٤ ي التعلُّ معدل املشاركة 
م (قبل سنة واحدة من سن  املنظَّ

االلتحاق الرسم بالتعليم 
  االبتدائي)، حسب الجنس

UNESCO-
UIS 

OECD,  
Eurostat,  
ILO 

Tier II 2019 

وزارة التعليم 
ي +  والتعليم العا
جهاز التخطيط 

واالحصاء + 
مؤسسات ومراكز 
التدريب+ وزارة 
األوقاف (دور 

 التحفيظ)

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر

معدل مشاركة الشباب ١. ٣. ٤ 
ر  ي التعليم الرسم وغ والكبار 

الرسم والتدريب خالل االث عشر 
  شهرًا السابقة، حسب الجنس

كفالة تكافؤ فرص جميع  ٣. ٤
ى  ي الحصول ع النساء والرجال 

التعليم التق وامل والتعليم 
ي الجّيد وامليسور التكلفة،  العا

ي،  ي ذلك التعليم الجام بما 
  ٢٠٣٠بحلول عام 

UNESCO-
UIS,  
ITU 

OECD Tier II 2019 
وزارة املواصالت 

 واالتصاالت
  متوفر  مسح  سنوي 

ن ١. ٤. ٤  نسبة الشباب والبالغ
م مهارات  الذين تتوافر لد

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
  حسب نوع املهارة

ي عدد ٤. ٤  رة  تحقيق زيادة كب
الشباب والكبار الذين تتوافر 

ي  م املهارات املناسبة، بما  لد
ذلك املهارات التقنية واملهنية، 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

للعمل وشغل وظائف الئقة 
وملباشرة األعمال الحرة، بحلول 

 ٢٠٣٠عام

UNESCO-
UIS OECD 

Tier I/II 
depending on 
indice 

2019 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
  سنوي 

سجالت 
  إدارية

  متوفر

مؤشرات التكافؤ ١. ٥. ٤ 
ى  /ذكرأوريفي/حضريوأدنى/أع (أن
خمس السكان ثراء، وفئات أخرى 
مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب 

اعات،  األصلية، واملتضررين من ال
م توافرت البيانات عن ذلك) 

ي  لجميع مؤشرات التعليم املندرجة 
  هذه القائمة، ال يمكن تفصيلها

ن  ٥. ٤  ى التفاوت ب القضاء ع
ي التعليم، وكفالة  ن  الجنس

ى جميع  تكافؤ فرص الوصول إ
مستويات التعليم والتدريب امل 

ي ذلك للفئات الضعيفة، ب ما 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد 

الشعوب األصلية، واألطفال 
ي ظروف هشة،  الذين يعيشون 

 ٢٠٣٠بحلول عام

UNESCO-
UIS 

World Bank, 
OECD Tier II 2019 

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

  سنوي 
مسح 
القوى 
  العاملة

  متوفر

ي فئة عمرية  ١. ٦. ٤  نسبة السكان 
ى األقل  معينة الذين يحققون ع

ي املهارات  مستوى ثابتا من الكفاءة 
ي: (أ) األمية  الوظيفية املتصلة بما ي

 و (ب) الحساب، حسب الجنس

كفالة أن يلّم جميع  ٦. ٤
رة من الكبار،  الشباب ونسبة كب

ى حد سواء،  رجااًل ونساء ع
ة والحساب، بالقراءة والكتاب

 ٢٠٣٠بحلول عام

UNESCO-
UIS 

OECD,  
UNEP,  
UN 
WOMEN 

Tier II 2019 
وزارة التعليم 
ي  والتعليم العا

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر

تعليم ’ ١‘مدى تعميم  ١. ٧. ٤  
التعليم من  ٢‘املواطنة العاملية و 

ي ذلك  أجل التنمية املستدامة، بما 
ن وحقوق  ن الجنس املساواة ب

ى جميع الصعد  اإلنسان، وذلك ع
ى  ي (أ) السياسات التعليمية ع
؛ و (ب) املناهج  الصعيد الوط

ن؛ و  الدراسية؛ و (ج) تدريب املعلم
  الطالب (د) تقييم

كفالة أن يكتسب جميع   ٧. ٤
ن املعارف واملهارات  املتعّلم

الالزمة لدعم التنمية املستدامة، 
ا  ي ذلك جملة أمور م بما 

التعليم لتحقيق التنمية 
املستدامة، واّتباع أساليب 
العيش املستدامة، وحقوق 

ن،  ن الجنس اإلنسان، واملساواة ب
رويج لثقافة السالم ونبذ  وال

نف، واملواطنة العاملية، الع
ي، وتقدير  وتقدير التنوع الثقا

ي التنمية  مساهمة الثقافة 
  ٢٠٣٠املستدامة، بحلول عام

UNESCO-
UIS 

UNICEF,  
OECD,  
UNEP  

Tier II 2019 

وزارة التعليم 
ي +  والتعليم العا
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر

ى نسبة املدارس ال  ١.أ.٤ تحصل ع
(أ) الطاقة الكهربائية؛ و(ب) شبكة 

رنت ألغراض تعليمية؛ و(ج)  اإلن
أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛ 

و(د) ب تحتية ومواد مالئمة 
الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة؛ 

و(هـ) مياه الشرب األساسية؛ و(و) 
ر مختلطة؛  مرافق صحية أساسية غ

و(ز) مرافق أساسية لغسل األيدي 
ي مؤشر  (وفق التعاريف الواردة 

ي  ر املياه وخدمات الصرف الص توف
 والنظافة الصحية للجميع)

ي ٤ .أ بناء مرافق تعليمية ترا
األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق 

ن، ورفع مستوى  ن الجنس ب
يئة  املرافق التعليمية القائمة، و

بيئة تعليمية فعالة ومأمونة 
وخالية من العنف وشاملة 

  للجميع

OECD UNESCO-
UIS Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية  

سجالت 
  إدارية

  متوفر

حجم تدفقات املساعدة  ١.ب.٤
اإلنمائية الرسمية لتقديم املنح 
الدراسية، حسب القطاع ونوع 

  الدراسة

.ب التوسع بصورة ملحوظة ٤
ي عدد  ى الصعيد العالم  ع

املنح املدرسية املتاحة للبلدان 
سيما أقل البلدان النامية، وال 

رة  نموا، والدول الجزرية الصغ
النامية، والبلدان األفريقية، 

ي  ي، بما  لاللتحاق بالتعليم العا
ذلك التدريب امل وتكنولوجيا 

رامج  املعلومات واالتصاالت، وال
ي  التقنية والهندسية والعلمية 

البلدان املتقدمة والبلدان النامية 
 ٢٠٢٠األخرى، بحلول عام

UNESCO-
UIS OECD Tier II 2019 

وزارة التعليم 
ي +  والتعليم العا
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر

ى ١.ج.٤ ن ع ن الحاصل نسبة املعلم
الحد األدنى من املؤهالت املطلوبة 

  حسب املستوى التعليم 
]Not official translation[  

ي عدد ٤ رة  .ج تحقيق زيادة كب
ا  ن، بوسائل م ن املؤهل املعلم

ن  ي لتدريب املعلم التعاون الدو
ي  ي البلدان النامية، وبخاصة 

ا والدول الجزرية  أقل البلدان نموًّ
رة النامية، بحلول عام  الصغ

٢٠٣٠ 

ن املساواة : تحقيق٥الهدف  ن ب ن الجنس   والفتيات النساء كل وتمك
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

UN Women, 
World Bank, 
OECD 
Development 
Centre 

OHCHR Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
  سنوي 

سجالت 
  إدارية

  متوفر

ما إذا كان ثمة أطر قانونية  ١. ١. ٥ 
قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ 

ى  ورصد املساواة وعدم التمي ع
  أساس الجنس

ى جميع أشكال  ١. ٥  القضاء ع
التمي ضد جميع النساء 

ي كل مكان   والفتيات 

UNICEF,  
UN Women, 
UNFPA,  
WHO, 
UNODC 

UNSD,  
UNDP Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية  

سجالت 
  إدارية

  متوفر

نسبة النساء املعاشرات  ١. ٢. ٥ 
ي الخامسة عشرة وما  والفتيات 

فوق، الالتي تعرضن لعنف بدني أو 
ي أو  ر حا جنس أو نفس من عش

سابق، خالل االث عشر شهرًا 
السابقة، حسب شكل العنف 

  والعمر 

ى جميع أشكال  ٢. ٥ القضاء ع
ضد جميع النساء العنف 

ن العام  ي املجال والفتيات 
ي ذلك االتجار  والخاص، بما 

ر  بالبشر واالستغالل الجنس وغ
  ,UNICEF  ذلك من أنواع االستغالل

UN Women, 
UNFPA,  
WHO, 
UNODC 

UNSD,  
UNDP Tier II 2019 سنوي  وزارة الداخلية  

سجالت 
  إدارية

  متوفر

ي  ٢. ٢. ٥   نسبة النساء والفتيات 
الخامسة عشرة وما فوق الالتي 

تعرضن لعنف جنس من أشخاص 
ر، خالل االث عشر شهرًا  ر العش غ

السابقة، حسب العمر ومكان 
  حدوث العنف

UNICEF 

WHO,  
UNFPA,  
UN Women,  
DESA 
Population 
Division 

Tier I 2012 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
ر    محددغ

مسح 
العنقودي 

متعدد 
  املؤشرات

  متوفر

راوح  ١. ٣. ٥  نسبة النساء الالتي ت
ن  سنة، والالتي  ٢٤و  ٢٠أعمارهن ب

تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ 
سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن 

  الثامنة عشرة

ى جميع  ٣. ٥  القضاء ع
املمارسات الضارة، من قبيل 
، زواج األطفال، والزواج املبكر

والزواج القسري، وتشويه 
  األعضاء التناسلية لإلناث

UNICEF UNFPA,  
WHO Tier I 2019 

وزارة الصحة 
 العامة

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر

نسبة الفتيات والنساء  ٢. ٣. ٥ 
ن  راوح أعمارهن ب  ٤٩و  ١٥الالتي ت

عامًا، والالتي خضعن لعملية 
ر األعضاء التناسلية،  تشويه/ب

  حسب العمر

UNSD, 
UN Women  Tier II 2012 

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

ر محدد   غ
مسح 

استخدام 
  الوقت

  متوفر

نسبة الوقت املخصص ١. ٤. ٥ 
ر  لية وأعمال الرعاية غ لألعمال امل

املدفوعة األجر، حسب الجنس 
  والعمر واملكان

راف بأعمال الرعاية ٤٫٥  االع
ر املدفوعة األجر  ي غ والعمل امل

ر الخدمات  وتقديرها، بتوف
العامة والهياكل األساسية، 

ووضع سياسات للحماية 
االجتماعية، وتعزيز تقاسم 

املسؤولية داخل األسرة املعيشية 
والعائلة، حسبما يكون ذلك 

ى الصعيد الوط   مناسبا ع

IPU,  
UN Women World Bank Tier I 2019 

وزارة الداخلية + 
وزارة التنمية 

اإلدارية + جهاز 
التخطيط 
 واالحصاء

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر
نسبة املقاعد ال تشغلها ١. ٥. ٥ 

رملانات الوطنية، و  ي (أ) ال النساء 
كفالة املشاركة الكاملة ٥٫٥   (ب) الحكومات املحلية

والفعالة للمرأة وفرصها 
ي شغل  املتساوية مع الرجل 
ى جميع  املناصب القيادية ع

ي الحياة  مستويات صنع القرار 
 ILO  Tier I 2019  السياسية واالقتصادية والعامة

وزارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
االجتماعية 

+جهاز التخطيط 
 واالحصاء

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر
ي املناصب ٢. ٥. ٥ نسبة النساء 

  اإلدارية

UNFPA UN Women  Tier II 2019 
وزارة الصحة 

 العامة
  سنوي 

سجالت 
  إدارية

  متوفر

راوح ١. ٦. ٥  نسبة النساء الالتي ت
ن  سنة  ٤٩سنة و  ١٥أعمارهن ب

والالتي يتخذن بأنفسهن قرارات 
رة بشأن العالقات الجنسية،  مستن

واستخدام وسائل منع الحمل، 
 والرعاية املتعلقة بالصحة اإلنجابية

ى  ٦٫٥  كفالة حصول الجميع ع
خدمات الصحة الجنسية 
ى الحقوق  واإلنجابية وع

ى النحو املتفق  اإلنجابية، ع
رنامج عمل املؤتمر  عليه وفقا ل
اج  ي للسكان والتنمية وم الدو
ن والوثائق الختامية  عمل بيج

 UNFPA  ملؤتمرات استعراضهما

UN Women,  
DESA 
Population 
Division, 
WHO 

Tier II 2019 
وزارة الصحة 

 العامة
  سنوي 

سجالت 
  إدارية

  متوفر

ا ٢. ٦. ٥  عدد البلدان ال لد
ن وأنظمة تكفل حصول  قوان
ي سن   ١٥النساء والرجال الذين 

ى خدمات الرعاية  ر ع سنة فأك
ي مجال  واملعلومات والتثقيف 

ى  الصحة الجنسية واإلنجابية ع
ى قدم املساواة  نحو كامل وع

FAO 

UN Women, 
UNSD,  
UNEP,  
World Bank,  
UN-Habitat 

Tier II 2019 
وزارة البلدية 

 والبيئة
  سنوي 

سجالت 
  إدارية

  متوفر

ن  ١.أ.٥ (أ) نسبة مجموع املزارع
الذين يمتلكون أراض زراعية أو 

ي األرا  م حقوق مضمونة  لد
الزراعية، حسب الجنس؛ و (ب) 
ن املاّلك أو أصحاب حصة املرأة ب

.أ إجراء إصالحات ملنح املرأة ٥
ي املوارد  حقوقا متساوية 

االقتصادية، وكذلك إمكانية 
ى حق امللكية  حصولها ع

رها من  ى األرض وغ والسيطرة ع
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

ي األرا الزراعية، الحقوق 
  حسب نوع الحيازة

ى الخدمات  املمتلكات، وع
راث واملوارد  املالية، وامل

ن  الطبيعية، وفقا للقوان
  الوطنية

FAO World Bank,  
UN Women Tier II 2019 سنوي  وزارة العدل  

سجالت 
  إدارية

  متوفر

ا  ٢.أ.٥ نسبة البلدان ال يكفل ف
ي ذلك القانون  اإلطار القانوني (بما 
ي الحقوق  ي) للمرأة املساواة  العر

ي ملكية األرا و/أو السيطرة 
ا   عل

ITU  Tier II 2019 
وزارة املواصالت 

 واالتصاالت
  سنوي 

سجالت 
  إدارية

  متوفر
نسبة األفراد الذين يملكون  ١.ب.٥

  الهاتف املحمول حسب الجنس

.ب تعزيز استخدام ٥
التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة 

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، من أجل تعزيز 

ن املرأة  تمك

UN Women, 
OECD, 
UNDP  Tier II اليوجد 

وزارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
  االجتماعية

ر محدد   غ
سجالت 
  إدارية

ر متوفر   غ

ا نظم  ١.ج.٥ نسبة البلدان ال لد
لتخصيص وتتبع املخصصات 
ن  العامة املرصودة للمساواة ب

ن املرأة ن وتمك   الجنس

.ج اعتماد سياسات سليمة ٥
وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز 

هذه السياسات والتشريعات 
ن  ن الجنس وض باملساواة ب لل

ن كل النساء وا ى وتمك لفتيات ع
 جميع املستويات

 
ي الصرف وخدمات املياه توافر : كفالة٦الهدف  ا للجميع الص   مستدامة إدارة وإدار

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

WHO, 
UNICEF 

UNEP,  
UN-Habitat Tier II 2019 

جهاز التخطيط 
سجالت   سنوي  واالحصاء

  متوفر  إدارية
نسبة السكان الذين  ١. ١. ٦ 

يستفيدون من خدمات مياه الشرب 
  ال تدار بطريقة مأمونة

تحقيق هدف حصول٦.١
ى  ى نحو منصف ع الجميع ع

مياه الشرب املأمونة وامليسورة 
 ٢٠٣٠التكلفة بحلول عام

WHO, 
UNICEF UNEP Tier II 2019 

جهاز التخطيط 
سجالت   سنوي  واالحصاء

  متوفر  إدارية

نسبة السكان الذين  ١. ٢. ٦  
يستفيدون (أ) من اإلدارة السليمة 

ي، و (ب)  لخدمات الصرف الص
مرافق غسل اليدين بالصابون 

  واملياه

تحقيق هدف حصول٦.٢
ى خدمات الصرف  الجميع ع

اء  ي والنظافة الصحية، وإ الص
ي العراء، وإيالء اهتمام  التغوط 

خاص الحتياجات النساء 
ي أوضاع والفتيات  ومن يعيشون 

 ٢٠٣٠هشة، بحلول عام
WHO,  
UN-Habitat, 
UNSD 

UNEP, 
OECD, 
Eurostat 

Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت   سنوي  واالحصاء
ي  ١. ٣. ٦   متوفر  إدارية نسبة مياه الصرف الص

  املعالجة بطريقة آمنة
ن نوعية املياه بالحد ٦.٣ تحس

من التلوث، ووقف إلقاء 
النفايات واملواد الكيميائية 

ى أدنى  ا إ الخطرة، وتقليل تسّر
حد، وخفض نسبة مياه املجاري 
ى النصف، وزيادة  ر املعالجة إ غ
إعادة التدوير وإعادة االستخدام 

ى الصعيد  رة ع املأمون بنسبة كب
، بحلول عام  ٢٠٣٠العالم

UNEP UN-Water Tier II اليوجد 
املؤسسة 

القطرية للكهرباء 
  واملاء

ر محدد سجالت   غ
ر متوفر  إدارية نسبة الكتل املائية اآلتية  ٢. ٣. ٦   غ

  من مياه محيطة ذات نوعية جيدة

FAO 

UNEP,  
IUCN, 
UNSD, 
OECD, 
Eurostat 

Tier I 2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

واملاء + جهاز 
التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
ي كفاءة استخدام ١. ٤. ٦    متوفر  إدارية ر  التغ

رة من الزمن  ى مدى ف   املياه ع

ي  ٤. ٦  رة  تحقيق زيادة كب
ي جميع  كفاءة استخدام املياه 
القطاعات، وكفالة سحب املياه 

ى نحو  ا ع العذبة وإمدادا
مستدام من أجل معالجة شح 

ر من عدد  املياه، والحد بقدر  كب
األشخاص الذين يعانون من ندرة 

  ٢٠٣٠املياه، بحلول عام 
FAO 

UNEP,  
IUCN, 
UNSD, 
OECD, 
Eurostat 

Tier I 2019 
املؤسسة 

القطرية للكهرباء 
 واملاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

حجم الضغط الذي ٢. ٤. ٦ 
تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة 

كنسبة من موارد املياه العذبة 
  املتاحة

UNEP 
UN-Water,  
IUCN, 
Ramsar 

Tier I 2019 
املؤسسة 

القطرية للكهرباء 
 واملاء

سجالت   سنوي 
درجة تنفيذ اإلدارة  ١. ٥. ٦   متوفر  إدارية

تنفيذ اإلدارة املتكاملة  ٥. ٦   )١٠٠- املتكاملة للموارد املائية (صفر
ى جميع املستويات  ملوارد املياه ع

ا التعاون العابر  بوسائل م
للحدود، حسب االقتضاء، 

  ٢٠٣٠بحلول عام 
UNESCO-
IHP,  
UNECE  Tier I 2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

 واملاء
سجالت   سنوي 

  الينطبق  إدارية

نسبة مناطق أحواض املياه ٢. ٥. ٦ 
العابرة للحدود ال لها ترتيبات 

ي مجال  تنفيذية تتعلق بالتعاون 
  املياه

UNEP, 
Ramsar 

UN-Water, 
IUCN 

Tier I اليوجد 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

  واملاء
ر محدد   غ

سجالت 
  إدارية

ر متوفر   غ
ي نطاق  ١. ٦. ٦   ر  نسبة التغ

النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه 
رة من الزمن   خالل ف

حماية وترميم النظم ٦. ٦ 
اإليكولوجية املتصلة باملياه، بما 

ي ذلك الجبال والغابات 
ار  واألرا الرطبة واأل

ومستودعات املياه الجوفية 
رات، بحلول عام    ٢٠٢٠والبح

WHO, 
OECD 

UNEP, 
UN-Water Tier I 2017 سجالت  سنوي  وزارة الخارجية

مقدار املساعدة اإلنمائية ١.أ.٦  متوفر إدارية
الرسمية املتصلة باملياه والصرف

ي ٦ .أ توسيع نطاق التعاون الدو
ي مجال بناء  وتقديم الدعم 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

ي ال تعد جزءًا من خطة الص
ى الحكومة تنسيقها   إنفاق تتو

ي  ى البلدان النامية  القدرات إ
رامج املتصلة باملياه  األنشطة وال

ي ذلك  ي، بما  والصرف الص
ا،  جمع املياه، وإزالة ملوح

وكفاءة استخدام املياه، ومعالجة 
املياه املستعملة، وتكنولوجيات 

  الستخدامإعادة التدوير وإعادة ا

WHO, 
OECD UNEP Tier I 2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

 واملاء
سجالت   سنوي 

  متوفر  إدارية

نسبة الوحدات اإلدارية ١.ب.٦
ا سياسات  املحلية ال لد

ي ما  وإجراءات تنفيذية راسخة 
يتعلق بمشاركة املجتمعات املحلية 

ي إدارة خدمات املياه والصرف 
ي   الص

وتعزيز مشاركة .ب دعم ٦
ن  ي تحس املجتمعات املحلية 
ي   إدارة املياه والصرف الص

 
ى ميسورة بتكلفة الجميع حصول  : كفالة٧الهدف    واملستدامة املوثوقة الحديثة الطاقة خدمات ع

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

World Bank 
IEA,  
UN-Energy  

Tier I 2019 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
  سنوي 

سجالت 
  إدارية

  متوفر
نسبة السكان املستفيدين  ١. ١. ٧ 

  من خدمات الكهرباء
كفالة حصول الجميع  ١. ٧

ى خدمات بتكلفة  ميسورة ع
الطاقة الحديثة املوثوقة بحلول 

 WHO UN-Energy Tier I 2019  ٢٠٣٠عام 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

 ١٠كل 
سنوات ، 
  وسنويا

تعداد 
وسجالت 
  إدارية

  متوفر
نسبة السكان الذي  ٢. ١. ٧ 

ى الوقود  يعتمدون أساسًا ع
ن   والتكنولوجيا النظيف

UNSD, 
IEA, 
IRENA 

World Bank,  
UN-Energy 

Tier I 2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

واملاء + جهاز 
التخطيط 
 واالحصاء

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر
ي ١. ٢. ٧  حصة الطاقة املتجددة 

ائي للطاقة الك ال   مجموع االس

ي  ٢. ٧  رة  تحقيق زيادة كب
ي مزيج  حصة الطاقة املتجددة 

    ٢٠٣٠الطاقة  بحلول عام 

UNSD, 
IEA 

World Bank,  
UN-Energy 

Tier I اليوجد 
جهاز التخطيط 

  واالحصاء
  سنوي 

مسوح 
اإلحصاءا

ت 
االقتصاد

  ية

ر متوفر   غ
كثافة الطاقة ال تقاس  ١. ٣. ٧ 

من حيث الطاقة األولية والناتج 
ي ي اإلجما   املح

مضاعفة املعدل العالم  ٣. ٧ 
ي كفاءة استخدام  ن  للتحسُّ

  ٢٠٣٠الطاقة بحلول عام 

OECD,  
IRENA  

IEA,  
UN-Energy, 
UNEP 

Tier I 2017 سنوي  وزارة الخارجية  
سجالت 
  إدارية

  متوفر

التدفقات املالية الدولية  ١.أ.٧
ى البلدان النامية لدعم  املوجهة إ

ي  مجاالت أنشطة البحث والتطوير 
الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة 

ي ذلك النظم الهجينة   املتجددة، بما 

ي من ٧ .أ  تعزيز التعاون الدو
ى بحوث  ر الوصول إ أجل تيس

وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما 
ي ذلك تلك املتعّلقة بالطاقة 

ي استخدام  املتجددة، والكفاءة 
الطاقة، وتكنولوجيا الوقود 

دمة واألنظف، األحفوري املتق
ي الهياكل  وتشجيع االستثمار 
األساسية للطاقة وتكنولوجيا 
الطاقة النظيفة، بحلول عام 

٢٠٣٠  

  
 

Tier I 
(provisional) 

2019 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

واملاء + جهاز 
التخطيط 
 واالحصاء

  سنوي 
سجالت 
  إدارية

  متوفر

تركيب قدرة توليد الطاقة  ١.ب.٧
ي  البلدان النامية (بالواط املتجددة 

 Not officialللفرد الواحد) [
translation[  

.ب توسيع نطاق الهياكل ٧
ن مستوى  األساسية وتحس

التكنولوجيا من أجل تقديم 
خدمات الطاقة الحديثة 

ي البلدان  واملستدامة للجميع 
ي أقل البلدان  النامية، وبخاصة 

رة  نموًا، والدول الجزرية الصغ
ر النامية، و  البلدان النامية غ

رامج الدعم  الساحلية، وفقًا ل
ا، بحلول عام  املقدم لكل م

٢٠٣٠  
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ر واملنتجة، الكاملة والعمالة واملستدام، للجميع والشامل املطرد االقتصادي النمو : تعزيز٨الهدف    للجميع الالئق العمل وتوف
Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

UNSD World Bank Tier I 2019 
جهاز التخطيط 

  سنوي  واالحصاء
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

  متوفر
معدل النمو السنوي  ١. ١. ٨ 

ي الحقيقي  ي اإلجما للناتج املح
  للفرد الواحد

ى النمو٨.١ الحفاظ ع
االقتصادي الفردي وفقًا 

للظروف الوطنية، وبخاصة 
ي  ى نمو الناتج املح الحفاظ ع

ي بنسبة  ى  ٧اإلجما ي املائة ع
ي أقل البلدان نمواً    األقل سنويًا 

ILO World Bank, 
UNSD Tier I 2019 

جهاز التخطيط 
  سنوي  واالحصاء

مسوح 
اإلحصاءات 
  االقتصادية

  متوفر
ي  ١. ٢. ٨   معدل النمو السنوي 

ي لكل  ي اإلجما الناتج املح
  شخص عامل

ى من ٨.٢  تحقيق مستويات أع
اإلنتاجية االقتصادية من خالل 

التنويع، واالرتقاء بمستوى 
التكنولوجيا واالبتكار، بطرق 
ى القطاعات  رك ع تشمل ال

املتسمة بالقيمة املضافة العالية 
  والقطاعات الكثيفة العمالة

ILO  Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

مسح القوى   سنوي  واالحصاء
  متوفر  العاملة

ر  ١. ٣. ٨   نسبة العمالة غ
ر العمالة الزراعية،  ي غ الرسمية 

  حسب الجنس

تعزيز السياسات املوجهة ٨.٣
نحو التنمية وال تدعم األنشطة 
اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، 
ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة 

ى اإلبداع واالبتكار، وتشجع  ع
ى إضفاء الطابع الرسم ى ع  ع
املشاريع املتناهية الصغر 

رة واملتوسطة الحجم،  والصغ
ى  ا الحصول ع ونموها، بطرق م

 الخدمات املالية

UNEP OECD Tier II اليوجد 
جهاز التخطيط 

ر محدد  واالحصاء   غ
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

ر متوفر   غ

األثر املادي ونصيب ١. ٤. ٨  
الفرد من األثر املادي ونصيب 
ي من األثر  ي اإلجما الناتج املح

  املادي

ي٨.٤  ن الكفاءة  تحس
ي مجال  استخدام املوارد العاملية 

الك واإلنتاج، تدريجيا،  االس
ى ٢٠٣٠ح عام  ي إ ، والس

فصل النمو االقتصادي عن 
، وفقا لإلطا ر التدهور البيئ

رامج املتعلق  العشري لل
ن،  الك واإلنتاج املستدام باالس

مع اضطالع البلدان املتقدمة 
 النمو بدور الريادة

UNEP OECD Tier I اليوجد 
جهاز التخطيط 

ر محدد  واالحصاء   غ
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

ر متوفر   غ

ي  ٢. ٤. ٨  الك املادي املح االس
الك  ونصيب الفرد من االس

الك  ي ونسبة االس املادي املح
ي  ى الناتج املح ي إ املادي املح

ي   اإلجما

ILO  Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

مسح القوى   سنوي  واالحصاء
  متوفر  العاملة

ي ١. ٥. ٨   متوسط الدخل 
الساعة للنساء والرجال 

ن، حسب الوظيفة والعمر   العامل
 واألشخاص ذوي اإلعاقة

تحقيق العمالة الكاملة  ٥. ٨  
ر العمل الالئق  واملنتجة وتوف

م  لجميع النساء والرجال، بمن ف
الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، 

ئ  وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكا
 ILO  Tier I 2019  ٢٠٣٠القيمة، بحلول عام 

جهاز التخطيط 
مسح القوى   سنوي  واالحصاء

  متوفر  العاملة
معدل البطالة، حسب ٢. ٥. ٨  

الجنس والعمر واألشخاص ذوي 
  اإلعاقة

ILO  Tier I 2019 
جهاز التخطيط 

مسح القوى   سنوي  واالحصاء
  متوفر  العاملة

نسبة الشباب (الذين ١. ٦. ٨ 
ن  راوح أعمارهم ب سنة و  ١٥ت

سنة) خارج دائرة التعليم  ٢٤
  والعمالة والتدريب

ر من نسبة ٨.٦ الحد بقدر كب
ن بالعمالة أو  ر امللتحق الشباب غ

التعليم أو التدريب، بحلول عام 
٢٠٢٠ 

ILO, 
UNICEF  Tier II 2019 

جهاز التخطيط 
مسح القوى   سنوي  واالحصاء

  متوفر  العاملة

نسبة األطفال الذين  ١. ٧. ٨  
ن  راوح أعمارهم ب سنوات و  ٥ت

ي سوق  ١٧ ن  سنة واملنخرط
عمل األطفال وعددهم، حسب 

  الجنس والعمر

ر فورية وفعالة ٨.٧  اتخاذ تداب
اء الرق  ى السخرة، وإ للقضاء ع
املعاصر واالتجار بالبشر، وضمان 

حظر واستئصال أسوأ أشكال 
ي ذلك عمل األطفال، بما 

تجنيدهم واستخدامهم كجنود، 
اء عمل األطفال بجميع  وإ

  ٢٠٢٥أشكاله، بحلول عام

ILO  Tier II 2018 

وزارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
االجتماعية + 

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

ي معدالت  ١. ٨. ٨   التواتر 
ر  إصابات العمل املميتة وغ

املميتة، حسب جنس املهاجرين 
حماية حقوق العمل   ٨.  ٨   ووضعهم

وإيجاد بيئات عمل توفر السالمة 
م  واألمن لجميع العمال، بمن ف

العمال املهاجرون، وبخاصة 
ي  املهاجرات، والعاملون 
ر املستقرة   الوظائف غ

ILO  Tier II 2018 

وزارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
 االجتماعية

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

مستوى امتثال البلدان ٢. ٨. ٨   
لحقوق العمل (حرية تكوين 

الجمعيات واملفاوضة الجماعية) 
ى نصوص منظمة  استنادًا إ
العمل الدولية والتشريعات 

الوطنية، حسب الجنس ووضع 
  املهاجرين

UNWTO UNEP Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

  سنوي  واالحصاء
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

  متوفر

ي  ١. ٩. ٨   ي اإلجما الناتج املح
للسياحة املباشرة كنسبة من 
ي  ي اإلجما مجموع الناتج املح

  ومن معدل النمو 

وضع وتنفيذ سياسات ٨.٩
ى تعزيز السياحة  دف إ

املستدامة ال توفر فرص العمل 
وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية، 

 ٢٠٣٠بحلول عام

IMF UNCDF Tier I 2018 
مصرف قطر 

املركزي + جهاز  سجالت  سنوي 
(أ) عدد فروع ١. ١٠. ٨    متوفر إدارية

لكل املصارف التجارية 
تعزيز قدرة املؤسسات ٨.١٠ 

ى تشجيع املالية املحلية ع



٢٠١٩تقرير أھداف التنمية المستدامة لدولة قطر   
 

 
223 
 

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

التخطيط 
 واالحصاء

شخص بالغ، و (ب)١٠٠٠٠٠
ي لكل  عدد أجهزة الصرف اآل

 شخص بالغ ١٠٠ ٠٠٠

ى الخدمات  إمكانية الحصول ع
ن والخدمات  املصرفية والتأم
  املالية للجميع، وتوسيع نطاقها

World Bank UNCDF Tier I اليوجد 

مصرف قطر 
+ جهاز  املركزي 

التخطيط 
  واالحصاء

ر محدد سجالت   غ
ر متوفر  إدارية   غ

ن ( ٢. ١٠. ٨ ١٥نسبة البالغ
ر) الذين لهم حساب  سنة فأك
ي مؤسسة  ي أو حساب  مصر

مالية أخرى أو لدى مقدم 
 خدمات مالية متنقلة

OECD WTO-EIF Tier I 2017 سجالت   سنوي  وزارة الخارجية
  متوفر  إدارية

املقدمة من أجل املعونة  ١.أ.٨
امات واملدفوعات املتصلة  االل

  بالتجارة

.أ زيادة دعم املعونة املقدمة من ٨
أجل التجارة للبلدان النامية 
وبخاصة أقل البلدان نموًا، 

ا اإلطار املتكامل املعزز  بوسائل م
للمساعدة التقنية املتصلة 

ى أقل البلدان  بالتجارة املقدمة إ
 نموًا

ILO World Bank, 
OECD Tier II 2019 

وزارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
 االجتماعية

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

راتيجية وطنية ١.ب.٨ وجود اس
مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ 
تتعلق بتشغيل الشباب، سواء 

ا  راتيجية قائمة بذا بوصفها اس
راتيجية وطنية  أو عنصرًا من اس

  للتشغيل

راتيجية .ب وضع وتفعيل٨ اس
عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ 

ر فرص  امليثاق العالم لتوف
للعمل، الصادر عن منظمة 
العمل الدولية، بحلول عام 

٢٠٢٠ 

 
ى قادرة أساسية هياكل : إقامة٩الهدف    االبتكار وتشجيع للجميع، الشامل التصنيع وتحف الصمود، ع

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

World 
Bank 

UNEP, 
UNECE, 
ADB 

Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت   سنوي  واالحصاء
  متوفر  إدارية

نسبة سكان الريف ١. ١. ٩ 
ى بعد  الذين يعيشون ع

رين من طريق صالحة  كيلوم
ي جميع الفصول  لالستعمال 

إقامة هياكل أساسية جيدة ٩.١
النوعية وموثوقة ومستدامة 

ي ذلك  ى الصمود، بما  وقادرة ع
هياكل أساسية إقليمية وعابرة 

للحدود، لدعم التنمية 
ع االقتصادية ورفاه اإلنسان، م

ر ُسُبل استفادة  ى تيس رك ع ال
ى  ا بتكلفة ميسورة وع الجميع م

 قدم املساواة

ICAO, 
ITF-OECD 

UPU,  
UNEP, 
UNECE 

Tier I 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت   سنوي  واالحصاء
عدد الركاب وحجم  ٢. ١. ٩    متوفر  إدارية

  الشحنات،  حسب وسيلة النقل

UNIDO World Bank Tier I 2019 
جهاز التخطيط 

  سنوي  واالحصاء
مسوح

اإلحصاءات 
 االقتصادية

  متوفر
القيمة املضافة ١. ٢. ٩ 

التصنيعية كنسبة من الناتج 
ي للفرد ي اإلجما   املح

تعزيز التصنيع الشامل ٩.٢
للجميع واملستدام، وتحقيق زيادة 

رة بحلول عام  ي حصة  ٢٠٣٠كب
ي الناتج  ي العمالة و الصناعة 
ي، بما يتما مع  ي اإلجما املح

الظروف الوطنية، ومضاعفة 
ي أقل البلدان نموًا ا    حص

UNIDO  Tier I 2019 
جهاز التخطيط 

مسح القوى   سنوي  واالحصاء
  رفمتو   العاملة

ي الصناعة  ٢. ٢. ٩  العمالة 
التحويلية كنسبة من مجموع 

  العمالة

UNIDO UNCDF Tier II اليوجد 
جهاز التخطيط 

ر محدد  واالحصاء   غ
مسوح

اإلحصاءات 
 االقتصادية

جاري 
ر   توف

نسبة الصناعات١. ٣. ٩ 
رة الحجم من مجموع  الصغ

 القيمة املضافة من الصناعات

زيادة فرص حصول٩.٣
رة  املشاريع الصناعية الصغ

الحجم وسائر املشاريع، وال سيما 
ى الخدمات  ي البلدان النامية، ع

ي ذلك االئتمانات  املالية، بما 
ي  امليسورة التكلفة، وإدماجها 

 سالسل القيمة واألسواق

UNIDO, 
World 
Bank 

UNCDF Tier I اليوجد 
جهاز التخطيط 

ر محدد  واالحصاء   غ
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

جاري 
ر   توف

نسبة الصناعات  ٢. ٣. ٩  
رة الحجم ال لها قرض أو  الصغ

  خط ائتمان

UNIDO,  
IEA  UNEP Tier I 2007 

وزارة البلدية 
ر محدد والبيئة سجالت   غ

  متوفر  إدارية
انبعاثات ثاني أكسيد ١. ٤. ٩ 

الكربون لكل وحدة من القيمة 
  املضافة 

ن الهياكل األساسية ٩.٤ تحس
وتحديث الصناعات بحلول عام 

لجعلها مستدامة، مع  ٢٠٣٠
زيادة كفاءة استخدام املوارد 
وزيادة اعتماد التكنولوجيات 

والعمليات الصناعية النظيفة 
والسليمة بيئيًا، ومع قيام جميع 

البلدان باتخاذ إجراءات وفقًا 
ا  لقدرات كل م

UNESCO-
UIS  Tier I 2018 

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

 ٣كل 
  سنوات

مسح البحث 
  متوفر  والتطوير

ى البحث١. ٥. ٩  اإلنفاق ع
ي  والتطوير كنسبة من الناتج املح

ي   اإلجما

٥٫٩، تعزيز البحث العلم
ن القدرات التكنولوجية  وتحس

ي جميع  ي القطاعات الصناعية 
البلدان، وال سيما البلدان 

ي ذلك، بحلول عام  النامية، بما 
، تشجيع االبتكار وتحقيق ٢٠٣٠

ي  ن  ي عدد العامل رة  زيادة كب
مجال البحث والتطوير لكل 

مليون شخص، وزيادة إنفاق 
ى  ن العام والخاص ع القطاع

 البحث والتطوير

UNESCO-
UIS  Tier I 2018 

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

 ٣كل 
  سنوات

مسح البحث 
  متوفر  والتطوير

ي مجال  ٢. ٥. ٩ العاملون 
ئ الدوام الكامل)  البحث (بمكا

  لكل مليون نسمة

OECD  Tier I سجالت  سنوي   وزارة الخارجية اليوجد
 إدارية

جاري
ر  توف

ي ١.أ.٩ مجموع الدعم الدو
(املساعدة اإلنمائية الرسمية

ر إنشاء هياكل أساسية ٩ .أ تيس
ي  ى الصمود  مستدامة وقادرة ع
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

ى التدفقات الرسمية باإلضافة إ
ى الهياكل األساسية   األخرى) إ

ن الدعم  البلدان النامية، بتحس
ي والتق املقدم  ي والتكنولو املا
للبلدان األفريقية، وأقل البلدان 

ر  نموًا، والبلدان النامية غ
الساحلية، والدول الجزرية 

رة النامية  الصغ

UNIDO OECD Tier I 2019 
التخطيط جهاز 

  سنوي  واالحصاء
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

  متوفر

نسبة القيمة املضافة  ١.ب.٩
للصناعة التكنولوجية املتوسطة 

واملتقدمة من مجموع القيمة 
  املضافة

.ب دعم أنشطة التطوير٩
ي التكنولوجيا  والبحث واالبتكار 

ي البلدان النامية،  املحلية 
ا كفالة وجود بيئة  بوسائل م

تية من حيث السياسات مؤا
ي وإضافة قيمة  للتنويع الصنا
ن أمور أخرى    للسلع األساسية ب

ITU  Tier I 2019 
وزارة املواصالت 

سجالت   سنوي  واالتصاالت
  متوفر  إدارية

ن  ١.ج.٩ نسبة السكان املشمول
بشبكة الهاتف املحمول  حسب 

  التكنولوجيا

ي فرص ٩ رة  .ج تحقيق زيادة كب
ى  تكنولوجيا الحصول ع

ي  املعلومات واالتصاالت، والس
ر فرص الوصول الشامل  ى توف إ

ي  رنت  ى شبكة اإلن وامليسور إ
أقل البلدان نموا، بحلول عام 

٢٠٢٠ 

  
ا وفيما البلدان داخل املساواة عدم من : الحد١٠الهدف    بي

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

World Bank  Tier II 2012/2013
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
 ٥كل 

  سنوات
مسح انفاق 
  متوفر  ودخل االسرة

معدالت نمو نصيب  ١. ١. ١٠ 
الفرد من إنفاق األسر املعيشية أو 

ا ضمن أدنى  ي املائة  ٤٠إيرادا
  من السكان ومجموع السكان

ى١٠.١ التوصل تدريجيا إ
تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار 

ي املائة من  ٤٠ذلك النمو ألدنى 
ى من املعدل  السكان، بمعدل أع

، بحلول عام  املتوسط الوط
٢٠٣٠ 

World Bank  Tier II 2012/2013
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
 ٥كل 

  سنوات
مسح انفاق 
  متوفر  ودخل االسرة

نسبة السكان الذين  ١. ٢. ١٠
ي املائة من  ٥٠يعيشون دون 

متوسط الدخل، حسب الجنس 
  والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

ن ١٠.٢ وتعزيز اإلدماج تمك
ي واالقتصادي والسياس  االجتما
للجميع، بصرف النظر عن السن 

أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء 
ي أو اإلث أو األصل أو  العر

الدين أو الوضع االقتصادي أو 
ر ذلك، بحلول عام   ٢٠٣٠غ

OHCHR  Tier II 2019 
اللجنة الوطنية 
  متوفر  سجالت إدارية  سنوي  لحقوق االنسان

نسبة السكان الذين ١. ٣. ١٠
أبلغوا عن تعرضهم شخصيا 

ية أو تحرش خالل  ملمارسات تمي
االث عشر شهرا السابقة 

ي  ألسباب يحظر القانون الدو
ى  لحقوق اإلنسان التمي ع

  أساسها

كفالة تكافؤ الفرص، ١٠.٣
والحد من أوجه انعدام املساواة 

ا إزالة  ي النتائج، بوسائل م
ن والسياسات واملمارسات  القوان

ية، وتعزيز التشريعات  التمي
والسياسات واإلجراءات املالئمة 

 ي هذا الصدد

ILO IMF Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

  سنوي  واالحصاء
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

  متوفر

ي الناتج ١. ٤. ١٠  حصة العمل 
ي ذلك  ي، بما  ي اإلجما املح
األجور ومدفوعات الحماية 

  االجتماعية

اعتماد سياسات، وال سيما  ٤. ١٠
سياسات مالية وسياسات بشأن 

األجور والحماية االجتماعية، 
وتحقيق مزيد من املساواة 

ر محدد اليوجد Tier II       تدريجياً  ر محدد  غ ر متوفر  إداريةسجالت   غ   غ
أثرالسياسات املالية  ٢. ٤. ١٠ 

  ي إعادة التوزيع
 ]Not official translation[ 

IMF  Tier I 2019 
مصرف قطر 

مؤشرات السالمة  ١. ٥. ١٠  متوفر  سجالت إدارية  سنوي  املركزي 
  املالية

ن ١٠.٥ تنظيم األسواق تحس
واملؤسسات املالية العاملية 
ورصدها وتعزيز تنفيذ تلك 

 التنظيمات

DESA/FFD
O  Tier I 2018 متوفر  سجالت إدارية  سنوي  وزارة الخارجية  

نسبة عضوية البلدان  ١. ٦. ١٠ 
ي  ي التصويت  النامية وحقوقها 

  املنظمات الدولية

ضمان تعزيز تمثيل١٠.٦
ا البلدان النامية  وإسماع صو

ي  ي عملية صنع القرار 
املؤسسات االقتصادية واملالية 

الدولية العاملية، من أجل تحقيق 
املزيد من الفعالية واملصداقية 
  واملساءلة والشرعية للمؤسسات

ILO, 
World Bank  Tier II 2018 

وزارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
 االجتماعية

  متوفر  سجالت إدارية  سنوي 
تكاليف التوظيف ال  ١. ٧. ١٠ 

يتحملها املوظف كنسبة من 
ي بلد املقصد   اإليرادات السنوية 

ر الهجرة وتنقل  ٧. ١٠   تيس
ى نحو منظم وآمن  األشخاص ع

ومنتظم ومتسم باملسؤولية، 
ا تنفيذ سياسات الهجرة  بطرق م

املخطط لها وال تتسم بحسن 
  اإلدارة

DESA 
Population 
Division, 
IOM 

World Bank,  
Global 
Migration 
Group, 
UNHCR, 
UNODC, 

Tier II 2018 

وزارة التنمية 
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
 االجتماعية

  متوفر  سجالت إدارية  سنوي 
عدد البلدان ال  ٢. ٧. ١٠ 

نفذت سياسات هجرة متسمة 
  بحسن اإلدارة
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

OECD 

     Tier II ر محدد اليوجد ر   غ ر متوفر  سجالت إدارية  محددغ   غ

عدد األشخاص الذين ٣. ٧. ١٠ 
توفوا أو أختفوا أثناء عملية 

ى وجهة دولية [  Notالهجرة ا
official translation[ 

     Tier II ر محدد اليوجد ر محدد  غ ر متوفر  سجالت إدارية  غ   غ
ن ٤. ٧. ١٠  نسبة السكان الالجئ

  حسب بلد املنشأ 
]Not official translation[ 

ITC, 
UNCTAD, 
WTO  Tier I اليوجد 

الهيئة العامة 
للجمارك + جهاز 

التخطيط 
  واالحصاء

ر محدد   سجالت إدارية  غ
خاص 

بحسابات 
  املنظمات

نسبة بنود التعريفات ١.أ.١٠
ى الواردات  الجمركية املطبقة ع

من أقل البلدان نموًا والبلدان 
النامية املتمتعة باإلعفاء الكامل 

 من الرسوم الجمركية

.أ  تنفيذ مبدأ املعاملة١٠
الخاصة والتفضيلية للبلدان 
النامية وبخاصة أقل البلدان 
نموًا، بما يتما مع اتفاقات 

 منظمة التجارة العاملية

OECD  
Tier I 
(ODA)/Tier II 
(FDI) 

  متوفر  سجالت إدارية  سنوي  وزارة الخارجية 2018

مجموع تدفقات املوارد  ١.ب.١٠
املخصصة للتنمية  حسب 

البلدان املستفيدة والبلدان 
ى  املانحة وأنواع التدفقات (ع

سبيل املثال املساعدة اإلنمائية 
الرسمية، واالستثمار األجن 
  املباشر، والتدفقات األخرى)

.ب تشجيع املساعدة اإلنمائية ١٠
الرسمية والتدفقات املالية، بما 

لك االستثمار األجن ي ذ
ى الدول ال تشتد  املباشر، إ

ا، وال سيما أقل  ا إل الحاجة ف
البلدان نموًا، والبلدان األفريقية، 
رة النامية،  والدول الجزرية الصغ

ر الساحلية،  والبلدان النامية غ
  وفقًا لخططها وبرامجها الوطنية

World Bank  Tier I اليوجد 
مصرف قطر 

ر محدد  املركزي  جاري   سجالت إدارية  غ
ر   توف

تكاليف التحويالت  ١-.ج١٠
  املالية كنسبة من املبالغ املحولة

.ج خفض تكاليف معامالت ١٠
ى أقل من   ٣تحويالت املهاجرين إ

ي املائة، وإلغاء قنوات 
التحويالت املالية ال تربو 

ى  ي املائة، بحلول  ٥تكاليفها ع
 ٢٠٣٠عام

  
ى وقادرة وآمنة للجميع شاملة البشرية واملستوطنات املدن : جعل١١الهدف    ومستدامة الصمود ع

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

UN-Habitat UNEP Tier I 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت   سنوي  واالحصاء
  متوفر  إدارية

نسبة السكان  ١. ١. ١١
ي  ن الذين يعيشون  الحضري

ر  رة أو مستوطنات غ أحياء فق
ر الئقة   رسمية أو مساكن غ

كفالة حصول الجميع ١١.١
ى مساكن وخدمات أساسية  ع

مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، 
رة،  ورفع مستوى األحياء الفق

 ٢٠٣٠بحلول عام

UN-Habitat UNEP, 
UNECE Tier II 2019 

جهاز التخطيط 
سجالت   سنوي  واالحصاء

  متوفر  إدارية

نسبة السكان الذين  ١. ٢. ١١ 
تتوافر لهم وسائل النقل العام 

املناسبة،  حسب العمر والجنس 
  واألشخاص ذوي اإلعاقة

ر إمكانية وصول١١.٢ توف
ى نظم نقل مأمونة  الجميع إ

وميسورة التكلفة ويسهل 
ا ومستدامة،  الوصول إل

ى الطرق،  ن السالمة ع وتحس
وخاصًة بتوسيع نطاق النقل 

عام، مع إيالء اهتمام خاص ال
الحتياجات األشخاص الذين 

ي ظروف هشة والنساء  يعيشون 
واألطفال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 
٢٠٣٠ 

UN-Habitat UNEP Tier II 2015 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيط 
  واالحصاء

ر محدد   غ
مسح 

استخدام 
  األرا

الك   ١. ٣. ١١  متوفر نسبة معدل اس
ى معدل النمو السكاني   األرا إ

تعزيز التوسع الحضري  ١١.٣
الشامل للجميع واملستدام، 
ى تخطيط وإدارة  والقدرة ع

ي جميع  املستوطنات البشرية 
ى  ى نحو قائم ع البلدان ع

املشاركة ومتكامل ومستدام، 
 ٢٠٣٠بحلول عام

UN-Habitat  Tier II 2019 
التخطيط جهاز 

سجالت   سنوي  واالحصاء
  متوفر  إدارية

   
ا   ٢. ٣. ١١   نسبة املدن ال لد

هيكل يتيح مشاركة املجتمع 
ي تخطيط  ى نحو مباشر  املدني ع

املناطق الحضرية، ويعمل 
 بانتظام وُيدار بطريقة ديمقراطية

  

UNESCO-
UIS IUCN Tier II ر محدد  متاحف قطر اليوجد ر متوفر  مسح  غ   غ

نصيب الفرد من ١. ٤. ١١ 
ن  ي القطاع مجموع النفقات (

العام والخاص) ال ُتنفق لصون 
وحماية وحفظ جميع أصناف 

ي،  حسب  ي والطبي راث الثقا ال
ي  ي وطبي راث (ثقا نوع ال

راث  ره مركز ال ومختلط، وما يعت
العالم تراثًا) ومستوى الحكم

ى  ٤. ١١  تعزيز الجهود الرامية إ
ي  راث الثقا حماية وصون ال

ي العالم   والطبي
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

ي/بلدي)، ، ومح (وط وإقليم
فاق (إنفاق ونوع اإلن

ي/استثمار) ونوع التمويل  تشغي
املقدم من القطاع الخاص 
رعات عينية، وتمويل من  (ت
ي  ر الرب القطاع الخاص غ

  وبرامج الرعاية)

UNDRR UN-Habitat,  
UNEP Tier II 2019 

+ وزارة الداخلية 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
سجالت   سنوي 

  متوفر  إدارية

عدد األشخاص  ١. ٥. ١١ 
ن واملفقودين ومن تأثروا  املتوف
ن  مباشرة بسبب الكوارث من ب

شخص من  ١٠٠ ٠٠٠كل 
  السكان

ي  ٥. ١١ ر  تحقيق انخفاض كب
عدد الوفيات وعدد األشخاص 

ي  ر  املتأثرين، وانخفاض كب
املباشرة الخسائر االقتصادية 

ي  ي اإلجما املتصلة بالناتج املح
العالم ال تحدث بسبب 

ي ذلك الكوارث  الكوارث، بما 
ى  رك ع املتصلة باملياه، مع ال

حماية الفقراء واألشخاص الذين 
ي ظروف هشة، بحلول  يعيشون 

  ٢٠٣٠عام 

UNDRR UNEP Tier II 2019 
وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
سجالت   سنوي 

  متوفر  إدارية

الخسائر االقتصادية   ٢. ٥. ١١
ي  املباشرة املتصلة بالناتج املح
ي العالم واألضرار ال  اإلجما

لحقت بالهياكل األساسية 
الحيوية وعدد األعطال ال 
لحقت بالخدمات األساسية 

  بسبب الكوارث

UN-Habitat, 
UNSD UNEP Tier II 2019 

وزارة البلدية 
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية

نسبة النفايات الصلبة  ١. ٦. ١١ 
للمدن، ال ُتجمع بانتظام 

ى نحو  ائيًا ع ويجري تفريغها 
كاف، من مجموع النفايات 

 الصلبة للمدن، حسب املدينة

الحد من األثر البيئ  ٦. ١١ 
ا  السل الفردي للمدن، بُطرق م
إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء 

رها، وإدار  ة نفايات البلديات وغ
  ٢٠٣٠بحلول عام 

WHO 
UN-Habitat, 
UNEP,  
OECD 

Tier I 2019 
وزارة البلدية 

سجالت   سنوي  والبيئة
  متوفر  إدارية

املتوسط السنوي ٢. ٦. ١١ 
ى سبيل  ملستويات الجسيمات (ع

 ٢٫٥املثال الجسيمات من الفئة 
ي  ١٠والجسيمات من الفئة    (

ح حسب السكان)  املدن (املرجَّ

UN-Habitat  Tier II 2015 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

ر محدد   غ
مسح 

استخدام 
  األرا

  متوفر

متوسط حصة املنطقة  ١. ٧. ١١ 
السكنية باملدن ال تمثل فضاء 

مفتوحا لالستخدام العام 
للجميع، حسب العمر والجنس 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة

ر سبل استفادة  ٧. ١١ توف
الجميع من مساحات خضراء 

وأماكن عامة آمنة وشاملة 
ا، وال  للجميع ويمكن الوصول إل

ل سيما بالنسبة للنساء واألطفا
وكبار السن واألشخاص ذوي 

  ,UNODC UN Women  ٢٠٣٠اإلعاقة، بحلول عام 
UN-Habitat Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية

  متوفر  إدارية

نسبة ضحايا التحرش  ٢. ٧. ١١ 
البدني أو الجنس حسب العمر، 
والجنس، ووضع األشخاص ذوي 

اإلعاقة، ومكان حدوثه خالل 
 االث عشر شهرا السابقة

UN-Habitat UNFPA Tier I 
(provisional) 2019 

جهاز التخطيط 
سجالت   سنوي  واالحصاء

  متوفر  إدارية

ا  ١.أ. ١١ عدد البلدان ال لد
سياسات حضرية  وطنية أو 

خطط إنمائية إقليمية وال (أ) 
تستجيب لديناميات السكان؛ 

(ب) ضمان تنمية إقليمية 
ي  متوازنة؛ و (ج) زيادة الح املا

ي [  Not officialاملح
translation[  

.أ دعم الروابط اإليجابية ١١
ية االقتصادية واالجتماعية والبيئ
ن املناطق الحضرية واملناطق  ب

املحيطة باملناطق الحضرية 
واملناطق الريفية، من خالل تعزيز 

تخطيط التنمية الوطنية 
  واإلقليمية

UNDRR UN-Habitat,  
UNEP Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية

  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال تعتمد  ١.ب.١١
راتيجيات وطنية للحد  وتنفذ اس

من مخاطر الكوارث تمشيا مع 
إطار سنداي للحد من مخاطر 

رة   ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث للف

، ٢٠٢٠.ب العمل، بحلول عام١١
ي عدد  رة  ى تحقيق زيادة كب ع

املدن واملستوطنات البشرية ال 
تعتمد وتنفذ سياسات وخططا 

من أجل شمول الجميع،  متكاملة
ي استخدام  وتحقيق الكفاءة 

ر املناخ  املوارد، والتخفيف من تغ
ى  والتكيف معه، والقدرة ع

ي مواجهة الكوارث،  الصمود 
ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية 
ى جميع  ملخاطر الكوارث ع

املستويات، بما يتما مع إطار 
ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 

رة  ٢٠٣٠-٢٠١٥للف

UNDRR UNEP,  
UN-Habitat Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية

  متوفر  إدارية

نسبة الحكومات املحلية  ٢.ب.١١
راتيجيات  ال تعتمد وتنفذ اس

محلية للحد من مخاطر الكوارث 
راتيجيات الوطنية  تمشيًا مع االس

  للحد من مخاطر الكوارث
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الك أنماط وجود : كفالة١٢الهدف    مستدامة وإنتاج اس
Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

UNEP  Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت   سنوي  واالحصاء
  متوفر  إدارية

ا  ١. ١. ١٢  عدد البلدان ال لد
الك  خطط عمل وطنية لالس

ن أو ال  واإلنتاج املستدام
ا  ي سياسا أدمجت تلك الخطط 
  الوطنية باعتبارها أولوية أو غاية

تنفيذ اإلطار العشري  ١٢.١
رامج املتعلقة بأنماط  لل

الك واإلنتاج املستدامة،  االس
يع البلدان باتخاذ مع قيام جم

ي البلدان املتقدمة  إجراءات، وتو
النمو دور الريادة، مع مراعاة 

ي البلدان  مستوى التنمية 
ا  النامية وقدرا

UNEP OECD Tier II اليوجد 
جهاز التخطيط 

ر محدد  واالحصاء   غ
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

ر متوفر   غ

األثر املادي، ونصيب ١. ٢. ١٢ 
الفرد من األثر املادي ونصيب 
ي من األثر  ي اإلجما الناتج املح

تحقيق اإلدارة املستدامة  ٢. ١٢   املادي
واالستخدام الكفؤ للموارد 

  ٢٠٣٠الطبيعية، بحلول عام 
UNEP OECD Tier I اليوجد 

جهاز التخطيط 
ر محدد  واالحصاء   غ

مسوح 
اإلحصاءات 
  االقتصادية

ر متوفر   غ

الك املادي  ٢. ٢. ١٢   االس
ي ونصيب الفرد من  املح

ي ونسبة  الك املادي املح االس
ى الناتج  ي إ الك املادي املح االس

ي ي اإلجما   املح

FAO,  
UNEP  Tier II 2019 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
مؤشر الخسائر  ١. ٣. ١٢   متوفر  إدارية

  الغذائية العاملية

تخفيض نصيب الفرد من ١٢.٣
ى  النفايات الغذائية العاملية ع

صعيد أماكن البيع بالتجزئة 
ن بمقدار النصف،  لك واملس
ي  والحد من خسائر األغذية 

مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، 
ي ذلك خسائر ما بعد  بما 

  ٢٠٣٠الحصاد، بحلول عام

UNEP  Tier I 2018 
وزارة البلدية 

سجالت   سنوي  والبيئة
  متوفر  إدارية

ي ١. ٤. ١٢   عدد األطراف 
االتفاقات البيئية الدولية 
املتعددة األطراف املتعلقة 

رها من  بنفايات املواد الخطرة وغ
املواد الكيميائية، ال تفي 
ي نقل  ا  اما ا وال بتعهدا
ى النحو الذي  املعلومات ع
 يتطلبه كل اتفاق ذي صلة

تحقيق اإلدارة السليمة  ٤. ١٢ 
د الكيميائية وجميع بيئيًا للموا

النفايات طوال دورة عمرها، 
ا،  وفقًا لألطر الدولية املتفق عل

ي الهواء  رًا من إطالقها  والحد كث
ى  ربة من أجل التقليل إ واملاء وال

ى  أدنى حد من آثارها الضارة ع
صحة اإلنسان والبيئة، بحلول 

  ,UNSD  ٢٠٢٠عام 
UNEP 

OECD, 
Eurostat, 
UNU 

Tier II 2018 

وزارة البلدية 
والبيئة + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

نصيب الفرد من ٢. ٤. ١٢   
توليد النفايات الخطرة ونسبة 

جة، 
َ
النفايات الخطرة املعال

  حسب نوع املعالجة

UNSD, 
UNEP 

OECD, 
Eurostat, 
UNU 

Tier II 2019 
وزارة البلدية 

سجالت   سنوي  والبيئة
  متوفر  إدارية

معدل إعادة التدوير  ١. ٥. ١٢ 
ى الصعيد الوط وعدد أطنان  ع

  املواد املعاد تدويرها

رًا من إنتاج١٢.٥ الحد كث
النفايات، من خالل املنع 

والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة 
  ٢٠٣٠االستعمال، بحلول عام

UNEP,   
UNCTAD  Tier II 2019 

بورصة قطر + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
سجالت   سنوي 

عدد الشركات ال  ١. ٦. ١٢   متوفر  إدارية
  تنشر تقارير تتعلق باالستدامة

تشجيع الشركات، وال ١٢.٦ 
رة والشركات  سيما الشركات الكب

ى اعتماد  ر الوطنية، ع ع
ممارسات مستدامة، وإدراج 
ي دورة  معلومات االستدامة 

 تقديم تقاريرها

UNEP  Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة املالية
  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال تنفذ ١. ٧. ١٢ 
السياسات وخطط العمل 
املتعلقة بالشراء العمومي 

  املستدام

تعزيز ممارسات الشراء  ٧. ١٢ 
العمومي املستدامة، وفقا 

  للسياسات واألولويات الوطنية

UNESCO-
UIS UNEP Tier II 2019 

وزارة التعليم 
ي +  والتعليم العا

جهاز التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

مدى تعميم مراعاة   ١. ٨. ١٢ 
‘ ٢’تعليم املواطنة العاملية و ‘ ١’

التعليم من أجل التنمية 
ي ذلك التثقيف  املستدامة (بما 

ي (أ)  ر املناخ)  بشأن تغ
ربوية الوطنية، و  السياسات ال

(ب) املناهج الدراسية و (ج) 
ن و (د) تقييم تدري ب املعلم

  الطالب

ي  ٨. ١٢  كفالة أن تتوافر للناس 
كل مكان املعلومات ذات الصلة 

ي بالتنمية املستدامة  والو
ي وئام مع  وأنماط العيش 

  ٢٠٣٠الطبيعة، بحلول عام 

   
Tier I 
(provisional) اليوجد 

املؤسسة 
القطرية للكهرباء 

واملاء + جهاز 
التخطيط 
  واالحصاء

ر  سجالت   محددغ
ر متوفر  إدارية   غ

تركيب قدرة توليد الطاقة  ١.أ.١٢
ي البلدان النامية  املتجددة 

 Not(بالواط للفرد الواحد) [
official translation[  

.أ دعم البلدان النامية لتعزيز ١٢
ا العلمية والتكنولوجية  قدرا

للم قدما نحو أنماط 
ر استدامة الك وإنتاج أك   اس

     Tier I 
(provisional) 2019 

املجلس الوط 
سجالت   سنوي  للسياحة

  متوفر  إدارية

تنفيذ أدوات محاسبية  ١.ب.١٢
معيارية لرصد الجوانب 

االقتصادية والبيئية الستدامة 
  السياحة

 ]Not official translation[ 

.ب وضع وتنفيذ أدوات لرصد ١٢
رات السياحة املستدامة ال  تأث

وتعزز الثقافة توفر فرص العمل 
ي التنمية  واملنتجات املحلية، 

 املستدامة
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

UNEP  Tier I اليوجد 
جهاز التخطيط 

ر محدد  واالحصاء   غ
مسوح 

اإلحصاءات 
  االقتصادية

ر متوفر   غ

مقدار األعانات املقدمة  ١.ج.١٢
من الوقود األحفوري لكل وحدة 

ي (اإلنتاج  ي اإلجما من الناتج املح
الك) [  Not officialواالس

translation[  

.ج ترشيد إعانات الوقود ١٢
ر الفعالة ال تشجع  األحفوري غ

الك،  ي االس ى اإلسراف  ع
وذلك بإزالة تشوهات األسواق، 
وفقا للظروف الوطنية، بُطرق 

ا إعادة هيكلة الضرائب  م
والتخلص بالتدريج من اإلعانات 

الضارة، حيثما وجدت، إلظهار 
مع إيالء االعتبار آثارها البيئية، 

الكامل لالحتياجات والظروف 
الخاصة للبلدان النامية، 

ى أدنى حد ممكن من  والتقليل إ
ى نحو  ى نموها ع اآلثار السلبية ع
يكفل حماية الفقراء واملجتمعات 

 املحلية املتأثرة

  
ر للتصدي عاجلة إجراءات : اتخاذ١٣الهدف    وآثاره املناخ لتغ

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

UNDRR 
WMO,  
UNFCCC,  
UNEP 

Tier II 2019 
وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
 سجالت  سنوي 

  متوفر  إدارية

عدد األشخاص١. ١. ١٣  
ن واملفقودين ومن تضرروا  املتوف

ن  مباشرة بسبب الكوارث من ب
 شخص ١٠٠ ٠٠٠كل 

ى الصمود  ١. ١٣  تعزيز القدرة ع
ي مواجهة املخاطر املرتبطة 

ي  باملناخ والكوارث الطبيعية 
ى  جميع البلدان، وتعزيز القدرة ع

  التكيف مع تلك املخاطر

UNDRR UN-Habitat, 
UNEP Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية

  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال٢. ١. ١٣ 
راتيجيات وطنية  تعتمد وتنفذ اس
للحد من مخاطر الكوارث تمشيا 

مع إطار سنداي للحد من مخاطر 
رة    ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث للف

UNDRR  Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية
  متوفر  إدارية

نسبة الحكومات ٣. ١. ١٣ 
املحلية ال تعتمد وتنفذ 

راتيجيات محلية للحد من  اس
مخاطر الكوارث تمشيًا مع 

راتيجيات الوطنية للحد من  االس
  مخاطر الكوارث

     Tier II 2019 
وزارة البلدية 

سجالت   سنوي  والبيئة
  متوفر  إدارية

عدد البلدان ذات ١. ٢. ١٣
محددة وطنيًا، مساهمات 

راتيجيات طويلة األجل،  واس
وخطط وطنية للتكيف، 

ى النحو املبلغ  راتيجيات ع واس
ي اتصاالت التكيف  عنه 

 Not officialواتصاالت وطنية. [
translation[  

ر املتعلقة  ٢. ١٣  إدماج التداب
ي السياسات  ر املناخ  بتغ

راتيجيات والخطط الوطنية   واالس

     Tier II 2007 
وزارة البلدية 

ر محدد والبيئة سجالت   غ
  متوفر  إدارية

ي انبعاثات غازات ٢. ٢. ١٣  إجما
ي السنة   الدفيئة 

 ]Not official translation[ 

UNESCO-
UIS UNEP Tier II 2019 

وزارة التعليم 
ي +  والتعليم العا
جهاز التخطيط 

 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

) تعليم١تعميم (مدى ١. ٣. ١٣
) التعليم من ٢املواطنة العاملية و(

ي (أ)  أجل التنمية املستدامة 
سياسات التعليم الوطنية؛ (ب) 

ن؛  املناهج؛ (ج) إعداد املعلم
 Not officialو(د) تقييم الطالب [

translation[  

ن التعليم وإذكاء  ٣. ١٣ تحس
ي والقدرات البشرية  الو

 واملؤسسية بشأن التخفيف من
ر املناخ، والتكيف معه، والحد  تغ

  من أثره واإلنذار املبكر به

     Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الخارجية
  متوفر  إدارية

املبالغ املقدمة بدوالرات ١.أ.١٣
الواليات املتحدة سنويا فيما 

يتعلق باستمرار هدف التعبئة 
ي  ي املتمثل  الجماعية الحا

ام بمبلغ  بليون دوالر  ١٠٠االل
   ٢٠٢٥ح عام 

]Not official translation[  

.أ تنفيذ ما تعهدت به األطراف ١٣
ي  من البلدان املتقدمة النمو 

مم املتحدة اإلطارية اتفاقية األ 
دف  ام  ر املناخ من ال بشأن تغ

ركة ملبلغ قدره   ١٠٠التعبئة املش
بليون دوالر سنويًا بحلول عام 

من جميع املصادر لتلبية  ٢٠٢٠
ي  احتياجات البلدان النامية، 

سياق إجراءات تخفيفية مجدية 
ي التنفيذ، وجعل  وشفافية 

ي حالة  الصندوق األخضر للمناخ 
ويده برأس املال تشغي ل كامل ب

 ي أقرب وقت ممكن

     Tier II 2018 
وزارة البلدية 

سجالت   سنوي  والبيئة
  متوفر  إدارية

عدد البلدان األقل نموا١.ب.١٣
رة النامية  والدول الجزرية الصغ

ذات مساهمات محددة وطنيًا، 
راتيجيات طويلة األجل،  واس

وخطط وطنية للتكيف،

.ب تعزيز اآلليات الالزمة١٣
ن مستوى قدرات لت حس

ن  التخطيط واإلدارة الفعال
ي أقل  ر املناخ  ن بتغ املتعلق

البلدان نموا، والدول الجزرية 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

ى النحو املبلغ راتيجيات ع واس
ي اتصاالت التكيف  عنه 

  واتصاالت وطنية.
 ]Not official translation[ 

ي ذلك  رة النامية، بما  الصغ
ى النساء والشباب  رك ع ال
  واملجتمعات املحلية واملهمشة

  

ى واستخدامها البحرية واملوارد والبحار املحيطات : حفظ١٤الهدف    املستدامة التنمية لتحقيق مستدام نحو ع
Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

UNEP 
IOC-UNESCO, 
IMO, 
FAO 

Tier II 2019  وزارة البلدية
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية

(أ) مؤشر  ١. ١. ١٤
املغذيات الساحلية ؛ \التخثث

(ب) كثافة حطام 
 Not officialالبالستيك[

translation[  

منع التلوث البحري بجميع ١٤.١
ر، وال  أنواعه والحد منه بقدر كب

سيما التلوث الناجم عن 
ي ذلك  رية، بما  األنشطة ال

الحطام البحري، وتلوث 
  ٢٠٢٥املغذيات، بحلول عام

UNEP IOC-UNESCO, 
FAO  Tier II 2019  وزارة البلدية

سجالت   سنوي  والبيئة
  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال  ١. ٢. ١٤
ى  تستخدم الُنهج القائمة ع
ي إدارة  النظم اإليكولوجية  

  املناطق البحرية
 ]Not official translation[  

إدارة النظم اإليكولوجية ١٤.٢
ى نحو  البحرية والساحلية ع
ا، من أجل  مستدام وحماي

رة،  تجنب حدوث آثار سلبية كب
ا ا تعزيز قدر ى  بوسائل م ع

الصمود، واتخاذ اإلجراءات 
ى ما كانت عليه  ا إ الالزمة إلعاد

من أجل تحقيق الصحة 
واإلنتاجية للمحيطات، بحلول 

 ٢٠٢٠عام

IOC-UNESCO  UNEP Tier II 2019  وزارة البلدية
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية

قياس متوسط ١. ٣. ١٤ 
ي مجموعة  الحموضة البحرية 

ا من محطات تمثيلية  متفق عل
  ألخذ العينات

تقليل تحمض املحيطات ١٤.٣ 
ى أدنى حد ومعالجة آثاره،  إ

ا تعزيز التعاون  بجملة وسائل م
ى جميع املستويات   العلم ع

FAO  Tier I 2019  وزارة البلدية
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية
نسبة األرصدة  ١. ٤. ١٤ 

السمكية املوجودة ضمن 
  املستويات املستدامة بيولوجيا

ى نحو ١٤.٤  تنظيم الصيد ع
اء الصيد املفرط  فعال، وإ

ر املبلغ  ر القانوني، وغ والصيد غ
ر املنظم وممارسات  عنه، وغ

الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط 
ى العلم، من أجل  إدارة قائمة ع

ى ما إ عادة األرصدة السمكية إ
ي أقرب وقت ممكن،  كانت عليه 
ى املستويات  ى األقل إ لتصل ع
ال يمكن أن تتيح إنتاج أق 

غلة مستدامة وفقا ملًا تحدده 
خصائصها البيولوجية، بحلول 

 ٢٠٢٠عام

UNEP-WCMC, 
UNEP, 
IUCN 

Ramsar Tier I 2019  وزارة البلدية
سجالت   سنوي  والبيئة

طاق املناطق املحمية  ١. ٥. ١٤  متوفر  إدارية
  مقابل املناطق البحرية

ى ١٠حفظ١٤.٥ ي املائة ع
األقل من املناطق الساحلية 

والبحرية، بما يتسق مع القانون 
ى  ي، واستنادًا إ الوط والدو

أفضل املعلومات العلمية 
 ٢٠٢٠املتاحة، بحلول عام

FAO  Tier I 2019 وزارة البلدية 
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية

التقدم الذي تحرزه  ١. ٦. ١٤ 
ي مدى تنفيذ الصكوك  البلدان 

ى مكافحة صيد  الدولية الرامية إ
ر املبلغ  ر املشروع وغ األسماك غ

ر املنظم   عنه وغ

حظر أشكال معينة من ١٤.٦
ى مصائد  اإلعانات املقدمة إ

ي  ي اإلفراط  األسماك ال تسهم 
ي صيد قدر  ات الصيد و

األسماك، وإلغاء اإلعانات ال 
ر  ي صيد األسماك غ تساهم 
ر  ر املبلغ عنه وغ املشروع وغ

املنظم، واإلحجام عن استحداث 
إعانات جديدة من هذا القبيل، 

مع التسليم بضرورة أن تكون 
املعاملة الخاصة والتفضيلية 

املالئمة والفعالة، للبلدان النامية 
ن نموًا، جزءًا ال يتجزأ وأقل البلدا

من مفاوضات منظمة التجارة 
العاملية بشأن اإلعانات املقدمة 

ملصائد األسماك، بحلول عام 
٢٠٢٠ 

FAO, 
UNEP-WCMC  Tier I 2016  جهاز التخطيط

سجالت   سنوي  واالحصاء
  متوفر  إدارية

مصائد األسماك ١. ٧. ١٤
املستدامة كنسبة من الناتج 

ي  ي  ي اإلجما الدول الجزرية املح
رة النامية، وأقل البلدان  الصغ

 نموًا، وجميع البلدان

زيادة الفوائد االقتصادية ١٤.٧
ال تتحقق للدول الجزرية 

رة النامية وأقل البلدان  الصغ
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) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

ا اإلدارة املستدامة ملصائد  م
ياء املائية، األسماك، وتربية األح

  ٢٠٣٠والسياحة، بحلول عام

IOC-UNESCO UNEP Tier II ر محدد اليوجد ر محدد  غ ر متوفر  مسح  غ   غ
انية  ١.أ.١٤ نسبة مجموع امل

ي مجال  املخصصة للبحوث 
  التكنولوجيا البحرية

.أ زيادة املعارف العلمية،١٤
وتطوير قدرات البحث، ونقل 

التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة 
ر اللجنة األوقيانوغرافية  معاي

ا  الحكومية الدولية ومباد
ية املتعلقة بنقل  التوج

التكنولوجيا البحرية، من أجل 
ن صحة املحيطات، وتعزيز  تحس
ي البحري  إسهام التنوع البيولو

ة البلدان النامية، وال ي تنمي
رة  سيما الدول الجزرية الصغ

 النامية وأقل البلدان نموا

FAO  Tier I 2019  وزارة البلدية
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية

التقدم الذي تحرزه ١.ب.١٤
ي مدى تطبيق إطار  البلدان 

/سياساتي/مؤسس قانوني/تنظيم
رف بحقوق مصائد  ي يع

ي  رة  ى األسماك الصغ الوصول إ
املوارد البحرية ويحم تلك 

  الحقوق 

ر وصول صغار ١٤ .ب تيس
ى املوارد  ن إ الصيادين الحرفي

  البحرية واألسواق

UN-DOALOS, 
FAO, 
UNEP, 
ILO, 
other UN-
Oceans 
agencies 

 Tier II 2019  وزارة البلدية
سجالت   سنوي  والبيئة

  الينطبق  إدارية

عدد البلدان ال تحرز ١.ج.١٤
ى صكوك  ي التصديق ع تقدمًا 

متعلقة باملحيطات تنفذ القانون 
ي قبول تلك الصكوك  ي، و الدو

وتنفيذها بموجب أطر قانونية 
ى  وسياساتية ومؤسسية، ع

ي اتفاقية األمم  النحو الوارد 
املتحدة لقانون البحار، من أجل 

حفظ املحيطات ومواردها، 
ى نحو مستدامواستخدامه  ا ع

.ج تعزيز حفظ املحيطات ١٤
ومواردها واستخدامها استخداما 
ي  مستداما بتنفيذ القانون الدو

ي اتفاقية األمم  بصيغته الواردة 
املتحدة لقانون البحار ال تضع 
اإلطار القانوني لحفظ املحيطات 
ى نحو  ومواردها واستخدامها ع
ر إليه  ى نحو ما تش مستدام، ع

املستقبل ”من وثيقة  ١٥٨ الفقرة
 “الذي نصبو إليه

 
رية اإليكولوجية النظم : حماية١٥الهدف  ى استخدامها وتعزيز وترميمها ال ى الغابات وإدارة مستدام، نحو ع  التصحر، ومكافحة مستدام، نحو ع
ي التنوع فقدان ووقف مساره، وعكس األرا تدهور  ووقف   البيولو

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

FAO UNEP Tier I 2015 
وزارة البلدية 

ر محدد والبيئة سجالت   غ
  متوفر  إدارية

مساحة الغابات١. ١. ١٥  
كنسبة من مجموع مساحة 

  اليابسة

كفالة حفظ وترميم  ١٥.١
رية والنظم  النظم اإليكولوجية ال

اإليكولوجية للمياه العذبة 
ا، وال سيما  الداخلية وخدما

الغابات واألرا الرطبة والجبال 
واألرا الجافة، وكفالة 

ى نحو مستدام،  استخدامها ع
امات املنصوص  وذلك وفقاً  لالل

ي االتفاقات الدولية،  ا  عل
 ٢٠٢٠بحلول عام

UNEP-
WCMC, 
UNEP, 
IUCN 

Ramsar Tier I اليوجد 
وزارة البلدية 

ر محدد  والبيئة سجالت   غ
ر متوفر  إدارية   غ

نسبة املواقع الهامة  ٢. ١. ١٥   
ي  ال تجسد التنوع البيولو
لليابسة واملياه العذبة وال 

تشملها املناطق املحمية، حسب 
ي   نوع النظام اإليكولو

FAO UNEP, 
UNFCCC Tier I اليوجد 

وزارة البلدية 
ر محدد  والبيئة سجالت   غ

ر متوفر  إدارية ي  ١. ٢. ١٥     غ التقدم املحرز 
  إرساء اإلدارة املستدامة للغابات

تعزيز تنفيذ اإلدارة١٥.٢ 
املستدامة لجميع أنواع الغابات، 

ووقف إزالة الغابات، وترميم 
الغابات املتدهورة وتحقيق زيادة 

ر وإعادة  ي نسبة التشج رة  كب
ى الصعيد  غرس الغابات ع

، بحلول عام  ٢٠٢٠العالم

UNCCD FAO, 
UNEP Tier I 2005 

وزارة البلدية 
ر محدد والبيئة سجالت   غ

  متوفر  إدارية
نسبة األرا  ١. ٣. ١٥ 

ى مجموع مساحة  املتدهورة إ
  اليابسة

مكافحة التصحر،١٥.٣ 
ربة  وترميم األرا وال

ي ذلك األرا  املتدهورة، بما 
املتأثرة بالتصحر والجفاف 

ى تحقيق  ي إ والفيضانات، والس
عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور 

، بحلول عام   ٢٠٣٠األرا
UNEP-
WCMC, 
UNEP, 
IUCN 

 Tier I 2019 
وزارة البلدية 

سجالت   سنوي  والبيئة
  الينطبق  إدارية

التغطية محسوبة ١. ٤. ١٥ 
باملناطق املحمية من املواقع 

ي ي الجب  املهمة للتنوع البيولو

كفالة حفظ النظم١٥.٤
ي ذلك  اإليكولوجية الجبلية، بما 
ي، من أجل تعزيز  تنوعها البيولو

ر املنافع ال ال  ى توف ا ع قدر
ا لتحقيق التنمية  غ ع

  ٢٠٣٠املستدامة، بحلول عام
FAO UNEP Tier I 2019 

وزارة البلدية 
سجالت   سنوي  والبيئة

مؤشر الغطاء األخضر  ٢. ٤. ١٥   الينطبق  إدارية
ي   الجب
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

IUCN UNEP, 
CITES Tier I 2017 

وزارة البلدية 
سجالت   سنوي  والبيئة

  مؤشر القائمة الحمراء١. ٥. ١٥   متوفر  إدارية

اتخاذ إجراءات عاجلة ١٥.٥
وهامة للحد من تدهور املوائل 

الطبيعية، ووقف فقدان التنوع 
ي، والقيام، بحلول عام  البيولو

دة  ٢٠٢٠ بحماية األنواع املهدَّ
 ومنع انقراضها

CBD-
Secretariat 

FAO, 
UNEP Tier I 2019 

وزارة البلدية 
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال ١. ٦. ١٥
اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية 

وسياساتية لكفالة تقاسم املنافع 
ى نحو عادل ومنصف   ع

تعزيز التقاسم العادل  ٦. ١٥ 
واملنصف للمنافع الناشئة عن 

استخدام املوارد الجينية، وتعزيز 
ى تلك  السبل املناسبة للوصول إ

ى النحو املتفق عليه  املوارد، ع
  دوليا

UNODC, 
CITES UNEP Tier II 2019 

وزارة البلدية 
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية
رية ١. ٧. ١٥  نسبة األحياء ال

ا، ال جرى صيدها أو  املتجر 
ر مشروع ى نحو غ ا ع   االتجار 

اتخاذ إجراءات عاجلة  ٧. ١٥  
ر املشروع  لوقف الصيد غ

لألنواع املحمية من النباتات 
ا،  والحيوانات واالتجار 

رية  والتصدي ملنتجات األحياء ال
ى مستويي  ر املشروعة، ع غ
ى السواء   العرض والطلب ع

IUCN UNEP Tier II 2019 
وزارة البلدية 

سجالت   سنوي  والبيئة
  متوفر  إدارية

نسبة البلدان ال ١. ٨. ١٥ 
تعتمد تشريعات وطنية ذات 

صلة، وتخصص موارد كافية ملنع 
ى  إدخال األنواع الغريبة الغازية إ

ا   النظم اإليكولوجية أو مراقب

ر ملنع إدخال  ٨. ١٥  اتخاذ تداب
ى النظم  األنواع الغريبة الغازية إ

اإليكولوجية لألرا واملياه 
ر،  ى حد كب وتقليل أثر ذلك إ

ومراقبة األنواع ذات األولوية أو 
ا، بحلول عام    ٢٠٢٠القضاء عل

CBD-
Secretariat, 
UNEP  Tier II اليوجد 

وزارة البلدية 
ر محدد  والبيئة سجالت   غ

ر متوفر  إدارية   غ

(أ) عدد البلدان ال ١. ٩. ١٥
وضعت أهدافا وطنية وفقا أو 

من أهداف أي  ٢مماثلة للغاية 
ي من الخطة  للتنوع البيولو

ي  راتيجية للتنوع البيولو االس
ا  ٢٠٢٠-٢٠١١ راتيجيا ي اس

وخطط عملها الوطنية للتنوع 
ي والتقدم املحرز املبلغ  البيولو

و هذه األهداف؛ و(ب) عنه نح
ي النظم  ي  إدماج التنوع البيولو
الوطنية للمحاسبة واإلبالغ ، ال 

تعرف بتنفيذ نظام املحاسبة 
  االقتصادية –البيئية 

 ]Not official translation[ 

إدماج قيم النظم  ٩. ١٥
ي  ي  اإليكولوجية والتنوع البيولو

عمليات التخطيط، والعمليات 
راتيجيات الحد اإلنمائية، واس

ى  من الفقر، والحسابات، ع
ي،  الصعيدين الوط واملح

  ٢٠٢٠بحلول عام 

   
Tier I 
(provisional) ر محدد  وزارة الخارجية اليوجد سجالت   غ

ر متوفر  إدارية   غ

(أ) املساعدات اإلنمائية ١.أ.١٥ 
الرسمية بشأن حفظ التنوع 

ي واستخدامه املستدام؛  البيولو
و(ب) اإليرادات الناتجة و تعبئة 
األموال من األدوات االقتصادية 

ي  ذات الصلة بالتنوع البيولو
]Not official translation[ 

.أ حشد املوارد املالية من ١٥
ا زياد رة جميع املصادر وزياد ة كب

ي  بغرض حفظ التنوع البيولو
والنظم اإليكولوجية واستخدامها 

  استخدامًا مستداماً 

   
Tier I 
(provisional) ر محدد  وزارة الخارجية اليوجد سجالت   غ

ر متوفر  إدارية   غ

(أ) املساعدات اإلنمائية  ١ب.١٥ 
الرسمية بشأن حفظ التنوع 

ي واستخدامه املستدام؛  البيولو
و(ب) اإليرادات الناتجة و تعبئة 
األموال من األدوات االقتصادية 

ي  ذات الصلة بالتنوع البيولو
]Not official translation[  

رة من ١٥ .ب حشد موارد كب
ى جميع  جميع املصادر وع

املستويات بغرض تمويل اإلدارة 
ر ما  املستدامة للغابات وتوف

يكفي من الحوافز للبلدان النامية 
لتعزيز تلك اإلدارة، تحقيقا 
ا حفظ الغابات  ألغراض م

  وإعادة التحريج

UNODC, 
CITES UNEP Tier II 2019 

وزارة البلدية 
سجالت   سنوي  والبيئة

  متوفر  إدارية
رية نسبة األحياء  ١.ج.١٥ ال

ا، ال جرى صيدها أو  املتجر 
ر مشروع ى نحو غ ا ع   االتجار 

.ج تعزيز الدعم العالم ١٥
ى مكافحة  للجهود الرامية إ
ر املشروع لألنواع  الصيد غ
ا، وذلك  املحمية واالتجار 
بوسائل تشمل زيادة قدرات 

ى  ي إ ى الس املجتمعات املحلية ع
ى فرص سبل كسب  الحصول ع

  املستدامةالرزق 
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ى : التشجيع١٦الهدف  ش ال مساملة مجتمعات إقامة ع مَّ ا ُ ى الجميع وصول  إمكانية وإتاحة املستدامة، التنمية تحقيق أجل من أحد ف  العدالة، إ
ى للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء   املستويات جميع ع

Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

UNODC, 
WHO 

DESA 
Population 
Division,  
UNICEF  

Tier I 2019 
وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
سجالت   سنوي 

  متوفر  إدارية
عدد ضحايا القتل ١. ١. ١٦  

نسمة،  ١٠٠ ٠٠٠العمد لكل 
 حسب العمر والجنس

ر من جميع  ١. ١٦  الحد بقدر كب
أشكال العنف وما يتصل به من 

ي كل مكان   معدالت الوفيات 

OHCHR 
UNMAS,   
DESA 
Population 
Division 

Tier II 2019 
وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
سجالت   سنوي 

  متوفر  إدارية
الوفيات املتصلة  ٢. ١. ١٦   

نسمة،  ١٠٠ ٠٠٠بالنـزاعات لكل 
 حسب العمر والجنس والسبب

UNODC 
UN Women, 
UNFPA,  
WHO, 
UNICEF 

Tier II 2019 
وزارة الداخلية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
سجالت   سنوي 

  متوفر  إدارية

نسبة السكان الذين  ٣. ١. ١٦   
تعرضوا (أ) للعنف البدني و (ب) 

النفس و(ج) الجنس خالل 
 االث عشر شهرا السابقة

UNODC  Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت   سنوي  واالحصاء
  متوفر  إدارية

نسبة السكان الذين  ٤. ١. ١٦   
يشعرون باألمان عند تجوالهم 
ي أنحاء  ى األقدام بمفردهم  ع

ا  املنطقة ال يعيشون ف

UNICEF  Tier II 2012 
جهاز التخطيط 

ر محدد واالحصاء   غ

مسح 
العنقودي 

متعدد 
  املؤشرات

  متوفر

األطفال الذين  نسبة  ١. ٢. ١٦  
ن سنة واحدة و  راوح أعمارهم ب ت

سنة والذين تعرضوا ألي  ١٧
عقاب بدني و/أو اعتداء نفس 

ي  من جانب مقدمي الرعاية 
  الشهر السابق

اء ما يتعرض له  ٢. ١٦   إ
األطفال من سوء املعاملة 

واالستغالل واالتجار بالبشر 
  وجميع أشكال العنف والتعذيب

UNODC UNICEF Tier II 2019 
اللجنة الوطنية 
سجالت   سنوي  لحقوق االنسان

  متوفر  إدارية

عدد ضحايا االتجار  ٢. ٢. ١٦ 
نسمة،  ١٠٠ ٠٠٠بالبشر لكل 

حسب الجنس والعمر وشكل 
  االستغالل

UNICEF UNSD,  
UNODC Tier II اليوجد 

جهاز التخطيط 
ر محدد  واالحصاء   غ

ي و  مسح ص
مسح 

العنقودي 
متعدد 
  املؤشرات

ر متوفر   غ

نسبة الشابات  ٣. ٢. ١٦ 
راوح أعمارهم  والشبان الذين ت

ن  سنة الذين  ٢٩سنة و  ١٨ب
تعرضوا للعنف الجنس قبل سن 

  الثامنة عشرة

UNODC  Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية
  متوفر  إدارية

نسبة ضحايا العنف  ١. ٣. ١٦ 
خالل االث عشر شهرا السابقة 
الذين أبلغوا عما تعرضوا له من 
ى السلطات املختصة أو  إيذاء إ

رها من آليات تسوية النـزاعات  غ
ا رسميا رف    املع

ى  ٣. ١٦   تعزيز سيادة القانون ع
ي  الصعيدين الوط والدو

وكفالة تكافؤ الفرص لوصول 
ى    العدالةالجميع إ

UNODC  Tier I 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية
  متوفر  إدارية

ر  ٢. ٣. ١٦  املحتجزون غ
م كنسبة من مجموع  املحكوم عل

  السجناء

     Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية
  متوفر  إدارية

نسبة السكان الذين  ٣. ٣. ١٦ 
ن  ي العام عانوا من نزاع 

ن والذين تمكنوا من  املاضي
ر  ى آلية رسمية أو غ الوصول إ

رسمية لتسوية املنازعات، حسب 
 Not officialنوع اآللية [

translation[  

UNODC, 
UNCTAD  Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية

  متوفر  إدارية

القيمة اإلجمالية ١. ٤. ١٦ 
ر املشروعة  للتدفقات املالية غ

الداخلة والخارجة (بالقيمة 
الحالية لدوالرات الواليات 

  املتحدة)

ر من  ٤. ١٦  الحد بقدر كب
ر املشروعة لألموال  التدفقات غ

رداد  واألسلحة، وتعزيز اس
ا  األصول املسروقة وإعاد

ومكافحة جميع أشكال الجريمة 
 ,UNODC  ٢٠٣٠، بحلول عام املنظمة

UNODA  Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية
  متوفر  إدارية

نسبة األسلحة  ٢. ٤. ١٦ 
ا أو  املضبوطة أو املعثور عل

املسّلمة ال تحرَّت سلطة 
ر  مختصة عن مصدرها غ

املشروع/ظروفها أو تثّبتت من 
 ذلك، تمشيًا مع الصكوك الدولية

UNODC  Tier II 2019 
ى  املجلس األع

سجالت   سنوي  للقضاء
  متوفر  إدارية

نسبة األشخاص الذين  ١. ٥. ١٦
ى األقل  اتصلوا مرة واحدة ع

بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة 
م  ملسؤول حكومي، أو طلب م
أولئك املسؤولون الحكوميون 
دفع رشوة، خالل االث عشر

ر من  الحد  ٥. ١٦  بقدر كب
  الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

  شهرا السابقة

World 
Bank, 
UNODC  Tier I 2019 

جهاز التخطيط 
سجالت   سنوي  واالحصاء

  الينطبق  إدارية

نسبة األعمال التجارية  ٢. ٥. ١٦
ى  ال اتصلت مرة واحدة ع

األقل بمسؤول حكومي ودفعت 
ى مسؤول حكومي أو طلب  رشوة إ

ا أولئك املسؤولون  الحكوميون م
دفع رشوة، خالل االث عشر 

  شهرا السابقة

World Bank  Tier II 2018 
وزارة املالية + 
جهاز التخطيط 

 واالحصاء
سجالت   سنوي 

  متوفر  إدارية

النفقات الحكومية  ١. ٦. ١٦ 
انية  الرئيسية كنسبة من امل

األصلية املعتمدة، حسب القطاع 
انية أو ما  (أو حسب رموز امل

  شابه)
إنشاء مؤسسات فعالة  ٦. ١٦ 

ى  وشفافة وخاضعة للمساءلة ع
  جميع املستويات

UNDP  Tier II 2012 
جهاز التخطيط 

ر محدد واالحصاء   غ

مسح
العنقودي 

متعدد 
 املؤشرات

  متوفر
ن  ٢. ٦. ١٦  نسبة السكان الراض

ي االستفادة  رة  م األخ عن تجرب
  من الخدمات العامة

IPU,  
UNDP 

UN Women, 
OECD Tier II 2019 

جهاز التخطيط 
مسح القوى   سنوي  واالحصاء

  متوفر  العاملة

نسبة الوظائف  ١. ٧. ١٦ 
(حسب العمر، والجنس 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، 
ي املؤسسات  والفئات السكانية) 

العامة (الهيئات التشريعية 
الوطنية واملحلية، والخدمة 

العامة، والسلطة القضائية) 
ى  مقارنة بمستويات التوزيع ع

  الصعيد الوط

كفالة اتخاذ القرارات   ٧. ١٦ 
ى نحو مستجي ب لالحتياجات ع

ي  وشامل للجميع وتشاركي وتمثي
ى جميع املستويات   ع

UNDP  Tier II اليوجد 
جهاز التخطيط 

ر محدد  واالحصاء ر متوفر  مسح  غ   غ

السكان الذين  نسبة  ٢. ٧. ١٦ 
يعتقدون أن صنع القرار عملية 

شاملة للجميع وملبية 
لالحتياجات، حسب الجنس 

 والعمر واإلعاقة والفئة السكانية

DESA/FFD
O  Tier I 2017 سجالت   سنوي  وزارة الخارجية

  متوفر  إدارية

نسبة عضوية البلدان  ١. ٨. ١٦ 
ي املنظمات الدولية  النامية 

ي تلك  ي التصويت  وحقوقها 
  املنظمات

توسيع وتعزيز مشاركة  ٨. ١٦
ي مؤسسات  البلدان النامية 

  الحوكمة العاملية

UNSD, 
UNICEF 

UNFPA,   
DESA 
Population 
Division 

Tier I 2019 
وزارة الصحة 

سجالت   سنوي  العامة
  متوفر  إدارية

نسبة األطفال دون سن ١. ٩. ١٦
م  الخامسة الذين ُسجلت والدا

ي قيد السجل املدني، حسب 
  العمر

ر هوية قانونية  ٩. ١٦  توف
ي ذلك تسجيل  للجميع، بما 

  املواليد

OHCHR 
ILO,  
UNESCO-
UIS 

Tier II 2019 سجالت   سنوي  وزارة الداخلية
  متوفر  إدارية

عدد ما تم التحقق  ١. ١٠. ١٦ 
منه من حاالت القتل 

واالختطاف، واالختفاء القسري، 
واالحتجاز التعسفي، والتعذيب 

ي الوسط  ن  ن والعامل للصحفي
ن  م والنقابي ن  اإلعالمي املرتبط

ن عن حقوق اإلنسان  واملدافع
 خالل االث عشر شهرا املاضية

كفالة وصول الجمهور  ١٠. ١٦ 
ى امل علومات وحماية الحريات إ

األساسية، وفقًا للتشريعات 
  الوطنية واالتفاقات الدولية

UNESCO-
UIS 

World Bank,  
UNEP Tier I 2019 

جهاز التخطيط 
واالحصاء + وزارة 

الكواصالت 
واالتصاالت + 
هيئة الرقابة 

االدارية 
 والشفافية

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

البلدان ال  عدد  ٢. ١٠. ١٦ 
تعتمد وتطبق ضمانات دستورية 

و/أو تشريعية و/أو سياساتية 
ى املعلومات   إلطالع الجمهور ع

OHCHR  Tier I 2019 
اللجنة الوطنية 
سجالت   سنوي  لحقوق االنسان

  متوفر  إدارية
وجود مؤسسات وطنية  ١.أ.١٦

مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا 
  ملبادئ باريس

الوطنية .أ تعزيز املؤسسات١٦
ا  ذات الصلة، بجملة أمور م
ي، من أجل بناء  التعاون الدو

ى جميع املستويات،  القدرات ع
ي البلدان النامية، ملنع  وال سيما 

العنف ومكافحة اإلرهاب 
 والجريمة

OHCHR  Tier II 2019 
اللجنة الوطنية 
سجالت   سنوي  لحقوق االنسان

  متوفر  إدارية

نسبة السكان الذين ١.ب.١٦
أبلغوا عن تعرضهم شخصيا 

ية أو تحرش خالل  ملمارسات تمي
االث عشر شهرا السابقة 

ي  ألسباب يحظر القانون الدو
ى  لحقوق اإلنسان التمي ع

  أساسها

ن ١٦ . ب تعزيز القوان
ية  ر التمي والسياسات غ
وإنفاُذها لتحقيق التنمية 

  املستدامة
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  املستدامة التنمية أجل من وتنشيطها العاملية الشراكة تنفيذ وسائل : تعزيز١٧الهدف 
Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

IMF OECD,  
World Bank Tier I 2019 

جهاز التخطيط 
  سنوي  واالحصاء

مسوح 
اإلحصاءات 
  االقتصادية

  متوفر

مجموع اإليرادات ١. ١. ١٧ 
الحكومية اإلجمالية كنسبة من 

ي، حسب  ي اإلجما الناتج املح
  املصدر

تعزيز تعبئة املوارد املحلية،  ١. ١٧
بوسائل تشمل تقديم الدعم 

ى البلدان النامية،  ي إ الدو
ن  ي لتحس القدرات املحلية 

رها  مجال تحصيل الضرائب وغ
 اليوجد IMF  Tier I  من اإليرادات

وزارة املالية + 
جهاز التخطيط 

  واالحصاء
ر محدد سجالت   غ

ر متوفر  إدارية انية املحلية  ٢. ١. ١٧   غ نسبة امل
  املمولة من الضرائب املحلية

OECD  Tier I سجالت   سنوي   وزارة الخارجية اليوجد
  إدارية

جاري 
ر   توف

ي املساعدة  ١. ٢. ١٧  صا
اإلنمائية الرسمية ومجموعها، 
واملساعدة اإلنمائية الرسمية 

ى أقل البلدان نموًا،  املقدمة إ
كنسبة من الدخل القومي 

ي لجنة  ي للجهات املانحة  اإلجما
املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة 

ي امليدان  التعاون والتنمية 
  االقتصادي

قيام البلدان املتقدمة ١٧.٢
ي مجال  ا  اما النمو بتنفيذ ال

املساعدة اإلنمائية الرسمية 
ام  ي ذلك ال تنفيذًا كاماًل، بما 
العديد من تلك البلدان ببلوغ 

ي  ٠٬٧هدف تخصيص نسبة 
ي  املائة من دخلها القومي اإلجما

للمساعدة اإلنمائية الرسمية 
ى البلدان النامية ، املقدمة إ

ن  راوح ب  ٠٬١٥وتخصيص نسبة ت
ي املائة من  ٠٬٢٠ي املائة و 

ي  الدخل القومي اإلجما
للمساعدة اإلنمائية الرسمية 

ع  ألقل البلدان نموًا؛ ويشجَّ
مقدمو املساعدة اإلنمائية 

ي إمكانية  ى النظر  الرسمية ع
رسم هدف ُيخصص بموجبه 

ى األقل من  ٠٬٢٠ ي املائة ع
ي للمساعدة الناتج القومي اإل  جما

اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان 
 نموا

   
Tier I (ODA) 
(provisional) اليوجد 

جهاز التخطيط 
ر محدد  واالحصاء   غ

مسوح 
اإلحصاءات 
  االقتصادية

جاري 
ر   توف

االستثمار املباشر ١. ٣. ١٧ 
األجن واملساعدة اإلنمائية 

ي ما ن  الرسمية والتعاون  ب
ي  بلدان الجنوب كنسبة من إجما

انية املحلية   امل
حشد موارد مالية  ٣. ١٧ 

إضافية من مصادر متعددة من 
  أجل البلدان النامية

World Bank  Tier I 2018 
مصرف قطر 

سجالت   سنوي  املركزي 
  متوفر  إدارية

حجم التحويالت املالية ٢. ٣. ١٧ 
(بدوالرات الواليات املتحدة) 

ي  كنسبة من مجموع الناتج املح
ي   اإلجما

World Bank UNCTAD Tier I 2018 
مصرف قطر 

سجالت   سنوي  املركزي 
  متوفر  إدارية

تكاليف خدمة الدين   ١. ٤. ١٧ 
كنسبة من صادرات السلع 

  والخدمات

النامية مساعدة البلدان١٧.٤
ى تحمل  ي تحقيق القدرة ع

ى املدى الطويل من  الديون ع
خالل تنسيق السياسات الرامية 

ى تعزيز التمويل بديون وتخفيف  إ
ا،  أعباء الديون وإعادة هيكل

حسب االقتضاء، ومعالجة 
مسألة الديون الخارجية للبلدان 
ا إلخراجها من  رة املثقلة  الفق

 حالة املديونية الحرجة

UNCTAD  Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت   سنوي  واالحصاء
  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال ١. ٥. ١٧ 
تعتمد وتنفذ أنظمة ترويج 

ي البلدان النامية،  االستثمار 
يشمل ذلك أقل البلدان 

 ]Not official translationنموا[

اعتماد نظم لتشجيع  ٥. ١٧ 
االستثمار ألقل البلدان نموًا، 

  وتنفيذها

ITU  Tier I 2019 
وزارة املواصالت 

سجالت   سنوي  واالتصاالت
  متوفر  إدارية

رنت  ١. ٦. ١٧   ي اإلن راكات  االش
السلكي ذي النطاق العريض لكل 

  من السكان، حسب السرعة ١٠٠

تعزيز التعاون اإلقليم ١٧.٦
ن الشمال والجنوب  ي ب والدو

ن بلدان الجنوب  ي ما ب و
ي ما يتعلق  والتعاون الثالثي 

بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
ا، وتعزيز تبادل  والوصول إل

ا،  املعارف وفق شروط متفق عل
ن التنسيق  بوسائل تشمل تحس

ن اآلليات القائمة، وال  ي ما ب
ى مستوى األمم املتحدة، سي ما ع

ر  ومن خالل آلية عاملية لتيس
 التكنولوجيا

UNEP-
CTCN OECD Tier II ر محدد  وزارة الخارجية اليوجد سجالت   غ

ر متوفر  إدارية   غ

مجموع مبلغ التمويل ١. ٧. ١٧
املعتمد للبلدان النامية من أجل 
تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة 

ي بيئيًا ونقلها ونشرها  وتعميمها 
  البلدان النامية

تعزيز تطوير تكنولوجيات ١٧.٧
سليمة بيئيًا ونقلها ونشرها 

ي البلدان النامية  وتعميمها 
ي ذلك  بشروط مواتية، بما 

الشروط التساهلية والتفضيلية، 
ى النحو املتفق عليه   وذلك ع

ITU Tier I 2019  جهاز التخطيط سجالت سنوي نسبة األفراد الذين  ١. ٨. ١٧  متوفر التفعيل الكامل لبنك ١٧.٨
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

واالحصاء + 
وزارة املواصالت 

 واالتصاالت

رنت إدارية التكنولوجيا وآلية بناء القدرات   يستخدمون اإلن
ي مجاالت العلم والتكنولوجيا 

واالبتكار لصالح أقل البلدان نموًا 
، وتعزيز ٢٠١٧بحلول عام 

استخدام التكنولوجيات 
، وال سيما تكنولوجيا التمكينية

 املعلومات واالتصاالت

OECD  Tier I 2017 سجالت   سنوي  وزارة الخارجية
  متوفر  إدارية

القيمة الدوالرية ١. ٩. ١٧  
للمساعدة املالية والتقنية 

ن  (بوسائل تشمل التعاون ب
ي ما ن  الشمال والجنوب و ب

بلدان الجنوب والتعاون الثالثي) 
  املرصودة للبلدان النامية

ي١٧.٩ تعزيز الدعم الدو
ي البلدان  لتنفيذ بناء القدرات 

النامية تنفيذًا فعااًل ومحدد 
األهداف من أجل دعم الخطط 
ى تنفيذ جميع  الوطنية الرامية إ

أهداف التنمية املستدامة، 
ن  بوسائل تشمل التعاون ب

ن الشم ي ما ب ال والجنوب و
  بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

WTO, 
ITC, 
UNCTAD  Tier I اليوجد 

الهيئة العامة 
للجمارك + جهاز 

التخطيط 
  واالحصاء

ر محدد سجالت   غ
  إدارية

خاص 
بحسابات 
  املنظمات

املتوسط املرجح ١. ١٠. ١٧  
ي جميع  للتعريفات الجمركية 

  أنحاء العالم

نظام تجاريإيجاد١٧.١٠
ى  متعدد األطراف عالم وقائم ع

ي  ر تمي القواعد ومفتوح وغ
ي إطار منظمة التجارة  ومنصف 

ا اختتام  العاملية، بوسائل م
ي إطار خطة  املفاوضات الجارية 

ا  الدوحة اإلنمائية ال وضع
 تلك املنظمة

WTO, 
ITC, 
UNCTAD  Tier I 2019 

الهيئة العامة 
للجمارك + جهاز 

التخطيط 
 واالحصاء

سجالت   سنوي 
  متوفر  إدارية

حصة البلدان  ١. ١١. ١٧  
النامية وأقل البلدان نموًا من 

  الصادرات العاملية

ي ١٧.١١ رة  تحقيق زيادة كب
صادرات البلدان النامية، وال 

سيما بغرض مضاعفة حصة أقل 
البلدان نموًا من الصادرات 

 ٢٠٢٠العاملية بحلول عام

WTO, 
ITC, 
UNCTAD  Tier I اليوجد 

الهيئة العامة 
للجمارك + جهاز 

التخطيط 
  واالحصاء

سجالت   سنوي 
  إدارية

جاري 
ر   توف

متوسط التعريفات  ١. ١٢. ١٧  
الجمركية ال تواجهها البلدان 

النامية وأقل البلدان نموا والدول 
رة النامية   الجزرية الصغ

تحقيق التنفيذ املناسب ١٧.١٢
التوقيت لوصول منتجات جميع 

ى األسواق  أقل البلدان نموًا إ
بدون رسوم جمركية أو حصص 

مفروضة، تماشيًا مع قرارات 
منظمة التجارة العاملية، بوسائل 

ا كفالة جعل قواعد املنشأ  م
ى واردات  التفضيلية املنطبقة ع

أقل البلدان نموًا شفافًة 
، وكفالة مساهمة تلك وبسيطةً 

ى  ر الوصول إ ي تيس القواعد 
 األسواق

World Bank  Tier II 2019 

جهاز التخطيط 
واالحصاء + 

وزارة املالية + 
مصرف قطر 

 املركزي .

سجالت   سنوي 
لوحة متابعة حالة  ١. ١٣. ١٧    متوفر  إدارية

ي   االقتصاد الك

تعزيز استقرار االقتصاد  ١٣. ١٧ 
ى الصعيد العالم  ي ع الك

بوسائل تشمل تنسيق السياسات 
  وتحقيق اتساقها

UNEP  Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت   سنوي  واالحصاء
  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال ١. ١٤. ١٧  
ا آليات لتعزيز اتساق  لد

 سياسات التنمية املستدامة

اتساق السياسات تعزيز  ١٤. ١٧
  ألغراض التنمية املستدامة

OECD,  
UNDP  Tier II ر محدد اليوجد ر محدد  غ ر محدد  غ جاري   غ

ر   توف

مدى استخدام أطر  ١. ١٥. ١٧  
النتائج وأدوات التخطيط 

اململوكة للبلدان من جانب 
  مقدمي التعاون اإلنمائي

رام الهامش١٧.١٥ اح
والقيادة لكل بلد  السياساتي

لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء 
ى الفقر وتحقيق التنمية  ع

 املستدامة

OECD,  
UNDP UNEP Tier II 2019 

جهاز التخطيط 
سجالت   سنوي  واالحصاء

  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال  ١. ١٦. ١٧  
ي ما  أبلغت عن إحراز تقدم 

يتعلق بأطر رصد فعالية التنمية 
ألصحاب املصلحة املتعددين ال 

تدعم تحقيق أهداف التنمية 
  املستدامة

تعزيز الشراكة العاملية ١٧.١٦
من أجل تحقيق التنمية 

ن  املستدامة وتكميلها بشراكات ب
أصحاب املصلحة املتعددين 

رات  لجمع املعارف والخ
والتكنولوجيا واملوارد املالية 

دف دعم و  تقاسمها، وذلك 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

ي جميع البلدان، وال سيما 
 البلدان النامية

     Tier II ر محدد  وزارة الخارجية اليوجد سجالت   غ
ر متوفر  إدارية   غ

امات  ١. ١٧. ١٧  بمبلغ  ال
بدوالرات الواليات املتحدة 

ن العام  ن القطاع للشراكات ب
والخاص من أجل البنية التحتية 

]Not official translation[  

تشجيع وتعزيز الشراكات ١٧.١٧
ن القطاع  العامة والشراكات ب

العام والقطاع الخاص وشراكات 
املجتمع املدني الفعالة، 

رات املكتسبة  باالستفادة من الخ
ا  راتيجيا من الشراكات ومن اس

  لتعبئة املوارد
 البيانات والرصد واملساءلة

UNSD    Tier II 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت  سنوي  واالحصاء
مؤشر القدرة  ١. ١٨. ١٧   متوفر إدارية

اإلحصائية لرصد أهداف التنمية
تعزيز تقديم الدعم لبناء ١٧.١٨

ي  قدرات البلدان النامية، بما 
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Possible 
Custodian 
Agency(ies) 

Partner 
Agency(ies) 

Updated Tier 
Classification  
(by IAEG-SDG 
Members) 

اخر 
بيانات 
 لعام

الجهة 
  املسؤولة

دورية 
  البيانات

مصدر 
  املؤشر

حالة 
  الغاية  املؤشر  املؤشر

Not officialاملستدامة. [
translation[  

ذلك أقل البلدان نموًا والدول 
رة النامية،  الجزرية الصغ
ي تواف رة  ر لتحقيق زيادة كب

بيانات عالية الجودة ومناسبة 
التوقيت وموثوقة ومفصلة 

حسب الدخل، والجنس، والسن، 
، والوضع  ي واإلث واالنتماء العر

من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
رها من  ي، وغ واملوقع الجغرا

ي  الخصائص ذات الصلة 
السياقات الوطنية، بحلول عام 

٢٠٢٠ 

 
PARIS21  Tier I 2019 

جهاز التخطيط 
سجالت   سنوي  واالحصاء

  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال٢. ١٨. ١٧  
ى  ا تشريعات إحصائية ع لد

الصعيد الوط وال تتقيد 
باملبادئ األساسية لإلحصاءات 

  الرسمية

PARIS21 

UNSD, 
Regional 
Commission
s, 
World Bank 

Tier I 2019 
جهاز التخطيط 

سجالت   سنوي  واالحصاء
  متوفر  إدارية

عدد البلدان ال  ٣. ١٨. ١٧  
ا خطة إحصائية وطنية  لد

ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، 
  حسب مصدر التمويل

PARIS21 

UNSD, 
Regional 
Commission
s, 
World Bank 

Tier I 2017 سجالت   سنوي  وزارة الخارجية
  متوفر  إدارية

 القيمة الدوالرية ١. ١٩. ١٧ 
لجميع املوارد املتاحة لتعزيز 

ي البلدان  القدرات اإلحصائية 
  النامية

االستفادة من املبادرات ١٧.١٩
القائمة لوضع مقاييس للتقدم 

ي تحقيق التنمية  املحرز 
ي  املستدامة تكمل الناتج املح
ي، ودعم بناء القدرات  اإلجما

ي البلدان النامية،  اإلحصائية 
 ٢٠٣٠بحلول عام

  

  

 

 

 

 

 

 

   



 

  

  

  ط واإلحصاء

  حصاء

 جهاز  التخطيط

ح التخطيط واإل 
  قطر -حة
– ٩٧٤+  
– ٩٧٤+  

mdr@psa. 
www.psa.g  
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ى زيارة موقع ير

محفوظة لجهاز
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روني: gov.qaك
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