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تقديم  

العـــــالمدشـــــنلقـــــد
ةخطــــــــــــــــــــةالتنميــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــي�املســــــــــــــــــــــتدامة
يناير2016مطلع،

الوقــــــــــــوفو��ــــــــــــدف
التقــــدمحجــــم�ع�ـــ
تحقيــــــقــــــي�املحــــــرز
دولـــةـــي�املســـتدامةللتنميـــةعشـــرالســـبعاألهـــداف
إنجـــــــــازـــــــــي�الدولـــــــــةتواجـــــــــه�ال�ـــــــــوالتحـــــــــدياتقطـــــــــر
هــذاإصــداريــأتي،األهــدافبتلــكالخاصــةالغايــات
التحـــــــديومكـــــــامنالقـــــــوةجوانـــــــبليوضـــــــحالتقريـــــــر

واجهنــــــــــا�ــــــــــيتحقيــــــــــقهــــــــــذهالغايــــــــــات،الـــــــــذيقــــــــــدي
منهالدروسونستخلصالتصـديي�تساعدنا��ال

ــــي�نجاحــــاتمــــنتحقــــقمــــا�ع�ــــوالبنــــاءللتحــــديات
  ).2015-2000اإلنمائيةلأللفية)تنفيذاألهداف

اإلشــــــارةإ�ــــــ�وتجــــــدرأهــــــدافتحقيــــــقمســــــؤوليةأن
،وفــقالغايــاتاملوضــوعة2030دامةالتنميــةاملســت

التنميـــةجوانـــبمختلـــفـــي�تقـــدمحصـــولوضـــمان
بــــ�نوتشــــاركيةتضــــامنيةمســــؤوليةــــي�املســــتدامة
واملجتمــــــــعوالخــــــــاصالحكــــــــوميالثالثــــــــةالقطاعــــــــات
اســــــــ��اتجيةتنفيــــــــذعــــــــنجميعهــــــــااملســــــــؤولةاملــــــــدني

)الوطنية2022-2018التنمية.(  

أناســـــتطاعتقطـــــردولـــــةبـــــأنالتقريـــــرأوضـــــحلقـــــد
ال.لتنميــةاملســتدامةوغايا��ــاتحقــقأغلــبأهــدافا

وتـــأم�نوالجـــوعالفقـــر�ع�ـــبالقضـــاءاملرتبطـــةســـيما
والطاقــــةامليـــاه��وتـــوف،الجيــــدينوالتعلـــيمالصـــحة
،الالئقــــــةالعمــــــلوفــــــرصمعقولــــــةبأســــــعارالنظيفــــــة
العدالـــــةوتحقيـــــقاملســـــاواةعـــــدمأوجـــــهمـــــنوالحـــــد

الســـــــــــالم،وبنـــــــــــاءاملــــــــــــدنواملجتمعـــــــــــاتاملســــــــــــتدامةو 
مــنال��مــيشوالجريمــة،كمــاأوضــحالتقريــرالخاليــة

رـارالتغيــــــبــــــأنالدولــــــةتبــــــذلجهــــــودًاللحــــــدمــــــنآثــــــ
نتــاجواالســ��ال�غ�ــ�نمــاطاإل املنــا�يوالتقليــلمــنأ

فضـــــاًلعـــــنجهودهـــــا�ـــــيحمايـــــةالـــــنظماملســـــتدام�ن
التنميــةــي�العامليــةالشــراكةوتنشــيط،األيكولوجيــة

  وتعزيزوسائلتنفيذها.

يال��ايــةإالأننتقــدمبالشــكروالعرفــانواليســعنا�ــ
واألجهــــــــزةالــــــــوزاراتولكافــــــــةالتقريــــــــرعمــــــــللفريــــــــق
بالبيانـــاتب��ويـــدناقامـــت�ال�ـــبالدولـــةواملؤسســـات

إصــــدارزةأساســــية�ــــيـلومــــاتال�ــــ�شــــكلتركيــــواملع
ويأمــل.املســتدامةالتنميــةألهــداف��الــوطالتقريــر

يشـــكلهـــذاالتقريـــرأنحصـــاءجهـــازالتخطـــيطواإل 
بـــــــــــــــهيس��شـــــــــــــــدمهمـــــــــــــــًاممرجعـــــــــــــــًاالقـــــــــــــــرارتخـــــــــــــــذي

�ــــــيمختلــــــفالجهــــــاتالحكوميــــــةوغ�ــــــ�نو واملخططــــــ
قطـــــــــررؤيـــــــــةبتحقيـــــــــقاملعنيـــــــــةبالدولـــــــــةالحكوميـــــــــة
عــــــامبحلــــــولقطــــــرتحويــــــلتســــــ��دف�ال�ــــــالوطنيــــــة

2030التنميـــةتحقيـــق�ع�ـــقـــادرةمتقدمـــةدولـــة�إ�ـــ
ع��اجـياًلبعـداملستدامة،وتوف��العـيشالكـريملشـ

  جيلولكلسكا��االكرام.

  
  ،،وهللاو�يالتوفيق        

.النابتدمحمدبنصالح  
  واإلحصاءرئيسجهازالتخطيط
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ةخطــــــــــــــــــــةالتنميــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــي�املســــــــــــــــــــــتدامة
يناير2016مطلع،

الوقــــــــــــوفو��ــــــــــــدف
التقــــدمحجــــم�ع�ـــ
تحقيــــــقــــــي�املحــــــرز
دولـــةـــي�املســـتدامةللتنميـــةعشـــرالســـبعاألهـــداف
إنجـــــــــازـــــــــي�الدولـــــــــةتواجـــــــــه�ال�ـــــــــوالتحـــــــــدياتقطـــــــــر
هــذاإصــداريــأتي،األهــدافبتلــكالخاصــةالغايــات
التحـــــــديومكـــــــامنالقـــــــوةجوانـــــــبليوضـــــــحالتقريـــــــر

واجهنــــــــــا�ــــــــــيتحقيــــــــــقهــــــــــذهالغايــــــــــات،الـــــــــذيقــــــــــدي
منهالدروسونستخلصالتصـديي�تساعدنا��ال

ــــي�نجاحــــاتمــــنتحقــــقمــــا�ع�ــــوالبنــــاءللتحــــديات
  ).2015-2000اإلنمائيةلأللفية)تنفيذاألهداف

اإلشــــــارةإ�ــــــ�وتجــــــدرأهــــــدافتحقيــــــقمســــــؤوليةأن
،وفــقالغايــاتاملوضــوعة2030دامةالتنميــةاملســت

التنميـــةجوانـــبمختلـــفـــي�تقـــدمحصـــولوضـــمان
بــــ�نوتشــــاركيةتضــــامنيةمســــؤوليةــــي�املســــتدامة
واملجتمــــــــعوالخــــــــاصالحكــــــــوميالثالثــــــــةالقطاعــــــــات
اســــــــ��اتجيةتنفيــــــــذعــــــــنجميعهــــــــااملســــــــؤولةاملــــــــدني

)الوطنية2022-2018التنمية.(  

أناســـــتطاعتقطـــــردولـــــةبـــــأنالتقريـــــرأوضـــــحلقـــــد
ال.لتنميــةاملســتدامةوغايا��ــاتحقــقأغلــبأهــدافا

وتـــأم�نوالجـــوعالفقـــر�ع�ـــبالقضـــاءاملرتبطـــةســـيما
والطاقــــةامليـــاه��وتـــوف،الجيــــدينوالتعلـــيمالصـــحة
،الالئقــــــةالعمــــــلوفــــــرصمعقولــــــةبأســــــعارالنظيفــــــة
العدالـــــةوتحقيـــــقاملســـــاواةعـــــدمأوجـــــهمـــــنوالحـــــد

الســـــــــــالم،وبنـــــــــــاءاملــــــــــــدنواملجتمعـــــــــــاتاملســــــــــــتدامةو 
مــنال��مــيشوالجريمــة،كمــاأوضــحالتقريــرالخاليــة

رـارالتغيــــــبــــــأنالدولــــــةتبــــــذلجهــــــودًاللحــــــدمــــــنآثــــــ
نتــاجواالســ��ال�غ�ــ�نمــاطاإل املنــا�يوالتقليــلمــنأ

فضـــــاًلعـــــنجهودهـــــا�ـــــيحمايـــــةالـــــنظماملســـــتدام�ن
التنميــةــي�العامليــةالشــراكةوتنشــيط،األيكولوجيــة

  وتعزيزوسائلتنفيذها.

يال��ايــةإالأننتقــدمبالشــكروالعرفــانواليســعنا�ــ
واألجهــــــــزةالــــــــوزاراتولكافــــــــةالتقريــــــــرعمــــــــللفريــــــــق
بالبيانـــاتب��ويـــدناقامـــت�ال�ـــبالدولـــةواملؤسســـات

إصــــدارزةأساســــية�ــــيـلومــــاتال�ــــ�شــــكلتركيــــواملع
ويأمــل.املســتدامةالتنميــةألهــداف��الــوطالتقريــر

يشـــكلهـــذاالتقريـــرأنحصـــاءجهـــازالتخطـــيطواإل 
بـــــــــــــــهيس��شـــــــــــــــدمهمـــــــــــــــًاممرجعـــــــــــــــًاالقـــــــــــــــرارتخـــــــــــــــذي

�ــــــيمختلــــــفالجهــــــاتالحكوميــــــةوغ�ــــــ�نو واملخططــــــ
قطـــــــــررؤيـــــــــةبتحقيـــــــــقاملعنيـــــــــةبالدولـــــــــةالحكوميـــــــــة
عــــــامبحلــــــولقطــــــرتحويــــــلتســــــ��دف�ال�ــــــالوطنيــــــة

2030التنميـــةتحقيـــق�ع�ـــقـــادرةمتقدمـــةدولـــة�إ�ـــ
ع��اجـياًلبعـداملستدامة،وتوف��العـيشالكـريملشـ

  جيلولكلسكا��االكرام.

  
  ،،وهللاو�يالتوفيق        

.النابتدمحمدبنصالح  
  واإلحصاءرئيسجهازالتخطيط



٢٠١٨

8

 
 

 

  شكروتقدير
 

واإل  جهازالتخطيط الشكر بخالصحصاءيتقدم

اتوالهيئاتالحكوميةوالتقديرللوزاراتواملؤسس

�عاو�� �اع�� الالزمة تو���البيانات  ملتطلباتي

مرالذيكان،األ 2030مؤشراتالتنميةاملستدامة

ي� املحرز التقدم ورصد قياس �ي �ب�� أثر له

دولةقطرمؤشراتالتنميةاملستدامة ونتطلع.�ي

إ املزيد لت�� التعاون املؤشراتو���من با�ي

  هدافالتنميةاملستدامةاملطلوبة�يأ

 

ساهممنلكلالجزيلبالشكرالجهازويتقدم  

إ�يعدادمراحله.تقريرجميعي�املستدامةالتنمية  

   

   
 
 

  املقدمة
تحقيــق�ــ�املحــرزالتقــدمرصــدإ�ــىالتقريــرهــذاــدف��

املســـــتدامةالتنميـــــةوأهـــــداف2030غايـــــاتوتحـــــديث،
�ــــــــــ�الوطنيــــــــــةالبيانــــــــــاتوالهيئــــــــــاتاملنظمــــــــــاتقواعــــــــــد

،عـــــــــالوةع�ـــــــــىإعـــــــــدادمرجـــــــــعلصـــــــــناعالقـــــــــرارالدوليـــــــــة
لكـــــــــــــــــي،املختلفـــــــــــــــــةالتنمويـــــــــــــــــةالسياســـــــــــــــــات��وواضـــــــــــــــــ

رازحــــــــع�ــــــــىتحديــــــــداإلجــــــــراءاتاملطلوبــــــــةإل يســــــــاعدهم
تقيـــيموإعـــداداملســـتدامةالتنميـــةمجـــاالت�ـــ�التقـــدم
االســـ��اتجيةتطبيـــقعنـــدإنجـــازاتمـــنتحقيقـــهتـــمملـــا

  التنمويةالوطنيةللدولة.

التنميــــــةأهــــــدافعــــــنالتقريــــــرهــــــذاتقســــــيمتــــــمولقــــــد
م��ـاقسـمكـلتنـاول،قسمًاعشرسبعةإ�ىاملستدامة

تقييممـدىتحقـقالهـدفوالغايـاتألهـدافبالتحليل
والغايـــــاتعشـــــرالســـــبعةاملســـــتدامةالتنميـــــة169(لــــــ(

.تاملعتمــدةمــنقبــلاألمــماملتحــدةمــنخــاللاملؤشــرا
بجميــــعالفقــــرع�ــــىالقضــــاءاألولالقســــمتنــــاولفقــــد

عأشــــــكاله�ــــــ�كــــــلمكــــــان،والثــــــانيالقضــــــاءع�ــــــىالجــــــو 
حســـــــــــنةوتعزيـــــــــــزوتـــــــــــوف��األمـــــــــــنالغـــــــــــذائيوالتغذيـــــــــــةامل

ع�ــــــىالثالــــــثالقســــــمركــــــزبينمــــــا،املســــــتدامةالزراعــــــة
وبالرفاهيــةصــحيةعــيشبأنمــاطالجميــعتمتــعضــمان

وخصـــــــص،األعمـــــــارجميـــــــع�القســـــــم�ـــــــلبيـــــــانالرابـــــــع
ســـــــــــبلللجميـــــــــــعتتـــــــــــاحأنلضـــــــــــماناملبذولـــــــــــةالجهـــــــــــود
فــرصوتعزيــزالجديــدالتعلــيمع�ــىللحصــولمتكافئــة

القســـــمالخـــــامسهـــــدفوتنـــــاول .الـــــتعلممـــــدىالحيـــــاة
حــ�ن�ــ�،املــرأةوتمكـ�نالجنســ�نبــ�ناملســاواةتحقيـق

القســــــماخــــــتصامليــــــاهتــــــوافركفالــــــةــــــدف��الســــــادس
إدارةوإدار��ــــــــــاللجميــــــــــع��الصــــــــــالصــــــــــرفوخــــــــــدمات
كفالـةهـدفع�ىالسابعالقسمركزبينما،مستدامة
الطاقــةخــدماتع�ــىميســورةبتكلفــةالجميــعحصــول

  قةواملستدامة.الحديثةاملوثو 

الهــــدففيســــتعرضالتقريــــرنمــــنالثــــامنالقســــمأمــــا
والشـــــــاملاملطـــــــرداالقتصـــــــاديالنمـــــــوبتعزيـــــــزالخـــــــاص
��وتـــــوفواملنتجـــــةالكاملـــــةوالعمالـــــةواملســـــتدامللجميـــــع
ع�ــىالتاســعالقســميركــزبينمــا،للجميــعالالئــقالعمــل
الصــــــــمودع�ــــــــىقــــــــادرةأساســــــــيةهياكــــــــلإقامــــــــةهــــــــدف

التصــــنيع�وتحف�ــــ.االبتكــــاروتشــــجيع،للجميــــعالشــــامل
املسـاواةعـدممنالحددف��العاشرالقسمواختص
عشـــــــرالحـــــــاديوالقســـــــم.بي��ـــــــاوفيمـــــــاالبلـــــــدانداخـــــــل

ســـــــــتوطناتالبشـــــــــريةشـــــــــاملة��ـــــــــدفجعـــــــــلاملـــــــــدنوامل
منــــــةوقــــــادرةع�ــــــىالصــــــمودومســــــتدامة،�ــــــ�للجميــــــعوآ

بكفالـةالخـاصالهـدفعشـرالثانيالقسمتناولح�ن
أنمـاطاسـ��ال�وإنتـاجمسـتدامة،وركـزالقسـموجود

اجلـــــــــةالثالـــــــــثعشـــــــــرع�ـــــــــىهـــــــــدفاتخـــــــــاذإجـــــــــراءاتع
،بينماسـلطالقسـمالرابـعللتصديلتغ��املناخوآثاره

والبحـــــــاراملحيطـــــــاتحفـــــــظهـــــــدفع�ـــــــىالضـــــــوءعشــــــر
مســــــــــتدامنحــــــــــوع�ــــــــــىواســــــــــتخدامهاالبحريــــــــــةواملـــــــــوارد

  لتحقيقالتنميةاملستدامة.

بـــهقامــتمــاليســتعرضعشـــرالخــامسالقســموجــاء
االيكولوجيــــــــةالــــــــنظمحمايــــــــةهــــــــدفلتحقيــــــــقالدولــــــــة
،مســتدامنحــوع�ــىاســتخدامهاوتعزيــزوترميمهــاال��يــة

،روإدارةالغاباتع�ىنحومستدام،ومكافحةالتصـح
فقـــدانووقـــفمســـارهوعكـــس��األرا�ـــتـــدهورووقـــف

بينما،الحيويركزالتنوعدسالساالقسمع�ـىعشـر
إقامـــةمجتمعـــاتمســـاملةال��مـــشف��ـــاالتشـــجيعع�ـــى

وأتاحـــــــة،املســــــتدامةالتنميــــــةتحقيــــــقأجــــــلمــــــنأحــــــد
مؤسســـاتوبنـــاء،العدالـــةإ�ـــىالجميـــعوصـــولإمكانيـــة

ىجميــعفعالــةوخاضــعةللمســائلةوشــاملةللجميــعع�ــ
  املستويات.



9

٢٠١٨

   
 
 

  املقدمة
تحقيــق�ــ�املحــرزالتقــدمرصــدإ�ــىالتقريــرهــذاــدف��

املســـــتدامةالتنميـــــةوأهـــــداف2030غايـــــاتوتحـــــديث،
�ــــــــــ�الوطنيــــــــــةالبيانــــــــــاتوالهيئــــــــــاتاملنظمــــــــــاتقواعــــــــــد

،عـــــــــالوةع�ـــــــــىإعـــــــــدادمرجـــــــــعلصـــــــــناعالقـــــــــرارالدوليـــــــــة
لكـــــــــــــــــي،املختلفـــــــــــــــــةالتنمويـــــــــــــــــةالسياســـــــــــــــــات��وواضـــــــــــــــــ

رازحــــــــع�ــــــــىتحديــــــــداإلجــــــــراءاتاملطلوبــــــــةإل يســــــــاعدهم
تقيـــيموإعـــداداملســـتدامةالتنميـــةمجـــاالت�ـــ�التقـــدم
االســـ��اتجيةتطبيـــقعنـــدإنجـــازاتمـــنتحقيقـــهتـــمملـــا

  التنمويةالوطنيةللدولة.

التنميــــــةأهــــــدافعــــــنالتقريــــــرهــــــذاتقســــــيمتــــــمولقــــــد
م��ـاقسـمكـلتنـاول،قسمًاعشرسبعةإ�ىاملستدامة

تقييممـدىتحقـقالهـدفوالغايـاتألهـدافبالتحليل
والغايـــــاتعشـــــرالســـــبعةاملســـــتدامةالتنميـــــة169(لــــــ(

.تاملعتمــدةمــنقبــلاألمــماملتحــدةمــنخــاللاملؤشــرا
بجميــــعالفقــــرع�ــــىالقضــــاءاألولالقســــمتنــــاولفقــــد

عأشــــــكاله�ــــــ�كــــــلمكــــــان،والثــــــانيالقضــــــاءع�ــــــىالجــــــو 
حســـــــــــنةوتعزيـــــــــــزوتـــــــــــوف��األمـــــــــــنالغـــــــــــذائيوالتغذيـــــــــــةامل

ع�ــــــىالثالــــــثالقســــــمركــــــزبينمــــــا،املســــــتدامةالزراعــــــة
وبالرفاهيــةصــحيةعــيشبأنمــاطالجميــعتمتــعضــمان

وخصـــــــص،األعمـــــــارجميـــــــع�القســـــــم�ـــــــلبيـــــــانالرابـــــــع
ســـــــــــبلللجميـــــــــــعتتـــــــــــاحأنلضـــــــــــماناملبذولـــــــــــةالجهـــــــــــود
فــرصوتعزيــزالجديــدالتعلــيمع�ــىللحصــولمتكافئــة

القســـــمالخـــــامسهـــــدفوتنـــــاول .الـــــتعلممـــــدىالحيـــــاة
حــ�ن�ــ�،املــرأةوتمكـ�نالجنســ�نبــ�ناملســاواةتحقيـق

القســــــماخــــــتصامليــــــاهتــــــوافركفالــــــةــــــدف��الســــــادس
إدارةوإدار��ــــــــــاللجميــــــــــع��الصــــــــــالصــــــــــرفوخــــــــــدمات
كفالـةهـدفع�ىالسابعالقسمركزبينما،مستدامة
الطاقــةخــدماتع�ــىميســورةبتكلفــةالجميــعحصــول

  قةواملستدامة.الحديثةاملوثو 

الهــــدففيســــتعرضالتقريــــرنمــــنالثــــامنالقســــمأمــــا
والشـــــــاملاملطـــــــرداالقتصـــــــاديالنمـــــــوبتعزيـــــــزالخـــــــاص
��وتـــــوفواملنتجـــــةالكاملـــــةوالعمالـــــةواملســـــتدامللجميـــــع
ع�ــىالتاســعالقســميركــزبينمــا،للجميــعالالئــقالعمــل
الصــــــــمودع�ــــــــىقــــــــادرةأساســــــــيةهياكــــــــلإقامــــــــةهــــــــدف

التصــــنيع�وتحف�ــــ.االبتكــــاروتشــــجيع،للجميــــعالشــــامل
املسـاواةعـدممنالحددف��العاشرالقسمواختص
عشـــــــرالحـــــــاديوالقســـــــم.بي��ـــــــاوفيمـــــــاالبلـــــــدانداخـــــــل

ســـــــــتوطناتالبشـــــــــريةشـــــــــاملة��ـــــــــدفجعـــــــــلاملـــــــــدنوامل
منــــــةوقــــــادرةع�ــــــىالصــــــمودومســــــتدامة،�ــــــ�للجميــــــعوآ

بكفالـةالخـاصالهـدفعشـرالثانيالقسمتناولح�ن
أنمـاطاسـ��ال�وإنتـاجمسـتدامة،وركـزالقسـموجود

اجلـــــــــةالثالـــــــــثعشـــــــــرع�ـــــــــىهـــــــــدفاتخـــــــــاذإجـــــــــراءاتع
،بينماسـلطالقسـمالرابـعللتصديلتغ��املناخوآثاره

والبحـــــــاراملحيطـــــــاتحفـــــــظهـــــــدفع�ـــــــىالضـــــــوءعشــــــر
مســــــــــتدامنحــــــــــوع�ــــــــــىواســــــــــتخدامهاالبحريــــــــــةواملـــــــــوارد

  لتحقيقالتنميةاملستدامة.

بـــهقامــتمــاليســتعرضعشـــرالخــامسالقســموجــاء
االيكولوجيــــــــةالــــــــنظمحمايــــــــةهــــــــدفلتحقيــــــــقالدولــــــــة
،مســتدامنحــوع�ــىاســتخدامهاوتعزيــزوترميمهــاال��يــة

،روإدارةالغاباتع�ىنحومستدام،ومكافحةالتصـح
فقـــدانووقـــفمســـارهوعكـــس��األرا�ـــتـــدهورووقـــف

بينما،الحيويركزالتنوعدسالساالقسمع�ـىعشـر
إقامـــةمجتمعـــاتمســـاملةال��مـــشف��ـــاالتشـــجيعع�ـــى

وأتاحـــــــة،املســــــتدامةالتنميــــــةتحقيــــــقأجــــــلمــــــنأحــــــد
مؤسســـاتوبنـــاء،العدالـــةإ�ـــىالجميـــعوصـــولإمكانيـــة

ىجميــعفعالــةوخاضــعةللمســائلةوشــاملةللجميــعع�ــ
  املستويات.
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ســــــلطالــــــذيعشــــــرالســــــابعبالقســــــمالتقريــــــرواختــــــتم
الضــــــوءالعامليــــــةالشــــــراكةتنفيــــــذوســــــائلتعزيــــــز�ع�ــــــ

  وتنشيطهامنأجلتحقيقالتنميةاملستدامة.

الف�ــ�ةبيانــات�ع�ــالتقريــرهــذاإعــداد�ــ�االعتمــادوتــم
)2012-2018(تمثلت��والباإلداريةالسجالت 

 

 

 

 

واملؤسســـاتالـــوزاراتمـــنللبيانـــاتاملصـــدريةللجهـــات
نـــــاتالتعـــــدادالعـــــام،االحكوميـــــةوالخاصـــــةومصـــــدربي

لعاملــــــة،ومســــــحكمســــــحالقــــــوىاةومســــــوحمتخصصــــــ
ومســـــــــــــحالبحـــــــــــــثالعل�ـــــــــــــ�،ســـــــــــــرةنفـــــــــــــاقودخـــــــــــــلاأل إ

،مســحســحالعنقــوديمتعــدداملؤشــراتاملو ،والتطــوير
  و���ها.،استخدامالوقت

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

هدافالتنميةاملستدامةاملتحدةملؤشراتأممتصنيفاأل 

2030  

إتم��املعالوكاالتب�ن���املش فريقال���اء نشاء
املس التنمية أهداف الدورةبمؤشرات �� تدامة

للجنةاإلحصائية��األمماملتحدةن�ربعالسادسةواأل 
 2015(مارس وضع بمهمة تكليفه وتم طارإ)،
العامليةاملؤشراتيونالف��ةيخالل2015وف��اير��ح

2016 من ال���اء فريق ويتكون ،27 ًممثالعن
  املتحدةكالتا��:ممقليميةلأل اللجاناإل

،أفريقياوجنوبوسط،وت��انياأوغندا،أفريقياشرق
كابو السنغال، غربأفريقيا، والكام��ون، بوتسوانا

غربف��  الجزائر، أفريقيا، شمال مصرآدي، سيا،
،آسياشرقوجنوبوشرقوسط،والبحرينوأرمينيا
وساموا الص�نوالفلب�نوكازاخستانوالهندوأوشينا

يوف الكاري��،��، منطقة وكوبا، مريكاأجامايكا

والوسطى واملكسيك،الجنوبية وكولومبيا ال��ازيل ،
اأ أمريكا روسيا، الشرقية، وشماللشوروبا مالية

 وكنداأوغربوجنوبأوروبا، والسويدوفرنسا ملانيا
  وهولندا.

ألجندة��للتحضاجتماعاتعدةال���اءفريقوعقد
 أوملناقشة األ العمل الفنية املمور بمؤشراتتعلقة

وأو���الفريقبأنيكون.أهدافالتنميةاملستدامة
وأنتتضمناملؤشراتعدة،عدداملؤشراتمحدوداً 

 االجتماع وتمخض الوقت. نفس �� عنأهداف
منحيث(مدىتقسيماأل  هدافالفرعية(الغايات)

ليهمنحيثإسهولةالوصول- ئمةاملؤشرللهدفمال 
  -تاحةالبيانات)كماي��:إ-املنهجية

  
جدول

)1(  
ألهدافالغاياتعدداملستدامة2030التنمية  

 حسبتصنيفمستوياتاملؤشرات
  عددالغايات  التقييم

األولاملستوى  
  توجدمنهجيةوالبياناتمتوفرةبشكلكب��

76  

  املستوىالثاني
  توجدمنهجيةلكنالبياناتالتتوافربسهولة

68  

الثالثاملستوى  
  التوجدمنهجيةمعتمدةمناألمماملتحدة

25  

  169  املجموع
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هدافالتنميةاملستدامةاملتحدةملؤشراتأممتصنيفاأل 

2030  

إتم��املعالوكاالتب�ن���املش فريقال���اء نشاء
املس التنمية أهداف الدورةبمؤشرات �� تدامة

للجنةاإلحصائية��األمماملتحدةن�ربعالسادسةواأل 
 2015(مارس وضع بمهمة تكليفه وتم طارإ)،
العامليةاملؤشراتيونالف��ةيخالل2015وف��اير��ح

2016 من ال���اء فريق ويتكون ،27 ًممثالعن
  املتحدةكالتا��:ممقليميةلأل اللجاناإل

،أفريقياوجنوبوسط،وت��انياأوغندا،أفريقياشرق
كابو السنغال، غربأفريقيا، والكام��ون، بوتسوانا

غربف��  الجزائر، أفريقيا، شمال مصرآدي، سيا،
،آسياشرقوجنوبوشرقوسط،والبحرينوأرمينيا
وساموا الص�نوالفلب�نوكازاخستانوالهندوأوشينا

يوف الكاري��،��، منطقة وكوبا، مريكاأجامايكا

والوسطى واملكسيك،الجنوبية وكولومبيا ال��ازيل ،
اأ أمريكا روسيا، الشرقية، وشماللشوروبا مالية

 وكنداأوغربوجنوبأوروبا، والسويدوفرنسا ملانيا
  وهولندا.

ألجندة��للتحضاجتماعاتعدةال���اءفريقوعقد
 أوملناقشة األ العمل الفنية املمور بمؤشراتتعلقة

وأو���الفريقبأنيكون.أهدافالتنميةاملستدامة
وأنتتضمناملؤشراتعدة،عدداملؤشراتمحدوداً 

 االجتماع وتمخض الوقت. نفس �� عنأهداف
منحيث(مدىتقسيماأل  هدافالفرعية(الغايات)

ليهمنحيثإسهولةالوصول- ئمةاملؤشرللهدفمال 
  -تاحةالبيانات)كماي��:إ-املنهجية

  
جدول

)1(  
ألهدافالغاياتعدداملستدامة2030التنمية  

 حسبتصنيفمستوياتاملؤشرات
  عددالغايات  التقييم

األولاملستوى  
  توجدمنهجيةوالبياناتمتوفرةبشكلكب��

76  

  املستوىالثاني
  توجدمنهجيةلكنالبياناتالتتوافربسهولة

68  

الثالثاملستوى  
  التوجدمنهجيةمعتمدةمناألمماملتحدة

25  

  169  املجموع
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جدول
)2(  

  عدداملؤشراتحسبأهدافالتنميةاملستدامةومستوياتاملؤشر
الفريقأعضاءمنتحديثآلخروفقًاIAEG-SDG 22بتاريخ20191مايو  

التنميةأهداف
  املستدامة

المستوى
1  

المستوى
2  

المستوى
3  

  تعددةاملستوياتامل

  المستوى المجموع
 3و  2

  المستوى
  (أ) 2

  المستوى
  (ب) 3

  المستوى
 3و  1

  المستوى
و  2و 1
يعتمد  3

على 
  اإلحداث

  المستوى
 2و  1

  المستوى
  (أ) 1

  المستوى
  (ب) 2

  14             3 8 3 األول هدفال

  13              5 8 الثانيهدفال

  27             1 1 25 الثالثهدفال

  11      1      1 1 6 2 الرابعهدفال

  14  1            10 3  الخامسهدفال

  11              5 6 السادسهدفال

  6             1 1 4 السابعهدفال

  17             1 8 8 الثامنهدفال

  12              3 9 التاسعهدفال

  11    1          7 3 العاشرهدفال

  15             4 8 3 الحاديعشرهدفال

  13          1   7 3 2 الثانيعشرهدفال

  8             5 2 1 الثالثعشرهدفال

  10             3 4 3 الرابععشرهدفال

  14        2     1 4 7 الخامسعشرهدفال

  23             1 16 6 السادسعشرهدفال

  25             6 4 15 السابععشرهدفال

  244  1  1  1  2  1  1 34 95 108 ا��ما��

 
  

اتاملدرجـــــــــــةتحـــــــــــتونـــــــــــاقشالفريـــــــــــقحـــــــــــولاملؤشـــــــــــر 
عــــــادةالصــــــنفالثالــــــثواآلليــــــةاملعتمــــــدةإل وىاملســــــت

ملؤشــــــــــــراتوعمليــــــــــــاتاســــــــــــتعراضتصــــــــــــنيففئــــــــــــاتا
ليـــــةمق��حـــــةوتحســـــ�نإطـــــاراملؤشـــــرات،وكمـــــاحـــــددآ

بمؤشـــــــــــــراتالخاصـــــــــــــةالعمـــــــــــــلخطـــــــــــــطالســـــــــــــتعراض
.الثالثاملستوى  

ج��يـــــــةبشـــــــأنوقـــــــامالفريـــــــقبمناقشـــــــةاملبـــــــادئالتو   
بـــالغالعـــال��وتقـــديمالتقـــارير.تـــدفقاتالبيانـــاتواإل 

تطوير��املحرزالتقدمملؤ واستعراض�امل���ـشـرات
.وكـــــانثنـــــاءاالجتماعـــــاتاملنعقـــــدةاملســـــتوىالثالـــــثأ

  .2019مايو22خرتحديثله��آ

  

                                                            
) 1( classification‐sdgs/tier‐https://unstats.un.org/sdgs/iaeg/   
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ملؤشراتاملحرزأهدافالتقدمالتنميةاملستدامة��قطر

2012 -2018  
جهـــــــازاســـــــتطاع وحصـــــــاءاإل التخطـــــــيطبـــــــإدارةممـــــــثاًل

وزاراتوأجهـــــزةالدولـــــةالـــــوبالتعـــــاونمـــــع،اتحصـــــاءاإل 
إنتـــاجاملؤشـــراتالوطنيـــةالخاصـــةبأهـــداف،املختلفـــة

�ــــــــ�م��ــــــــايتــــــــوفرحيــــــــثو�ايا��ــــــــاناملســــــــتدامةالتنميــــــــة
)الحاضــــــــــــــر186الوقــــــــــــــتمانســــــــــــــبتهيشــــــــــــــكلمؤشــــــــــــــر(

)244ؤشــــراتالبــــالغعـــــددها(%)مــــنإجمــــا��امل76.2(
)مؤشــرًا،37وبلــغعــدداملؤشــرات��ــ�املتــوفرة(مؤشــراً 
)15.2تمثل(%ويأومسوح��إتوف��هاحتاجمـنرصـد

عــدداملؤشــراتالجــاريبلــغداريــة،بينمــااإل ســجالتال
،أمـــــــــــا(4.5(%مؤشـــــــــــرًاشـــــــــــكلتنســـــــــــبة(11ا(توف��هـــــــــــ

،شـــــراتال�ـــــ�التنطبـــــقع�ـــــ�دولـــــةقطـــــربالنســـــبةللمؤ 
)عــــــــددهام7فبلــــــــغ( اتؤشــــــــربأي%)2.9نســــــــبتهمــــــــن(
عـدداملؤشـراتالخاصـةأن��،حـ�نإجما��املؤشرات

أيينســـــــــبةات،)مؤشـــــــــر 3(بلـــــــــغنظمـــــــــاتبحســـــــــاباتامل
%)1.2.(  

  

جدول
)3(  

للمؤشراتالبياناتتوفرحالةحسباملستدامةالتنميةأهدافمؤشراتعددملخص
2012-2018  

أهدافالتنمية
 الينطبق ���متوفر جاريتوف��� متوفر املستدامة

خاص
بحسابات
 املنظمات

 جما��إ

 14  1  1 12 األول هدفال

 13   4  9 الثانيهدفال

 27   3  24 الثالثهدفال

 11   2  9 الرابعهدفال

 14   1  13  الخامسهدفال

 11  2 1  8 السادسهدفال

 6   1  5 السابعهدفال

 17   4 2 11 الثامنهدفال

 12   1 2 9 التاسعهدفال

 11 1    10 العاشرهدفال

 15     15 الحاديعشرهدفال

 13   6  7 الثانيعشرهدفال

 8   2  6 الثالثعشرهدفال

 10  1 1  8 الرابععشرهدفال

 14  2 5  7 الخامسعشرهدفال

 23 1  3 1 18 السادسعشرهدفال

 25 1 1 3 5 15 السابععشرهدفال

 244 3 7 37 11 186 االجما��

  حصاءاملصدر:جهازالتخطيطواإل 
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)1شكل(:التنميةأهدافمؤشراتعدد
قطرلدولةاملؤشرحالةحسباملستدامة

)2012-2018(  

)2شكل(:التنميةأهدافملؤشرات��ال�سالتوزيع
  املستدامةحسبحالةاملؤشر��دولةقطر

)2012-2018(  

   
  

آلخــر،هــدفمــناملؤشــراتهــذهتــوف��نســبةوتتفــاوت
العاشـــرللهـــدفبالنســـبة%))100بنســـبةتـــوفرتفقـــد

للهــدف��بالنســبة%)92.9(الـــونســبةعشــر،والحــادي
الســــــادسللهــــــدف%))90.9وبنســــــبةوالخــــــامس،األول 

لبقيــــــةبالنســــــبةأمــــــاعشــــــر،الرابــــــعللهــــــدف%)90.0(و

تـــوف��نســـبةف��اوحــ�)عشـــراألحــد(األخـــرى األهــداف
بالنســـبةأ��ـــ��كحـــد%))88.9بـــ��مـــاف��ـــااملؤشـــرات
للهــــــــــدفبالنســــــــــبة%)58.3(وعشــــــــــر.الثالــــــــــثالهــــــــــدف

.أدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىكحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس
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متوفر جاري�وف��� ���متوفر الينطبق خاصبحساباتاملنظمات

)3شكل(:حالةحسباملستدامةالتنميةقطرأهدافدولة��املؤشر
)2012-2018(  

 
 

 

)4شكل(:املستدامةالتنميةألهدافالعنكبوتيةالشبكة  
)قطردولة��املؤشرحالة2012حسب-2018(  
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)4شكل(:املستدامةالتنميةألهدافالعنكبوتيةالشبكة  
)قطردولة��املؤشرحالة2012حسب-2018(  
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أهدافالتنميةاملستدامةؤشراتالصفحةا�ل���و�يةمل

2030قطرلدولة  
psaqatar.opendata.arcgis.com/?locale=ar-ar-https://sdg  

  

 
 

 

املستدامةالتنميةأهداف2030قائمة  
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القضاءع��الفقربجميعأشكاله��كل:ول الهدفاأل 

  مكان
  

الهدفيدعو.املقبلةعشرالخمسالسنواتخالل،املدقعالفقرفيهبما،كافةبأشكالهالفقر��عالقضاء��إاألول

استحقاقاتومناملعيشةمن���أسابمستوى،ضعفًاوأشدهمأفقرهمذلك��بما،الناسجميعيتمتعأن��وي�ب

  الحمايةاالجتماعية.

بتطوراتاجتماعيةمهمةحققتدولةقطرخاللاأللفيةالجديدةارتفاعاً  ��مستوياتاملعيشةمصحوبًا مطردًا

مصالح��يرااالجتماعيةللحمايةمتقدمنظامدعائمبإرساءاملواطن�نتجسدتويؤمن،املدنيةحقوقهمويضمن،

وصحةسليمةوحياةكريمة.لهمدخالً  ية،كماوفرتالدولةالخدماتالصحيةوالتعليميةذاتالجودةالعالكافيًا

،إذجاءتباملرتبة2018دولةقطرملرتبةمتقدمة��مؤشردليلالتنميةالبشريةلعامءاألمرالذيانعكس��تبو

 )عامليًاواملرتبةالثانيةعربيًاوصنفتضمنمجموعةالدولال��تتمتعبتنميةبشريةمرتفعةجدًا.35(

  

)1-1الغايةللناساملدقعالفقر��عالقضاء:(عامبحلولكانواأينما2030أ�مع�نبعدد ،وهوُيقاسحاليًا
منبأقليعيشونالذين1.9األشخاصاليوم��دوالر  

1-1 -1 )��الدوالفقرخطدونيعيشونالذينالسكان1.9نسبةوالوضعوالعمرالجنسبحسب(اليوم��$
 )2(الوظيفيواملوقعالجغرا��(حضري/ريفي)

الذي��الدوللمقياس تعددولةقطرمنالدولالخاليةمنالسكانالذينيعيشونتحتخطالفقراملدقعوفقًا

(1.9حددتهاملنظماتالدوليةبـــ( اليومطيلةالف��ة �� دوالرًا (2012-2018( يع�� وهذا .الغايةحققتقد أ��ا

قبلالناسلكافةاملدقعالفقر��عبالقضاءاملوعداملرتبطة.عامًاعشرخمسةمن��بأكاملحددالفردنصيبويبلغ

لعام��ا�جما��املحالناتج2018من)من��أمريكي.100أكدوالرألف( 

ودخلبإنفاقالخاصاملسحيؤكدهماوهذا،املدقعالفقرظاهرةوجودمنتمامًاخاليةقطردولةأنالقولويمكن

��التحليوتقريرهقياسلاألسرة.قطردولة��املعيشةمستوى  

  

  

                                                            
  )اليوجدريف��دولةقطر. 2(
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جدول 
)1.1( 

)��الدوالفقرخطدونيعيشونالذينالسكان1.9نسبةالجنسبحسب(اليوم��$
)(حضري/ريفي)��الجغراواملوقعالوظيفيوالوضع2012والعمر-2018( 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 الجنس
 0  0 0 0 0 0  0 ذكور 

 0 0 0 0 0  0 0 اناث

 0 0 0 0 0 0 0 املجموع

 

)2-1الغايةأبعادهبجميعالفقريعانونالذيناألعمارجميعمنواألطفالوالنساءالرجالنسبةتخفيض :(
عامبحلولاألقل��عالنصفبمقدارالوطنيةللتعاريف2030وفقًا 

 

1-2 -1 الجنسحسب��الوطالفقرخطدونيعيشونالذينالسكانوالعمرنسبة 

والتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةدول��املتبعةاملنهجيةنفس تستخدمالوحدةOCED)()3(تمتب�� وال�� ،

امل ملستوى كمؤشر البالغ) (للفرد االس��ال�.،عيشةاالس��الكية هذا بوسيط النس�� الفاصل الحد وتحدد

عام إنفاقودخلاألسرة تمحساب2012/2013وباستخداممسح ،�اس��البقسمة قيمةخطالفقرالنس��

الفاصلالحدتحديدوتم.االس��الكيةللوحدة�االس��الوسيطحسابثم،االس��الكيةالوحداتعدد��عاألسرة

بنسبة(��النسالفقرخط)الالئقاملعيشةالوسيط.50ملستوىهذاقيمةمن%��النسللفقرالفاصلالحدوقدر

 (أيري3514للقطري�نبـ وبالتا��فإنالفردالذييعيش��أسرةقطريةيقلأدوالر950ااًلشهريًا مريكيشهريا).

عن املكا�� يتمتعريااًلشهرياً 3514اس��الكها وبلغالحدالفاصلللدخلذوهوفرد منخفض. مستوىمعي���

 وقدرالحدالفاصلللدخلاملكا�� ريااًل5375املحدودباستخدامالدخلاملكا�� أيشهريًا )1450أمريكيدوالر

 شهريًا).

جدول 
)1.2(  

القطريةواألسرالقطري�ن لألفراد املنخفضوالدخلاملحدود مقاييساملستوىاملعي���
  ))2012/2013قرحسبشدةالف

  البيان
 مستوىاملعيشةاملنخفض الدخلاملحدود

النسبة الفجوة  النسبة الشدة   الفجوة   الشدة 
 0.22 0.81 4.96 0.56 1.68 8.04 قطريون الفراداأل 

 0.12 0.47 3.02 0.43 1.31 6.35 قطريةاألسرال

 .2013/ 2012نفاق ودخل األسرة إ، مسح حصاءالتخطيط واإلجھاز المصدر: 

                                                            
)3انظر(http://www.fao.org/docs/up/easypol/326/equv_scales_subjectmtd_033EN.pdf  

www.oecd.org/social/inequality.htm  
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 عاماألسرربخصائصوفقاملنخفض���املعياملستوىذاتالقطريةاألسرنسبة2012/2013وبلغت)3.0(%

%)بالنسبةلإلناث،وتنخفضالنسبةكلماارتفعاملستوىالتعلي��لرب(%4.2بالنسبةللذكورو(2.8بشكلعامو(

%)��حالةكونه8.0ةيحملشهادةجامعية،بينمابلغت��(%)حالكانرباألسر 1ة،حيثبلغتأقلمن(سر األ 

دوناإلبتدائي تحصيلهالدرا��� .��وترتفع غ��امل��و�، تنعدمالنسبةعندرباألسرة للحالةالزواجية، وطبقًا

)���األرمل4.0حالة)���تصلح�ن��،(%3.0الحالةوفقللمؤشربالنسبةأما.امل��وجةأو�امل��وعند(%العملية

حيثتشكل(سر لرباأل  املشتغل�ن، عند ف��تفع املتعطلونبنس8.0ة، يل��م (ب%)، الطالببنس4.0ة ثم ةب%)،

)2.3) ���للم��لاملتفرغةعندوتنخفض عنداأل %1.1)، ويكوناملؤشرصفرًا الحجم(سر %). 1الصغ��ة ���3(

  )فردًا.��(%13حالاألسرةاملؤلفةمنأك��(11.6النسبة���(ةلتصلسر ثمترتفعالنسبةكلماك��حجماأل ،أفراد

1-2 -2 للتعاريف نسبةالرجالوالنساءواألطفالمنجميعاألعمارالذينيعانونالفقربجميعأبعادهوفقًا
 الوطنية
تشكلبينما%)،7.6ةأن��،حيثتبلغ(سر %)،وترتفععندمايكونرباأل 6.4القطريةذاتالدخلاملحدود)بلغتنسبةاألسر

)6.2)النسبةتشكلالذيالوقتففي،األسرةربعمرارتفعكلماالنسبةوترتفع %)عندمايقلعمر(%2.7بالنسبةللذكر.

)���لتصلترتفعنجدها،عامًاثالث�نعناألسرة6.3رب(%عنديتخطكلماالنسبةوتنخفض.عامًاالست�ناألسرةربعمر

%)��(%14.5حالكانرباألسرةيحملشهادةجامعية،بينمابلغت(1.6ة،حيثبلغت(سر لي��لرباأل ارتفعاملستوىالتع

حالة�� كوناإلبتدائيدون���الدراتحصيله.  
  

جدول 
)1.3(  

األسر نسبة الدخلالقطرية األسرذات املنخفضونسبة املع���� ذاتاملستوى
 )2012/2013(املحدودحسبخصائصرباألسرةعام

  خصائصرباألسرة
ذاتاألسرنسبة
����املعاملستوى

املنخفض%

ذاتاألسرنسبة
 الدخلاملحدود%

 6.4 3.0 نسبةاألسرالقطرية

 6.2 2.8ذكور  رباألسرةجنس
 7.6 4.2 إناث

 2.7 0.0سنة30أقلمن عمررباألسرة
30-39  1.1 3.8 
40-49  3.0 8.9 
50-59  4.4 5.8 
60��ف�كسنة  3.9 6.3 

التعليميةالحالة
 لرباألسرة

 14.5 8.0دوناالبتدائية
 9.4 4.3 االبتدائيةواإلعدادية

 5.6 2.3 الثانوية
 0.6 1.1 دبلومفوقالثانوي 

 1.6 0.4 جام��فمافوق 

 1.1 0.0لميسبقله/ـهاالزواجالحالةالزواجيةلرب

 
 

 

جدول 
)1.3(  

األسر نسبة الدخلالقطرية األسرذات املنخفضونسبة املع���� ذاتاملستوى
 )2012/2013(املحدودحسبخصائصرباألسرةعام

  خصائصرباألسرة
ذاتاألسرنسبة
����املعاملستوى

املنخفض%

ذاتاألسرنسبة
 الدخلاملحدود%

 6.6 3.0 م��و�/ـه األسرة
 12.1 1.3 مطلق/ـه
 4.7 4.4 أرمل/ـه

لربالعمليةالحالة
 األسرة

 4.7 8.0مشتغل
 0.0 4.3 متعطل
 0.0 2.3 طالب

 8.1 1.1 متفرغةللم��ل 
 10.0 0.4 أخرى 

 1-3 0.0 1.7 حجماألسرة
4-6  1.1 4.4 
7-9  1.6 4.3 

10-12  3.6 8.6 
13�����  11.6 14.6 

��األطفالعدد
 األسرة

 3.3 1.9 اليوجدأطفال
1-2  1.7 4.1 
3-4  1.4 3.6 
5�����  8.2 16.2 

 .2012/2013نفاق ودخل األسرة إ، مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

،الزواجيةللحالةوصلتوطبقًا�امل��و��غاألسرةربعندالنسبة)���1.1(%األرملحالة��وترتفع،األرملةأو���

)4.7)���تصلح�ن��،(%6.6امل��وجةأو�امل��وعند(%)و،12.1املطلقةأواملطلقعند(للمؤشربالنسبةأما .

لرباأل  العملية الحالة سر وفق عند ف��تفع للم��ل ة، (املتفرغة حيثتشكل يل��8.1، ةببنساملشتغلون ا%)،

- 1الصغ��ةالحجم(سر عنداأل %)1.7(ويكوناملؤشر.نوالطلبة�املتعطل��،بينماتنخفض���الصفر��حال%)4.7(

  )فردًا.13(مناألسرةاملؤلفةمنأك��ة%)��حال14.6ةلتصل���(سر )أفرادثمترتفعالنسبةكلماك��حجماأل 3

)3-1الغايةحدودووضعللجميع���وتدااالجتماعيةللحمايةمالئمةوطنيةنظمتنفيذ:(عاموبحلول،لهادنيا
  ،تحقيقتغطيةواسعةللفقراءوالضعفاء2030

حفظبوضعنظامللحمايةاالجتماعيةبتل��محكومةدولةقطرمنخاللاس��اتي�يةالتنميةالوطنية�ل��امًاصارماً 

،كافةللمواطن�ناملدنيةمماالحقوقوت لهمللمحافظةع��نمطحياةكريمة. قدمالدولةالدعميوفردخاًلكافيًا

والعمل اإلدارية التنمية وزارة خططواس��اتي�يات يعزز االجتما�� الضمان بقانون املشمولة ال�ب��للفئات
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ذاتاألسرنسبة
����املعاملستوى

املنخفض%

ذاتاألسرنسبة
 الدخلاملحدود%

 6.6 3.0 م��و�/ـه األسرة
 12.1 1.3 مطلق/ـه
 4.7 4.4 أرمل/ـه

لربالعمليةالحالة
 األسرة

 4.7 8.0مشتغل
 0.0 4.3 متعطل
 0.0 2.3 طالب

 8.1 1.1 متفرغةللم��ل 
 10.0 0.4 أخرى 

 1-3 0.0 1.7 حجماألسرة
4-6  1.1 4.4 
7-9  1.6 4.3 

10-12  3.6 8.6 
13�����  11.6 14.6 

��األطفالعدد
 األسرة

 3.3 1.9 اليوجدأطفال
1-2  1.7 4.1 
3-4  1.4 3.6 
5�����  8.2 16.2 

 .2012/2013نفاق ودخل األسرة إ، مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

،الزواجيةللحالةوصلتوطبقًا�امل��و��غاألسرةربعندالنسبة)���1.1(%األرملحالة��وترتفع،األرملةأو���

)4.7)���تصلح�ن��،(%6.6امل��وجةأو�امل��وعند(%)و،12.1املطلقةأواملطلقعند(للمؤشربالنسبةأما .

لرباأل  العملية الحالة سر وفق عند ف��تفع للم��ل ة، (املتفرغة حيثتشكل يل��8.1، ةببنساملشتغلون ا%)،

- 1الصغ��ةالحجم(سر عنداأل %)1.7(ويكوناملؤشر.نوالطلبة�املتعطل��،بينماتنخفض���الصفر��حال%)4.7(

  )فردًا.13(مناألسرةاملؤلفةمنأك��ة%)��حال14.6ةلتصل���(سر )أفرادثمترتفعالنسبةكلماك��حجماأل 3

)3-1الغايةحدودووضعللجميع���وتدااالجتماعيةللحمايةمالئمةوطنيةنظمتنفيذ:(عاموبحلول،لهادنيا
  ،تحقيقتغطيةواسعةللفقراءوالضعفاء2030

حفظبوضعنظامللحمايةاالجتماعيةبتل��محكومةدولةقطرمنخاللاس��اتي�يةالتنميةالوطنية�ل��امًاصارماً 

،كافةللمواطن�ناملدنيةمماالحقوقوت لهمللمحافظةع��نمطحياةكريمة. قدمالدولةالدعميوفردخاًلكافيًا

والعمل اإلدارية التنمية وزارة خططواس��اتي�يات يعزز االجتما�� الضمان بقانون املشمولة ال�ب��للفئات
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 املنبثقة االجتماعية الحماية قطاع مناس��اتجية املنبثقة والشؤوناالجتماعية قطرالوطنيةبدورها منرؤية

2030. 

1-3 -1 حدودتشملهمالذينالسكاننسبةالسكانيةوالفئاتالجنسحسباالجتماعيةللحمايةدنيا/نظم
��حديواألطفالوالحواملاإلعاقةذويواألشخاصواملسن�نالعملعنواملتع�ل�نكاألطفال

 الوالدةوضحاياإصاباتالعملوالفقراءوالضعفاء

)17844إ��(2016عاماً فرد)15475فيدينمنبرامجالرعايةاالجتماعيةبصورةمباشرةمن(ارتفععدداملست

وتوزعتفئات15.3أيبنسبةزيادةقدرها)،2017عاماً فرد ،مطلقة،وأسرةمحتاجة،املنتفع�نب�نأرملة%).

األ  اإلعاقة، يتام،وذوي العملواملسن�ن، عن وأوالعاجزين �ج�ن،، سرة مفقودوزوجة وأسرة وبدلمهجورة، ،

ع��نسبةمناملنتفع�نمنالضماناالجتما����بدلخادم،حيثشكلهؤالءوجاءتأومجهو��الهوية.،خادم

)املنتفع�نثلث��33.6حوا)بنسبةالعملعنالعاجزينفئة ثمفئةاملسن�نبنسبة،(%21.1)تل��ا (%12.2(%،

) بنسبة فذوياإل 10فاأليتام بنسبة%)، )7.5)عاقة فاملطلقاتبنسبة ،(%7.3(%األسر  ثم ،بنسبة املحتاجة

)5.1.(% 

جدول 
)1.4(  

املنتفععدد�مننمعاشالضمان��االجتماحسبفئة
 )2017و)2016الضمان

 2017 2016  فئةالضمان

 405 445أرملة

 1,294 1,192مطلقة

 911 915أسرةمحتاجة

 1,344 1,141اإلعاقةو ذو 

 1,790 1,641 يتيم

 3,761 3,335عاجزعنالعمل

 2,182 1,858مسن

 77 43أسرة�ج�ن

 3 4زوجةمهجورة

 1 2أسرةمفقود

 5,995 4,806بدلخادم

 81 93بوينمجهولاأل 

 17,844 15,475 االجما��

بصورةمباشرةمنبرامجالرعايةاالجتماعيةفراداملستفيدينسرةأننسبةاأل و�ش��نتائجمسحإنفاقودخلاأل 

5.2(بلغتبينما،(%)قرابةللفردالحكوميةواملساعداتالتحويالتقيمةشهريًا.16.4بلغتقطريريالألف( 

 

 
 

 

جدول 
)1.5(  

املستفيديناألفرادونسبةالقطري�نلألفرادالشهريةالحكوميةواملساعداتالتحويالتقيمةمتوسط
)مباشرةاستفادةاالجتماعيةالحمايةبرامج2012/2013من(  

 البيان
ضمان
 اجتما��

نقدية
 صحية

نقدية
 تعليمية

معاشات
 تقاعدية

معاشات
تقاعدية
 للورثة

تعويضات
 للعجز

التحويالتمجموع
واملساعدات

 الحكوميةالشهرية

التحويالتقيمةمتوسط
ريال)الحكوميةواملساعدات

 شهريًا)
297.8 45.6 8.7 14,655.2 1375.7 3.6 16,395.7 

التحويالتقيمةمتوسط
الحكوميةواملساعدات

  (بالدوالراألمريكيشهريًا)
81.81 12.53 2.39 4,026.15 377.94 0.99 4,504.31 

املستفيديناألفرادنسبة
 5.2 0.01 0.7 4.2 0.03 0.02 0.3 استفادةمباشرة%

  .2012/2013نفاق ودخل األسرة ، مسح إ حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

املستفيدين نسبة (وتبلغ وفقالنوع الذكور4.2بشكلمباشرو���مباشرمناملعاشاتالتقاعدية إلجما�� (%

راملمنالذكور،ثميأتيبعدذلكلأل %)(%8.8إلجما��اإلناث.أماوفقالحالةالزواجية،ف��تفعالنسبة���(4.5و(

)بنسبة7.5املطلقون)النسبةتبلغبينما،(%9.9امل��وجات���لإلناث(%)لألرامل6.1و(%. 

جدول 
)1.6(  

وجنساملستفيديناستفادةمباشرة���/مباشرةمناملعاشاتالتقاعديةحسبالقطري�ننسبةوتوزيع
)عاماألسرةلربالزواجية2012/2013والحالة(  

جنس
رب
  األسرة

لربالزواجيةالحالة
  األسرة

  توزيعالنس��للمستفيدين  نسبةاملستفيدين%
توزيعالسكان

حسبالقطر��ن
الزواجيةالحالة

  لرباألسرة%

استفادة
من*مباشرة
املعاشات

 التقاعدية%

مباشرةاستفادة
من*مباشرة���و

املعاشات
 التقاعدية%

مباشرةاستفادة
املعاشاتمن

 التقاعدية%

مباشرةاستفادة
منمباشرة���و

املعاشات
 التقاعدية%

 1.6 1.0 1.5 20.8 3.9 لميسبقلهالزواج ذكور 

 84.4 85.9 81.4 35 4.1 م��وج

 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 مجموعالذكور 

 0.4 0.7 1 54.1 9.9 لميسبقلهاالزواج إناث

 1.7 1 1.2 20.3 3 م��وجة

 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 مجموعاالناث
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جدول 
)1.5(  

املستفيديناألفرادونسبةالقطري�نلألفرادالشهريةالحكوميةواملساعداتالتحويالتقيمةمتوسط
)مباشرةاستفادةاالجتماعيةالحمايةبرامج2012/2013من(  

 البيان
ضمان
 اجتما��

نقدية
 صحية

نقدية
 تعليمية

معاشات
 تقاعدية

معاشات
تقاعدية
 للورثة

تعويضات
 للعجز

التحويالتمجموع
واملساعدات

 الحكوميةالشهرية

التحويالتقيمةمتوسط
ريال)الحكوميةواملساعدات

 شهريًا)
297.8 45.6 8.7 14,655.2 1375.7 3.6 16,395.7 

التحويالتقيمةمتوسط
الحكوميةواملساعدات

  (بالدوالراألمريكيشهريًا)
81.81 12.53 2.39 4,026.15 377.94 0.99 4,504.31 

املستفيديناألفرادنسبة
 5.2 0.01 0.7 4.2 0.03 0.02 0.3 استفادةمباشرة%

  .2012/2013نفاق ودخل األسرة ، مسح إ حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

املستفيدين نسبة (وتبلغ وفقالنوع الذكور4.2بشكلمباشرو���مباشرمناملعاشاتالتقاعدية إلجما�� (%

راملمنالذكور،ثميأتيبعدذلكلأل %)(%8.8إلجما��اإلناث.أماوفقالحالةالزواجية،ف��تفعالنسبة���(4.5و(

)بنسبة7.5املطلقون)النسبةتبلغبينما،(%9.9امل��وجات���لإلناث(%)لألرامل6.1و(%. 

جدول 
)1.6(  

وجنساملستفيديناستفادةمباشرة���/مباشرةمناملعاشاتالتقاعديةحسبالقطري�ننسبةوتوزيع
)عاماألسرةلربالزواجية2012/2013والحالة(  

جنس
رب
  األسرة

لربالزواجيةالحالة
  األسرة

  توزيعالنس��للمستفيدين  نسبةاملستفيدين%
توزيعالسكان

حسبالقطر��ن
الزواجيةالحالة

  لرباألسرة%

استفادة
من*مباشرة
املعاشات

 التقاعدية%

مباشرةاستفادة
من*مباشرة���و

املعاشات
 التقاعدية%

مباشرةاستفادة
املعاشاتمن

 التقاعدية%

مباشرةاستفادة
منمباشرة���و

املعاشات
 التقاعدية%

 1.6 1.0 1.5 20.8 3.9 لميسبقلهالزواج ذكور 

 84.4 85.9 81.4 35 4.1 م��وج

 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 مجموعالذكور 

 0.4 0.7 1 54.1 9.9 لميسبقلهاالزواج إناث

 1.7 1 1.2 20.3 3 م��وجة

 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 مجموعاالناث
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جدول 
)1.6(  

وجنساملستفيديناستفادةمباشرة���/مباشرةمناملعاشاتالتقاعديةحسبالقطر���نسبةوتوزيع
)عاماألسرةلربالزواجية2012/2013والحالة(  

جنس
رب
  األسرة

لربالزواجيةالحالة
  األسرة

  توزيعالنس��للمستفيدين  نسبةاملستفيدين%
توزيعالسكان

حسبالق�ري�ن
الزواجيةالحالة

  لرباألسرة%

استفادة
من*مباشرة
املعاشات

 التقاعدية%

مباشرةاستفادة
من*مباشرة���و

املعاشات
 التقاعدية%

مباشرةاستفادة
املعاشاتمن

 التقاعدية%

مباشرةاستفادة
منمباشرة���و

املعاشات
 التقاعدية%

 2.1 1.7 2.5 27.9 5.2 لميسبقله/لهاالزواج املجموع

 86.1 86.9 82.6 34.7 4.1 م��وج

 1.6 2 2.5 42 6.6 مطلق
 10.2 9.4 12.3 31.7 5.1 أرمل

 100 100 100 34.4 4.2 ال���املجموع

  األفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية من نظام الحماية االجتماعيةاالستفادة المباشرة: ھم 
االستفادة المباشرة وغير المباشرة: ھم األفراد الذين يعيشون ويستفيدون من مصاريف األفراد الذين يتلقون مساعدات 

  حكومية من نظام الحماية االجتماعية
  .2012/2013ة نفاق ودخل األسرإ، مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

 

)بلغتفقد،االستفادةنوعوفقاالجتماعيةالحمايةبرامجمناملستفيدينالق�ري�نبنسبةيتعلقفيما5.2أما(%

%)(%6.5استفادةمباشرةو���مباشرة.وبحسبنوعاملستفيداستفادةمباشرةبلغت(40.5استفادةمباشرة،و(

%)و��40.7نسبةالذكوراملستفيديناستفادةمباشرةو���مباشرة(%)مناإلناث.بينمابلغت4.2منالذكورو(

)بلغت��الاإلناثنسبةمنقلياًل��40.3أع.(% 

مباشرةبصورةاالجتماعيةالحمايةبرامجمناملستفيدينمننسبة��أعأن���البلدياتبحسبالتوزيع���وي

جاءتأع��نسبةمن4.4الريان،(%)وأقلنسبة6.7��بلغتالنسبة)كانت��مدينةالدوحة،حيث %)،بينما

)الريانبلدتي��مباشرة���ومباشرةبصورة42.1املستفيدين)الوكرةمدينة��نسبةوأدنى(%31.7(%  

   

 
 

 

جدول 
)1.7( 

نوعحسباالجتماعيةالحمايةبرامجمناملستفيدينال��ري�ننسبة
وجنساالستفادة)والبلدية2012/2013املستفيد( 

 استفادةمباشرة% البيان
���ومباشرةاستفادة

 مباشرة%
 41.4 6.7 الدوحة  البلدية

42.1 4.4 الريان 
 31.7 4.9 الوكرة

 38.2 4.8 أمصالل
 39.9 5.9 الخور 

 36.7 5.3 الظعاينوالشمال

 40.7 6.5 ذكور  املستفيدجنس

 40.3 4.2 إناث

 40.5 5.2  نسبةاملستفيديناستفادةمباشرة%

  االستفادة المباشرة: ھم األفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية من نظام الحماية االجتماعية
االستفادة المباشرة وغير المباشرة: ھم األفراد الذين يعيشون ويستفيدون من مصاريف األفراد الذين يتلقون مساعدات 

  الحماية االجتماعيةحكومية من نظام 
 .2012/2013نفاق ودخل األسرة إ، مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

الحمايةبرامجمناالستفادةوبعدقبل����املعاملستوى���ينتمونالذينالقطري�ناألفرادنسبة���النظروعند

باشرةبعداالستفادةمناملساعداتاالجتماعيةنجدانخفاضنسبةالذكوراملستفيديناستفادةمباشرةو���م

)���الحكومية8.1والتحويالت)النسبةبلغتحيث،االستفادةقبلبمامقارنة(%36.3ينطبق����الونفس،(%

  %)ماقبلاالستفادة.35.3ستفادةمقارنةبـــ(%)مابعداال 7.8فضتالنسبة���(ع��اإلناث،حيثانخ

 األفراد يتعلقبنسبة فيما والذينأما االجتماعية منبرامجالحماية مباشرة بصورة القطري�نالذيناستفادوا

)كانتفقد األدنى، و(41يصنفونضمناملستوىاملع���� (%31.2قبل التوا�� واإلناثع�� بالنسبةللذكور (%

)���انخفضتثم،والتحويالتاملساعداتمنو(6االستفادة بالنسبةللذكورواإلناثع%5.2) (%بعد��التوا��

 ادةمنتلكاملساعداتوالتحويالت.االستف

جدول 
)1.8( 

وبعدقبلاألدنى����املعاملستوى��إينتمونالذينال��ري�ناألفرادنسبة
حسباإلجتماعيةالحمايةبرامجمناملستفيداإلستفادةجنس)2012/2013( 

 البيان
املساعداتمناالستفادةقبل

الحكومية%والتحويالت 
املساعداتمناالستفادةبعد

 والتحويالتالحكومية%
مباشرةاستفادة

 و���مباشرة
 8.1 36.3 ذكور 

 7.8 35.3 إناث

 8.0 35.7 املجموع
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جدول 
)1.7( 

نوعحسباالجتماعيةالحمايةبرامجمناملستفيدينال��ري�ننسبة
وجنساالستفادة)والبلدية2012/2013املستفيد( 

 استفادةمباشرة% البيان
���ومباشرةاستفادة

 مباشرة%
 41.4 6.7 الدوحة  البلدية

42.1 4.4 الريان 
 31.7 4.9 الوكرة

 38.2 4.8 أمصالل
 39.9 5.9 الخور 

 36.7 5.3 الظعاينوالشمال

 40.7 6.5 ذكور  املستفيدجنس

 40.3 4.2 إناث

 40.5 5.2  نسبةاملستفيديناستفادةمباشرة%

  االستفادة المباشرة: ھم األفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية من نظام الحماية االجتماعية
االستفادة المباشرة وغير المباشرة: ھم األفراد الذين يعيشون ويستفيدون من مصاريف األفراد الذين يتلقون مساعدات 

  الحماية االجتماعيةحكومية من نظام 
 .2012/2013نفاق ودخل األسرة إ، مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

الحمايةبرامجمناالستفادةوبعدقبل����املعاملستوى���ينتمونالذينالقطري�ناألفرادنسبة���النظروعند

باشرةبعداالستفادةمناملساعداتاالجتماعيةنجدانخفاضنسبةالذكوراملستفيديناستفادةمباشرةو���م

)���الحكومية8.1والتحويالت)النسبةبلغتحيث،االستفادةقبلبمامقارنة(%36.3ينطبق����الونفس،(%

  %)ماقبلاالستفادة.35.3ستفادةمقارنةبـــ(%)مابعداال 7.8فضتالنسبة���(ع��اإلناث،حيثانخ

 األفراد يتعلقبنسبة فيما والذينأما االجتماعية منبرامجالحماية مباشرة بصورة القطري�نالذيناستفادوا

)كانتفقد األدنى، و(41يصنفونضمناملستوىاملع���� (%31.2قبل التوا�� واإلناثع�� بالنسبةللذكور (%

)���انخفضتثم،والتحويالتاملساعداتمنو(6االستفادة بالنسبةللذكورواإلناثع%5.2) (%بعد��التوا��

 ادةمنتلكاملساعداتوالتحويالت.االستف

جدول 
)1.8( 

وبعدقبلاألدنى����املعاملستوى��إينتمونالذينال��ري�ناألفرادنسبة
حسباإلجتماعيةالحمايةبرامجمناملستفيداإلستفادةجنس)2012/2013( 

 البيان
املساعداتمناالستفادةقبل

الحكومية%والتحويالت 
املساعداتمناالستفادةبعد

 والتحويالتالحكومية%
مباشرةاستفادة

 و���مباشرة
 8.1 36.3 ذكور 

 7.8 35.3 إناث

 8.0 35.7 املجموع
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جدول 
)1.8( 

وبعدقبلاألدنى���املعياملستوى��إينتمونالذينال��ري�ناألفرادنسبة
حسباإلجتماعيةالحمايةبرامجمناملستفيداإلستفادةجنس)2012/2013( 

 البيان
املساعداتمناالستفادةقبل

الحكومية%والتحويالت 
املساعداتمناالستفادةبعد

 والتحويالتالحكومية%

 6.0 41.0 ذكور  استفادةمباشرة

 5.2 31.2 إناث

 5.6 36.7 املجموع

 4.9 16.4 ذكور  ال���املجموع

 5.0 16.1 إناث

 5.0 16.2 املجموع
  االجتماعيةالحمايةنظاممنحكوميةمساعداتيتلقون الذيناألفرادهم:املباشرةاالستفادة
منحكوميةمساعداتيتلقون الذيناألفرادمصاريفمنويستفيدون يعيشون الذيناألفرادهم:املباشرةو���املباشرةاالستفادة

  االجتماعيةالحمايةنظام
جهاز:واإل املصدرحصاءالتخطيطإ،مسحاألسرةودخل2012/2013نفاق. 

االجتماعيةالحمايةبرامجمنمباشرةاستفادةاملستفيدينالقطري�ننسبةتوزيع��ويش�االس��المستوياتوفق

منتلكال��امجكانتضمنفئةأقلخمساس� املباشرة نسبةقبلاالستفادة أنأع�� حيثشكلتإ�� �ال�،

)ي11.1النسبة،(%)الرابعالخمس أع��خمساس��ال�،6.0ل��ا %)،ثمالخمسالثالث،فالخمسالثانيوأخ��ًا

)��إاملباشرةاالستفادةبعدالنسبةانخفضت4.6بينما)��وإ،(%5.4�أس��الخمس��ألع(%��عالرابعوالخمس

) ارتفعتالنسبة بينما للخمسالثالثو(1.3التوا��، و(%1.9) للخمسالثاني (%3.6خمس ألع�� بالنسبة (%

  اس��ال�.

املستوىوفقاالجتماعيةالحمايةبرامجمنمباشرةاستفادةاملستفيدينالقطري�ننسبةبمؤشريتعلق فيما أما

)منانخفضتفقد،���11.8املعي(%اال بالنسقبلاألدنىاملعيشةملستوىبةالحمايةبرامجمناملباشرةستفادة

) من(5.9إ�� ارتفعتالنسبةملستوىاملعيشةاألع�� بينما املباشرة، بعداالستفادة (%4من قبلاالستفادة (%

)��إاالجتماعيةالحمايةال��امج.5.2برامجهذهمناالستفادةبعد(% 

جدول 
)1.9(  

املستفيدينال��ري�نانسبة����االسمستوياتحسباالجتماعيةالحمايةبرامجمنمباشرةستفادة
)االستفادةوبعدقبل���املعي2012/2013واملستوى(  

 البيان

 مستوىاملعيشة مستوياتاالس����
مجموع
أقلخمس املستفيدين

 اس����
  الخمس
 الرابع

الخمس  
 الثالث

الخمس  
 الثاني

خمس��أع
 اس����

مستوى
املعيشة
 األدنى

مستوى
املعيشة
 األع��

 5.2 4.0 11.8 1.5 3.3 4.3 6.0 11.1 قبلاالستفادةاملباشرة%

 5.2 5.2 5.9 5.1 5.2 5.6 5.6 4.6 بعداالستفادةاملباشرة%

  .2012/2013نفاق ودخل األسرة إ، مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

 
 

 

��الويشالتا��جدول)���تصلاالجتماعيةالحمايةبرامجمناملستفيدينالق�ري�ننسبةأن���85بالنسبة (%
هناكولكناملعيشةمستوىارتفاعمعاالستفادةنسبةوتقلللرفاهمستوىأدنى��10لألفرادمستوى��أغمن%

يستفيديونمنتلكال��  منال��امج) مستوىقبلاالستفادة أغ�� أنللرفاه( ��� باإلضافة هذا %من31امج،
برامجمنيستفيدون منال��امج) قبلاالستفادة ) األع�� مستوىاملعيشة ���ينتمونالذينالق�ري�ن األفراد

 الحمايةاالجتماعية،ممايؤكدوصولاملساعداتوالتحويالتالحكوميةلغ��املستحق�ن.

جدول 
)1.10(  

 املستفيدين ال��ري�ن حسبانسبة اإلجتماعية الحماية برامج من و���مباشرة مباشرة ستفادة
  )2012/2013ستفادة(كواملستوىاملعي���قبلوبعداال مستوياتاالس���

 البيان

 مستوىاملعيشة مستوياتاالس���ك
مجموع
أقلخمس املستفيدين

 اس���ك
  الخمس
 الرابع

الخمس  
 الثالث

الخمس  
 الثاني

خمس��أع
 اس���ك

مستوى
املعيشة
 األدنى

مستوى
املعيشة
 األع��

املباشرةاالستفادةقبل
%املباشرة���و 

84.9 51.0 34.5 22.3 9.7 89.2 31.0 40.5 

املباشرةاالستفادةبعد
%املباشرة���و 

53.2 46.9 39.7 36.1 26.5 64.9 39.2 40.5 

  .2012/2013ودخل األسرة نفاق إ، مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

الجدولالتا��ويب�نمباش للق�ري�ناملستفيدينبصورة منبرامجالحمايةاالجتماعيةالتوزيعالنس�� حسبرة

%)،ثمأم،(%34.2تل��االدوحةبنسبة���40.8)أنالعدداألك��مناملستفيدينكانت��الريانبنسبة)،البلدية

)بنسبةفالظ7.1صالل(%عاين)بنسبة6.7والشمال)بنسبةوالوكرة،(%6.2)بنسبةالخور %)من(%4.9وأ���ًا

%)مقارنةباإلناث56.4�جما��املستفيدينمنبرامجالحمايةاالجتماعية.كماترتفعنسبةاالستفادةعندالذكور(

أماتوزيعاملستفيدينبحسبحجماألسرة،فنجدأنالنسبةاألك��مناملست43.6( .(%برامجمنمباشرةفيدين

)(%4-6ثماألسرةاملكونةمن()33.5)أشخاص،حيثشكلت9- 7تتكونمن)الحمايةاالجتماعيةعنداألسرةال��

)بنسبة25.9أشخاص)مناملؤلفةفاألسرة،(%10-12)بنسبةشخص(22.1.(%  

العمريةالفئةعندترتفع��ف،العمربحسبللمستفيدينبالنسبة59- 15(أما)بلغتحيث،سنة(57.6ثم،(%

)60عمر)بنسبة(فوق41.9فما)و(%0.6)للعمربالنسبة(%14برامجمنللمستفيدينوبالنسبة.(دونفماسنة

)نسبتهمامثلتوقد،العمرتقدمكلماتزدادفنجدها،األعمارمعدلوفقاالجتماعية41.6الحمايةوفقأما .(%

ترتفععنداأليميةللمالحالةالتعل ف�� ارتفعستفيد، شخاصالذييقلتعليمهمعناالبتدائيةوتنخفضكلما

)���لتصلاملتقاعدينعندالنسبةترتفعالعملقوةمعالعالقةوبحسب،التعليم78.2مستوىاملتفرغاتثم،(%

)بنسبةامل��لر 12.8ألعمالعندالنسبةف��تفع وفقالعالقةمعرباألسرة أما ،(%���تصلحيث باألسرة،

)71.1)بنسبةالزوجةتليه،(%16.7.(% 
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��الويشالتا��جدول)���تصلاالجتماعيةالحمايةبرامجمناملستفيدينالق�ري�ننسبةأن���85بالنسبة (%
هناكولكناملعيشةمستوىارتفاعمعاالستفادةنسبةوتقلللرفاهمستوىأدنى��10لألفرادمستوى��أغمن%

يستفيديونمنتلكال��  منال��امج) مستوىقبلاالستفادة أغ�� أنللرفاه( ��� باإلضافة هذا %من31امج،
برامجمنيستفيدون منال��امج) قبلاالستفادة ) األع�� مستوىاملعيشة ���ينتمونالذينالق�ري�ن األفراد

 الحمايةاالجتماعية،ممايؤكدوصولاملساعداتوالتحويالتالحكوميةلغ��املستحق�ن.

جدول 
)1.10(  

 املستفيدين ال��ري�ن حسبانسبة اإلجتماعية الحماية برامج من و���مباشرة مباشرة ستفادة
  )2012/2013ستفادة(كواملستوىاملعي���قبلوبعداال مستوياتاالس���

 البيان

 مستوىاملعيشة مستوياتاالس���ك
مجموع
أقلخمس املستفيدين

 اس���ك
  الخمس
 الرابع

الخمس  
 الثالث

الخمس  
 الثاني

خمس��أع
 اس���ك

مستوى
املعيشة
 األدنى

مستوى
املعيشة
 األع��

املباشرةاالستفادةقبل
%املباشرة���و 

84.9 51.0 34.5 22.3 9.7 89.2 31.0 40.5 

املباشرةاالستفادةبعد
%املباشرة���و 

53.2 46.9 39.7 36.1 26.5 64.9 39.2 40.5 

  .2012/2013ودخل األسرة نفاق إ، مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

الجدولالتا��ويب�نمباش للق�ري�ناملستفيدينبصورة منبرامجالحمايةاالجتماعيةالتوزيعالنس�� حسبرة

%)،ثمأم،(%34.2تل��االدوحةبنسبة���40.8)أنالعدداألك��مناملستفيدينكانت��الريانبنسبة)،البلدية

)بنسبةفالظ7.1صالل(%عاين)بنسبة6.7والشمال)بنسبةوالوكرة،(%6.2)بنسبةالخور %)من(%4.9وأ���ًا

%)مقارنةباإلناث56.4�جما��املستفيدينمنبرامجالحمايةاالجتماعية.كماترتفعنسبةاالستفادةعندالذكور(

أماتوزيعاملستفيدينبحسبحجماألسرة،فنجدأنالنسبةاألك��مناملست43.6( .(%برامجمنمباشرةفيدين

)(%4-6ثماألسرةاملكونةمن()33.5)أشخاص،حيثشكلت9- 7تتكونمن)الحمايةاالجتماعيةعنداألسرةال��

)بنسبة25.9أشخاص)مناملؤلفةفاألسرة،(%10-12)بنسبةشخص(22.1.(%  

العمريةالفئةعندترتفع��ف،العمربحسبللمستفيدينبالنسبة59- 15(أما)بلغتحيث،سنة(57.6ثم،(%

)60عمر)بنسبة(فوق41.9فما)و(%0.6)للعمربالنسبة(%14برامجمنللمستفيدينوبالنسبة.(دونفماسنة

)نسبتهمامثلتوقد،العمرتقدمكلماتزدادفنجدها،األعمارمعدلوفقاالجتماعية41.6الحمايةوفقأما .(%

ترتفععنداأليميةللمالحالةالتعل ف�� ارتفعستفيد، شخاصالذييقلتعليمهمعناالبتدائيةوتنخفضكلما

)���لتصلاملتقاعدينعندالنسبةترتفعالعملقوةمعالعالقةوبحسب،التعليم78.2مستوىاملتفرغاتثم،(%

)بنسبةامل��لر 12.8ألعمالعندالنسبةف��تفع وفقالعالقةمعرباألسرة أما ،(%���تصلحيث باألسرة،

)71.1)بنسبةالزوجةتليه،(%16.7.(% 
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جدول 
)1.11(  

الحمايةبرامجمنمباشرةاستفادةاملستفيدينللقطري�ن��النسالتوزيع
)املختارةالخصائصحسب2012/2013االجتماعية(  

 النسبة%  الخصائصاملختارة
 34.2الدوحة  البلدية

 40.8 الريان
 6.2 الوكرة

 7.1 أمصالل
 4.9 الخور 

 6.7 الظعاينوالشمال

 100 املجموع

 56.4ذكور  املستفيدجنس
 43.6 إناث

 100 املجموع

 34.4-1 حجماألسرة
4 -6 25.9 

7 -9 33.5 

10-12 22.1 
13��14.2 ف�ك 

 100 املجموع

 0.6 سنة15أقلمن عمراملستفيد
15–5957.5 سنة 
6041.9 ف�ك��سنة 

 100 املجموع

التعليميةالحالة
 للمستفيد

 30.2دوناالبتدائية
 27.4 االبتدائيةواالعدادية

 16.5 الثانوية
 3.9 دبلومفوقالثانوي 

 22.0 جام��فمافوق 
 100 املجموع

 78.1متقاعد العالقةبقوةالعمل
 12.8 متفرغةألعمالامل��ل 

 4.4 مشتغل

 2.9 أخرى 

 1.3 طالب

 0.5 متعطل

 100 املجموع

 
 

 

جدول 
)1.11(  

الحمايةبرامجمنمباشرةاستفادةاملستفيدينلل��ري�ن��النسالتوزيع
)املختارةالخصائصحسب2012/2013االجتماعية(  

 النسبة%  الخصائصاملختارة

 71.1 رباألسرة العالقةبرباألسرة

 16.7 الزوجة

 4.7 بناال 

 7.5 أخرى 

 100 املجموع

 .2012/2013، مسح انفاق ودخل األسرة  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل  

ويش�� لل�طري�ناملستفيديناستفادة منبرامجالحمايةاالجتماعيةوفقخصائصربالتوزيعالنس�� مباشرة

02012/2013األسرةاألسرأربابفشكل وفقالحالةالتعليمية، أما ثالثةأضعافاإلناث. ���أنالذكورشكلوا

يحصلواالذي االبتنلم الشهادة (ع�� نسبة الحاصلو 29.1دائية يل��م االبتدائي%) الشهادة واإلعداديةنع�� ة

%).18.4نع��الشهادةالجامعيةف�ع��بنسبة،(%)فالحاصلو 19.2الثانويةبنسبة(نع��)،ثمالحاصلو 28.6%(

ربعمروفقاالجتماعيةالحمايةبرامجمنمباشرةاستفادةاملستفيدينلل�طري�ن��النسالتوزيعيوضح بينما

%)،تل��االفئة44.4ت�نعامًا،حيثبلغت(األسرة���أنأع��نسبةتركزتضمنالفئةالعمريةال��تخطتالس

)59-50العمريةسنة)بنسبة(30.9)العمريةالفئةثم،(%40 -49سنة)بنسبة(19.6همملننسبةأقلوكانت(%

)العمرمناألر�ع�ن5.1دون(%. 

جدول 
)1.12(  

الحماية برامج من مباشرة استفادة املستفيدين لل��ري�ن النس�� التوزيع
)األسرةربخصائصحسب2012/2013اإلجتماعية(  

 النسبة%  الخصائص

 77.4 ذكور  رباألسرةجنس

 22.6 إناث

 100 املجموع

التعليميةالحالة
 لرباألسرة

 29.1 دوناالبتدائية

 28.6 االبتدائيةواالعدادية

 19.2 الثانوية

 4.7 دبلومفوقالثانوي 

 18.4 جامعةفمافوق 

 100 املجموع
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جدول 
)1.11(  

الحمايةبرامجمنمباشرةاستفادةاملستفيدينلل��ري�ن��النسالتوزيع
)املختارةالخصائصحسب2012/2013االجتماعية(  

 النسبة%  الخصائصاملختارة

 71.1 رباألسرة العالقةبرباألسرة

 16.7 الزوجة

 4.7 بناال 

 7.5 أخرى 

 100 املجموع

 .2012/2013، مسح انفاق ودخل األسرة  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل  

ويش�� لل�طري�ناملستفيديناستفادة منبرامجالحمايةاالجتماعيةوفقخصائصربالتوزيعالنس�� مباشرة

02012/2013األسرةاألسرأربابفشكل وفقالحالةالتعليمية، أما ثالثةأضعافاإلناث. ���أنالذكورشكلوا

يحصلواالذي االبتنلم الشهادة (ع�� نسبة الحاصلو 29.1دائية يل��م االبتدائي%) الشهادة واإلعداديةنع�� ة

%).18.4نع��الشهادةالجامعيةف�ع��بنسبة،(%)فالحاصلو 19.2الثانويةبنسبة(نع��)،ثمالحاصلو 28.6%(

ربعمروفقاالجتماعيةالحمايةبرامجمنمباشرةاستفادةاملستفيدينلل�طري�ن��النسالتوزيعيوضح بينما

%)،تل��االفئة44.4ت�نعامًا،حيثبلغت(األسرة���أنأع��نسبةتركزتضمنالفئةالعمريةال��تخطتالس

)59-50العمريةسنة)بنسبة(30.9)العمريةالفئةثم،(%40 -49سنة)بنسبة(19.6همملننسبةأقلوكانت(%

)العمرمناألر�ع�ن5.1دون(%. 

جدول 
)1.12(  

الحماية برامج من مباشرة استفادة املستفيدين لل��ري�ن النس�� التوزيع
)األسرةربخصائصحسب2012/2013اإلجتماعية(  

 النسبة%  الخصائص

 77.4 ذكور  رباألسرةجنس

 22.6 إناث

 100 املجموع

التعليميةالحالة
 لرباألسرة

 29.1 دوناالبتدائية

 28.6 االبتدائيةواالعدادية

 19.2 الثانوية

 4.7 دبلومفوقالثانوي 

 18.4 جامعةفمافوق 

 100 املجموع
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جدول 
)1.12(  

الحماية برامج من مباشرة استفادة املستفيدين للقطري�� النس�� التوزيع
)األسرةربخصائصحسب2012/2013اإلجتماعية(  

 النسبة%  الخصائص

األسرةربعمر من30أقل1.5 سنة 
30–393.6 سنة 
40–4919.6 سنة 
50–5930.9 سنة 
6044.4 ف�ك��سنة 

 100 املجموع

  .2012/2013نفاق ودخل األسرة إ، مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل  

املستفيدينللقطري�ن��النسالتوزيع���ويمنالحكوميةواملساعداتالتحويالتمنمباشرة���ومباشرةبصورة

االجتماعيةالحمايةاألسرةبرامجربلنوع (وفقًا أنالنسبةكانتبحدود ��� ،57.2مناألسرأرباب إلجما�� (%

)النسبةكانت وعندالنظر���التوزيعالن38.3اإلناث،بينما إلجما��أرباباألسرمنالذكور. (%الحالةوفق��س

%)عند1ن،وتنخفض���أقلمن(%)عندامل��وج�84نالنسبةتخطت(الزواجيةلرباألسرةمنالذكور،نجدبأ

) كانتالنسبة بينما (8.4املطلق�ن، تتخطى ولم اإلناثاألرامل أرباباألسرمن عند (%2،امل��وجات عند (%

)املطلقات1وتجاوزتعندبقليل(%.  

جدول 
)1.13(  

برامجمن القطري��املستفيدينمنالتحويالتواملساعداتالحكومية ونسبة النس�� التوزيع
حسباالجتماعيةجنسالحماية)الزواجيةوالحالةاألسرة2012/2013رب(  

لربالزواجيةالحالة
  األسرة

  نسبة  التوزيعالنس��

املستفيدينتوزيع
 استفادةمباشرة

املستفيدينتوزيع
مباشرةاستفادة

 و���مباشرة

��النسالتوزيع
وفقًااملستفيدين
 لنوعرباألسرة

املستفيديننسبة
 استفادةمباشرة

املستفيديننسبة
مباشرةاستفادة

 و���مباشرة

  أرباباألسرذكور 
 66.6 8.8 1.6 2.7 2.7 لميسبقلهالزواج

 36.9 4.4 84.4 76.9 70.7 م��وج

 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 77.4 مجموعأرباباألسرذكور 

  أرباباألسرإناث
 60.9 12.9 0.4 0.7 1.1 لميسبقلهاالزواج

 22.9 3.5 1.7 1 1.1 م��وجة

 42.5 8.3 1.1 1.2 1.8 مطلقة

 
 

 

جدول 
)1.13(  

برامجمن القطري�ناملستفيدينمنالتحويالتواملساعداتالحكومية ونسبة النس�� التوزيع
حسباالجتماعيةجنسالحماية)الزواجيةوالحالةاألسرة2012/2013رب(  

لربالزواجيةالحالة
  األسرة

  نسبة  التوزيعالنس��

املستفيدينتوزيع
 استفادةمباشرة

املستفيدينتوزيع
مباشرةاستفادة

 و���مباشرة

��النسالتوزيع
وفقًااملستفيدين
 لنوعرباألسرة

املستفيديننسبة
 استفادةمباشرة

املستفيديننسبة
مباشرةاستفادة

 و���مباشرة

 65.9 11.6 8.4 13.6 18.6 أرملة

 57.2 10.1 11.6 16.4 22.6 مجموعأرباباألسرإناث

 إجما��أرباباألسر
 65.3 9.7 2.1 3.3 3.8 لميسبقله/لهاالزواج

 36.6 4.4 86.1 77.8 71.8 م��وج

 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

  .2012/2013األسرة نفاق ودخل إ،مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

  

)4- 1الغايةالحصول��الحقوقبنفس،م��موالضعفاءالفقراءسيماوال،والنساءالرجالجميعتمّتعكفالة:(
���األراامتالكحق��وع،األساسيةالخدمات��عحصولهموكذلك،االقتصاديةاملوارد��ع

كيةاألخرى،وبامل��اث،وبالحصولع��والتصّرفف��او���ذلكمنالحقوقاملتعّلقةبأشكالاملل
��املتناالتمويلذلك��بما،��املاوالخدمات،املالئمةالجديدةوالتكنولوجيا،الطبيعيةاملوارد

عامبحلول،2030الصغر.  

 نسبةالسكانالذينيعيشون��أسرمعيشيةيمك��االحصولع��الخدماتاألساسية 1- 1-4

��عقطر��السكانجميعيحصلالتغطيةنسبةتبلغحيث،األساسيةالخدمات100جميعالصحيةللخدمات%

��ساهمالتقدم والتعليميةوخدماتالكهرباءواملياهاملأمونةواالتصاالتواملواصالتوالخدماتاملصرفية،وهذا

من37املرتبة(تنميةبشريةمرتفعةجدًا،حيثجاءت��تصنيفقطرضمنمجموعةالدولال��تتمتعب )عامليًا

)189ب�نللعامالبشريةالتنميةتقريرشملهادولة(2018 األبرنامجعنممالصادر.اإلنمائياملتحدة  
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جدول 
)1.13(  

برامجمن القطري�ناملستفيدينمنالتحويالتواملساعداتالحكومية ونسبة النس�� التوزيع
حسباالجتماعيةجنسالحماية)الزواجيةوالحالةاألسرة2012/2013رب(  

لربالزواجيةالحالة
  األسرة

  نسبة  التوزيعالنس��

املستفيدينتوزيع
 استفادةمباشرة

املستفيدينتوزيع
مباشرةاستفادة

 و���مباشرة

��النسالتوزيع
وفقًااملستفيدين
 لنوعرباألسرة

املستفيديننسبة
 استفادةمباشرة

املستفيديننسبة
مباشرةاستفادة

 و���مباشرة

 65.9 11.6 8.4 13.6 18.6 أرملة

 57.2 10.1 11.6 16.4 22.6 مجموعأرباباألسرإناث

 إجما��أرباباألسر
 65.3 9.7 2.1 3.3 3.8 لميسبقله/لهاالزواج

 36.6 4.4 86.1 77.8 71.8 م��وج

 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

  .2012/2013األسرة نفاق ودخل إ،مسح  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

  

)4- 1الغايةالحصول��الحقوقبنفس،م��موالضعفاءالفقراءسيماوال،والنساءالرجالجميعتمّتعكفالة:(
���األراامتالكحق��وع،األساسيةالخدمات��عحصولهموكذلك،االقتصاديةاملوارد��ع

كيةاألخرى،وبامل��اث،وبالحصولع��والتصّرفف��او���ذلكمنالحقوقاملتعّلقةبأشكالاملل
��املتناالتمويلذلك��بما،��املاوالخدمات،املالئمةالجديدةوالتكنولوجيا،الطبيعيةاملوارد

عامبحلول،2030الصغر.  

 نسبةالسكانالذينيعيشون��أسرمعيشيةيمك��االحصولع��الخدماتاألساسية 1- 1-4

��عقطر��السكانجميعيحصلالتغطيةنسبةتبلغحيث،األساسيةالخدمات100جميعالصحيةللخدمات%

��ساهمالتقدم والتعليميةوخدماتالكهرباءواملياهاملأمونةواالتصاالتواملواصالتوالخدماتاملصرفية،وهذا

من37املرتبة(تنميةبشريةمرتفعةجدًا،حيثجاءت��تصنيفقطرضمنمجموعةالدولال��تتمتعب )عامليًا

)189ب�نللعامالبشريةالتنميةتقريرشملهادولة(2018 األبرنامجعنممالصادر.اإلنمائياملتحدة  
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جدول 
)1.14(  

األساسيةالخدمات ��� الحصول يمك��ا أسرمعيشية �� يعيشون الذين السكان نسبة
)2012-2018(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  املؤشر

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 املياهاآلمنة

  %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 الكهرباء

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 التعليم

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 الصحة

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 االتصاالت

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  طرقاملواصالت

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 املواصالت

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  خدماتبنكية

 
1-4 -2 ���معمستنداتولد��م،األرضلحيازةمضمونةحقوقلد��مالذينالبال��نالسكانمجموعنسبة

بحسب،مضمونةاألرض��حقوقهمو�عت��ون،قانونيًاالحيازة.��اونوعالجنس 

كالا��نس��ومنوجماعيةفرديةملكيةلد���الذين)ف�ك��سنة)18الرشدسنالبال���ال��ري��نسبةارتفعت

،وتفاوت%)10.3(قدرهازيادةبنسبةأي2016،عام%)46.1(2012���لعامالبال����جما��من%))41.8من

%)49.8(منللذكور النسبةارتفعتالذيالوقتالفردية،ففيللملكيةبالنسبةواإلناثالذكور ب��الزيادةنسبة

2012���)56عام 3.7(بمعدلالنسبةارتفعت2016،عام%) ،2016و2012عاميب��مالإلناثبالنسبة%)

 .2016عام%)20.3(2012���عام%))16.6منارتفعتحيث

جدول
)1.15(  

املالك�نالق�ر��ننسبة)الرشدلسن18البال��نالجنسحسب(��ك��سنة
)2012-2016(  

  السنوات
ملكيةجماعيةتشملع��مالك  ملكيةفردية

 ورثةأوأيتامأواملؤسساتو���ها
  (ملكيةمش��كةب��ا��نس��)

  املجموع
  ناثلال   ذكور لل

2012 49.8% 16.6% 9.1% 41.8% 

2013 51.4% 17.4% 9.0% 42.8% 

2014 53.2% 18.4% 8.9% 44.0% 

2015 54.5% 19.9% 8.9% 45.7% 

2016 56.0% 20.3% 8.6% 46.1% 

  حصاءالمصدر: وزارة العدل وحسابات جھاز التخطيط واإل

 
 

 

) بالظواهر5-1الغاية وتأّثرهم تعرضهم من والحد الصمود، ع�� والفئاتالضعيفة الفقراء قدرة بناء :(
باملناخاملتصلةاملتطرفةبحلولوالبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةوالكوارثالهزاتمن و���ها

2030عام  

1-5 -1 كلب�نمنالكوارثبسببمباشرةتضررواومنواملفقوديناملتوف�ناألشخاص100,000عدد
 شخص.

الطبيعيةالكوارثنطاقعنالقطريةاألرضوابتعاد،قطردولةا��تتسم��الاملستقرةالجغرافيةللظروف نظرًا

بإالضافة���ارتفاعمؤشراتاألمنوالسالمةالبيئيةواملهنية ،املتمثلةبالزالزلوال��اك�نوالفيضاناتواألعاص��،

بجرو نجداملصاب�نواألشخاصالوفياتأعدادأنكانتالسكانمنألفمئةلكلللكوارثنتيجةواملفقودينح

)الف��ةطيلة2018-2012صفرًا(. 

جدول 
)1.16(  

 بسببالكوارثلكلينواملفقود�األشخاصاملتوفعدد مباشرة نسمة100,000نومنتضرروا
)2012-2018(  

عنالناتجةالخسارةنوع
  الكوارث

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 0 0 0 0 0 0 0 الوفيات

 0 0 0 0 0 0 0 ن و املفقود

 0 0 0 0 0 0 0 ون املصاب

  المصدر: وزارة الداخلية

1-5 -2 ��االجما��املحالناتجمقابلالكوارث���مباشرةتعزى��الاالقتصاديةالخسائر 
���املالناتجمنكنسبةالكوارثعنالناجمةاملباشرةاالقتصاديةالخسائرقيمةبلغتصفرًاقطرلدولة��ا�جما

)الف��ةطيلةقطردولة��الطبيعيةالكوارثوقوعلعدم2018-2012نظرًاعنالبعيد��الجغراقطرملوقعوذلك،(

كماساهمتمتانةاالقتصاد.مناطقالنشاطالزلزا��،عالوةع��قلةاألمطارالغزيرة،وغياباألعاص��عنالدولة

القطري��األزممواجهة.السكان��عالسلبيةا�عكاس��امنوالتقليلباقتداراملاليةات 

جدول 
)1.17(  

��االجما��املحالناتجمنكنسبةالكوارث���االقتصاديةاملباشرةالخسائرقيمة
)2012-2018(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 0 0 0 0 0 0 
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) بالظواهر5-1الغاية وتأّثرهم تعرضهم من والحد الصمود، ع�� والفئاتالضعيفة الفقراء قدرة بناء :(
باملناخاملتصلةاملتطرفةبحلولوالبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةوالكوارثالهزاتمن و���ها

2030عام  

1-5 -1 كلب�نمنالكوارثبسببمباشرةتضررواومنواملفقوديناملتوف�ناألشخاص100,000عدد
 شخص.

الطبيعيةالكوارثنطاقعنالقطريةاألرضوابتعاد،قطردولةا��تتسم��الاملستقرةالجغرافيةللظروف نظرًا

بإالضافة���ارتفاعمؤشراتاألمنوالسالمةالبيئيةواملهنية ،املتمثلةبالزالزلوال��اك�نوالفيضاناتواألعاص��،

بجرو نجداملصاب�نواألشخاصالوفياتأعدادأنكانتالسكانمنألفمئةلكلللكوارثنتيجةواملفقودينح

)الف��ةطيلة2018-2012صفرًا(. 

جدول 
)1.16(  

 بسببالكوارثلكلينواملفقود�األشخاصاملتوفعدد مباشرة نسمة100,000نومنتضرروا
)2012-2018(  

عنالناتجةالخسارةنوع
  الكوارث

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 0 0 0 0 0 0 0 الوفيات

 0 0 0 0 0 0 0 ن و املفقود

 0 0 0 0 0 0 0 ون املصاب

  المصدر: وزارة الداخلية

1-5 -2 ��االجما��املحالناتجمقابلالكوارث���مباشرةتعزى��الاالقتصاديةالخسائر 
���املالناتجمنكنسبةالكوارثعنالناجمةاملباشرةاالقتصاديةالخسائرقيمةبلغتصفرًاقطرلدولة��ا�جما

)الف��ةطيلةقطردولة��الطبيعيةالكوارثوقوعلعدم2018-2012نظرًاعنالبعيد��الجغراقطرملوقعوذلك،(

كماساهمتمتانةاالقتصاد.مناطقالنشاطالزلزا��،عالوةع��قلةاألمطارالغزيرة،وغياباألعاص��عنالدولة

القطري��األزممواجهة.السكان��عالسلبيةا�عكاس��امنوالتقليلباقتداراملاليةات 

جدول 
)1.17(  

��االجما��املحالناتجمنكنسبةالكوارث���االقتصاديةاملباشرةالخسائرقيمة
)2012-2018(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 0 0 0 0 0 0 
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1-5 -3 وتنفذتعتمد��الالبلدانعددسندايإطارمعتمشيًاالكوارثمخاطرمنللحدوطنيةاس��اتي�يات
���للفالكوارثمخاطرمن2015للحد-2030 

الالزمةوالقوان�نالتشريعاتقطرأنشألسنتحيث،الكوارثآثارمنلتخفيفعدداً توالكياناتاملؤسساتمن
)رقمالـوزراءمجلـسقـراربمـوجبأنشئت��ال،للطوارئالدائمةكاللجنة17الوطنيةلسنة(1998م  .��عوتعمل

الكوادرقدراتوتعزيز وقياسية، بمستوياتعاملية وكلمعاي��األمنوالسالمة الحضريواملدني التوسع مراعاة
كما،لاإلنقاذواإلغاثةوالتنمية،لضمانسالمةكلمنيقيمع��أرضدولةقطرالبشريةاملؤهلةللعمل��مجا

تدولةقطراللجنةالدائمةألعمالاإلنقاذواإلغاثةواملساعداتاإلنسانية��املناطقاملنكوبةبالدولالشقيقةأأنش
 واملؤسسات والجمعيات الحكومية اإلنسانية الهيئات إنشاء عن فضاًل واملؤسساتوالصديقة، غ��الحكومية

ا��تعصف��اللتلكأوالطبيعيةالكوارثبسبباملنكوبةالدوللكافةالفوريةواإلغاثةالدعمتوجه��وال،املانحة
 .الصراعات

منوتجدراإلشارةإ��أندولةقطرتشارك��جميعاملنتدياتالعامليةالخا يما��اإصةبمعالجةالكوارثانطالقًا
استضافالعميقبأ تهميةتضافرالجهودالدوليةوالتعاونع��جميعاملستوياتللحدمنمخاطرالكوارث،كما
قطرلاملدولةالثالثالعربيؤتمرشهراية��الكوارثمخاطرمنألحد2017بريلسندايإطارتنفيذ"عنوانتحت

بالتنسيقمعمكتباأل  للحدمنمخاطر مم��املنطقةالعربية"، املتحدة حيثالكوارثوجامعةالدولالعربية،
مندولةقطربجاءت الدوليةكعضوفاعل��املجتمعالدو��ااستضافةاملؤتمرجاءتوفاًء ملاوتنفيذاً .ل��اما��ا

 .ومؤثراً فاعالً تضمنهإعالنسندايبشأنالحاجةلسياسةإقليميةح��يصبحالتصديللكوارثجهداً 

جدول 
)1.18( 

توفرمدىسندايإطارمع اس��اتي�ياتوطنيةللحدمنمخاطرالكوارثتمشيًا
)الكوارثمخاطرمن2018-2012للحد(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم

  المصدر: وزارة الداخلية

1-5 -4 مخاطرمنللحدمحليةاس��اتي�ياتوتنفذتعتمد��الاملحليةالحكوماتنسبةمعتمشيًاالكوارث
 ا�س��اتي�ياتالوطنيةللحدمنمخاطرالكوارث

فــور تمثــلهــوبمبــادرةإلطــالققطــردولــةجهــود (Hope For) 2011عــام�ــ�الدوليــةللشــراكةالبــارزةاألمثلــةأحــد

بعنــوان"تعزيــز)307(املتحــدةبقــرارالجمعيــةالعامــةرقــممــملأل ،65وال�ــ�توج��ــاالــدورةالـــمواجهــةمخــاطرالكــوارث

تـــدعمدولـــةقطـــرإطـــار.و فعاليـــةوتنســـيقاســـتخدامأصـــولالـــدفاعالعســـكريواملـــدني�ـــ�مواجهـــةالكـــوارثالطبيعيـــة

)الكوارثمخاطرمنللحّد/سنداي/2015عمل –2030السبعةوأهدافه(.قطرحكومةفإن��وبالتاوتنفـذتعتمد

ايتما�ـــ��مـــعا�ســـ��اتيجياتالوطنيـــةللحـــدمـــنمخـــاطرالكـــوارثاســـ��اتيجياتمحليـــةللحـــدمـــنمخـــاطرالكـــوارثبمـــ

الف��ة100بلغتطيلة%)2012-2018(. 

 

 
 

 

جدول 
)1.19( 

مخاطرمنللحدمحليةاس��اتيجياتوتنفذتعتمد��الاملحليةالحكوماتنسبة
)الكوارثمخاطر من للحد االس��اتيجياتالوطنية مع -2012الكوارثتمشيًا

2018(  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100%  100%  100%  100%  100%  100% 100% 

  المصدر: وزارة الداخلية
  

)1الغاية-تزويدأجلمن،املعززاإلنمائيالتعاونم��ابوسائل،متنوعةمصادرمنكب��ةمواردحشدكفالة:(أ
من يكف��ا بما أقلالبلداننموًا، والسيما منالبلدانالنامية، يمكنالتنبؤ��ا الوسائلال��

  أجلتنفيذبرامجوسياساتترمي���القضاءع��الفقربجميعأبعاده

  نسبةاملوارداملولدةمحليًاال��تخصص��االحكومةمباشرةل��امجالحدمنالفقر1-أ-1

اإل الضمانإدارةتنفق التنمية بوزارة االجتما�� والشؤون والعمل ملعاشاتاملا��املخصصاالجتماعيةدارية

قرارصرفهاآليةوحدد،االجتما��الضماننبشأم1995لسنة))38رقمقانون عرفهافئاتعشرةلعددالضمان

رقمقانون ��عل��ااملنصوصللفئاتاملستحقاملعاشقيمةتحديدبشأن2014لسنة)46(رقمالوزراءمجلس

)38(لسنة1995منبشأالضمان��االجتماوقواعدمنحه. 

)،حيث2018- 2012إ��ارتفاعقيمةهذهاملبالغخاللالف��ة)االجتما��الضمانملنتف��املصروفةاملبالغو�ش��

)��حوامن262.7ارتفعتعامقطريريالمليون(2012)��حوا��عام1032إقطريريالمليون(2018محققة،

)قاربت زيادة 293نسبة كما ،(%من ل��امجالحد مباشرة الحكومة خصص��ا ال�� املالية املوارد ارتفعتنسبة

"االجتماعيةالفقرالحمايةبرامج)من"0.32عامالحكومياإلنفاق��إجمامن(%2012)��0.61إعام(%2016،

 موضوعمحاربةالفقر.وهذايعكستزايداهتمامالدولةب

 

جدول 
)1.20(  

الحمايةبرامج)الفقرمنالحدل��امجمباشرةالحكومة ال��تخصص��ا نسبةاملوارداملولدةمحليًا
)(2018-2012االجتماعية(  

  السنوات

��ملنتفاملصروفةاملبالغقيمة
  الضماناالجتما��

الحكوميقيمةاالنفاق  
��المحليًااملولدةاملواردنسبة

الحكومةمباشرةتخصص��ا
برامج)الفقرمنالحدل��امج

  الحمايةاالجتماعية)%
  مريكيأدوالر ريالقطري 

ريالمليون
  قطري 

دوالرمليون
  مريكيأ

2012 262,720,553 72,175,976 83,298 22,884 0.32 

2013 270,077,196 74,197,032 105,292 28,926 0.26 

2014 436,652,034 119,959,350 116,105 31,897 0.38 

2015 854,351,493 234,711,949 118,470 32,547 0.72 
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جدول 
)1.19( 

مخاطرمنللحدمحليةاس��اتيجياتوتنفذتعتمد��الاملحليةالحكوماتنسبة
)الكوارثمخاطر من للحد االس��اتيجياتالوطنية مع -2012الكوارثتمشيًا

2018(  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100%  100%  100%  100%  100%  100% 100% 

  المصدر: وزارة الداخلية
  

)1الغاية-تزويدأجلمن،املعززاإلنمائيالتعاونم��ابوسائل،متنوعةمصادرمنكب��ةمواردحشدكفالة:(أ
من يكف��ا بما أقلالبلداننموًا، والسيما منالبلدانالنامية، يمكنالتنبؤ��ا الوسائلال��

  أجلتنفيذبرامجوسياساتترمي���القضاءع��الفقربجميعأبعاده

  نسبةاملوارداملولدةمحليًاال��تخصص��االحكومةمباشرةل��امجالحدمنالفقر1-أ-1

اإل الضمانإدارةتنفق التنمية بوزارة االجتما�� والشؤون والعمل ملعاشاتاملا��املخصصاالجتماعيةدارية

قرارصرفهاآليةوحدد،االجتما��الضماننبشأم1995لسنة))38رقمقانون عرفهافئاتعشرةلعددالضمان

رقمقانون ��عل��ااملنصوصللفئاتاملستحقاملعاشقيمةتحديدبشأن2014لسنة)46(رقمالوزراءمجلس

)38(لسنة1995منبشأالضمان��االجتماوقواعدمنحه. 

)،حيث2018- 2012إ��ارتفاعقيمةهذهاملبالغخاللالف��ة)االجتما��الضمانملنتف��املصروفةاملبالغو�ش��

)��حوامن262.7ارتفعتعامقطريريالمليون(2012)��حوا��عام1032إقطريريالمليون(2018محققة،

)قاربت زيادة 293نسبة كما ،(%من ل��امجالحد مباشرة الحكومة خصص��ا ال�� املالية املوارد ارتفعتنسبة

"االجتماعيةالفقرالحمايةبرامج)من"0.32عامالحكومياإلنفاق��إجمامن(%2012)��0.61إعام(%2016،

 موضوعمحاربةالفقر.وهذايعكستزايداهتمامالدولةب

 

جدول 
)1.20(  

الحمايةبرامج)الفقرمنالحدل��امجمباشرةالحكومة ال��تخصص��ا نسبةاملوارداملولدةمحليًا
)(2018-2012االجتماعية(  

  السنوات

��ملنتفاملصروفةاملبالغقيمة
  الضماناالجتما��

الحكوميقيمةاالنفاق  
��المحليًااملولدةاملواردنسبة

الحكومةمباشرةتخصص��ا
برامج)الفقرمنالحدل��امج

  الحمايةاالجتماعية)%
  مريكيأدوالر ريالقطري 

ريالمليون
  قطري 

دوالرمليون
  مريكيأ

2012 262,720,553 72,175,976 83,298 22,884 0.32 

2013 270,077,196 74,197,032 105,292 28,926 0.26 

2014 436,652,034 119,959,350 116,105 31,897 0.38 

2015 854,351,493 234,711,949 118,470 32,547 0.72 
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جدول 
)1.20(  

الحمايةبرامج)الفقرمنالحدل��امجمباشرةالحكومة ال��ت�صص��ا نسبةاملوارداملولدةمحليًا
)(2018-2012االجتماعية(  

  السنوات

��ملنتفاملصروفةاملبالغقيمة
  الضماناالجتما��

الحكوميقيمةاالنفاق  
��المحليًااملولدةاملواردنسبة

الحكومةمباشرةتخصص��ا
برامج)الفقرمنالحدل��امج

  الحمايةاالجتماعية)%
  مريكيأدوالر ريالقطري 

ريالمليون
  قطري 

دوالرمليون
  مريكيأ

2016 776,431,487 213,305,354 128,192 35,218 0.61 

2017 970,605,774 266,649,938 ... ... ... 

2018 1,031,748,076 283,447,273 ... ... ... 

  ...: غير متوفر
  دارية والعمل والشؤون االجتماعية المصدر:وزارة التنمية اإل
  المصدر: وزارة المالية

  حصاءحسابات جھاز التخطيط واإلالمصدر:

  نسبةمجموعاالنفاقالحكوميع��الخدماتاألساسية(التعليموالصحةوالحمايةاالجتماعية)2-أ-1

 لعام  الخدماتاألساسية ع�� الحكومي اإلنفاق 21.8نحو2017)بلغتنسبة (%) ب�ن %)10.5توزعتما
وللخدماتالص للخدماتالتعليمية10.5(حية، ونحو%) ،)0.47%( الحمايةاالجتماعية. ���ع�� وتجدراإلشارة

التعليم��عقطردولةماتنفقهاإلجما��نسبة��املحالناتجمنكنسبةمثيلتتخطىالبالغة��العالالصعيد��عا��
)4.8التنميةمنظمةدول��و(%)االقتصادي5والتعاون.(% 

جدول 
)1.21(  

نفاقالحكوميع��الخدماتاألساسية(التعليمنسبةمجموعاإل 
)(االجتماعيةوالحماية2017والصحة(  

 2017  الخدماتاألساسية

 10.5 %التعليم

 10.8 %الصحة

 0.47 %الحمايةاالجتماعية

 21.77  الخدماتاألساسية���مجموعاالنفاقالك��%
 

)ب-1الغاية:(اس��اتيجيات��ااستنادا،والدوليةواالقليميةالوطنيةالصعد��عسليمةسياساتيةأطروضع
��االستثماروت��ةتسريعاجلمن،الجنسانيللمنظورومراعيةالفقراءملصالحمراعيةانمائية

  االجراءاتالراميةا��القضاءع��الفقر

والفقراءالنساءم��اتستفيدال��القطاعاتع��الرأسما��واإلنفاقاملتكرر الحكومياإلنفاقنسبة1.ب.1
  متناسب���نحوع��الضعيفةوالفئات

الينطبقاملؤشرقطردولة��ع  

 
 

 

  

  

  

  

  

وخالصةقطردولةاستطاعتفقد الوصولإ��الغاياتاملعنيةبالهدفالقول،

بجميعالفقر ع�� فقطرتخلواليوممناألولاملتمثلبالقضاء كلمكان، ��أشكاله

) من بأقل يعشون وضعتالسياسات1.9األشخاصالذين كما اليوم، ��دوالر (

الحمايةبنظاماملشمولةللفئاتاملناسبةالصحيةالتغطيةلتأم�ناملناسبةاالجتماعية

وأتاحتلكالالجنس السكان، لجميع وفرتالخدماتاألساسية كما �ناالجتماعية،

املاليةالخدمات تقديم ع�� عالوة األرض، التملكواستخدام واإلناثحق الذكور

وتقوم.الصغرومتناهيةالصغ��ةاملشروعاتلتمويلالقروضبتقديماملتعلقةالسيما

االقتصادية األزمات ملواجهة االجتماعية الفئات قدرات بتعزيز أيضًا الدولة

إ باإلضافة والبيئية، مخاطرواالجتماعية ملواجهة الهادفة ال��ام� بوضع قيام ��

  الكوارثبماينسجممعاالس��اتيجياتالوطنيةال��وضع��ا��هذااإلطار.
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وخالصةقطردولةاستطاعتفقد الوصولإ��الغاياتاملعنيةبالهدفالقول،

بجميعالفقر ع�� فقطرتخلواليوممناألولاملتمثلبالقضاء كلمكان، ��أشكاله

) من بأقل يعشون وضعتالسياسات1.9األشخاصالذين كما اليوم، ��دوالر (

الحمايةبنظاماملشمولةللفئاتاملناسبةالصحيةالتغطيةلتأم�ناملناسبةاالجتماعية

وأتاحتلكالالجنس السكان، لجميع وفرتالخدماتاألساسية كما �ناالجتماعية،

املاليةالخدمات تقديم ع�� عالوة األرض، التملكواستخدام واإلناثحق الذكور

وتقوم.الصغرومتناهيةالصغ��ةاملشروعاتلتمويلالقروضبتقديماملتعلقةالسيما

االقتصادية األزمات ملواجهة االجتماعية الفئات قدرات بتعزيز أيضًا الدولة

إ باإلضافة والبيئية، مخاطرواالجتماعية ملواجهة الهادفة ال��ام� بوضع قيام ��

  الكوارثبماينسجممعاالس��اتيجياتالوطنيةال��وضع��ا��هذااإلطار.
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القضاءع��الجوعو�و���األمنالغذائيالهدفالثاني:

 املستدامة والتغذيةاملحّسنةوتعزيزالزراعة
��إالثانيالهدف��يسبحلولمستدامغذائيإنتاجتحقيق��وإالتغذيةوسوءالجوعأشكالجميع��عالقضاء

2030عاممنيكفيما��عالحصولمنشخصكليتمكنأن��ينببأنهالقائلةالفكرة��عالهدفهذاويقوم.

نتاجيةالزراعية،وزيادةالغذاءاملحسن،األمرالذييتطلبتعزيزالزراعةاملستدامةع��نطاقواسع،ومضاعفةاإل 

 االستثمار،وتشغيلأسواقاألغذيةبشكلسليم.

  

) بمن1-2الغاية والفئاتالضعيفة، الفقراء والسيما حصولالجميع، وكفالة الجوع ع�� القضاء :( ����
  2030  الرّضع،ع��ماي�ف���منالغذاءاملأمونواملغّذيطوالالعامبحلولعام

 
2-1 -1انتشارنقصالتغذية  

املؤشروفقتعريفمنظمةالغ املس��لك�نألقلمنالحداألدنىمنذيعرفهذا عدد والزراعةالدوليةبأنه اء

صحة��للبقاءالعاديللشخصبالنسبةالضروري الطاقةالغذائية(لكلسعرةحراريةللفردالواحد��اليوم)

غذيةونقصالتغذيةعمليةتراكميةالتنتجعنعمليومجيدةأثناءأداءالنشاطالبدنيالخفيفوُيعدسوءالت

.(تناولهنقصأو)الطعامتناولمنواحد  

)منقطر �� مؤشرانتشارنقصالتغذية بالرغمارتفاع 3,24ويالحظبأنه عام (%2016) عام3.50إ�� (%

2018)والبالغاملتقدمةالدول �� غ��أنهيق���مننظ��ها كلمن3، �� (%أمريكاودولاألوربي دولاالتحاد

)��العالاملتوسطويتخطى،11الشمالية)العربيالعالم��و(%12.(% 

جدول
)2.1( 

الجنسحسبالتغذيةنقصانتشارمعدل)2016-2018(  

 2018 2017 2016 الجنس

 3.88 5.36 3.77  ذكور 

 3.13 4.44 2.71  اناث

 3.50 4.87 3.24  املجموع

  وزارة الصحة العامةالمصدر: 

منويالحظالتغذيةنقصبأنأعالهالجدول)الف��ةطيلةاإلناثمن��أكالذكورعند2018)- 2016ينتشر��غ،

)منانخفضت بي��ما عام1.06أنالفجوة (%2016) عام0.75إ�� (%2018بنحوتقدرانخفاض أيبنسبة ،

)29,4.(% 

 
 

 

لغذائياملتوسطأوالشديدوسطالسكان،استنادًا���مقياساملعاناةمنمعدلانتشارانعداماألمنا2- 2-1
 انعداماألمنالغذائي

قطر �� السكان جميع الغذائيةيتمتع احتياجا��م ع�� سبلالحصول تيسرلهم دخول ع�� حيثيحصلون ،

و(��املركز ،،وتصنفدولةقطراليومالحصولع��مايكفيمنالغذاء وفقمؤشراألمن22األولعربيًا )عامليًا

لعام��العال2018الغذائيمنالغذائياألمنواقعبقياسيقوموالذي28(خاللترصدالغذائيلألمنمؤشر (

��وذلكالعالمحولالزراعيةوالسياساتالتعاونواتفاقياتلالستثماراتاملستمر���113التأ.دولة 

جدول
)2.2( 

معدل���استنادًا،السكانوسطالشديدأواملتوسطالغذائياألمنانعدامانتشار
)الغذائياألمنانعداممناملعاناة2018- 2012مقياس(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 0 0 0 0 0 0 
  

)2-2الغاية:( عامبحلول،التغذيةسوءأشكالجميع2030���اءعل��ااملتفقاألهدافتحقيقذلك��بما،
االحتياجات ومعالجة الخامسة، سن دون األطفال لدى النمووالهزال توقف بشأن دوليًا

عامبحلول،السنوكبارواملراضعوالحواملللمراهقات2025التغذوية  

2-2 -2التغذسوءانتشارمعدل+للطولالوزن)2ية2- <أو��معايمتوسطعناملعيارياالنحرافمننقطة
الهزال)الوعحسبم�نف�ن،الخامسةسندوناألطفالب�ن(العامليةالصحةملنظمةالطفلنمو

  وزيادةالوزن)

دولةبأنويالحظ،الشديدالتغذيةبسوءيرتبطمؤشرًاوُيعد،الجسموزن��خسارةأوانخفاضًاالهزاليعكس

ب�نبالهزالاملصاب�ناألطفالنسبةبلغتحيث،الهزالمنيعانونالذيناألطفالعدد��انخفاضاشهدتقطر

)نحوالخامسةسندون2.8األطفال)بــــمقارنة،(%7.5لعام��العالالصعيد��ع(%2017.قطردولةبأنويالحظ

)منأقل���االنتشارنسبةخفض��للهزال��العالالهدفحققت5قدعامبحلول (%2025)من3وأقل(%

عام2030بحلول.طويلةبسنواتاملحدداملوعدقبل 

جدول
)2.3( 

بالهزالامل�اب�نو دونسنالخامسةمنالعمراألطفالنسبة
عناملعياريةاالنحرافاتمن)) -2تحتللطول بالنسبةالوزن(

  )2016(حسبالجنس)املتوسط

 2016 الجنس

 3.1  ذكور 

 2.5  اناث

 2.8  املجموع

  المصدر: وزارة الصحة العامة
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لغذائياملتوسطأوالشديدوسطالسكان،استنادًا���مقياساملعاناةمنمعدلانتشارانعداماألمنا2- 2-1
 انعداماألمنالغذائي

قطر �� السكان جميع الغذائيةيتمتع احتياجا��م ع�� سبلالحصول تيسرلهم دخول ع�� حيثيحصلون ،

و(��املركز ،،وتصنفدولةقطراليومالحصولع��مايكفيمنالغذاء وفقمؤشراألمن22األولعربيًا )عامليًا

لعام��العال2018الغذائيمنالغذائياألمنواقعبقياسيقوموالذي28(خاللترصدالغذائيلألمنمؤشر (

��وذلكالعالمحولالزراعيةوالسياساتالتعاونواتفاقياتلالستثماراتاملستمر���113التأ.دولة 

جدول
)2.2( 

معدل���استنادًا،السكانوسطالشديدأواملتوسطالغذائياألمنانعدامانتشار
)الغذائياألمنانعداممناملعاناة2018- 2012مقياس(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 0 0 0 0 0 0 
  

)2-2الغاية:( عامبحلول،التغذيةسوءأشكالجميع2030���اءعل��ااملتفقاألهدافتحقيقذلك��بما،
االحتياجات ومعالجة الخامسة، سن دون األطفال لدى النمووالهزال توقف بشأن دوليًا

عامبحلول،السنوكبارواملراضعوالحواملللمراهقات2025التغذوية  

2-2 -2التغذسوءانتشارمعدل+للطولالوزن)2ية2- <أو��معايمتوسطعناملعيارياالنحرافمننقطة
الهزال)الوعحسبم�نف�ن،الخامسةسندوناألطفالب�ن(العامليةالصحةملنظمةالطفلنمو

  وزيادةالوزن)

دولةبأنويالحظ،الشديدالتغذيةبسوءيرتبطمؤشرًاوُيعد،الجسموزن��خسارةأوانخفاضًاالهزاليعكس

ب�نبالهزالاملصاب�ناألطفالنسبةبلغتحيث،الهزالمنيعانونالذيناألطفالعدد��انخفاضاشهدتقطر

)نحوالخامسةسندون2.8األطفال)بــــمقارنة،(%7.5لعام��العالالصعيد��ع(%2017.قطردولةبأنويالحظ

)منأقل���االنتشارنسبةخفض��للهزال��العالالهدفحققت5قدعامبحلول (%2025)من3وأقل(%

عام2030بحلول.طويلةبسنواتاملحدداملوعدقبل 

جدول
)2.3( 

بالهزالامل�اب�نو دونسنالخامسةمنالعمراألطفالنسبة
عناملعياريةاالنحرافاتمن)) -2تحتللطول بالنسبةالوزن(

  )2016(حسبالجنس)املتوسط

 2016 الجنس

 3.1  ذكور 

 2.5  اناث

 2.8  املجموع

  المصدر: وزارة الصحة العامة
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��و.اإلنسانبصحة حالةمعقدة،لهايعّرفزيادةالوزنب���اتراكم���طبي��أومفرطللدهونقدُيلحقضررًا

بإرهاقو��دد تؤثرع��جميعالفئاتالعمريةواالجتماعيةواالقتصاديةتقريبًا، أبعاداجتماعيةونفسيةخط��ة،

  .البلداناملتقدمةوالناميةع��حدسواء

ةمقابلةوتنتجزيادةالوزنوالسمنةعناختاللالتوازنب�نزيادةاس��ال�األطعمةالغنيةبالطاقة،مندونزياد

��خلل��إيؤديمستقرتغذيةمعدل��عالحفاظمعالبدنيالنشاطمستوىانخفاضأنكما.البدنيالنشاط��

 .حرقالطاقة،ويتسبببزيادةالوزن

جدول
)2.4( 

الزائدوالوزنالسمنةاالطفالدونسنالخامسةمنالعمروامل�اب�نبمؤشر
  ))2016حسبالجنسللطولالوزنمناملحسو��ن

 الجنس

 (الوزن لالرتفاع
2.0و < 1.0+ ≤  

االنحرافات المعيارية عن 
 المتوسط)

 (الوزن الزائد فقط)

)   2.0≥ +الوزن لالرتفاع 
االنحرافات المعيارية عن 

 المتوسط)
 (السمنة فقط)

 
  1.0≥ +(الوزن لالرتفاع 

االنحرافات المعيارية عن 
 المتوسط)

 (الوزن الزائد والسمنة معا)
 8.6 2.5 6.1  ذكور 

 8.1 2.2 5.9  اناث

 8.3 2.3 6.0  املجموع

  المصدر: وزارة الصحة العامة

مناالنحرافاتاملعيارية2.0و1.0>≥ + نسبةاألطفالالذينيعانونمنزيادةالوزن(الوزنبالنسبةللطول-أ

عنأعمارهمتقلالذين(الوسيط5عن(فقطالوزنزيادة)سنوات  

��6.0(%والبالغة2016)لدىاألطفالال��تقلأعمارهمعنخمسةسنواتلعاممؤشرالوزنالزائدسّجلوي
 لكنةيقلعناملعدل��دولالشرقاألوسط5.9دولةمعداًليق���منن���هع��الصعيدالعال��البالغ( ،(%

)إفريقياالذ11.2وشمالاألطفاللدىالزائدالوزنمؤشرويرتفع،(%لدن���هعنىكورسندوناإلناثاألطفال
  )منالعمر.5(

الوزن(الوزنبالنسبةللطول- ب االنحرافاتاملعياريةعن2.0≥ + نسبةاألطفالالذينيعانونمنزيادة

عنأعمارهمتقلالذين(5الوسيط(املفرطةالسمنةمنيعانونفقط)سنوات  

%)من2.3سمنةاملفرطةالذينتقلأعمارهمعنخمسسنواتنحو(بلغتنسبةاألطفالالذينيعانونمنال
%)،(%2.2مقارنةباألطفالاإلناث(2.5إجما��األطفال��هذهالفئةالعمرية،وترتفعالنسبةلدىاألطفالالذكور(

)نحوبي��ماالفجوة0.3وبلغتلعام(%2016.  

   

 
 

 

الوزن- ج األطفالالذينيعانونمنزيادة للطولنسبة عن1.0≥ +(الوزنبالنسبة االنحرافاتاملعيارية

عنأعمارهمتقلالذين(5املتوسطوالسمنةالوزنزيادةمنيعانونكالهما)سنوات(  

)نحوسنواتخمسعنأعمارهمتقلالذينوالسمنةالوزنزيادةمنيعانونالذيناألطفالنسبة8.3بلغت(%

 الفئة هذه �� األطفال إجما�� الذكور(من األطفال لدى النسبة وترتفع باألطفال8.6العمرية، مقارنة (%

  .(%2016لعام،(%0.5وبلغتالفجوةبي��مانحو(8.1اإلناث(

)بلغتفقدالزائدالوزنمنيعانونالذيناألطفالبنسبةيتعلقفيماالخامسة6أمادوناألطفالب�نمن(من

2016)لعامالعمر  ��دولأوقيانوسيا الالتينيةوالبحرالكاري��8.7و��تقلعنن�����ا ودولأمريكا (%)7.3(%

)أفريقيا��املؤشرتتخطى5لك��ا%)وآسيا(%4.8.(  

ارتفاع��إاإلشارةوتجدر�� تو��الالتحدياتأحدشكل،قطر��السكانب�نالزائدةوالوزنالسمنةمعدالتاجه

وال��أقط )2022-2017اتجيةالوطنيةللصحة(شارتإليهاالس�� اعالرعايةالصحية، شارتإ��ضرورةحيثأ،

عشرالرابعالهدفوحدد أساليبوسلوكياتالعيشالص��، خفضنسبة)منتب�� 5��االس��اتيجيةع�� (%

  معدلالسمنةلدىاألطفال.

)  ):4- 2الغاية غذائي إنتاج نظم وجود زيادةكفالة إ�� تؤدي متينة زراعية ممارسات وتنفيذ مستدامة،
التكيف��عالقدرةوتعزيز،االيكولوجيةالنظم��عالحفاظ��عوتساعد،واملحاصيلاالنتاجية
منوغ��هاوالفيضاناتالجفافوحاالتالشديدةالطقسأحوالمواجهة��زعاملناخ��تغمع

  2030ا���وال��بة،بحلولعامالكوارث،وتحس�نتدريجيًانوعيةاألر 

2-4 -1واملستدامةاملنتجةللزراعةاملخصصةالزراعيةاملساحةنسبة 

للزراعة املخصصة الزراعية املساحة قياسنسبة لأل��دفاملؤشرإ�� استنادًا واملستدامة الثالثةاملنتجة بعاد

لالستدام واالجتما��، واالقتصادي البي�� املسة: ارتفاع من املنتجةبالرغم للزراعة املخصصة الزراعية احة

)من28482واالستدامةعامهكتار (2015) هكتارعام29992.3إ�� (2017الزراعيةاملساحةنسبةأن��غ ،

)من53.7انخفضتعام(%2015)��52.6إعام(%2017.  

جدول
)2.5( 

واملستدامةاملنتجةللزراعةاملخصصةالزراعيةاملساحة2015(نسبة-2017(  

 2017 2016 2015 البيان

ساحةالزراعيةاملخصصةللزراعةاملنتجةامل
 ستدامة(هكتار)وامل

28,482.0 29,926.6  29,992.3  

  52.6  50.4  53.7 النسبة

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة
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الوزن- ج األطفالالذينيعانونمنزيادة للطولنسبة عن1.0≥ +(الوزنبالنسبة االنحرافاتاملعيارية

عنأعمارهمتقلالذين(5املتوسطوالسمنةالوزنزيادةمنيعانونكالهما)سنوات(  

)نحوسنواتخمسعنأعمارهمتقلالذينوالسمنةالوزنزيادةمنيعانونالذيناألطفالنسبة8.3بلغت(%

 الفئة هذه �� األطفال إجما�� الذكور(من األطفال لدى النسبة وترتفع باألطفال8.6العمرية، مقارنة (%

  .(%2016لعام،(%0.5وبلغتالفجوةبي��مانحو(8.1اإلناث(

)بلغتفقدالزائدالوزنمنيعانونالذيناألطفالبنسبةيتعلقفيماالخامسة6أمادوناألطفالب�نمن(من

2016)لعامالعمر  ��دولأوقيانوسيا الالتينيةوالبحرالكاري��8.7و��تقلعنن�����ا ودولأمريكا (%)7.3(%

)أفريقيا��املؤشرتتخطى5لك��ا%)وآسيا(%4.8.(  

ارتفاع��إاإلشارةوتجدر�� تو��الالتحدياتأحدشكل،قطر��السكانب�نالزائدةوالوزنالسمنةمعدالتاجه

وال��أقط )2022-2017اتجيةالوطنيةللصحة(شارتإليهاالس�� اعالرعايةالصحية، شارتإ��ضرورةحيثأ،

عشرالرابعالهدفوحدد أساليبوسلوكياتالعيشالص��، خفضنسبة)منتب�� 5��االس��اتيجيةع�� (%

  معدلالسمنةلدىاألطفال.

)  ):4- 2الغاية غذائي إنتاج نظم وجود زيادةكفالة إ�� تؤدي متينة زراعية ممارسات وتنفيذ مستدامة،
التكيف��عالقدرةوتعزيز،االيكولوجيةالنظم��عالحفاظ��عوتساعد،واملحاصيلاالنتاجية
منوغ��هاوالفيضاناتالجفافوحاالتالشديدةالطقسأحوالمواجهة��زعاملناخ��تغمع

  2030ا���وال��بة،بحلولعامالكوارث،وتحس�نتدريجيًانوعيةاألر 

2-4 -1واملستدامةاملنتجةللزراعةاملخصصةالزراعيةاملساحةنسبة 

للزراعة املخصصة الزراعية املساحة قياسنسبة لأل��دفاملؤشرإ�� استنادًا واملستدامة الثالثةاملنتجة بعاد

لالستدام واالجتما��، واالقتصادي البي�� املسة: ارتفاع من املنتجةبالرغم للزراعة املخصصة الزراعية احة

)من28482واالستدامةعامهكتار (2015) هكتارعام29992.3إ�� (2017الزراعيةاملساحةنسبةأن��غ ،

)من53.7انخفضتعام(%2015)��52.6إعام(%2017.  

جدول
)2.5( 

واملستدامةاملنتجةللزراعةاملخصصةالزراعيةاملساحة2015(نسبة-2017(  

 2017 2016 2015 البيان

ساحةالزراعيةاملخصصةللزراعةاملنتجةامل
 ستدامة(هكتار)وامل

28,482.0 29,926.6  29,992.3  

  52.6  50.4  53.7 النسبة

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة
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)5- 2الغاية:( املزروعةوالنباتاتللبذور��الجيالتنوع��عالحفاظا��يتصلوماواألليفةاملدجنةوالحيوانات
��عسليمة ُتدارإدارة والنباتاتاملتنّوعةال�� بوسائلتشملبنوكالبذور مناألنواعال��ية،
عن الناشئة املنافع وتقاسم إل��ا، الوصول وكفالة والدولية، واإلقليمية الوطنية الصعد

منمع يّتصل��ا ارفتقليديةبعدلوإنصافع��النحواملتفقاستخداماملواردالجينيةوما
عامبحلول،دوليًا2020عليه 

2-5 -1 املدى��عللحفظمرافق��املودعةوالزراعةلألغذيةوالحيوانيةالنباتيةالجينيةاملواردعدد
 املتوسطأوالطويل

)منالقطريالجيناتبنك��املحفوظةالنباتيةالوراثيةاملواردعدد87ارتفععاموراثيمورد(2012)89إ�ى(

عاموراثي2017مورد)قدرهازيادةبنسبةأي،2.9.(%)الجينيةالوراثيةاملواردعددشهدكماDNAبنكلدى(

)الف��ةخالل )مورد،(96حيثارتفعمن(2017-2012الجيناتالقطريوال��تستخدملألغذيةوالزراعةارتفاعًا

 عام (إ�2012وراثيجي�� 167ى عام مورد (2017) بنحوتقدر زيادة أيبنسبة ،70.4.(%وشهداملوارد عدد

 املعشبية (الوراثية الف��ة خالل والزراعة لألغذية املستخدمة بنكالجيناتالقطري معشبة ��2012-2017(

)منعا969ارتفاعًامعشبوراثيمورد(2012م)1002إ�ىعاممورد(2017زيادةبنسبةأي،)بنحو4.4تقدر(%. 

جدول
)2.6( 

)القطريالجيناتبنك��املحفوظةالوراثيةاملوارد2017- 2012عدد(  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 املواردالوراثية

 89 105 25 36 70 87  عدداملواردالوراثيةالنباتيةاملحفوظة

)الجينيةالوراثيةاملواردعددDNA(  96 78 64 83 143 167 

 1,002 858 498 384 468 960  عدداملواردالوراثيةاملعشبية

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة

يبلغاملحافظةمرافق ��واملحفوظةوالزراعةلألغذية ُتعدمصدرًا عدداألنواعالوراثيةالنباتيةوالحيوانيةال��

)األجلالطويلةأو393املتوسطة)م��انوعًا(360)تتضمن،النباتيةالوراثيةاألنواعمننوعًا(317خضريةعينات(

)تمثلال88محفوظةالوراثيةاألنواعمجملمن(%)عددهاالبالغالبذورتمثلبينما،43نباتية) %).أما(12نوعًا

)عددهاالبالغالحيوانيةالوراثيةاألنواعبعدديتعلق33فيما)ماب�نتتوزع��ف،نوعًا(15:��الحشراتمننوع(

والذبابوالفرا والصرايروكابالبحروالبقوالرعاشوالنملوالخنافسوالنحلوالدبور سوفرسالن��(الجراد

و( املختلفةوالزنانوإبرةالعجوز)، واالرنبال��يوالجربوع9بأنواعهما (القنافذوالضبوالضفا :��بريةأنواع (

و( املختلفة) بأنواعهما والطيور والساحا�� البحر8والخفاشوالثعب�ن ونجم (املرجان �� تتمثل بحرية أنواع (

واألخط املختلفة، و(واألسماكبأنواعهما أنواعمنالجماجم3بوطوالحباروقنديلالبحرواللخمةوأمالربيان) (

 مجمت�نمناملاعزوهيكلالدولف�ن.والهياكلاملحفوظة��املتحفالبيولو��بواقعجمجمت�نللجملوج

 
 

 

جدول
)2.7(  

��ومحفوظةوالزراعةلألغذيةمصادر��عت���الوالحيوانيةالنباتيةالوراثيةاملواردعدد
)املدىطويلةأومتوسطةاملحافظة2016مرافق -2018(  

 2018 2017 2016  أنواعالعيناتعدد  األنواعالوراثية

  األنواعالوراثية
الوراثيةاألنواع

  النباتية

 317 317 317 عيناتخضريةمحفوظة

  3,518 43 43 بذور 

  3,835 360 360  املجموع

  
الوراثيةاألنواع

  الحيوانية

 4,790  15 15 أنواعالحشرات

 67 9 9 أنواعبريةمحفوظة��املتحفالبيولو��

 24 8 8 أنواعبحريةمحفوظة��املتحفالبيولو��

املتحف��محفوظةوالهياكلجماجمأنواع
 5 3 3البيولو��

 4,886 33 33 املجموع

  المصدر: جامعة قطر.   

2-5 -2 عندتقفأوللخطرمعرضة��غأو،للخطرمعرضةأ��ا��عتصنف��الاملحليةالسالالتنسبة
  مستوىغ��معروفلخطرانقراضها

)باالنقراضاملهددةوالبحريةال��يةوالكائناتالنباتاتأنواععدد20يبلغأي نوعًا ()من0.98بنسبة (%��جما�

لعاماملسجلةالكائنات2017أنواع)عددها2040والبالغاملهددةال��يةوالكائناتالنباتاتأنواععددويبلغ،نوع(

)14باالنقراض ()بنسبةجما��1.2أنواع�من (%ال��يةوالكائناتالنباتات) 1152املسجلةوالبالغعددها ،(أما

(%من0.67فتشكلنسبة()أنواع،6ناتالبحريةاملهددةباإلنقراضوالبالغعددها(بالنسبةألنواعالنباتاتوالكائ

)عددهاالبالغالبحريةوالكائناتالنباتات��888�جما.نوعًا(  

) عددها والبالغ قابللل��ديد وضع �� �� ال�� والبحرية النباتاتوالكائناتال��ية نسبة �وا��193وتبلغ نوع (

  )نوعًا.2040موعال���املسجللهذهالنباتاتوالكائناتالبالغ(%)مناملج9.5(
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جدول
)2.7(  

��ومحفوظةوالزراعةلألغذيةمصادر��عت���الوالحيوانيةالنباتيةالوراثيةاملواردعدد
)املدىطويلةأومتوسطةاملحافظة2016مرافق -2018(  

 2018 2017 2016  أنواعالعيناتعدد  األنواعالوراثية

  األنواعالوراثية
الوراثيةاألنواع

  النباتية

 317 317 317 عيناتخضريةمحفوظة

  3,518 43 43 بذور 

  3,835 360 360  املجموع

  
الوراثيةاألنواع

  الحيوانية

 4,790  15 15 أنواعالحشرات

 67 9 9 أنواعبريةمحفوظة��املتحفالبيولو��

 24 8 8 أنواعبحريةمحفوظة��املتحفالبيولو��

املتحف��محفوظةوالهياكلجماجمأنواع
 5 3 3البيولو��

 4,886 33 33 املجموع

  المصدر: جامعة قطر.   

2-5 -2 عندتقفأوللخطرمعرضة��غأو،للخطرمعرضةأ��ا��عتصنف��الاملحليةالسالالتنسبة
  مستوىغ��معروفلخطرانقراضها

)باالنقراضاملهددةوالبحريةال��يةوالكائناتالنباتاتأنواععدد20يبلغأي نوعًا ()من0.98بنسبة (%��جما�

لعاماملسجلةالكائنات2017أنواع)عددها2040والبالغاملهددةال��يةوالكائناتالنباتاتأنواععددويبلغ،نوع(

)14باالنقراض ()بنسبةجما��1.2أنواع�من (%ال��يةوالكائناتالنباتات) 1152املسجلةوالبالغعددها ،(أما

(%من0.67فتشكلنسبة()أنواع،6ناتالبحريةاملهددةباإلنقراضوالبالغعددها(بالنسبةألنواعالنباتاتوالكائ

)عددهاالبالغالبحريةوالكائناتالنباتات��888�جما.نوعًا(  

) عددها والبالغ قابللل��ديد وضع �� �� ال�� والبحرية النباتاتوالكائناتال��ية نسبة �وا��193وتبلغ نوع (

  )نوعًا.2040موعال���املسجللهذهالنباتاتوالكائناتالبالغ(%)مناملج9.5(
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جدول 
)2.8(  

لحماية الدو�� (لالتحاد االنقراض من خطرال��ديد ودرجة املسجلة الكائنات أنواع عدد
)(2017الطبيعة(  

العددال��� أنواعالكائنات
 املسجل

منقرضبرياً  منقرض
بشكلمهدد

 حرج
املهددة
 باإلنقراض

قابل
 لل��ديد

منقريب
 ال��ديد

 ���معت��

النباتات
 والكائناتال��ية

1152 2 0 0 14 171 0 965 

النباتات
والكائنات
 البحريه

888 0 0 0 6 22 7 853 

 1818 7 193 20 0 0 2 2040 املجموعال���

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة.

وت النباتاتوالكائناتال��ية باالنقراضتوزع )،املهددة ب�� 5ما أنواع ( الطيور، النباتاتمن من أنواع وأربعة

األنواعالقابلةلل��ديدمنالثدييأنواعوخمسة أما نوع171فقدبلغت)،ات. ب��(توزعتاً ) نوع170ما مناً )

 ونوعواحدمنالثدييات.الالفقاريات/

جدول 
)2.9(  

ال��يةالكائناتأنواععددلحماية��الدولالتحاد)االنقراضمنال��ديدخطرودرجةاملسجلة
)(2017الطبيعة(  

العددال��� أنواعالكائنات
 املسجل

منقرضبرياً  منقرض
بشكلمهدد

 حرج
املهددة
 باإلنقراض

قابل
 لل��ديد

منقريب
 ال��ديد

 ���معت��

 418 0 0 4 0 0 0 422 النباتات

 142 0 0 0 0 0 0 142 الفطريات

 2 0 1 5 0 0 0 8 الثدييات

 1 0 0 0 0 0 0 1 ال��مائيات

 29 0 0 0 0 0 0 29 الزواحف

 315 0 0 5 0 0 2 322 الطيور 

 58 0 170 0 0 0 0 228 الالفقاريات

 965 0 171 14 0 0 2 1152 املجموع
  

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة.   

 أما للنباتاتوالكائناتالبحرية بلغ،باالنقراضةاملهددبالنسبة 6ت(فقد أنواع () من4توزعتبواقع أنواع (

توزعتب��اً )نوع،)22أماعدداألنواعالقابلةلل��ديد،فقدبلغوعواحدلكلمناألسماكوالطيور ون،اتيالثدي

  اعمنالطيور،ونوع��مناألسماك.)أنو 9و(،منالثديياتاً )نوع11(

 
 

 

جدول 
)2.10(  

أنواع الدو��عدد مناالنقراض(لالتحاد خطرال��ديد ودرجة املسجلة الكائناتالبحرية
)(الطبيعة2017لحماية(  

العددالك�� أنواعالكائنات
 املسجل

منقرضبرياً  منقرض
بشكلمهدد

 حرج
املهددة
 باإلنقراض

قابل
 لل��ديد

منقريب
 ال��ديد

 ���مع���

 402 0 0 0 0 0 0 402 النباتات

 47 7 2 1 0 0 0 57 األسماك

 0 0 11 4 0 0 0 15 الثدييات

 379 0 0 0 0 0 0 379 الالفقاريات

 5 0 9 1 0 0 0 15 الطيور 

 20 0 0 0 0 0 0 20 الزواحف

 853 7 22 6 0 0 0 888  ملجموعا

 المصدر: وزارة البلدية والبيئة.   

  

)أ):- 2الغاية التعاونتشملبطرق،االستثمارزيادةالبحوث��و،الريفيةاألساسيةالهياكل��،املعزز��الدو
ويرالتكنولوحياوبنوكالجيناتالحيوانيةوالنباتيةطالزراعيةوخدماتاالرشادالزرا��،و��ت

  منأجلتعزيزالقدرةاالنتاجيةالزراعية��البلدانالنامية،السيما��أقلالبلداننمواً 

  الالزرا��للنفقاتالحكوميةمؤشرالتوجه��املج1-أ-2

)انخفاضًا2017-2015شهدتالف��ة(مياملقدمللمن���نالزراعي�ن،حيثيعكسهذااملؤشرحجمالدعمالحكو 

)مليونريالعام3.2سمدةواملبيداتوالبذور،حيثانخفضتمنحوا��(يمةاملصروفاتع��املزارعمناأل ��ق

2012���)1.7ريالمليون(عام2017قطري. 

جدول
)2.11( 

  )2015 -2017بذور)بالريالالقطري(والبيداتواملسمدةأل قيمةاملصروفاتع��املزارع)ا

 2017 2016 2015 البيان

��عاملصروفاتقيمةاألسمدة(املزارعواملبيدات
  بالريالالقطري  )والبذور 

3,165,000  3,000,000  1,740,000  

  البلدية والبيئةالمصدر: وزارة 
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جدول 
)2.10(  

أنواع الدو��عدد مناالنقراض(لالتحاد خطرال��ديد ودرجة املسجلة الكائناتالبحرية
)(الطبيعة2017لحماية(  

العددالك�� أنواعالكائنات
 املسجل

منقرضبرياً  منقرض
بشكلمهدد

 حرج
املهددة
 باإلنقراض

قابل
 لل��ديد

منقريب
 ال��ديد

 ���مع���

 402 0 0 0 0 0 0 402 النباتات

 47 7 2 1 0 0 0 57 األسماك

 0 0 11 4 0 0 0 15 الثدييات

 379 0 0 0 0 0 0 379 الالفقاريات

 5 0 9 1 0 0 0 15 الطيور 

 20 0 0 0 0 0 0 20 الزواحف

 853 7 22 6 0 0 0 888  ملجموعا

 المصدر: وزارة البلدية والبيئة.   

  

)أ):- 2الغاية التعاونتشملبطرق،االستثمارزيادةالبحوث��و،الريفيةاألساسيةالهياكل��،املعزز��الدو
ويرالتكنولوحياوبنوكالجيناتالحيوانيةوالنباتيةطالزراعيةوخدماتاالرشادالزرا��،و��ت

  منأجلتعزيزالقدرةاالنتاجيةالزراعية��البلدانالنامية،السيما��أقلالبلداننمواً 

  الالزرا��للنفقاتالحكوميةمؤشرالتوجه��املج1-أ-2

)انخفاضًا2017-2015شهدتالف��ة(مياملقدمللمن���نالزراعي�ن،حيثيعكسهذااملؤشرحجمالدعمالحكو 

)مليونريالعام3.2سمدةواملبيداتوالبذور،حيثانخفضتمنحوا��(يمةاملصروفاتع��املزارعمناأل ��ق

2012���)1.7ريالمليون(عام2017قطري. 

جدول
)2.11( 

  )2015 -2017بذور)بالريالالقطري(والبيداتواملسمدةأل قيمةاملصروفاتع��املزارع)ا

 2017 2016 2015 البيان

��عاملصروفاتقيمةاألسمدة(املزارعواملبيدات
  بالريالالقطري  )والبذور 

3,165,000  3,000,000  1,740,000  

  البلدية والبيئةالمصدر: وزارة 
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مجموعالتدفقاتالرسمية(املساعدةاالنمائيةالرسميةمضافاال��اتدفقاترسميةاخرى)ا��القطاع2.أ.2

  الزرا��

انخفضــــتقيمــــةاملســــاعداتاإلنمائيــــةالرســــميةاملقدمــــةللقطــــاع�الزرا�ــــ�ــــ� الــــدولالناميــــةمــــنقرابــــة)452.5(

%).259(بنحـوتقـدرانخفـاضبنسـبةأي2017،عـامقطـري ريـالمليـون ))180.4��ـ�2015عـامقطـري ريـالمليون 

التنميـــةأهـــدافلتحقيـــقاملقدمـــةاملســـاعدات�جمـــا��مـــن%))27نحـــوالقطـــاعلهـــذااملســـاعداتهـــذهنســـبةوبلغـــت

 .2017للعامالناميةالدول ��املستدامة

جدول
)2.12( 

  ))2015-2017الثانيبالريالالقطري الهدفحسباالنمائيةاملساعداتقيمة

 2017 2016 2015 اسمالهدف الهدف

  452,540,577 306,607,189 181,380,852الجوع 2

 المصدر: وزارة الخارجية

  

) وت�س��الحصولع��- 2الغاية وم�تقا��ا، األساسية أسواقالسلع أداء تداب��لضمانسالمة اعتماد ج):
��األسواقعناملعلوماتوذلك ذلكعناالحتياطياتمناألغذية، �� بما الوقتاملناسب،

  للمساعدةع��الحدمنشدةتقلبأسعارها

 مؤشرمفارقاتأسعاراألغذية1-ج-2

يعكساملس��لكألسعار���القياملجموعةالرقماألغذية����النس��التغأمقدارواملشروباتسعارالغذاءتمثل��ال

املؤشر.خالل���ةزمنيةمحددةملعظماملس��لك�ن��املجتمعخاصاالس��ال�ال ُيعدكونه���وترجعأهميةهذا

اقتصادياً  القرار مؤشرًا ومتخذي االقتصادي�ن قبل من يستخدم للمنتجاتهامًا السعرية السياسة وضع ��

 .عيشةومراقبةالتضخموالسياساتالحكوميةاملتعلقةبالتحكم��تكاليفاملالغذائية

)الف��ةخاللالغذاءملجموعةاملس��لكألسعار���القياالرقم��2012و�ش-2018بسيطموجب��تغحصول���(

)بمقدارواملشروبات أسعارالغذاء ��ارتفاعالغذا1أي تكلفةالحصولع�� ��ارتفاع يع�� وهذا ،(%بالنسبة ء

بعضأسعاراألغذية.�زمةالحصاراالقتصاديال�للمس��لكوذلكنتيجةأل  ��بسيطارتفاعحصول ���قادت

  حمايةاملس��لك��متابعةأسعارالغذاءوكبحجماحارتفاعها.وتعملاملؤسساتاملعنيةبالدولةل

  

  

 
 

 

)2.1شكل(:ل�امل���لألسعار���ال�ياالغذائيةلالرقممجموعة  
)2012-2018(  
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)2.1شكل(:ل�امل���لألسعار���ال�ياالغذائيةلالرقممجموعة  
)2012-2018(  
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 يمكنالقولبأنأغلبالغاياتاملرتبطةبالهدفالثانيمن،ع��ماسبقوتأسيسًا

والتغذيةالغذائياألمن��وتوفالجوع��عبالقضاءوالخاصاملستدامةالتنميةأهداف

عامقبلتحققتقد2030املحسنةتسهلدخول��عقطرسكانجميعيحصلحيث،

الدو  قيام ع�� عالوة الغذائية، احتياجا��م ع�� الحصول اإلجراءاتلهم بـاتخاذ لة

��متمموقعقطردولةتبوءانعكسماوهذا،الغذائياالحتياطي��عللمحافظةاملناسبة

  .(2018عامليًالعام��22مؤشراألمنالغذائيالعاملي،إذجاءتباملرتبةاألو��عربيًاوالــــ(

��دفاملحافظةو��إطارتعزيزالزراعةاملستدامةتبنتالدولةبرامجومشاريعتس

كما التنوع، لهذا الكفؤة وتأم�ناإلدارة والنباتاتاملزروعة للبذور التنوعالجي�� ع��

من تأتي ال�� املنافع لتقاسم والدول املنظماتوالهيئاتالدولية مع الدولة وتتعاون

  خاللاستخداماملواردالجينية.

نعكسبشكلكب����والذيا،وتواجهدولةقطرتحدياتفيمايتعلقبسوءالتغذية

البالغ�ن 40الذينيعانونمنالبدانة(بارتفاعنسبة  وكذلك70والوزنالزائد(%) (%

  األطفالالذينيعانونأيضًامنارتفاعمعدالتزيادةالوزنوالبدانة.
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ضمانتمتعالجميعبأنماطعيشالهدفالثالث:

  صحيةوبالرفاهية��جميعاألعمار

  
مناألعمارجميع��للجميع يرميالهدفالثالثمنأهدافالتنميةاملستدامةإ��ضمانتوف��الصحةوالرفاه

���األمراضوخفض الرئيسة، األمراضالسارية وإ��اء والطفل، األم وصحة اإلنجابية الصحة تحس�ن خالل

الج حصول وضمان للجميع، الصحية التغطية وتحقيق والبيئية، اآلمنةالسارية واللقاحات األدوية ع�� ميع

.تحملهايمكن��والوالفعالة  
  

)1-3الغايةمنأقل���النفاسيةللوفياتالعامليةالنسبةخفض:(70لكل100,000حالةاألحياءاملواليدمن
عام2030بحلول  

 نسبةالوفياتالنفاسية 1- 3-1

)من��مولودألفمئةلكلاألمهاتوفياتمعدل4.7انخفضعاموفاةحالة(2012)��0.0إعاموفاةحالة(

2017عاماملستدامةالتنميةخطة��املحددةالغايةهذهقطردولةحققتوقد،2030) )حالةوفاةنفاسية70بــ

يشكلأيتحديلدولةقطر،حيث�س��الجهاتلكلمئةألفوالدةحيةمتحققةقبلاملوعدبف��ةطويلةوال 

الخدمات��توفخاللمن،وبعدها الصحيةاملختصةبالدولةإ��تحقيقحياةآمنةلألمهاتقبلالوالدةوأثناءها

  املالئمة��مجالالصحةاإلنجابيةوالجنسية.

جدول 
)3.1(  

لكلاألمهاتوفيات100,000معدل)الجنسيةحسب��2012مولود-2017(  

 2017 2016  2015  2014  2013  2012  الجنسية

 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0  قطريات

 ���  6.9 0.0 5.7 10.9 0.0 0.0قطريات

 0.0 0.0 11.3  3.6 0.0 4.7  املجموع

  ، نشرة المواليد والوفيات. حصاءالمصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جھاز التخطيط واإل

3-1 -2 ��الالوالداتمهرةنسبةصحيونأخصائيونعل��ايشرف 

)وبنسبةقطردولة��الوالداتجميع100تمتمهرةأخصائي�نقبلمن��طإشرافوتحتاملستشفياتداخل(%

)الف��ةالوالدة.2018-2012خاللأثناءلألمهاتالصحيةالرعايةخدمات��توف��الشاملةالتغطيةيعكسوهذا(  
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)3.1شكل(:الوالداتنسبةيشرف��المهرةعل��اصحيونأخصائيون)2012-2018(  

  
  

)عام2-3الغايةبحلول يمكن�فاد��ا وفياتاملواليدواألطفالدونسنالخامسةال�� ���ا� :( 2030��س� ،
���األقل��عاملواليدوفياتخفضهدفبلوغ���البلدان12جميعكل��وفاة1,000حالة

وفياتوخفض،��مولود���الخامسةسندون25األطفالكل��األقل��عوفاة1,000حالة
��مولود  

3-2 -1 الخامسةسندوناألطفالوفياتمعدل 

�يرتبطحيث بالدولة، النظامال��ي ملعرفةمدىكفاءة مهمًا نفسُيعدمؤشرمعدلوفياتاألطفالمؤشرًا ي

فالدونسنالخامسةمنالعمرلكلألفمولود�يانخفضمعدلوفياتاألطفقد.الوقتبالوقايةواالستشفاء

)8.8منعاموفاةحالة(2012)���6.7عاموفاةحالة(2017الوسطىوآسياأوروباي�مثيلهمنأفضلأنه���،

)9البالغ)البالغالشماليةأمريكاي�و،(7نظ��همنأقللكنه.الخامسةسنةدوني�مولودألفلكلوفاةحالة(

)حالةوفاة�ي25بـ.(2030)و��ذاحققتدولةقطرهذهالغايةاملحددةبالتنميةاملستدامة4االتحاداألوروبي)�ي

  كلألفمولود�ي.

جدول 
)3.2(  

 لكل الوفيات (عدد الخامسة سن دون األطفال وفيات حسب1000معدل (�� مولود
)2012الجنسية-2017(  

 2017 2016  2015  2014  2013  2012  الجنسية

 6.8 7.2 9.9 8.3 8.7 8.5  قطريون 

 ���  8.9 6.9 7.9 8.6 7.0 6.6قطري�ن

 6.7 7.1 9.0 8.1 7.8 8.8  املجموع

  ، نشرة المواليد والوفيات. حصاءالمصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جھاز التخطيط واإل

القولويمكنالصحيةالسياساتبفضلوذلك الدولاملتقدمة �ي قطراق��بتمناملستوىالسائد بأندولة

ي�التوسعخاللمنلالطفالاألساسيةاالحتياجاتمختلف��توفي�ساهمت��والالدولة الفعالةال��انت����ا

عالوةعنتنظيمبناءمراكزالرعايةالصحيةلألطفالوالقيامبحمالتالتطعيمضداألمراضالوب ائيةواملعدية،

  حمالتالتوعيةالصحية.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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3-2 -2 )الوالدة��حديوفيات0معدل –28(يومًا 

)من��مولودألفلكلقطردولة��الوالدة��حديوفياتمعدل4.3انخفضعاموفاةحالة(2012)��3.1إ(

عاموفاةما�ع��2017حالةوهو،بنسبةانخفض28أنه)الف��ةخالل%2012–2017املعدلهذااق��بوقد.(

األوربياالتحاد��ن���همنبلغالوالي3(والذيلدىن���هعنويقل،وفاةحالة(املتحدةاتمعدلبلغحيث،

)ف��االوالدة��حدي6وفيات(وفاةحالةعام��مولودألفاملت2017لكلاململكة��و،)��إف��اوصل��ال4حدة(

املستدامةبالتنميةاملحددةالغايةهذهقطردولةحققتو��ذا.��مولودألفلكلوفاة2030حالة) )حالة12بـ

.��مولودألفكل��وفاة  

جدول 
)3.3(  

لكلالوفياتعدد) الوالدة حسبالجنسية1000)معدلوفياتحدي�� (��2012مولود -
2017(  

 2017 2016  2015  2014  2013  2012  الجنسية

 3.8 3.9 5.1 3.3 4.1 3.5  قطريون 

 ���  4.7 4.0 3.8 4.4 2.8 2.8قطري�ن

  3.1 3.1 4.6 3.7 4.1 4.3  املجموع

 ، نشرة المواليد والوفيات حصاءالمصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جھاز التخطيط واإل

الجهودويعكسالدولة��))يوم)0 -28الوالدةحدي��(املواليدوفياتمعدلانخفاضفإنالبيان،عنو���

برامجتب��ع��عالوةللمرأة،االنجابيةالصحةالسيماالصحيةالسياساتمجال��الدولة��اتقومال��الحثيثة

 .الوالدةحديثالطفلبصحةللعناية

) 3- 3الغاية اإليدزوالسلواملالريا أوبئة ع�� القضاء :(الكبدياالل��اب ومكافحة املهملة واألمراضاملدارية
عامبحلولاألخرىاملعديةواألمراضباملياهاملنقولةواألمراض2030الوبائي  

3-3 -1 لكلالبشريةاملناعةنقص�بف��والجديدةاإلصابات1,000عددمنمصاب���شخص
 السكانحسبالجنسوالعمروالفئاتالرئيسيةمنالسكان

- 2015طيلةالف��ة(اإلصاباتالجديدةبف��و�نقصاملناعةالبشريةلكلألفشخصمنالصفردتق��بعد

مشكلةصحيةع��مستوى(لكلألفشخص،وهذا�ع��بأنمرضاإليدزاليمثل0.01()،حيثبلغاملعدل2017

أهمها أسبابمن لعدة يرجع وهذا العامة، الصحة وزارة ��االختصاصجهاتوتقارير لوثائق طبقًا الدولة

القومسيونإدارةتعتمدها��الاالح��ازيةالسياسةم��ا�ومن،املختصةالجهاتا��تقوم��الالوقائيةاإلجراءات

  لدولةمنالخارج.الط��لضمانعدمدخولاملرضإ��ا

   

 
 

 

جدول 
)3.4(  

لكلالبشريةاملناعةنقص�بف��والجديدةاإلصابات1,000عددشخص���
  ))2015 -2017مصابمنالسكان

 2017 2016 2015 البيان امل����

 الجنس
 0.01 0.01  0.01 ذكور 

 0.00 0.00 0.00  اناث

 الجنسية
 0.03 0.02 0.02 قطر��ن

 0.01 0.01 0.00 غ��قطر��ن

فئاتال
 العمرية

من15أقل0.00 0.00 0.00 سنة 

15–240.00 0.01 0.01 سنة 

25����ف0.01 0.01 0.01 سنة 

 0.01 0.01 0.01 اإل�ما��

  المصدر: وزارة الصحة العامة     

للسكان والثقافية العرقية ال���يبة منتعدد قطروبالرغم دولة انتشارمرضنقصاملناعةغ�� �� معّدل أن

األيدزملكافحة���الو�ال��نامتطبيق���ذلك��السببويعود،نسبًيامنخفًضايعّدقطردولة��"األيدز"املكتسبة

�س��اتيجيةالكشفاملبكرعناملرضومعالجته. حولمرضنقصال��نام���د�و والذييتب�� نشرالو�� ���

  "األيدز"وتوف��أفضلرعايةصحّيةممكنةللمر���امل�اب�ن��ذااملرض��دولةقطر.املناعةاملكتسبة

3-3 -2 لكلالسلداءانتشار100,000معدلشخص 

��السلمرضانتشارمعدلانخفض)الف��ةخالل2018-2012الدولة()منانخفضحيث،27.9مئةلكلحالة

)���(السكانمن27.2ألفعامحالة(2018)قدرهاأنخفاضبنسبةأي،2.5.(%  

جدول 
)3.5( 

لكلالسلبداءاصابةحدوث100,000معدل)2012شخص-2018(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27.9 23.5 21.0 22.0 19.3 23.3 27.2 

  المصدر: وزارة الصحة العامة.

اس��اتيجيةدحرالسلواعتمد��اجمعيةالصحةالعامليةنمنظمةالصحةالعامليةقدأعدتوتجدراألشارة���أ

مايو ��2014وخفض عنه منالوفياتالناجمة السلبالحد وباء ع�� الدولللقضاء لجميع لتكونمخططًا

وتحدداالس��اتيجيةالغاياتالعامليةاملتعلقةنالتكاليفالكارثيةالناتجةعنهمعدالتاإلصابةبهوالتخلصم .

باألثر)بنسبةالسلعنالناجمةالوفياتمعدلخفض��90واملتمثلةبنسبةالجديدةالحاالتعددوخفض،(%

)80عاميب�نالف��ة��(%2015السل.2030وعنناتجةكارثيةلتكاليفاسرةأيتحملعدموضمان،  
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جدول 
)3.4(  

لكلالبشريةاملناعةنقص�بف��والجديدةاإلصابات1,000عددشخص���
  ))2015 -2017مصابمنالسكان

 2017 2016 2015 البيان امل����

 الجنس
 0.01 0.01  0.01 ذكور 

 0.00 0.00 0.00  اناث

 الجنسية
 0.03 0.02 0.02 قطر��ن

 0.01 0.01 0.00 غ��قطر��ن

فئاتال
 العمرية

من15أقل0.00 0.00 0.00 سنة 

15–240.00 0.01 0.01 سنة 

25����ف0.01 0.01 0.01 سنة 

 0.01 0.01 0.01 اإل�ما��

  المصدر: وزارة الصحة العامة     

للسكان والثقافية العرقية ال���يبة منتعدد قطروبالرغم دولة انتشارمرضنقصاملناعةغ�� �� معّدل أن

األيدزملكافحة���الو�ال��نامتطبيق���ذلك��السببويعود،نسبًيامنخفًضايعّدقطردولة��"األيدز"املكتسبة

�س��اتيجيةالكشفاملبكرعناملرضومعالجته. حولمرضنقصال��نام���د�و والذييتب�� نشرالو�� ���

  "األيدز"وتوف��أفضلرعايةصحّيةممكنةللمر���امل�اب�ن��ذااملرض��دولةقطر.املناعةاملكتسبة

3-3 -2 لكلالسلداءانتشار100,000معدلشخص 

��السلمرضانتشارمعدلانخفض)الف��ةخالل2018-2012الدولة()منانخفضحيث،27.9مئةلكلحالة

)���(السكانمن27.2ألفعامحالة(2018)قدرهاأنخفاضبنسبةأي،2.5.(%  

جدول 
)3.5( 

لكلالسلبداءاصابةحدوث100,000معدل)2012شخص-2018(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27.9 23.5 21.0 22.0 19.3 23.3 27.2 

  المصدر: وزارة الصحة العامة.

اس��اتيجيةدحرالسلواعتمد��اجمعيةالصحةالعامليةنمنظمةالصحةالعامليةقدأعدتوتجدراألشارة���أ

مايو ��2014وخفض عنه منالوفياتالناجمة السلبالحد وباء ع�� الدولللقضاء لجميع لتكونمخططًا

وتحدداالس��اتيجيةالغاياتالعامليةاملتعلقةنالتكاليفالكارثيةالناتجةعنهمعدالتاإلصابةبهوالتخلصم .

باألثر)بنسبةالسلعنالناجمةالوفياتمعدلخفض��90واملتمثلةبنسبةالجديدةالحاالتعددوخفض،(%

)80عاميب�نالف��ة��(%2015السل.2030وعنناتجةكارثيةلتكاليفاسرةأيتحملعدموضمان،  
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فقد،البيانعن���القومسيون وفحوصاتباعتماداملتبعةالسياسةأسهمتللحصولاملتقدم�نلجميع��الط

،ناجحبشكلاملكتشفةالحاالتوعالج،املبكرالتشخيص��،اإلقامة��عحيثجهودفيهتتضافرالصحةوزارة

معمؤسسةحمدالطبيةوالرعايةالصحيةاألوليةوكذلكالقطاعالخاص،كمايتمفحصجميعمخالطيالعامة

  .وهممناملرضوإعطا��مالعالجالالزمإذااستدعتالضرورةذلكمر���السلوالتأكدمنتعرضهمأوخل

3-3 -3 لكلباملالريااإلصابةحاالت1,000عددشخص 

)0.2إ��(2012)حالةعام0.4املالريالكلألفنسمةمنالسكانمن)اتإ��تراجعمعدلإنتشار حصاءتش��اإل 

عام2018حالة) املؤسساتالصحية51أيبمعدلانخفاضقدره تقوم��ا ويأتيذلكنتيجةللجهودال�� (%

بمرضبالدولةاملالريا للتوعية العديداستعدادمعخصوصًا،منهللحمايةالالزمةالوقائيةاإلجراءاتاتخاذوأهمية

  .منالسكانللسفرخارجقطرلقضاءعطالتالصيف

جدول 
)3.6( 

لكلباملالريااصابةحدوث1,000معدل)2012شخص-2018(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

  المصدر: وزارة الصحة العامة.     

كلالحاالتمئاتتشخيصيتمأنهبيد،قطر��املتوطنةاألمراضمنليساملالريامرضفإن،بالذكرالجديرومن

يتوطن��الالدول��إاألشخاصبعضلسفرنتيجةاملرض.عامهذاف��ا  

3-3 -4 لكل(ب)الوبائيالكبدل��اب�بأمراضاإلصابات100,000عددالسكانمن  

)منالدولة��نسمةألفمئةلكل إل��ابالكبد(ب) حالةلكلمئةألفمن30.6انخفضمعدلانتشارداء

)��إ(28.0السكانعاميب�نحالة(2012ويأ2018و،مكافمجال��قطردولةنجاحتيإحةالوبائيالكبدل��اب

دولة��العامةالصحةمجال��الخ��يةوالجمعياتواملؤسساتالحكوميالقطاعب�ناملستمرالتعاونثماركأحد

والذييمثلقطرباتيحتذى عامليًا،حيثتنفذدولةقطراس��اتيجيةمحكمةللسيطرةوالقضاءع��بهنموذجًا

أربعة��عباالرتكازاملرض ع��تكاملجهودوزارةالصحةالعامةومؤسسةحمدهذا أركانأساسيةيتمتنفيذها

منوالعديدالداخليةبوزارةالصحيةوالخدماتالقطرياألحمروالهاللاألوليةالصحيةالرعايةومؤسسةالطبية

  .الجهاتاألخرى 

جدول 
)3.7( 

لكلالوبائيالكبدب�ل��اباصابةحدوث1,000معدلالسكانمن  
)2012-2018(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

30.6 39.6 20.0 10.0 8.4 20.3 28.0 

  المصدر: وزارة الصحة العامة.     

 
 

 

  املهملةاملداريةاألمراضالذينيستلزمونتدخالتملكافحةاألشخاصعدد 5- 3-3

 يمكنالوقاية مناألمراضال�� مجموعة املهملة الناسيقصدباألمراضاملدارية تؤثرع�� وال�� ومعالج��ا م��ا

قطركانتوملا،املداريةاملناطق��تنتشر��و،ل��ا�الوصوليصعبمناطق��يعيشونوالذينوضعفافقرًااألشد

نالحظلذا،املداريةاألمراضف��ابمااألمراضلجميعالشاملالعالج��توف��عترتكزشاملةصحيةسياسةتنتهج

شخاصالذينيتلقونالعالجمناألمراضاملداريةبسيطجدًاواليشكلسوىنسبةضئيلةللغايةمنبأنعدداأل

)السكان0.0014عددلعامالسكان��جما�من(2018الوفادةالعمالةمن��الحاالتهذهأغلببأن من،علمًا

منالسيمااملداريةفريقيا.أاملناطق  

جدول 
)3.8( 

األشخاصالذينعدد يستلزمونتدخالتملكافحةاألمراضاملداريةاملهملة  
)2015-2018(  

2015 2016 2017 2018 

39 30 78 40 

 المصدر: وزارة الصحة العامة.     

)4- 3الغايةوالعالجالوقاية��بتوفالثلثبمقداراملعدية���األمراضعنالناجمةاملبكرةالوفياتخفض :(
والسالمةالصحةوتعزيزعامبحلول2030العقلية  

3-4 -1 واألمراضالسكريوداءوالسرطانالدمويةواألوعيةالقلبأمراضعنالناجمةالوفياتمعدل
  التنفسيةاملزمنة

انخفضمعدلالوفياتالناجمةعنأمراضالقلبواألوعيةالدمويةأوالسرطانأومرض السكريأو

الوفياتحاالت�جما��من)7.1(2012���عام)10.8(منعاماً ))30-70ب�نالقطري�نب�نالتنف���الجهازأمراض

)34.3قدرهاانخفاضبنسبةأي2017،لعام عنداألمراضهذاعنالناجمةالوفياتحاالتارتفعتكما%)

)12.6(منانخفاضاً الذكور عندالوفياتحاالتشهدتبينما2017،عام)15(2015���عام))14.4مناإلناث

  %).13.5(قدرهاانخفاضبنسبةأي2017عام)2012���)10.9عام

جدول 
)3.9( 

السكري وداءوالسرطانالدمويةواألوعيةالقلبأمراضعنالناجمةالوفياتمعدل
70العمرو30العمرب�ن%���محولةالوفاةاحتماالت(املزمنةالتنفسيةواألمراض

  )2015-2017للق�ري�ن()سنة
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

أمراضعن الوفياتالناجمة
أو الدموية األوعية و القلب
أوالسكريمرضأوالسرطان

 أمراضالجهازالتنف���

 10.9 8.4 9.7 10.1 10.9 12.6 ر و ذك

 15 11.5 9.9 11.8 12.6 14.4 اناث

 7.1 5.7 9.6 8.6 8.9 10.8 املجموع

 الصحة العامة وحسابات جھاز التخطيط واالحصاءالمصدر: وزارة 
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  املهملةاملداريةاألمراضالذينيستلزمونتدخالتملكافحةاألشخاصعدد 5- 3-3

 يمكنالوقاية مناألمراضال�� مجموعة املهملة الناسيقصدباألمراضاملدارية تؤثرع�� وال�� ومعالج��ا م��ا

قطركانتوملا،املداريةاملناطق��تنتشر��و،ل��ا�الوصوليصعبمناطق��يعيشونوالذينوضعفافقرًااألشد

نالحظلذا،املداريةاألمراضف��ابمااألمراضلجميعالشاملالعالج��توف��عترتكزشاملةصحيةسياسةتنتهج

شخاصالذينيتلقونالعالجمناألمراضاملداريةبسيطجدًاواليشكلسوىنسبةضئيلةللغايةمنبأنعدداأل

)السكان0.0014عددلعامالسكان��جما�من(2018الوفادةالعمالةمن��الحاالتهذهأغلببأن من،علمًا

منالسيمااملداريةفريقيا.أاملناطق  

جدول 
)3.8( 

األشخاصالذينعدد يستلزمونتدخالتملكافحةاألمراضاملداريةاملهملة  
)2015-2018(  

2015 2016 2017 2018 

39 30 78 40 

 المصدر: وزارة الصحة العامة.     

)4- 3الغايةوالعالجالوقاية��بتوفالثلثبمقداراملعدية���األمراضعنالناجمةاملبكرةالوفياتخفض :(
والسالمةالصحةوتعزيزعامبحلول2030العقلية  

3-4 -1 واألمراضالسكريوداءوالسرطانالدمويةواألوعيةالقلبأمراضعنالناجمةالوفياتمعدل
  التنفسيةاملزمنة

انخفضمعدلالوفياتالناجمةعنأمراضالقلبواألوعيةالدمويةأوالسرطانأومرض السكريأو

الوفياتحاالت�جما��من)7.1(2012���عام)10.8(منعاماً ))30-70ب�نالقطري�نب�نالتنف���الجهازأمراض

)34.3قدرهاانخفاضبنسبةأي2017،لعام عنداألمراضهذاعنالناجمةالوفياتحاالتارتفعتكما%)

)12.6(منانخفاضاً الذكور عندالوفياتحاالتشهدتبينما2017،عام)15(2015���عام))14.4مناإلناث

  %).13.5(قدرهاانخفاضبنسبةأي2017عام)2012���)10.9عام

جدول 
)3.9( 

السكري وداءوالسرطانالدمويةواألوعيةالقلبأمراضعنالناجمةالوفياتمعدل
70العمرو30العمرب�ن%���محولةالوفاةاحتماالت(املزمنةالتنفسيةواألمراض

  )2015-2017للق�ري�ن()سنة
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

أمراضعن الوفياتالناجمة
أو الدموية األوعية و القلب
أوالسكريمرضأوالسرطان

 أمراضالجهازالتنف���

 10.9 8.4 9.7 10.1 10.9 12.6 ر و ذك

 15 11.5 9.9 11.8 12.6 14.4 اناث

 7.1 5.7 9.6 8.6 8.9 10.8 املجموع

 الصحة العامة وحسابات جھاز التخطيط واالحصاءالمصدر: وزارة 
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3-4 -2االنتحاروفياتمعدل 

بسبب النتحارا يرتكباالنتحارغالبًا ��قتلنفسه. ،والذياليأس  هوالفعلالذييتضمنتسببالشخصعمدًا

ماإ��كث��ًانف���  ُيعزىأو االكتئاب مثل اضطراباالكتئابيالكحول  أو الفصام أو الهوساملخدرات  أو إدمانتعاطي.

 .2018عام،1.8(حيثقدرتبنحو)ويالحظبأنمعدلالوفياتبسبباالنتحار��قطر��متدنيةجداً 

جدول
)3.10(

معدلاالنتحاروفيات100,000لكلنسمة2018-2015(الجنسحسب( 

 2018 2017 2016 2015 الجنس

 2.3 1.6 1.6 2.4  ر و ذك

 0.1 0.4 0.3 1.2 اناث

 1.8 1.3 1.3 2.1  املجموع

  حصاءالمصدر: وزارة الداخلية وحسابات جھاز التخطيط واإل          

بموجبخطةعملمنظمةإل��مت��منظمةالصحةالعاملية،فقدوتجدراإلشارةإ��أندولةقطربوصفهاعضواً 

النفسيةللصحةالعاملية2020-2013(الصحة(معدلبخفضاملتعلق بالعملمنأجلتحقيقالهدفالعال��

بنسبةالبلدان��10االنتحارعامبحلول%2020.  

)5-3الغاية ��ذلكتعاطياملخدرا): وتناولالكحولتتعزيزالوقايةمناساءةاستعمالاملواداملخدرة،بما
  ع��نحويضربالصحة،وعالجذلك

3-5 -1نطاقتغطيةالتدخالتالعالجية)الخدماتالدوائيةوالنفسانيةوخدماتاعادةالتأهيلوالرعاية
  املخدرةاملوادتعاطيعنالناشئةاالضطرابملعالجة)الالحقة

وخدمة���النفوالدعمالدوائيةالخدماتكافةقطردولةتوفراألشخاصلكافةالالحقةوالرعايةالـتأهيلإعادة
%طيلة100ناجمةعنتعاطياملخدرات،وبلغتنسبةتغطيةالتدخالتالعالجيةتالذينيعانونمناضطرابا

)2018-2012الف��ة.(  

جدول 
)3.11(  

اعادةوخدماتوالنفسانيةالدوائيةالخدمات(العالجيةالتدخالتتغطيةنطاق
الالحقةوالرعايةالتأهيل املخدرةاملوادتعاطيعنالناشئةاالضطرابملعالجة)

)2012-2018(  
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 100 100100100100100100  املجموع

  المصدر: وزارة الصحة العامة

أن��إاإلشارةوتجدرالعامةالصحةوزارةاللجنةمعبالتنسيقاملخدراتتقومملكافحةالوطنية،يتعلقفيما

  .بخططهاوبرامجها��مجالمكافحةاملخدراتوالوقايةم��اوعالجوتأهيلاملتعاط�ن
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)6-3الغايةالنصف الصعيدالعامليإ�� خفضعددالوفياتواإلصاباتالناجمةعنحوادثاملرورع�� :(
عام2020بحلول 

3-6 -1 عنالناجمةالوفياتالطرق معدالت��عاملرورحوادثجراءاالصابات 

)الف��ةخالل ملحوظًا )،2017- 2012شهدمؤشرمعدلالوفياتالناتجةعنإصاباتالحوادثاملروريةانخفاضًا
)بنحوتقدربنسبةاملعدلانخفض38حيثعاميب�نما(%20122017ومئةلكلالوفياتمعدلكانفبينما،

)نسمة12.6ألفحالة(عام2012وفاة)املعدلأصبح،7.7عامحالة(2017الحوادثوفياتمعدلبأنويالحظ،
)البالغ��العالاملعدلعنيقلقطر��17.4املرورية.وفاةحالة(  

أن��إ إ��تطورمنظومةاإلسعاف��قطر،يرجعانخفاضنسبةوفياتوإصاباتحوادثاملروروتجدراإلشارة
ع�� عالوة والحمالتاملروريةزيادة ضبطالسرعة"الرادار"، أهميةالسالمةاملروريةعددأجهزة تؤكدع�� ال��
و واح��اماملركبات،القانون��ستعليمات وو تصاعد الو�� لقواعداملرورزيادة الثقافةارتفاعمستوىو  االنتباه

  .العامةللقيادة

جدول 
)3.12(  

إصاباتعنالناتجةالوفياتمعدللكلاملرورية100,000الحوادثالجنسيةحسبنسمة
)2012-2017(  

 2017 2016  2015  2014  2013  2012  الجنسية

 19.6 19.8 19.1 29.0 37.0 23.9  قطريون 

 ���  10.7 10.1 9.7 8.4 7.1 6.3قطري�ن

 7.7 8.5 9.6 12.1 13.7 12.6  املجموع

  ، نشرة المواليد والوفيات. حصاءالتخطيط واإلالمصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جھاز 

  

)7-3الغايةخدماتذلك �� بما خدماترعايةالصحةالجنسيةواإلنجابية، ضمانحصولالجميعع�� :(
االس��اتيجيات��اإلنجابيةالصحةوإدماج،بهالخاصةوالتوعيةاألسرةتنظيمومعلومات

عامبحلولالوطنية�2030وال��ام  

3-7 -1 نسبة)اإلنجابسن��49-15النساءحديثةبطرقاألسرةتنظيم��إحاج��نُلبيتوالالتي(سنة 

)اإلنجابسن��النساءنسبة15بلغت��49إ)األسرةالتنظيم��إحاج��نُلبيتالالتي(38سنةعنتقل��و(%

)البالغ��العال25املعدل)��إالنسبةوتصل،(%40و،القطرياتعند(%37.4%.القطريات���عند(  
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)3.2شكل:()اإلنجابسن��النساء49-15نسبةاألسرةتنظيم��إا���ن�ُلبيتوالالتي(سنة)2012(  
  

  

 2012، مسح العنقودي المتعدد المؤشرات  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل 

سنة)15-49اإلنجابسن��النساءنسبة���النظروعند فئاتوفقاألسرةتنظيم���حاج��نُلبيتالالتي)

العمريةالفئة��األقلالنسبةكانتبينما(،سنة)30 -34العمريةالفئة��كانتاألع��النسبةبأننالحظالعمر،

)15-24سنة ��تحبذالوال��العمريةالفئةهذه��امل��وجةللمرأةالثقا��املستوى تدني���يرجعربماوهذا)

 .وآخرحملب�نواملباعدةالحمل،موانعاستخدامخاللمناألسرةتنظيم���األو��الزواجمراحل

)اإلنجابسن��الالتيالنساءنسبة15وتتفاوت���49الحالةوفقاألسرةتنظيم���حاج��نُلبيتالالتي(سنة

)ماب�ناالعدا33.7التعليميةالشهادةحملةعند(%)حملة38.7ديةعند(%،الثانوية)39.0الشهادةحملةلدى(

)منوتق��ب��فأع33.8الجامعية)تبلغبينما،االبتدائيةالشهادةحملةعند(%27.5مستواهنيقلالالتيعند(%

 التعلي��عنالشهادةاالبتدائية.

3-7 -2 )املراهقاتلدىالوالداتسنة14-10معدل،15-19العمريةالفئةتلك��امرأةألفلكل(سنة 

امـرأةألـفلكـل)عامـاً 10-14(العمريـةالفئـةمـناملراهقاتلدى)قطريةو���قطرية(اإلجما��الوالداتمعدليبلغ

��دولةقطر،صفرًابينماشهداملعدللدىاملراهقاتمنالفئةالعمرية)15-19(سـنة ًانخفاضـامـن��حـوا)14.1(

نظ�ـ�هعـنيقـلاملعـدلوهـذا2017،عـامامرأةألفلكلوالدةحالة)2012���)9.8عامامرأةألفلكلوالدةحالة

مراهقــةع�ــ�التــوا��لعــامامــرأةألــفلكــل(والدة18.0و())10.0بلــغحيــثمريكــاالشــمالية،دولاالتحــاداألوربــيوأ�ــ�

2017.ويــنخفضاملعــدلعنــداملراهقــةالقطريــة�ــ��)4.9(حالــةوالدةلكــلألــفامــرأة،قطريــةبينمــايرتفــععنــداملــرأة

���القطريةليصل���)13.0(حالةوالدةلكلألفامرأة���قطريةعام2017.  
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جدول 
)3.13(  

)املراهقاتلدىالوالدات14-10معدلسنة ،15 -19لكل امرأةحسبالجنسية1000سنة)
)العمرية2017-2012والفئات(  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  الفئاتالعمرية الجنسية

  قطريون 
 10-140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 
 15-194.9 5.7 6.5 7.4 7.5 7.8 سنة 

  ���قطري�ن
 10-140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 
 15-1913.0 13.4 13.2 12.7 17.3 19.4 سنة 

  املجموع
 10-140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 
 15-199.8  10.3 10.6 10.5 13.0 14.1 سنة 

  ، نشرة المواليد والوفيات.حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)القطرياتاملراهقاتلدىالوالداتمعدلانخفاض��تفس15ويمكن���19تعليمهمألكمالتفضيلهم��� عامًا)

  ع��حسابالزواجاملبكر،بعكساملراهقات���القطريات.

- 15مضاعفاتالحملوالوالدة��السببالر�ي���للوفاةب�نالفتيات��الفئةالعمريةجديربالذكر،فإنومنال

19ي��وجنالالتيوالفتيات.ماسنة���الحملويؤخرنالحقوقت��للتمتع��أكفرصةلهنتتاحاملراهقةسنبعد

  .بصحةأوفر،وتحصيلتعليمأع��،وبناءحياةأفضلألنفسهنوألسرهن

8- 3(الغاية :(الحصولوامكانيةاملاليةاملخاطرمنالحمايةذلك�� بما تحقيقالتغطيةالصحيةالشاملة،
األدوية ع�� الجميع حصول وإمكانية الجيدة، األساسية الصحية الرعاية خدمات ع��

  واللقاحاتاألساسيةاملأمونةوالجيدةوالفعالةوامليسورةالتكلفة

3-8 -1تغطيةتوافرالخدماتلصحيةااالساسية)املعرفةباعتبارهامتوسطالتغطية��التوفرالخدمات
الجدد،واملواليداالمهات،وصحةاالنجابية،الصحةتشملال��الكاشفةاالجراءاتا��املستندةاالساسية
لدىال��االوصول وامكانيةالخدمات،توف��ع��والقدرةاملعدية،���واالمراضاملعدية،واالمراضواالطفال،
  )السكان

)الكاملالشمولحد األساسية مؤشرتوافرالخدماتالصحية السكاناملشمولونبالرعاية100بلغ لجميع (%

)الف��ةطيلةاألولية2015الصحية-2018األطفالكشللاألمراضمنالعديد��عالقضاء��ساهمالذياألمر،(

  سعالالديكي...الخ،حيثاختفتجميعهاتقريبًامنالدولة.والكزازالوليديوالدف��ياوالتيتانوسوال

جدول 
)3.14(  

توفرال��التغطيةمتوسطباعتبارهااملعرفة(االساسيةالصحيةالخدماتتوافرتغطية
وصحةاالنجابية،الصحةتشملال��الكاشفةاالجراءاتا��املستندةاالساسيةالخدمات
والقدرةاملعدية،���واالمراضاملعدية،واالمراضواالطفال،الجدد،واملواليداالمهات،

  )()2012-2018السكانلدىال��االوصول وامكانيةالخدمات،توف��ع��

  2012  2013  2014  2015  2016 2017 2018 

 100 100 100 100 100 100 100  املجموع

  المصدر: وزارة الصحة العامة
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جدول 
)3.13(  

)املراهقاتلدىالوالدات14-10معدلسنة ،15 -19لكل امرأةحسبالجنسية1000سنة)
)العمرية2017-2012والفئات(  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  الفئاتالعمرية الجنسية

  قطريون 
 10-140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 
 15-194.9 5.7 6.5 7.4 7.5 7.8 سنة 

  ���قطري�ن
 10-140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 
 15-1913.0 13.4 13.2 12.7 17.3 19.4 سنة 

  املجموع
 10-140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 
 15-199.8  10.3 10.6 10.5 13.0 14.1 سنة 

  ، نشرة المواليد والوفيات.حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)القطرياتاملراهقاتلدىالوالداتمعدلانخفاض��تفس15ويمكن���19تعليمهمألكمالتفضيلهم��� عامًا)

  ع��حسابالزواجاملبكر،بعكساملراهقات���القطريات.

- 15مضاعفاتالحملوالوالدة��السببالر�ي���للوفاةب�نالفتيات��الفئةالعمريةجديربالذكر،فإنومنال

19ي��وجنالالتيوالفتيات.ماسنة���الحملويؤخرنالحقوقت��للتمتع��أكفرصةلهنتتاحاملراهقةسنبعد

  .بصحةأوفر،وتحصيلتعليمأع��،وبناءحياةأفضلألنفسهنوألسرهن

8- 3(الغاية :(الحصولوامكانيةاملاليةاملخاطرمنالحمايةذلك�� بما تحقيقالتغطيةالصحيةالشاملة،
األدوية ع�� الجميع حصول وإمكانية الجيدة، األساسية الصحية الرعاية خدمات ع��

  واللقاحاتاألساسيةاملأمونةوالجيدةوالفعالةوامليسورةالتكلفة

3-8 -1تغطيةتوافرالخدماتلصحيةااالساسية)املعرفةباعتبارهامتوسطالتغطية��التوفرالخدمات
الجدد،واملواليداالمهات،وصحةاالنجابية،الصحةتشملال��الكاشفةاالجراءاتا��املستندةاالساسية
لدىال��االوصول وامكانيةالخدمات،توف��ع��والقدرةاملعدية،���واالمراضاملعدية،واالمراضواالطفال،
  )السكان

)الكاملالشمولحد األساسية مؤشرتوافرالخدماتالصحية السكاناملشمولونبالرعاية100بلغ لجميع (%

)الف��ةطيلةاألولية2015الصحية-2018األطفالكشللاألمراضمنالعديد��عالقضاء��ساهمالذياألمر،(

  سعالالديكي...الخ،حيثاختفتجميعهاتقريبًامنالدولة.والكزازالوليديوالدف��ياوالتيتانوسوال

جدول 
)3.14(  

توفرال��التغطيةمتوسطباعتبارهااملعرفة(االساسيةالصحيةالخدماتتوافرتغطية
وصحةاالنجابية،الصحةتشملال��الكاشفةاالجراءاتا��املستندةاالساسيةالخدمات
والقدرةاملعدية،���واالمراضاملعدية،واالمراضواالطفال،الجدد،واملواليداالمهات،

  )()2012-2018السكانلدىال��االوصول وامكانيةالخدمات،توف��ع��

  2012  2013  2014  2015  2016 2017 2018 

 100 100 100 100 100 100 100  املجموع

  المصدر: وزارة الصحة العامة
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قطرسكانلجميعاألساسيةالصحيةالخدمات��بتوفيتعلقفيماالكاملةالتغطيةتحقيقفإن،البيانعن���و

للمستشفيات يعودإ��توسعالدولة��إنشاءاملراكزالصحيةاألولية��مختلفمناطقالدولة،عالوةع��بنا��ا

  ن�نواملقيم�ن.التخصصيةال��تقدمخدما��اأوأنشط��الكافةاملواط

3-8 -2مجموعمنكحصةمحسوبةالصحة��ع���كبنفقاتاملعيشيةأسرهمتصرفالذينالسكاننسبة
  انفاقاألسراملعيشيةأودخلها

) �وا�� للفرد الصحة نسبته(98.5بلغتقيمةاإلنفاقالشهريع�� ريالقطريتمثلما (2.03��إجمامن (%

للفردالشهري1.30و(اإلنفاقلتصلالفرددخلزادكلمااإلنفاققيمةوترتفع،للفردالشهريالدخل��إجمامن(%

)الدخولأصحابلدىالصحة��عالشهرياإلنفاق50قيمة)��إفوق الفريالفما (303تمثلقطريريال (

 %)مناإلنفاقالشهريللفرد.(%)5.10منالدخلالشهريو3.28(

جدول
)3.15(  

 الصحيةمتوسط والخدمات الرعاية ع�� القطري بالريال شهريًا الفرد إنفاق  ونسبة
)2012/2013(  

للرعايةاالنفاقفئات
 الصحية

للفردالشهرياالنفاقنسبة
منالصحيةالرعاية��ع

إ�ما��االنفاقالشهريللفرد

للفردالشهرياالنفاقنسبة
منالصحيةالرعاية��ع

الشهريالدخل��للفردإ�ما

الشهرياالنفاقمتوسط
ع��للفردالصحيةالرعاية

1 من2.05 0.04 0.05 2,500أقل 

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 
9 22,500 - 2.13 1.12 127.13 
10 25,000 - 2.22 1.40 99.89 
11 27,500 - 2.41 1.70 133.01 
12 30,000 - 2.11 1.28 127.24 
13 32,000 - 2.20 1.27 99.50 
14 35,000 - 2.50 1.57 131.00 
15 40,000 - 3.40 1.95 185.53 
16 50,000 - 3.78 2.17 181.25 

17 50,000 ��ف�ك  5.10 3.28 303.97 

 98.49 1.30 2.03 املجموع

، ومتوسط انفاق الفرد شھريا  2012/2013لایر قطري عام  7583.2* مالحظة: متوسط دخل الفرد شھريا 
 لایر قطري. 98.5

  .2012/2013مسح انفاق ودخل األسرة  -  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

 
 

 

تشملهمالسكانجميعألنوذلكجدًامتدنيالصحيةوالرعايةالخدمات��عاألفرادإنفاقبأنالجدولمنيتضح

 وكما الصحةالخدماتالصحيةاملجانيةأوشبهاملجانية. منح�ا��ويالحظارتفاعاإلنفاقالشهريللفردع��

)67.5عامقطريريال(2006/2007)��ح�ا��قط98.5إريال(عام2012/2013ري��ح�ابلغتزيادةبنسبةأي

)46)منالشهرياإلنفاق��اجمامنالصحة��عالفردانفاقنسبةارتفعتكما(%1.9عام(%2006/2007��إ

)2عام (%2012/2013)منالفرددخل��إجمامنالصحة��عالشهرياإلنفاقنسبةانخفضت %)،1.8بينما

 2006/2007)عام %1.3إ�� عام (2012/2013مامن الشهريبمعدلأع�� دخلالفرد وذلكبسببارتفاع ،

.الصحيةالرعايةلخدماتالدخلمنيخصصه 

جدول 
)3.16(  

الدخلأواألسرياالنفاق��ما��منكنسبةالصحيةوالرعايةالخدمات��عاألفرادانفاقنسبة
)1982-2013(  

 السنوات

الفردانفاققيمة
ع��الخدمات

الصحيةوالرعاية
 للفرد

بالريالشهريًا)
القطري)

الفرددخل��ا�ما
بالريالشهريًا)

 القطري)

الفردانفاق��ا�ما
بالريالشهريًا)

 القطري)

الفردانفاقنسبة
الخدمات��ع

الصحيةوالرعاية
دخله��ا�مامن

 الشهري%

الفردانفاقنسبة
الخدمات��ع

الصحيةوالرعاية
��ا�مامنانفاقه

 الشهري%

1982/1983 2.0 ... 1260.56 .... 0.2% 
1988 16.0 1587 1672 1.0% 1.0% 

2006/2007 67.5 3845.4 3591.16 1.8% 1.9% 
2012/2013 98.49 7583.17 4846.78 1.3% 2.0% 

  ...: غير متوفر.
 حصاءالمصدر: مسح انفاق ودخل األسرة وحسابات جھاز التخطيط واإل

)3.3شكل(:كنسبةالصحيةوالرعايةخدمات��عالفردانفاقنسبة  
الشهريدخلهأوالشهريانفاقه��ما��1982(من –2013(  

  

1.0%

1.8%

1.3%

0.2%

1.0%

1.9% 2.0%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

1982/1983 1988 2006/2007 2012/2013

نسبةانفاقالفردع��الصحةمنا�ما��الدخلالشهري 
نسبةانفاقالفردع��الصحةمنا�ما��االنفاقالشهري 
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)9-3الغايةالخطرةالكيميائية الوفياتواألمراضالناجمةعنالتعّرضللمواد الحدبقدر�ب��منعدد :(
عامبحلولوال��بةواملاءالهواء2030وتلوث 

3-9 -1 ���واالفتقار،املأمونة�����الصالصرفوخدمات،املأمونه���املياه���املنسوبالوفياتمعدل
والنظافة��الصالصرفوخدماتاملياه��توف��مأمونة���لخدماتالتعرض)الصحيةاملرافق

 الصحيةللجميع)
لجميــعالســكان�ــ�دولــةقطــر،لــذلكلــممونــةوصــرفصــ��آمــنوكــذلكتــوفرمــوادالتنظيــفلتــوفرميــاهمأنظــراً 

املامونـــة�ـــ��امليـــاه�ـــ��تنســـبوفيـــاتحالـــةاملأمونـــةتســـجل�ـــ����الصـــالصـــرفوخـــدماتاملرافـــق�ـــ��واالفتقـــار،

)الف��ةطيلة2018-2012الصحية.(  

جدول 
)3.17(  

لكلالوفيات100,000معدل)البيئةاملخاطرحسب2018-2012نسمة(  

2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  البيئيةاملخاطر 

 0 0 0  0  0  0  0  مياه���آمنة

 0 0 0 0 0 0 0 صرفص�����آمن

 0 0 0  0  0  0  0 نقصموادالتنظيف

 0 0 0  0  0  0  0  املجموع

  

 معدلالوفياتاملنسوب���التسمم���املتعمد 2- 3-9

القطر��نب�ناملؤشر��تباينوجود���املتعمد���للتسمماملنسوبةالوفياتمعدلبمؤشرالخاصةالبيانات���ت

)الف��ةخاللالقطر��نب�نوفاةحالةأيفيهتسجللمالذيالوقتففي،القطر��ن���2015-2012وأنأي (

)املعدلبلغبينما،صفرًاكان0.8املعدللكل(مئةألف)��ا�جمااملعدليتخطىولم،القطر��ن���0.51منطيلة(

)2017-2012الف��ةعامبإستثناء(2014)���املعدلوصلحيث،0.1.السكانمنألفمئةلكلوفاةحالة(  

جدول 
)3.18(  

لكلالوفيات100,000معدلاملتعمد���التسممحسبنسمة  
)2012-2017(  

 2017 2016  2015  2014  2013  2012  الجنسية

 0.66 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0  قطريون 

 ���  0.3 0.5 0.9 0.51 0.09 0.50قطري�ن

 0.51 0.15 0.45 0.8 0.4 0.2  املجموع

   ، نشرة المواليد والوفيات. حصاءوحسابات جھاز التخطيط واإل - المصدر: وزارة الصحة العامة     

  

 
 

 

3-9 -3معدلالوفياتاملنسوب���املياه���،املأمونةوخدماتالصرف��الص���،املأمونةواالفتقار���

الصحيةوالنظافةالص��الصرفوخدماتاملياهتوف����مأمونة���لخدماتالتعرض(الصحيةاملرافق

  )للجميع

انعكسوهذا،بالدولةالسكانلجميع��صصرفوخدماتمأمونةمياه��عالحصولخدماتقطردولةتوفر

الشرب تعلقاألمربمياه سواء عنالتعرضلخدمات���مأمونة ناجمه بالدولة وفاة تسجيلحالة عدم ع��

)الف��ةطيلةالصحيةوالنظافة��الصالصرفخدماتأو2018-2012املأمونة.(  

جدول 
)3.19(  

���الص��الصرفوخدماتاملأمونة،���املياه���املنسوبالوفياتمعدل
املياهتوف����مأمونة���لخدماتالتعرض(الصحيةاملرافق���واالفتقاراملأمونة،
  )()2012 -2018للجميعالصحيةوالنظافةالص��الصرفوخدمات

  2012  2013  2014  2015  2016 2017 2018 

 0 0 0 0 0 0 0  عدد

 0 0 0 0 0 0 0  املعدل

 المصدر: وزارة الصحة العامة

  
 

 البلدان،-3(الغاية جميع �� التبغ بشأنمكافحة اإلطارية العاملية الصحة منظمة اتفاقية تعزيزتنفيذ أ):
  حسباالقتضاء

  سنةفأ���15معدلاالنتشاراملوحدالسنالستعمالالتبغحاليًالدىاألشخاصالذينتبلغأعمارهم1  -أ-3

أجريالذياملؤشراتمتعددالعنقودياملسحبيانات��تش2012عاماألشخاصلدىالتدخ�نانتشارمعدلأن���

أعمارهمتبلغ15الذين%)بلغ فوقفما17.1سنةلدىمثيلهعنالقطري�ن���عنداالنتشارمعدلويرتفع،(

الذكورمن،القطري�نعندكلمااملعدليرتفعكما،واإلناث)ماب�نالعمرية25الفئة-44ذلكسنةبعد�ب��ثم،(.

النسبةترتفعالتعلي��وكذلكاملستوىتدنىكلما)���النسبةتصلحيث،32.3،األبتدائيالتعليممستوىعند(%

)بحدودكانتفوق.16.7بينمافماالجامعيةالشهادةحملةعند(%  

��� قطروتجدراإلشارة ��التدخ�نانتشارمعدلسنأنمن هوأقلمنامل)15عندالذكور فأك��) عدلسنة

)البالغ��35العال)األوربياالتحاددول��واملعدل،(%30)الشماليةأمريكادول��مثيلهو(%19.(%  
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)3.4شكل(:األشخاصلدىالتبغالستعمالالسنموحداالنتشارمعدل 
)15(��فأكسنةوالجنسيةالجنسحسب)2012(  

  
              واإلالتخطيطجهاز:حصاءاملصدر-املؤشراتاملتعددالعنقودي2012مسح.  

عالماملختلفةواملنابرالدينيةإ��التقليلمنثقيفبمضارالتدخ�نع�روسائلاإل و�س��دولةقطرمنخاللالت

قامتب كما معدلانتشاره، عنالتدخ�نلتشملاملراكزالصحية عياداتاإلقالع توسيع عزيزالجهودلتخطوة

رأمامالرا�ب�ن��اإلقالععنالتدخ�ن�للوصولإ��الخدماتاملقدمة��هذاالجانب،وذلك��وإتاحةإمكانيةأك�

إطار)بنسبةالتدخ�نانتشارمن30الحدعامبحلول(%2022)الوطنيةالتنميةباس�راتيجيةجاءما2018وفق-

2022.(  

)ل- 3الغايةواألدويةاللقاحاتمجال��والتطويرالبحثدعم:(بلهاتتعرض��الاملعدية���واملعديةألمراض
األساسية واللقاحات األدوية ع�� الحصول وتوف��إمكانية األول، املقام �� النامية البلدان
من بالتجارة االتفاقاملتعلقبالجوانباملتصلة بشأن الدوحة إلعالن وفقًا بأسعارمعقولة،

الذي،العامةوبالصحةالفكريةامللكيةحقوقبالكاملاالستفادة��الناميةالبلدانحقيؤكد
الفكرية امللكية حقوق من بالتجارة الجوانباملتصلة بشأن االتفاق �� الواردة األحكام من
حصولإمكانيةأجلمنالعملسيماوال،العامةالصحةلحمايةالالزمةاملرونةبأوجهاملتعلقة

  الجميعع��األدوية.

  املس��دف�ناملستفيدينمنجميعاللقاحاتاملشمولةبال��نام�الو���لبلدهمنسبةالسكان1-ب-3

الدواءسعرالدولةتدعمحيث جميعاألدويةاألساسية، يحصلجميعسكانقطرمناملواطن�نواملقيم�نع��

الدولةمنخاللم بالنسبةللقاحاتفتوفرها راكزهاالخاصةبنسبةكب�رةمنقيمتهبالنسبةل��رالقطري�ن،أما

  بالرعايةالصحيةللجميعباملجانو��كافةمناطقالدولة.

  

22.5

27.0
25.5

2.9

7.1 5.7

0

5

10

15

20

25

30

�طريون  ����طري�ن االجما��

ذكور  اناث

 
 

 

جدول 
)3.20( 

األدوية ع�� دائم بشكل الحصول يمك��م الذين السكان نسبة
)ميسورةبأسعاراألساسية2012واللقاحات-2017(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  

إ��أنالدولةو��إطاربناءنموذجمتكامللتقديمرعاية2022(- 2018جيةالتنميةالوطنيةالثانية(ياس��اتتش��و

،الالزمة واملستلزماتالطبية توافراألدوية بضمان خاصيتعلق برنامج اشتملتع�� املستوى، رفيعة صحية

  صية.يالخدماتالتشخوبرنامجوضعسياساتوأنظمةللحصولع��أق���قيمةمناألدويةو 

،فقداق��بتالنسبةمنالتغطيةطفالخاللالسنةاألو��منالعمرأمافيمايتعلقبنسبةتغطيةالتطيعماتلأل 

) الف��� خالل الديكي الكزازالسعال الخناق ملرض بالنسبة ضد2018- 2015الشاملة للت�ص�ن وبالنسبة ،(

)منالنسبةانخفضتفقد عام100الحصبة، (%2012)��92إعام (%2018التطعيمتغطيةنسبةوبلغت ،

الثالثةالرئويةاملكوراتبجرعة100الخاصةعاميخالل%20132014وعامقلياًلانخفضتثم،2016لتعاود،

عامالكاملةالتغطيةمن���وتق2018االرتفاع.  

جدول 
)3.21( 

نسبةاأل تغطيةالسنةخالللألطفالمنالتطعيمات��والعمر)2012-2018(  

 السنة
الديكيالسعالالكزازالخناق
منأقلأعمارهمالذينب�نمن

(%)سنة 

��عتحتوي��الالحصبة
بالجرعةالتحص�نتغطية

)الثانيةMCV2العمرحسب(
 املو���بهع��املستوى 

املكوراتالجرعة
الثالثةالرئوية

)PCV3( 

2012 93 100 93 

2013 96 100 100 

2014 89 95 100 

2015 99 91 96.1 

2016 98.2 92 96.6 

2017 97.1 93 97.7 

2018 98 95 98 

  المصدر: وزارة الصحة العامة  

الدولــة�تب�ـظـل�ـ�والطويـلاملتوسـطاألجلـ�ن�ـ�املعديـةاألمـراضمـناألطفـالت�صـ�ننسـبةتبقـىأناملتوقـعومـن

التنميـــــــةاســـــــ��اتيجيةضـــــــمنوخطـــــــطلسياســـــــات)قطـــــــرلدولـــــــةالثانيـــــــة2022-2018الوطنيـــــــةاالرتقـــــــاء�إ�ـــــــ�ـــــــد��(

  بالخدماتالصحيةاملقدمةلألطفال.
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  ساسيةوالبحوثالطبيةاأل مجموعصا��املساعدةاالنمائيةالرسميةاملقدمةا��القطاعاتالصحية2-ب-3

الناميـةالـدولجهـودلـدعمقطردولةمناملقدمةاملساعداتقيمةارتفعتمـناملسـتدامةالتنميـةأهـدافلتحقيـق

)��3.5حواعـامقطـريريـالمليار(2015)قرابـة�4.2��ـعـامقطـريريـالمليـار(2017)بنسـبةارتفعـتأي،20،(%

)مـــنوالرفاهيـــةالصـــحةمجـــال�ـــ�املقدمـــةاملســـاعداتارتفعـــت173كمـــاعـــامريـــالمليـــون(2015)�583��ـــمليـــون(

عام2017ريالأي،)بنحـوتقـدرزيـادة237بنسبةالسـيماالناميـةالـدولملسـاعدةاملقدمـةاملسـاعداتوشـكلت،(%

املسـتدامةالتنميـةأهـدافمـنالثالـثالهدفلتحقيقنموًا2030األقل)نسـبتهاملسـاعد13.9مـا��جمـا�مـن(%ات

لعامالقطرية2017اإلنمائية.  

جدول 
)3.22( 

حسب املساعداتاالنمائية قيمة القطري) - 2015(الهدفالثالث(بالريال
2017(  

 2017 2016 2015 اسمالهداف الهدف

  172,943,020 182,101,602 583,052,607ةورفاهيةجيدةصح 3

  المصدر: وزارة الخارجية  

الضروريةال��تفيبالغرضبكلفةنسبةاملرافقالصحيةاملتاحةف��امجموعةأساسيةمناألدوية3-ب-3
  ميسورةع��الدوام

قامالصحيةاملرافق��بتوفالدولةواملر تباملستشفياتالدولةاملتمثلةمناطقكافة��الصحيةاكزف��اوتتوفر ،
وبكلفةرمزية،وبالتا��فإننسب كافة بصورةمنظمةتتيحللجميعالحصولعل��ا توزع��والالضروريةاألدويةة

��املرافقهذه100توفر)الف��ةطيلة%2012 -2018.(  

جدول 
)3.23( 

تفي ال�� الضرورية مناألدوية أساسية مجموعة ف��ا املتاحة املرافقالصحية نسبة
)الدوام��عميسورةبكلفة2012بالغرض-2018(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  

) القطاعوتطويرها- 3الغاية هذا �� وتوظيفقوىعاملة تمويلقطاعالصحة، �� كب��ة تحقيقزيادة ج):
الصغ��ةالجزريةوالدول وتدري��اواس�بقا��ا��البلدانالنامية،وبخاصة��أقلالبلداننموا

  النامية

  �نوتوزيعهمينالصح�معدلكثافةاألخصائي1-ج-3

عددمعدليتخطى(بقيلمفهومنخفضمستوىعندالسكانمنألفلكلطبيب2.7األطباء( ًانظ��همنأقلوهو

)البالغاملتحدةاململكة��2.8)البالغ و��النمسا طبيب5.2) لكنهيتخطىاملتوسطالعال��،لكلألفشخصاً )

أعدادالخريج�نمنكليةطب1.5( ومناملتوقعأنيرتفعاملعدلمعزيادة ،(كلية وايلكورنيلوكذلك�ري��

  .2021عامملتوقعأنتبدأبتخريجأولدفعةالطببجامعةقطرال��منا

 
 

 

جدول 
)3.24( 

لكلالصحةمجال��العامل�نوتوزيع1000كثافة)املهنةحسب2016-2012نسمة(  

 2016 2015 2014 2013 2102 العامل�ن��الصحة

 6.5 6.1 5.8 6.2 5.8  ن و ممرض

 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0  صيادلة

 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6  سنانأطباءأ

 2.7 2.3 2.5 2.1 2.5  طباءبشريون أ

المجموعة اإلحصائية السنوية (فصل ، حصاءو حسابات جھاز التخطيط واإل المصدر: وزارة الصحة العامة
  ات الخدمات الصحية).إحصاء

بأن املعدليتجاوزاملتوسط6.5عدداملمر��نلكلألفنسمةفلميتخطى)ويالحظمنالجدولأعاله وهذا (

)البالغ��2.94العالكل��ن���هعنيقللكنه ،(من)البالغاملتحدةواململكة و(10.6فرنسا (8.4لكلممرض (

ومناملتوقعأنيرتفعاملعدلخاللالسنواتالقادمةمعتصاعد الخريجات��الخريج�نو أعدادألفشخص.

  .التخصصاتالتمريضيةمنجامعةكالجاري 

)3الغاية-املخاطرمنوالحداملبكراإلنذارمجال��،الناميةالبلدانسيماوال،البلدانجميعقدراتتعزيز:(د
  وإدارةاملخاطرالصحيةالوطنيةوالعاملية

  ملواجهةحاالتالطوارئالصحيةالقدرة���تنفيذاللوائحالصحيةالدوليةوالجاهزية1-د-3

تمت ما وهذا للطوارىء مجالاللوائحالصحيةالدوليةواالستعداد ��املطلوبةالقدراتقطردولة ��تتوفر

)للصحة��األوالوطنيةاالس��اتيجية��إليه2011االشارة-2016لحاالتالتأهبمشروعتنفيذتضمنتحيث،(

  ةجديدةللـتأهبواالستجابةلحاالتالطوارىء��وزارةالصحةالعامة.الطوارىء،وتمإنشاءإدار 

جدول 
)3.25( 

الطوارئحاالت ملواجهة والجاهزية الدولية الصحية اللوائح تنفيذ ��� مدىالقدرة
)2018-2012الصحية(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  نعم  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم
  الصحة العامة.المصدر: وزارة 

-2018إ��أنوزارةالصحةالعامةو��إطارتطبيقاس��اتيجيةالتنميةالوطنيةالثانيةلدولةقطر)وتجدراإلشارة

2022(،التأهب ��األخطار لجميع شامل وتعزيزنهج للتاهبلحاالتالطوارئ الوطنية الخطة مشروع تنفذ

  ،.ووزارةالداخليةةمؤسساتالرعايةالصحيةبالدولةوكاف،جابةوبدعممنمؤسسةحمدالطبيةلالست
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جدول 
)3.24( 
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)للصحة��األوالوطنيةاالس��اتيجية��إليه2011االشارة-2016لحاالتالتأهبمشروعتنفيذتضمنتحيث،(
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جدول 
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الطوارئحاالت ملواجهة والجاهزية الدولية الصحية اللوائح تنفيذ ��� مدىالقدرة
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  نعم  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم
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�� الوقائية الرعاية �� بارزة قطرإنجازات حققتدولة فقد القول، وخالصة

ممارسة ع�� الجمهور وتشجيع األمراض، الكشفاملبكرعن م��ا مختلفة، مجاالت

ومسوؤيا��م املر��� حقوق صعيد ع�� الشفافية وتحس�ن صحية، سلوكيات

ع الناجمة املبكرة الوفيات معدالت تخفيض الدولة القلبواستطاعت أمراض ن

النسبةمن��ب�ك مناألمراضاملمزمنة والسرطانوالسكريو����ا الدموية واألوعية

منأقل إ�� وتخفيضمعدالتوفياتاألطفالدونالخامسة بمقدارالثلث، املحددة

)25)منأقل��إالرضعاألطفالووفيات��مولودألفلكلحالة (12وذلكحالة (

 املحدد قبلاملوعد حاالتمعدل��كب��اخفضاقطردولةحققتكما.2030عام

لكل2017عامحالة)7.7(إ��وفاةحالة))12.6مناملرورحوادثعنالناجمةالوفاة

  وفاةحالة))17.4البالغالعاملياملعدلعنيقلوالذيشخصالفمائة

أيتسجللمحيث،املعديةاألمراضمواجهة��ملموسةإنجازاتالدولةوحققت

)الف��ةطيلةجدًاضئيلةبمعدالتسوىالبشريةاملناعة�بف��و2012اصابة-2018،(

متدنيةمعدالت إ�� وإل��ابالكبدالوبائي(ب) وانخفضمعدلانتشارالسلواملالريا

الوفياتمعدالتوانخفضت،جدًا.جدًامنخفضةحدود��إالبيئةمخاطرعنالناجمة  

   





٢٠١٨

74

 
 

 

ضمانأنتتاحللجميعسبلمتكافئةالهدفالرابع:

مدىالتعّلمفرصوتعزيزالجيدالتعليم��عللحصول
  الحياةللجميع

  
وتحقيق درجة واملهاراتاألع�� اكتساباملهاراتالتأسيسية املزيدمنالوصول���يركزالهدفالرابعع��

الالزمةوالقيمواملعارفواملهارات،الحياةطوالوالتدريبانصافًا��أكوبصورة��وامل��التقوالتدريبالتعليم
 للتعاملجيدًامعاملجتمعواملساهمةفيه.

  

)1- 4الغايةومنصفمجانيوثانويابتدائيبتعليموالفتيانالفتياتجميعيتمّتعأنضمان:(يؤديمما،وجّيد
عامبحلولوفعالةمالئمةتعليميةنتائجتحقيق���2030 

4-1 -1اية�� �� (ج) االبتدائية، املرحلة ��اية �� (ب) الصفالثاني/الثالث، �� (أ) األطفالوالشباب: نسبة
))��1املرحلةاألو��منالتعليمالثانوي،الذينيحققونع��األقلالحداألدنىمنمستوىالكفاءة

)،الجنس2القراءةحسب،والرياضيات(  

مواد��الكفاءةُتعدمتطلباتومواكبةللمنافسةالقطريللطالبضروريةوالعلوموالرياضياتاإلنجل��يةاللغة
العالمدولكلى�املوادهذهوتدرس،املواد��با��لنجاحه هذاالعصر،حيثإننجاحالطالبف��ايكونمؤشرًا

التخرجلكافة��حاملراحلجميع��الطلبة.  

والسادسالثالثالصف��الرياضياتمادة��الكفاءةمناألدنىالحدع�ى ترتفعنسبةالطالبالذينحصلوا
املستوىبأنفنجدالعربيةللغةبالنسبةأما،الثانويالتعليم��األو�ىاملرحلةطلبةعندتنخفضلك��ا،اإلبتدائي

كلمايتصاعد/الثانيالصفطلبةعندالنسبةفيهتنخفضالذيالوقتففي،الدراسةمراحل��الطالبتقدم
)إ�ىاالبتدائياالبتدائي71الثالثللتعليمال��ا�يةاملرحلةطلبةعنترتفع نجدها (%)84)وإ�ى (%87اية����(%

داألدنىمنمستوىالكفاءة��اللغةاالنجل��ية،املرحلةاألو�ىمنالتعليمالثانوي.أمابالنسبةللذينيحققونالح
%)،بينماتجاوزت(%60لك��اتنخفض��الصفالسادسلتصلإ�ى(90ف��ترتفع��الصفالتاسعوتتخطىالـــ(

)االبتدائي.75النسبةالثالثالصف��(%  

لدنيامنالكفاءة��الرياضيات��ويالحظبأننسبةالطالب��الصفالتاسعالذينحققواع�ىاألقلاملستوياتا
)والبالغة49قطر)والبالغةالنمواملتقدمةاملناطق��ن�����اعنتقل(%75.(%  

ويالحظكذلكالكفاءةمناألدنىالحدع�ىوحصلوا��الوطلالختبارتقدمواممنالذكورع�ىيتفوقناإلناثبأن

%)78ىسبيلاملثالإ�ى(ع�)،حيثوصلتالنسبة��)2016-2018التحصيل��القراءةوالرياضياتطيلةالف��ة

69ولإلناث%عامللقراءةبالنسبة2018للذكور)الرياضيات��النسبةبلغتبينما،90)ولإلناث(%87للذكور(%

 ��الصفالثالث.

 
 

 

جدول 
)4.1(  

مناألدنىالحد���وحصلوا���الولالختبارتقدمواممنالطالبنسبة��الكفاءة
  )2018- 2016االبتدائي)التحصيل��القراءةوالرياضياتبالصفالثالث

 الجنس
 رياضياتال ةقراءال

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 %87 %71 %82 %69 %64 %70 ذكور 

 %90 %76 %82 %77 %75 %74 إناث

 %89 %74 %82 %73 %70 %72 املجموع

  والتعليم العاليالمصدر: وزارة التعليم 

فقدونفسال���ءبالنسبةلالختبارا ،االبتدائيةللمرحلة��تفوقتلوطلالختبار اإلناثع��الذكورممنتقدموا
)الف��ةطيلةالقراءةي�التحصيلي�الكفاءةمناألدنىالحد��عوحصلوا��سبيل2018-2016الوط��فع(املثال

عامي�النسبة2018بلغت)85(%)و69لإلناث،للذكور(%)الرياضياتو(69و�يلإلناث(%49ل(%ي�أما.لذكور
اإلن�ل��يةالنسبةاللغةوصلتفقد)���73لإلناث(%62% للذكور. 

جدول 
)4.2(  

�� الحداألدنىمنالكفاءة ��� وحصلوا لالختبارالو��� الطالبممنتقدموا نسبة
القراءة��التحصيل وا�نجل���ةواالرياضياتاالبتدائية��ا�ةملرحلة)2016-2018(  

 الجنس 
 نجل��ي اال  رياضياتال ةقراءال

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

62 %63 %62 %49 %69 %85 %69 %56 %81 ذكور% 

73 %75 %58 %69 %84 %84 %85 %74 %86 إناث% 

 %68 %69 %60 %60 %77 %84 %78 %66 %84 املجموع

  المصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي

فيمابأمايتعلقي�التحصيلي�الكفاءةمناألدنىالحد��عوحصلوا��الوطلالختبارتقدمواممنالطالبنسبة
،حيث)2018-2016الذكورطيلةالف��ة،)فقدتفوقاإلناثع��اإلن�ل��يةللصفالتاسعالرياضياتو و ،القراءة

،بينماكانت(%للذكور (%43لإلناثو(64ضيات(،و�يالريا%)للذكور %66)لإلناثو(84راءة(كانتالنسبة�يالق
 .2018يعام(%للذكور(%84�لإلناثو(92ية(النسبة�ياختباراللغةاإلن�ل�� 

جدول 
)4.3(  

�� الحداألدنىمنالكفاءة ��� وحصلوا لالختبارالو��� الطالبممنتقدموا نسبة
 القراءة ��التاسعو التحصيلللصفا�نجل���ةوالرياضياتمن (��ا�ةاملرحلةاألو��

)(الثانوي2018-2016التعليم(  

 الجنس 
 نجل��ي اال  رياضياتال ةقراءال

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

76 %64 %92 %43 %34 %47 %66 %60 %83 ذكور% 

92 %78 %93 %64 %40 %51 %84 %73 %91 إناث% 

84 %71 %92 %54 %37 %49 %75 %67 %87 املجموع% 

  المصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي
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جدول 
)4.1(  

مناألدنىالحد���وحصلوا���الولالختبارتقدمواممنالطالبنسبة��الكفاءة
  )2018- 2016االبتدائي)التحصيل��القراءةوالرياضياتبالصفالثالث

 الجنس
 رياضياتال ةقراءال

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 %87 %71 %82 %69 %64 %70 ذكور 

 %90 %76 %82 %77 %75 %74 إناث

 %89 %74 %82 %73 %70 %72 املجموع

  والتعليم العاليالمصدر: وزارة التعليم 

فقدونفسال���ءبالنسبةلالختبارا ،االبتدائيةللمرحلة��تفوقتلوطلالختبار اإلناثع��الذكورممنتقدموا
)الف��ةطيلةالقراءةي�التحصيلي�الكفاءةمناألدنىالحد��عوحصلوا��سبيل2018-2016الوط��فع(املثال

عامي�النسبة2018بلغت)85(%)و69لإلناث،للذكور(%)الرياضياتو(69و�يلإلناث(%49ل(%ي�أما.لذكور
اإلن�ل��يةالنسبةاللغةوصلتفقد)���73لإلناث(%62% للذكور. 

جدول 
)4.2(  

�� الحداألدنىمنالكفاءة ��� وحصلوا لالختبارالو��� الطالبممنتقدموا نسبة
القراءة��التحصيل وا�نجل���ةواالرياضياتاالبتدائية��ا�ةملرحلة)2016-2018(  

 الجنس 
 نجل��ي اال  رياضياتال ةقراءال

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

62 %63 %62 %49 %69 %85 %69 %56 %81 ذكور% 

73 %75 %58 %69 %84 %84 %85 %74 %86 إناث% 

 %68 %69 %60 %60 %77 %84 %78 %66 %84 املجموع

  المصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي

فيمابأمايتعلقي�التحصيلي�الكفاءةمناألدنىالحد��عوحصلوا��الوطلالختبارتقدمواممنالطالبنسبة
،حيث)2018-2016الذكورطيلةالف��ة،)فقدتفوقاإلناثع��اإلن�ل��يةللصفالتاسعالرياضياتو و ،القراءة

،بينماكانت(%للذكور (%43لإلناثو(64ضيات(،و�يالريا%)للذكور %66)لإلناثو(84راءة(كانتالنسبة�يالق
 .2018يعام(%للذكور(%84�لإلناثو(92ية(النسبة�ياختباراللغةاإلن�ل�� 

جدول 
)4.3(  

�� الحداألدنىمنالكفاءة ��� وحصلوا لالختبارالو��� الطالبممنتقدموا نسبة
 القراءة ��التاسعو التحصيلللصفا�نجل���ةوالرياضياتمن (��ا�ةاملرحلةاألو��

)(الثانوي2018-2016التعليم(  

 الجنس 
 نجل��ي اال  رياضياتال ةقراءال

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

76 %64 %92 %43 %34 %47 %66 %60 %83 ذكور% 

92 %78 %93 %64 %40 %51 %84 %73 %91 إناث% 

84 %71 %92 %54 %37 %49 %75 %67 %87 املجموع% 

  المصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي
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)2- 4الغايةعامبحلول،والفتيانالفتياتلجميعتتاحأنكفالة :(2030،جيدةنوعية��عالحصولفرص
جاهزين يكونوا ح�� االبتدائي قبل والتعليم املبكرة الطفولة مرحلة �� والرعاية النماء من

  للتعليماالبتدائي

4-2 -2 (االبتدائي بالتعليم منسنااللتحاقالرسمي واحدة (قبلسنة املنظم التعلم �� املشاركة معدل
 حسبالجنس

معدلا لتحاقشهد ��للقطري�ن (االجما�� خاللالف��ة ملحوظًا حيث2012-2017رياضاالطفالارتفاعًا ،(
)من52.7ارتفعتعام(%2012)��62.3إعام(%2017)بلغتزيادةبنسبة18.2أيلدىالزيادةنسبةوكانت،(%

)القطريات18.3اإلناث)القطري�نالذكورلدى أك��منن�����ا ونفسا17.6) بالنسبةلغ��القطري�ن%)، ل����
 %).2.95الذكور(عند%)و 4.33أوضحتالبياناتبأننسبةالزيادةعنداإلناثبلغت)حيث

جدول 
)4.4(  

��االجماااللتحاقمعدل��)والجنسيةالجنسحسباألطفال2017-2012رياض(  

 السنة
 املجموع ���قطري�ن قطريون 

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 
2012 52.9 52.6 52.7 54.2 53.0 53.6 73.5 72.0 72.8 
2013 56.6 57.6 57.1 52.4 52.5 52.4 53.8 54.3 54.1 
2014 60.7 61.3 61.0 53.8 55.1 54.4 56.1 57.2 56.6 
2015 62.4% 64.1% 63.3% 60.2% 60.0% 60.1% 60.9% 61.3% 61.1% 
2016 60.5% 64.3% 62.3% 63.9% 62.5% 63.2% 62.8% 63.1% 62.9% 
2017  62.2% 62.4% 62.3% 55.8% 55.3% 55.5% 57.6% 57.3% 57.4% 

 حصاءالمصدر: وزارة التعليم العالي وحسابات جھاز التخطيط واإل

)4-4الغاية كب��ة��عددالشبابوالكبارالذينتتوافرلد��ماملهاراتاملناسبة، تحقيقزيادة :(ذلك�� بما
عامبحلول،الحرةاالعمالوملباشرةالئقةوظائفوشغلللعملواملهنيةالتقنية2030املهارات  

4-4 -1 نوعبحسبواالتصاالتاملعلومات مهاراتتكنولوجيا الشبابوالبالغ�نالذينتتوافرلد��م نسبة
 املهارة

واالتصاالتارتفعتاملعلوماتتكنولوجيابمهاراتالخاصةاملؤشرات)الف��ةخاللوالبالغ�نالشباب2015لدى -
(%2015عام56فاتاملرفقة،ارتفعتالنسبةمن(ل)،فبالنسبةملؤشرإرسالرسائلال��يداإللك��ون�معامل2018

)��57إعام (%2018اإلنمن��أكالذكورلدىالنسبةوترتفع حيثكاناث، )ت، لصالح2.21الفجوةبي��ما (%
عام2018الذكور.  

النسبةارتفعتفقد،املستندداخلاملعلوماتنقلأولتكرارواللصقالنسخأدواتاستخدامملؤشربالنسبةأما
)33.50منعام(%2015)��41.53إعام(%2018،)بنحوتقدرزيادةبنسبةع��%)24أياإلناثوتتفوق،الذكور

املؤشر هذا حيث�� ،كانت) بحدود بي��ما لعام6.35الفجوة (%2018مؤشرشهد كما .أجهزةوتثبيتتوصيل
جديدة حيثارتفعمن(2018-2015خاللالف��ة(هواألخرارتفاعًا ،(27.30عام (%2015)��33.96إ ،(%عام

 
 

 

2018) قدرها 24.4أيبنسبةزيادة حيثكانثأك��منالذكور وترتفعالنسبةلدىاإلنا%)، بي��مات، الفجوة
)7.14لعاماإلناثلصالح(%2018.  

��والبالغالشبابنسبة ملؤشربالنسبة  استخدامصيغةحسابيةألد��ممهالذينأما جداولارة  ��ساسية

) بنسبة  فقدشهدانخفاضًا ب��عامي15.6بيانات، ما (%20152018وهذا ��اإلناث ع�� وتفوقالذكور  ،

حيث )كانتاملؤشر، بي��ما 9.21الفجوة عام الذكور لصالح (%2018.ملؤشر برنامجكمبيوتروبالنسبة كتابة

)،حيثانخفضمن2018-2015طفيفًاخاللالف��ة،)فشهدهواألخرانخفاضًاباستخداملغةبرمجةمتخصصة

)5.60 عام (%2015) 5.36إ�� عام (%2018عامي �� الذكور وتفوقاإلناثع�� ارتفعت2016و2015. بينما ،

 %)ع��التوا��.،0.63)(%1.47حيثكانتالفجوةبي��ما(2018و2017ورع��اإلناث��عاميالنسبةعندالذك

مؤشر شهد بنسبةكما انخفاضًا التقديمية، العروض برنامج باستخدام إلك��ونية تقديمية عروض إنشاء

)11.4هذا��الذكور��عاإلناثوتفوقت،(%.املؤشر  

ملؤشربالنسبة وتكوي��اأما وتثبي��ا بقيتالبحثعنال��امجوت��يلها فقد،��والبالغالشبابالذيننسبة��لدم

ثابتة تقريبًا  املهارة (هذه عند(2018-2015خاللالف��ة وتفوقتاإلناث37.30) (%املؤشر هذا ��الذكور ع��

)2016و2015عاميالنسبةكانت بينما لص) عامي�� الذكور2018و2017الحعام ،حيثبلغتالفجوةبي��ما

2018)3.35والالشبابنسبةانخفضتكما بالغ��الذينتتوفرلد��ممهارةنقلامللفاتب��(%لصالحالذكور.

الكومبيوتر) من األخرى 43.50واألجهزة عام (%2015) 34.66إ�� عام (%2018قدرهاانحفاض بنسبة أي ،

)20.32)الف��ةطيلةاإلناثعند وتخطتالنسبةعندالذكورن�����ا .(%2015-2018�� وكانتالفجوةبي��ما ،(

2018عام)الذكور.7.66بحدودلصالح(% 

جدول 
)4.5(  

نوعبحسبواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيامهارات���لدتتوافرالذين���والبالالشبابنسبة
)2018-2015املهارة(  

 2018 2017 2016 2015 نوعاملهارة

معاإللك��ونيال��يدرسائلإرسال
 امللفاتاملرفقة

 %58.14 %57.03 %58.30 %59.60 ذكور 
 %55.93 %57.25 %54.87 %52.50 اناث

 %57.01 %57.14 %56.55 %56.00 املجموع

واللصق النسخ أدوات استخدام
داخل املعلومات نقل أو لتكرار

 املستند

 %38.29 %36.50 %34.70 %32.90 ذكور 
 %44.64 %41.10 %37.55 %33.50 اناث

 %41.53 %38.84 %36.16 %33.50 املجموع

 توصيلوتثبيتأجهزةجديدة
 %30.32 %28.65 %26.98 %25.30 ذكور 
 %37.46 %34.77 %32.07 %29.40 اناث

 %33.96 %31.77 %29.58 %27.30 املجموع

ا صيغة أساسيةستخدام حسابية
 ��جدولبيانات

 %31.51 %33.21 %34.91 %36.60 ذكور 
 %22.37 %23.00 %25.49 %27.00 اناث

 %26.85 %28.48 %30.10 %31.80 املجموع
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2018) قدرها 24.4أيبنسبةزيادة حيثكانثأك��منالذكور وترتفعالنسبةلدىاإلنا%)، بي��مات، الفجوة
)7.14لعاماإلناثلصالح(%2018.  

��والبالغالشبابنسبة ملؤشربالنسبة  استخدامصيغةحسابيةألد��ممهالذينأما جداولارة  ��ساسية

) بنسبة  فقدشهدانخفاضًا ب��عامي15.6بيانات، ما (%20152018وهذا ��اإلناث ع�� وتفوقالذكور  ،

حيث )كانتاملؤشر، بي��ما 9.21الفجوة عام الذكور لصالح (%2018.ملؤشر برنامجكمبيوتروبالنسبة كتابة

)،حيثانخفضمن2018-2015طفيفًاخاللالف��ة،)فشهدهواألخرانخفاضًاباستخداملغةبرمجةمتخصصة

)5.60 عام (%2015) 5.36إ�� عام (%2018عامي �� الذكور وتفوقاإلناثع�� ارتفعت2016و2015. بينما ،

 %)ع��التوا��.،0.63)(%1.47حيثكانتالفجوةبي��ما(2018و2017ورع��اإلناث��عاميالنسبةعندالذك

مؤشر شهد بنسبةكما انخفاضًا التقديمية، العروض برنامج باستخدام إلك��ونية تقديمية عروض إنشاء

)11.4هذا��الذكور��عاإلناثوتفوقت،(%.املؤشر  

ملؤشربالنسبة وتكوي��اأما وتثبي��ا بقيتالبحثعنال��امجوت��يلها فقد،��والبالغالشبابالذيننسبة��لدم

ثابتة تقريبًا  املهارة (هذه عند(2018-2015خاللالف��ة وتفوقتاإلناث37.30) (%املؤشر هذا ��الذكور ع��

)2016و2015عاميالنسبةكانت بينما لص) عامي�� الذكور2018و2017الحعام ،حيثبلغتالفجوةبي��ما

2018)3.35والالشبابنسبةانخفضتكما بالغ��الذينتتوفرلد��ممهارةنقلامللفاتب��(%لصالحالذكور.

الكومبيوتر) من األخرى 43.50واألجهزة عام (%2015) 34.66إ�� عام (%2018قدرهاانحفاض بنسبة أي ،

)20.32)الف��ةطيلةاإلناثعند وتخطتالنسبةعندالذكورن�����ا .(%2015-2018�� وكانتالفجوةبي��ما ،(

2018عام)الذكور.7.66بحدودلصالح(% 

جدول 
)4.5(  

نوعبحسبواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيامهارات���لدتتوافرالذين���والبالالشبابنسبة
)2018-2015املهارة(  

 2018 2017 2016 2015 نوعاملهارة

معاإللك��ونيال��يدرسائلإرسال
 امللفاتاملرفقة

 %58.14 %57.03 %58.30 %59.60 ذكور 
 %55.93 %57.25 %54.87 %52.50 اناث

 %57.01 %57.14 %56.55 %56.00 املجموع

واللصق النسخ أدوات استخدام
داخل املعلومات نقل أو لتكرار

 املستند

 %38.29 %36.50 %34.70 %32.90 ذكور 
 %44.64 %41.10 %37.55 %33.50 اناث

 %41.53 %38.84 %36.16 %33.50 املجموع

 توصيلوتثبيتأجهزةجديدة
 %30.32 %28.65 %26.98 %25.30 ذكور 
 %37.46 %34.77 %32.07 %29.40 اناث

 %33.96 %31.77 %29.58 %27.30 املجموع

ا صيغة أساسيةستخدام حسابية
 ��جدولبيانات

 %31.51 %33.21 %34.91 %36.60 ذكور 
 %22.37 %23.00 %25.49 %27.00 اناث

 %26.85 %28.48 %30.10 %31.80 املجموع
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جدول 
)4.5(  

نوعبحسبواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيامهاراتلد��متتوافرالذينوالبالغ�نالشبابنسبة
)2018-2015املهارة(  

 2018 2017 2016 2015 نوعاملهارة

باستخدام كمبيوتر برنامج كتابة
  لغةبرمجةمتخصصة

 %6.10 %5.75 %5.41 %5.10 ذكور 
 %4.63 %5.12 %5.61 %6.10 اناث

 %5.35 %5.43 %5.51 %5.60 املجموع

إلك��ونية تقديمية عروض إنشاء
العروض برنامج باستخدام

 التقديمية

 %22.18 %23.75 %25.32 %26.90 ذكور 
 %24.54 %24.97 %25.41 %25.80 اناث

 %23.38 %24.37 %25.36 %26.40 املجموع

وت��ي��ا البحثعنال��امجوت��يلها
 وتكوي��ا

 %38.98 %37.63 %36.28 %34.90 ذكور 
 %35.63 %36.98 %38.33 %39.70 اناث

 %37.27 %37.30 %37.32 %37.30 املجموع

واألجهزةالكمبيوترب�نامللفاتنقل
 األخرى 

 %38.57 %41.32 %44.07 %46.80 ذكور 
 %30.91 %33.98 %37.04 %40.10 اناث

 %34.66 %37.57 %40.48 %43.50 املجموع

  المواصالت واالتصاالتالمصدر: وزارة 

ب املؤشراتاملتعلقة كافة أنترتفع مهاراتتكنولوجياومناملتوقع الشبابوالبالغ�نالذينتتوافرلد��م نسبة

نالجدد��سوقالعملسواء��القطاعالعامأوالخاصيجيدوننأغلباملشتغل�أل ،وذلكاملعلوماتواالتصاالت

الحكومةتطبيقات��التوسعنحوالدولةتوجه��ععالوة،واالتصاالتاملعلومات مهاراتالتعاملمعتكنولوجيا

الوصول��يسهمبماإ��اإللك��ونية.ورقبالومؤسساتوزارات  

)ب�5-4الغايةالتفاوت��عالقضاء:(مستوياتجميع��االوصولفرصتكافؤوكفالة،التعليم��الجنس�نن
الشعوبوأفراداالعاقةذويلألشخاصذلك��بما،الضعيفةللفئات��املوالتدريبالتعليم

عامبحلول،هشةظروف��يعيشونالذينواألطفال2030األصلية  

وأدنى/أع��خ 1- 4-5 وريفي/حضري، وفئاتأخرىمثلذويمؤشراتالتكافؤ(ان��/ذكر، مسالسكانثراء،
هذه��املندرجةالتعليممؤشراتلجميع(ال��اعاتمنواملتضررين،األصليةالشعوبوأفراداالعاقة

  القائمةال��يمكنتصنيفها

فرصالتعلماملتاح ��الجنس�نتكافؤنحوالتقدماملؤشر وهويعكساالناثباملقارنةمعلةيقيسهذا لذكور.

املجتمع �� النساء تعزيزوضع ت.كذلكمستوى مؤشراملساواة كانتقيمة تكافؤوملا يع�� فهذا واحد، ساوي

 ).2018-2015احلالتعليمكافةطيلةالف��ة(ناثوالذكور��فرصةالتعليمبمر الفرصةب�ناإل 

  

 
 

 

جدول 
)4.6(  

منالخامسالهدفملؤشراتحسبال��س�نن��التكافؤاملستدامةمؤشرالتنميةأهداف  
)2015-2018(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

الو���لالختبارتقدمواممنالطالب
��الكفاءةمناألدنىالحد���وحصلوا
والرياضياتالقراءة��التحصيل
  الثالثبالصف

  القراءة
ب��مؤشراملساواة
 1.12 1.17 1.06 ... ال�نس��

  الرياضيات
املساواةمؤشر��ب

 1.03 1.07 1.00 ...  ال�نس��

الو���لالختبارتقدمواممنالطالب
��الكفاءةمناألدنىالحد���وحصلوا
ووالرياضياتالقراءة��التحصيل
  االبتدائيةاملرحلة��ا�ةا�ن�ل���ة

  القراءة
ب��مؤشراملساواة
 1.23 1.32 1.06 ... ال�نس��

  الرياضيات
املساواةمؤشر��ب

 1.41 1.22 0.99 ... ال�نس��

  االن�ل��ي 
ب��مؤشراملساواة
 1.18 1.19 0.94 ... ال�نس��

الو���لالختبارتقدمواممنالطالب
��الكفاءةمناألدنىالحد���وحصلوا
ووالرياضياتالقراءة��التحصيل
املرحلة��ا�ة(التاسعللصفا�ن�ل���ة

  )الثانوي التعليممناالو��

  القراءة
ب��مؤشراملساواة
 1.27 1.22 1.10 ... ال�نس��

  الرياضيات
ب��مؤشراملساواة
 1.49 1.18 1.09 ... ال�نس��

  االن�ل��ي 
ب��مؤشراملساواة
 1.21 1.22 1.01 ... ال�نس��

اال قبللمعدل ما بالتعليم تحاق
 االبتدائي

 ... 57.6 62.8 60.9 ذكور 

 ... 57.3 63.1 61.3  اناث
 

 ... 0.99 1.00 1.01 ب��ال�نس��مؤشراملساواة

  تحاقبالتعليماالبتدائيلمعدلاال
 ... 106.2 104.0 101.2 ذكور 

 ... 106.0 103.4 101.0 اناث

 ... 1.00 0.99 1.00 ب��ال�نس��مؤشراملساواة

 تحاقبالتعليممتوسطلمعدلاال
 ... 104.1 95.1 95.4 ذكور 

 ... 102.6 99.3 97.6 اناث

 ... 0.99 1.04 1.02 ب��ال�نس��مؤشراملساواة

 تحاقبالتعليمثانوي لمعدلاال
 ... 98.2 90.3 92.9 ذكور 

 ... 99.1 101.0 100.5 اناث

 ... 1.01 1.12 1.08  ب��ال�نس��مؤشراملساواة

معا�لك��ونيال���درسائلإرسال
  امللفاتاملرفقة

  ب��ال�نس��املساواةمؤشر 
0.88 0.94 1.00 0.96 

لتكرارواللصقالنسخأدواتاستخدام
  أونقلاملعلوماتداخلاملستند

  ب��ال�نس��مؤشراملساواة
1.02 1.08 1.13 1.17 
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جدول 
)4.6(  

منالخامسالهدفملؤشراتحسبال��س�نن��التكافؤاملستدامةمؤشرالتنميةأهداف  
)2015-2018(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

الو���لالختبارتقدمواممنالطالب
��الكفاءةمناألدنىالحد���وحصلوا
والرياضياتالقراءة��التحصيل
  الثالثبالصف

  القراءة
ب��مؤشراملساواة
 1.12 1.17 1.06 ... ال�نس��

  الرياضيات
املساواةمؤشر��ب

 1.03 1.07 1.00 ...  ال�نس��

الو���لالختبارتقدمواممنالطالب
��الكفاءةمناألدنىالحد���وحصلوا
ووالرياضياتالقراءة��التحصيل
  االبتدائيةاملرحلة��ا�ةا�ن�ل���ة

  القراءة
ب��مؤشراملساواة
 1.23 1.32 1.06 ... ال�نس��

  الرياضيات
املساواةمؤشر��ب

 1.41 1.22 0.99 ... ال�نس��

  االن�ل��ي 
ب��مؤشراملساواة
 1.18 1.19 0.94 ... ال�نس��

الو���لالختبارتقدمواممنالطالب
��الكفاءةمناألدنىالحد���وحصلوا
ووالرياضياتالقراءة��التحصيل
املرحلة��ا�ة(التاسعللصفا�ن�ل���ة

  )الثانوي التعليممناالو��

  القراءة
ب��مؤشراملساواة
 1.27 1.22 1.10 ... ال�نس��

  الرياضيات
ب��مؤشراملساواة
 1.49 1.18 1.09 ... ال�نس��

  االن�ل��ي 
ب��مؤشراملساواة
 1.21 1.22 1.01 ... ال�نس��

اال قبللمعدل ما بالتعليم تحاق
 االبتدائي

 ... 57.6 62.8 60.9 ذكور 

 ... 57.3 63.1 61.3  اناث
 

 ... 0.99 1.00 1.01 ب��ال�نس��مؤشراملساواة

  تحاقبالتعليماالبتدائيلمعدلاال
 ... 106.2 104.0 101.2 ذكور 

 ... 106.0 103.4 101.0 اناث

 ... 1.00 0.99 1.00 ب��ال�نس��مؤشراملساواة

 تحاقبالتعليممتوسطلمعدلاال
 ... 104.1 95.1 95.4 ذكور 

 ... 102.6 99.3 97.6 اناث

 ... 0.99 1.04 1.02 ب��ال�نس��مؤشراملساواة

 تحاقبالتعليمثانوي لمعدلاال
 ... 98.2 90.3 92.9 ذكور 

 ... 99.1 101.0 100.5 اناث

 ... 1.01 1.12 1.08  ب��ال�نس��مؤشراملساواة

معا�لك��ونيال���درسائلإرسال
  امللفاتاملرفقة

  ب��ال�نس��املساواةمؤشر 
0.88 0.94 1.00 0.96 

لتكرارواللصقالنسخأدواتاستخدام
  أونقلاملعلوماتداخلاملستند

  ب��ال�نس��مؤشراملساواة
1.02 1.08 1.13 1.17 
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جدول 
)4.6(  

منالخامسالهدفملؤشراتحسبالجنس�نب�نالتكافؤاملستدامةمؤشرالتنميةأهداف  
)2015-2018(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

 1.24 1.21 1.19 1.16  ب�نا��نس�نمؤشراملساواة  توصيلوتثبيتأجهزةجديدة

ستخدامصيغةحسابيةأساسية��ا
  جدولبيانات

  ب�نا��نس�نمؤشراملساواة
0.74 0.73 0.69 0.71 

لغةباستخدامكمبيوتربرنامجكتابة
  برمجةمتخصصة

  ب�نا��نس�نمؤشراملساواة
1.20 1.04 0.89 0.76 

إلك��ونيةتقديميةعروضإنشاء
  باستخدامبرنامجالعروضالتقديمية

  ب�نا��نس�نمؤشراملساواة
0.96 1.00 1.05 1.11 

وتثبي��اوت��يلهاال��امجعنالبحث
  وتكوي��ا

  ب�نا��نس�نمؤشراملساواة
1.14 1.06 0.98 0.91 

واألجهزةالكمبيوترب�نامللفاتنقل
  األخرى 

  ب�نا��نس�نمؤشراملساواة
0.86 0.84 0.82 0.80 

للبالغ�نوالكتابةبالقراءةاإلملاممعدل
)15(��فأكسنة  

  ب�نا��نس�نمؤشراملساواة
1.00 1.00 1.00 1.00 

والكتابةبالقراءةاإلملامللشبابمعدل
)15-24(سنة  

  ب�نا��نس�نمؤشراملساواة
1.01 1.01 1.00 1.01 

   العالي والتعليم المصدر: وزارة التعليم 
  حصاءوحسابات جھاز التخطيط واإلالمصدر: وزارة المواصالت واالتصاالت 

) 6- 4الغاية كفالة :(بالقراءة سواء، حد ع�� ونساء رجااًل منالكبار، كب��ة الشبابونسبة جميع أنيلّم
عامبحلولوالحساب2030والكتابة  

4-6 -1 املهارات �� منالكفاءة األقلمستوىثابتًا فئةعمريةمعينةالذينيحققونع�� ��السكاننسبة
(أ):��يبمااملتصلةاألميةالوظيفيةالجنسحسب،الحساب(ب)و  

فأك��عاماً )15البالغ�نالسكانلدىاألميةمعدلانخفض 3.3(من) 1.0(إ��2012عام%) أي2018عام%)

وكانتالكاملةبجديةاأل األميةمحوأعتابع��باتتقطربأن�ع��وهذا)70(%،حوا��بلغتانخفاضبنسبة

األميةنسبةانخفضتحيثالقطري�ن،���أوالقطري�نب�نسواءالذكور،منأك��اإلناثب�ناالنخفاضنسبة

القطريات���اإلناثلدىالنسبةانخفضتبينما2018،عام%)2.2(إ��2012عام%))6.5منالقطرياتعند

)3.4من 0.7(إ��2012عام%) 2018عام%) معدلانخفضفقدالقطري�ن،و���القطري�نللذكور وبالنسبة.

70.9و)71.4%،بنسبةاألمية 2018و2012عاميب�نالتوا��ع��%) لدىاألميةلنسبةالعاماملؤشرويتخطى.

)1.0البالغالبالغ�ن 14(البالغالعال��املتوسط2018عام%) البالغاألوروبياالتحاددول ��ن����ويساوي %)

)1.0.(%  

  

 
 

 

جدول 
)4.7(  

معدلاإلمل -2012(حسبالجنسوالجنسية)سنةف�ك��15والكتابةللشباب(امبالقراءة
2018(  

 السنة
 املجموع ���قطري�ن قطريون 

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 
2012 97.9 93.5 95.7 96.9 96.6 96.8 96.9 95.8 96.7 

2013 98.2 94.4 96.3 97.5 97.9 97.6 97.6 97.1 97.5 

2014 98.5 95.0 96.7 97.8 98.4 97.9 97.8 97.6 97.7 

2015 99.0 96.2 97.6 98.4 98.9 98.5 98.4 98.3 98.4 

2016 99.2 97.1 98.1 98.5 98.9 98.6 98.5 98.5 98.5 

2017  0.7 2.5 1.6 1.3 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2 

2018  0.6 2.2 1.3 0.9 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 

  ، مسح القوى العاملة بالعينة. حصاءالتخطيط واإلالمصدر: جھاز   

)7-4الغايةذلك��بما،املستدامةالتنميةلدعمالالزمةواملهاراتاملعارفاملتعّلم�نجميعيكتسبأنكفالة:(
،املستدامةالعيشأساليب واّتباع املستدامة التنمية لتحقيق التعليم م��ا أمور من جملة

واملسا اإلنسان، واملواطنةوحقوق العنف، ونبذ السالم لثقافة وال��وي� الجنس�ن، ب�ن واة
  2030 العاملية،وتقديرالتنوعالثقا��،وتقديرمساهمةالثقافة��التنميةاملستدامة،بحلولعام

4-7 -1 )تعميم1مدى)العامليةاملواطنةتعليم(2املساواةذلك��بما،املستدامةالتنميةأجلمنالتعليم(
ب�نالصعيد ع�� السياساتالتعليمية (أ) ��الصعدجميع وذلكع�� الجنس�نوحقوقاالنسان،

  الوط��،و(ب)املناهجالدراسية،و(ج)تدريباملعلم�ن،و(د)تقييمالطالب

رأساملال��د�تكوينلفئاتاملجتمعكافةلشامل،العادل،ذوالجودةوالنوعيةالعاليةتوفردولةقطرالتعليمل

البشرياألساسيةالرك��ةيشكلاملستدامةالذيالتنميةلتحقيق��عوتعملكما،��وتوفاملستمرالتعليمتشجيع

املساواة���الج�س��،��وتضعالدولةالسياساتالوطنيةال��تضمنفرصهللجميع االستمرار��تحقيقمبدأ

  .فرصالتعليموالتعلم

جدول 
)4.8(  

 (أ) أيمدى: ���املساواةيشمل التعليممنأجلالتنميةاملستدامةبما توف��تعليمشامل(ب)
(الوطنية السياسات (مستوى املستويات جميع �� متضمنة االنسان، وحقوق االجتما�� النوع

)(املعلممستوى)و(املناهجمستوى)2018-2012و(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

تعليم��توفالشامل
  للمواطن�ن(نعم/ال)

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم السياساتالوطنيةللتعليم
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم املناهجالدراسية
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تدريباملعلم��
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقييمالطالب
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جدول 
)4.7(  

معدلاإلمل -2012(حسبالجنسوالجنسية)سنةف�ك��15والكتابةللشباب(امبالقراءة
2018(  

 السنة
 املجموع ���قطري�ن قطريون 

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 
2012 97.9 93.5 95.7 96.9 96.6 96.8 96.9 95.8 96.7 

2013 98.2 94.4 96.3 97.5 97.9 97.6 97.6 97.1 97.5 

2014 98.5 95.0 96.7 97.8 98.4 97.9 97.8 97.6 97.7 

2015 99.0 96.2 97.6 98.4 98.9 98.5 98.4 98.3 98.4 

2016 99.2 97.1 98.1 98.5 98.9 98.6 98.5 98.5 98.5 

2017  0.7 2.5 1.6 1.3 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2 

2018  0.6 2.2 1.3 0.9 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 

  ، مسح القوى العاملة بالعينة. حصاءالتخطيط واإلالمصدر: جھاز   

)7-4الغايةذلك��بما،املستدامةالتنميةلدعمالالزمةواملهاراتاملعارفاملتعّلم�نجميعيكتسبأنكفالة:(
،املستدامةالعيشأساليب واّتباع املستدامة التنمية لتحقيق التعليم م��ا أمور من جملة

واملسا اإلنسان، واملواطنةوحقوق العنف، ونبذ السالم لثقافة وال��وي� الجنس�ن، ب�ن واة
  2030 العاملية،وتقديرالتنوعالثقا��،وتقديرمساهمةالثقافة��التنميةاملستدامة،بحلولعام

4-7 -1 )تعميم1مدى)العامليةاملواطنةتعليم(2املساواةذلك��بما،املستدامةالتنميةأجلمنالتعليم(
ب�نالصعيد ع�� السياساتالتعليمية (أ) ��الصعدجميع وذلكع�� الجنس�نوحقوقاالنسان،

  الوط��،و(ب)املناهجالدراسية،و(ج)تدريباملعلم�ن،و(د)تقييمالطالب

رأساملال��د�تكوينلفئاتاملجتمعكافةلشامل،العادل،ذوالجودةوالنوعيةالعاليةتوفردولةقطرالتعليمل

البشرياألساسيةالرك��ةيشكلاملستدامةالذيالتنميةلتحقيق��عوتعملكما،��وتوفاملستمرالتعليمتشجيع

املساواة���الج�س��،��وتضعالدولةالسياساتالوطنيةال��تضمنفرصهللجميع االستمرار��تحقيقمبدأ

  .فرصالتعليموالتعلم

جدول 
)4.8(  

 (أ) أيمدى: ���املساواةيشمل التعليممنأجلالتنميةاملستدامةبما توف��تعليمشامل(ب)
(الوطنية السياسات (مستوى املستويات جميع �� متضمنة االنسان، وحقوق االجتما�� النوع

)(املعلممستوى)و(املناهجمستوى)2018-2012و(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

تعليم��توفالشامل
  للمواطن�ن(نعم/ال)

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم السياساتالوطنيةللتعليم
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم املناهجالدراسية
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تدريباملعلم��
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقييمالطالب
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جدول 
)4.8(  

 (أ) أيمدى: ���املساواةيشمل التعليممنأجلالتنميةاملستدامةبما توف��تعليمشامل(ب)
(الوطنية السياسات (مستوى املستويات جميع �� متضمنة االنسان، وحقوق االجتما�� النوع

)(املعلممستوى)و(املناهجمستوى)2018-2012و(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

مدىتوف��تعليممن
التنميةأجل

املستدامة��بما)
يشملبماذلك
النوعاملساواة

وحقوق��االجتما
االنسان)(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم السياساتالوطنيةللتعليم

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم املناهجالدراسية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تدريباملعلم��

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقييمالطالب

   العالي والتعليم المصدر: وزارة التعليم
  

)4الغاية-املرافقمستوىورفع،ا�ج�س�نب�نوالفروق،اإلعاقةوذوي،األطفال��تراتعليميةمرافقبناء:(أ
  للجميع  التعليميةالقائمةو��يئةبيئةتعليميةفعالةومأمونةوخاليةمنالعنف

(أ)الطاقةالكهربائية،و(ب)شبكةاإلن��ن�ألغراضتعليمية،و(ج)نسبةاملدارسال��تحصلع��  1-أ-4
(هـ)و،اإلعاقةذويالطالبالحتياجاتمالئمةوموادتحتية��ب(د)و،التعليمألغراضحاسوبيةأجهزة
األيديلغسلأساسيةمرافق(ز)و،مختلطة��غأساسيةصحيةمرافق(و)و،األساسيةالشربمياه

  فالواردة��مؤشرتوف��املياهوخدماتالصرفالص��والنظافةالصحيةللجميع)(وفقالتعاري

بداع،حيثتتوفر��كافةم��خلقبيئةتعليميةمناسبةلإل ال��تسهدارسبدولةقطركافةاملتطلباتتتوفر��امل

و املدارس الحاسوبلجميعالطالب، وتتو أجهزة املرافقالصحيةجميعاملدارسمرتبطةبشبكةاإل����ت، فرف��ا

��بتوف قامتالدولة كما الجنس��. لكل التعلاملالئمة املرافق يكافة بتطلباتواملمية االحتياجاتالخاصة ذوي

الخاصة��عتساعد��بدمجوالباآلتياملدارسهماملرافقهذه���اإلشارةويمكن،: -  

 عامبعداملنشأةاملدرسيةاملباني2000جميعبمصعكهربائيمزودةد  
  األورياضاملدارساملختلفة.جميعمداخلها��بمنحدراتمزودةطفال  
 املدرسية املباني جميع ��تتوفر بذوي خاصة مياه خاصةاإلعاقةدورة دوراتمياه ضمنكلمجموعة

أبالطالب.واالداريةالتدريسيةالهيئةو  
 ،السياراتمواقفمنطقة��تتوفرلذويمخصصةذلكاإلعاقةمواقف��ا��تش��الالالفتاتوف��ا،. 
 عامبعداملنشأةاملدرسيةاملباني2010تم��ت��باملكفوفالخاصة��املعايباضافة،تركيبتمأحيثرضيات

منذوياإل  تركيبمصاعدتسهلاستخدامها عاقةب��و�اتعندبدايةالساللمواملداخلواملخارجورو��
 .البصرية

 منالطالبمنبسهولةاستخدامهاتتيحبحيث��بارتفاعاملياهم��داتتركيبالحركيةذوياالعاقة. 

 
 

 

جدول 
)4.9(  

)واالن��نتوالتكنولوجياالتحتيةوالبنيةاملرافقا��تتوفر��الاملدارس2018-2012نسبة(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 توفرطاقةكهربائية

ألغراض�اإلن��نشبكةتوفر
 تعليمية

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ألغراضحاسوبيةأجهزةتوفر
 التعليم

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ب��تحتيةوموادمالئمةالحتياجات
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100الطالبذوياإلعاقة

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 مرافقصحيةأساسيةغ��مختلطة

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  مرافقأساسيةلغسلاأليدي

  والتعليم العالي التعليمالمصدر: وزارة 

)4الغاية-املدرسيةاملنحعدد��العامليالصعيد��عملحوظةبصورةالتوسع املتاحةللبلدانالنامية،ب):
لاللتحاق األفريقية، والبلدان النامية، الصغ��ة الجزرية والدول نموًا، البلدان أقل والسيما
التقنية�وال��ام،واالتصاالتاملعلوماتوتكنولوجيا��املالتدريبذلك��بما،��العابالتعليم

  2030ناميةاألخرىبحلولوالهندسيةوالعلمية��البلداناملتقدمةوالبلدانال

  ونوعالدراسةتدفقاتاملساعدةاالنمائيةالرسميةلتقديماملنحالدراسيةبحسبالقطاعحجم1-ب-4

من)مندولةقطرارتفعتاملساعداتاملقدمة الناميةالدول��عاليةجودةذوتعليمتحقيقمجال��528(

عامريال2015مليون)���635ريالمليون(2017عام)بنحوتقدرزيادةبنسبةأي،20.3املساعداتوشكلت،(%

املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفلتحقيق ما2030املقدمةملساعدةالدولالناميةالسيمااألقلنموًا

)15.1نسبتهلعامالقطريةاإلنمائيةاملساعدات��جما�من(%2017.  

  المصدر: وزارة الخارجية

   

جدول 
)4.10(  

االنمائيةاملساعداتالرابعقيمةالهدف��)بالريال القطري()2015 -2017(  

 2017 2016 2015 اسمالهدف الهدف

  529,876,620 849,986,138 634,913,292ةتعليمذوجودةعالي 4
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جدول 
)4.9(  

)واالن��نتوالتكنولوجياالتحتيةوالبنيةاملرافقا��تتوفر��الاملدارس2018-2012نسبة(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 توفرطاقةكهربائية

ألغراض�اإلن��نشبكةتوفر
 تعليمية

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ألغراضحاسوبيةأجهزةتوفر
 التعليم

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ب��تحتيةوموادمالئمةالحتياجات
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100الطالبذوياإلعاقة

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 مرافقصحيةأساسيةغ��مختلطة

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  مرافقأساسيةلغسلاأليدي

  والتعليم العالي التعليمالمصدر: وزارة 

)4الغاية-املدرسيةاملنحعدد��العامليالصعيد��عملحوظةبصورةالتوسع املتاحةللبلدانالنامية،ب):
لاللتحاق األفريقية، والبلدان النامية، الصغ��ة الجزرية والدول نموًا، البلدان أقل والسيما
التقنية�وال��ام،واالتصاالتاملعلوماتوتكنولوجيا��املالتدريبذلك��بما،��العابالتعليم

  2030ناميةاألخرىبحلولوالهندسيةوالعلمية��البلداناملتقدمةوالبلدانال

  ونوعالدراسةتدفقاتاملساعدةاالنمائيةالرسميةلتقديماملنحالدراسيةبحسبالقطاعحجم1-ب-4

من)مندولةقطرارتفعتاملساعداتاملقدمة الناميةالدول��عاليةجودةذوتعليمتحقيقمجال��528(

عامريال2015مليون)���635ريالمليون(2017عام)بنحوتقدرزيادةبنسبةأي،20.3املساعداتوشكلت،(%

املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفلتحقيق ما2030املقدمةملساعدةالدولالناميةالسيمااألقلنموًا

)15.1نسبتهلعامالقطريةاإلنمائيةاملساعدات��جما�من(%2017.  

  المصدر: وزارة الخارجية

   

جدول 
)4.10(  

االنمائيةاملساعداتالرابعقيمةالهدف��)بالريال القطري()2015 -2017(  

 2017 2016 2015 اسمالهدف الهدف

  529,876,620 849,986,138 634,913,292ةتعليمذوجودةعالي 4
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)4الغاية-بوسائل تحقيقزيادة�ب��ة��عدداملعلم�نامل��ل�ن، التعاونالدو��لتدريباملعلم�ن��ج): م��ا
عامبحلول النامية، والدولالجزريةالصغ��ة ا أقلالبلداننموًّ ��وبخاصة البلدانالنامية،

2030  

التعليماالبتدائي،و(ب)التعليماالبتدائي،و(ج)التعليماإلعدادي،نسبةاملعلم�ن��(أ)مرحلةماقبل1-ج-4

كالتدريب)للمعلم�ناملنظمالتدريبمناألدنىالحد��عاألقل��عحصلواالذين،الثانويالتعليم(د)و

  ال��بوي)،قبلالخدمةأو��أثناءالخدمة،الالزمللتدريسع��املستوىاملناسب

����  وفقبنسبةالبياناتالخاصة منالتدريبال��بوياملنصوصعليه األدنى الحد املعلم�نالذينتلقوا
تمالذيأواملواطن�نسواءالتعليميةاملراحلبمختلفقطردولة��املعلم�نكافةكافةبأنالوطنية��املعاي

مق مرتفعة النسبة وهذا التدريب، تلقوا الخارج من للعمل املدارساستقدادهم تدريبمعل�� بنسبة ارنة
)��العالالصعيد��ع86االبتدائية)آسياجنوب��أقلوالنسبة(%77)��والكاري(%70.(%  

 جدول
)4.11(

 ونسبة التعليماعدد و(ج) االبتدائي، التعليم و(ب) االبتدائي، ماقبلالتعليم مرحلة (أ) ��ملعلم�ن
ا الثانوي، التعليم و(د) املنظماإلعدادي، التدريب من األدنى الحد ع�� األقل ع�� حصلوا لذين

للمعلم�ن(كالتدريبال��بوي)،قبلالخدمةأو��أثناءالخدمة،الالزمللتدريسع��املستوىاملناسب
)2015-2018( 

 املئوية النسبة  2018 2017 2016 2015  الجنس املرحلة

 األطفال رياض
 - - - - - ذكور 

 %100 1,056 1,280 1,246 1,236 إناث

 %100 1,056 1,280 1,246 1,236 املجموع

 املرحلة
 االبتدائية

 %100 763 694 504 243 ذكور 

 %100 5,922 6,358 6,396 6,316 إناث

 %100 6,665 7,052 6,900 6,559 املجموع

 املرحلة
 اإلعدادية

 %100 1,399 1,528 1,550 1,359 ذكور 

 %100 1,626 1,669 1,572 1,522 إناث

 %100 3,025 3,197 3,122 2,881 املجموع

املرحلة
 الثانوية

 %100 1,551 1,668 1,628 1,445 ذكور 

 %100 1,508 1,691 1,656 1,607 إناث

 %100 3,059 3,359 3,284 3,052 املجموع
  

للعمل�معلم�ن��مدارسالتعليمالحكوميوالخاصالحصولع��مؤهلتربوياملر�ح�ن�����لقبول:مالحظة
 ثناءالخدمة.أاً ارسالتعليمالحكوميتدريباسنويويتلقىجميعاملعلم�ن��مد.قبلالخدمة

  المصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي.

  

 
 

 

  
  
  
 

 القوليمكنفإنه،تقدممماوانطالقًاحققتقدقطردولةمنبأنالعديدالغايات

أنبضماناملرتبطةالغايةحققتحيث،الجيدبالتعليماملتعلقالرابعبالهدفاملتعلقة

والكتابة بالقراءة سواء حد ع�� الكباروالنساء الشباب جميع من كب��ة نسبة تلم

 عام بحلول املحدد املوعد قبل القر 2030والحساب معدل ارتفع حيث ،عند ائية

)��إوصل��ح99.0البالغ�نعام(%2018التعليميةاملرافق��بتوفالدولةقامتكما.

بتأم�نقامتوكذلك بنظراالعتبارالفروقب�نالجنس�نوحاالتاإلعاقة، تأخذ ال��

  املرافقوالبنيةالتحتيةوالتكنولوجياواإلن��نت��املؤسساتالتعليميةكافة.

وفرت ع��كما تعمل و�� املجتمع أفراد لكافة والشامل العادل التعليم الدولة

ب�ن تعزيزاملساواة ��االستمرار إ�� التعليماملستمروتضعالسياساتالهادفة تشجيع

حيث،وأ�نا��االخدمة��البدءقبلاملعلم�نتأهيلوكذلك،والتعلمالتعليم��الجنس�ن

التعليمية األسرة أعضاء منأنجميع الحداألدنى قدتلقوا كافة مراحلالتعليم ��

  التدريب.

التعليملتأم�نالتحدياتبعضتوجدأنهإالاملتحققةاإلنجازاتهذهمنوبالرغم

)تتخطىلمحيث،منخفضةاملبكربالتعليمامللتحق�ننسبةفالزالت58الجيدعام(%

2018املراحل �� رياضاألطفاللتحس�نمخرجاتالتعليم مرحلة منأهمية بالرغم

 ضعفمستوىطالبالصفزالهناكوال التعليميةالالحقة، ��يتمثل أخرتحدي

)فقطحققحيث،الرياضياتمادة��الكفاءة��43التاسعالدنيااملستوياتم��م(%

)وكذلك،الكفاءة49منلعاماالبتدائيةللمرحلةبالنسبة(%2017.  
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 القوليمكنفإنه،تقدممماوانطالقًاحققتقدقطردولةمنبأنالعديدالغايات

أنبضماناملرتبطةالغايةحققتحيث،الجيدبالتعليماملتعلقالرابعبالهدفاملتعلقة

والكتابة بالقراءة سواء حد ع�� الكباروالنساء الشباب جميع من كب��ة نسبة تلم

 عام بحلول املحدد املوعد قبل القر 2030والحساب معدل ارتفع حيث ،عند ائية

)��إوصل��ح99.0البالغ�نعام(%2018التعليميةاملرافق��بتوفالدولةقامتكما.

بتأم�نقامتوكذلك بنظراالعتبارالفروقب�نالجنس�نوحاالتاإلعاقة، تأخذ ال��

  املرافقوالبنيةالتحتيةوالتكنولوجياواإلن��نت��املؤسساتالتعليميةكافة.

وفرت ع��كما تعمل و�� املجتمع أفراد لكافة والشامل العادل التعليم الدولة

ب�ن تعزيزاملساواة ��االستمرار إ�� التعليماملستمروتضعالسياساتالهادفة تشجيع

حيث،وأ�نا��االخدمة��البدءقبلاملعلم�نتأهيلوكذلك،والتعلمالتعليم��الجنس�ن

التعليمية األسرة أعضاء منأنجميع الحداألدنى قدتلقوا كافة مراحلالتعليم ��

  التدريب.

التعليملتأم�نالتحدياتبعضتوجدأنهإالاملتحققةاإلنجازاتهذهمنوبالرغم

)تتخطىلمحيث،منخفضةاملبكربالتعليمامللتحق�ننسبةفالزالت58الجيدعام(%

2018املراحل �� رياضاألطفاللتحس�نمخرجاتالتعليم مرحلة منأهمية بالرغم

 ضعفمستوىطالبالصفزالهناكوال التعليميةالالحقة، ��يتمثل أخرتحدي

)فقطحققحيث،الرياضياتمادة��الكفاءة��43التاسعالدنيااملستوياتم��م(%

)وكذلك،الكفاءة49منلعاماالبتدائيةللمرحلةبالنسبة(%2017.  
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تحقيقاملساواة��نالجنس�نوتم��نالهدفالخامس:

  كلالنساءوالفتيات

  
��عالقضاء��تستد��الاملسألة،إمكانا��ن���أقتحقيقمنوالفتياتالنساءتم��ن��إالخامسالهدفيرمي

لهنالفرصجميعتوفرضمان��إ��س�وهو،الضارةاملمارساتذلك��بما،ضدهنوالعنف��التميأشكالكافة

��،أجربدونبعملهنالواجبواالع��اف يرتبطبحقوقهناإلنجابية، وفيما مجالالصحةالجنسيةواإلنجابية،

الحياة ��الرجالمع قدماملساواة والتمتعباملشاركةع�� املوارداإلنتاجيةبشكلكامل، وإمكانيةالحصولع��

 العامةوالسياسيةواالقتصادية.

  

  

)ع�1-5الغايةالقضاء:(مكانكل��والفتياتالنساءجميعضد��التميأشكالجميعى  
  

5-1 -1 ع�ى��التميوعدماملساواةورصدوإنفاذتعزيزأجلمن،الأم،قائمةقانونيةأطرثمةكانإذاما
  أساسالجنس

تضمنتهتبنتدولةقطرسياسةواضحةلتعزيزوتم��ناملرأ ما وهذا امليادينكافة، �� رؤيةقطرالوطنيةة ��

2030"��عأكدت��المبصناعةاملتعلقةوخاصةوالسياسيةاالقتصاديةاملشاركةمنوتم�ي��ااملرأةقدراتتعزيز
  ".زيادةفرصالعملأماماملرأةالقطريةودعمهامهنياً "كماأكدتع��"القرار

تعزيزا ��الدستوريةاألسس ع�� ��قامتدولةقطروباالستناد إتاحةالفرصللمرأة �� ب�نالجنس�ن، ملساواة

��ععالوة،العملميادينمختلف��املشاركةوكذلك،العملوفرصالصحيةالخدمات��عالحصول��والتعليم

باملصادقةالدولةقامتكما،البلديواملجلسالشورىمجلس��القطريةاملرأةتتواجدحيث،السياسيةاملشاركة

)،2011 -2016وضعت��اس��اتيجيةالتنميةالوطنية(2009ةإزالةكافةأشكالالتم��ضداملرأةعامع��اتفاقي

 اس��اتيجيةالتماسكاألسريوتم��ناملرأة.

جدول 
)5.1( 

��التميوعدماملساواةاس��اتي�يةتوفرمدى)2012-2018(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم
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)2-5الغاية��بما،والخاصالعاماملجال�ن��والفتياتالنساءجميعضدالعنفأشكالجميع��عالقضاء:(
  ذلكاالتجاربالبشرواالستغالال�ن���و���ذلكمنأنواعاالستغالل

�منعش��نسبةالنساءوالفتيات��الخامسةعشرومافوقتعرضنلعنفبدنيأوجن���أونف�� 1- 5-2
 ���عشرشهرًاالسابقة،مصنفةبحسبشكلالعنفوالعمرحا��أوسابق،خاللاأل

 )سنمنالنساء عددارتفاعمن15بالرغمقبلمن���جنأوجسديلعنفتعرضنالالتي (فوق سنةفما

امرأ118جالحا��أوالسابقمن(الزو  (عام2015ة)���140عامامرأة (2018��جما�منهوالءنسبةأن��غ،

هذ �� بسيطةالنساء تكون تكاد العمرية الفئة حاالتاله ويالحظبأن .الفئت�ن �� النساء عنفارتفعتب�ن

34-30(العمرييتيت39- 35و،(سنة) نسبته 42.1حيثمثلتما لعام ا�جما�� من (%2018حاالت وتقل ،

.أما2018فمافوقلعامسنة65((الوجودلهاعندالنساء��سنالتعرضللعنفكلماتقدمسناملرأة،حيث

،فأغل��ايقع��امل��ل،حيثمثلتحاالتتعرضالنساءللعنفبأماكنوقوعحاالتالتعرضللعنففيمايتعلق

)من��أكالسكنمحل��الزوجقبلمن���النفأو���الجنأو90الجسديالحاالت��جما�من(%2018لعام. 

جدول 
)5.2( 

) الالتيتعرضنلعنفجسديسنةف15عددالنساء فوق) أما منقبلالزوجأوجن��� و�ف���
)السابقأو��2018-2015الحا(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

) النساء الال15عدد فوق) فما لعنفسنة تعرضن تي
جن���أجسديالسابقأوأو��ال�االزوجقبلمن���نف140  153 117 118 و 

  الفئاتالعمرية

 2  3  4  2سنة19–15
 12  10  8  7سنة24–20
 30  29  27  28سنة29–25
 29  49  28  31سنة34–30
 37  37  25  26سنة39–35
 16  18  8  12سنة44–40
 9  5  6  8سنة49–45
 3  1  6  3سنة54–50
 1  0  2  0سنة59–55
 1  0  1  1سنة64–60
 0  0  0  0 سنةفا���65

 ��� 0 2  1  0مب�ن
 140  153  117  118املجموع

  فنمكانحدوثالع

 127  139  103  113 مكانالسكن
 0  0  0  0 بر

 5  8  7  1 شارع
 1  1  1  0 مدرسة

 7  5  6  4 خرىأ

  المصدر: وزارة الداخلية
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���نفجن���من���العش��،خاللاألنسبةالنساءوالفتيات��الخامسةعشرومافوقتعرضنلع 2- 5-2
 عشرشهرًاالسابقة،بحسبالعمرومكانحدوثالعنف

)سنمنالنساءعددارتفاعمن15بالرغم��غقبلمن���جنأوجسديلعنفتعرضنالالتي(فوقفماسنة

)من ���154الععامأمراة (2015)���214عامأمرأة غ��أننسبةهوالء2018) ،هذه��النساء��جما�من

)العمريةالفئة��النساءب�نارتفعتالعنفحاالتبأنويالحظ .بسيطةتكونتكادالعمرية34-30الفئةسنة

نسبته(حيثسنة)،39- 35و منا�جما��42مثلتما (%،املرأةسنتقدم وتقلحاالتالتعرضللعنفكلما ،

)سن��النساءعندلهاوجودال65حيثسنة(فوقفمايتعلق2018لعامفيماأما.التعرضحاالتوقوعبأماكن

،فأغل��ايقع��امل��ل،حيثمثلتحاالتتعرضالنساءللعنفالجسديأوالجن���أوالنف���منقبلللعنف

)��حواالسكنمحل��57.5الزوجلعامالحاالت��جما�من(%2018. 

جدول 
)5.3( 

) النساء 15عدد لعنفجسدي تعرضن الالتي فوق) فما أسنة قبلأوجن��� من و�ف���
  )2015-2018( أشخاص���العش��

 2018 2017 2016 2015 البيان

) النساء ف15عدد لعنفسنة تعرضن الالتي فوق) ما
جن���أجسديقبلأومن���ف�العش��و��� 154 229 224 214 

  الفئاتالعمرية

 7 5 13 5سنة19–15
 20 18 18 26سنة24–20
 30 42 53 23سنة29–25
 52 47 45 32سنة34–30
 35 36 36 19سنة39–35
 23 30 24 16سنة44–40
 19 22 19 14سنة49–45
 12 13 9 9سنة54–50
 6 3 6 3سنة59–55
 2 2 4 5سنة64–60
 4 3 1 1 سنةفا���65

 ��� 5 13 5 7مب�ن
 217 226 241 158املجموع

  فنمكانحدوثالع

 123 119 122 96 مكانالسكن
 2 1 0 0 بر

 31 33 37 15 شارع
 11 10 10 2 مدرسة

 47 61 60 41 خرىأ

  المصدر: وزارة الداخلية

   

 
 

 

)3-5الغايةوالزواج،املبكروالزواج،األطفالزواجقبيلمن،الضارةاملمارساتجميع��عالقضاء:(
لإلناثالتناسليةاألعضاءوتشويه،القسري  

5-3 -1 ��بأعمارهن�ت��اوالالتيالنساء20نسبة24وعشرةالخامسةسنبلوغقبلتزوجنالالتي،سنة
عشرةالثامنةسنبلوغوقبلسنةسنة  

عامالقطريةاملحاكمتسجل2012لمبالنسبةأما،العمرمنعشرالخامسةبلوغهنقبللفتياتزواجحالةأي

سن��النساء20لنسبة���24بلغفقد،عشرالثامنميالدهنعيدقبلتزوجنقدو��م�عنأبلغنممن عامًا

)6.2)بنسبةمقارنة(%26.��العالالصعيد��ع(%  

جدول 
)5.4( 

��بأعمارهن�ت��اوالالتيالنساء20نسبة24والالتي،سنة
سنبلوغوقبلسنةعشرةالخامسةسنبلوغقبلتزوجن

)سنةعشرة2012الثامنة(
 النسبة% الفئاتالعمرية

بلوغ15قبل0.0 عام  

بلوغ18قبل6.2 عام  

  .2012، المسح العنقودي المتعدد المؤشرات  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل 

5-3 -2 ��بأعمارهن�ت��اوالالتيوالنساءالفتيات15نسبة49و��تشوية/بلعمليةخضعنوالالتي،عامًا
العمرحسب،التناسليةاألعضاء 

خاللالف��ة15���49)نسبةالنساءوالبنات��سنتبلغ ممنخضعنللختان��دولةقطرصفرًا - 2012عامًا

2018التناسليةاألعضاءتشوه��الالضارةالظاهرةهذهممارسةتمنعالدولة��االجتماعيةاألعرافألنوذلك(

  للمرأة.

جدول 
)5.5( 

 ب�� أعمارهن ت��او� الالتي والنساء الفتيات والالتي49و15نسبة عامًا،
)التناسليةاألعضاء��تشوية/بلعملية2018-2012خضعن(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  الصحة العامةالمصدر: وزارة 
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)3-5الغايةوالزواج،املبكروالزواج،األطفالزواجقبيلمن،الضارةاملمارساتجميع��عالقضاء:(
لإلناثالتناسليةاألعضاءوتشويه،القسري  

5-3 -1 ��بأعمارهن�ت��اوالالتيالنساء20نسبة24وعشرةالخامسةسنبلوغقبلتزوجنالالتي،سنة
عشرةالثامنةسنبلوغوقبلسنةسنة  

عامالقطريةاملحاكمتسجل2012لمبالنسبةأما،العمرمنعشرالخامسةبلوغهنقبللفتياتزواجحالةأي

سن��النساء20لنسبة���24بلغفقد،عشرالثامنميالدهنعيدقبلتزوجنقدو��م�عنأبلغنممن عامًا

)6.2)بنسبةمقارنة(%26.��العالالصعيد��ع(%  

جدول 
)5.4( 

��بأعمارهن�ت��اوالالتيالنساء20نسبة24والالتي،سنة
سنبلوغوقبلسنةعشرةالخامسةسنبلوغقبلتزوجن

)سنةعشرة2012الثامنة(
 النسبة% الفئاتالعمرية

بلوغ15قبل0.0 عام  

بلوغ18قبل6.2 عام  

  .2012، المسح العنقودي المتعدد المؤشرات  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل 

5-3 -2 ��بأعمارهن�ت��اوالالتيوالنساءالفتيات15نسبة49و��تشوية/بلعمليةخضعنوالالتي،عامًا
العمرحسب،التناسليةاألعضاء 

خاللالف��ة15���49)نسبةالنساءوالبنات��سنتبلغ ممنخضعنللختان��دولةقطرصفرًا - 2012عامًا

2018التناسليةاألعضاءتشوه��الالضارةالظاهرةهذهممارسةتمنعالدولة��االجتماعيةاألعرافألنوذلك(

  للمرأة.

جدول 
)5.5( 

 ب�� أعمارهن ت��او� الالتي والنساء الفتيات والالتي49و15نسبة عامًا،
)التناسليةاألعضاء��تشوية/بلعملية2018-2012خضعن(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  الصحة العامةالمصدر: وزارة 
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)4- 5الغايةالعامةالخدمات��بتوف االع��ا�بأعمالالرعايةوالعملامل�������املدفوعةاألجروتقديرها، :(
املسؤوليةداخلاألسرةوالهياكلاألساسية،ووضعسياساتللحمايةاالجتماعية،وتعزيزتقاسم

  املعيشيةوالعائلة،حسبمايكونذلكمناسبًاع��الصعيدالو���

5-4 -1 ،الجنسبحسب،األجرمدفوعة���الرعايةوأعمالامل��ليةلألعمالاملخصصالوقتنسبة
واملكان،والعمر  

لعمريــــــة��ـــــ�ارتفــــــاع�شـــــ��مؤشــــــرمعـــــدلالوقــــــتاملســـــتخدم�ــــــ�تنفيـــــذالنشــــــاطملـــــنقــــــاموابالنشـــــاطبحســــــبالفئـــــةا
)مـنالعمريةالفئة��القطري�ن���والقطري�نلدىا��نس�ن35املؤشرلكال�44��ـ)بلـغحيـث،(2:53عامـًا)و(3:30(

)منالعمريةالفئة��ا��نس�نلكالالقطري�نلدىاملستخدمللوقتمعدلأقلكانبينما،25ساعة���34،(عامـًا
)بلغبينما2:42حيث،ساعة(العمريـةالفئـةعنـدكانالقطري�ن���لدى45�أك�ـو)بلغـتحيـث،3:15أمـا.سـاعة(

،القطـري�نوالـذكوراإلنـاثعند���تق��ف،امل��لوأعمالالرعايةأنشطةتنفيذ��املستخدمالوقتملعدلبالنسبة
�ــ�الــذكورلــدىالوقــتضــعفمــن�أك�ــ�ــ��القطريــات�ــ��اإلنــاثعنــدترتفــعبينمــابإســتثناءالعمريــةالفئــاتمختلــف

)العمرية24-15الفئة.(عامًا  
�ـــ��أوللقطـــري�نســـواء،الفـــردعمـــرارتفـــعكلمـــاترتفـــع�ف�ـــ،باألنشـــطةقـــامواالـــذيناألفـــرادنســـبةملؤشـــربالنســـبةأمـــا

)النســبةبلغــتحيــث،ا��نســ�نكــالومــن45.54القطــري�نالعمريــةالفئــةلــدى(%45��فــ�كســنةلكــالعنــدا��نســ�ن
)��وحوا،القطري�ن.47القطري�ن���لدى(%  

جدول 
)5.6( 

الذين ونسبةاألفراد مجموعاتاألنشطة(الرعايةوأعمالامل��ل) ��املستخدمالوقتتوزيع
للفئةالجنسحسبباألنشطة باألنشطةومعدلالوقتاملستخدملألفرادالذينقاموا قاموا

 )2012/2013سبوعبالساعاتوالدقائق(العمرية.معدللكلأياماأل 

 الفئاتالعمرية

  معدلالوقتاملستخدم
بالنشاطقامواملنالنشاطتنفيذ��

قامواالذيناألفرادنسبة
%باألنشطة 

مجموعات��املستخدمالوقت
 األنشطة

 ذكور   إنــــاث  املجموع
 ذكور  إنــــاثاملجموع ذكور  إنــــاثاملجموع

% % % 24 : 0024 : 00 24 : 00 

 قطريون 

15-240:29 0:47 0:38 16.62 28.45 22.65 2:44 2:48 2:46 سنة 

25-340:34 1:20 0:59 20.57 48.90 36.14 2:41 2:42 2:42  سنة 

35-440:36 1:48 1:16 25.35 57.88 43.32 2:23 3:04 2:53  سنة 

450:45 1:43 1:14 29.63 61.64 45.54 2:33 2:49 2:44  فأك��سنة 

 ���قطري�ن
15-240:20 1:23 0:55 16.69 54.68 36.61 2:12 3:07 2:55 سنة 

25-340:22 1:16 0:57 26.60 51.74 42.41 1:46 3:45 3:17  سنة 

35-440:26 1:49 1:12 27.13 64.20 45.93 1:59 4:08 3:30  سنة 

450:29 2:36 1:20 27.91 78.88 46.98 1:57 4:00 3:15  فأك��سنة 

  .2012/2013، مسح استخدام الوقت،  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل
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لدىتحققمستخدموقتأفضلفكان،البلديةوفقاألنشطةمجموعات��املستخدمالوقتلتوزيعبالنسبةأما

صاللالقطري�نأمبلدية��الجنس�نكالمن،الظثم،الدوحةثم،فالخور،والشمالعاين.الوكرة فالريانوأخ��ًا

ا يل��ا الوكرة، �� لغ��القطري�نمنكالالجنس�نفكانأفضلوقتمستخدم بالنسبة الدوحة،أما ثم لخور،

عاين،وأخ��ًاأمصالل.وكانالوقتاملستخدم��مجموعاتاألنشطةلدىاإلناثأك��لدىاإلناثفالريان،ثمالظ

منبالجانبذا�ع��بأنالنساءوالفتياتيُق الذكورالقطري�نوغ��القطري�ن،وهالقطرياتوغ��القطرياتمقارنةب

  .األعظممنالعملغ��املأجوربما��ذلكمهامالرعايةواألعمالامل��ليةمنقبيلالط��والتنظيف

جدول 
)5.7( 

املس الوقت الجنستوزيع والجنسية البلدية حسب األسبوعتخدم أيام لكل معدل .
)والدقائق2012/2013بالساعات( 

  الجنسيةوالجنس 
 البلدية

 املجموع
الظعاين
والشمال

 الدوحة الريان الوكرةأمصالل الخور 

 24خالل00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24  ةساع 

 1:01 0:57 0:44 1:14 1:02 1:11 01:00 قطريون 

 0:39 0:30 0:34 0:44 0:44 0:41 0:36 ذكورقطريون 

 1:20 1:20 0:53 1:46 1:17 1:36 1:21 اناثقطريات

 ��� 43.40 16.59 48.15 35.56 58.76 38.35 46.15قطري�ن

 23.85 23.07 45.30 19.64 38.20 16.40 25.47 ذكور���قطري�ن

 68.26 50.56 71.77 49.61 56.76 16.71 59.56 اناث���قطريات

  .2013/ 2012، مسح استخدام الوقت،  حصاءجھاز التخطيط واإلالمصدر: 

عنالبيان،فإنالنساءوالفتياتالقطرياتيم��ن��العملساعاتأطولمنالرجال،و�التا��،فإنلد��موغ��

  قدرًاأقلمنالوقتاملخصصللراحةوالعنايةبالنفسوالتعليموغ��ذلكمنأنشطة.

)5- 5الغايةكفالة:(القياديةاملناصبشغل��الرجلمعاملتساويةوفرصهاللمرأةوالفعالةالكاملةاملشاركة
  ع��جميعمستوياتصنعالقرار��الحياةالسياسيةواالقتصاديةوالعامة

  نسبةاملقاعدال��تشغلهاالنساء��(أ)ال��ملاناتالوطنيةو(ب)الحكوماتاملحلية 1- 5-5

املجلسانتخاباتخاللالبلديمن املركزيالبلدياملجلس �� دوراتهالخمسمازالتنسبةمشاركةالنساء ��

من)املركزي  ��دورةالثانيةعام3.4منخفضةبالرغممنارتفاعها (%2003)���6.9عامالخامسةدورة�� (%

2017حيث،شغلتعاماملنتخبالبلدياملجلس��مقاعدفقطامل2015سيدتاننسبةمازالت.السياسيةشاركة

.جدًاضعيفةالقطرياتللنساء  
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جدول 
)5.8( 

)املركزيالبلدياملجلس��النساءمقاعد2012نسبة-2017(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3.4 3.4 3.4 6.9 6.9 6.9 3.4 

  المصدر: وزارة الداخلية.

اإلشارةوتجدرأن��إتشغلها��الاملقاعدنسبةبنحوتقدر(الشورىمجلس)التشريعيةالسلطة��النساء

)8.9لعام(%2018أتعي�نتمحيث،سيداتربع)4(إمن)املقاعدعدد��45جماعام(2017.  

 نسبةالنساء��املناصباإلدارية 2- 5-5

تتخطىفلممنخفضةإداريةمناصبيشغلناللواتيالقطريات��وغالقطرياتالنساءنسبة21(مازالتطيلة(%

2012الف��ة-2018)منالنسبةارتفعتحيث،القطرياتالنساءلدى��النسبالثباتوتتسم،19.6عام(%2012

)��20.9إعام(%2018)تتخطىولم،14)الف��ةطيلةالقطريات��غالنساءلدى(%2012-2018.(  

جدول 
)5.9(  

الجنسيةحسباإلداريةاملناصب��النساء2018-2012(نسبة(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الجنسية

 20.9 20.5 20.1 19.7 19.6 20.5 19.6  قطرية

 ���  8.4 10.4 12.3 13.3 13.4 13.6 11.8قطرية

 14.1 15.2 15.0 14.7 13.8 12.4 11.0  املجموع

  ، مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة. حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

ع��ماسبقيمكنالقو  قطرمازالتمنخفضةبالرغممنتو��بعضلبأناملشاركةالسياسيةللمرأة��وتأسيسًا

بمستوىلالرتقاءبرنامجوضعيتطلبالذياألمرالقياديةالعلياالوظائف��والقرارصنع��متقدمةملواقعالنساء

  .املركزي املرأةالقطرية��مجلسالشورىواملجلسالبلديتمثيل

   

                                                            
) 4( qatar/‐https://www.gco.gov.qa/ar/about  
  

 
 

 

)6-5الغاية��ع كفالةحصولالجميعع��خدماتالصحةالجنسيةواإلنجابيةوع��الحقوقاإلنجابية، :(
بيج�ن عمل وم��ا� والتنمية للسكان املؤتمرالدو�� عمل ل��نام� وفقًا عليه النحواملتفق

الختاميةاستعراضهماوالوثائقملؤتمرات  

5-6 -1 ب�نأعمارهن�ت��اوالالتيالنساء15نسبةو49سنةمس�ن��ةقراراتبأنفسهنيتخذنوالالتيسنة
 بشأنالعالقاتالجنسية،واستخداموسائلمنعالحمل،والرعايةاملتعلقةبالصحةاإلنجابية

)اإلنجابسن��النساءنسبة15بلغت��49إُلبيتالالتي(عامًا)حديثةبطرقاألسرةتنظيم��إ12.4حا���ن(%

)البالغ��العالاملعدلعنتقل��ح25و،(%أكلأصلمننساءثالثهناكأنيث،اإلنجابسن�� ربعةتقريبًا

  منامل��و�اتيحققناحتيا�ا��ن��مجالتنظيماألسرةبإستخداموسائلمنعالحملالحديثة.

)5.1شكل(:النساءنسبةب�نأعمارهن�ت��او15الالتيو49سنةيتخوالالتيسنةقراراتبأنفسهنذن
بشأنمس�ن��ة،الحملمنعوسائلواستخدام،الجنسيةالعالقات  

  ))2012والرعايةاملتعلقةبالصحةاإلنجابية

  
  .2012المصدر: المسح العنقودي المتعدد المؤشرات  

  

سنةفأك��ع��15تكفلحصولالنساءوالرجال��سنعددالبلدانال��لد��اقوان�نوأنظمة 2- 5-6
قدم��وعكاملنحو��عواالنجابيةالجنسيةالصحةمجال��والتثقيفواملعلوماتالرعايةخدمات

 املساواة

الرعايةمراكزتنتشرحيث،قطردولة��النساءلجميعواإلنجابيةالجنسيةالصحيةالرعايةخدماتالدولةتوفر

الصحيةالرعايةبخدماتالخاصةالعاملية كافةمناطقالدولةوفقمعاي��الجودة ��الخدمات تقدمهذه ال��

�� كب��ة بأهمية األمهات لتعزيزصحة الرئيسة الرك��ة ُتعد ال�� اإلنجابية الصحة برامج وحظيت الصحية.

 ة.ا�س��اتجيةالوطنيةللصحةاملنفذة��إطاراس��اتيجيةالتنميةالوطني
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)6-5الغاية��ع كفالةحصولالجميعع��خدماتالصحةالجنسيةواإلنجابيةوع��الحقوقاإلنجابية، :(
بيج�ن عمل وم��ا� والتنمية للسكان املؤتمرالدو�� عمل ل��نام� وفقًا عليه النحواملتفق

الختاميةاستعراضهماوالوثائقملؤتمرات  

5-6 -1 ب�نأعمارهن�ت��اوالالتيالنساء15نسبةو49سنةمس�ن��ةقراراتبأنفسهنيتخذنوالالتيسنة
 بشأنالعالقاتالجنسية،واستخداموسائلمنعالحمل،والرعايةاملتعلقةبالصحةاإلنجابية

)اإلنجابسن��النساءنسبة15بلغت��49إُلبيتالالتي(عامًا)حديثةبطرقاألسرةتنظيم��إ12.4حا���ن(%

)البالغ��العالاملعدلعنتقل��ح25و،(%أكلأصلمننساءثالثهناكأنيث،اإلنجابسن�� ربعةتقريبًا

  منامل��و�اتيحققناحتيا�ا��ن��مجالتنظيماألسرةبإستخداموسائلمنعالحملالحديثة.

)5.1شكل(:النساءنسبةب�نأعمارهن�ت��او15الالتيو49سنةيتخوالالتيسنةقراراتبأنفسهنذن
بشأنمس�ن��ة،الحملمنعوسائلواستخدام،الجنسيةالعالقات  

  ))2012والرعايةاملتعلقةبالصحةاإلنجابية

  
  .2012المصدر: المسح العنقودي المتعدد المؤشرات  

  

سنةفأك��ع��15تكفلحصولالنساءوالرجال��سنعددالبلدانال��لد��اقوان�نوأنظمة 2- 5-6
قدم��وعكاملنحو��عواالنجابيةالجنسيةالصحةمجال��والتثقيفواملعلوماتالرعايةخدمات

 املساواة

الرعايةمراكزتنتشرحيث،قطردولة��النساءلجميعواإلنجابيةالجنسيةالصحيةالرعايةخدماتالدولةتوفر

الصحيةالرعايةبخدماتالخاصةالعاملية كافةمناطقالدولةوفقمعاي��الجودة ��الخدمات تقدمهذه ال��

�� كب��ة بأهمية األمهات لتعزيزصحة الرئيسة الرك��ة ُتعد ال�� اإلنجابية الصحة برامج وحظيت الصحية.

 ة.ا�س��اتجيةالوطنيةللصحةاملنفذة��إطاراس��اتيجيةالتنميةالوطني
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جدول 
)5.10(  

سن��والرجالالنساءحصولتكفلوأنظمةقوان�نتوفر15مدىخدمات��ع��ف�كسنة
قدم��وعكاملنحو��عواالنجابيةالجنسيةالصحةمجال��والتثقيفواملعلوماتالرعاية

)2018- 2012املساواة(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

خدماتتوفرالصحيةالرعاية
 الجنسية(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم

الصحيةالرعايةخدماتتوفر
 االنجابية(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 

)5الغاية -��عحصولهاإمكانيةوكذلك،االقتصاديةاملوارد��متساوية إجراءإصالحاتملنحاملرأةحقوقًا أ):
امللكيةحقواملواردوامل��اث،املاليةالخدمات��وع،املمتلكاتمنو����ااألرض��عوالسيطرة

  الطبيعية،وفًقاللقوان�نالوطنية

(أ)نسبةمجموعاملزارع�نالذينيمتلكونأرضزراعيةأولد��محقوقمضمونة��األرا���الزراعية،1-أ-5
أصحابالحقوق��األرا���الزراعية،حسبنوعبحسبالجنس،و(ب)حصةاملرأةب�ناملاّلكأو 

  الحيازة
فإن،��و�التا،الجنس�نب�ن��تميبدوناألشخاصلكافةالتملكحقوقحمايةالقطريةوالقوان�نالتشريعاتتتيح

بنسبةأيالكاملةالتغطيةوصلتقدالزراعيةلألرضمصانةحقوقلهمأوملكيةلهمالذيناألشخاصنسبة

)100(%)���الف2012خالل-2018.( 

جدول 
)5.11(  

  نسبةاألشخاصالذينلهمملكيةأولهمحقوقمصانةلألرضالزراعيةحسبالجنس
)2012-2018(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الجنس

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 ذكور 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 إناث

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  االجما��

 

النساءمن�جما��املالك�نللمزارعالفردية،ف��مازالتمنخفضةبالرغممنارتفاعهامننسبةأمافيمايتعلقب

للمزارعمناجما��مالكاملزارعاملالكاتلإلناثنسبةمابالنسبةل،أ(%2016عام���10.3(2014م%)عا9.6(

من(امازالتمنخفضةبالرغممنارتفف��الفرديةوالجماعية عام16.1عها (%2012)���18.1(%2016عام،

تفس��ا تفضويمكن ���  للمزارع اإلناث تملك نسبة والعقاريةهنيلنخفاض التجارية األنشطة ��لالستثمار

  والصناعيةع��االستثمار��املجالالزرا��.

 

 
 

 

جدول
)5.12( 

الحيازةنوعبحسب،الزراعية���األرا��الحقوقأصحابأواملاّلكب�ناالناثحصة  
)2012-2016(  

 2016 2015 2014 2013 2012  البيان  نوعالحيازة  نوعاألرض

زراعية���أرا
 (املزارع)

الفرديةملكية
  والجماعية

زارعللماتنسبةاالناثاملالك
إمنالفرديةاملزارعمالك��ما�

 والجماعية
... ... 8.8 8.9 9.1 

  امللكيةالفردية
للمزارعاتنسبةاالناثاملالك

إمنالفرديةاملزارعمالك��ما�
 فقط

... ... 9.6 10 10.3 

العزب���أرا
لل��وة

  الحيوانية

الفرديةامللكية
  والجماعية

للمزارعاتنسبةاالناثاملالك
إمنالفرديةاملزارعمالك��ما�

  والجماعية
16.1 20.5 17.4 17.7 18.1 

  ...: غير متوفر.

ثنين معاً، وعادة ما روة الحيوانية أو النباتية أو اإلكل مبنى شيد إلدارة وممارسة األنشطة الخاصة بمجال الث يالعزب: ھ
 ً كليھما بھدف غير مجھزة لرعاية الحيوانات أو زراعة النباتات أو و .يكون المبنى مشيد على مساحات محدودة نسبيا

ً  ،تجاري   )حصاءمصدر التعريف: جھاز التخطيط واإلمايمارس النشاط فيه بشكل شخصي ( وغالبا

  .حصاءالمصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جھاز التخطيط واإل

  
��الحقوق��نسبةالبلدانال��يكفلف��ااإلطارالقانوني(بما��ذلكالقانونالعر��)للمرأةاملساواة2-أ-5

 ملكيةاألرا���و/أوالسيطرةعل��ا

)املادةأشارتحيث،التملك��الرجلمعاملساواةللمرأةالقطريالدستور26يكفل"أن��عالدستورمن(امللكية
حقوقفرديةذاتوظيفةاجتماعية،ينظمهاةاالجتماعيةلكيانالدولأساسياننساملالمقوماورأ و��جميعًا

،امللكيةالخاصةمصونة،فاليحرمأحدمنملكهإالبسبباملنفعةالعامة(أن"27أشارتاملادة،")كماالقانون 
 ".وبالكيفيةال��ينصعل��اوبشروطتعويضيةع��اتعويضًاعادالً ،و��األحوالالذييبي��االقانون 

جدول 
)5.13(  

توفراإل مدىالقانونيطارالذيو/أو ملكيةاألرا��� ��الحقوق �� املساواة يضمنللمرأة
)عل��ا2018-2012السيطرة(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

اإل توفر/نعم)الرسميالقانونيطار
 ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

العر��اإل توفرالقانونيطار  
 (نعم/ال)

 اليوجدقانونعرف��قطر

  المصدر: وزارة العدل
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جدول
)5.12( 

الحيازةنوعبحسب،الزراعية���األرا��الحقوقأصحابأواملاّلكب�ناالناثحصة  
)2012-2016(  

 2016 2015 2014 2013 2012  البيان  نوعالحيازة  نوعاألرض

زراعية���أرا
 (املزارع)

الفرديةملكية
  والجماعية

زارعللماتنسبةاالناثاملالك
إمنالفرديةاملزارعمالك��ما�

 والجماعية
... ... 8.8 8.9 9.1 

  امللكيةالفردية
للمزارعاتنسبةاالناثاملالك

إمنالفرديةاملزارعمالك��ما�
 فقط

... ... 9.6 10 10.3 

العزب���أرا
لل��وة

  الحيوانية

الفرديةامللكية
  والجماعية

للمزارعاتنسبةاالناثاملالك
إمنالفرديةاملزارعمالك��ما�

  والجماعية
16.1 20.5 17.4 17.7 18.1 

  ...: غير متوفر.

ثنين معاً، وعادة ما روة الحيوانية أو النباتية أو اإلكل مبنى شيد إلدارة وممارسة األنشطة الخاصة بمجال الث يالعزب: ھ
 ً كليھما بھدف غير مجھزة لرعاية الحيوانات أو زراعة النباتات أو و .يكون المبنى مشيد على مساحات محدودة نسبيا

ً  ،تجاري   )حصاءمصدر التعريف: جھاز التخطيط واإلمايمارس النشاط فيه بشكل شخصي ( وغالبا

  .حصاءالمصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جھاز التخطيط واإل

  
��الحقوق��نسبةالبلدانال��يكفلف��ااإلطارالقانوني(بما��ذلكالقانونالعر��)للمرأةاملساواة2-أ-5

 ملكيةاألرا���و/أوالسيطرةعل��ا

)املادةأشارتحيث،التملك��الرجلمعاملساواةللمرأةالقطريالدستور26يكفل"أن��عالدستورمن(امللكية
حقوقفرديةذاتوظيفةاجتماعية،ينظمهاةاالجتماعيةلكيانالدولأساسياننساملالمقوماورأ و��جميعًا

،امللكيةالخاصةمصونة،فاليحرمأحدمنملكهإالبسبباملنفعةالعامة(أن"27أشارتاملادة،")كماالقانون 
 ".وبالكيفيةال��ينصعل��اوبشروطتعويضيةع��اتعويضًاعادالً ،و��األحوالالذييبي��االقانون 

جدول 
)5.13(  

توفراإل مدىالقانونيطارالذيو/أو ملكيةاألرا��� ��الحقوق �� املساواة يضمنللمرأة
)عل��ا2018-2012السيطرة(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

اإل توفر/نعم)الرسميالقانونيطار
 ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

العر��اإل توفرالقانونيطار  
 (نعم/ال)

 اليوجدقانونعرف��قطر

  المصدر: وزارة العدل
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وفقًاكهالألرا���املمنوحةمنالدولةللمرأةالقطريةالحق��تمليسمحالقانونالقطري ���أنوتجدراإلشارة

رقمالقانون��املحددةوالضوابط2(للشروط(2007لسنةاإلسكانبنظام،رقمالوزراءمجلسوقرار)17(ةلسن

2007.  

)5الغاية-أجلمن املعلوماتواالتصاالت، وبخاصةتكنولوجيا التمكينية، تعزيزاستخدامالتكنولوجيا ب):
  تعزيزتمك�ناملرأة

 نسبةاألفرادالذينيملكونالهاتفاملحمولحسبالجنس1-ب-5

معدل���ويق الرق��، االقتصاد منتكنولوجيا واالستفادة االتصال، عملية وسهولة املؤشرتقدم يعكسهذا

قطر��املحمولالهاتفانتشار)البالغاإلناث99.6عند)الذكورعند���نظمن(%99.7لعام(%2018���ويق،

 الرقماإلجما��منالتغطيةالكاملة.

جدول 
)5.14(  

الذينيملكونةنسب -)2015حسبالجنسالهاتفاملحمول األفراد
2018(  

 2018 2017 2016 2015 الجنس

 %100 %100 %100 %100  ذكور 

 %100 %100 %100 %100 اناث

 %100 %100 %100 %100 املجموع

  المصدر: وزارة المواصالت واالتصاالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

  

قطر دولة فإن القول امل��بطةشوطاً قطعتوخالصة الغايات تحقيق �� بارزًا
،والفتيات ب�نالجنس�نوتم��نكلالنساء بالهدفالخامساملتعلقبتحقيقاملساواة
��والفتياتالنساءضد��التميأشكالجميع��عبالقضاءاملتعلقةبالغايةيتعلقففيما

ع��جميعأشكالتفاقيةالقضاءكلمكانف��متحققة،حيثصادقتدولةقطرع��ا
املرأة التمي��ضد عام جميع2009(سيداو) ع�� بالقضاء املرتبطة وكذلكالغاية ،

سنقبلللقاصراتزواجحالةأليوجودفال،األطفالزواجقبيلمنالضارةاملمارسات
)15تتيحكما،النساءلجميعوالجنسيةاإلنجابيةالصحةخدماتالدولةوتوفر )عامًا.

للمرأة.القوان�نالتملكحقوقحمايةالقطريةوالتشريعات  

 أعاله، املحققة اإلنجازات هذه من وبالرغم ��مازالت القطرية املرأة مشاركة
)تتخطىلمحيث،منخفضةاإلدارية21املناصبللمرأةالسياسيةاملشاركةأنكما،(%

بال ملناصبعليا بعضالنساء تو�� من بالرغم الوظائفمازالتمنخفضة و�� دولة
ونسبة%)،7املنتخب)املركزي القيادية،حيثلمتتخطىنسبةالنساء��املجلسالبلدي

)9لعامالشورىمجلسمن(%2018،بمستوى�لل��وخطةوضع��ستد�الذياألمر
  تمثيلالنساء��املجالسالوطنيةاملنتخبة.
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قطر دولة فإن القول امل��بطةشوطاً قطعتوخالصة الغايات تحقيق �� بارزًا
،والفتيات ب�نالجنس�نوتم��نكلالنساء بالهدفالخامساملتعلقبتحقيقاملساواة
��والفتياتالنساءضد��التميأشكالجميع��عبالقضاءاملتعلقةبالغايةيتعلقففيما

ع��جميعأشكالتفاقيةالقضاءكلمكانف��متحققة،حيثصادقتدولةقطرع��ا
املرأة التمي��ضد عام جميع2009(سيداو) ع�� بالقضاء املرتبطة وكذلكالغاية ،

سنقبلللقاصراتزواجحالةأليوجودفال،األطفالزواجقبيلمنالضارةاملمارسات
)15تتيحكما،النساءلجميعوالجنسيةاإلنجابيةالصحةخدماتالدولةوتوفر )عامًا.

للمرأة.القوان�نالتملكحقوقحمايةالقطريةوالتشريعات  

 أعاله، املحققة اإلنجازات هذه من وبالرغم ��مازالت القطرية املرأة مشاركة
)تتخطىلمحيث،منخفضةاإلدارية21املناصبللمرأةالسياسيةاملشاركةأنكما،(%

بال ملناصبعليا بعضالنساء تو�� من بالرغم الوظائفمازالتمنخفضة و�� دولة
ونسبة%)،7املنتخب)املركزي القيادية،حيثلمتتخطىنسبةالنساء��املجلسالبلدي

)9لعامالشورىمجلسمن(%2018،بمستوى�لل��وخطةوضع��ستد�الذياألمر
  تمثيلالنساء��املجالسالوطنيةاملنتخبة.
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كفالةتوافراملياهوخدماتالصرفالهدفالسادس:

  الص��للجميعوإدار��اإدارةمستدامة
  

  

يتناوليتناولحيث الهدفالسادسموضوعاتأبعدمنمياهالشربوالصرفالص��والنظافةالصحية،

حاسمةأهميةعليهُتعلقالذيالهدف و�ع��تحقيقهذا نوعيةاملوارداملائيةومدىاستدام��ا. لبقاءأيضًا

تحس�نأجلمناملحليةاملجتمعاتمستوى��عالدعموحشد��الدوالتعاوننطاقتوسيعوالكوكباإلنسان

 إدارةاملياهوالصرفالص��.

  

) التكلفة1-6الغاية وامليسورة الشرباملأمونة مياه نحومنصفع�� ع�� تحقيقهدفحصولالجميع :(
عام2030بحلول  

6-1 -1 مأمونةبطريقةتدار��الالشربمياهخدماتمنيستفيدونالذينالسكاننسبة  

���مأمونةبطريقةتدارال��الشربمياهخدماتمنيستفيدون الذينالسكانتش�رالبياناتاملتاحةحولنسبة

قدقطردولةأنمنحققتبالرغمالسكانللجميعالخدماتهذهتوف�ر��تمثل كب�رًا الظروفاملناخيةنجاحًا

وما،للدولةعل��اوالجغرافيةترتب��عالدولةوتعتمد،لتوف�رهاالعاليةوالتكلفةالطبيعيةاملائيةاملواردشحمن

لسد املياه محطاتتحلية من العديد حيثقامتبإنشاء العذبة، توف�راملياه �� البحركمصدرأسا��� مياه

مناملي س�تم�راحتياجاتالقطاعاتاملدنية �� قامتالدولة كما خزاناتاس�راتجية2017اه، افتتاحمشروع

  لتأم�ناحتياجا��امناملياه.

بئرًاملياهاألمطاروالحفاظعل��اواالستفادةم��ا��زيادةكميات450وجدلدىقطرمشروعمنذسنواتوهوحفروي

حفرت��الاآلباروهذه،الهواء��تبخرهامنبداًلاملخزنةالجوفيةساملياهبنسبةالجوفيةاملياهزيادة��عتساعد

30���35%. 

جدول 
)6.1( 

السكاننسبةمأمونةبطريقةتدار��الالشربمياهخدماتمنيستفيدونالذين
)2012-2018(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  المصدر: المؤسسة القطرية للكھرباء والماء

   

 
 

 

االحتياجاتلتلبيةالتحلية��التوسعمواكبةتتمأناملتوقعومن��السيما،مستمرةوبصورةللسكاناملستقبلية

مع،املياهمجال��االستثماراتمناملزيدبتوجيهقراراتاملختصةالجهاتواتخاذ،الدولةسكانعددتناميظل

ل���يد السياساتاملناسبة وتب�� املياه والتثقيفحول نشرالتوعية سياسة ��االستمرار أهمية ال��ك��ع��

  ياهوالحافظع��املواردواالستثمار��زياد��ا.استخدامامل

)2-6الغاية��التغوطوإ��اء،الصحيةوالنظافة��الصالصرفخدمات��عالجميعحصولهدفتحقيق:(

بحلول،هشةأوضاع��يعيشونومنوالفتياتالنساءالحتياجاتخاصاهتماموإيالء،العراء

2030عام  

6-2 -1 الذينالسكاننسبةغسلمرافقف��ابما،��الصالصرفلخدماتالسليمةاإلدارةمنيستفيدون

  اليدينبالصابونواملياه

2012يستخدمونمرفقًامحسنًاللصرفالص��طيلةالف��ة)�ش��املعطياتاإلحصائية���أنجميعسكانقطر

-2018��يعوهذا،(عدمااإلدارةوأنالعراء��التغوطملمارسةوجودالنفاياتومياهالبشريةللفضالتلحكومية

  تتسمباألمانوالوجودأليمخاطرع��الصحةالعامةللسكانوالبيئة��دولةقطر.

جدول 
)6.2( 

بما،��الصالصرفلخدماتالسليمةاإلدارةمنيستفيدونالذينالسكاننسبة
)واملياهبالصابوناليدينغسلمرافق2018-2012ف��ا(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  المصدر: ھيئة األشغال العامة

)3-6الغايةوتقليل،الخطرةالكيميائيةواملوادالنفاياتإلقاءووقف،التلوثمنبالحداملياهنوعيةتحس�ن:(

املعالجة��غاملجاريمياهنسبةوخفض،حدأدنى��إتسّر��االتدويرإعادةوزيادة،النصف��إ

عامبحلول،العامليالصعيد��عب��ة�بنسبةاملأموناالستخدام2030وإعادة  

 نسبةمياهالصرفالص��املعالجةبطريقةآمنة 1- 6-3

)بنسبة��الصالصرفمياهمعالجة100تتمبدولةأمنةبطرقاملعالجةالعادمةاملياهنسبةبلغتفقد��وبالتا(%

)100قطر)الف��ةطيلة (%2012-2018��يع وهذا أيت����سل��للمياهالعادمةع��البيئةوع��عدوجود)،

  صحةاإلنسان.
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االحتياجاتلتلبيةالتحلية��التوسعمواكبةتتمأناملتوقعومن��السيما،مستمرةوبصورةللسكاناملستقبلية

مع،املياهمجال��االستثماراتمناملزيدبتوجيهقراراتاملختصةالجهاتواتخاذ،الدولةسكانعددتناميظل

ل���يد السياساتاملناسبة وتب�� املياه والتثقيفحول نشرالتوعية سياسة ��االستمرار أهمية ال��ك��ع��

  ياهوالحافظع��املواردواالستثمار��زياد��ا.استخدامامل

)2-6الغاية��التغوطوإ��اء،الصحيةوالنظافة��الصالصرفخدمات��عالجميعحصولهدفتحقيق:(

بحلول،هشةأوضاع��يعيشونومنوالفتياتالنساءالحتياجاتخاصاهتماموإيالء،العراء

2030عام  

6-2 -1 الذينالسكاننسبةغسلمرافقف��ابما،��الصالصرفلخدماتالسليمةاإلدارةمنيستفيدون

  اليدينبالصابونواملياه

2012يستخدمونمرفقًامحسنًاللصرفالص��طيلةالف��ة)�ش��املعطياتاإلحصائية���أنجميعسكانقطر

-2018��يعوهذا،(عدمااإلدارةوأنالعراء��التغوطملمارسةوجودالنفاياتومياهالبشريةللفضالتلحكومية

  تتسمباألمانوالوجودأليمخاطرع��الصحةالعامةللسكانوالبيئة��دولةقطر.

جدول 
)6.2( 

بما،��الصالصرفلخدماتالسليمةاإلدارةمنيستفيدونالذينالسكاننسبة
)واملياهبالصابوناليدينغسلمرافق2018-2012ف��ا(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  المصدر: ھيئة األشغال العامة

)3-6الغايةوتقليل،الخطرةالكيميائيةواملوادالنفاياتإلقاءووقف،التلوثمنبالحداملياهنوعيةتحس�ن:(

املعالجة��غاملجاريمياهنسبةوخفض،حدأدنى��إتسّر��االتدويرإعادةوزيادة،النصف��إ

عامبحلول،العامليالصعيد��عب��ة�بنسبةاملأموناالستخدام2030وإعادة  

 نسبةمياهالصرفالص��املعالجةبطريقةآمنة 1- 6-3

)بنسبة��الصالصرفمياهمعالجة100تتمبدولةأمنةبطرقاملعالجةالعادمةاملياهنسبةبلغتفقد��وبالتا(%

)100قطر)الف��ةطيلة (%2012-2018��يع وهذا أيت����سل��للمياهالعادمةع��البيئةوع��عدوجود)،

  صحةاإلنسان.
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)6.1شكل(:آمنةبطريقةاملعالجة��الصالصرفمياهنسبة)2012-2018(  

 
  المصدر: ھيئة األشغال العامة  

  

6-3 -2نسبةاملسطحاتاملائيةحيثجودةاملياهاملحيطةا��جيدة  

الينطبقاملؤشرقطردولة��ع 

)4-6الغاية تحقيقزيادةكب��ة��كفاءةاستخداماملياه��جميعالقطاعات، :(العذبةاملياهسحبوكفالة
األشخاصعددمن��كببقدروالحد،املياهشحمعالجةأجلمنمستدامنحو��عو�مدادا��ا

عامبحلول،املياهندرةمنيعانون2030الذين 

 التغ����كفاءةاستخداماملياهع��مدى���ةمنالزمن 1- 6-4

 والبيئة البلدية بوزارة العامة الحدائق إدارة أدخلت عام �� بالري املركزي التحكم أول.م2004نظام وكان

ا��تروى��الالكمياتبت�ن�نوذلكالريمياهاس��الك��ال��شيدااهتماما��االفعليةالحاجةوتحديدملزروعات

دونالهدر وقدساعدذلك��،لكلنوعم��ا تلكاملزروعات، معمراقبةأناليكونهناكتأث��اتسلبيةع��

وع��الفوربدأتاإلدارةبتخفيضحصصالريلكلنوع،ولةمراقبةكافةعملياتالريمنخاللهذاالنظامسه

أن��إالنباتاتحالةومراقبةالنباتاتمنالوصولتممنممكنةكميةبأقلالريمننسبيًامنخفضةمعدالت��إ

  .املياهدونأثارسلبيةع��النباتات

إلدارةالحدائقخدامنظامالرياملركزي��حالتعميمهع��كافةمناطقالزراعةالتابعةوجديربالذكر،فإناست

،ال��تتبعنظامالرياملركزي العامةوأقسامالحدائق��جميعالبلدياتوالعديدمنأماكنالزراعاتالتجميلية

)سوفيسهم بنسبة الرياملستخدمة مياه للنخيل62.5توف��كمية بالنسبة لألشجار68.75و(%) بالنسبة (%

و(40و( املوسمية للمغطياتوالزهور (%53.33تم ال�� املياه وبلغتكمية للمسطحاتالخضراء، بالنسبة (%

)��حوال��8.2توف��ها��ممليار(.  
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جدول 
)6.3(  

  ))2016التوف����كميةمياهالري��حالاستخدامنظامالتحكماملركزي��الري 

 مغطيات أشجار النخيل الجهة م
زهور
 موسمية

مسطح
 أخضر

1 الريباليوم(كمية��ل(
حسب QCS120 80 10  10 15 

2 إدارةحسبالريكمية
 7 6 6 25 45 )ل��باليوم(الحدائقالعامة

3 باليوم(الوفرة��8 4 4 55 75 )ل 

 %53.3 %4.0 %4.0 %68.8 %62.5  )%(النسبةاملئويةللوفرة 

4 واالعداداملساحات
إلدارةالتابعةاالجمالية

 الحدائقالعامة
10247 108590 335213 172325 1719812 

5 نوعحسب��التوف
 13758496 689300 1340852 5972450 768525 )ل��باليوم(املزروعات

6 نوعحسب��التوف
5021851040 251594500 2179944250489410980 280511625 )ل��بالسنة(املزروعات

 8223312395  مجموعالتوف��(ل��بالسنة) 7

8 
��بامل)��التوفمجموع

 8223312  املكعب)

9 
)��التوفمجموعباملليون

 2122  )غالون 

  إدارة الحدائق العامة. -المصدر: وزارة البلدية والبيئة

فـإن،بالذكروجديرالـريلـزمنولـيسامليـاهمـنالنباتـاتلحاجـةوفقـًاالـريـيعمليـات�يسـهمسـوفمـن�الك��ـ��تـوف

  زيادةاملساحاتاملمكنزراع��ابنفسكميةاملياهاملتوفرةسابقًا،.األمرالذيسيسهم�يمياهالري 

يتطبيــقأحكــامقــانونال���ــيدرقــمؤسســةالعامــةالقطريــةللكهربــاءواملــاء(كهرمــاء)�ــو��ــ�عــنالبيــان،فــإنقيــامامل

)20(2015لســـــنة و�والل�ـــــبـــــالهواءضـــــخ��ـــــناب�راســـــتخدام االستشـــــعاريوريالزراعـــــةـــــي�امليـــــاهاســـــتخداموكفـــــاءة

بــــــالتنقيطالــــــريواســــــتخدامالحــــــدائقهــــــذاكفــــــاءةوتعزيــــــزامليــــــاهاســــــتخدامــــــي�الهــــــدرمــــــنالتقليــــــلــــــي�يســــــهمســــــوف

  االستخدام.
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جدول 
)6.3(  

  ))2016التوف����كميةمياهالري��حالاستخدامنظامالتحكماملركزي��الري 

 مغطيات أشجار النخيل الجهة م
زهور
 موسمية

مسطح
 أخضر

1 الريباليوم(كمية��ل(
حسب QCS120 80 10  10 15 

2 إدارةحسبالريكمية
 7 6 6 25 45 )ل��باليوم(الحدائقالعامة

3 باليوم(الوفرة��8 4 4 55 75 )ل 

 %53.3 %4.0 %4.0 %68.8 %62.5  )%(النسبةاملئويةللوفرة 

4 واالعداداملساحات
إلدارةالتابعةاالجمالية

 الحدائقالعامة
10247 108590 335213 172325 1719812 

5 نوعحسب��التوف
 13758496 689300 1340852 5972450 768525 )ل��باليوم(املزروعات

6 نوعحسب��التوف
5021851040 251594500 2179944250489410980 280511625 )ل��بالسنة(املزروعات

 8223312395  مجموعالتوف��(ل��بالسنة) 7

8 
��بامل)��التوفمجموع

 8223312  املكعب)

9 
)��التوفمجموعباملليون

 2122  )غالون 

  إدارة الحدائق العامة. -المصدر: وزارة البلدية والبيئة

فـإن،بالذكروجديرالـريلـزمنولـيسامليـاهمـنالنباتـاتلحاجـةوفقـًاالـريـيعمليـات�يسـهمسـوفمـن�الك��ـ��تـوف

  زيادةاملساحاتاملمكنزراع��ابنفسكميةاملياهاملتوفرةسابقًا،.األمرالذيسيسهم�يمياهالري 

يتطبيــقأحكــامقــانونال���ــيدرقــمؤسســةالعامــةالقطريــةللكهربــاءواملــاء(كهرمــاء)�ــو��ــ�عــنالبيــان،فــإنقيــامامل

)20(2015لســـــنة و�والل�ـــــبـــــالهواءضـــــخ��ـــــناب�راســـــتخدام االستشـــــعاريوريالزراعـــــةـــــي�امليـــــاهاســـــتخداموكفـــــاءة

بــــــالتنقيطالــــــريواســــــتخدامالحــــــدائقهــــــذاكفــــــاءةوتعزيــــــزامليــــــاهاســــــتخدامــــــي�الهــــــدرمــــــنالتقليــــــلــــــي�يســــــهمســــــوف

  االستخدام.
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6-4 -2 الذيالضغطاملتاحةحجمالعذبةاملياهمواردمنكنسبةالعذبةاملياهسحب:املياهلهتتعرض 

معــــدلالضــــغطأواإلجهــــادع�ــــ�اســــ��ال�امليــــاهاملتمثــــلبمعــــدلســــحبامليــــاهالنقيــــةال�ــــ�تســــح��االقطاعــــاتارتفــــع

)مـــناملتـــوفرةالنقيـــةامليـــاهملصـــادربالنســـبةكلهـــا100الرئيســـية(%2012)�إ�ـــ،247عـــام�ـــ�(%2017يشـــكلوهـــذا،

يؤشر��سلع��اتجاهاملياهلهتتعرضالذيالضغطحجمزيادة.  

)البالغةالضغطنسبةفإن،البيانعن��25وغاملـائياألجهـادأوالضـغطبدايـةيسجلالذياألدنىالحدتشكل(%

  يعيقاستدامةاملواردالطبيعية.الفع��الذي

)6.2شكل(:املياهلهتتعرضالذيالضغطحجم)2012-2017(  

  
  المصدر: المؤسسة القطرية للكھرباء والماء

5-6(الغاية،للحدودالعابرالتعاون تنفيذاإلدارةاملتكاملةملوارداملياهع��جميعاملستويات،بوسائلم��ا :(
عامبحلول،االقتضاء2030حسب  

6-5 -1 صفر)املائيةللموارداملتكاملةاإلدارةتنفيذدرجة-100( 

بقبولدو��فيمايتصلبإدارةاملياهألغراضمتعّددة،خاصة��الدولمحدودةالنهجاملتكاملللموارداملائيةحظىي

املائيةقطراملواردكدولةالتقليدية��وغالتقليديةاملائيةاملواردكافةإدارةاالعتبار��يأخذالنهجهذاألن ،نظرًا

 النهجاملتكاملمنويمكنللوفاءبكافةاألغراضواالستخداماتبصورةال��درأيموردمائي. خاللتطبيقهذا

هذا ��والعملياتاالستثماراتعن فضاًل املائية، يتعلقباملوارد التخطيطفيما عملية وفاعلية تحس�نكفاءة

  .املجال،إ��جانبتحقيقاألهدافالخاصةباستدامةاملياهواألمناملائي
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انــــباألساســــيةمــــناإلدارةاملســــتدامةللميــــاهوال�ــــ�تــــأتي�ــــ�إطــــارُيعــــدتنفيــــذاإلدارةاملتكاملــــةملــــواردامليــــاهأحــــدالجو 

لعــــامالتنفيــــذ�ــــ����جوهانســــخطــــة2002متابعــــةللمــــوارداملتكاملــــةبــــاإلدارةخاصــــةخطــــةقطــــردولــــةلــــدىوتتــــوفر،

)تنفيــــــذهادرجــــــةبلغــــــت�وال�ــــــ82.0املائيــــــة)بــــــ�نمــــــااإلدارةركــــــائزوفــــــقاإلنجــــــازوتبــــــاين(100 للمؤبالنســــــبة(سســــــات

)التنفيــذنســبةتتجــاوزلــم�ال�ــالتمكينيــةالبيئــة�ــ�يتمثــلالتنفيــذ�ــ�املحــاورأقــلوكانــت55واملشــاركةدرجـــةأمــا،(

  (.ع��التوا��(85و(87.5فبلغت)أدواتاإلدارةوالتمويلالتنفيذبالنسبةلرك��ة

جدول 
)6.4( 

  )-2018 2016) ( 100 -درجة تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية (صفر 

 2016 2017 2018البيان

 55 55 55  البيئةالتمكينية

 100 100 100 املؤسساتوالشركات

 87.5 87.5 79 أدواتاالدارة

 85 85 85  التمويل

)املياهملوارداملتكاملةاالدارةتنفيذ82 82 80 )100-0درجة 

  المصدر: المؤسسة القطرية للكھرباء والماء
 

را��� الرطبة ه بما�� ذلك الجبال والغابات واألحماية وترميم النظم االيكلوجية املتصلة بامليا): 6-6الغاية (
2020واال��ار ومستودعات املياه الجوفية والبح��ات بحلول عام  

6-6-1 ��الزمن مر ع�� باملياه املتصلة اإليكولوجية النظم مدى �� التغ 

الينطبقاملؤشرقطردولة��ع  

أ): توسيع نطاق التاون الدو�� وتقديم الدعم �� مجال بناء القدرات ا�� البلدان النامية �� األنشطة -6الغاية (
وكفاءة  وال��ام� املتصلة باملياه والصرف الص�� بما �� ذلك جمع املياه وإزالة ملوحتخا
استخدام املياه ومعالجة املياه املستعملة وتكنولوجيات اعادة التدوير واعادة االستخدام 

 1-أ-6 ارمقد نفاق إال�� تعد جزءًا من خطة  نمائية الرسمية املتصلة باملياه والصرف الص��املساعدة اإل

تتو�� الحكومة تنسيقها 

)مليونريال203من��)الدولالناميةوالصرفالص��لقطاعاملياهمندولةقطرنخفضتاملساعداتاملقدمةا

2015عام) 114إ�� (عامريال2017مليونابنسبةأي ،)بنحو تقدر 43.8نخفاضاملساعداتوشكلت ،(%

املقدمةمللدولالسادسالهدفلتحقيق األقلنموًا علقاملت2030نأهدافالتنميةاملستدامةالناميةالسيما

)نسبته ما للجميع��الصالصرفوخدماتاملياهتوفر2.7بكفالةالقطريةاإلنمائيةاملساعدات��إجمامن (%

ذلك.2017لعاميب�ن��التاوالجدول،  
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جدول 
)6.5( 

السادسالهدف��اإلنمائيةاملساعداتبالريال(قيمة القطري()2015-2017(  

 2017 2016 2015 اسمالهدفالهدف

 113,593,525 126,131,351 202,888,070 وصرفص��ةمياهنظيف 6

  المصدر: وزارة الخارجية

  

)الص��-6الغايةوالصرفاملياهإدارة��تحس��املحليةاملجتمعاتمشاركةوتعزيزدعم:(ب  
  

سياساتوإجراءاتتنفيذيةراسخة1-ب-6 لد��ا يتعلقبمشاركةنسبةالوحداتاإلداريةاملحليةال�� فيما

  املجتمعاتاملحلية��إدارةخدماتاملياهوالصرفالص��

تداب��وإجراءات،تتوفر��جميعالبلديات��دولةقطروبالتعاونمعالسكاناملتواجدين��نطاقهذهالبلديات
  تتيحللمجتمعاتاملحليةاملشاركةالفعالةإدارةاملياهوالصرفالص����مناطقها.

  

)6.3شكل(:يتعلقفيماراسخةتنفيذيةوإجراءاتسياساتلد��ا��الاملحليةاإلداريةالوحداتنسبة
إدارة��املحليةاملجتمعاتاملياهبمشاركة��الص2012(والصرف -2018( 

  
 المصدر: المؤسسة القطرية للكھرباء والماء وھيئة األشغال العامة.
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املتعلقالسادسبالهدفاملتعلقةالغاياتأغلبتحققأنقطردولةاستطاعت

حيث مستدام، بشكل وإدار��ا للجميع وخدماتالصرفالص�� توافراملياه بضمان

 تنمويًا قطرنهجًا التكلفةتبنتدولة امليسورة الشرباملأمونة توف��مياه ع�� يقوم

لدولة��كافةاملناطقمنخاللإنشاءوكذلكخدماتالصرفالص��لجميعسكانا

وكذلك العديدمنمحطاتالتحليةلتوف��االحتياجاتللقطاعاتاملختلفةمناملياه،

��ساهممماالدولةمدنمختلف����الصالصرفمشاريعمنالعديدبتنفيذقامت

واستطاعتتحس�ننوعيةامل ياهتوف��خدماتالصرفالص��املناسبلكافةاألفراد.

التدويرإعادةوزيادةاملعالجة��غاملجاريمياهنسبةوخفضالتلوثمنالحدطريقعن

كفاءة بزيادة املرتبطة الغاية تحقيق ع�� الدولة عملت كما استخدامها، وإعادة

معدل ارتفاعتحدي تواجه ل���ا القطاعات، جميع �� املياه الضغطع��استخدام

ت�ح��االقطاعاتالرئيسيةمعدلسحباملياهالنقيةال��،حيثارتفعاس��ال�املياه

،كمابلغتدرجةتنفيذاإلدارةاملتكاملةللموارد2018و(%2012ب�نعامي)147بنسبة

)نسبةللمياهاملستدامةاإلدارة��الرئيسةالجوانبأحدتشكل��وال82املائيةكما.(%

����املحاملجتمعملشاركةوإجرائيةمؤسسية��وتدابسياساتالبلدياتجميع��وتتوفر

  رفالص��.إدارةاملياهوالص
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املتعلقالسادسبالهدفاملتعلقةالغاياتأغلبتحققأنقطردولةاستطاعت

حيث مستدام، بشكل وإدار��ا للجميع وخدماتالصرفالص�� توافراملياه بضمان

 تنمويًا قطرنهجًا التكلفةتبنتدولة امليسورة الشرباملأمونة توف��مياه ع�� يقوم

لدولة��كافةاملناطقمنخاللإنشاءوكذلكخدماتالصرفالص��لجميعسكانا

وكذلك العديدمنمحطاتالتحليةلتوف��االحتياجاتللقطاعاتاملختلفةمناملياه،

��ساهممماالدولةمدنمختلف����الصالصرفمشاريعمنالعديدبتنفيذقامت

واستطاعتتحس�ننوعيةامل ياهتوف��خدماتالصرفالص��املناسبلكافةاألفراد.

التدويرإعادةوزيادةاملعالجة��غاملجاريمياهنسبةوخفضالتلوثمنالحدطريقعن

كفاءة بزيادة املرتبطة الغاية تحقيق ع�� الدولة عملت كما استخدامها، وإعادة

معدل ارتفاعتحدي تواجه ل���ا القطاعات، جميع �� املياه الضغطع��استخدام

ت�ح��االقطاعاتالرئيسيةمعدلسحباملياهالنقيةال��،حيثارتفعاس��ال�املياه

،كمابلغتدرجةتنفيذاإلدارةاملتكاملةللموارد2018و(%2012ب�نعامي)147بنسبة

)نسبةللمياهاملستدامةاإلدارة��الرئيسةالجوانبأحدتشكل��وال82املائيةكما.(%

����املحاملجتمعملشاركةوإجرائيةمؤسسية��وتدابسياساتالبلدياتجميع��وتتوفر

  رفالص��.إدارةاملياهوالص
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كفالةحصولالجميعبتكلفةميسورةالهدفالسابع:

  واملستدامة  ع��خدماتالطاقةالحديثةاملوثوقة
  

م��ابسبلاملتجددة،للطاقةاملحسنواالستخدامالطاقةع��األوسعالحصول تعزيز���السابعالهدف�س��

اس��اتيجيةوتركزالنظيفة،بالطاقةالخاصةوالتكنولوجيااألساسيةالهياكل��والتوسعالدو��التعاون تعزيز

تنفيذع��حالياً الطاقةوزارةتعملحيثاملتجددة،الطاقةع��املقبلةالف��ة��قطردولة��الطاقةقطاع

  .ميجاوات500بقدرةالشمسيةللطاقةضخممشروع

  

)1-7الغايةالجميعحصولكفالة:(عامبحلولاملوثوقةالحديثةالطاقةخدمات��عميسورة2030بتكلفة  

 نسبةالسكاناملستفيدينمنخدماتالكهرباء 1- 7-1

وبصورةال�طري�نللسكان تتوفرمجانًا خدماتالطاقةالكهربائيةال�� يتمتعجميعسكانقطربالحصولع��

املعطياتتؤكدهماوهذا،ال�طري�ن���للسكانمدعومةمنللمستفيدينالتغطيةنسبةبان������الاإلحصائية

)بلغتالكهرباء100خدمة)الف��ةطيلة(%2012-2018(.   

7.1شكل:السكانالكهرباءنسبةخدماتمناملستفيدين 
)2012-2018( 

  
  المصدر: المؤسسة القطرية للكھرباء والماء    

قطر��الكهرباءأسعارفإنالبيانعن���و)تبلغحيث،منخفضة0.05مازالت/واطكيلولكلأمريكيدوالر(

)املتحدةوالوالياتاملتحدةاململكة��ال�سع��ةتبلغح�ن��،0.15الساعة،0.10��عساعة/واطكيلولكلدوالر(
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 نسبةالسكانالذينيعتمدونأساسًاع�ىالوقودوالتكنولوجياالن�يف�ن 2- 7-1

سكانبلغتنسبةوالكهرباءكالغاز،��الطألغراضالنظيفةوالتكنولوجياتالوقودأنواع��عيحصلونالذيقطر

خاللالف100( (%) عدم2012-2018��ة يع�� وهذا الذينالقطر��نواملقيم�نالسكانوجودألينسبةمن)،

  يعتمدونع��أنواعمنالوقودوالتكنولوجياتامللوثةألغراضالط��.

7.2شكل:�عأوليةبصورةيعتمدونالذينالسكانالوقودنسبةى  
 ))2012-2018والتكنولوجياالن�يف�ن

  

)العاملي2-7الغايةالطاقةمزيج��املتجددةالطاقةحصة��ب��ة�زيادةتحقيق:(  

  حصةالطاقةاملتجددةمنمجموعا�س����ال��ا�ي 1- 7-2

)نحو  املتجددة منمصادرالطاقة املتولدة الطاقة حجم 45بلغ ) ميجاواطبواقع (5الطاقةمنميجاواط (

)ونحو،40الشمسيةمنميجاواط(النفاياتحرقمن2018لعامنسبتهماهذهاملتجددةالطاقةمصادروشكلت،

)0.0001من(للكهرباء��ال��ا�ا�س��المجموع.  

جدول
)7.1(  

حصةالقطاعات����اسمجموع)للكهرباءال��ا�ي����ا�سمجموعمناملتجددةالطاقة
(الكهرباءمن2017-2015املختلفة(%)للكهرباءال��ا�ي����ا�سمجموع)2018-2015(  

2015 2016  2017 2018 

 )ا�س��ال�(ميجاواط القطاع

 2,474,8892,532,3922,694,6962,786,404 فاقدالنقلوالتوزيع

 2,647,0062,641,8012,831,2043,258,544 اس��ال�الكهرباء��محطاتالتوليد

 11,886,69612,026,24911,261,94112,197,379 اس��ال�الكهرباء��القطاع�نا��

 24,490,67025,107,91532,095,34532,765,544 اس��ال�الكهرباءامل����

مجموع)ا�س����اتA( 39,024,37239,775,96546,188,49044,962,923 
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جدول
)7.1(  

حصةالقطاعات����اسمجموع)للكهرباء��ال��ا����االسمجموعمناملتجددةالطاقة
(الكهرباءمن2017-2015املختلفة(%)للكهرباء��ال��ا����االسمجموع)2018-2015(  

2015 2016  2017 2018 

 N.A.  40,135,34543,459,95745,065,903 �جما���ا��اإلنتاجاملرسلللشبكة

 41,499,26042,306,60745,554,73047,912,684 اجما��انتاجالكهرباء

كمية(واطميجا)املنتجةاملتجددةالطاقة  

املتجددةالطاقة      

(واطميجا)الشمس5 10 8 6 من 

(واطميجا)النفاياتحرق40 40 4 40 من 

)املتجددةالطاقةمجموعB( 46 48 50 45 

اس����الكهرباءالك��املتجددو���مجموع
(واطميجا)املتجدد 

39,024,418 39,776,013 46,188,540 44,962,968 

املتجددةمنحساباملؤشرحصةالطاقة
مجموع)منللكهرباء��ال��ا����االسمجموع

(%)(االس���كات
0.0001% 0.0001% 0.0001% 0.0001% 

     المؤسسة القطرية للكھرباء والماءالمصدر: 
  ات االقتصاديةحصاءاإل - حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)7الغاية-الوصول��ت�سأجلمن��الدوالتعاونتعزيز:(أذلك��بما،النظيفةالطاقةوتكنولوجيابحوث���
األحفوري الوقود وتكنولوجيا استخدامالطاقة، �� والكفاءة تلكاملتعلقةبالطاقةاملتجددة،
الطاقة وتكنولوجيا للطاقة األساسية الهياكل �� االستثمار وتشجيع واالنظف، املتقدمة

عامبحلول،2030النظيفة  

التدفقاتاملاليةالدوليةاملوجهة���البلدانالناميةلدعمأنشطةالبحثوالتطوير��مجاالتالطاقة1-أ-7
الهجينةالنظيفةالنظمذلك��بما،املتجددةالطاقةوانتاج  

نحو  من الناميةالدول�� معقولةبأسعارالنظيفةالطاقة���تومجال��املقدمةاملساعدات197(ارتفعت(

 عام ريال 2015)مليون ���623 عام ريال مليون (2017)بنحو تقدر زيادة بنسبة أي ،216.2وشكلت ،(%

املستدامةالتنميةأهدافمنالسابعالهدفلتحقيقنموًااألقلالسيماالناميةالدولملساعدةاملقدمةاملساعدات

2030)نسبتهاإلنمائي14.8مااملساعدات��جما�من(%لعامالقطرية2017ة.  

جدول
)7.2(  

  )2015-2017قيمةاملساعداتاإلنمائيةحسبالهدفالسابع(

  2017 2016 2015 اسمالهدافالهدف

  197,054,879 79,284,884 623,031,444ةسعارمعقولأبةنظيفةطاق 7

  المصدر: وزارة الخارجية

 
 

 

)نطاق-7الغايةتوسيع:(باألساسيةالهياكلالطاقةخدماتتقديمأجلمنالتكنولوجيامستوىوتحس�ن
الجزريةوالدول،نموًاالبلدانأقل��وبخاصة،الناميةالبلدان��للجميعواملستدامةالحديثة

عامبحلولم��الكلاملقدمالدعمل��امجوفقًا،الساحلية��غوالبلدان،النامية2030ال�غ��ة  

االجما��ومبلغاالستثماراالجن��،��شكلح��كفاءةالطاقةكنسبةمنالناتجاملاالستثمارات��مجال1-ب-7

  .تحويالتمالية،منأجلتوف��الهياكلاألساسيةوالتكنولوجياالالزمةألغراضالتنميةاملستدامة

)منالطاقة مليونريالقطريعام20ارتفعتقيمةاالستثمارات��مجالكفاءة (2015)���22(ريالمليون

عام2018قطري) قدرها نسبته10أيبنسبةزيادة الطاقةما مجالكفاءة ��االستثماراتقيمة وتشكل (%

)0.002لعامقطرلدولة��ا�جما����االناتجمن(%2018.  

جدول
)7.3(  

قيمةومبلغ/��ا�جما��املحالناتجمنكنسبةالطاقةكفاءةمجال��االستثمارات
من،ماليةتحويالتشكل����األجنأاالستثماراالساسيةالهياكل��توفجل

  ))2015–2018غراضالتنميةاملستدامةوالتكنولوجياالالزمةأل 

 2018 2017 2016 2015  البيان

 22 29 26 20  القيمةمليونريال

  .المصدر: المؤسسة القطرية للكھرباء والماء
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جدول
)7.3(  
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من،ماليةتحويالتشكل����األجنأاالستثماراالساسيةالهياكل��توفجل

  ))2015–2018غراضالتنميةاملستدامةوالتكنولوجياالالزمةأل 

 2018 2017 2016 2015  البيان
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أهدافمنالسابعالهدفإطار �� استطاعتدولةقطرتحقيقالغايةاملرجوة

خدمات ع�� ميسورة وبتكلفة الجميع حصول بضمان واملتمثلة املستدامة التنمية

 عام املحدد املوعد قبل املوثوقة الحديثة السكان2030الطاقة حيثبلغتنسبة ،

 أنجم100املستفيدينمنخدماتالكهرباء كما ،%بصورةيعتمدونقطرسكان يع

نجاحوأن.النظيفةوالتكنولوجيا��الطألغراض��والصالنظيفالوقود��عأساسية

والتكنولوجيا الهياكلاألساسية �� التوسع يستد�� الغاية تحقيقهذا ��قطر دولة

جيةالخاصةبالطاقةالنظيفةواملتجددةوهوماتعملعليهالدولة��إطارتنفيذاس��اتي

الوطنيةالتنميةاس��اتيجيةظل��2022-2018(الطاقة(.  

النا الدول جهود دعم �� قطر دولة ساهمت بتكلفةكما لتو���الطاقة مية

)مليونريالشكلتما،623حيثقدمتمساعدات��هذااملجالبلغتنحو(ميسورة

)لعا14نسبتهاملقدمةالقطريةاملساعدات��إجمامن(%2017م.  
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تعزيزالنمواالقتصادياملطرد،الهدفالثامن:

،واملنتجةالكاملةوالعمالة،واملستدام،للجميعوالشامل
  وتوف��العملالالئقللجميع

ويرميالهد لتحقيقاالزدهار. مسبقًا الثامنفُيعدالنمواالقتصادياملستدامواملتواصلوالشاملللجميعشرطًا

إتاحةالفرصللعمال ذاتالوقتإ�� ��وصواًلللجميعالالئقوللعملواملنتجةالكاملةاة ع�� القضاء لعملإ��

  األطفال.القسريواالتجاربالبشروعمالة
  

)1-8الغاية��املحالناتجنمو��عوبخاصة،الوطنيةللظروف ):الحفاظع��النمواالقتصاديالفرديوفقًا
بنسبة��نمواً  7اإلجماالبلدانأقل��سنويًااألقل��عاملائة��  

  معدلالنموالسنويللناتجاملح��اإلجما��الحقيقيللفردالواحد 1- 8-1

للعام موجبًا %)،5بلغ2012)-2011حققمعدلالنموالسنويللناتجاملح��ا�جما��للفردباألسعارالجاريةنموًا
)وهذاُيعدمنخفضًاجدًامقارنةبن������بلداناملناطقالنامية2017-2012ًاطيلةالف������)أنهحققنموًاسالب

)والبالغةالنمواملتقدمةاملناطق��و4.1و%1.3.��التوا��ع(%  

جدول 
)8.1(  

الجاريةبالريال معدلالنموالسنويللناتجاملح��اإلجما��الحقيقيللفردالواحدباألسعار
  ))2011 -2017القطري 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

��االجما��املحالناتج
  الحقيقيلكلفرد

352453 371037 361016 338717 248505 236577 230917 

 %2.39- %4.80- %5.86- %6- %3- %5 -  معدلالنموالسنوي 

  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

) 2-8الغاية تحقيق :(بمستوى واالرتقاء التنويع، خالل من االقتصادية اإلنتاجية من أع�� مستويات
العالية املضافة بالقيمة القطاعاتاملتسمة بطرقتشملال�����ع�� واالبتكار، التكنولوجيا،

  والقطاعاتالكثيفةالعمالة

 معدلالنموالسنوي��الناتجاملح��اإلجما��لكلشخصعامل 1- 8-2

معدلشهدالنمو السنوي��الناتج��املح��ا�جمالكلشخص)العامخالل بلغ2012-2011عاملارتفاعًا (
)11شهدبينما،��ا�جما��املحالناتج��الهايدركربونقطاعومساهمةوالغازالنفطعوائدالرتفاعنتيجةوذلك(%

) عام مستوياته أدنى إ�� وصل حادًا ذلكانخفاضًا 2015-2016)املؤشربعد حيثبلغ ،(-2.71نتيجة (%
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��عثمومن،��اإلجما��املحالناتج��عأثر النخفاضالطلبع��النفطوتدنيعوائدقطاعالهايدركربون،مما
عاموالغازالنفطأسعارتحسنومع،العاملللفرد��املحالناتجنمو2017معدل)تخطىموجبًانموًا1.5حقق(%.  

جدول 
)8.2(  

  )2011 -2017النموالسنوي��الناتجاملح��اإلجما��لكلشخصعامل(ر.ق))معدل

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

فردلكل��االجما��املحالناتج
  عامل(ر.ق)

455550 507298 470757 446389 310122 301729 306280 

معدلالنموالسنويللناتج
 %1.51- %2.71- %10.59- %5- %7- %11 - عاملاملح��االجما��لكلفرد

  مسح القوى العاملة بالعينة -  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل 

) وفرصالعملالالئق،3-8الغاية اإلنتاجية، تدعماألنشطة وال�� نحوالتنمية تعزيزالسياساتاملوجهة :(
،واالبتكاراإلبداع��عوالقدرة،الحرةاألعمالومباشرة��عالرسميالطابعإضفاء��عوتشجع

��ع الحصول م��ا بطرق ونموها، الحجم، واملتوسطة الصغروالصغ��ة املتناهية املشاريع
  الخدماتاملالية

 نسبةالعمالة���الرسمية�����العمالةالزراعيةحسبالجنس 1- 8-3

���الرسمية���العمالةنسبةحولقطردولة��املتاحةالبيانات��ش�بلغتالنسبةأن���الزراعية���العمالة
) الف��ة القطاع2012-2018صفرًا ��يشتغلونبقطرالعامل�نجميعألن وذلكلغيابالقطاع���الرس�� ،(

  الرس��.

جدول
)8.3( 

)الزراعيةالعمالة�����الرسمية���العمالة2018-2012نسبة(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 0 0 0 0 0 0 

  مسح القوى العاملة بالعينة -  حصاءجھاز التخطيط واإلالمصدر: 

)5- 8الغايةالشبابف��مبمن،والرجالالنساءلجميعالالئقالعمل��وتوفواملنتجةالكاملةالعمالةتحقيق:(
  2030  واألشخاصذوواإلعاقة،وتكافؤاألجرلقاءالعملاملتكا��القيمة،بحلولعام

 متوسطالدخل��الساعةللنساءوالرجالالعامل�نحسبالوظيفةوالعمرواألشخاصذوياإلعاقة 1- 8-5

)منواإلناثالذكورمنللمشتغل�نالشهرياألجرمتوسط��جما�8654ارتفععامقطريريال(2012)���11121(
 (2018ريالقطريعام بنسبة زيادة محققًا املؤشراإلج28.5، ارتفع كما ،(%الشهرياألجراألجرملتوسط ما��

)من9,089للذكورعامقطريريال (2012)���11,571عامقطريريال (2018) زيادةقدرها %)،،27.4محققًا
)مناإلناثلدىارتفاعًااملؤشرذاتحقق7,445بينماعامقطريريال(2012���10,034عامقطري2018ريال

)قدرهازيادةبنسبة34.8أي.(%  
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جدول 
)8.4(  

)بأجرل�مشت���ن(القطريبالريال)الشهرياألجر15متوسطحسب(���أ�سنة
)2012الجنس-2018(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الجنس

 11,571 11,560 11,166 11,034 10,893 10,057 9,089  الذكور 

 10,034 9,960 9,845 9,406 9,294 8,510 7,445  االناث

 11,121 11,099 10,793 10,568 10,483 9,667 8,654  املجموع

  ، مسح القوى العاملة بالعينة حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

 معدلالبطالة،حسبالجنسوالعمرواألشخاصذوياإلعاقة 2- 8-5

الف��ةخاللملحوظًاانخفاضًاللبطالة��اإلجمااملعدل2012شهد-2018منانخفضحيث،)1.6عام(%2012
)��0.1إعام(%2018قطر��البطالةمعدلُيعدحيث،التامالتشغيلحالةمنيق��بقطر��العملسوقأنإي

)��العالاملتوسطمعباملقارنة،العالم��5.5األدنى)األوروبياالتحاددول��و(%6.4لعام،(%2018  

)مستوىعندالذكوربطالةمعدل0.1وبقي��(%2012عامي2018وانخفاضًااإلناثبطالةمعدلشهدبينما،
)من وبالرغممنتخطيمعدلبطالةاإلناث��قطرنظ���لدى(%2018عام0.4(إ��%2012)عام2.8ملموسًا

الذكورغ��أنالفجوةبي��ماُتعدمنخفضةمقارنةبنسبةالنساءاللواتييتعرضنللبطالة��مختلفالعالم،حيث
)بنسبةللبطالة.15تزيدالرجالتعرضنسبةعن(%  

فيما عندالقطري�نمن(يتعلقبمعدلالبطالةبحسبالجنسيأما فقدشهدانخفاضًا ،3ةعام (%2012��إ
)0.1عام (%2018بالنسبةوكذلك ،  اآلهوشهدفقد ،القطري�ن��لغ)من عام0.3خرانخفاضًا (%2012��إ
)0.1عام(%2018.  

)الشبابفئةعندارتفاعهافيالحظ،العمرفئاتبحسبللبطالةبالنسبة15أما��24إ،العمربتقدموتقل،(عامًا
)من ملموسًا عام1.6وقدشهدمعدلبطالةالشبابانخفاضًا (%2012) منأقل2018عام%)0.3إ�� و�� ،

البطالةبمعدالتاالقتصامقارنةوالتعاونالتنميةمنظمةدول)البالغة 11.1دي(%، و)املتحدة8.6الواليات(%
)املتحدة11.3واملمملكة(%.  

جدول 
)8.5(  

-2012حسبالجنسوالجنسيةوالفئاتالعمرية(سنة�أ���))15معدلالبطالة
2018( 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  البيان

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الذكور  الجنس

 0.4 0.6 0.7 0.8 1.1 1.5 2.8 اإلناث 

 0.1 0.1 0.1 0.6 0.8 1.1 1.6 املجموع 

 0.2 0.3 0.4 0.8 0.9 1.5 3 قطري�ن الجنسية

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 غ��قطري�ن 

 
 

 

جدول 
)8.5(  

-2012حسبالجنسوالجنسيةوالفئاتالعمرية(سنة�����))15معدلالبطالة
2018( 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  البيان

الجنس
 والجنسية

 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.7 1.3 ذكورقطري�ن
 0.3 0.6 0.7 1.5 1.8 3.3 6.4 اناثقطريات

قطري�نذكور��� 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 
 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 1.2 2.1 اناث���قطريات

 24 1.6 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.3- 15 الفئاتالعمرية
25 -34  0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

 35 -44 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
 45 -54  0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 55 -64  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 65��ف�ك0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 

 مسح القوى العاملة بالعينة -  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)أو6-8الغايةبالعمالةا�لتحق�ن���الشبابنسبةمن��ب�بقدرالحد:( عامبحلولالتدريبأو2020 التعليم  
  

8-6 -1 الذين)الشبابنسبةب�نأعمارهم�15���اوو24سنةوالتدريبوالعمالةالتعليمدائرةخارج(سنة 

)ب�نأعمارهم�ت��اوالذينالشبابنسبة15انخفضت-24منيعملونأو أوتدريبيًا سنة)الذيناليتلقونتعليمًا

)4.8عام(%2012)���2.3عام(%2018انخفبنسبةأي)قدرهاجهو 52اضيعكسوهذا،(%د��توف��الدولة

  فرصالعملوالتدريبوالدراسةلفئةالشبابمنكالا��نس�نبالدولة.

8.1شكل:ب�نأعمارهم�او���الذين)الشباب15نسبةو24سنةوالعمالةالتعليمدائرةخارج(سنة

الشباب��ا�مامن2012(والتدريب-2018( 

  
  مسح القوى العاملة بالعي - حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل            
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جدول 
)8.5(  

-2012حسبالجنسوالجنسيةوالفئاتالعمرية(سنة�����))15معدلالبطالة
2018( 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  البيان

الجنس
 والجنسية

 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.7 1.3 ذكورقطري�ن
 0.3 0.6 0.7 1.5 1.8 3.3 6.4 اناثقطريات

قطري�نذكور��� 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 
 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 1.2 2.1 اناث���قطريات

 24 1.6 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.3- 15 الفئاتالعمرية
25 -34  0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

 35 -44 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
 45 -54  0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 55 -64  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 65��ف�ك0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 

 مسح القوى العاملة بالعينة -  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)أو6-8الغايةبالعمالةا�لتحق�ن���الشبابنسبةمن��ب�بقدرالحد:( عامبحلولالتدريبأو2020 التعليم  
  

8-6 -1 الذين)الشبابنسبةب�نأعمارهم�15���اوو24سنةوالتدريبوالعمالةالتعليمدائرةخارج(سنة 

)ب�نأعمارهم�ت��اوالذينالشبابنسبة15انخفضت-24منيعملونأو أوتدريبيًا سنة)الذيناليتلقونتعليمًا

)4.8عام(%2012)���2.3عام(%2018انخفبنسبةأي)قدرهاجهو 52اضيعكسوهذا،(%د��توف��الدولة

  فرصالعملوالتدريبوالدراسةلفئةالشبابمنكالا��نس�نبالدولة.

8.1شكل:ب�نأعمارهم�او���الذين)الشباب15نسبةو24سنةوالعمالةالتعليمدائرةخارج(سنة

الشباب��ا�مامن2012(والتدريب-2018( 

  
  مسح القوى العاملة بالعي - حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل            
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)7- 8الغايةوضمان،بالبشرواالتجاراملعاصرالرقوإ��اء،السخرة��عللقضاءوفعالةفورية��تداباتخاذ :(
وإ��اء،كجنودواستخدامهمتجنيدهمذلك��بما،األطفالعملأشكالأسوأواستئصالحظر

عامبحلولأشكالهبجميعاألطفال2025عمل  

ب�نن 1- 8-7 األطفالالذينت��او�أعمارهم سوقعملاألطفال17سنواتو5سبة ��واملنخرط�ن سنة
 وعددهمحسبالجنسوالعمر

)األطفالنسبةتبلغحيث،األطفالعمالةمن عامًا)17-5تش��املعطياتاإلحصائيةبأندولةقطرخاليةتمامًا

)الف��ةطيلة )،وهذايع��بأنالغايةاملتعلقةب���اءعملاألطفال2012-2018املنخرط�ن��سوقالعملصفرًا

 حيث بعشرسنوات، املحدد املوعد قبل تحقيقها تم قد أشكاله عملتحظر بمختلف القطرية التشريعات

،و القاصرين)املادة��86تش)رقمالعملقانونمن(14لعام(2004"عشرالسادسةيبلغلممنتشغيليجوزال
 ".منالعمر��أيعملمناألعمال،واليسمحلهبدخولأيمنأماكنالعمل

جدول 
)8.6(  

)األطفالوعدد17-5نسبة)األطفالعمل��املنخرط�ن(2012سنة-2018(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 0 0 0 0 0 0 0  عدد

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0  النسبة

   مسح القوى العاملة بالعينة -  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)8- 8الغايةالعمالف��مبمن،العماللجميعواألمنالسالمةتوفرعملبيئاتوإيجاد،العملحقوقحماية:(
���الوظائف��والعاملون،املهاجراتوبخاصة،املستقرة  املهاجرون  

8-8 -1 ��ووضعهمالتواتراملهاجرينجنسنوعحسباملميتة���واملميتةالعملإصاباتمعدالت 

انخفض)منقطردولة��واملتوسطةالبليغةاملهنيةاإلصابات532عددعامإصابة(2013)��446إعامإصابة(

2018بمعدلأي،هقدر انخفاض)16.2��إذلك��السببويرجع،(%الإجراءاتتطبيق��املهنيةالتشددسالمة،

،2018لعام(%منإجما��اإلصابات،98.7وشكلتاإلصاباتلدىالذكورمانسبته(منهللعماللقبيئةعملآوخ

��عالغالب ��بهالعمليقتصرالذيوالتشييد قطاعالبناء ��تحدثاإلصاباتأغلبألنذلك��تفسويمكن

.االذكورإصاباتنتيجةالوفياتحاالتوارتفعت)منالبليغة28لعملعاموفاةحالة(2013)��123إوفاةحالة(

2018عام.الدولة��والتشييدالبناءقطاع��املشتغلةالعمالةأعدادتزايد��إيرجعوهذا  
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جدول 
)8.7(  

)الجنسحسبوالقاتلةاملهنيةاإلصابات2013عدد-2018(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

إصابةبليغة
 ومتوسطة

 487440 580...528580 الذكور 

 76 4...54 اإلناث

 494446 584...532584 املجموع

 الوفيات
 11121 28192435 الذكور 

 62 0000 اإلناث

 117123 28192435 املجموع

  ...: غير متوفر.
  االجتماعية. دارية والعمل والشؤونالمصدر: وزارة التنمية اإل

دولةأن��إاإلشارةوتجدرمناألعظمالسوادالحرفيةالعاملةالقوىتشكلحيث،ديناميكيباقتصادتتسمقطر
تتطلبالعامةللصحةمهمةتحدياتالعملعنالناجمةواألمراضاإلصاباتتشكل،الصورةهذهوأمام.السكان

 ورفاهية لضمانصحة مناسبة بطريقة املهنيةمعالج��ا الصحة تكثيفبرامج يستد�� وهذا ،القوىالعاملة.
السيماتلكتركز��ال��السالمةع��معايمراعاةوضمانالحرفي�نالعمالتثقيف،يسهمسوفالذياألمر��الحد

  النسبة.هذهمن

8-8 -2  استنادًا الجماعية) تكوينالجمعياتواملفاوضة البلدانلحقوقالعمل(حرية إ��مستوىامتثال
  نصوصمنظمةالعملالدوليةوالتشريعاتالوطنية،حسبالجنسووضعاملهاجرين

ينصرقمالعمل14(قانون(2004لسنةالثالثوفصله ��فصلهالثانيعشربشأن(التنظيماتالعمالية)، م،
آلياتواش��اطاتو  ع�� واالتفاقاتاملش��كة)، والتفاوضالجما�� الحريةعشربشأن(اللجاناملش��كة تنظيم

،الجماعيةواملفاوضةالنقابيةوقد)��الفالتعاوناتفاقيةقطردولة2020-2018وقعتالدوليةالعملمنظمةمع(
دورته��الدوليةالعملمنظمةإدارةمجلساجتماع331خاللالتعاونخطةتتضمنحيثبجنيفاملنعقد��ع

  -و��:،مشاريع��6سبيلذلكسيتمتنفيذو(،املتعلقبإعطاءصوتللعمال5م��االهدف)،عدةأهداف
5-1اآلللعمالتحس�نبالنسبةالشكاوىلتقديمالوطنيةليات.  
5-2للعالدوليةالعملمنظمةمندعماآلتكوينخاللمنالشكاوىلتقديمالوطنيةامل�نلية،ذلـك�ـ�بما

  .ناملعاملةالسريعةوالعادلةوتجنباالنتقاماملتابعة��دفضما
5-3مش��كةعماليةلجانإنشاء.  
5-4املطلوبةوالوثائقالشكاوىبتقديميتعلقفيماوخاصة،وال��اما��محقوقهمالوافدينالعمالتوعية

  .ومختلفاملواضيعاإلجرائيةاألخرى 
5-5العماللجانوأداءالتشريعاتتحس�ن.  
5-6القيالعملوأصحابالعامل�نلجميعالقدراتوبناءالعمل��الحقوقبشأنللتوعيةوطنيةبحملةام

قطر��املعني�نالحكومي�نواملسؤول�ن.  
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)تش10- 8الغاية املؤسساتاملاليةاملحليةع�� تعزيزقدرة الخدماتاملصرفيةجي): عامكانيةالحصولع��
  وتوسيعنطاقهاوالت�م�نوالخدماتاملاليةللجميع،

عددفروعاملصارفال 1- 8-10 لكل100,000جاريةلكلت(أ) الصرفا��� عددأجهزة و(ب) شخصبالغ،
100,000بالغشخص 

أنحاءجميعي�منتشرةحديثةفروعلهاواألجنبيةالوطنيةالتجاريةاملصارفمنواسعةشبكةقطردولةي�تتوفر

أفرادلكافةخدماتبتقديمتقومبكافالدولةاملصارففروععددوبلغ .اإلسالميةاملجتمع،التجارية)أنواعهاة،

(2018عاماً )فرع(45لكلمائةألفشخصبالغ(ةاألجنبي ،كماأنخفضمؤشر2015عاماً )فرع61مقارنةبـــ

مائةلكلاآل�يالصرفأجهزةعدد)منبالغشخص291.1ألفجهاز(ي��صرف)���259جهاز(ي��صرفعام

2018.السكانعددزيادة���يرجعوهذا، 

جدول 
)8.8(  

 عددأجهزةالصرف100,000جاريةلكلتعددفروعاملصارفال(أ) و(ب) شخصبالغ،
لكل100,000اآل�يبالغشخص )2015-2018(  

Description 2015 2016 2017 2018 

 البنوكالتجارية
فروعالتجاريةاعدد42363329 لبنوك 

أجهزةعدداآلالصرفي�ATM 194189178169 

البنوك
 االسالمية

 15131313 عددفروعللبنوكاالسالمية

أجهزةعدداآلالصرفي�ATM 92888381 

 البنوكاالجنبية
 4332 عددفروعللبنوكاالجنبية

أجهزةعدداآلالصرفي�ATM 1211119 

  اجما��البنوك
  45 46 52 61 اجما�يالبنوك

أجهزةاجما�ياآلالصرفي�ATM  297 288 271259  

 حصاءوحسابات جھاز التخطيط واإل المصدر: مصرف قطري المركزي

)8الغاية-بوسائل،نموًاالبلدانأقلوبخاصة،الناميةللبلدانالتجارةأجلمناملقدمةاملعونةدعمزيادة:(أ
االطارنمواً م��االبلدانأقل��ااملقدمةبالتجارةاملتصلةالتقنيةللمساعدةاملعززاملتكامل  

  املعونةاملقدمةمنأجلاالل��اماتواملدفوعاتاملتصلةبالتجارة  1-أ-8

املتعلقةباالل��امات،ونمواقتصادياملقدمة�يمجالتوف��عملالئقرتفعتاملساعداتا في��ا واملدفوعاتبما

من الدولالنامية، �ي بالتجارة مليونريالعام139نحو(املرتبطة (2015���)1165عامريالمليون (2017،

لتحقيقوشكلتاملساعداتاملقدمةملساعدةالدولالناميةال  األقلنموًا منأهدافالتنميةالثامنالهدفسيما

2030املستدامة)نسبتهجما�27.8ما�من(%املساعديلعامالقطريةاإلنمائية2017ات. 

 
 

 

جدول 
)8.9(  

الثامنللهدفاإلنمائيةاملساعداتبالريال(قيمة القطري()2015-2017(  

 2017 2016 2015 اسمالهدف الهدف

 1,164,688,774 1,184,391,086 139,202,254 عملالئقونمواقتصادي 8

  المصدر: وزارة الخارجية

8(الغاية-،للعملفرص��لتوفالعامليامليثاقوتنفيذالشبابلتشغيلعامليةاس��اتي�يةوتفعيلوضع ب):
عامبحلول،الدوليةالعملمنظمةعن2020الصادر  

بوصفها1-ب-8 سواء الشباب، بتشغيل تتعلق التنفيذ قيد وموضوعة مكتملة وطنية اس��اتي�ية وجود

أوبذا��اقائمةللتشغيلاس��اتي�يةوطنيةاس��اتي�يةمنعنصرًا  

قطرلدولةالثانيةالوطنيةالتنميةاس��اتيجية2022-2018(تتضمن(الشبابتوظيفسياساتوتنفيذتصميم،

البشريةوذلكمنخاللوضع الستقطابالشبابلالبتعاثوتطويرال��ام�ا،خطةاس��اتيجيةللموارد ،ملحفزة

وربطمخرجاتالتعليمباحتياجات.عمالوإيجادفرصللباحث�نعنعملريادةاأل جيعالشبابالقطريع��وتش

و ،لالقطريباألخصالجهاتالحكوميةسوقالعم إعطاءوضع مع للدولة البشرية للموارد وطنية اس��اتيجية

  لية:.وترتكزاس��اتيجيةتشغيلالشبابع��املرتكزاتالتااألولويةللجهاتذاتالوظائفاملركزية

1الثانيةالوطنيةالتنميةاس��اتيجية.)2018-2020.(  

2الحكومياالبتعاثخطة..  

  .توط�نالوظائف��القطاعالخاصة.خط3

  .2004لسنة)14رقم.)قانونالعملالقطري 4

 .(2016لسنة)15رقم.قانوناملواردالبشريةاملدنية5

 

جدول 
)8.10(  

بتشغيلتتعلقالتنفيذقيدوموضوعةمكتملةوطنيةاس��اتي�يةوجودمدى
بذا��اقائمةاس��اتي�يةبوصفهاسواء،عنصراً أالشبابووطنيةاس��اتي�يةمن

)2015للتشغيل-2018(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

وموضوعةمكتملةوطنيةاس��اتيجيةوجودمدى
بتشغيلتتعلقالتنفيذقيدسواء،الشباب

منعنصرااوبذا��اقائمةاس��اتيجيةبوصفها
 اس��اتيجيةوطنيةللتشغيل(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم

  دارية والعمل والشؤون االجتماعيةالتنمية اإل المصدر: وزارة
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جدول 
)8.9(  
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العمالةبتحقيقاملتعلقةالغايةتحققأنالدولةاستطاعتفقدالقولوخالصة

بما��ذلكالشباب،وتوف��فرصالعملالالئقلجميعأفراداملجتمع،واملنتجةالكاملة

تبلغ وال�� العاملي، الصعيد ع�� قطراألدنى �� معدالتالبطالة حيثُتعد والنساء،

سوقالعمليق��بمنالتشغيلالكامل،كمااستطاعتالدولةأنتن��أن.(%أي0.1(

 لذالوجودعملاألطفالإظاهرة عملتالدولةع��ها كما ��سوقالعملالقطري،

وتوف��بيئةعملساملة،حيثأصدرتالدولةالتشريعاتال��،حمايةحقوقالعامل�ن

.األجورحمايةقانونخاللمنالعمالألجورالحمايةتؤمن  

 بدعم قطر ساهمتدولة تعزيزالنمواالقتصاديكما �� الدولالنامية جهود

طردوالعملالالئق��الدولالناميةالسيماالفق��ةم��امنخاللتقديممساعداتامل

)نسبتهماشكلت27إنمائيةالناميةللدولاملقدمةالقطريةاملساعدات��إجمامن(%

2017عام. 
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إقامةهياكلأساسيةقادرةع��الهدفالتاسع:

،واملستدامللجميعالشاملالتصنيع��وتحف،الصمود
  وتشجيعاالبتكار

تعزيزخاللمنذلكتحقيقويمكن،واالبتكاروالتصنيعاألساسيةالهياكلتنميةتعزيز��عالتاسعالهدفيركز

والتق والتكنولوجية املجاالتاملالية ��واالبتكاروالبحث وزيادةالدعم واملح��، الصعيدينالدو�� ع�� نية

  إمكانيةالحصولع��تكنولوجيااملعلومات.

)بما1-9الغاية،الصمود��عوقادرةومستدامةوموثوقةالنوعيةجيدةأساسيةهياكلإقامة:( �� هياكلذلك
��ع��تيس��أساسيةإقليميةوعابرةللحدود،لدعمالتنميةاالقتصاديةورفاهاإلنسان،معال��ك

  ُسُبلاستفادةالجميعم��ابتكلفةميسورةوع��قدماملساواة

9-1 -1 جميع �� لالستعمال صالحة طريق من كيلوم��ين بعد ع�� يعيشون الريفالذين السكان نسبة
  الفصول 

)نطاقي�يعيشونالذينالسكاننسبة2تبلغ)السنةفصوللجميعللنقلصالحةطرقمن��يلوم�(100طيلة(%

)����2012ال-2018.قطردولةي�ريفيوجدالبأنهعلمًا،( 

)9.1شكل(:نطاق��يعيشونالذينالسكان2نسبةكم  
 *))2012-2018منطرقصالحةلجميعالفصول 

  
  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل
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  عددالركابوحجمالشحنات،بحسبوسيلةالنقل 2- 9-1

    عــددارتفــعحيــث،الجــويالشــحنحجــم�ــ�أواملســافرينحركــة�ــ�ســواءتطــورًابقطــرالجــويالنقــلحركــةشــهدت
)��حــوامــن11.6القــادم�نعــاممســافرمليــون(2013)��حــوا�17.6إ�ــعــاممســافرمليــون(2017أيزيــادةبنســبة

)بنحو51.7تقدر%)��حـوامـناملغـادرينعـددارتفعكما،(11.8مل(عـاممسـافر2013يـون)�17.6إ�ـمسـافرمليـون(
2017عام)قدرهازيادةبنسبة49.6أيمطارافتتاح��إواملغادرينالقادم�نعدد��الزيادةهذه��تفسويمكن،(%

عـام��الـدو2014حمـد�إ�ـاإلسـتيعابيةطاقتــهتصـل50والـذي مسـافرمليـونالعـام�ــ��إ�ـتصـلوسـوف،70مليــون
  .2017ان��اءاملرحلةالثالثةال��بدأالعمل��اعاممسافرمع

%133.6بنسبة(الصادروالوارد)،فقدازدادتعملياتشحنالبضائعوال��يدأمافيمايخصالشحنالجوي 
عام2013ماب�ن2017و)تخطىمستوى��إ2لتصل(عام��طن2017مليون.بالنقلالطفرةهذه��تفسويمكن
،وازداداالعتمادع��النقلالجوي��توف��2017ضائعإ��الحصارالذيأوقفالشحنال��ي��يونيوالجويللب

   البضائع.

)9.3شكل(:منوال���دبضائعمنوالواردالصادر
 ))2013-2016باأللفمطارالدوحةالدو��

)9.2شكل(:منواملغادرينالقادم�نالركابعدد
��الدوالدوحةمطار)2017-2013باملليون( 

 

  

  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

وتحســــ�ن��الــــدوحمــــدملطــــاراالســــتيعابيةالقــــدرةزيــــادة�ــــ��كب�ــــبشــــكلقطــــردولــــةاســــتثمرتفقــــد،البيــــانعــــن�و��ــــ
الخــــدماتاملقدمــــةو�ــــ�إعــــادةتصــــميمعملياتــــهالتشــــغيليةبشــــكليل�ــــ�متطلبــــاتالحركــــةامل��ايــــدةخــــاللالســــنوات

 .2022السيماوأنالدولةمقبلةع��استضافةحدثعال��كب��هوتنظيمكأسالعالملكرةالقدم القادمة

،البحـــريالنقـــلبحركـــةيتعلـــقفيمـــاخـــأمـــاانخفاضـــاشـــهدتفقـــد)الف�ـــ�ةانخ2018-2012اللحيـــث،(��ـــا�فـــض
)من128.1الحمولةعامطنألف(2012)��65.8إعامطنالف(2018)بنحـوتقدرانخفاضبنسبةأي،48.6(%

أنكمــا،)��حـــوامـــنانخفـــضالحمولـــة��294.9إ�مـــاعـــامطـــنألـــف(2012)�135.2إ�ـــعـــامطـــنألـــف(2018أي،
)قــدرهاإلنخفــاض%)54.2بانخفــاضهــذا��تفســويمكــن،بأنــهالحصــارنتيجــةيونيــومنــذقطــر�ع�ــ2017املضــروب
املجاورةدولالمنأوقفالبحريـةتعاالذياملوانيمنالعديدمعملالنقـلحركـةقلـة�ـ�ذلـكوانعكـس،املنطقـة�ـ�

ب�نالبحريموانئ.الحصارودولقطردولة 
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  عددالركابوحجمالشحنات،بحسبوسيلةالنقل 2- 9-1
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  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل
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)9.4شكل(:الحمولة��و�االسفنحمولة��ا�ما(باملليون))2018-2012( 

 
  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

أنخاللاألعوامالقادمةبعدسوفيرتفعوالصافية االجمالية وحمول��ا القادمة عددالسفنوتجدراإلشارة���أن

تم��س�تم��حمدميناءو 2017افتتاح،لالخارجيةللتجارةبحريةبوابةأهميمثلالذيدولة،وامليناءقطرقادر

أك��منثلثتجارةع��استقبالالسفنوالبواخربمختلفأحجامهاوأوزا��ا،ومناملتوقعأنيستحوذامليناءع��

تصلحيث،األساسيةاملوادتخزين��عالبالدقدرةورفعاالست��ادكلفةخفض��سيسهمكما،األوسطالشرق

���حمدمليناءاالستيعابيةالقدرة بطاقةالعامةللبضائعمحطة��عويحتوي،الواحدالعام��حاويةمالي�نستة

تبلغ1.7استيعابية ًسنوياطنمليونالستقبالومحطة،سنويًاطنمليونتبلغاستيعاببطاقةللحبوبومحطة،

أمنلسفن ومحطة املوا���، الستقبال ومحطة سنويًا، ألفسيارة خمسمائة استيعابتبلغ السياراتبطاقة

 .السواحل،ومحطةللدعمواإلسنادالبحري 

 
) وتحقي2-9الغاية واملستدام، للجميع الشامل تعزيزالتصنيع عام): بحلول كب��ة زيادة حصة2030��   ق

ومضاعفة معالظروفالوطنية، يتما��� بما الصناعة��العمالةو��الناتجاملح��ا��ما��،
  حص��ا��أقلالبلداننمواً 

 القيمةاملضافةالتصنيعيةكنسبةمنالناتجاملح��ا��ما��للفرد 1- 9-2

الصناعة)للتصنيعيةاملضافةالقيمةمؤشرشهدانخفاضًاقطربدولة��اإلجما��املحالناتجمنكنسبة(التحويلية

)الف��ة2012خالل-2017)���وصلت��ح،(8.7عام،(2017البالغةالعربيالصعيد��عن�����اعنتقل��و،

)11.1لعام(%2016بالنسبةأما.امنالفردالتحويليةلنصيبللصناعةاملضافةمنلقيمةانخفضفقد،��حوا

)10.1(أدوالرلف 2012عام ���)أمريكي5.3نحودوالرالف  ( بنحو2017عام تقدرانخفاض أيبنسبة

)47.5،(% واالنخفاضهذا��تفسزيادةلليمكن��التحويليةالصناعاتمساهمةحجموانخفاض،السكانحجم

.��اإلجما��املحالناتج��  
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)9.6شكل(:منالفردنصيباملضافةالقيمة
- (2012(االمريكيللصناعةالتحويلية(بالدوالر 

2017( 

)9.5شكل(:نسبةمنالتحويليةاملضافةالقيمة
)��اال�ما��املح2017- 2012الناتج( 

 

  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل   

 العمالة��الصناعةالتحويليةكنسبةمنمجموعالعمالة 2- 9-2

العمالةنسبةبقيتالف��ةطيلةنسبيًامستقرةقطردولة��العاملةالقوى��ما��منالتحويليةالصناعةقطاع��

)2012 -2018)منارتفعتحيث ،(5.9 عام (%2012) ���7.3 عام (%2017األهمية ويمكنتفس��ارتفاع ،

���اتباعاألسلوبالتكنولو��النسبيةلقوةالعملبالصناعاتالتحويلية��ما��قوةالعمل��االقتصادالوط��

  .عديدمنفروعالصناعةالتحويليةاملكثفلرأساملال��ال

)9.7شكل(:)الكليةالعمالةمنكنسبةالتحويليةالصناعة2012عمالة-2018( 

  
  ، مسح القوى العاملة بالعينة. حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل  
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)9.6شكل(:منالفردنصيباملضافةالقيمة
- (2012(االمريكيللصناعةالتحويلية(بالدوالر 

2017( 

)9.5شكل(:نسبةمنالتحويليةاملضافةالقيمة
)��اال�ما��املح2017- 2012الناتج( 

 

  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل   

 العمالة��الصناعةالتحويليةكنسبةمنمجموعالعمالة 2- 9-2

العمالةنسبةبقيتالف��ةطيلةنسبيًامستقرةقطردولة��العاملةالقوى��ما��منالتحويليةالصناعةقطاع��

)2012 -2018)منارتفعتحيث ،(5.9 عام (%2012) ���7.3 عام (%2017األهمية ويمكنتفس��ارتفاع ،

���اتباعاألسلوبالتكنولو��النسبيةلقوةالعملبالصناعاتالتحويلية��ما��قوةالعمل��االقتصادالوط��

  .عديدمنفروعالصناعةالتحويليةاملكثفلرأساملال��ال

)9.7شكل(:)الكليةالعمالةمنكنسبةالتحويليةالصناعة2012عمالة-2018( 

  
  ، مسح القوى العاملة بالعينة. حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل  
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)وال3-9الغاية الحجموسائراملشاريع، فرصحصولاملشاريعالصناعيةالصغ��ة زيادة :( البلدان �� سيما
سالسل �� وإدماجها التكلفة، ذلكاالئتماناتامليسورة �� بما الخدماتاملالية، ع�� النامية،

  القيمةواألسواق
9-3 -1 مناملضافةالقيمةمجموعمنالحجمالصغ��ةالصناعاتالصناعاتنسبة 

أولــــــتاســــــ��اتيجيةالتنميــــــةالوطنيــــــة�األو�ــــــ)2011-2016(أهميــــــةكب�ــــــ�ةملســــــألةالتنويــــــعاالقتصــــــاديوتنميــــــة

أهـــــداف3تحديـــــدتـــــمحيـــــث.واملتوطـــــةالصـــــ���املشـــــاريعوتنميـــــةاألعمـــــالريـــــادةتشـــــجيعخـــــاللمـــــنالخـــــاصالقطـــــاع

  :��واملتمثلة

 العمل��عبدءأنشطةجهازقطرللمشاريعاملتوسطةوالص���ة)قطر.(للمشاريع  
 قيامبنكقطرللتنميةبتقديممنتجاتوخدماتجديدةمنشأ��اتوسيعنطاقعملهومهامه.  
 إصالحالتشريعاتاملتعلقةباملش��ياتالحكوميةلتخفيفاالعباءعنالشركاتالص���ةواملتوسطة.  
 وقـدتــمتحقيـقتقــدمملحــوظخـاللتنفيــذاإلسـ��اتيجيةالوطنيــة2011-2016�ــ�مجـالنشــجيعاملشــاريع

املتوســـــــطةللمشـــــــاريعقطـــــــرلجهـــــــازالكلفـــــــةميســـــــورةالتميويـــــــلانشـــــــطةبتدشـــــــ�نواملتوســـــــطةالصـــــــ���ة
قطــــرأنبنــــككمــــا، للتنميــــةقطــــربنــــكمــــعالحقــــةمرحلــــة�ــــ�دمجــــهتــــموالــــذي)للمشــــاريعقطــــر(والصــــ���ة
القطــاعلــدعميقــدمهاال�ــ�املتنوعــةوالخــدماتاملنتجــاتوعــددعملــهنطــاقكب�ــ�بشــكلوســعقــدللتنميــة
الجديــدالحكوميــةاملشــ��ياتقــانون صــدرفقــدالثالــث،بالهــدفيتعلــقفيمــاأمــا.األعمــالوروادالخــاص

سـتعملاملجـال،هذا��الدولةلجهدومواصلة.2016عاممنيونيوشهر��بهالعملوبدأ2015عام
لــــــدىســــــيماوالاألعمــــــال،وريــــــادةاالبتكــــــارثقافــــــةتعزيــــــزع�ــــــ�2018-2022الوطنيــــــةالتنميــــــةاســـــ��اتيجية
إ�ــــ�االنتقــــالتســــهيل�ــــ�واالبتكــــاراإلبــــداعوقــــدراتاألعمــــالريــــادةدعــــمألهميــــةنظــــراالقطــــري�ناملــــواطن�ن
الهـــدف�نتحديـــدتـــمحيـــثاالقتصـــادي،التنويـــعجهـــوديعـــزز بـــدورهوالـــذياملعرفـــةع�ـــ�القـــائماالقتصـــاد
   :التالي�ن

 تشــجيعريــادةاألعمــال�ــ�القطاعــاتذاتاألولويــةوتم�ــ�نقطــاعاملشــاريعاملتوســطةوالصــ���ةمــنالنمــو
  .2018-2022الف��ةخاللواملنافسة

 رعايةوتنميةقدرات،االبتكار،وتبن��اوترسيخها��القطاعاتذاتاألولويةخاللالف��ة2018-2019.  
منأهميةالصناعاتالص���ة��خلقالقيمةاملضافة��القطاعالصنا��،غ��أننسبةالقيمةاملضافةرغمبال

)من مازالتمنخفضةبالرغممنارتفاعها ملجموعةالقيمةاملضافةللصناعة، عام1.9للصناعاتالص���ة (%

2012)��2.9إعام(%2015.  

   

 
 

 

)9.8شكل(:الحجمالصغ��ةللصناعاتاملضافةالقيمةنسبة  

)للصناعةاملضافةالقيمةمجموع��2012إ-2015( 

  
  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)5- 9الغاية،البلدانجميع��الصناعيةالقطاعات��التكنولوجيةالقدراتوتحس�ن،العلميالبحثتعزيز:(
،تشجيعاالبتكاروتحقيقزيادةكب��ة2030��ذلك،بحلولعامسيماالبلدانالنامية،بما��  وال

العامالقطاع�نإنفاق وزيادة البحثوالتطويرلكلمليونشخص، مجال ��العامل�ن عدد
  والخاصع��البحثوالتطوير

 اإلنفاقع��البحثالعلميوالتطويركنسبةمنالناتجاملح��اإلجما�� 1- 9-5

اقيمةانخفاضمنبالرغم)��وا�منقطردولة��والتطويرالبحث��ع3255إلنفاقعامقطريريالمليون(

2012) ���3054(عامقطريريال2015مليونالناتجمنوالتطوير البحثالعل�� غ��أننسبةاإلنفاقع�� ،

)منارتفعت��اإل�ما��0.47ا�حعام(%2012)���0.51عام(%2015قدرهزيادةبنسبةأي،)8.5ا.(%  

)9.9شكل(:)��اإلجما��املحالناتجمنكنسبةوالتطويرالبحث��ع2012اإلنفاق2015و( 

  
   ، مسح البحث العلمي والتطوير  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل
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)9.8شكل(:الحجمالصغ��ةللصناعاتاملضافةالقيمةنسبة  

)للصناعةاملضافةالقيمةمجموع��2012إ-2015( 

  
  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)5- 9الغاية،البلدانجميع��الصناعيةالقطاعات��التكنولوجيةالقدراتوتحس�ن،العلميالبحثتعزيز:(
،تشجيعاالبتكاروتحقيقزيادةكب��ة2030��ذلك،بحلولعامسيماالبلدانالنامية،بما��  وال

العامالقطاع�نإنفاق وزيادة البحثوالتطويرلكلمليونشخص، مجال ��العامل�ن عدد
  والخاصع��البحثوالتطوير

 اإلنفاقع��البحثالعلميوالتطويركنسبةمنالناتجاملح��اإلجما�� 1- 9-5

اقيمةانخفاضمنبالرغم)��وا�منقطردولة��والتطويرالبحث��ع3255إلنفاقعامقطريريالمليون(

2012) ���3054(عامقطريريال2015مليونالناتجمنوالتطوير البحثالعل�� غ��أننسبةاإلنفاقع�� ،

)منارتفعت��اإل�ما��0.47ا�حعام(%2012)���0.51عام(%2015قدرهزيادةبنسبةأي،)8.5ا.(%  

)9.9شكل(:)��اإلجما��املحالناتجمنكنسبةوالتطويرالبحث��ع2012اإلنفاق2015و( 

  
   ، مسح البحث العلمي والتطوير  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل
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الدول �� مثيال��ا مع باملقارنة قطرمنخفضة والتطويربدولة البحثالعل�� اإلنفاقع�� نسبة املتقدمةوُتعد

)2.4)��العالباملتوسطوكذلك(%1.7)و،(%2.2)و،سنغافورة��(%1.5.لوكسمبورغ��(%  

�� برامج تنفيذ مع القادمة األعوام والتطويرخالل البحثالعال�� ع�� اإلنفاق نسبة ترتفع أن املتوقع ومن

اس��اتيجي )،2018-2022ةالتنميةالوطنيةالثانية(القطاعاتذاتاألولويةواملجاالتالرئيسةال��أكدتعل��ا

خالل اقتصاداملعرفة، بناء ��الدولةجهودمنتعززتنافسية م��ة وتطويرحوافزالبحثوآلياتالتمويللبناء

)2018الف��ة-2022.( 

 العاملون��مجالالبحث(بمكا��الدوامالكامل)لكلمليوننسمة 2- 9-5

%)،حيثارتفعاملعدلمن24.1بدوامكامللكلمليوننسمةارتفاعًابنسبة)شهدمؤشرعددالباحث�نامل�تغل�ن

باحث941( (2012لكلمليوننسمةعاماً ) باحث1168��� وبالرغممنتخطيه2015لكلمليوننسمةعاماً ) .

معباملقارنةمنخفضامازالأنه��غ،��العالللمعدل)7022السويد(،باحثًا)6625وسنغافورة( ًباحثا.  

)9.10شكل(:معدل(الكاملالدوام��بمكا)البحثمجال��العاملون  
نسمةمليون2012لكل2015و 

  
   ، مسح البحث العلمي والتطوير  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)9الغاية -م��ابوسائل،الناميةالبلدان��املحليةالتكنولوجيا��واالبتكاروالبحثالتطويرأنشطةدعم ب):
األساسيةللسلعقيمةوإضافة��الصناللتنويعالسياساتحيثمنمؤاتيةبيئةوجودكفالة

 ب�نأمورأخرى 

  املضافةالقيمةمجموعمناملتقدمةو املتوسطةالتكنولوجيةللصناعةاملضافةالقيمةنسبة1-ب-9

لعاميقطردولة��واملتقدمةاملتوسطةالتكنولوجيةللصناعاتاملضافةالقيمةنسبة2015بلغت2016و
  .%)ع��التوا��(%41.2و(42(
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جدول
)9.1( 

املتوسطةالتكنولوجيةللصناعةاملضافةالقيمةنسبة
  )2016و)2015املضافةالقيمةمجموعمنواملتقدمة

2015 2016 

42.0 41.2 

  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

صـناعياإذاقامـتبتطـويرقـدرا��االتكنولوجيـة،وتوسـيع�اق��ـااملنافسـةأنتصـبحأ��ـ�قـدرةع�ـ�يمكنلدولـةقطـر 
سياســـاتتـــدخالت،فزيـــادةالتنافســـيةالصـــناعيةتتطلـــبوتنويـــعاقتصـــادها�ـــ�بني��ـــاالتحتيـــة.واالســـتثمار نتاجيـــةاإل 

منيتم،املزاياتإنتقائيةاستغاللخاللهاالنسبيةن����جديـدةتنافسيةمزاياإنشاءيتمإيجابـًاسـينعكسوهـذا،
  ع��ارتفاعالقيمةاملضافةللصناعةالتكنولوجيةاملتوسطةواملتقدمةمنمجموعةالقيمةاملضافة.

9(الغاية-��توف�����والس،واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيا��عالحصولفرص��ب��ة�زيادةتحقيق ج):
  2020 فرصالوصولالشاملوامليسور���شبكةا�ن��ن���أقلالبلداننموًابحلولعام

  نسبةالسكاناملشمول�نبشبكةالهاتفاملحمول،بحسبالتكنولوجيا1-ج-9

معدلالتغط (يبلغ بالهواتفاملحمولة نحوبناء100ية إيجابي يعكستطور السكانوهذا عدد منإجما�� (%
  مجتمعواقتصاداملعرفةالذييعتمدع��توفرتكنولوجيامتقدمة��التواصلاملعر��.

جدول
)9.2(  

املحمولالهاتفبشبكةاملشمول�نالسكاننسبةالتكنولوجيا2015(حسب -2018(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

2قلع��شبكةالهاتفاملحمولع��األون الحاصل
  جيجا

100% 100% 100% 100.0% 

3قلع��شبكةالهاتفاملحمولع��األون الحاصل
 جيجا

98% 99.6% 99.7% 100.0% 

4قلع��شبكةالهاتفاملحمولع��األون الحاصل
 جيجا

95% 99% 99.5% 99.5% 

5قلع��شبكةالهاتفاملحمولع��األون الحاصل
 جيجا

NA NA NA NA 

  المصدر: وزارة المواصالت واالتصاالت
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جدول
)9.1( 

املتوسطةالتكنولوجيةللصناعةاملضافةالقيمةنسبة
  )2016و)2015املضافةالقيمةمجموعمنواملتقدمة

2015 2016 

42.0 41.2 

  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

صـناعياإذاقامـتبتطـويرقـدرا��االتكنولوجيـة،وتوسـيع�اق��ـااملنافسـةأنتصـبحأ��ـ�قـدرةع�ـ�يمكنلدولـةقطـر 
سياســـاتتـــدخالت،فزيـــادةالتنافســـيةالصـــناعيةتتطلـــبوتنويـــعاقتصـــادها�ـــ�بني��ـــاالتحتيـــة.واالســـتثمار نتاجيـــةاإل 

منيتم،املزاياتإنتقائيةاستغاللخاللهاالنسبيةن����جديـدةتنافسيةمزاياإنشاءيتمإيجابـًاسـينعكسوهـذا،
  ع��ارتفاعالقيمةاملضافةللصناعةالتكنولوجيةاملتوسطةواملتقدمةمنمجموعةالقيمةاملضافة.

9(الغاية-��توف�����والس،واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيا��عالحصولفرص��ب��ة�زيادةتحقيق ج):
  2020 فرصالوصولالشاملوامليسور���شبكةا�ن��ن���أقلالبلداننموًابحلولعام

  نسبةالسكاناملشمول�نبشبكةالهاتفاملحمول،بحسبالتكنولوجيا1-ج-9

معدلالتغط (يبلغ بالهواتفاملحمولة نحوبناء100ية إيجابي يعكستطور السكانوهذا عدد منإجما�� (%
  مجتمعواقتصاداملعرفةالذييعتمدع��توفرتكنولوجيامتقدمة��التواصلاملعر��.

جدول
)9.2(  

املحمولالهاتفبشبكةاملشمول�نالسكاننسبةالتكنولوجيا2015(حسب -2018(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

2قلع��شبكةالهاتفاملحمولع��األون الحاصل
  جيجا

100% 100% 100% 100.0% 

3قلع��شبكةالهاتفاملحمولع��األون الحاصل
 جيجا

98% 99.6% 99.7% 100.0% 

4قلع��شبكةالهاتفاملحمولع��األون الحاصل
 جيجا

95% 99% 99.5% 99.5% 

5قلع��شبكةالهاتفاملحمولع��األون الحاصل
 جيجا

NA NA NA NA 

  المصدر: وزارة المواصالت واالتصاالت
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 القولوخالصةفإنبالهدفاملتعلقةالغاياتبعضتحققأناستطاعتقطردولة

واملستدامالشاملالتصنيع��وتحف،الصمود��عقادرةتحتية��ببإقامةاملتعلقالتاسع

وقادرةومستدامةجيدةتحتيةبنيةإقامةبغايةيتعلقففيما،اإلبتكاروتشجيع،للجميع

ا الطرق بإنشاء فقامتالدولة الصمود، كماع�� الحديثة، الجسور وإقامة لسريعة

سهلتإجراءاتدخولالسلعواملنتجاتتبإنشاءقام الحديثةال�� املطاراتواملوانىء

،الركابنقلو وحركة شبكةامل��ووالقطاراتالسريعةوفقبانشاءالدولةتإقامكما

واستطاعت تؤمناالستدامةوالصمودبوجهالتحدياتالبيئية. أحدثالتصاميمال��

املعلومات تكنولوجيا ع�� الحصول فرص �� كب��ة زيادة غاية تحقق أن الدولة

)املحمولالهاتفبشبكةاملشمول�نالسكاننسبةتبلغحيث،100واالتصاالت.(% 

 الدولة تعمل ع��كما دورية بتعزيزالتصنيعتحقيقبصفة املرتبطة الغايات

وتعزيز،املاليةالخدمات��عالصغ��ةالصناعيةاملشاريعحصولفرصوزيادةالشامل

وتطوير ودعم الصنا��، القطاع �� التكنولوجية القدرات وتحس�ن العلمي البحث

ا التنمية اس��اتيجية تشتمل حيث واالبتكار، والبحث املحلية لوطنيةالتكنولوجيات

)ع��تنفيذجملةمنال��امجواألنشطةال��ستعززمن)2018-2022لدولةقطرالثانية

ا��و��استيعابقوةالعمل،مساهمةقطاعالصناعاتالتحويلية��الناتجاملح��اإلجم

القدراتالبشريةالعاملة��مجاالتالبحثفضالً  مشروعاتتس��دفزيادة عنتب��

ثوالتطويرالذييشكلالعنصرالديناميكي��حورفعنسبةاإلنفاقع��البوير،والتط

اقتصاداملعرفةالذييمثل بناء ��تسهم املدخللتعزيزتعزيزالقدراتاالبتكاريةال��

والتطويرالعلميبالبحثالخاصةاملؤشراتزالتالحيث تنافسيةاالقتصادالوط��،

يتعلقبالقوىالبشريةالع املةواالنفاقعليهمنخفضةمقارنةبالوضع��الدولفيما

  املتقدمة.
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:العاشرالهدفالبلدانداخلاملساواةعدممنالحد

  وفيمابي��ا
والعمرالجنس��عاملستنداملساواةعدموكذلك،الدخل��املساواةعدمأوجهمنالحد���العاشرالهدفيدعو

تكونأنضمان���يرميكما،بي��افيماأوالبلدانداخلسواءوالفرصوالدينواإلثنيةوالطبقةوالعرقواإلعاقة

رتبطةبتمثيلالدولالنامية��اتخاذالقراراتع��الصعيدالهجرةآمنةومنظمةومنتظمةوهويتناولاملسائلامل

  العال��و��املساعداتاإلنمائية.
 

)1-10الغايةألدنىالنموذلكاستمرارودعمالدخلنموتحقيق��إتدريجيًاالتوصل:(40 �� السكانمناملائة
  2030 بمعدلأع��مناملعدلاملتوسطالو���بحلولعام

10-1 -1 أدنىضمن ��املائةمنالسكان40معدالتنمونصيبالفردمنإنفاقاألسراملعيشيةأوإيرادا��ا
السكانومجموع  

عام��القطريللفردالشهريالدخلمتوسط2012/2013بلغ)10,200نحوالنظروعند،قطريريال(���مصادر

نجدبأنالعمليمثلاملصدرا حيثأنمستوياتاملعيشةالدخلاملختلفةللقطري�ن، القطرية، لألسرة لرئي���

.الدخلكسب��أفرادهافرص��عاألساسبالدرجةتستندلألسرة 

%)من�جما��مصادرالدخلللقطري�ن،بينما30ع��حوا��)نأدنىُخمس�نيحصال ���أنلالتا��و�ش��الجدو 

���أ)ُخمس�ن���أ40يحصل)��ع(األفرادمن%49عنصورةيعكسمما،للقطري�ن��اإلجماالدخلمن(%

للخمس القطريالذيينت�� ويصلمتوسطدخلالفرد مستوياتالدخولب�ناألخماساملختلفة. ��التفاوت

(األدنىمنالد ���6,960خلبصورة ويزداد املتوسطبالنسبةللخمسالثاني، وي��ايدهذا شهريًا، ريااًلقطريًا (

)���يصل��حاأل���.14,341مطردةللخمسشهريًاقطريًاريااًل(  

   

 
 

 

جدول
)10.1( 

لدخلال�س��لتوزيعالمتوسطالدخلللفردواألسرة��كلخمسحسبمصادرالدخلو 
)2012/2013(  

 مصادرالدخل
%ال�س��لألخماستوزيعال  

الخمس
 األول 

الخمس
 الثاني

الخمس
 الثالث

الخمس
 الرابع

الخمس
 الخامس

 القطريون 

 66.9 64.0 63.7 67.3 67.7 76.6 %أجورورواتب

 4.4 5.5 4.7 3.9 4.4 2.2 %مشاريعخاصةومهنحرة

 2.2 4.2 2.1 1.6 1.5 0.3 %دخولممتلكات

8.2 7.2 9.1 8.7 9.2 7.1 %تقاعديةمعاشات 

 0.7 0.5 0.8 0.6 0.8 0.9 %تحويالتأومصادرأخرى 

االيجارمنالدخل
 %املحتسب

12.9 16.6 17.9 19.7 18.6 17.6 

 100 100 100 100 100 100.0 %جملةالدخل

األسرةدخلمتوسط(ر.ق)
 شهرياً 

84,561 85,947 87,837 83,615 95,982 88,217 

الفرددخلمتوسط(ر.ق)
 شهرياً 

6,960 8,769 10,295 10,628 14,341 10,200 

 2013/ 2012مسح انفاق ودخل األسرة  - حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل     

منالجدول ويتضحأدناهالرئيساملصدرتشكلواملرتباتاألجوربأن،للقطري�ناملختلفةالدخلمصادريب�نالذي

لجميعللدخول)��إالدخل��إجمامنواملرتباتاألجورنسبةتصلبينما،81األخماسإضافةبدونالدخلمن(%

و( %)منإجما��الدخلبعدإضافةالدخلاملحتسب،إالأن67الدخلاملحتسبمناملساكناململوكةلقاطن��ا

دنى)��مناألجورواملرتبات،��ح�ن(%منإجما��دخولاألسرةالقطريةال��تقع��الفئةاألو��(الخمساأل 77(

)أن64نالحظاملصدرالتقاعديةاملعاشاتمنالدخلوُيعد.واملرتباتاألجور��العلياالطبقةدخولمنفقط(%

نكانيشكلأهميةأك��بالنسبةللطبقاتاملتوسطة.ويمثلإلنسبيةبالنسبةلجميعاألخماس،و الثاني��األهميةا

(الدخلمنامل لالخماساأل��� مقابل6شروعاتأهميةأك��نسبيًا �� %للخمس%2مندخلالخمساأل���

ونفس الفئاتالعليا، إ�� تنت�� لألسرال�� بالنسبة البأسبه أناملشروعاتتشكلنشاطًا يع�� مما األدنى)،

  املالحظةتنطبقع��الدخلالذييأتيمناملمتلكات.
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جدول
)10.1( 

لدخلال�س��لتوزيعالمتوسطالدخلللفردواألسرة��كلخمسحسبمصادرالدخلو 
)2012/2013(  

 مصادرالدخل
%ال�س��لألخماستوزيعال  

الخمس
 األول 

الخمس
 الثاني

الخمس
 الثالث

الخمس
 الرابع

الخمس
 الخامس

 القطريون 

 66.9 64.0 63.7 67.3 67.7 76.6 %أجورورواتب

 4.4 5.5 4.7 3.9 4.4 2.2 %مشاريعخاصةومهنحرة

 2.2 4.2 2.1 1.6 1.5 0.3 %دخولممتلكات

8.2 7.2 9.1 8.7 9.2 7.1 %تقاعديةمعاشات 

 0.7 0.5 0.8 0.6 0.8 0.9 %تحويالتأومصادرأخرى 

االيجارمنالدخل
 %املحتسب

12.9 16.6 17.9 19.7 18.6 17.6 

 100 100 100 100 100 100.0 %جملةالدخل

األسرةدخلمتوسط(ر.ق)
 شهرياً 

84,561 85,947 87,837 83,615 95,982 88,217 

الفرددخلمتوسط(ر.ق)
 شهرياً 

6,960 8,769 10,295 10,628 14,341 10,200 

 2013/ 2012مسح انفاق ودخل األسرة  - حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل     

منالجدول ويتضحأدناهالرئيساملصدرتشكلواملرتباتاألجوربأن،للقطري�ناملختلفةالدخلمصادريب�نالذي

لجميعللدخول)��إالدخل��إجمامنواملرتباتاألجورنسبةتصلبينما،81األخماسإضافةبدونالدخلمن(%

و( %)منإجما��الدخلبعدإضافةالدخلاملحتسب،إالأن67الدخلاملحتسبمناملساكناململوكةلقاطن��ا

دنى)��مناألجورواملرتبات،��ح�ن(%منإجما��دخولاألسرةالقطريةال��تقع��الفئةاألو��(الخمساأل 77(

)أن64نالحظاملصدرالتقاعديةاملعاشاتمنالدخلوُيعد.واملرتباتاألجور��العلياالطبقةدخولمنفقط(%

نكانيشكلأهميةأك��بالنسبةللطبقاتاملتوسطة.ويمثلإلنسبيةبالنسبةلجميعاألخماس،و الثاني��األهميةا

(الدخلمنامل لالخماساأل��� مقابل6شروعاتأهميةأك��نسبيًا �� %للخمس%2مندخلالخمساأل���

ونفس الفئاتالعليا، إ�� تنت�� لألسرال�� بالنسبة البأسبه أناملشروعاتتشكلنشاطًا يع�� مما األدنى)،

  املالحظةتنطبقع��الدخلالذييأتيمناملمتلكات.
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)10.1شكل(:الخمسحصة)املختلفةالدخلمصادرمن��للق�ري���واأل2012/2013األدنى( 

  
جدول

)10.2( 
وتوزيعواألسرةللفردالدخلمتوسطالمصادرالدخلمصادرحسبخمسكل��دخل

)2012/2013(  

 مصادرالدخل
ال�س��ملصادرالدخلتوزيعال  

الخمس
 األول 

الخمس
 الثاني

الخمس
 الثالث

الخمس
 الرابع

الخمس
 الخامس

 القطريون 

 100 26.9 19.8 20.3 17.4 15.6 أجورورواتب

 100 35.6 22.4 18.0 17.2 6.8 مشاريعخاصةومهنحرة

 100 52.8 19.2 14.9 11.4 1.7 دخولممتلكات

 100 24.6 23.1 21.3 19.2 11.8 معاشاتتقاعدية

 100 21.9 22.5 18.1 19.8 17.8 تحويالتأومصادرأخرى 

 100 29.9 23.3 20.5 16.2 10.0 الدخلمنااليجاراملحتسب

 100 28.2 20.8 20.2 17.2 13.6 جملةالدخل

األسرةدخلمتوسط(ر.ق)88,217 95,982 83,615 87,837 85,947 84,561 شهريًا 

 10,200 14,341 10,628 10,295 8,769 6,960 شهريًا(ر.ق)متوسطدخلالفرد

  2013/ 2012مسح انفاق ودخل األسرة  - حصاءالتخطيط واإلالمصدر: جھاز     
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حصةالخمساألدنى حصةالخمساأل���

 
 

 

)نسبةاألدنىالخمس��إ��ت�ت��الالقطريةاألسرأفراديمثلبينماأنهنالحظأخرىجهة20ومن��إجمامن(%

)��عيحصلونأ��مإال،القطري�ناأل 16دخلالخمسأسرتحصلبينما،واملرتباتاألجور��إجمامنتقريبًا(%��ع

)��27ع)��حوا��عإالاألدنىالخمس��إ��ت�ت��الاألسرتحصلوال،األجور��إجمامن(%2دخول��إجمامن(%

)��ع(��األعالخمس)الغنيةالطبقةتستأثربينما،53املمتلكاتوينطبق.املصدرهذامنالدخول��إجمامن(%

مناملشروعاتف الدخول أقلع�� (ذلكولكنبدرجة من7تحصلاألسراألقلع�� الدخول منإجما�� (%

) ع�� الغنية الطبقة تحصل بينما العقارية، واملمتلكات التحويالت36املشروعات أن إ�� وتجدراإلشارة .(%

 الحكوميةالجاريةتتوزعبالتساويإ��حدماب�نشرائحالقطري�ن.

مماتقدموإنطال لعنايةإ��أصحاباألجورواملرتباتمتلقيالتحويالتالجارية،فإنهي�ب��توجيهاالهتمامواقًا

ذاتاألسرلدخولالرئيساملصدريمثلاملصدر حيثأنهذا القليلة، الفئاتذاتاألجور السيما الحكومية

  املستوىاملعي���املنخفض(الخمساألدنى).

)2-10الغايةأوالسنعنالنظربصرف �م��نوتعزيزاإلدماجاال�تما��واالقتصاديوالسيا���للجميع، :(
���  الجنسأواإلعاقةأواالنتماءالعر��أواإل���أواألصلأوالدينأوالوضعاالقتصاديأو

  2030 ذلك،بحلولعام

10-2 -1 دونيعيشونالذينالسكان50نسبةمتوسطمناملائة��واألشخاصوالعمرالجنسحسب،الدخل
 ذوياإلعاقة

للقطري�ناملكا��ءالدخلوسيطنصفعناملكا��ءدخلهميقلالذيناملحدودالدخلذويالقطري�ننسبةبلغت

)��املنخ3حوا���املعياملستوىذويمناعتبارهميمكنوهؤالء(%اآلخريالقطري�نمعباملقارنةن.فض 

دونوترتفعنسبةمحدودي تكونالحالةالتعليميةلرباألسرة املنخفضعندما الدخلوذوياملستوىاملعي���

)العمريةالفئة��و60االبتدائيةالقطريةاألسرب�نوكذلك،اإلناثترأسها��الالقطريةاألسروعند،(��فأك عامًا

قوةخارجهمومن،االبتدائيالتعليم��عف��ااألسرةربيحصللم��الأفرادعددزادكلماترتفعأ��اكما،العمل

  .األسرة،أوعدداألطفال��األسرة،وكلماقلعددالعامل�ن��ا
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)نسبةاألدنىالخمس��إ��ت�ت��الالقطريةاألسرأفراديمثلبينماأنهنالحظأخرىجهة20ومن��إجمامن(%
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)��27ع)��حوا��عإالاألدنىالخمس��إ��ت�ت��الاألسرتحصلوال،األجور��إجمامن(%2دخول��إجمامن(%
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مناملشروعاتف الدخول أقلع�� (ذلكولكنبدرجة من7تحصلاألسراألقلع�� الدخول منإجما�� (%

) ع�� الغنية الطبقة تحصل بينما العقارية، واملمتلكات التحويالت36املشروعات أن إ�� وتجدراإلشارة .(%
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مماتقدموإنطال لعنايةإ��أصحاباألجورواملرتباتمتلقيالتحويالتالجارية،فإنهي�ب��توجيهاالهتمامواقًا
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  املستوىاملعي���املنخفض(الخمساألدنى).

)2-10الغايةأوالسنعنالنظربصرف �م��نوتعزيزاإلدماجاال�تما��واالقتصاديوالسيا���للجميع، :(
���  الجنسأواإلعاقةأواالنتماءالعر��أواإل���أواألصلأوالدينأوالوضعاالقتصاديأو

  2030 ذلك،بحلولعام
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للقطري�ناملكا��ءالدخلوسيطنصفعناملكا��ءدخلهميقلالذيناملحدودالدخلذويالقطري�ننسبةبلغت

)��املنخ3حوا���املعياملستوىذويمناعتبارهميمكنوهؤالء(%اآلخريالقطري�نمعباملقارنةن.فض 

دونوترتفعنسبةمحدودي تكونالحالةالتعليميةلرباألسرة املنخفضعندما الدخلوذوياملستوىاملعي���

)العمريةالفئة��و60االبتدائيةالقطريةاألسرب�نوكذلك،اإلناثترأسها��الالقطريةاألسروعند،(��فأك عامًا
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جدول 
)10.3(  

األسر نسبة املنخفضالقطرية حسبالخصائصوالدخلاملحدود ذاتاملستوىاملع����
)عام2012/2013املختارة(  

  خصائصرباألسرة
نسبةاألسرذات
����املعاملستوى

املنخفض

الدخلذاتاألسرنسبة
 املحدود

 6.4 3.0 نسبةاألسرالقطرية

 6.2 6.2الذكور  نوعرباألسرة

 7.6 7.6اإلناث

  2.7 2.7سنة30أقلمن عمررباألسرة

 3.8 3.8سنة39–30

 8.9  8.9سنة49–40

 5.8 5.8سنة59–50

606.3 6.3 ف����سنة 

لربالتعليميةالحالة
 األسرة

االبتدائية14.5 14.5 دون 

 9.4 9.4 االبتدائيةواإلعدادية

 5.6 5.6 الثانوية

 0.6 0.6 دبلومفوقالثانوي 

 1.6 1.6 جام��فمافوق 

لربالزواجيةالحالة
 األسرة

 1.1 1.1 لميسبقله/ـهاالزواج

 6.6 6.6 م��وج/ـه

 12.1 12.1 مطلق/ـه

 4.7 4.7 أرمل/ـه

لربالعمليةالحالة
 األسرة

 4.7 4.7 مشتغل

 0.0 0.0 متعطل

 0.0 0.0 طالب

 8.1 8.1 متفرغةللم��ل 

 10.0 10.0 أخرى 

 1 -3 1.7 1.7 حجماألسرة

4 -6 4.4 4.4 

7 -9 4.3 4.3 

10-12  8.6 8.6 

13����14.6 14.6 ف 

 3.3 3.3 أطفالاليوجد عدداألطفال��األسرة

1 -2 4.1 4.1 

3 -4 3.6 3.6 

5����16.2 16.2 ف 

  2012/2013مسح انفاق ودخل األسرة ،  - حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

 
 

 

قصاهاب�نأستوىاألدنىمناملعيشةتصل���ويالحظمنالجدولأعالهبأننسبةاألسرالقطريةال��تنت�����امل

األسرأرباب)4األرامل)���تقلبينما،(%3ذكوريرأسها��الالقطريةاألسروأن.امل��وج�ناألسرأربابب�نفيما(%

)أناثترأسها��الاألسرمناملعيشةمستوى��4أفضلمقابللإلناث%3ذاتالقطريةاألسروت��كز %للذكور).

أربابأسر��الفئاتالعمريةاأل الفئةمن(الدخلاملحدودال��لها السيما عامًا)،وتزيدنسبة50���59ك��سنًا

من املكونة القطرية ب�ناألسرة ذرو��ا ���لتصل القطرية حجماألسرة فاك��13محدوديالدخلبزيادة فردًا

 %)،وكذلكبزيادةاالطفال��ا.12(

)ال3- 10الغاية��املساواةانعدامأوجهمنوالحد،الفرصتكافؤكفالة :(القوان�نإزالةم��ابوسائل،نتائج
هذا��املالئمةواإلجراءاتوالسياساتالتشريعاتوتعزيز والسياساتواملمارساتالتمي��ية،

  الصدد.

10-3 -1 شهرًاعشر���االخاللتحرشأوتمي��يةملمارسات نسبةالسكانالذينأبلغواعنتعرضهمشخصيًا
  التمي��ع��أساسهاألسبابيحظرالقانونالدو��لحقوقاالنسان

��حوااإلنسانلحقوق��العالالقانونوفقضدهم��بالتميشخصيًاشعورهمعنأبلغواالذياألشخاصعددبلغ

)39عام %)من�جما��عددالسكانو��نسبةمنخفضةجدًا،وهذايرجع0.002���أيبنسبة(2016)شخصًا

ح قطرمواطن�نومقيم�نبكافة �� الجميع أيشأنمنالشؤونتمتع ��بي��م��تميوالمتساوونوهمقوقهم

  املدنيةوالخدمية.

جدول 
)10.4(  

شعورهم عن أبلغوا الذين السكان ونسبة عدد
ضدهم��بالتمي2015/2016شخصيًا  

 2015/2016  البيان

39 العدد 

%0.002  النسبة% 

  حصاءالتخطيط واإلالمصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان و حسابات جھاز 
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قصاهاب�نأستوىاألدنىمناملعيشةتصل���ويالحظمنالجدولأعالهبأننسبةاألسرالقطريةال��تنت�����امل

األسرأرباب)4األرامل)���تقلبينما،(%3ذكوريرأسها��الالقطريةاألسروأن.امل��وج�ناألسرأربابب�نفيما(%

)أناثترأسها��الاألسرمناملعيشةمستوى��4أفضلمقابللإلناث%3ذاتالقطريةاألسروت��كز %للذكور).

أربابأسر��الفئاتالعمريةاأل الفئةمن(الدخلاملحدودال��لها السيما عامًا)،وتزيدنسبة50���59ك��سنًا

من املكونة القطرية ب�ناألسرة ذرو��ا ���لتصل القطرية حجماألسرة فاك��13محدوديالدخلبزيادة فردًا

 %)،وكذلكبزيادةاالطفال��ا.12(

)ال3- 10الغاية��املساواةانعدامأوجهمنوالحد،الفرصتكافؤكفالة :(القوان�نإزالةم��ابوسائل،نتائج
هذا��املالئمةواإلجراءاتوالسياساتالتشريعاتوتعزيز والسياساتواملمارساتالتمي��ية،

  الصدد.

10-3 -1 شهرًاعشر���االخاللتحرشأوتمي��يةملمارسات نسبةالسكانالذينأبلغواعنتعرضهمشخصيًا
  التمي��ع��أساسهاألسبابيحظرالقانونالدو��لحقوقاالنسان

��حوااإلنسانلحقوق��العالالقانونوفقضدهم��بالتميشخصيًاشعورهمعنأبلغواالذياألشخاصعددبلغ

)39عام %)من�جما��عددالسكانو��نسبةمنخفضةجدًا،وهذايرجع0.002���أيبنسبة(2016)شخصًا

ح قطرمواطن�نومقيم�نبكافة �� الجميع أيشأنمنالشؤونتمتع ��بي��م��تميوالمتساوونوهمقوقهم

  املدنيةوالخدمية.

جدول 
)10.4(  

شعورهم عن أبلغوا الذين السكان ونسبة عدد
ضدهم��بالتمي2015/2016شخصيًا  

 2015/2016  البيان

39 العدد 

%0.002  النسبة% 

  حصاءالتخطيط واإلالمصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان و حسابات جھاز 
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) وال4-10الغاية سياسات، اعتماد :( ،االجتماعية والحماية وسياساتبشأناألجور السياساتمالية سيما
  وتحقيقمزيدمناملساواةتدريجياً 

 حصةالعمل��الناتجاملح��ا�جما��،بما��ذلكاألجورومدفوعاتالحمايةاالجتماعية 1- 10-4

��العملحصةمؤشرشهدملحوظًا الناتجاملح��ا�جما��بماذلكاألجورومدفوعاتالحمايةاالجتماعيةارتفاعًا

)الف��ة2012خالل -2017)منارتفعحيث،(5.9عام(%2012)��10.35إعام(%2017زيادةبنسبةأي،قاربت

)100.(% 

)10.2شكل(: األجورذلك��بما��ا�جما��املحالناتج��العملحصة  

)االجتماعيةالحماية2012ومدفوعات-2017( 

 
 

)التنظيمات5-10الغايةتلكتنفيذوتعزيزورصدهاالعامليةاملاليةواملؤسساتاألسواقتنظيمتحس�ن:(  

 مؤشراتالسالمةاملالية 1- 10-5

قدرةمدىملعرفة��املاالنظاممراقبةعمليةتتم ًتعدمؤشراتالسالمةاملاليةمنأهماألدواتال��عنطريقها

بالسالمةالصلةذاتاملؤشراتمنالعديدوهناك.األموالرؤسحركة��التذبذباتمعالتعامل��عالنظامهذا

كفايةنسبةمؤشراملثالسبيل��عم��ارأاملاليةسالطبقةمالوراس،1املالاملتع��ةوالقروض،املوجودات��إ

��إاملتع��ةوالقروض،القروض��إجما��رأإسونسبةالفائدةهامش��و�ااملوجوداتمتوسط��عوالعائد،املال

  التكلفةإ��الدخلونسبةالقروضإ��الودائع.

ملصر��،ولقدتحسنتنسبةكفايةت���ات��مخاطرالقطاعاوتوفرمؤشراتالسالمةاملاليةاملزيدمناملدخالتلل

(رأ بشكلملحوظخاللالف��ة مخاطره) راساملالالبنكا�� حيثارتفعتمن2018-2015ساملال(نسبة ،(

)14.99عام(%2015)��17.6إعام(%2018.املركزيقطرملصرفاملخططالجيدالتنفيذيعكسوهذا،وكانت

  ).3املالمنبازل(سرأمعإدخالمتطلبات2015بعداعتدالهاعام2016التتحسنمنذعامنسبةرأسامل
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 مستوى ارتفاع نقاطالضعفغ��املتوقعة،سرأوقاد مواجهة البنوكمن تمك�ن ��� املصر�� للقطاع املال
عاملةقدارتفعتبشكلهام���ومواصلةتقديماالئتمانللتنميةاالقتصادية.وبالرغممنأننسبةالقروضغ��ال

)1.55من%عام (2015)���1.88عام زادمن%2018) نسبةاملخصصاتللبنوكتحسنتمما أن��غ،قدرة
املالتراجعتنسبةصا��القروضغ��العاملة���رأساملالسرأ،ومعارتفاعالبنوكع��امتصاصالصدمات

عام����2017أك.  

معالزيادة��رأساملالواملوجودات��القطاعاملصر��املح��،وتجدراإلشارة���أ نتراكمالربحلميكنمتناسبًا
)مناملساهم�نحقوق��عوالعائداملوجوداتمتوسط��عالعائدمعدلانخفض��1.96وبالتا(%و)16.15(%

2015عام)���1.60.)و(%15.3(%2018عام االكان،ذلكومع.��التوا��عزيادةأييشكلوالهامشيًانخفاض
تحسنهامشالفائدة���،فع��سبيلاملثالسهتحسنتمعدالتالربحيةاألخرى،كب��ة��املخاطر.و��الوقتنف

)من الدخل��74.61�جما(%2015عام)���76.97عام (%2018وانخفضت ���جانبقياسكفاءةأفضل. ،
��جما����السائلةاملوجودات)منطفيفبشكل28املوجودات(%2015عام)���25.88عام(%2018ح�ن��،

)طيلة،30%حيثلمتتخطى(توياتمريحةبقيتتغطيةاملوجوداتالسائلة���املطلوباتغ��املستقرةعندمس
)2018-2015الف��ة.(  

جدول
)10.5( 

 ))2015-2018جميعفروعالبنوكالتجاريةداخلقطر

 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12  املاليةالسالمةمؤشرات

 10.11 10.7 10.69 11.27 رأساملال/�جما��املوجودات

األو�� املوجوداتاملرجحة/مناألسهمالعاديةالشريحة
 بأوزاناملخاطر

13.62 12.48 13.12 12.66 

 األو�� الشريحة من املال املوجوداتالتنظي��رأس /
 املرجحةبأوزاناملخاطر

14.73 15.57 16.11 16.83 

املالرأس��املخاطرالتنظيبأوزاناملرجحةاملوجودات/ 14.99 15.76 16.23 17.6 

/املنتظمة��غالقروضالقروض��1.88 1.57 1.33 1.55 �جما 

 75.77 83.23 79.88 79.83 مخصصالقروضغ��املنتظمة/القروضغ��املنتظمة

 15.3 13.87 14.49 16.15 صا��الربح/متوسطحقوقاملساهم�ن

 1.6 1.54 1.67 1.96 صا��الربح/متوسط�جما��املوجودات

 76.97 78.12 75.13 74.61 الدخل�جما��صا��الفوائد/

 25.88 26.76 28.78 28 املوجوداتالسائلة/�جما��املوجودات

/السائلةالسائلةاملوجودات29.11 28.18 29.57 28.49 املطلوبات 

 62.65 54.23 54.69 47.11 املوجوداتالسائلة/املطلوباتالسائلة

  المصدر: مصرف قطري المركزي
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) املؤسسات6- 10الغاية ��القرار صنع عملية �� صو��ا وإسماع النامية البلدان تعزيزتمثيل ضمان :(
الدوليةواملاليةاالقتصاديةواملساءلةواملصداقيةالفعاليةمناملزيدتحقيقأجلالعاملية،من

  والشرعيةللمؤسسات

 نسبةعضويةالبلدانالناميةوحقوقها��التصويت��املنظماتالدولية 1- 10-6

عام ألغلباملنظماتالدوليةالعامةواملتخصصة��مختلفالجوانبم1971انضمتدولةقطرمنذاستقاللها

ويمتلكحقالتصويت��املنظماتوالهيئاتفاعلنعضوةواالجتماعيةوالثقاقية،و��اآل السياسيةواالقتصادي

  االقتصاديةواملاليةالدوليةاملتمثلةباآلتي:

جدول 
)10.6(  

  ي��اوتمتلكحقالتصويتاملنظماتوالهيئاتال��تشاركقطر��عضو 

  حقالتصويت  العضوية  املنظمة/الهيئة

  نعم  نعم  البنكالدو��لألعماروالتنمية

  نعم  نعم  مؤسسةالتمويلالدولية

  نعم  نعم  صندوقالنقدالدو��

  نعم  نعم  الجمعيةالعامةلألمماملتحدة

  نعم  نعم  منظمةالتجارةالعاملية

  المصدر: وزارة الخارجية   

)7- 10الغايةم��ابطرق،باملسؤوليةومتسمومنتظموآمنمنظمنحو��عاألشخاصوتنقلالهجرة��ت�س :(
  تنفيذسياساتالهجرةاملخططلهاوال��تتسمبحسناإلدارة

 اإليراداتالسنوية��بلداملقصدمنتكاليفال��يتحملهااملوظفكنسبةال 1- 10-7

املادةحكمبموجب33(رقمقانونمن()رقم14العمللسنة(2004���يتقابأنلهاملرخص��عيحظرفإنه،م

تأ���اتبأن منالعاملاملستقدمأيمبالغبصفةأتعابأومصاريفاستقدامأوغ��ذلكمنالتكاليف،علمًا

 التوجدكلفةلالستقداميتحملها و�التا�� أيرسوم، مجانيةواليوجدعل��ا العاملالعملاملمنوحةللمنشآت،

 كنسبةمندخلهالسنويالذييتلقاه.

   

 
 

 

10-7 -2 بحسنمتسمةهجرةسياساتنفذت��الالبلداناإلدارةعدد  

قامت��إ�د��إجراءاتعدةباتخاذالوافدةالعمالةحقوقبحمايةتعلقسياساتتنفيذإطار��و قطردولة

املاديةحقوقهموحمايةباملهاجرينالخاصةالعملإجراءاتاملاديةتنظيم���و.  

جدول
)10.7( 

 ))2015 -2018مدىتنفيذسياساتالوافدينمتسمةبحسناإلدارة

  2018 2017 2016  2015 البيان

الوافدينسياساتتنفيذاملمدىتسمة
 بحسناإلدارة(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم

  المصدر: وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية

هذهأهمي��:ومنمااإلجراءات  

1.املنازعاتفضلجانإنشاء  

صــدررقــم13(القــانون(2017لســنةتخــتص�أ��ــأولجنــةإنشــاءمتضــمنًا،العمــلقــانونأحكــامبعــضبتعــديل

ويكـــون،العمـــلعقــــدعـــنأوالعمـــلقــــانونأحكـــامعــــنالناشـــئةاملنازعـــاتجميــــع�ـــ�بالفصـــلقــــوةاللجنـــةلقــــرار

عجالخــاللمــدةالتزيــدعــنوتشــكلاللجنــةبرئاســةقا�ــ��وتخــتصبالفصــلع�ــ�وجــهاالســت،الســندالتنفيــذي

العملأثالثةعقدعنأوالعملقانوناحكامعنالناشئةاملنازعاتجميع��سابيع،الشـأنلـذوياملشرعوأجاز

  .صدورقراراللجنةالطعن��القراراتال��ائيةال��تصدرهااللجنةاماماملحكمةاملختصةخاللشهرمن

2.املنازل��املس��دم�نقانون  

إصــداررقــم15(القــانون(2017لســنةالعمــلأصــحاببــ�نالعالقــةيــنظموالــذياملنــازل�ــ�املســتخدم�نبشــأن

بحقوقالعمالةامل��ليةويحددالشروطاملدرجة��العقـدواملستخدم�ن��املنازل.حيثي��ضالقانونالجديد

القانون�ان��احال��العدالةلتحقيقواضحًاطريقًاويرسمالدوليـةالعمـلمنظمـةاتفاقيـةوأحكاميتفقبما

)189رقم.امل��لي�نللعمالالالئقبالعملوالخاصة(  

3.بالبشراإلتجارملكافحةالوطنيةاللجنة  

بالبشـــراالتجـــارمكافحـــة�ـــ�التشـــريعيةو�ني��ـــاأليا��ـــاتحســـ�ننحـــوقطـــردولـــةحكومـــةمـــنســـعيًا،مجلـــسأصـــدر

رقـمالقـرار15(الـوزراء(2017لســنة��الــوطاملنسـقبـدورلتقــومبالبشـراإلتجـارملكافحـةالوطنيــةاللجنـةبأنشـاء

الجهــــودلتوحيــــدبالبشــــراإلتجــــارملكافحــــةاالالزمــــةوتباشــــر.وطنيــــةخطــــةوضــــعم��ــــاعديــــدةاختصاصــــاتللجنــــة

.،وإعــــدادال�ــــ�امجواالليــــاتاملنفــــذةلهــــابالتنســــيقمــــعالجهــــاتاملعنيــــةبالدولــــةبالبشــــرشــــاملةملكافحــــةاإلتجــــار 

ذلــــك�ــــ�بمــــا.بالبشــــراإلتجــــارجــــرائممــــنللمتضــــررينوالــــدعمالحمايــــةلتــــأم�ناملختصــــةالجهــــاتمــــعوالتنســــيق

ســـــائلاملتعلقـــــةباإلتجـــــارونشـــــرالــــو��بامل،لتأهيـــــلملســــاعدةالضـــــحاياع�ـــــ�االنــــدماجاملجتم�ـــــ�برنــــامجالرعايـــــةوا

بالبشر.  
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قامت��إ�د��إجراءاتعدةباتخاذالوافدةالعمالةحقوقبحمايةتعلقسياساتتنفيذإطار��و قطردولة

املاديةحقوقهموحمايةباملهاجرينالخاصةالعملإجراءاتاملاديةتنظيم���و.  

جدول
)10.7( 

 ))2015 -2018مدىتنفيذسياساتالوافدينمتسمةبحسناإلدارة

  2018 2017 2016  2015 البيان

الوافدينسياساتتنفيذاملمدىتسمة
 بحسناإلدارة(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم

  المصدر: وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية

هذهأهمي��:ومنمااإلجراءات  

1.املنازعاتفضلجانإنشاء  

صــدررقــم13(القــانون(2017لســنةتخــتص�أ��ــأولجنــةإنشــاءمتضــمنًا،العمــلقــانونأحكــامبعــضبتعــديل

ويكـــون،العمـــلعقــــدعـــنأوالعمـــلقــــانونأحكـــامعــــنالناشـــئةاملنازعـــاتجميــــع�ـــ�بالفصـــلقــــوةاللجنـــةلقــــرار

عجالخــاللمــدةالتزيــدعــنوتشــكلاللجنــةبرئاســةقا�ــ��وتخــتصبالفصــلع�ــ�وجــهاالســت،الســندالتنفيــذي

العملأثالثةعقدعنأوالعملقانوناحكامعنالناشئةاملنازعاتجميع��سابيع،الشـأنلـذوياملشرعوأجاز

  .صدورقراراللجنةالطعن��القراراتال��ائيةال��تصدرهااللجنةاماماملحكمةاملختصةخاللشهرمن

2.املنازل��املس��دم�نقانون  

إصــداررقــم15(القــانون(2017لســنةالعمــلأصــحاببــ�نالعالقــةيــنظموالــذياملنــازل�ــ�املســتخدم�نبشــأن

بحقوقالعمالةامل��ليةويحددالشروطاملدرجة��العقـدواملستخدم�ن��املنازل.حيثي��ضالقانونالجديد

القانون�ان��احال��العدالةلتحقيقواضحًاطريقًاويرسمالدوليـةالعمـلمنظمـةاتفاقيـةوأحكاميتفقبما

)189رقم.امل��لي�نللعمالالالئقبالعملوالخاصة(  

3.بالبشراإلتجارملكافحةالوطنيةاللجنة  

بالبشـــراالتجـــارمكافحـــة�ـــ�التشـــريعيةو�ني��ـــاأليا��ـــاتحســـ�ننحـــوقطـــردولـــةحكومـــةمـــنســـعيًا،مجلـــسأصـــدر

رقـمالقـرار15(الـوزراء(2017لســنة��الــوطاملنسـقبـدورلتقــومبالبشـراإلتجـارملكافحـةالوطنيــةاللجنـةبأنشـاء

الجهــــودلتوحيــــدبالبشــــراإلتجــــارملكافحــــةاالالزمــــةوتباشــــر.وطنيــــةخطــــةوضــــعم��ــــاعديــــدةاختصاصــــاتللجنــــة

.،وإعــــدادال�ــــ�امجواالليــــاتاملنفــــذةلهــــابالتنســــيقمــــعالجهــــاتاملعنيــــةبالدولــــةبالبشــــرشــــاملةملكافحــــةاإلتجــــار 

ذلــــك�ــــ�بمــــا.بالبشــــراإلتجــــارجــــرائممــــنللمتضــــررينوالــــدعمالحمايــــةلتــــأم�ناملختصــــةالجهــــاتمــــعوالتنســــيق

ســـــائلاملتعلقـــــةباإلتجـــــارونشـــــرالــــو��بامل،لتأهيـــــلملســــاعدةالضـــــحاياع�ـــــ�االنــــدماجاملجتم�ـــــ�برنــــامجالرعايـــــةوا

بالبشر.  
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4.الوافدينوخروجدخولتنظيمقانون  

)رقمالقانونتطبيق��كب��ًاشوطًاقطردولةحكومةلسنة21قطعت(2015الوافدينوخروجدخولبتنظيم،

نصــوص��وتفســوتطبيــقيالقــانونالوافــدةبمــاالعمالــةوحقــوقمصــالحخــدم،صــاحب�تغي�ــنســبةزادتحيــث

السابقةبالف��ةمقارنةالعمل.  

)رقمالقانونتطبيقالعمل21أثرجهة��تغي��العاملحق��ع(. 

عندالعامل��عللتسهيلااللك��ونيةاالخطاراتخدمةبرمجةتمت�إ�ـعمـلجهةمنباالنتقالأرغبتهأوخـرى

��رغبتهحالللبالدال��ائيةاملغادرة��5. 

العامــــليقــــوم�االلك��ونــــاملوقــــع�ع�ــــبالتســــجيللــــوزارةاالجتماعيــــةوالشــــؤونوالعمــــلاإلداريــــةهبرقمــــالتنميــــة

ويــــرتبط،وال�ــــ�تتضـــمنالبيانــــاتالخاصـــةبــــهليــــتمكنمـــنالــــدخولإ�ـــ�صــــيغةاإلخطــــاراإللك��ونيـــة،ال�خ�ـــ��

،شــــؤوناالجتماعيــــةووزارةالداخليــــةاإلخطــــاراإللك��ونــــ�بقواعــــدبيانــــاتبــــ�نوزارةالتنميــــةاإلداريــــةوالعمــــلوال

باختيارالعاملويقوماإلخطـارسـبب،العمـلجهـةمـنتعسـفوجـودأووالشـؤونوالعمـلالتنميـةوزارة��وتتـو.

  تعسف.الوجوداملقدممنالعامل��حالبت��الطلبماعيةاالجت

  ي��جهةالعمل.التسهيالتال��قدم��االحكومةلت�س��تغ5

و�ـ�العمالـةال�ـ�كانـت،مالـةالوافـدة�ـ�تغي�ـ�جهـةالعمـلقامتالحكومةبفـكالقيـوداملفروضـةع�ـ�بعـضالع

حيـثأضـ��مـنحـقالعامـل،و�ـ�مـاتعـرفبالتأشـ��ةاملقيـدة،هـاتأشـ��اتعمـلع�ـ�مشـاريعمعينـةقدتـممنح

  .رىإذاتوافرتبشأنهبا��الشروطاالنتقالإ��جهةعملأ،املشاريعدييعملبتأش��ةعملمقيدةع��أحالذ

الجديـدسوىالتأكدأنصـاحبالعمـل،طع��االنتقالإ��جهةعملأخرى لمتضعالحكومةأيقيودأوشرو 

لعمـــالالوافـــدينالـــراغب�ن�ـــ�تغي�ـــ�جهـــةعملهـــمملتابعـــةومراجعـــةلتخصـــيصمقـــر.مل�ـــ�مبأحكـــامقـــانونالعمـــل

.إجراءا��م  

6-التوعويةلالحمة  

مســـتمرة�ـــ�تنفيـــذحملـــةالتوعيـــةبحقـــوقالعمالـــةالوافـــدةوزارةالتنميـــةاالداريـــةوالعمـــلوالشـــؤوناالجتماعيـــة

الجديــدللقــانونخــوفقــاالعمــالمــنمــعمباشــرةلقــاءاتعقــدالل، والتليفزيــونالصــحفطريــقعــنأو،ومواقــع

مــنالوافـدوصـاحبالعمـلبحقوقـهوواجباتــهوعقـدورشعمـلتســ��ف��ـاإ�ـ�تعريـفكـالً ،التواصـلاالجتمـا��

  .نون ال��ينصعل��االقا

7-الوافدينخروجتظلماتلجنة  

رقــمالداخليــةوزيــرقــراربموجــبالوافــدينخــروجتظلمــاتلجنــةتشــكيل51(تــم(2016لســنة،ممثلــ�نوتضــم

ةوالعمـــلوالشـــؤونيـــدار وممثـــلمـــنوزارةالتنميـــةاإل ،هئبـــعـــنوزارةالداخليـــةيكـــونمـــنبيـــ��مرئـــيساللجنـــةونا
                                                            

5  :��التاالرابط��ع�االلك��ونموقعها��ع 
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،البــت�ــ�تظلمــاتخــروجالوافــدينةلحقــوقاالنســانووتخــتصاللجنــةوممثــلعــناللجنــةالوطنيــ،االجتماعيــة

مــنالقــانونرقــم)7رقــم(حكــماملــادةو�ــ�طلــبالخــروجاملقــدممــنالوافــد�ــ�حالــةحــدوثظــرفطــارئطبقــاأل 

)21(2015لسنة.  

)10الغاية-،املباشر��األجناالستثمارذلك��بما،املاليةوالتدفقاتالرسميةاإلنمائيةاملساعدةتشجيع:(ب
،ل��ا�ف��االحاجةتشتد��الالدول���وال والدول،األفريقيةوالبلدان،نموًاالبلدانأقلسيما

  الجزريةالصغ��ةالنامية،والبلدانالنامية���الساحلية،وفقًالخططهاوبرامجهاالوطنية

وأنواع1-ب-10 املانحة والبلدان املستفيدة البلدان حسب للتنمية، املخصصة املوارد تدفقات مجموع
سبيلاملثا والتدفقاتالتدفقات(ع�� املباشر، واالستثماراألجن�� اإلنمائيةالرسمية، لاملساعدة

  األخرى)

)منللتنميةقطرصندوقمناملمولةاملشاريع��عاملصروفاتقيمة268.5ارتفعتعامدوالرمليون (2015��إ

)585.4دوالرمليون ( تقدربـــ(2018عام زيادة قطر88.8أيبنسبة دعمدولة إ�� ذلكيرجع ��والسبب ،(%

.الناميةالدولبعضملوازنات  

  مالحظة: تعتبر بيانات المساعدات التنموية جزئية لعدم توفرھا من مصادر أخرى. 
  للتنمية.المصدر: صندوق قطر 

  

   

جدول 
)10.8(  

(أمريكيدوالر) قطرللتنمية صندوق من املمولة املشاريع ع�� املصروفات قيمة
)2015-2018(  

 2018  2017  2016 2015  املؤشر

 127,417,971 28,253,101  64,315,414  33,000,386 إغاثة

 545,971 377,177  156,464  431,159 افطاررمضان

 244,493,375 275,780,231  74,891,394   109,814,904 بنيةتحتية

 179,706,162 105,913,594  98,873,854  111,043,440 تعليم

 2,623,137 54,919,313  90,000  100,000 تمك�ناقتصادي

 8,511,451 41,200,000  258,013,280   10,488,982  دعمم��انية

 22,092,619 167,420,736  10,558,705  3,617,696  صحة

 585,390,687 673,864,153  506,899,111  268,496,567  املجموع
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،البــت�ــ�تظلمــاتخــروجالوافــدينةلحقــوقاالنســانووتخــتصاللجنــةوممثــلعــناللجنــةالوطنيــ،االجتماعيــة
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 2,623,137 54,919,313  90,000  100,000 تمك�ناقتصادي
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هوالقطريةاملساعداتمن بأنالقطاعا�ك��استفادة حيثقطاعالبنيةالتحتيةويالحظمنالجدولأعاله ،

املقدمةاملساعداتشكلتالتحتيةللبنية)41.8(%املسا��إجمامنللعاماملقدمةالقطرية2018عداتقطاعثم،

)بنسبة30.7التعليم،(%بنسبةاإلغاثةفعمليات)21.8.(%  

بدعمقطردولةساهمتالدكماجهودالعاشرالهدفلتحقيقالناميةالتنولأهدافمناملستدامة2030مية

��واملتمثلبلغتإنمائيةمساعداتتقديمخاللمنم��االفق��ةالسيماالدولهذهداخلاملساواةعدممنالحد

)8.5ريالمليون(عام2017قطري)��بحوا6.6مقارنةعامقطريريالمليون(2015.  

  المصدر: وزارة الخارجية

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جدول 
)10.9(  

)العاشرالهدفحسباالنمائيةاملساعدات2015قيمة-2017(  

  2017  2016 2015 الهدفاسم  الهدف

   6,561,680 438,024 8,536,632ةالحدمنعدماملساوا 10
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مناملساواةانعداممنبالحداملرتبطالعاشرالهدفتحقيق���قطردولةسعت

اإل  تعزز ال�� ال��ام� وضع أفرادخالل لكافة واالقتصاديوالسيا��� دماجاالجتما��

وال الدينية خل�يا��م النظرعن بصرف املجتمع كما والعمرية، بوضععرقية قامت

الهادفةوالسياساتالتشريعاتوتم،املجتمعأفرادب�نالتمي��يةاملمارساتكافةإلزالة

  كذلكاعتمادسياسةماليةوسياساتلألجورتحققأك��قدرمناملساواة.

 تدعم فكما أهدا الهدفالعاشرمن لتحقيق النامية الدول قطرجهود دولة

 البلدان داخل املساواة منعدم بالحد املتمثل املستدامة منخاللالتنمية النامية

 سرال�ق��ةإليجاددخولمستدامةلها.ديممساعدةللتم��ناالقتصاديلأل تق
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جعلاملدنواملستوطناتالهدفالحاديعشر:
��عوقادرةوآمنةللجميعشاملةالبشرية

  ومستدامة الصمود
املدن تجديد ���العشرالحاديالهدف التماسكيرمي ترا�� بصورة األخرىوتخطيطها واملستوطناتالبشرية

  املجتم��واألمنال�����،معالعمل��الوقتنفسه���حفزاالبتكاروالعمالة.
  

)1- 11الغايةورفع التكلفة، كفالةحصولالجميعع��مساكنوخدماتأساسيةمالئمةوآمنةوميسورة :(
عامبحلول،الفق��ةاألحياء2030مستوى  

11-1 -1 النسبة���مساكن��أورسمية���مستوطناتأوفق��ةأحياء��يعيشونالذينالح�ري�نسكان
  الئقة

نسبةتبلغسكانالح�ري�نالذين يعيشون��أحياءق��ة�أومستوطنات���رسميةأو��مساكن���0الئقة%

ألننسبةاألسرال��تمتلكبيوتًاأوتسـتأجرهاأوتقييم��مساكنمنقبل)2018-2012طيلةالف��ة��)دولةقطر 

)تبلغ،الحكومياإلسكانخاللمنالدولةأوالعملأربابأو100الشركات(%الئقةجميعًا��و.  

جدول 
)11.1(  

مساكن��أورسمية���مستوطناتأوفق��ةأحياء��يعيشونالذينالح�ري�نسكاننسبة
)الئقة���2012 -2018(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0  أحياءفق��ة

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0  مستوطنات���رسمية

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0  مساكن���الئقة

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 املجموع

  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

  

  

  

  

 
 

 

  

 إل��ا2- 11(الغاية ويسهلالوصول التكلفة وميسورة نقلمأمونة نظم إ�� الجميع وصول توف��إمكانية :(
إيالء مع العام، النقل نطاق بتوسيع وخاصة الطرق، ع�� السالمة وتحس�ن ومستدامة،
واألطفال ظلظروفهشةوالنساء ��يعيشونالذيناألشخاصالحتياجاتخاصاهتمام

  2030قةوكبارالسن،بحلولعامواألشخاصذوياإلعا

11-2 -1ذويواألشخاصوالجنسالعمرحسب،املناسبةالعامالنقلوسائللهمتتوافرالذينالسكاننسبة
اإلعاقة 

،العامللنقلمالئموصوللد��مالذينالسكاننسبةواتبلغ واألشخاصمنجميعالفئاتالعمريةذكورًا ناثًا

)100املعاق�ن (%الف��ة2012خالل-2018��سواءكروةبشركةاملتمثلةالعامالنقلوسائل��تتوفرحيث،

  الباصاتأوالسيارةمقاعدخاصةلألشخاصاملعاق�ن.

)11.1شكل(:)املناسبةالعامالنقلوسائللهمتتوافرالذينالسكان2012نسبة-2018( 

 
)الشامل3-11الغايةالحضريالتوسعتعزيز :(املستوطناتوإدارةتخطيط��عوالقدرة للجميعواملستدام،

  2030  البشرية��جميعالبلدانع��نحوقائمع��املشاركةومتكاملومستدام،بحلولعام

11-3 -1السكانيالنمومعدل��إ���األرا�اس��المعدلنسبة 

أمابالنسبةملؤشرالكثافةالسكانية��������معدلالنموالسكاني.راس��ال�األ جدمعطياتبشأنمعدلاالتو 

عامضعيفةالسكانيةالكثافةفيهكانتالذيالوقتففي،كب��ةزيادةشهدفقد،املربع��1985الكيلومحيث،

)32بلغت)���لتصل ،2015عام(2نسمة/كم(207نسمة��كلكيلوم��مربع،ارتفعتبعدقرابةثالث�نعامًا

الكثافةا (وتتجاوز الوالياتاملتحدة �� قطرن�����ا ��نسمة/كم35لسكانية (2��و)كم145الص�ن/نسمة (2،

  (2.نسمة/كم436والهند(2)نسمة/كم232ملانيا(وتقلعنأ
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واألطفال ظلظروفهشةوالنساء ��يعيشونالذيناألشخاصالحتياجاتخاصاهتمام

  2030قةوكبارالسن،بحلولعامواألشخاصذوياإلعا

11-2 -1ذويواألشخاصوالجنسالعمرحسب،املناسبةالعامالنقلوسائللهمتتوافرالذينالسكاننسبة
اإلعاقة 

،العامللنقلمالئموصوللد��مالذينالسكاننسبةواتبلغ واألشخاصمنجميعالفئاتالعمريةذكورًا ناثًا
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عامضعيفةالسكانيةالكثافةفيهكانتالذيالوقتففي،كب��ةزيادةشهدفقد،املربع��1985الكيلومحيث،
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جدول 
)11.2(  

 ))1986 –2015الكثافةالسكانية��الكيلو���املربع

 )2املساحة(كم عددالسكان السنة
السكانيةالكثافة��
 الكيلو���املربع

1986 369,079 11,475 32 

1997 522,023 11,532 45 

2004 744,029 11,508 65 

2010 1,699,435 11,607 146 

2015 2,404,776 11,627 207 

  

 )2015الكثافةالسكانيةحسباملنطقة)11.1(:)خريطة

  

 
 

 

11-3 -2 املجتمع مشاركة يتيح هيكل لد��ا ال�� املدن املناطقنسبة تخطيط ��مباشرنحو ع�� املدني
 الحضرية،ويعملبانتظامويداربطريقةديمقراطية

 القطرالشعبأطياف قطرمجلسبلديمنتخبيمثلكافة �� هذايوجد ويساهم يومنمختلفالبلديات،

للمدناملئويةالنسبةمؤشرفإنوعليه املجلسمعاملؤسساتاملعنيةبالتخطيط��تخطيطاملناطقالحضرية،

ويداربانتظامويعمل،الحضريةاملناطقتخطيط��مباشرنحو��عاملدنياملجتمعمشاركةيتيحهيكللد��ا��ال

)بنسبةالكاملةالتغطيةتحقق�����ش�ديمقراطية100بطريقة.(% 

)11.2شكل(:املناطقتخطيط��مباشرنحو��عاملدنياملجتمعمشاركةيتيحهيكللد��ا��الاملدننسبة
)ديمقراطيةبطريقةويداربانتظامويعمل،2012الحضرية–2018( 

  
 

) الخسائر5-11الغاية ����كبوانخفاض األشخاصاملتأثرين، عدد ����كبانخفاضتحقيق :(االقتصادية
ذلك �� بما تحدثبسببالكوارث، ال�� العاملي ا��ما�� املح�� بالناتج املتصلة املباشرة
ظروف��يعيشونالذينواألشخاصالفقراءحماية��ع��ال��كمع،باملياهاملتصلةالكوارث

  2030 هشة،بحلولعام

شخص100,000كوارثمنب�نكلعدداألشخاصاملتو��نواملفقودينومنتأثروامباشرةبسببال 1- 11-5
  منالسكان

الطبيعيةالكوارثنطاقعنالقطرية���األراوابتعاد،قطردولةا��تتسم��الاملستقرةالجغرافيةللظروفنظرًا

أنشراتالسالمةالبيئيةواملهنية،نجداملتمثلةبالزالزلوال��اك�نوالفيضاناتواألعاص��،بإال�افة���ارتفاعمؤ 

السكانعددمنألفمئةلكلللكوارثنتيجةواملفقودينبجروحامل�اب�نواألشخاصالوفياتكانطيلة صفرًا

)2012الف��ة-2018.(  
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11-3 -2 املجتمع مشاركة يتيح هيكل لد��ا ال�� املدن املناطقنسبة تخطيط ��مباشرنحو ع�� املدني
 الحضرية،ويعملبانتظامويداربطريقةديمقراطية

 القطرالشعبأطياف قطرمجلسبلديمنتخبيمثلكافة �� هذايوجد ويساهم يومنمختلفالبلديات،

للمدناملئويةالنسبةمؤشرفإنوعليه املجلسمعاملؤسساتاملعنيةبالتخطيط��تخطيطاملناطقالحضرية،

ويداربانتظامويعمل،الحضريةاملناطقتخطيط��مباشرنحو��عاملدنياملجتمعمشاركةيتيحهيكللد��ا��ال

)بنسبةالكاملةالتغطيةتحقق�����ش�ديمقراطية100بطريقة.(% 

)11.2شكل(:املناطقتخطيط��مباشرنحو��عاملدنياملجتمعمشاركةيتيحهيكللد��ا��الاملدننسبة
)ديمقراطيةبطريقةويداربانتظامويعمل،2012الحضرية–2018( 

  
 

) الخسائر5-11الغاية ����كبوانخفاض األشخاصاملتأثرين، عدد ����كبانخفاضتحقيق :(االقتصادية
ذلك �� بما تحدثبسببالكوارث، ال�� العاملي ا��ما�� املح�� بالناتج املتصلة املباشرة
ظروف��يعيشونالذينواألشخاصالفقراءحماية��ع��ال��كمع،باملياهاملتصلةالكوارث

  2030 هشة،بحلولعام

شخص100,000كوارثمنب�نكلعدداألشخاصاملتو��نواملفقودينومنتأثروامباشرةبسببال 1- 11-5
  منالسكان

الطبيعيةالكوارثنطاقعنالقطرية���األراوابتعاد،قطردولةا��تتسم��الاملستقرةالجغرافيةللظروفنظرًا

أنشراتالسالمةالبيئيةواملهنية،نجداملتمثلةبالزالزلوال��اك�نوالفيضاناتواألعاص��،بإال�افة���ارتفاعمؤ 

السكانعددمنألفمئةلكلللكوارثنتيجةواملفقودينبجروحامل�اب�نواألشخاصالوفياتكانطيلة صفرًا

)2012الف��ة-2018.(  
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جدول 
)11.3(  

منالكوارثبسببمباشرة عدداألشخاصاملتوف�نواملفقودينومنتأثروا
كل100,000ب�ن)السكانمن2018-2012شخص(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 0 0 0 0 0 0 0  الوفيات

 0 0 0 0 0 0 0  ون املفقود

 0 0 0 0 0 0 0  ن و املتضرر 

 المصدر: وزارة الداخلية

11-5 -2 بالهياكللحقت واألضرارال�� العاملي، ا��ما�� املتصلةبالناتجاملح�� الخسائراالقتصاديةاملباشرة
��الاألعطالوعددالحيويةالكوارثاألساسيةبسبباألساسيةبالخدماتلحقت 

األضرار بلغتقيمةالخسائراالقتصاديةاملباشرةالناجمةعنالكوارثكنسبةمنالناتجاملح��ا�جما��متضمنًا

لعدم نظرًا بالبنيةالتحتيةوعددحاالتاالنقطاع��الخدماتاألساسيةال��تعزى���الكوارثلدولةقطرصفرًا

وقوع) دولةقطرطيلةالف��ة ��الطبيعية2018-2012الكوارثمناطقعنالبعيد وذلكملوقعقطرال�غرا�� ،(

القطرياالقتصادمتانةساهمتكما،الدولةعن��األعاصوغياب،الغزيرةاألمطارقلة��ععالوة،��الزلزاالنشاط

  السلبيةع��السكان.نعكاس��ااتاملاليةباقتداروالتقليلمنامنمواجهةاألزم

جدول 
)11.4(  

،العاملي ا��ما�� املح�� بالناتج املتصلة املباشرة االقتصادية الخسائر قيمة
لحقت ال�� األعطال وعدد الحيوية األساسية بالهياكل لحقت ال�� واألضرار

)الكوارثبسبباألساسية2018-2012بالخدمات( 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 0 0 0 0 0 0 0  قيمةالخسائر

 0 0 0 0 0 0 0  عدداألعطال

  المصدر: وزارة الداخلية

)6-11الغايةوإدارةالهواءلنوعيةخاصاهتمامإيالءم��ابطرق،للمدنالفردي��السل��البياألثرمنالحد:(
  2030 نفاياتالبلدياتو���ها،بحلولعام

11-6 -1 مجموعمن نحوكاف، ع�� ��ائيًا تجمعبانتظامويجريتفريغها نسبةالنفاياتالصلبةللمدنال��
املدينةحسبللمدنالصلبةالنفايات 

بالنفاياتالكليةبلغت نسبةالنفاياتالحضريةالصلبةال��يتمجمعهابانتظاموتحظىبطرح��ا��مالئمقياسًا

)،حيثتتوفرالخدماتالبلديةالخاصةبنقلجميعالنفايات2012-2018ةالف��ة(%)طيل)100املتولدة��املدن

.البالدمناطقكافة��الحضرية  

   

 
 

 

جدول 
)11.5(  

��� ��ا�يًا نسبةالنفاياتالصلبةللمدنال��تجمعبانتظامويجريتفريغها
)للمدنالصلبةالنفاياتمجموعمن،كاف2018-2012نحو(  

 البيان
��الللمدنالصلبةالنفاياتكمية
ا�يًا��تفريغهاويجريبانتظامتجمع

  ���نحوكاف(بالطن)

��الللمدنالصلبةالنفاياتنسبة
ا�يًا��تفريغهاويجريبانتظامتجمع
النفاياتمجموعمن،كافنحو���

%للمدنالصلبة  
2012 12,253,494 100% 

2013 12,117,001 100% 

2014 9,896,221 100% 

2015 7,674,367 100% 

2016 8,394,793 100% 

2017 8,156,591 100% 

2018 5,946,811 100% 

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة

11-6 -2 الفئةمنالجسيماتاملثالسبيل���)الجسيماتملستوياتالسنوي2.5املتوسطمنوالجسيمات
10الفئةاملدن��( 

الهواءجودةتحديدويتم،ككلالعالممناطق��العامةللصحةبالنسبةالبيئيةاملخاطرأهمأحدالهواءتلوثُيعد

باالستناد���الصحةمنظمة مستوياتترك��الجسيماتالدقيقةوالذيحددتهمستواها�ق���"معيارالسالمة"

)بــالواحد.10العامليةاملكعب��امل��ميكروغرام(  

،جامعةقطر،الكورنيش)زوناملتوزعة��مناطقمختلفةمنالدوحة)اسبايرومنواقعتسجيلاملحطاتالثالث

الدقيقةالجسيمات��تركملستوىالثالثةاملحطات��حالةأيتسجللمبأنهيتضح،والبيئةالبلديةلوزارةالتابعة

)ميكروغرام��امل��املكعبالواحدسوى��محطةواحدة��)10الهواءيتخطىاملستوىا�ق���املسموحبهعاملياً 

عامقطرجامعةمحطة��2015  .  

جدول 
)11.6(  

  )2014-2017()حسباملواقع)pm10جودةالهواءملستوياتالجسيماتالدقيقة

  2017  2016  2015  2014 املوقع

زوناسبايرpm10  ��طبي�� طبي�� طبي��  طبي  
قطرجامعة pm10  ��الطبي�� طبيمنطبي�� طبي�� أقل  
الكورنيشpm10 ��طبي�� طبي�� طبي�� طبي  

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة.     
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جدول 
)11.5(  

��� ��ا�يًا نسبةالنفاياتالصلبةللمدنال��تجمعبانتظامويجريتفريغها
)للمدنالصلبةالنفاياتمجموعمن،كاف2018-2012نحو(  

 البيان
��الللمدنالصلبةالنفاياتكمية
ا�يًا��تفريغهاويجريبانتظامتجمع

  ���نحوكاف(بالطن)

��الللمدنالصلبةالنفاياتنسبة
ا�يًا��تفريغهاويجريبانتظامتجمع
النفاياتمجموعمن،كافنحو���

%للمدنالصلبة  
2012 12,253,494 100% 

2013 12,117,001 100% 

2014 9,896,221 100% 

2015 7,674,367 100% 

2016 8,394,793 100% 

2017 8,156,591 100% 

2018 5,946,811 100% 

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة

11-6 -2 الفئةمنالجسيماتاملثالسبيل���)الجسيماتملستوياتالسنوي2.5املتوسطمنوالجسيمات
10الفئةاملدن��( 

الهواءجودةتحديدويتم،ككلالعالممناطق��العامةللصحةبالنسبةالبيئيةاملخاطرأهمأحدالهواءتلوثُيعد

باالستناد���الصحةمنظمة مستوياتترك��الجسيماتالدقيقةوالذيحددتهمستواها�ق���"معيارالسالمة"

)بــالواحد.10العامليةاملكعب��امل��ميكروغرام(  

،جامعةقطر،الكورنيش)زوناملتوزعة��مناطقمختلفةمنالدوحة)اسبايرومنواقعتسجيلاملحطاتالثالث

الدقيقةالجسيمات��تركملستوىالثالثةاملحطات��حالةأيتسجللمبأنهيتضح،والبيئةالبلديةلوزارةالتابعة

)ميكروغرام��امل��املكعبالواحدسوى��محطةواحدة��)10الهواءيتخطىاملستوىا�ق���املسموحبهعاملياً 

عامقطرجامعةمحطة��2015  .  

جدول 
)11.6(  

  )2014-2017()حسباملواقع)pm10جودةالهواءملستوياتالجسيماتالدقيقة

  2017  2016  2015  2014 املوقع

زوناسبايرpm10  ��طبي�� طبي�� طبي��  طبي  
قطرجامعة pm10  ��الطبي�� طبيمنطبي�� طبي�� أقل  
الكورنيشpm10 ��طبي�� طبي�� طبي�� طبي  

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة.     
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)11.3شكل(:ملالهواءجودةمؤشر)الدقيقةالجسيماتستوياتpm10(املواقع2017حسب 
      

  2017محطةاسبايرزون

 

  2017محطةجامعةقطر

  

  2017محطةالكورنيش

  

 
 

 

)7- 11الغايةويمكنللجميعوشاملةآمنة،عامةوأماكنخضراءمساحاتمنالجميعاستفادةسبل��توف :(
وال �ل��ا، اإلعاقة، الوصول واألشخاصذوي وكبارالسن واألطفال للنساء بالنسبة سيما

  2030  بحلولعام

11-7 -1  مفتوحًا تمثلفضاء حسبمتوسطحصةاملنطقةالسكنيةباملدنال�� لالستخدامالعامللجميع،
 العمروالجنسواألشخاصذوياإلعاقة

��املبنيةاملساحةمجموع%من27.1للجميعالعاملالستخداممفتوحفضاء��ال��املساحةحصةبلغمتوسط

املساحةهذهمنالذكورحصةوتمثل،20املدنمقابل%7.1ترتفع��ف،العمريةالفئاتبحسب أما %لإلناث.

)العمريةالفئة25عندف قلعندالفئاتالعمرية��مرحلةالطفولة%وت19.3أك��)،حيثتصلإ��نسبةعامًا

��إالنسبةوصلتحيث4والشبابو،%3.8.��التوا��ع%  

مناملساحةاملبنية��دولةقطروال��مفتوحفضاء��ال��،املساحةحصةويمكنالقولبأنارتفاعمتوسط

الدولة27.1%،تخطت تشهدها ال�� العمرانية التنمية إ�� يرجع تتضمن،إنما مساحاتواسعة ببناء واملتمثلة

ملرتكزع��بناءدولةالرفاهال��فضاءاتمفتوحةيستعملهاجميعالسكانوذلك��إطارالتوجهالتنمويللدولةا

  منمستدام.يش��ظلهاالجميعبسعادةوأيع

جدول 
)11.7(  

منللجميعالعاملالستخداممفتوحفضاء����الاملساحةحصةمتوسط
،والجنس،العمريةالفئةبحسب،املدن��املبنيةاملساحة2015مجموع  

 النسبة  املؤشر
 20.0 ذكور  الجنس

 7.1 إناث

 27.1 املجموع

 4.0 سنة15أقلمن الفئاتالعمرية

24-153.8 سنة 

15��فأك19.3 سنة 

 27.1 املجموع

*: تم تحصيص مساحة الفضاء المفتوح على السكان حسب توزيعھم النسبي وفقاً للجنس والفئات العمرية، بحيث 
  تكون حصة كل شريحة سكانية من المساحة ما يقابل وزنھا الديموغرافي.

  .2015ضي وتعداد عام رااألمسح استخدام  - حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

نحو(تبلغالعمرانمساحة��إجما��إالعامةاملناطق��املفتوحةللمساحاتاملئوية27.1النسبة��إوتصل،(%

)33) تصلإ�� بينما أع��، الريانكحد مدينة �� (%15املباني ملجموع بالنسبة أما أدنى. كحد مسيعيد �� (%

)قرابةبلغفقد،كم956العمرانية(2)نحو��إوتصل،308.5كم(2��كببشكلتنخفضبينما،��أعكحدالريان��

)��إوصلتحيث،دخانمدينة��1.71جدًاكم(2.أدنىكحد  
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)7- 11الغايةويمكنللجميعوشاملةآمنة،عامةوأماكنخضراءمساحاتمنالجميعاستفادةسبل��توف :(
وال �ل��ا، اإلعاقة، الوصول واألشخاصذوي وكبارالسن واألطفال للنساء بالنسبة سيما

  2030  بحلولعام

11-7 -1  مفتوحًا تمثلفضاء حسبمتوسطحصةاملنطقةالسكنيةباملدنال�� لالستخدامالعامللجميع،
 العمروالجنسواألشخاصذوياإلعاقة

��املبنيةاملساحةمجموع%من27.1للجميعالعاملالستخداممفتوحفضاء��ال��املساحةحصةبلغمتوسط

املساحةهذهمنالذكورحصةوتمثل،20املدنمقابل%7.1ترتفع��ف،العمريةالفئاتبحسب أما %لإلناث.

)العمريةالفئة25عندف قلعندالفئاتالعمرية��مرحلةالطفولة%وت19.3أك��)،حيثتصلإ��نسبةعامًا

��إالنسبةوصلتحيث4والشبابو،%3.8.��التوا��ع%  

مناملساحةاملبنية��دولةقطروال��مفتوحفضاء��ال��،املساحةحصةويمكنالقولبأنارتفاعمتوسط

الدولة27.1%،تخطت تشهدها ال�� العمرانية التنمية إ�� يرجع تتضمن،إنما مساحاتواسعة ببناء واملتمثلة

ملرتكزع��بناءدولةالرفاهال��فضاءاتمفتوحةيستعملهاجميعالسكانوذلك��إطارالتوجهالتنمويللدولةا

  منمستدام.يش��ظلهاالجميعبسعادةوأيع

جدول 
)11.7(  

منللجميعالعاملالستخداممفتوحفضاء����الاملساحةحصةمتوسط
،والجنس،العمريةالفئةبحسب،املدن��املبنيةاملساحة2015مجموع  

 النسبة  املؤشر
 20.0 ذكور  الجنس

 7.1 إناث

 27.1 املجموع

 4.0 سنة15أقلمن الفئاتالعمرية

24-153.8 سنة 

15��فأك19.3 سنة 

 27.1 املجموع

*: تم تحصيص مساحة الفضاء المفتوح على السكان حسب توزيعھم النسبي وفقاً للجنس والفئات العمرية، بحيث 
  تكون حصة كل شريحة سكانية من المساحة ما يقابل وزنھا الديموغرافي.

  .2015ضي وتعداد عام رااألمسح استخدام  - حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

نحو(تبلغالعمرانمساحة��إجما��إالعامةاملناطق��املفتوحةللمساحاتاملئوية27.1النسبة��إوتصل،(%

)33) تصلإ�� بينما أع��، الريانكحد مدينة �� (%15املباني ملجموع بالنسبة أما أدنى. كحد مسيعيد �� (%

)قرابةبلغفقد،كم956العمرانية(2)نحو��إوتصل،308.5كم(2��كببشكلتنخفضبينما،��أعكحدالريان��

)��إوصلتحيث،دخانمدينة��1.71جدًاكم(2.أدنىكحد  
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جدول 
)11.8(  

املساحة ��ما�� ��� العامة املناطق �� املفتوحة للمساحات املئوية النسبة
  ))2015(%)العمرانية

 املبانيالعمرانية

النسبةاملئوية
للمساحات

��املفتوحةاملناطق
��ما�����العامة
املساحةالعمرانية

مساحة��ما��
املفتوحةاملناطق

)2العامة)كم  

ضمنالسكانعدد
��ا���راالنطاق 

املبانيمجموع
)2العمرانية(كم  

 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 أمصالل

 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

 45.35 37,662          6.69          15.00 مسيعيد

 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 

  .2015راضي وتعداد عام استخدام األ مسح  - حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

نتيجةالعمرانيةاملساحةإجما��إ��املفتوحةللمساحاتاملئويةالنسبةأنترتفعاملتوقعمنبأنهالقول ويمكن

فضاءاتتتضمنواسعةمساحاتببناءستشهدوال��2032للدولةالشاملةالعمرانيةالخطةتنفيذ��البدء

��يعيش�ال�الرفاهدولةبناءع��املرتكزللدولةالتنموي التوجهإطار��وذلكالسكانجميعيستعملهامفتوحة

  .مستداموأمنبسعادةالجميعظلها

)2032العمرانيةالخطةأنإ��اإلشارةوتجدر      مناطقتوف��ستتضمن2018عاممطلعتنفيذهابدأال��)

8و،مربعم��مليون )30(منبأك��اقتصاديةمناطق3وتوف��مربعم��مليون ))40منأك��بمساحةصناعية

الزراعيةاملجمعاتمنوا�ن�ن،لوجستيةمناطق3و،مربعم��مالي�ن))10بمساحةوالتخزينلإلمداداتمناطق

الخدماتع��عالوةالتاك���،لخدماتمجمعةومواقفللحافالتومواقفللموا���وأسواقمركزيةوأسواق

 .العمالوإسكانالتعليميةالخدماتوكذلكالداخلية،بوزارةالخاصة

   

 
 

 

11-7 -2 ،االعاقةذوياألشخاصووضع والجنس، بحسبالعمر، التحرشالبدنيأوالجن��� نسبةضحايا
 ومكانحدوثهخاللاالث��عشرشهرًاالسابقة

)منقطردولة�����الجنأوالبدنيالتحرشضحاياعددشخص790ارتفع( ًا2015عام)��شخ907إ(اً صعام
2017قدرها زيادة ويالحظبأن%))14.8أيبنسبة ه، تقدم وكلماكلما التحرش، ضحايا قلعدد كلما العمر

-30أنأك��عددلحاالتالتحرشوقتللفئةالعمرية(و ،انخفضتالفئةالعمرية،كلمازادعددضحاياالتحرش
34(سنة)بلغتحيث،195شكحالة()نسبتهماإجم21.5لتمن(%لعامالتحرشضحاياعدد��2017اوبعد،

)��إليصلالعدديتناقصالعمريةالفئة9هذه��حاالت()العمرية65الفئة(فوقفماسنةويالحظ،كذلكبأن
%)منا�جما��(52.8حالة،أيبنسبة(479بلغت)حاالتالتحرشالبدنيأوالجن���تقع��البيت،حيثأغلب

عام��2017ذلكيب�ن��التاوالجدول)(. 

،حيثئاتوتبقىنسبةضحاياالتحرشالبدنيأوالجن���حسبفئاتالعمرضئيلةجدُاقياسًاب�جما��هذهالف
)نسبتهمااملثالسبيل��عال0,1شكلتالفئة��األشخاص��إجمامن(%)19- 15عمريةلعامسنة(2016.  

جدول 
)11.9(  

العنفحدوثومكانالعمريةالفئاتحسب���الجنأوالبدنيالتحرشضحاياعدد
)2015-2018(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

 782 907 918 790 عددضحاياالتحرشالبدنياوالجن���

 32 .... .... ... سنة15اقلمنالفئةالعمرية
 31 29 62 31سنة19–15
 86 97 102 99سنة24–20
 124 174 209 173سنة29–25
 150 195 183 160سنة34–30
 146 161 137 111سنة39–35
 90 104 92 89سنة44–40
 55 66 60 58سنة49–45
 32 34 37 35سنة54–50
 21 17 20 17سنة59–55
 8 15 6 10سنة64–60
65�����7 9 6 3سنة 

 ��� 4 4 6 0مب�ن
 782 907 918 790املجموع

مكانحدوث
 العنف

 445 479 455 413 مكانسكن
 17 4 3 9 بر

 160 197 234 166 شارع
 23 29 30 18 مدرسة
 137 198 196 184 أخرى

 782 907 918 790 املجموع

  المصدر: وزارة الداخلية 
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11-7 -2 ،االعاقةذوياألشخاصووضع والجنس، بحسبالعمر، التحرشالبدنيأوالجن��� نسبةضحايا
 ومكانحدوثهخاللاالث��عشرشهرًاالسابقة

)منقطردولة�����الجنأوالبدنيالتحرشضحاياعددشخص790ارتفع( ًا2015عام)��شخ907إ(اً صعام
2017قدرها زيادة ويالحظبأن%))14.8أيبنسبة ه، تقدم وكلماكلما التحرش، ضحايا قلعدد كلما العمر

-30أنأك��عددلحاالتالتحرشوقتللفئةالعمرية(و ،انخفضتالفئةالعمرية،كلمازادعددضحاياالتحرش
34(سنة)بلغتحيث،195شكحالة()نسبتهماإجم21.5لتمن(%لعامالتحرشضحاياعدد��2017اوبعد،

)��إليصلالعدديتناقصالعمريةالفئة9هذه��حاالت()العمرية65الفئة(فوقفماسنةويالحظ،كذلكبأن
%)منا�جما��(52.8حالة،أيبنسبة(479بلغت)حاالتالتحرشالبدنيأوالجن���تقع��البيت،حيثأغلب

عام��2017ذلكيب�ن��التاوالجدول)(. 

،حيثئاتوتبقىنسبةضحاياالتحرشالبدنيأوالجن���حسبفئاتالعمرضئيلةجدُاقياسًاب�جما��هذهالف
)نسبتهمااملثالسبيل��عال0,1شكلتالفئة��األشخاص��إجمامن(%)19- 15عمريةلعامسنة(2016.  

جدول 
)11.9(  

العنفحدوثومكانالعمريةالفئاتحسب���الجنأوالبدنيالتحرشضحاياعدد
)2015-2018(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

 782 907 918 790 عددضحاياالتحرشالبدنياوالجن���

 32 .... .... ... سنة15اقلمنالفئةالعمرية
 31 29 62 31سنة19–15
 86 97 102 99سنة24–20
 124 174 209 173سنة29–25
 150 195 183 160سنة34–30
 146 161 137 111سنة39–35
 90 104 92 89سنة44–40
 55 66 60 58سنة49–45
 32 34 37 35سنة54–50
 21 17 20 17سنة59–55
 8 15 6 10سنة64–60
65�����7 9 6 3سنة 

 ��� 4 4 6 0مب�ن
 782 907 918 790املجموع

مكانحدوث
 العنف

 445 479 455 413 مكانسكن
 17 4 3 9 بر

 160 197 234 166 شارع
 23 29 30 18 مدرسة
 137 198 196 184 أخرى

 782 907 918 790 املجموع

  المصدر: وزارة الداخلية 
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) واملناطق-11الغاية الحضرية املناطق ب�ن والبيئية واالجتماعية االقتصادية اإليجابية الروابط دعم أ):
الوطنية التنمية تعزيزتخطيط خالل من الريفية، واملناطق الحضرية باملناطق املحيطة

  واإلقليمية

1-أ-11   إنمائية مدنيةوإقليمية،وتدمجالتوقعاتنسبةالسكانالذينيعيشون��املدنال��تنفذخططًا

  السكانيةواالحتياجاتمناملوارد،حسبحجماملدينة

 بوضعالسياساتالوطنيةوالخططاإلنمائيةال�� واسعًا دولةقطراهتمامًا بع�ناالعتباراحتياجاتتأخذتو��

لتحقيقوالخططالسياساتتلكألهميةوذلك،املتم��ةوخصائصهاالحضريةاملناطقوكنتيجة.املستدامةالتنمية

تدمجال��واإلقليميةالحضريةالتنميةخططتنفذال��املدن��يعيشون الذينالسكانلهذاالتوجهفإننسبة

(%2012 -طيلةالف��ة(100أيبنسبة)،املواردقدحققتالتغطيةالكاملةمنواالحتياجاتالسكانيةاإلسقاطات

2018.( 

جدول 
)11.10(  

إنمائيةمدنيةوإقليمية،وتدمجالتوقعاتنسبة السكانالذينيعيشون��املدنال��تنفذخططًا
  )2018-2012السكانيةواالحتياجاتمناملوارد(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 تأخذ�ع�ناالعتباراإلسقاطاتالسكانية

ع�ن�املواردتأخذمناالحتياجات100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 االعتبار% 

نسبةالسكانالذينيعيشون��املدنال��
،وإقليميةمدنيةإنمائيةخططًاتنفذ

واالحتياجاتالسكانيةالتوقعاتوتدمج
 مناملوارد

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)عام-11الغايةبحلولالعمل عدداملدنواملستوطناتالبشريةال��2020 ب): �� �ب��ة تحقيقزيادة ع�� ،
استخدام��الكفاءةوتحقيق،الجميعشمولأجلمنمتكاملةوخططًاسياساتوتنفذتعتمد

ارث،املوارد،والتخفيفمنتغ��املناخوالتكيفمعه،والقدرةع��الصمود��مواجهةالكو 
إطار مع يتما��� بما املستويات، جميع ملخاطرالكوارثع�� الكلية اإلدارة وتنفيذ ووضع

للف��ةالكوارثمخاطرمنللحد2030-2015ِسنداي  

عددالبلدانال��تعتمدوتنفذاس��اتيجياتوطنيةللحدمنمخاطرالكوارثتماشيًامعإطارِسنداي1-ب-11
 2030-2015��ةللحدمنمخاطرالكوارثللف

    فور تمثلهوبمبادرةإلطالققطردولةجهود (Hope For) 2011عام��الدوليةللشراكةالبارزةاألمثلةأحد

الـمواجهةمخاطرالكوارث الدورة توج��ا وال�� ،65 مملألرقمالعامةالجمعيةبقرار تعزيزبعنوان307"املتحدة

و العسكريواملدني��مواجهةالكوارثالطبيعيةفعاليةوتنسيقاستخدامأصولالدفاع ."إطارقطردولةتدعم

منمخاطرالكوارث)عمل وأهدافهالسبعة2030– 2015سندايللحّد (.فإن��و�التااملحليةالحكوماتنسبة

 
 

 

نمللحدال��تعتمدوتنفذاس��اتي�ياتمحليةللحدمنمخاطرالكوارثبمايتما���معاالس��اتي�ياتالوطنية

 .)%)2012-2018طيلةالف��ة100تبلغ��قطرمخاطرالكوارث

جدول 
)11.11(  

 وتنفيذ اعتماد مخاطرالكوارثقطرال مدى من للحد س��اتيجياتوطنية
)الكوارثمخاطرمنللحدِسندايإطارمع2018-2012تماشيًا(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم

  المصدر: وزارة الداخلية.

مع2-ب-11 نسبةالحكوماتاملحليةال��تعتمدوتنفذاس��اتيجياتمحليةللحدمنمخاطرالكوارثتمشيًا
 االس��اتيجياتالوطنيةللحدمنمخاطرالكوارث

فور تمثلهوب للشراكةالدولية2011��عام (Hope For) جهوددولةقطرإلطالقمبادرة أحداألمثلةالبارزة

الـمواجهةمخاطرالكوارث الدورة توج��ا وال�� ،65 مملألرقمالعامةالجمعيةبقرار تعزيزبعنوان307"املتحدة
و "فعاليةوتنسيقاستخدامأصولالدفاعالعسكريواملدني��مواجهةالكوارثالطبيعية .إطارقطردولةتدعم

عمل)الكوارثمخاطرمنللحّد/2015/سنداي –2030السبعةوأهدافه(.فإن��و�التااملحليةالحكوماتنسبة

منللحدالوطنيةاالس��اتي�ياتمع���يتمابماالكوارثمخاطرمنللحدمحليةاس��اتي�ياتوتنفذتعتمد��ال

  يب�نذلك.جدولالتا��)وال%)2012-2018طيلةالف��ة100تبلغ��قطرمخاطرالكوارث

جدول 
)11.12( 

من للحد اس��اتيجياتمحلية وتنفذ تعتمد ال�� الحكوماتاملحلية نسبة
الكوارثمخاطرمنللحدالوطنيةاالس��اتيجياتمع مخاطرالكوارثتمشيًا

)2012-2018( 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 المصدر: وزارة الداخلية

) املباني-11الغاية إقامة �� والتقنية، املالية املساعدة تقديم م��ا بوسائل نموًا، البلدان أقل دعم ج):
  املستدامةوالقادرةع��الصمودباستخداماملواداملحلية

لتشييدوتجديداملب1-ج-11 انياملستدامةوالقادرةنسبةالدعماملا��املخصصاملقدمإ��أقلالبلداننموًا
 ع��الصمودواملتسمةبالكفاءة��استخداماملواردبتستخدمموادمحلية

تلكمن نسبة األقلنموًا السيما الذي��تمبتقديماملساعداتللدولالنامية يخصصصندوققطرللتنمية

موجاتأمامالصمود��عقادرةتكونالصنعمحليةبناءموادباستخدامواملبانياملالئمةاملساكنلبناءاملساعدات

���ووالفيضانات��األعاصتسبب��الاملناخيةهاالت���ات.تصي��ا��الاملناطق��دمارًاتخلق��الالظواهرمن 



165

٢٠١٨

 
 

 

نمللحدال��تعتمدوتنفذاس��اتي�ياتمحليةللحدمنمخاطرالكوارثبمايتما���معاالس��اتي�ياتالوطنية

 .)%)2012-2018طيلةالف��ة100تبلغ��قطرمخاطرالكوارث

جدول 
)11.11(  

 وتنفيذ اعتماد مخاطرالكوارثقطرال مدى من للحد س��اتيجياتوطنية
)الكوارثمخاطرمنللحدِسندايإطارمع2018-2012تماشيًا(  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم

  المصدر: وزارة الداخلية.

مع2-ب-11 نسبةالحكوماتاملحليةال��تعتمدوتنفذاس��اتيجياتمحليةللحدمنمخاطرالكوارثتمشيًا
 االس��اتيجياتالوطنيةللحدمنمخاطرالكوارث

فور تمثلهوب للشراكةالدولية2011��عام (Hope For) جهوددولةقطرإلطالقمبادرة أحداألمثلةالبارزة

الـمواجهةمخاطرالكوارث الدورة توج��ا وال�� ،65 مملألرقمالعامةالجمعيةبقرار تعزيزبعنوان307"املتحدة
و "فعاليةوتنسيقاستخدامأصولالدفاعالعسكريواملدني��مواجهةالكوارثالطبيعية .إطارقطردولةتدعم

عمل)الكوارثمخاطرمنللحّد/2015/سنداي –2030السبعةوأهدافه(.فإن��و�التااملحليةالحكوماتنسبة

منللحدالوطنيةاالس��اتي�ياتمع���يتمابماالكوارثمخاطرمنللحدمحليةاس��اتي�ياتوتنفذتعتمد��ال

  يب�نذلك.جدولالتا��)وال%)2012-2018طيلةالف��ة100تبلغ��قطرمخاطرالكوارث

جدول 
)11.12( 

من للحد اس��اتيجياتمحلية وتنفذ تعتمد ال�� الحكوماتاملحلية نسبة
الكوارثمخاطرمنللحدالوطنيةاالس��اتيجياتمع مخاطرالكوارثتمشيًا

)2012-2018( 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 المصدر: وزارة الداخلية

) املباني-11الغاية إقامة �� والتقنية، املالية املساعدة تقديم م��ا بوسائل نموًا، البلدان أقل دعم ج):
  املستدامةوالقادرةع��الصمودباستخداماملواداملحلية

لتشييدوتجديداملب1-ج-11 انياملستدامةوالقادرةنسبةالدعماملا��املخصصاملقدمإ��أقلالبلداننموًا
 ع��الصمودواملتسمةبالكفاءة��استخداماملواردبتستخدمموادمحلية

تلكمن نسبة األقلنموًا السيما الذي��تمبتقديماملساعداتللدولالنامية يخصصصندوققطرللتنمية

موجاتأمامالصمود��عقادرةتكونالصنعمحليةبناءموادباستخدامواملبانياملالئمةاملساكنلبناءاملساعدات

���ووالفيضانات��األعاصتسبب��الاملناخيةهاالت���ات.تصي��ا��الاملناطق��دمارًاتخلق��الالظواهرمن 
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إ���وا��2015مليوندوالرعام)109.8روعاتالبنيةالتحتيةمن(وارتفعتقيمةمصروفاتالصندوقع��مش

)244.5عامدوالرمليون (2018،) 122.7أيبنسبةزيادةقدرها (%��عاملصروفاتقيمةنسبةارتفعت كما ،

،والجدولالتا��(%2018عام42إ��(%2015)عام40.9التحتيةمنإجما��مصروفاتالصندوقمن)البنية

.ذلكيب�ن 

جدول 
)11.13(  

االمريكيبالدوالرللتنميةقطرصندوقمنالتحتيةالبنيةمشروع��عاملصروفاتونسبةقيمة
)2015-2018(  

 2018 2017 2016 2015 البيان

مصروفاتقيمةالبنيةمشروع��ع
التحتية(بالدوالراالمريكي)

109,814,904 74,891,394 275,780,231 $244,493,375 

البنية��عاملصروفاتقيمةنسبة
 التحتيةمناجما��املصروفات%

40.9% 14.8% 40.9% 42.00% 

  بيانات جزئية لعدم توفرھا في باقي المصادر األخرى.المالحظة: تعتبر 
  صندوق قطر للتنمية.المصدر: 

  
املتمثلاملستدامةالتنميةأهدافمنعشرالحاديالهدفلتحقيقالناميةالدولجهودقطردولةتدعمت كما

)قيم��ابلغتإنمائيةمساعداتتقديمخاللمنمستدامةمحليةومجتمعاتمدن332ببناءقطريريالمليون(

2017عام)نسبتهما7.9شكلت��إجمامن(%اإلنمائياملساعداتلعامقطردولةمناملقدمة2017ة. 

جدول 
)11.14(  

  )2015-2017(الهدفالحاديعشر(بالريالقطري)نمائيةحسبقيمةاملساعداتاإل 

 2017 2016 2015 اسمالهدف الهدف

   808,890,172 460,938,658 331,713,876ةمدنومجتمعاتمستدام 11

 الخارجيةالمصدر: وزارة 

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

فإنالقولوخالصة قطردولةبالهدفاملتعلقةالغاياتجميعتحققأناستطاعت

وقادرة وآمنة للجميع شاملة الحاديعشراملتعلقبجعلاملدنواملستوطناتالبشرية

وجودفال حيثاستطاعتالدولةانتوفرالسكنللجميع، ومستدامة، الصمود ع��

أمنتلهموسائلالنقلالشخاص يعيشون��مساكن���الئقةو��أحياءفق��ة،كما

للجميعاملالئمةبمنالعاماملناطقتخطيط��املشاركةوكذلك،اإلعاقةأصحابف��م

ع��التخفيفمناآلالحضرية وعملتأيضًا .خاللمناألفراد��عالسلبيةالبيئيةثار

نقلالنفاياتالحضرية��كافةأنحاءالدولة،والتقليلتوف��الخدماتالبلديةالخاصةب

املعدالتبقيتحيث اإلنسان، صحة ع�� وتقليلمخاطرها منمعدالتتلوثالهواء

 وقامتأيضًا .الطبيعيةالحدودبضمنلكيالعامةواألماكنالخضراءاملساحات��توف

النساءواألطفالوامل سن�نواألشخاصمنذويتصل�ل��اكافةفئاتاملجتمعخصوصًا

الرقعة وتوسيع الحدائقالعامة الكث��منأجلبناء حيثاستثمرتالدولة اإلعاقة،

  الخضراء.

للدول الدعم تقديم �� قطرللتنمية صندوق خالل قطرومن قامتدولة كما

ال املساكنواملبانيباستخداممواد بناء �� األقلنموًا املالناميةالسيما حليةلكيبناء

والفيضاناتالناجمةع��اتستطيعمواجهةآ ��األعاصتسبب وال�� ثارالتغ��املنا��،

اً تدم��   ��اصكب)نحوالدولةقدمت كما )332للبنيةالتحتية��األماكنال��تضر��ا.

الحاديالهدفلتحقيقالناميةالدولجهودلدعمقطريريالعشر مليونأهدافمن

  دامةاملتثلبجعلاملدنواملستوطناتالبشريةشاملةللجميعوأمنة.التنميةاملست
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كفالةوجودأنماطاس����الهدفالثانيعشر:

  وإنتاجمستدامة
 

وضعتشمل��ش��بتداباألخذخاللمنواإلنتاج�لالس��المستدامةأنماطتعزيز��إعشرالثانيالهدفيرمي

 محددةواتفاقاتدوليةتع��بإدارةاملوادال��ُتعدهامةبالنسبةللبيئة.سياسات
 

)1-12الغايةجميعقياممع تنفيذاإلطارالعشريلل��ام�املتعلقةبأنماطاالس����واإلنتاجاملستدامة، :(
التنميةالبلدانباتخاذإجراءات،وتو��البلداناملتقدمةالنمودورالريادة،معمراعاةمستوى 

  البلدانالناميةوقدرا��ا ��

12-1 -1 الخططتلكأدمجت��الأواملستدام�نواإلنتاج����ل�سوطنيةعملخططلد��ا��الالبلدانعدد
  ��سياسا��االوطنيةباعتبارهاأولويةأوغاية

التنميةاملستدامةال��تحثع��تطبيقأنماطلإلنتاجواالس��ال�املستدام�نمنخاللتبنتدولةقطرمبادىء

الوطنيةالتنميةاس��اتيجية��وإدماجهماما��الخاصةالخطط2011(وضع–2016(رك��ت�ن��عاشتملت��ال،

تركزع��تعزيزكفاءةاستخداماملياه(نتائج6كفاءةالسوق،وع��)هماتعزيزالكفاءةاالقتصاديةوالتقنيةوتعزيز

)7وترشيدها)والغازالطاقةاستخدامكفاءةوتعزيز(6أهدافهدف)���األرااستخدامكفاءةوتحس�ن،أهداف(

وتشريعات (هدفواحد) السمكية املوارد وبرنامجاستدامة الزراعية، اإلنتاجية �� تحقيقتحسيناتمستدامة

)والتسع��األمثلملواردالطاقةواملياهوالوقود(هدفواحد)وبالتا��كانتجملةقطاعالبنيةالتحتية(هدفواحد

)الطبيعية النقية17املوارد فصلاالستدامةالبيئيةحولاملياه �� النتيجةالقطاعيةاألو�� ع�� عالوة هدفًا، (

)تتضمن��والاملستدامةامل3واالستخدامقانون��ومكملةبيئيةأهداف(،الجوفيةاملياهواقعورصد،��الوطياه

 والحدمناح��اقالغازالطبي��وانبعاثاته.

جدول 
)12.1(  

��الخططتلكأدمجت أوال�� املستدام�ن ل�س����واإلنتاج وطنية مدىتوفرخططعمل
)غايةأوأولويةباعتبارهاالوطنية2012سياسا��ا-2018(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 املؤشر

وطنيةعملخططتوفرمدى
نعم)املستدام�ن؟واإلنتاج����ل�س

 /ال)
 نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم

عملخططالدولةأدمجتهل
املستدام�نواإلنتاج����ل�سوطنية

ا��ا��عالوطنيةالسياسات��
 أولوية؟(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 

 
 

 

) بالتجزئة3-12الغاية البيع أماكن صعيد ع�� العاملية الغذائية النفايات من الفرد نصيب تخفيض :(
بمااالمدادوسالسلاالنتاجمراحل��األغذيةخسائرمنوالحد،النصفبمقدارواملس��ل��ن

عامبحلولالحصادمابعدخسائرذلك��2030  

 مؤشرالخسائرالغذائيةالعاملية 1- 12-3

)قطردولة��الزراعيةاملحاصيلمنالفاقدقيمة16.7بلغتلعامقطريريالمليون(2015)بواقع،6.1(مليون

أيبنسبة(ريالقطريمنمحصولالخيار و(36.52%9، مليونريال6) (الطماطمحصولمنبمقطري ،نسبة

قطري لفريال)أ،700فالشمام23.35(%)الكوساوبنسبة(محصول )مليونريالقطريمن،(%3.9و(35.92(

)4.21بنسبة.ذلكيب�ن��التاوالجدول(% 

جدول 
)12.2(  

  كميةفاقداملحصولحسبنوعاملحصول 
)(قطريريالباملليون)2015(  

 قيمةبمليونريالقطري  نوعاملحصول 

  6.0  طماطم

  6.1 خيار

  3.9 كوسا

  0.7 شمام

  وزارة البلدية والبيئةالمصدر: 

)منالنعمةحفظمشروعمناملستفيدين تصاعدعدد ألفمستفيدعام265كما (2012) ���372.4ألف (

عام2017مستفيد)قدرهازيادةبنسبةأي،40.5.(% 

جدول 
)12.3(  

النعمةحفظمشروعمناملستفيديناألفراد2012عدد-2017  

2012 20132014201520162017 
265,000 268,000 378,000 638,133 486,202 372,409 

    المصدر: مركز حفظ النعمة
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) بالتجزئة3-12الغاية البيع أماكن صعيد ع�� العاملية الغذائية النفايات من الفرد نصيب تخفيض :(
بمااالمدادوسالسلاالنتاجمراحل��األغذيةخسائرمنوالحد،النصفبمقدارواملس��ل��ن

عامبحلولالحصادمابعدخسائرذلك��2030  

 مؤشرالخسائرالغذائيةالعاملية 1- 12-3

)قطردولة��الزراعيةاملحاصيلمنالفاقدقيمة16.7بلغتلعامقطريريالمليون(2015)بواقع،6.1(مليون

أيبنسبة(ريالقطريمنمحصولالخيار و(36.52%9، مليونريال6) (الطماطمحصولمنبمقطري ،نسبة

قطري لفريال)أ،700فالشمام23.35(%)الكوساوبنسبة(محصول )مليونريالقطريمن،(%3.9و(35.92(

)4.21بنسبة.ذلكيب�ن��التاوالجدول(% 
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جدول 
)12.4(  

  طعمةواملوادالتموينيةحسبالجهاتاملت��عةبالكجمكميةالت��عاتباأل 
 )2015 -2017(  

هةاملت��عةالج  201520162017 

 19,250 74,874 99,850 سرمعيشيةأ

 88,363 17,963 88,250 الفنادق

 0 3,456 0 املوالت،مثلكارفوروجمعيةامل��ة

 20,183 23,608 22,950 مزارع

 103,852 168,996 110,561 قاعاتاالحتفاالت

 8,915 5,500 6,820 النذورواأل�ا��والعقيقة

 78,174 99,122 100,297 الوزاراتوالشركاتواملؤسساتالك���ة

 15,230 35,500 30,250 السوقاملركزي 

سمرةأالجمارك2,880 12,360 15,925 بو 

82,497 125,247 239,175 عراسأ 

 419,617 566,626 714,078  املجموع

 المصدر: مركز حفظ النعمة

جدول 
)12.5(  

  كميةالت��عاتباملشروباتواملوادالتموينيةحسبالجهاتاملت��عةبال���
)2015-2017(  

املت��عةهةالج  201520162017 

 19,880 5,000 10,250 سرمعيشيةأ

 5,550 0 0 الفنادق

 3,850 1,250 0 املوالت،مثلكارفوروجمعيةامل��ة

 5,275 0 0 سوبرماركت

 2,500 3,336 0 الوزاراتوالشركاتواملؤسساتالك���ة

سمرةأجمارك300 1,020 9,435 بو 

 37,355 10,606 19,685 املجموع

  المصدر: مركز حفظ النعمة

ودواجنوأسماك (لحوم املستوردة األغذية ودهونوزيو وشهدتكمية وخضروات،ت، وفواكه معلبة وأغذية ،

جاوبيضوأغذيةألبانفةومنجات( قطردولة�� تماتالفها منللمواصفاتلعدممطابق��اال�� نحوانخفاضًا

)1206614عامكيلوغرام(2015)���1040743عامغرامكيلو(2017)بنسبةأي،13.74(%،تنامي���يرجعوهذا

 ئيةتتطابقمعاملواصفاتالقطرية.الو��لدىاملستوردينفيمايتعلقباست��ادسلعغذا

 
 

 

جدول 
)12.6(  

األ  بموجبطلبات/شهاداتكمية اتالفها تم ال�� املستوردة تالفلعدمإغذية
  ))2015-2017مطابق��اللمواصفاتبالكغ

 201520162017 اسمووصفاملادةالغذائية

والـزيوت5,932 11,088 48,962 الـدهـون 

12,443 27,606 18,788 اللــحــــــــــــــــوم 

261,199 142,846 343,510 الــدواجــــــــــــــن 

 15,300 13,640 11,587 األسماك

ةاألغـذيـهاملـعـلبـ  281,030 337,332 228,528 

والخضـروات172,832 272,809 234,449 الفواكه 

األلبـــــان95,222 34,635 49,785 منتجــات 

ةاألغـــــذيـهالجاف  52,544 126,218 55,325 

22,680 30,972 5,700 البيـــــــــــــــــض 

ةامليــاهالصحيـــ  45,438 24,933 16,590 

ةمنـــوعـةأغــــذيـ  114,821 110,339 154,692 

 1,040,743 1,132,418 1,206,614 املجموع

  المصدر:وزارة الصحة العامة

)4-12الغايةلألطروفقًا،عمرهادورةطوالالنفاياتوجميعالكيميائيةللمواد،بيئيًاالسليمةاإلدارةتحقيق:(
ك���ًاوالحد،عل��ااملتفقالدوليةأدنى��إالتقليلأجلمنوال��بةواملاءالهواء��إطالقهامن

عامبحلول،والبيئةاإلنسانصحة��عالضارةآثارهامن2020حد  

12-4 -1 وغ��هاالخطرةاملوادبنفاياتاملتعلقةاألطرافاملتعددةالدوليةالبيئيةاالتفاقيات��األطرافعدد
اتفاقكليتطلبهالذيالنحو��عاملعلوماتنقل��وال��اما��ابتعهدا��اتفي��ال،الكيمائيةاملوادمن

 ذيصلة

وال العاملية الجهود بدعم استقاللها قطرمنذ املستدامة،قامتدولة البيئية لتحقيقالتنمية والخليجية عربية

ولةقطرأحداألعضاءوتمثلذلك��انضمامهاللعديدمناالتفاقياتاملعنيةبتحقيقاالستدامةالبيئية،وُتعدد

قائمةغلباالتفاقياتالدوليةاملعنيةبحمايةالبيئةوتحقيقالتنميةاملستدامة،والجدولالتا��يب��ال��ط����أ

 باالتفاقياتالبيئيةال��صادقتعل��ادولةقطر��اإلطارالدو��والعربيواإلقلي��والخلي��.

اال عدد بلغ (تفاقياتكما الف��ة قطرخالل دولة صادقتعل��ا ال�� نحو(2017-1967البيئية (57اتفاقية (
)بواقعتوزعتو(32وبروتوكول،دوليةاتفاقية(7اتفاقية()واألطراف8متعددة)و،خليجيةاتفاقية(4اتفاقية(

 تفاقيةثنائية.)ا5دو��،و(وكول )بروت1إقليمية،و(
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)12.1شكل(:الدوليةالبيئيةاالتفاقياتمعدد)قطردولةعل��اصادقت��الاألطراف1967تعددة -2016( 

 
 املعالجةحسبنوعاملعالجةنصيبالفردمنتوليدالنفاياتالخطرةونسبةالنفاياتالخطرة 2- 12-4

منارتفعحيث،قطربدولةاملؤشرهذاتصاعد��إاملولدةالخطرةالنفايات��إجمامنالفردنصيبمؤشر����
)13.1عام ��كيلوغرام (2012) كيلوغرامعام22.6إ�� (2017) قدرها وذلكنتيجة72.5أيبنسبةزيادة ،(%

امل وكذلكمخلفاتا�لك��ونياتواملوادل��ايدتوليدالنفاياتالخطرة املجالالص�� ��االستخداماتمنتأتية
  الكهربائية.

جدول 
)12.7(  

)(كجم/سنة)الخطرةالنفاياتتوليدمنالفرد2012نصيب -2017(  

2012 20132014201520162017 
13.1 19.4 35.2 32.5 15.4 22.6 

   ات البيئة إحصاء، نشرة  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

يتعلق فيما أنعمليةالطمر��األك��،فنجدبالتوزيعالنس��للنفاياتالخطرةاملعالجةوفقنوعاملعالجة،أما
)الف��ةطيلةالنصفتخطت2017-2012حيثعاميباستثناء(2015ال2016وإعادةعمليةتل��ا،بنسبةتدوير

عامالثلثتو 2017تخطتيتم��الثم،استخألغراضجي��ابحدودكانتأخرى7.7دامات%،الحرقعمليةوأخ��ًا
  .(%2017عام3.3نحسارًاخاللالسنواتاألخ��ةح��وصلتإ��(ال��شهدتا

جدول 
)12.8(  

)املعالجةنوعحسباملعالجةالخطرةللنفايات��ال�س2012التوزيع-2017(  

 201220132014201520162017  املؤشر

 34.6 29.3 34.2 29.5 29.4 28.8 إعادةتدوير

 3.3 3.6 1.6 1.7 2.0 3.9 الحرق 

 54.4 40.3 48.1 51.6 51.5 50.5 الطمر

 7.7 26.9 16.1 17.2 17.1 16.8 يتمتو����األغراضاخرى 

 100 100 100 100 100 100  املجموع

   ات البيئة إحصاء، نشرة  حصاءالمصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جھاز التخطيط واإل
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)5-12الغاية،االستعمالوإعادةالتدويروإعادةوالتخفيضاملنعخاللمن،النفاياتإنتاجمن الحدكث��ًا :(
  2030  بحلولعام

 معدلإعادةالتدويرع��الصعيدالوط��،وعددأطناناملواداملعادتدويرها 1- 12-5

تدويرهااملعادالنفاياتكميةشهدتالف��ةخالل )طنًاعام،6632حيثارتفعمن2012-2015)ارتفاعًاملحوظًا

2012)���69748عام خالل،ثمشهدتاحمصانعإلعادةتدويرالنفاياتوذلكنتيجةالفتتا(2015طنًا نخفاضًا

2017و2016عاميبلغتحيث،)و(596الكمية(268طن( ًا.��التوا��ع  

)12.2شكل(:كمية)(بالطن)تدويرهااملعاد2012النفايات-2017( 

  
  .وزارةالبلديةوالبيئةاملصدر:

 

)8-12الغايةوأنماطاملستدامةبالتنمية��والوالصلةذاتاملعلوماتمكانكل��للناستتوافرأنكفالة:(

  2030 العيش��وئاممعالطبيعةبحلولعام

12-8 -1 )مراعاةتعميم1مدىتعليم()العاملية2املواطنةذلك��بما)املستدامةالتنميةأجلمنالتعليم(

تدريب (ج) الدراسية املناهج (ب) الوطنية السياساتال��بوية (أ) �� تغ��املناخ) التثقيفبشأن

  املعلم�نو(د)تقييمالطالب

رأساملال��د�تكوينلفئاتاملجتمعكافةالجودةوالنوعيةالعاليةوذاشامل،العادل،توفردولةقطرالتعليمال

البشرياألساسيةالرك��ةيشكلاملستدامةالذيالتنميةلتحقيق��عوتعملكما،��وتوفاملستمرالتعليمتشجيع

وتضعالسياساتالوطنيةال��تضمنفرصهللجميع ،فرص����الج�س��باملساواة االستمرار��تحقيقمبدأ

  .التعليموالتعلم

  

  

  

6,632

16,450 17,514

69,748

595 268
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)5-12الغاية،االستعمالوإعادةالتدويروإعادةوالتخفيضاملنعخاللمن،النفاياتإنتاجمن الحدكث��ًا :(
  2030  بحلولعام

 معدلإعادةالتدويرع��الصعيدالوط��،وعددأطناناملواداملعادتدويرها 1- 12-5

تدويرهااملعادالنفاياتكميةشهدتالف��ةخالل )طنًاعام،6632حيثارتفعمن2012-2015)ارتفاعًاملحوظًا

2012)���69748عام خالل،ثمشهدتاحمصانعإلعادةتدويرالنفاياتوذلكنتيجةالفتتا(2015طنًا نخفاضًا

2017و2016عاميبلغتحيث،)و(596الكمية(268طن( ًا.��التوا��ع  

)12.2شكل(:كمية)(بالطن)تدويرهااملعاد2012النفايات-2017( 

  
  .وزارةالبلديةوالبيئةاملصدر:

 

)8-12الغايةوأنماطاملستدامةبالتنمية��والوالصلةذاتاملعلوماتمكانكل��للناستتوافرأنكفالة:(

  2030 العيش��وئاممعالطبيعةبحلولعام

12-8 -1 )مراعاةتعميم1مدىتعليم()العاملية2املواطنةذلك��بما)املستدامةالتنميةأجلمنالتعليم(

تدريب (ج) الدراسية املناهج (ب) الوطنية السياساتال��بوية (أ) �� تغ��املناخ) التثقيفبشأن

  املعلم�نو(د)تقييمالطالب

رأساملال��د�تكوينلفئاتاملجتمعكافةالجودةوالنوعيةالعاليةوذاشامل،العادل،توفردولةقطرالتعليمال

البشرياألساسيةالرك��ةيشكلاملستدامةالذيالتنميةلتحقيق��عوتعملكما،��وتوفاملستمرالتعليمتشجيع

وتضعالسياساتالوطنيةال��تضمنفرصهللجميع ،فرص����الج�س��باملساواة االستمرار��تحقيقمبدأ

  .التعليموالتعلم

  

  

  

6,632

16,450 17,514

69,748

595 268
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017



٢٠١٨

176

 
 

 

جدول 
)12.9(  

)مدىأي��1إ)للمواطن�نالشاملتعليم(2ذلك��بما)املستدامةالتنميةأجلمنالتعليم(
اعداد(ج)الدراسية؛املناهج(ب)الوطنية؛التعليمسياسات(أ):��(املناخ��بتغاملتعلقالتعليم

)الطالبتقييم(د)و2018-2012املعلم�ن؛( 

 2018 201220132014201520162017 البيان

الشاملتعليم���تو
للمواطن�ن(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم السياساتالوطنيةللتعليم
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم املناهجالدراسية
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تدريباملعلم�ن
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقييمالطالب

تعليم���تومدى
التنميةأجلمن
��بما)املستدامة
��التعليمذلك
(املناخ��تغمجال

  (نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم السياساتالوطنيةللتعليم
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم املناهجالدراسية
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تدريباملعلم�ن

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقييمالطالب

  

تتضمنحيثاملستدامة،بالتنميةالتعليميةاملناهجربطع��تؤكدبالدولةالتعليميةالسياساتبأنويالحظ

الكوادرإعدادع��وتعملكماوآثاره،املنا��بالت���ترتبطدروساً الدراسةمراحلكافة��الدراسيةاملناهج

الصرفة،العلومأواالجتماعيةالعلوممقرراتإطار��سواءاملناهجهذهتدريسع��القادرةالكفؤةالتدريسية

الصلةذاتالعلميةاملواديدرسون الذيناملعلم�نكفاءةمنترفعال��التدريبيةوالورشالدوراتتنظيموكذلك

بماوتطويرهاالتعليميةاملناهجبتقويمخاصةعملورشعقدوكذلكاملناخ،وت���املستدامةالتنميةبموضوعات

  .2030املستدامةالتنميةأهدافمعيتما���

)12الغاية-�واس��الأنماطنحو دعمالبلدانالناميةلتعزيزقدرا��االعلميةوالتكنولوجيةللم���قدمًا أ):
  وانتاجأك��استدامة

مجالالبحث1-أ-12 ��الناميةالبلدان انماطاالس��ال�كميةالدعماملقدمإ�� والتطويرمنأجلإرساء

 واالنتاجاملستدامةوالتكنولوجياالسليمةبيئياً 

العـــــامخـــــاللللتنميـــــةقطـــــرصـــــندوق2018قـــــدمأجملـــــإرســـــاء�إ�ـــــالهادفـــــةاملـــــنحمـــــنةلإلنتـــــاجمســـــتدامةنمـــــاط

،ودعـــممعهـــدرفـــور�ـــ�الســـودانواالســـ��ال�تمثلـــت�ـــ�تمويـــلدراســـةاســـ��ات�يةالتمكـــ�ناالقتصـــادي�ـــ�منطقـــةدا

)مليـون،4.4وكانإجما��الدعمبحـدود(تالفلسطينية،عالوةع��دعماألكاديميةالدبلوماسيةالقرق��يةالدراسا

  دوالرأمريكي.

  



177

٢٠١٨

 
 

 

 جدول 
)12.10( 

��البلدانالنامية��مجا��البحثوالتطويرمنأجلانماطإاملقدم الدعمقيمة
 2018(بالريالالقطري)املستدامةوالتكنولوجياالسليمةبيئيانتاجواإل  االس����

 2018 البلداملستفيد سماملشروعا

اس��اتيجيةدارفور ادراسة��االقتصادي582,400  السودان لتمك�ن  

الفلسطينيةالدراساتمعهدلدعممنحة-3,640,000  �لسط�ن 2016تعهد  

  182,000  �ر���يا بجمهوريةقر���ياكاديميةالدبلوماسيةدعماأل

 4,404,400  املجموع

  المصدر: صندوق قطر للتنمية.

)12الغاية-الثقافةوتعززالعملفرصتوفر��ال،املستدامةالسياحةت����اتلرصدأدواتوتنفيذوضع:(ب
  واملنتجاتاملحلية،��التنميةاملستدامة

1-ب-12  أواالس��اتيجياتعدد��عاملتفقاملستدامةالسياحةمجال��املنفذةالعملوخططالسياسات
 أدواترصدهاوتقييمها

إطاراالس��ات ��السياحةلقطاعالوطنيةاالس��اتيجيةتنفيذتممن شكلتجيةياس��اتيجياتاألربععشرة ال��

 اس��اتيجية (أولويات األو�� الوطنية 2011 -2016التنمية نفذت وكذلك الت�ش��اتياس��ات)، ت�س�� جية

االس��اتواس��اتيجية إجما�� أن �ع�� وهذا والتصنيف، ثالثيالدرجات �� السيا�� املجال �� املنفذة جيات

ياس��ات املراحلالقادمة ��تنفذوسوف (اال جيات، للسياحة القطاعية واس��اتيجية2018-2023س��اتيجية (

��العاملالبشرياملالرأستنمية.��السيااملجال  

جدول 
)12.11(  

السياحة مجال �� املنفذة العمل وخطط السياسات أو االس��اتيجيات عدد
 2018- 2017املستدامةاملتفقع��أدواترصدهاوتقييمها

  قطر  املوضوع

  نفذت  2011-2016س��اتيجيةالقطاعيةللسياحةاال 
  املراحلالقادمة  2023-2017س��اتيجيةالقطاعيةللسياحةاال 

 لمينفذبعد  اس��اتيجيةتنميةرأساملالالبشريللسياحة
 نفذت  ت�س��الت����اتاس��اتيجية
  نفذت  الدرجاتوالتصنيفاس��اتيجية

 3 عدداالس��اتيجياتاملنفذة
 ... عددخططالعملاملنفذة

        ...: غير متوفر.     
  . المصدر: ھيئة السياحة العامة     
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أناملتوقعيلعبومنمهمًادورًاقطربدولة��السياكأحدالقطاعخاللالسنوات،القادمة��ويعتفطاعالسياحة

،وقد2018-2022الخاصالقطاعوتطويراإلقتصاديالتنويعاس��اتيجية��األولويةذاتالقطاعاتمناملستدامة

الوطنيةاالسراتيجيةوتطويروتحديثومراجعةوضعخاللهمنيتمبرنامجاالوطنيةالتنميةاس��اتيجيةحددت

قطرلدولةللسياحة ،تمتولقديضمالذيللسياحة تنظيمقطاعالسياحةمنخاللاملجلسالوط�� إعادة

عنمم�ل�نورصد��السياالقطاعتنمية��عاإلشرافعاتقه��عسيأخذوالذيالخاصوالقطاعاملعنيةالجهات

القطاعمساهمةورفع��السيااملنتوجلتطويروالتعاونالجهودتضافرمنممكنقدر��أكتحقيقوضمانأدائه

  السيا����الناتجاملح��اإلجما��.

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

  

  

لقدأهداف عشرمن بالهدفالثاني املتعلقة قطرأغلبالغايات حققتدولة

نماطاس����وإنتاجمستدامة،حيثقامتةاملستدامةاملتعلقبضمانوجودأالتنمي

اس��اتي�ية�� وتمإدماجهما بوضعخطةعملوطنيةل�س����واإلنتاجاملستدام�ن،

وال��اشتملتع��برامجلتحقيقاإلدارةالسليمةللمواد2018 -2022 التنميةالوطنية

التدويروإعادةوزيادةالبيئة��عت�أ���ا��امنوالحد،النفاياتإنتاجوتخفيضالكيماوية

تعميقالو�� إ�� الهادفة ووضعتالسياساتالتعليمية االستخدام، بالتنميةوكفاءة

 ساهمت كما دعماملستدامة، ��أجهلتعزيز النامية الدول بعض اإلنتاجود نماط

كل��الشأنا���الدراساتبعضلتمويلقدمتمنحخالمناملستدام�ن����واالس

.والسودانوقرق��يافلسط�نمن  
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لقدأهداف عشرمن بالهدفالثاني املتعلقة قطرأغلبالغايات حققتدولة

نماطاس����وإنتاجمستدامة،حيثقامتةاملستدامةاملتعلقبضمانوجودأالتنمي

اس��اتي�ية�� وتمإدماجهما بوضعخطةعملوطنيةل�س����واإلنتاجاملستدام�ن،

وال��اشتملتع��برامجلتحقيقاإلدارةالسليمةللمواد2018 -2022 التنميةالوطنية

التدويروإعادةوزيادةالبيئة��عت�أ���ا��امنوالحد،النفاياتإنتاجوتخفيضالكيماوية

تعميقالو�� إ�� الهادفة ووضعتالسياساتالتعليمية االستخدام، بالتنميةوكفاءة

 ساهمت كما دعماملستدامة، ��أجهلتعزيز النامية الدول بعض اإلنتاجود نماط

كل��الشأنا���الدراساتبعضلتمويلقدمتمنحخالمناملستدام�ن����واالس

.والسودانوقرق��يافلسط�نمن  
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:عشرالثالثالهدفعاجلةإجراءاتاتخاذ

  للتصديلتغ��املناخوآثاره
  

املنا��أك����ديدللتنمية،كماأنآثاره���املسبوقةوالواسعةاالنتشاريقععب��ابصورة���متناسبةيمثلالتغ�� 
وضعفاً الفئاتع�� للتصديللتغ��املنا��وآثارهفقط،وإنماليسوهناكحاجةعاجلة.منالسكاناألشدفقرًا

املخاطرمعالتعامل��الصمود��عالقدرةلبناءباملناخ.كذلكاملرتبطةالطبيعيةوالكوارث  

دولةاملنا��وُتعد��التغمجال��السّباقةالدولمنقطرحيث،اتفاقية��عصادقت��الالدولأوائلمن أ��ا
وال��تعّدإحدىثالثاتفاقياتبيئيةهامةتمخضتع��ا1996املتحدةاإلطاريةبشأنتغ��املناخ��العاممماأل 

األرضقمةالعام ��جان��وديريو ��عقدت كما1992ال�� التصحروالتنّوعالبيولو��، باإلضافةالتفاقي�� ،
العام����املنا��التغاتفاقيةعناملنبثقكيوتوبرتوكول��عقطردولة2005صادقت.  

مناهتمامدولةقطر��ذهالقضيةالهامةوا ضافةمؤتمراألطراففقدحظيتبثقةاملجتمعالدو��الست،نطالًقا
  .��2012��ايةعامCOP18" " الثامنعشرلالتفاقية

  

)1-13الغايةجميع ��الطبيعيةوالكوارثباملناخاملرتبطةاملخاطرمواجهة �� الصمود ع�� تعزيزالقدرة :(
  البلدان،وتعزيزالقدرةع��التكيفمعتلكاألخطار

13-1 -1 ومنواملفقوديناملتوف�ناألشخاصعددكلب�نمنالكوارثبسببمباشرة100,000تضررواشخص 

الطبيعيةالكوارثنطاقعنالقطرية���األراوابتعاد،قطردولةا��تتسم��الاملستقرةالجغرافيةللظروفنظرًا

فنجدبأناملتمثلةبالزالزلوال��اك�نوالفيضاناتواألعاص��،بإالضافةإ��ارتفاعمؤشراتالسالمةالبيئيةواملهنية،

صفرًاكانلكلمئةألفمنالسكانالكوارثبسببمباشرةتضررواومنواملفقوديناملتوف�ناألشخاصعدد

)الف��ة2018-2012طيلة.( 

جدول 
)13.1(  

كلب�نمنالكوارثبسببمباشرةتضررواومنواملفقوديناملتوف�ناألشخاص100,000عدد
)2012شخص-2018(  

 2018 201220132014201520162017  املؤشر

 0 0 0 0 0 0 0  الوفيات

 0 0 0 0 0 0 0  ن و املفقود

 0 0 0 0 0 0 0  ن و املتضرر 

  المصدر: وزارة الداخلية
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13-1 -2 سنداياطارمع عددالبلدانال��تعتمدوتنفذاس��اتي�ياتوطنيةللحدمنمخاطرالكوارثتمشيًا
���للفالكوارثمخاطرمن2030-2015للحد 

 ) منالكوارثللف��ة هون2030-2015أنإطارسندايللحد (�� تاجمشاوراتونقاشاتب�نالجهاتاملعنية

العالمدولاأل مختلفقدرات بناء مواجهةالكوارثو مميعملع�� عناصرتضمنواملجتمعاتع�� يعتمدع��

 اس��اتجيةاستمرارية قطر دولة تنفذ العمل. المخاطر من للحد الدائمةقامتكوارثوطنية اللجنة بوضعها

الكوارثمنللحدسندايإطارمع���تتما100للطوارىءالعاممنذ%2012،اآلنولحد 

جدول 
)13.2(  

قطردولةلتعتمدوطنيةاس��اتيجياتوتنفذمعتمشيًاالكوارثمخاطرمنإلحدطار
  )2030)2012-2018-2015سندايللحدمنمخاطرالكوارثللف��ة

2012 201320142015201620172018 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 المصدر: وزارة الداخلية

13-1 -3 مع نسبةالحكوماتاملحليةال��تعتمدوتنفذاس��اتي�ياتمحليةللحدمنمخاطرالكوارثتماشيًا
 ا�س��اتي�ياتالوطنيةللحدمنمخاطرالكوارث

تمثلقطردولةفور جهودهوب للشراكةالدولية2011��عام (Hope For) إلطالقمبادرة أحداألمثلةالبارزة

الـمواجهةمخاطرالكوارث الدورة توج��ا وال�� ،65 مملألرقمالعامةالجمعيةبقرار تعزيزبعنوان307"املتحدة
و "طبيعيةفعاليةوتنسيقاستخدامأصولالدفاعالعسكريواملدني��مواجهةالكوارثال .إطارقطردولةتدعم

)الكوارثمخاطرمن وأهدافهالسبعة2030– 2015عملسندايللحّد (.فإن��و�التااملحليةالحكوماتنسبة

للحدالوطنيةا�س��اتيجياتمع���تما�بماالكوارثمخاطرمنللحدمحليةاس��اتيجياتوتنفذتعتمد��مالن

 .)%)2012-2018طيلةالف��ة��100قطربلغتمخاطرالكوارث

جدول 
)13.3(  

مخاطرمنللحدمحليةاس��اتي�ياتوتنفذتعتمد��الاملحليةالحكوماتنسبة
)الكوارثمخاطرمن للحد ا�س��اتي�ياتالوطنية مع -2012الكوارثتماشيًا

2018(  

2012 201320142015201620172018 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  المصدر: وزارة الداخلية
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)إدماج2-13الغاية:(��التداباملتعلقة��بتغاملناخ��السياساتواالس��اتيجياتالوطنيةوالخطط  

ع��قدرا��اتزيدمتكاملةخطة/اس��اتيجية/سياسةتفعيلأووضععنأبلغتال��البلدانعدد 1- 13-2
ع��معالتأقلمع��القدرةوتعزز املناخ،لتغ��الضارةاآلثارمعالتكيف القائمة والتنمية املناخ،
تكيفوضعخططذلك��بما(املنخفضةع��نحوال��ددإنتاجاألغذيةالدفيئةغازاتانبعاثات

عناملستجداتلف��ةوتقريروطنية،وبالغاتوطنية،وتقديممساهمةمحددةع��الصعيدالوط��،
  )ذلكغ��أوالس�ت�ن

املناخمنخاللتنفيذعدةتغ��ملواجهةع��خطط2011-2016(ا�و��)الوطنيةالتنميةاشتملتا���اتي�ية

 مشاريعمنأهمهاماي��:

 ���تحإدارةجودةالهواء. 

 الحدمن�ا���االغاز��الطبيواالنبعاثات.  

أما)الثانيةالوطنيةالتنمية2018ا���اتي�ية -2022فقد( ًمشروعاتضمنت ًمهما،إعداد��يتمثلوتنفيذخطة

 .والدوليةقليميةواإلاملحليةاال���اتي�يةالشراكاتتعزيزواملناختغ��آثارمنوالحدمعهللتكيفوطنية

جدول 
)13.4(  

،املناخ��لتغالضارةاآلثارمعالتكيف��عالدولةقدرةمنتزيد��الواالس��اتيجياتالسياسات
)الدفيئةغازاتانبعاثاتوانخفاضاملناخ��تغمعالتكيف��عالقدرة2018- 2012وتعزيز(  

 2018 201220132014201520162017  املؤشر
التكيف��عاملؤسساتقدرةمدى

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  معالتكنولوجياونقلها(نعم/ال)

معالتكيف��عاألفرادقدرةمدى
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  التكنولوجياونقلها(نعم/ال)

لبناءتطويريةخططتوفرمدى
واألفراداملؤسساتقدرات

ونقلهاالتكنولوجيامعللتكيف
  (نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 

   

 
 

 

)3-13الغايةبشأنواملؤسسيةالبشريةوالقدرات��الو ت�س�نالتعليموإذكاء :(،املناخ��تغمنالتخفيف
  والتكيفمعه،والحدمنأثرهواإلنذاراملبكربه

13-3 -1 ��املبكرواإلنذارأثرهمنوالحد،معهوالتكيف،املناخ��تغمنالتخفيفأدمجت��الالبلدانعدد
  مناهجالتعليماالبتدائيوالثانويوالعا��

��املنا��التغمنللتخفيفاملستخدمة��التداببإدماج التعليموالتعليمالعا�� وزارة ��ممثلةقطردولةقامت

والتكيفمعهمنآثره،والحد��ووالثانويةواإلعداديةاإلبتدائيةاملدارس��الدراسةمناهج��بهاملبكرواإلنذار

 الجامعاتواملعاهدالعلياوكلياتاملجتمع.

جدول 
)13.5(  

��املبكرواإلنذارأثرهمنوالحد،معهوالتكيف،املناخ��تغمنالتخفيفأدمجت��ال��التداب
)��والعاوالثانوياالبتدائيالتعليم2012مناهج -2018(  

 2018 201220132014201520162017  املؤشر

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم  املرحلةاالبتدائية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  عداديةإل املرحلةا

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  املرحلةالثانوية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  التعليمالعا��

 

لتشجيعالطلبةوح��ميأتي،بمختلفاملراحلاملناهجالدراسية��قضاياالتغ��املنا��و���عنالبيان،فإنإدراج

التوازنوتحقيقالطبيعيةال��وات��عاملحافظة��الدولةتوجهاتمعيتناسببماالبحثيةمشاريعهمتطوير��ع

 .املنا��،ومواكبةالتوجهالعال��لتقليلاالنبعاثاتالكربونية

13-3 -2  ع�� والفردية والهيكلية املؤسسية أبلغتعنتعزيزقدر��ا البلدانال�� تداب��التكيفعدد تنفيذ
 والتخفيفونقلالتكنولوجياوالتداب��االنمائية

عنتعزيزبناءالقدراتاملؤسسيةوالهيكليةوالفرديةع��تنفيذتداب��التكيفوالتخفيفونقلدولةقطرأبلغت

  ).2018- 2015طيلةالف��ة)التكنولوجيا،والتداب��اإلنمائية

هوتقريرتمطلبهضمنمحطاتالتغ��و ،املساهماتاملع��مةواملحددةع��املستوىالوط��تقريرأمافيمايتعلقب

 والتصديله.و املنا�� يخصالتغ��املنا�� الدولفيما إبرازجهود قطربتقريريصففقدهدفه تقدمتدولة

تصاديوإجراءاتالتكيفمعالظروفالوطنيةالخاصةبالدولةويعكسإطارالجهوداملبذولةلتحقيقالتنويعاالق

  .2030وبمايتسقمعرؤيةقطرالوطنية،تحقيقاملنافعاملصاحبةلهمامنالتخفيفمناالنبعاثات
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)3-13الغايةبشأنواملؤسسيةالبشريةوالقدرات��الو ت�س�نالتعليموإذكاء :(،املناخ��تغمنالتخفيف
  والتكيفمعه،والحدمنأثرهواإلنذاراملبكربه

13-3 -1 ��املبكرواإلنذارأثرهمنوالحد،معهوالتكيف،املناخ��تغمنالتخفيفأدمجت��الالبلدانعدد
  مناهجالتعليماالبتدائيوالثانويوالعا��

��املنا��التغمنللتخفيفاملستخدمة��التداببإدماج التعليموالتعليمالعا�� وزارة ��ممثلةقطردولةقامت

والتكيفمعهمنآثره،والحد��ووالثانويةواإلعداديةاإلبتدائيةاملدارس��الدراسةمناهج��بهاملبكرواإلنذار

 الجامعاتواملعاهدالعلياوكلياتاملجتمع.

جدول 
)13.5(  

��املبكرواإلنذارأثرهمنوالحد،معهوالتكيف،املناخ��تغمنالتخفيفأدمجت��ال��التداب
)��والعاوالثانوياالبتدائيالتعليم2012مناهج -2018(  

 2018 201220132014201520162017  املؤشر

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم  املرحلةاالبتدائية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  عداديةإل املرحلةا

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  املرحلةالثانوية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  التعليمالعا��

 

لتشجيعالطلبةوح��ميأتي،بمختلفاملراحلاملناهجالدراسية��قضاياالتغ��املنا��و���عنالبيان،فإنإدراج

التوازنوتحقيقالطبيعيةال��وات��عاملحافظة��الدولةتوجهاتمعيتناسببماالبحثيةمشاريعهمتطوير��ع

 .املنا��،ومواكبةالتوجهالعال��لتقليلاالنبعاثاتالكربونية

13-3 -2  ع�� والفردية والهيكلية املؤسسية أبلغتعنتعزيزقدر��ا البلدانال�� تداب��التكيفعدد تنفيذ
 والتخفيفونقلالتكنولوجياوالتداب��االنمائية

عنتعزيزبناءالقدراتاملؤسسيةوالهيكليةوالفرديةع��تنفيذتداب��التكيفوالتخفيفونقلدولةقطرأبلغت

  ).2018- 2015طيلةالف��ة)التكنولوجيا،والتداب��اإلنمائية

هوتقريرتمطلبهضمنمحطاتالتغ��و ،املساهماتاملع��مةواملحددةع��املستوىالوط��تقريرأمافيمايتعلقب

 والتصديله.و املنا�� يخصالتغ��املنا�� الدولفيما إبرازجهود قطربتقريريصففقدهدفه تقدمتدولة

تصاديوإجراءاتالتكيفمعالظروفالوطنيةالخاصةبالدولةويعكسإطارالجهوداملبذولةلتحقيقالتنويعاالق

  .2030وبمايتسقمعرؤيةقطرالوطنية،تحقيقاملنافعاملصاحبةلهمامنالتخفيفمناالنبعاثات
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جدول 
)13.6(  

التكيف��تدابتنفيذ��عوالفرديةوالهيكليةاملؤسسية عددالبلدانال��أبلغتعنتعزيزقدر��ا
  )2015-2018نمائية(والتداب��اإل فونقلالتكنولوجياوالتخفي

 2015201620172018  البيان

القدراتبناءتعزيزعنأبلغتقطردولةهل
��تدابتنفيذ��عوالفرديةوالهيكليةاملؤسسية

��والتداب،التكنولوجياونقلوالتخفيفالتكيف
 (نعم/ال)اإلنمائية

 نعم نعم نعم نعم

  والبيئةالمصدر: وزارة البلدية 

  

)األ -13الغايةاتفاقية��النمواملتقدمةالبلدانمناألطرافبهماتعهدتتنفيذ:(ممأبشأناإلطاريةاملتحدة
 ملبلغقدره املش���ة ��دفالتعبئة بحلولعاممليار 100تغ��املناخمنال��ام دوالرسنويًا

2020تخفيفية اجراءات سياق �� النامية، البلدان احتياجات املصادرلتلبية جميع من
ب��ويدكاملتشغيلحالة��للمناخاالخضرالصندوقوجعل،التنفيذ��وشفافيةومجدية

  برأسمال��أقربوقتممكن

��دف2025و2020املبلغالسنويالذييجمعسنويًامقّيمابدوالرالوالياتاملتحدة��الف��ةب�نعامي1-أ-13
��توفبال��ام100الوفاء ملياردوالر  

عــــام�ــــ�بــــهالعمــــل2020يبــــدأ،حيــــثاتفــــاق�ع�ــــقطــــردولــــةوقعــــتبتــــاريخ��املنــــا�للتغ�ــــ22بــــاريس2016أبريــــل،

املتحــدةمــمل�ــ�امجميــعالــدولاألطــرافببنــوداتفاقيــةاأل وأكــدتع�ــ�ضــرورةإ2017هر���ايــروصــادقتعليــه�ــ�شــ

،أوبنـــــاءةســـــواءاملـــــاديأوالتكنولـــــو��منـــــهنتغ�ـــــ�املنـــــاخوأهميـــــةتقـــــديمالـــــدعمالـــــالزمللـــــدولالناميـــــاإلطاريـــــةبشـــــأ

.الظاهرةلهذهالتصدي��للمساهمةالقدرات  

الدعمو صندوقاملناخاألخضرلةقطرتدعمجهودوتجدراإلشارةإ��أندو  يقدمالذيالجنوبية مقره��كوريا

األطراف��االتفاقيةاإلطاريةقتصاداألخضر��الدولالناميةللمشاريعوال��ام�والسياساتواألنشطةاملتعلقةباال

الثالثعشراملتعلقباتخاذإجراءاتعاجلةبالهدفةلتغ��املناخ.وقدمتدولةقطرمساعداتترتبطاملتحدمملأل 

)نحوبلغتاملناخ��لتغ728للتصديلعامقطريريالألف(2017.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

اتخاذ�د�� قطراستطاعتأنتحققالغاياتاملرتبطة ويمكنالقولبأندولة

الدولةع��ثاره،حيثتعتمدكافةالبلديات��تعاجلةللتصديللتغ��املنا��وآإجراءا

قامت كما الوطنية، ا�س��اتي�ية مع مخاطرالكوارثتتما��� اس��اتي�ياتملواجهة

الدراسةالتداب��املستخدمةللتخفيفمنآالدولةبإدماج مناهج �� ثارالتغ��املنا��

  بمختلفمراحلالتعليم.
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اتخاذ�د�� قطراستطاعتأنتحققالغاياتاملرتبطة ويمكنالقولبأندولة

الدولةع��ثاره،حيثتعتمدكافةالبلديات��تعاجلةللتصديللتغ��املنا��وآإجراءا

قامت كما الوطنية، ا�س��اتي�ية مع مخاطرالكوارثتتما��� اس��اتي�ياتملواجهة

الدراسةالتداب��املستخدمةللتخفيفمنآالدولةبإدماج مناهج �� ثارالتغ��املنا��

  بمختلفمراحلالتعليم.
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حفظاملحيطاتوالبحارواملواردالهدفالرابععشر:
التنميةلتحقيقمستدامنحو��عواستخدامهاالبحرية

  املستدامة

تلوثمنع���و،املستدامةواستخدامهاوالساحليةالبحريةاإليكولوجيةالُنظمحفظتعزيز���الهدف �س��هذا

 الجزرية الدول تحصل ال�� االقتصادية الفوائد وزيادة منالبحار، عل��ا نموًا الدول وأقل النامية الصغ��ة

 االستخداماملستدامللنظماإليكولوجيةالبحرية.

  

)1-14الغايةاألنشطةعنالناجمالتلوثسيماوال،��كببقدرمنهوالحدأنواعهبجميعالبحريالتلوثمنع:(
  2025البحري،وتلوثاملغذيات،بحلولعام ال��ية،بما��ذلكالحطام

 ؤشرفرطاملغذيات��املناطقالساحليةوكثافةاملخلفاتالبالستيكيةالطافيةم 1- 14-1

قياسخاللمنالساحليةالبيئةع��كافةبأشكالهالبشري النشاطتأ���مدىقياس���املؤشرهذا��دف    

��الكب��ةالزيادةعند  Eutrophication ظاهرةحدوث��تسببأنيمكنوال��املغذيةالعناصرتركيب��التغ��

  . العناصرهذهترك��

املسموحق���األالحدقطرمناطقكافةقدتجاوزت��امللوحةدرجةأن2017���املؤشرلعامهذابياناتوتش��

املسموحبهوالبالغ،بينمالمتتخطىدرجةالحموضة��كافةمناطقالدولةالحداألق���)33-45(والبالغبه

)6.3-8.3 ��امللوحةدرجةارتفاعتفس��ويمكنالحموضة،لدرجةبالنسبة) كمسيعيد املناطقبعض���

الحدمنأقلسجلتفقد) (No،No3) (ن��يتل��ك��بالنسبةأما.الصناعيةالشركاتبعضمنالناتجالتصريف

  ). (No3لن��يتبالنسبة)100(و)No2 ( لن��يتبالنسبة))35والبالغةبهاملسموحاألق���

ل����مناطقالدولة/مليغرام))900بهوالبالغاملسموحاألق���الحدمنأقلفهوالسليكات،ل��ك��بالنسبةأما

كافة ��واضحاً انخفاضاً الفوسفاتترك��وسجل. حيثبلغ(صفر) األق���الحدبينماراسلفانوالذخ��ة،

ل��/مليغرام))30بهاملسموح أع��كحدالخور ��ل��/ميلغرام))27.4ب�نماالعالقةالصلبةاملوادترك��وتراوح.

األق���الحدعنك���اً أقلاملناطقكافة��املسجلةاملعدالتوتبقىأدنى،راسلفانكحد��مليغرام/ل��)6.9(و

  .ل��/مليغرام))30والبالغبهاملسموح

   

 
 

 

جدول 
)14.1(  

��الطبيعيةاملغذيات��رك�)لعاماملوقعبحسبالقطريةالساحلية2017املياه( 

  
  املنطقة

 

امللوحةدرجة
امللوحةوحدات)

 العملية)

درجة
 الحموضة

�ي���
/مليغرام)

  ل��)

ات���
(مليغرام/ل��)

سليكات
/مليغرام)

 ل��)

فوسفات
 (مليغرام/ل��)

املوادمجموع
العالقةالصلبة

 ل��)(ميليغرام/

ق���الحداأل
 املسموحبه

33 - 45 6.5 - 8.3 35.0 100.0 900.0 30.0 30.0 

 ND 22.6 0.1 0.0 0.0 7.7 59.0 العديد خور 

 ND 14.4 0.0 0.0 0.0 8.1 48.4 مسيعيد

 NM 0.2 ND 16.0 0.0 8.1 48.4 الوكرة

 NM 0.0 NM 0.1 ND 9.3 48.5 بوفنطاس راس

 ND 20.5 0.5 0.1 0.0 8.0 47.4 الدوحة

 ND 27.4 0.1 0.0 0.0 7.8 51.1 الخور 

 NM 0.0 0.1 0.0 0.0 7.8 51.1 الذخ��ة

 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 47.4 لفان راس

 ND 11.0 0.0 0.0 0.0 7.8 47.5 راسركن

 ND 0.0 0.0 ND 14.9 7.9 61.0 دخان

 ND 0.0 0.1 ND 9.3 7.8 62.9 سلوى 

ND.غير مكشف عنه : 
NM.لم يتم قياسه : 

  وزارة البلدية والبيئة.المصدر: 

  
مـــــناملتوقـــــعأنتبقـــــىمســـــتوياتاملغـــــذياتالطبيعيـــــة�ـــــ�امليـــــاهالقطريـــــةعنـــــداملســـــتوياتالطبيعيـــــةخـــــاللاألعـــــوامو 

التنميــةةمــعتنفيــذخطــةمتكاملــةشــاملةملراقبــةجــودةامليــاهالســاحليةوالبحريــةضــمناســ��اتي�يالســيما،القادمــة

الثانية2018(الوطنية-2022(.للب��ولقطرمؤسسةمنوبدعموالبيئةالبلديةوزارةقبلمن  
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جدول 
)14.1(  

��الطبيعيةاملغذيات��رك�)لعاماملوقعبحسبالقطريةالساحلية2017املياه( 

  
  املنطقة

 

امللوحةدرجة
امللوحةوحدات)

 العملية)

درجة
 الحموضة

�ي���
/مليغرام)

  ل��)

ات���
(مليغرام/ل��)

سليكات
/مليغرام)

 ل��)

فوسفات
 (مليغرام/ل��)

املوادمجموع
العالقةالصلبة

 ل��)(ميليغرام/

ق���الحداأل
 املسموحبه

33 - 45 6.5 - 8.3 35.0 100.0 900.0 30.0 30.0 

 ND 22.6 0.1 0.0 0.0 7.7 59.0 العديد خور 

 ND 14.4 0.0 0.0 0.0 8.1 48.4 مسيعيد

 NM 0.2 ND 16.0 0.0 8.1 48.4 الوكرة

 NM 0.0 NM 0.1 ND 9.3 48.5 بوفنطاس راس

 ND 20.5 0.5 0.1 0.0 8.0 47.4 الدوحة

 ND 27.4 0.1 0.0 0.0 7.8 51.1 الخور 

 NM 0.0 0.1 0.0 0.0 7.8 51.1 الذخ��ة

 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 47.4 لفان راس

 ND 11.0 0.0 0.0 0.0 7.8 47.5 راسركن

 ND 0.0 0.0 ND 14.9 7.9 61.0 دخان

 ND 0.0 0.1 ND 9.3 7.8 62.9 سلوى 

ND.غير مكشف عنه : 
NM.لم يتم قياسه : 

  وزارة البلدية والبيئة.المصدر: 

  
مـــــناملتوقـــــعأنتبقـــــىمســـــتوياتاملغـــــذياتالطبيعيـــــة�ـــــ�امليـــــاهالقطريـــــةعنـــــداملســـــتوياتالطبيعيـــــةخـــــاللاألعـــــوامو 

التنميــةةمــعتنفيــذخطــةمتكاملــةشــاملةملراقبــةجــودةامليــاهالســاحليةوالبحريــةضــمناســ��اتي�يالســيما،القادمــة

الثانية2018(الوطنية-2022(.للب��ولقطرمؤسسةمنوبدعموالبيئةالبلديةوزارةقبلمن  
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 )2010 -2017(القطريةالساحليةاملياه��امللوحةدرجة:))14.1خريطة

  
   

 
 

 

 )2010 -2017(القطريةالساحليةاملياه��الحموضةدرجة:))14.2خريطة
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 )2010 -2017(القطريةالساحليةاملياه��الحموضةدرجة:))14.2خريطة
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 )2010 -2017(القطريةالساحليةاملياه��ال������ر���:))14.3خريطة

 
 

 

 

 
 

 

  )2010 -2017(القطريةالساحليةاملياه��ال���ا��ر���:))14.4خريطة
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  )2010 -2017(القطريةالساحليةاملياه��ال���ا��ر���:))14.4خريطة
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 )2010 -2017(القطريةالساحليةاملياه��السليكات�ر���:))14.5خريطة

 

   

 
 

 

 )2010-2017(القطريةالساحليةاملياه��الفوسفات�ر���:))14.6خريطة
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 )2010-2017(القطريةالساحليةاملياه��الفوسفات�ر���:))14.6خريطة
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 )2010-2017(القطريةالساحليةاملياه��العالقةالصلبةاملوادمجموع:))14.7خريطة
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)،2012-2018اإلجماليةللمخلفاتوأنقاضاملياهالبحريةخاللالف��ة)كمياتالارتفاعاتإ��حصاءو�ش��اإل 

ارتفعتحيث)1950منعامطنًا(2012)��2828إعامطنًا(2018ارتفاعبنسبةأي،)بنحو87.2تقدر.(% 

  جدول 
)14.2(  

(بالطن)املخلفات نوع حسب البحرية املياه وأنقاض املخلفات كمية
)2012-2018(  

  السنة
مخلفات
 خشب

 مخلفاتشواطئ
مخلفات
 زيوت

 املجموع

2012 50 800 1,100 1,950 

2013 45 700 1,050 1,795 

2014 65 550 1,200 1,815 

2015 40 500 1,600 2,140 

2016 … 3,650 … 3,650 

2017 … 3,650 … 3,650 

  المصدر : وزارة البلدية والبيئة.    

��إاإلشارةوتجدرأنالبيئة��ع��ب�بشكلتؤثرالزيوتومخلفاتالشواطئومخلفاتاألخشابمخلفاتارتفاع

اتخاذإجراءاتعمليةوملموسةللحدمنالجهاتاملختصةالبحريةوع��التنوعالحيويف��ا،األمرالذييتطلب

 م��الت�م�ناستدامةاملناطقالساحليةواملحافظةع��سالمةالبيئة.

)2-14الغايةحدوثتجنبأجلمن،وحماي��امستدامنحو��عوالساحليةالبحريةاإليكولوجيةالنظمإدارة:(
��إإلعاد��االالزمةاإلجراءاتواتخاذ،الصمود��عقدر��اتعزيزم��ابوسائل،كب��ةسلبيةآثار

  2020 ماكانتعليهمنأجلتحقيقالصحةواإلنتاجيةللمحيطات،بحلولعام

  نسبةاملناطقاالقتصاديةالحصريةالوطنيةال��تدارباستخدامنهجقائمةع��النظماإليكولوجية 1- 14-2

�إل ��د املتكاملة الخطة املناطقالساحلية دارة املظاھرالبحرية،إ�� وحماية املصادرالطبیعیة ع�� املحافظة

 والسیاحة املصائد �� املتمثلة االقتصادية التحتیة،البیئیةوت�س��فرصالتنمیة والبنیة األرا��� واستصالح

وحماية،البحريةوذكمنخاللتحلیلاملصادرالبحرية��مناطقالسواحل،وحمايةواستمراريةالتنوعاألحیائي

لتقلیل واالستخداماتال��فیھیة املناطقالساحلیة إ�� الوصول وتنظیم وإدارة وال��ا�الثقا��، الثقافیة القیم

عنالت�ث��ا تنجم قد املخاطرال�� لتقلیل وتطويراس��اتیجیاتالتنمیة العملیاتالف��يائیة وفھم تالسلبیة،

وتطويراالستخداماتاملناسبةلألرا���مثلارتفاعدرجةالحرارةوارتفاعمنسوباتمیاهالبحر،،التغی��اتاملناخیة

��الساحلیاملناطق.وبلغتةاإليكولوجيةالنظم��عالقائمةالنهجباستخدامتدار��الاالقتصاديةاملناطقنسبة

)100)الف��ةخالل(%2012 -2018(.  
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  نسبةاملناطقاالقتصاديةال��تدارباستخدامالنهجالقائمة)14.1(:شكل

)اإليكولوجيةالنظم���2012-2018( 

  
  البلدية والبيئةوزارة المصدر:                

  

 قطر دولة قامت الساحلية املناطق إلدارة املتكاملة الخطة إطار العديد�� بسن املرتبطةمن التشريعات

) القطريرقم البيئة حماية تشريعاتقانون والبحارم��ا املناطقالساحلية ��30باالستثمارات لسنة (2005

التنفيذيةوالئحتهاملعنيةاملؤسساتقامتكما،:التاليةالتقاريربوضعبالخطة  

 قطرلدولة��الشرللساحلالبيئيةالحساسيةخرائطتقرير. 

  حالولوجزيرةقطرلدولةالغربيللساحلالبيئيةالحساسيةخرائطتقرير 

 (السمكياملصيدمقدرة،التعويضخطط،الصيدحدود)السمكيالصيدرصدبرنامج  

 الحيويالتنوعمواطنظروفوالبحريةاتجاهاتالساحلية  

 ،السكانعنالناشئةكمو الضغوط)املعدلةالشواطئاملستصلحة2طولومساحة(م��ا. 

 املناخيةالتغ��اتمخاطر.  
  

البيانعن املستدامةلھذهاملناطقالساحلیةاأنو��� منخاللاملسارالجما��للسلطاتيجبأنتتمإلدارة

بصفتھمشركاءالتنمیة��ھذااملشروعواملجتمعاملدنيكوميوالخاصاملختصةويشاركفیهالجمیعالقطاعالح

للدولة  الحیوي يشمل الساحلية املناطق إلدارة املتكاملة التنمية لخطة الجما�� املسار منوأن العديد

لھا العل�� املعلوماتوالتحلیل لجمع املستمرة الدورة �� وتطوير،االس��اتیجیاتللنشاطاتواإلداراتاملتمثلة

الساحلیة املناطق ع�� والسیاساتالتخطیطیة املناسبلألرا��� االستخدام ال��فیھیةإ،وتنفیذ املناطق دارة

،التقاريرو االجتماعیةوكتابةاملراقبة .   
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)3-14الغايةالعلميالتعاونتعزيزم��اوسائلبجملة،آثارهومعالجةحدأدنى���املحيطاتتحمضتقليل:(
  يعاملستوياتع��جم

  قياسمتوسطالحموضةالبحرية��مجموعةمتفقعل��امنمحطاتتمثيليةألخذالعينات 1- 14-3

منمختلفةمناطق��منتشرةمحطات��املسجلةالبحريةللمياهالحموضةبمتوسطالخاصةالبيانات��ش�

)ب�ن كحدأدنى��محطةخور7.7دولةقطر���أنمتوسطالحموضةاملسجلتراوحما غرام��الل��الواحد)

وجميعاملؤشراتاملسجلة��كافة��(محطاتمسيعيدوالوكرةغرام��الل��الواحد8.1العديدو( .���أكحد

)رقمالقطريالقانونوفقبهاملسموحالحدتتخطىلمالدولة3مناطق(2005لعام) غرام8.3��-6.5واملقدربـــ

 الل��الواحد).

جدول 
)14.3(  

ألخذممثلةمحطاتمنعل��امتفقبحدودمقاسةالبحريةالحموضةمتوسط
)2010العينات-2017(  

 2017 2016 2014 2010  املنطقة

 ND 8.0 7.7 8.0 العديد خور 

 8.1 8.1 6.5 7.8 مسيعيد

 NM 8.1 7.2 7.9 الوكرة

 NM 8.0 6.8 7.8 بوفنطاس راس

 ND 8.0 8.0 7.8 الدوحة

 ND 8.1 7.8 - الخور 

 ND 8.1 7.8 - الذخ��ة

 ND 8.0 7.9 - لفان راس

 ND 8.1 7.8 7.7 راسركن

 7.9 8.1 - - دخان

 7.8 7.9 - - سلوى 

NM  .لم يتم قياسه :  
ND.غير مكشف عنه :  

غرام  8.3 -  6.5ھو  ةلمتوسط الحموض 2005) لسنة 3رقم (به وفقا للقانون القطري المسموح قصى الحد األ
  .في اللتر الواحد

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة.
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)3-14الغايةالعلميالتعاونتعزيزم��اوسائلبجملة،آثارهومعالجةحدأدنى���املحيطاتتحمضتقليل:(
  يعاملستوياتع��جم

  قياسمتوسطالحموضةالبحرية��مجموعةمتفقعل��امنمحطاتتمثيليةألخذالعينات 1- 14-3

منمختلفةمناطق��منتشرةمحطات��املسجلةالبحريةللمياهالحموضةبمتوسطالخاصةالبيانات��ش�

)ب�ن كحدأدنى��محطةخور7.7دولةقطر���أنمتوسطالحموضةاملسجلتراوحما غرام��الل��الواحد)

وجميعاملؤشراتاملسجلة��كافة��(محطاتمسيعيدوالوكرةغرام��الل��الواحد8.1العديدو( .���أكحد

)رقمالقطريالقانونوفقبهاملسموحالحدتتخطىلمالدولة3مناطق(2005لعام) غرام8.3��-6.5واملقدربـــ

 الل��الواحد).

جدول 
)14.3(  

ألخذممثلةمحطاتمنعل��امتفقبحدودمقاسةالبحريةالحموضةمتوسط
)2010العينات-2017(  

 2017 2016 2014 2010  املنطقة

 ND 8.0 7.7 8.0 العديد خور 

 8.1 8.1 6.5 7.8 مسيعيد

 NM 8.1 7.2 7.9 الوكرة

 NM 8.0 6.8 7.8 بوفنطاس راس

 ND 8.0 8.0 7.8 الدوحة

 ND 8.1 7.8 - الخور 

 ND 8.1 7.8 - الذخ��ة

 ND 8.0 7.9 - لفان راس

 ND 8.1 7.8 7.7 راسركن

 7.9 8.1 - - دخان

 7.8 7.9 - - سلوى 

NM  .لم يتم قياسه :  
ND.غير مكشف عنه :  

غرام  8.3 -  6.5ھو  ةلمتوسط الحموض 2005) لسنة 3رقم (به وفقا للقانون القطري المسموح قصى الحد األ
  .في اللتر الواحد

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة.

  

  

 



٢٠١٨

202

 
 

 

  )2010-2017(القطريةالساحليةاملياه��درجةالحموضة:))14.8خريطة
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)وغ��4- 14الغاية الصيداملفرطوالصيدغ��القانوني، وإ��ا� نحوفعال، تنظيمالصيدع�� :( ،عنهاملبلغ
املنظموممارساتالصيداملدمرة،وتنفيذخططإدارةقائمةع��العلم،منأجلإعادة وغ��

وقتممكن،لتصلع��األقلإ��املستوياتال��كانتعليه��أقرب األرصدةالسمكيةإ��ما
ملا وفقًا مستدامة غلة أق��� إنتاج تتيح أن بحلول  يمكن البيولوجية، خصائصها تحدده

  2020 عام

 نسبةاألرصدةالسمكيةاملوجودةضمناملستوياتاملستدامةبيولوجياً  1- 14-4

وف��سبلالعيشو��االقتصادالو���،بيدتساهممصائداألسماكمساهمةكب��ة��تحقيقاالمنالغذائيو��ت

يعطلالحيوي،وانالتنوعيخفضوان،السمكيةاملوائليخربأنيمكنفإنه،مستدامةإلدارةيخضعلمإذاأنه

  أداءالنظماإليكولوجية،ممايخلفأثارسلبيةع��التنميةاالقتصاديةواالجتماعيةاملستدامة.

 اآلالبيولوجيةالحدودضمناملوجودةالسمكيةاألرصدةنسبةماشهدتإيجابيًاتطورقطردولة��منةعاميب�ن

)20122016و)منارتفعتحيث (72عام (%2012)��80إعام (%2016) %)،11.1أيبنسبةزيادةقدرتبــ

الخاصةاملشاريعبعضاستكمال��إيرجعاملحرزالتقدموهذاالخاصاالس��راعكمشروعالسمكيةال��وةبتنمية

املحليةلبع األسماكالبحرية البيولو ضأنواع مستوىاالستدامة ع�� األمرالذيانعكسإيجابًا ،أن��� جية،

عام��تغ2017الوضع)��إوصلت��حالنسبةتدنتحيث،59��عم�يال��اعنتقل��و،(%��العالالصعيد

) السمكية%)66.9البالغة املفرطلالرصدة واالستغالل ���القانوني يفسربسببعملياتالصيد ربما وهذا ،

  البحرية.

 2012-2017نسبةاالرصدةالسمكيةضمنمستوىمستدامبيولوجيًا)14.2(:شكل

  
  المصدر: وزارة البلدية والبيئة.

���عنوالحدودضمنالسمكيةاألرصدة��عاملحافظةمنمناصالالبالد����صتوازنلبلوغفإنه،البيان

 املستدامةبيولوجيًاعندمستوىالوفرةأوفوقه،وهواملستوىالذييمكنأنيعطياملردوداألق���املستدام.

72 75 76
68

80

59

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017



٢٠١٨

204

 
 

 

)5-14الغايةحفظ :(10  �� الساحليةاملناطقمناألقل بمااملائةع�� يتسقمعالقانونالوط�� والبحرية،
  2020 وال�و��واستنادًا���أفضلاملعلوماتالعلميةاملتاحة،بحلولعام

 نطاقاملناطقاملحميةمقابلاملناطقالبحرية 1- 14-5

)البحريةاملحمياتمساحة720.33تبلغلعاممربع��كيلوم(2017وال�خ���ب�م��االعديدخورمحمية.كماُتعد

��املائةمن،75أيبنسبةكممربعاً 540أك��املحمياتالبحرية،حيثبلغتمساح��اةخورالعديدمنمحمي

عند �جما��املحمياتالبحرية البحريةباملناطقيتعلق وبقيتنسبةتغطيةاملناطقاملحميةفيما .قطردولة��

)6.3مستوى)����الطيلة(%2012-2018.(  

 )2012-2018املحمياتالبحريةكممربع(مساحة:))14.3شكل

  
جدول 

)14.4(  
)البحريةباملناطقيتعلقفيمااملحميةاملناطق2012تغطية-2018(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  املؤشر

)البحريةاملحمياتمساحة720 720 720 720 720 721 721  )2كم 

فيمااملحميةاملناطقتغطيةنسبة
 %باملناطقالبحريةيتعلق

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة.
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 )2018املحمياتال���ةوالبحريةبدولةقطر(توزيع:))14.9خريطة
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 )2018املحمياتال���ةوالبحريةبدولةقطر(توزيع:))14.9خريطة
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)6-14الغايةقدرات��اإلفراط��تسهم��الاألسماكمصائد��إاملقدمةاإلعاناتمنمعينةأشكالحظر:(
الصيد���واملشروع���األسماكصيد��تساهم��الاإلعاناتوإلغاء و��صيداألسماك،

التسليممع،القبيلهذامنجديدةإعاناتاستحداثعنواإلحجام،املنظم���وعنهاملبلغ
وأقل النامية للبلدان والفعالة، املالئمة والتفضيلية الخاصة املعاملة تكون أن بضرورة

 العامليةبشأناإلعاناتاملقدمةالبلداننموًا، منمفاوضاتمنظمةالتجارة اليتجزأ جزءًا
  2020 ملصائداألسماك،بحلولعام

14-6 -1 ���األسماكصيدمكافحة��إالراميةالدوليةالصكوكتنفيذمدى��البلدانتحرزهالذيالتقدم
 املشروعو���املبلغعنهو���املنظم

 عام تأسيسها قطرمنذ دولة واإلقليمية1971سعت والخليجية الدولية االتفاقيات كافة إ�� االنضمام إ��

 عالوة وال��وتوكوالتالدولية، وساهمذلكع�� مناالتفاقياتالثنائية، العديد ع�� توقيعها ��اآلليات تنفيذ

قطردولةوقع��ا��الالبيئيةاالتفاقيات��إجماوبلغ.املنظم���واملشروع���الصيدمكافحة��إالهادفةالدولية

)42)بواقعتوزعتاتفاقية(22)ودوليةاتفاقية(8)واألطرافمتعددةاتفاقية(8واتفاقيت�نخليجيةاتفاقيات(

�ن،باإلضافةإ��برتوكولدو��واحد.وتوزعتاالتفاقياتالبيئيةوفقاملجالالبي��ماإقليميت�ن،واتفاقيت�نثنائيت

التلوثب�نومكافحةالبيئةالحيوي(13(حمايةوالتنوع،اتفاقية(7)���األراواستخدامات،اتفاقيات(2،اتفاقية(

) والحيوانية السمكية وال��وة واألمنالغذائي 6الزراعة اتفاقيات، والتقنيةاالس) للكوارثالطبيعية ))6تجابة

 )اتفاقيت�ن،واتفاقيةواحد��مجالاملياه.(2اتفاقيات،والنفايات(3اتفاقيات،والتغ��املنا��(

جدول 
)14.5(  

صيدمكافحة تنفيذالصكوكالدوليةالراميةإ��  ��قطردولةاحرزتهالذيالتقدممدى
املبلغ���واملشروع���املنظماألسماك���وعنه)2015-2018(  

 2018 - 2015 البيان

قطردولةاحرزتهالذيالتقدممدى
الراميةالدوليةالصكوكتنفيذ��

���األسماكصيدمكافحة��إ
  املشروعو���املبلغعنهو���املنظم

املياه��غ�يعملوالالتقليديالنوعمنقطردولة��الصيداسطول
اإلقليميةأواإلقليميةاملياهخارجتعملسفنالدولةلديوليسالقطرية

ايتستقبللمبالدولةالصيدموانئان��إإضافةهذا،الدوليةاملياه
 منسفنالصيدالعاملةخارجاملياهاإلقليميةالقطرية.

  المصدر: وزارة البلديةو البيئة
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 )2016-1971قطرحسباملجالالبي��(االتفاقياتال��صادقتعل��ادولة:))14.4شكل

  

)7-14الغايةمن زيادةالفوائداالقتصاديةال��تتحققللدولالجزريةالصغ��ةالناميةوأقلالبلداننموًا :(
،األسماكملصائداملستدامةاإلدارةم��اوسائلبجملة،البحريةللموارداملستداماالستخدام

،املائيةاألحياءعاموتربيةبحلول،2030 والسياحة  

14-7 -1 وأقلالناميةالصغ��ةالجزريةالدول����اإلجما��املحالناتجمنكنسبةاملستدامةاألسماكمصايد
 البلداننموًا،وجميعالبلدان

وأقلالنامية���الصغالجزريةالدول����ا�جما��املحالناتجمنكنسبةاملستدامةاألسماكمصايدمؤشرارتفع

  .(%2016عام(%2012)���0.19عام0.09لداننموًاوجميعالبلدانمن(الب

  مصايداألسماكاملستدامةكنسبةمنالناتجاملح��اإلجما��)14.5(:شكل
)البلدانوجميعنمواالبلدانوأقلالناميةالصغ��ةالجزريةالدول��2012-2016( 

 
  حصاءجھاز التخطيط واإلالمصدر: 
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واألسواق-14(الغايةالبحريةاملوارد��إالحرفي�نالصيادينصغاروصول��تس:(ب  
  

�ع���بحقوق1-ب-14 البلدان��مدىتطبيقإطارقانوني/تنظيمي/سياساتي/م�س��� التقدمالذيتحرزه

  مصائداألسماكالصغ�����الوصولإ��املواردالبحريةويحميتلكالحقوق 

لقدقطرلدولةالوطنيةالتنميةاس��اتي�يةضمنالسمكية�ال��وقطاعلتنميةاس��اتي�يةخطةوضع2011(تم

–2016(التشريعاتوتعزيزمراجعةومشروع،اإلنتاجتقنيةتحس�نمشروعوهما،أساسي�نمشروع�نتضمنت

حمايةوتنميةويرتكزباألساسع��اتخاذاإلجرا،املتعلقةباستغاللاملواردالسمكية ءاتوالتداب��ال��من�أ��ا

لألسماك مثلتخفيضجهدالصيد��مواسمتكاثراألسماكاملعمولبهحاليًا ال��واتاملائيةالحيةواستغاللها

  .القاعية

��متاحفهو ويمكنالقولبأناإلطارالقانونيوامل�س���الذييضمنحقوقالوصولملصايداألسماكويحم��ا
 طردولةق

جدول 
)14.6(  

���م�س سياساتي/ تنظيمي/ مدىتطبيقإطارقانوني/ ��قطردولة احرزتهالذيالتقدممدى
  �ع���بحقوقمصائداألسماكالصغ�����الوصولإ��املواردالبحريةويحميتلكالحقوق 

)2015-2017( 

2015 2016 2017 

 )رقمالقانونتطبيق��4االستمرارلسنة(
1983املائيةال��واتوحمايةاستغاللبشأن

  الحية��قطر

 رقموالبيئةالبلديةوزيرقراراصدار
  )بشأنتصديراألسماك274(

 البلديةوزيرقرارتطبيق��االستمرار
)رقم274والبيئةتصديربشأن(

  األسماك
 ��االستمرار)رقمالوزاريالقرار22تطبيق(

2011لسنةالقبقبصيدتنظيمبشأن  
 )رقمالقانونتطبيق��4االستمرار(

1983لسنةوحمايةاستغاللبشأن
 ال��واتاملائيةالحية��قطر

 )رقمالقانونتطبيق��4االستمرار(
1983لسنةوحمايةاستغاللبشأن

  ال��واتاملائيةالحية��قطر
 )رقمالبيئةوزيرقرار55اصدارصدبتنظيم(

  الكنعد
 رقمالوزاريالقرارتطبيق��االستمرار

)22لسنة(2011صيدتنظيمبشأن
 القبقب

 رقمالوزاريالقرارتطبيق��االستمرار
)22لسنة(2011صيدتنظيمبشأن

  القبقب
 )رقمالبيئةوزيرقرار86إصداربتنظيم(

أعمالبعضالبحري ممارسةالصيد  
 البيئةوزيرقرارتطبيق��االستمرار

)الكنعد55رقمصدبتنظيم(  
 البيئةوزيرقرارتطبيق��االستمرار

)الكنعد55رقمصدبتنظيم(  

 للجنةالشهريةالدوريةاالجتماعاتتنظيم
منمم�ل�نتضم��الالحيةاملائيةال��وات

  كافةجهاتذويالصلةباملصايد

  االستمرارالبيئةوزيرقرارتطبيق��
)86رقمأعمالبعضممارسةبتنظيم(

  الصيدالبحري 

 البيئةوزيرقرارتطبيق��االستمرار
)86رقمأعمالبعضممارسةبتنظيم(

  الصيدالبحري 
   الشهريةالدوريةاالجتماعاتتنظيم

تضم��الالحيةاملائيةال��واتللجنة
ممثل�نمنكافةجهاتذويالصلة

  باملصايد

 الشهريةالدوريةاالجتماعاتتنظيم
تضم��الالحيةاملائيةال��واتللجنة
الصلةذويجهاتكافةمنممثل�ن

  باملصايد

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة

 
 

 

) ج- 14الغاية :(��الدو القانون بتنفيذ مستداما استخداما واستخدامها ومواردها تعزيزحفظاملحيطات
 األ بصيغته اتفاقية �� لحفظممالواردة االطارالقانوني تضع البحارال�� لقانون املتحدة

 الفقرة نحوما�ش��اليه ع�� نحومستدام، ع�� واستخدامها من158املحيطاتومواردها
  وثيقة"املستقبلالذينصبواليه"

واملصادقةاإلقليميةالبحاربرتوكوالت��الواردةالشروطبرامجياً أوتشريعياً تنفذال��الدول عدد1-ج-14

  الدوليةالعململنظمةاملصائدومعاهداتالبحريةاملعاهداتوتنفذع��

الينطبقاملؤشرقطردولة��� 
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) ج- 14الغاية :(��الدو القانون بتنفيذ مستداما استخداما واستخدامها ومواردها تعزيزحفظاملحيطات
 األ بصيغته اتفاقية �� لحفظممالواردة االطارالقانوني تضع البحارال�� لقانون املتحدة

 الفقرة نحوما�ش��اليه ع�� نحومستدام، ع�� واستخدامها من158املحيطاتومواردها
  وثيقة"املستقبلالذينصبواليه"

واملصادقةاإلقليميةالبحاربرتوكوالت��الواردةالشروطبرامجياً أوتشريعياً تنفذال��الدول عدد1-ج-14

  الدوليةالعململنظمةاملصائدومعاهداتالبحريةاملعاهداتوتنفذع��

الينطبقاملؤشرقطردولة��� 
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عشر بالهدفالرابع قطرحققتأغلبالغاياتاملرتبطة ويمكنالقولبأندولة

بحفظ مستدامنحوع��واستخدامهاالبحريةواملواردوالبحاراملحيطاتاملتعلق

بحفظالتنميةلتحقيق قامت حيث الساحليةاملستدامة، بطريقةاملناطق وإدار��ا

 خالل من وذلك مستدامة القوان�ن إصدار الداعمةوالتشريعات لنهجوالقرارات

وبلغتنسبةاملناطقاالقتصاديةال��تدارباستخدامالنهجالقائمة, االستدامةالبيئية

) اإليكولودية النظم االتفاقيات%).100ع�� ع�� واملصادقة التوقيع وكذلك

اإليكولوجيةالنظم��عاملحافظة��إالهادفةواإلقليميةالدوليةالبيئيةوال��وتوكوالت

  البحرية.

املحتحديالدولةوتواجهرصيدمؤشرانخفاضظل��السمكية�ال��و��عافظة

) وصلوالذي  بيولوجيًا وهويقلعن59األسماكضمناملستوياتاملستدامة ،(%

)بنحوالعامليالصعيد��ع7.9مثيله.(%  
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حمايةالنظماإليكولوجيةالهدفالخامسعشر:

وإدارة،مستدامنحوع�ىاستخدامهاوتعزيزوترميمهاال��ية
ووقف،التصحرومكافحة،مستدامنحوع�ىالغابات
التنوعفقدانووقف،مسارهوعكس���األراتدهور

  البيولو��
  

���األراواستعادة،للغاباتاملستدامةاإلدارة��ععشرالخامسالهدفيركزبصورالتصحرومكافحة،املتدهورة

املبذولة الجهود هذه وستساعد الحيوي. التنوع فقدان و���اء الطبيعية، املوائل تدهور من والحد ناجحة،

النظممن الغاباتوغ��ها سبلالعيشللذينيعتمدونبشكلمباشرع�� ضمانالحفاظع�� ع�� بمجموعها

التنوعانتعاشضمان��وع،الطبيعية.اإليكولوجيةاملواردعناملتأتيةبالفوائدالقادمةاألجيالوتمتع،الحيوي 
  

) الداخلية1- 15الغاية العذبة للمياه والنظماإليكولوجية ال��ية حفظوترميمالنظماإليكولوجية كفالة :(
استخدامهاوكفالة،الجافة���واألراوالجبالالرطبة���واألراالغابات وخدما��ا،والسيما

بحلولع� الدولية، االتفاقات �� عل��ا املنصوص ل�ل��امات وفقًا وذلك نحومستدام، ى
  2020 عام

 مساحةالغاباتكنسبةمنمجموعمساحةاليابسة 1- 15-1

مساح��ابلغت��والالساحليةاملناطق��القرمغاباتتوجدبينما،ال��يةاملناطق��قطردولة��غاباتالتوجد

)كم9نحو (2 وت.2015لعام قع غالبية غاباتالقرم ����ع ممتدة غاباتطبيعية و�� الخور، شمالمدينة

بشكليظهرتفاوتاً  منجذاباً مساحاتشاسعة الواسع االمتداد يجذبهذا الواسعة. مساحاتالصحراء مع

 .املساحاتالخضراءالطيوراملقيمةواملهاجرةكطيورالنحامالورديوطيورمالكالحزين

 لجدو 
)15.1(  

 )2015و2)2010مساحةاملنجروفكم

2010 2015 

7,31 9 

  حصاءجھاز التخطيط واإل -المصدر: شبكة نظم المعلومات الجغرافية
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،بالذكرأنوجدير��الالقرمنباتاتيبلغأهميةمنتال��ا�44طول��60إسم��تكمنتثبيت��عتعملأ��ا
فضالً  والحفاظع��الشواطئمنالتآكل، حيثتعت��أشجارال��بة، عنتحس�نظروفتنميةال��وةالسمكية،

القرمأوراقأنكما،البدحمثل،قطردولة��اقتصاديةأهميةذووبعضها،األسماكمن��كثلتكاثرحصناالقرم
إ��مركباتعضويةأوليةتستفيدم��اأنواعمختلفةمنالكائناتالبحرية��ال��تتساقطتقومالبكت��يابتحليلها

وبذلكتعت��بيئةنباتالقرمموطناً  الغذائي، مثلاألسماكمناسباً نظامها منالكائناتالبحرية، ألنواععديدة
   .والروبيانوالطحالبوالقشرياتوالفطرياتوالديدانوغ��ها

) 3-15الغاية مكافحة :(بالتصحر املتأثرة ذلكاألرا��� �� بما املتدهورة، وال��بة وترميماألرا��� التصحر،
عامبحلول،���األراتدهورظاهرةمنخاٍلعالٍمتحقيق�����والس،والفيضاناتوالجفاف

2030  

 نسبةاألرا���املتدهورة���مجموعمساحةاليابسة 1- 15-3

انخفاضأوفقداناإلنتاجيةوالتنوعالحيويلألرا���بصفةمؤقتةأودائمة،وتشملكافةرا���يقصدبتدهوراأل 
أو��مرا���أراأو(مطريةأيبعليةأومروية)زراعية���أراكانتسواء���غابات.األرا  

)قطر �� املتدهورة كيلوم�� 10,619بلغتمساحةاألرا��� (مربع2005عام)نسبة تشكلما م92.8و�� (%ن
  وترجعأسبابتدهوراألرا���إ��أسبابعدةيمكنإيجازهاباألتي:إجما��املساحةالكليةللدولة،

  مستوى تدنيسنةمنملوح��اوزيادةالجوفيةاملياهإ��كميات ى أخر. 
  األرضملوحةزيادةبفعلاملروية���األراتدهور. 
 املتصحرةالزراعية���االرا��عالرمالزحف. 
 بفعلاملائيتصحراالنجرافعامل. 
 الخصائصهشةأساسًا����ال���األرا����املراتدهور. 
  قطربيئة��االنسانتدخل. 

 )2005()2(كممساحةاألرا���املتدهورةحسبدرجةالتأثر :))15.1شكل

 
  وزارة البلدية والبيئةالمصدر: 

275

2,797

5,696

802

833
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ستوىاملتوسطاملفوقتدهوراألرا���قليالً نجدأنرا���املتدهورةوفقدرجةالتأثروعندالنظر���مساحةاأل 

)53.6يشكل)بنسبةاملتوسطمنأقلمستوى��عيؤثر���األراتدهورثم،(%26.3يؤثر���األراتدهوريليه،(%

) فوقاملستوىاملتوسطبنسبة (7.8بقوة يؤثردوناملستوىاملتوسطبنسبة األرا��� فتدهور ،(%7.5ثم ،(%

دون�2.6يؤثرع��مستوىمعتدلفوقاملتوسطبنسبة(تدهوراألرا�� قويًا تدهوراألرا���يؤثرتأث��ًا %)،وأخ��ًا

  املستوىاملتوسط.

قطردولة���اإلشارةوتجدربعضتبنتالإلنشاءمشاريععدةتنفيذخاللمن���األراتدهورملواجهةسياسات

 بياناتحولاملواردالطبيعيةاملختلفة، شروعاملسحالهيدرولو��ومشاريعاالستخداماملتكاملللمياهمكقاعدة

  واألرا���ومشروعتنميةالزراعةواملوارداملائية.

 )2005بدولةقطر(مساحةتدهوراالرا���:))15.1خريطة

  

 

 

 

  

   

 
 

 

)4- 15الغايةالنظمحفظكفالة:(االيكلولوجيةقدر��اتعزيزأجلمن،��البيولوتنوعهاذلك��بما،الجبلية
عامبحلولاملستدامةالتنميةلتحقيقعناه��الغ��الاملنافع��توف��2030ع  

 التغطيةمحسوبةللمناطقاملحميةمناملواقعاملهمةللتنوعالبيولو��الجب�� 1- 15-4

  ؤشرالينطبقع��دولةقطرامل
  

15-4 -2 األخضرغطاءالجب��مؤشر  

 ؤشرالينطبقع��دولةقطرامل
  

) التنوع5- 15الغاية فقدان ووقف الطبيعية، املوائل تدهور من للحد وهامة عاجلة إجراءات اتخاذ :(
عامبحلول،والقيام،��انقراضها2020البيولوومنعدة   ،بحمايةاألنواعاملهدَّ

 مؤشرالقائمةالحمراء 1- 15-5

ُفوَتّدرُس  �� باالنقراض املهددة لألنواع الحمراء قائمةال أنشئت�� والحيوانية النباتية األنواع حالةحفظ الئحةُتصِنّ

و السلطةالرسميةالقائمةع��حفظاألنواع��العالم اتحادالحمايةالعال�� ،يصدرها1963 عام .دف��االتحاد

اإلصدارهذاوراءمنمنفئةكلتقييمإعادة��األنواع إ 5كلاألقل��عسنواتعشركلأو،أمكنإذاسنوات.  

2017ةقطرلعامبلغفهرسالقائمةالحمراءالخاصبعددالكائناتالنباتيةوالحيوانيةاملهددةباالنقراضبدول

)10نحو) كائناتم��ا و(5) املرخنوالبم��، الجراوة، الغضا، كائناتنباتيةتشملكلمنالغافالقطري، (5(

الحمراءالقائمةمؤشروبقي والثعلبال��ي. الجربوع،القنفذال��ي، الضب، كائناتحيوانيةتضماألرنبال��ي،

  .(2015 -2017طيلةالف��ة،(0.84حيثلميتخطى(1داألع��البالغ(لألنواعاملهددةباالنقراضأقلمنالح

  جدول 
)15.2(  

)الحمراءالقائمة2015مؤشر -2017(  

201520162017 املؤشر

 0.83 0.84 0.84 مؤشرالقائمةالحمراء

 1 1 1 ع��)مؤشرالقائمةالحمراء(الحداأل 

 0 0 0 دنى)مؤشرالقائمةالحمراء(الحداأل 

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة

وضعت.ولتعزيزصونوحفظالتنوعالحيويووضعالرؤىواألهدافواملشاريعاملستقبليةوالخاصةبالتنوعالحيوي 

قطردولة2004عامالثانيةالوطنيةاالس��اتي�ية��تحدي��اتم��وال،الحيويللتنوع��األوالوطنيةاالس��اتي�ية

 الحيوي بالدولة،2025– 2015(للتنوع الكب��ة املستدامة مكوناتالتنمية ب�ن التوازن تحقيق �� لتسهم ،(

 .بماف��االنظمالحيويةوالحيواناتوالنباتاتوالفطرياتلتخفيفالضغوطالكب��ةع��مكوناتالتنوعالحيوي،
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)4- 15الغايةالنظمحفظكفالة:(االيكلولوجيةقدر��اتعزيزأجلمن،��البيولوتنوعهاذلك��بما،الجبلية
عامبحلولاملستدامةالتنميةلتحقيقعناه��الغ��الاملنافع��توف��2030ع  

 التغطيةمحسوبةللمناطقاملحميةمناملواقعاملهمةللتنوعالبيولو��الجب�� 1- 15-4

  ؤشرالينطبقع��دولةقطرامل
  

15-4 -2 األخضرغطاءالجب��مؤشر  

 ؤشرالينطبقع��دولةقطرامل
  

) التنوع5- 15الغاية فقدان ووقف الطبيعية، املوائل تدهور من للحد وهامة عاجلة إجراءات اتخاذ :(
عامبحلول،والقيام،��انقراضها2020البيولوومنعدة   ،بحمايةاألنواعاملهدَّ

 مؤشرالقائمةالحمراء 1- 15-5

ُفوَتّدرُس  �� باالنقراض املهددة لألنواع الحمراء قائمةال أنشئت�� والحيوانية النباتية األنواع حالةحفظ الئحةُتصِنّ

و السلطةالرسميةالقائمةع��حفظاألنواع��العالم اتحادالحمايةالعال�� ،يصدرها1963 عام .دف��االتحاد

اإلصدارهذاوراءمنمنفئةكلتقييمإعادة��األنواع إ 5كلاألقل��عسنواتعشركلأو،أمكنإذاسنوات.  

2017ةقطرلعامبلغفهرسالقائمةالحمراءالخاصبعددالكائناتالنباتيةوالحيوانيةاملهددةباالنقراضبدول

)10نحو) كائناتم��ا و(5) املرخنوالبم��، الجراوة، الغضا، كائناتنباتيةتشملكلمنالغافالقطري، (5(

الحمراءالقائمةمؤشروبقي والثعلبال��ي. الجربوع،القنفذال��ي، الضب، كائناتحيوانيةتضماألرنبال��ي،

  .(2015 -2017طيلةالف��ة،(0.84حيثلميتخطى(1داألع��البالغ(لألنواعاملهددةباالنقراضأقلمنالح

  جدول 
)15.2(  

)الحمراءالقائمة2015مؤشر -2017(  

201520162017 املؤشر

 0.83 0.84 0.84 مؤشرالقائمةالحمراء

 1 1 1 ع��)مؤشرالقائمةالحمراء(الحداأل 

 0 0 0 دنى)مؤشرالقائمةالحمراء(الحداأل 

  المصدر: وزارة البلدية والبيئة

وضعت.ولتعزيزصونوحفظالتنوعالحيويووضعالرؤىواألهدافواملشاريعاملستقبليةوالخاصةبالتنوعالحيوي 

قطردولة2004عامالثانيةالوطنيةاالس��اتي�ية��تحدي��اتم��وال،الحيويللتنوع��األوالوطنيةاالس��اتي�ية

 الحيوي بالدولة،2025– 2015(للتنوع الكب��ة املستدامة مكوناتالتنمية ب�ن التوازن تحقيق �� لتسهم ،(

 .بماف��االنظمالحيويةوالحيواناتوالنباتاتوالفطرياتلتخفيفالضغوطالكب��ةع��مكوناتالتنوعالحيوي،



٢٠١٨

216

 
 

 

بالذكرأنوجديرا�س��اتيجالخطةأهدافتحقق��الاملستمرةاألنشطةعددبلغقطر��الحيويللتنوع14ية

تخدمصونوتنميةالتنوعالح وبرنامجًا ،ومكافحةوالبيئةالنباتيةال��ية،يويواملواردالوراثيةالحيوانيةمشروعًا

  .التصحر

)6-15الغايةالسبلوتعزيز،الجينيةاملوارداستخدامعنالناشئةللمنافعواملنصفالعادلالتقاسمتعزيز:(
  املناسبةللوصولإ��تلكاملوارد،ع��النحواملتفقعليهدولياً 

15-6 -1 عادلنحو ع�� تقاسماملنافع لكفالة وسياساتية وإدارية اعتمدتأطرتشريعية البلدانال�� عدد
ومنصف  

��27تم2017ينايرناغويااملصادقةبروتوكول��إقطردولةانضمام��عالجينيةاملوارد��عالحصولبشأن

امللحقباتفاقيةالتنوعالبيولو��. وقامتدولةقطروالتقاسمالعادلواملنصفللمنافعالناشئةعناستخدامها

��جاءمالتنفيذالهادفةوالسياساتواإلداريةالتشريعيةاألطرباعتمادبروتوكولكذلك ناغوياللمواردالوراثية.

الدولة صادقتوالزراعةلألغذيةالنباتيةللمواردالدوليةاملعاهدة��عHGHKQLHL 1 /7 /2008��ععالوة،

قرطاجنة14برتوكولمارس/2007 قطردولةواعتمدت.وسياسياتيةوإداريةتشريعيةأطراملنافعتقاسملكفالة

  ).2018-2012لجينيةطيلةالف��ة(الناشئةعناستخداماملواردا

جدول 
)15.3(  

  اعتمادأطرتشريعيةوإداريةوسياساتيةلكفالةتقاسماملنافعع��نحوعادلومنصف
)2012-2018(  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 املؤشر

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم  اعتمادأطرتشريعية(نعم/ال)
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم  اعتمادأطرإدارية(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم  اعتمادسياسات(نعم/ال)
  

بكما(النباتية)الوراثيةاملواردتجميعتصاريحعدد��اجمالغومراكزالخاصةواملؤسساتللجامعاتمنحت��ال

قطربدولةاإلبحاث)الف��ة2015خالل –2017(  25تصريحالعامتصريح�نبواقع2014توزعت)و،9تصاريح(

  .(2016تصاريحعام7و(2017و2015ي��عام

جدول 
)15.4(  

)البحثيةواملؤسساتللجامعاتمنحت��الالتصاريح2017-2012عدد(  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 9 7 9 2 … …  عددالتصاريح

  ...: لم يكن النظام موجود
  المصدر: وزارة البلدية والبيئة
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) منالنباتاتوالحيوانات7- 15الغاية لوقفالصيد���املشروعلألنواعاملحمية إجراءاتعاجلة اتخاذ :(
��عوالطلبالعرضمستويي��ع،املشروعة���ال��يةاألحياءملنتجاتوالتصدي،ا��واالتجار

  السواء

 �جرىصيدهاأواالتجار��اع��نحو���مشروعنسبةاألحياءال��يةاملتجر��ا،ال� 1- 15-7

انخفضت)منقطردولة��قانونية���بطريقةا��املتاجرةتمت��الال��يةاألحياءلعام0.3نسبة(%2015��إ
)0.1عام (%2017)��عاملتاجرةاقتصرتحيث،9عامكائنات (2015)ب�ن ��،()3(ح�نكانالعدد2713ما

عام2017كائنات)ب�ن2843من.(  

جدول 
)15.5(  

��عا��االتجارأوصيدهاجرى��ال،ا��املتجرال��يةاألحياءنسبة
)مشروع���2015نحو-2017(  

 2017 2016 2015 البيان

املتاجرةال��يةاألحياء
 ��ا

 2,840 4,299 2,704  بطريقةقانونية

 3 10 9  بطريقة���قانونية

 2,843 4,309 2,713  املجموع

 %0.1 %0.2 %0.3 نسبةاألحياءال��يةاملتاجرة��ا���قانونية%

  حصاءالمصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جھاز التخطيط واإل

و موظفويقومالفطريةوالحياةواملحمياتالبيئيةالحمايةإلدارةالتابعة"سايتس"والبيئةوحدةالبلديةبوزارة��
أوالبالدداخل��إمنتجا��اأوحيوانيةأونباتيةأنواعأيةريب��بمنعللدولةوالجويةوالبحريةال��يةاملنافذكافة

تنفيذاً  أصدرت.ملقّرراتاالتفاقيةخارجها )الدولةكما رقم 4القانون لسنة (2002الحيوانات صيد بتنظيم
القانونوكذلك،ال��يةوالزواحفوالطيور)19رقملسنة(2004،الطبيعيةومواط��االفطريةالحياةحمايةبشأن

منإالللدولةالجمركيةاملنافذتلكمنتخرجأوتدخلالبحيث،للصقورجوازاتأصدرتبلبذلكتكتفولم
سواءباالنقراضاملهّددةاألنواعكافةبحمايةالدولةاهتماميؤكد كانتنباتيةأوخاللإبرازالوثائقاملطلوبة،ما

  .حيوانية

وت ��األطرافوالدول ��دفتبادلاملعلوماتاتتعاوندولةقطرمعالشرطةالدولية(اإلن��بول) فاقية(سايتس)
املصادقةعنفضاًل،الدولة��إإدخالهايتم��الالفطريةبالكائناتاملتعلقةوالوثائقاإلجراءاتسالمةمنللتأكد

املحافظةاتفاقية��بموجبعالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدول��الطبيعيةومواط��االفطريةالحياة��ع
)رقم43املرسوملعام(2003.  

)8-15الغايةوتقليلواملياه���لألرااإليكولوجيةالنظم��إالغازيةالغريبةاألنواعإدخالملنع��تداباتخاذ :(
  2020 ذاتاألولويةأوالقضاءعل��ا،بحلولعامأثرذلكإ��حد�ب��،ومراقبةاألنواع

15-8 -1 األنواع إدخال ملنع كافية وتخصصموارد ذاتصلة، تشريعاتوطنية تعتمد ال�� البلدان نسبة
 الغريبةالغازيةإ��النظماإليكولوجيةأومراقب��ا

الغريبةاألنواعبمراقبةالصلةذاتالوطنيةالتشريعاتقطردولة��تتوفراملاليةاملواردتتوفروكذلك،املجتاحة
  .))2012-2018الكافيةملنعأوالسيطرةع��األنواعالغريبةالغازيةوذلكطيلةالف��ة
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جدول 
)15.6(  

الغريبةاألنواعإدخالملنعكافيةمواردوتخصص،صلةذاتوطنيةتشريعاتتوفرمدى
  )2012-2018(الغازيةإ��النظماإليكولوجيةأومراقب��ا

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 املؤشر

الصلةذاتوطنيةتشريعات
املجتاحةالغريبةاألنواعبمراقبة

 (نعم/ال)
  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم

لالجراءالالزمةاألموالاتاحة
 املتبع(نعم/ال)

  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم

الخاصةالغايةفإنعليهواملياه���لألرااإليكولوجيةالنظم��إالغازيةالغريبةاألنواعإدخالملنع��تدابباتخاذ

لهااملحدداملوعدقبلمتحققةعل��االقضاءأواألولويةذاتاألنواعومراقبة،��ب�حد��إذلكأثر2020وتقليل

  ب����منثمانسنوات.

)للجهود-15الغايةالعامليالدعمتعزيز الراميةإ��مكافحةالصيد���املشروعلألنواعاملحميةواالتجارج):
فرص��عالحصول��إ��الس��عاملحليةاملجتمعاتقدراتزيادةتشملبوسائلوذلك،ا��

  سبلكسبالرزقاملستدامة

  نسبةاألحياءال��يةاملتجر��ا،ال��جرىصيدهاأواالتجار��اع��نحو���مشروع1-ج-15

)��حواقطردولة��قانونية���بطريقةا��املتاجرةتمت��الال��يةاألحياءنسبة0.1بلغتلعام(%2017أنبعد

)النسبة0.3كانتعام(%2015)��عاملتاجرةاقتصرتحيث،9عامكائنات(2015)ب�ن2704ماكانح�ن��،(

  .)2843منب�ن(2017)كائناتعام3العدد(

جدول 
)15.7(  

��عا��االتجارأوصيدهاجرى��ال،ا��املتجرال��يةاألحياءنسبة
)مشروع���2017-2015نحو(  

 2017 2016 2015 البيان

املتاجرةال��يةاألحياء
  ��ا

 2,840 4,299 2,704  بطريقةقانونية

 3 10 9  بطريقة���قانونية

 2,843 4,309 2,713  املجموع

األحياءقانونية%نسبة���ا��املتاجرة0.1 %0.2 %0.3  ال��ية% 

  حصاءالمصدر: وزارة البلدية والبيئة وحسابات جھاز التخطيط واإل

اتفاقيةتطبيقباملعنيةالدوليةوالهيئاتواملنظماتالدو��املجتمعمعتتعاون قطردولةأنإ��اإلشارةوتجدر

منللحدالدوليةالجهودوتدعمباالنقراض،املهددةال��يةوالنباتاتبالحيواناتالدوليةالتجارةتنظمال��سايتس

  .��اواالتجارال��يةحياءلأل املشروع���الصيد
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 القولقدوخالصةقطردولةفإن،بالهدفاملرتبطةالغاياتبعضتحقيق��نجحت

حيثانضالخامس بحفظعشر، االتفاقياتاملعنية من الحيويمتللعديد التنوع

عاممنذالحيويللتنوعالدولية1996كاالتفاقيةالتصحرملكافحةالدوليةواالتفاقية،

 املهددة1999عام الفطرية بالكائنات االتجار بتنظيم الخاصة الدولية واالتفاقية ،

 عام اإلحيائية2001باالنقراض"سايتس" للسالمة الدو�� وكذلكبرتوكولقرطاجنة ،

 الحيوي).2007عام للتنوع الثانية الوطنية االس��اتجيية وضعتالدولة -2015كما

  )وال��اشتملتع��تنفيذبرامجومشاريعتسهم��إيقاففقدانالتنوعالحيوي.2025
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التشجيعع��إقامةالهدفالسادسعشر:
التنميةتحقيقأجلمنأحدف��اش مجتمعاتمساملةالُ��مَّ
وبناء،العدالة��إالجميعوصولإمكانيةوإتاحة،املستدامة

��عللجميعوشاملةللمساءلةوخاضعةفعالةمؤسسات
 جميعاملستويات

 

تستندإ��اح��امحقوقاإلنسانوسيادةيتو��الهدفالسادسعشرإقامةمجتمعاتمساملةال��م�ف��اأحدو 

  القانونوصالحالحكمع��جميعاملستويات،وإ��مؤسساتشفافةوفعالةوخاضعةللمساءلة.

 والتشريعية التحتية تطويرالبنية ع�� املساواةعملتالدولة قيم تسوده مجتمع بناء إ�� الهادفة واملؤسسية

بإطالقاالس��اتجيةالوطنية2003قاإلنسان،كماقمتالدولة��عاموالعدالةوعدمال��م��وذلكلتعزيزحقو 

الجهودمن���بالكالدولةوقامت،بالبشراالتجارملكافحةاألخرىالصعيد��عسواءبالبشراالتجارمكافحةلتعزيز

تبنتالدولةبرامجوأنشطةلرفعأداءاملؤسساتاملع كما نيةبتعزيزسلطاتالتشري��أوالتوعويأواملؤس���،

  القانونبمايضمنوصولكافةالفئات��املجتمعللعدالة.
  

)كل1-16الغاية��الوفياتمعدالتمنبهيتصلوماالعنفأشكالجميعمن���كبقدرالحد:( مكان  
  

16-1 -1 لكلالعمدالقتلضحايا100,000عددالجنسونوعالعمرحسب،نسمة 

��العمدالقتلضحاياعددارتفع)منقطر0.2دولةعامالسكانمنالفمائةلكل(2015)��0.4إحالة(

عامالسكانمنألفمائة2018لكل ) مقارنة100أيبنسبةارتفاعقدرها الذكورعند املعدل ويرتفع .(%

)بلغحيث،0.5باإلناثعامنسمةألفمائةلكل(2018)بـــــــــاإل 0.0مقارنةعند(.ناث  

جدول 
)16.1(  

العمدعددالقتلضحايا100,000لكلنسمةالجنسحسب)2015 -
2018(  

2015201620172018  الجنس

 0.5 0.5 0.4 0.3 ذكور 

 0.0 0.1 0.8 0.2 اناث

 0.4 0.4 0.5 0.2  املجموع

  حصاءالمصدر: وزارة الداخلية وحسابات جھاز التخطيط واإل
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الفئةعندمعدل��أعفشكلت،العمرتقدمكلماالسكانمنألفمئةلكلالعمدالقتلضحاياارتفاعويالحظ
)15العمرية-64)بلغتسنة(0.4عام(2018)منأقلالعمريةللفئةبالنسبة )سنةوكذلك،15كانتصفرًا

)العمرية65الفئة��فاكسنة(.. 

جدول 
)16.2(  

 العمدضحايعدد القتل ا حسبالجنسوالفئاتنسمة100,000لكل
  ))2015-2018العمرية

 2015201620172018  الفئةالعمرية  الجنس

  ذكور 
من15أقل0.0 0.0 0.0 0.0  سنة 

15-640.5 0.6 0.4 0.3 سنة 

65��ف�ك0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 

 اناث
من15أقل0.0 0.0 0.6 0.0  سنة 

15-640.0 0.2 0.9 0.2 سنة 

65��ف�ك0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 

 املجموع
من15أقل0.0 0.0 0.3 0.0  سنة 

15-640.4 0.5 0.5 0.3 سنة 

65��ف�ك0.0 0.0 0.0 0.0 سنة 

  حصاءالمصدر: وزارة الداخلية وحسابات جھاز التخطيط واإل

16-1 -2 لكلبال��اعاتاملتصلة100,000الوفياتحسب،والسببنسمةوالجنسالعمر 

عددمؤشر��عانعكسالذياألمر،أنواعهابمختلفال��اعاتمنتخلو��الالعالمدولضمنقطردولةتصنف

)���الفطيلة وهذايعكسإ��حدكب��قيمالعدالة2018-2015الوفياتاملرتبطةبال��اعاتوال��سجلتصفرًا .(

 املجتمعالقطري.والتسامح،واألمناملجتم��ال��تسود

جدول 
)16.3(  

لكلبال��اعاتاملتصلةالوفيات100,000عدد)2015نسمة-2018(  

2015 201620172018

0 0 0 0 

  المصدر: وزارة الداخلية

خاللمننزاعاتشهدت املناطقال�� ��الوفيات التقليلمنعدد كانتسباقةإ�� يم��دولةقطرأ��ا إنما
الوساطات،واالستقراراألمنبسط��ساهمت��والالعالمدولمن���الك��املتنازعةاألطرافب�نا��قامت��ال

 مماانعكسإيجابيًا��تخفيضالوفياتالناجمةعنالصراعاتاملسلحة.

 نسبةالسكانالذينتعرضواللعنفالبدنيأوالنف���اوالجن���خاللا����عشرشهرًاالسابقة 3- 16-1

ارتفعاللعنفتعرضواالذينالسكانعددمن���ا�جنأو���النفأوشخص922(لبدني(عام )1038إ��2015)ًا
عامشخص )شخص،حيث610الذكورمقارنةباإلناث،حيثبلغعدداألشخاص،)ويرتفعالعددعند2018ًا
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بأ لعام58.8ة(هميةنسبيشكلوا مناإلجما�� (%2018السكاننسبةوتبقى ،بمختلف للعنف الذينتعرضوا
)تتخطىلمحيث،قطردولة��جدًامنخفضةالسكان��اجمامن0.1أشكاله.(% 

جدول 
)16.4(  

عددونسبةحسب أوالجن��� للعنفالبدنيأوالنف��� السكانالذينتعرضوا
  ))2015-2018الجنس

 2015201620172018 البيان

  العدد
 1,038 1,237 1,284 922 املجموع

 610 847 924 641 ذكور 

 428 390 360 281 اناث

  منالنسبة
 ا�ما��السكان

 0.0 0.0 0.0 0.0  املجموع

 0.0 0.0 0.0 0.0  ذكور 

 0.1 0.1 0.1 0.0  اناث

  حصاءالمصدر: وزارة الداخلية وحسابات جھاز التخطيط واإل
  

ع�� 4- 16-1 تجوالهم عند باألمان يشعرون الذين السكان ال��نسبة املنطقة أنحاء �� بمفردهم األقدام
 يعيشون���ا

ف��ايعيشون��الاملنطقةحول��واملسالحركةعندواألمانباألمنواملقيم�ناملواطن�نمنقطرسكانجميعيشعر
يرجعبالدرجةاألساسية���نجاحالخططوال��ام�ال��تتبناهوزارةالداخلية��بسطاألمن��ربوعا لبالدوهذا

املعطياتتؤكدهوهذا األمرالذيجعلالجميعيشعرباألمانوالطمأنينةعنداملس����أيوقتمنأوقاتاليوم.
،ف��ايسكنون��الاملنطقةحولبمفردهم��السعندباآلمانيشعرونالذينالسكانبنسبةالخاصةاإلحصائية

)نسبةتحقق�����تش��100وال)الف��ةطيلة(%2012-2018.(  

  نسبةالسكانالذينيشعرونباألمانعندتجوالهمع��األقدام)16.1(:شكل
)ا���يعيشون��الاملنطقةأنحاء��2012بمفردهم-2018( 

  
،والسالماالقتصادمعهدعنالصادرالسالممؤشر��املنطقةدولطليعة��ُتعدقطردولةفإنبالذكروجدير

الدولضمنصنفتحيثلعام��العالالسالممؤشر��مرتفعوسالمبأمنتتمتع��2018ال.  

100 100 100 100 100 100 100
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)2-16الغايةالعنفأشكالوجميعبالبشرواالتجارواالستغاللاملعاملةسوءمناألطفاللهمايتعرضإ��اء:(
  والتعذيب

16-2 -1 وواحدةسنةب�نأعمارهم�ت��اوالذيناألطفال17نسبةو/أوبدنيعقابأليتعرضواوالذينسنة
 إعتداءنفسانيمنقبلمقدميالرعاية��الشهراملا���

)ب�ن 14-2بلغتنسبةاألطفالالذينت��او�أعمارهمما والذينتعرضوا لحالةمنالتأديب���العنيفسنة)
)39.6وترتفع ،(%)بلغتحيث بلغت(41.5النسبةعنداإلناثمقارنةبالذكور، بينما عن%37.9)، الذكور،د%)

)العمريةالفئةعندالنسبة9-5وترتفع)��إلتصل،(42.5سنوات)العمريةالفئةعندوتنخفض،(%2 -4،(سنوات
)بلغت36.5حيث،االسرةلرب��التعلياملستوىيرتفعكلماالنسبةوترتفع.(%)��إالنسبةوصلت42.7حيث(%

  ��حالةكونرباالسرةيحملمؤهاًلجامعيًافمافوق.

 األطفال فبلغتنسبة للعقابالنف��� بالنسبة العمرأما ��)2-14سنوات( تعرضوا عقابنف���الذين إ��
)37.9)الذكورعندوترتفع،(%46.4)اإلناثمعباملقارنة(%39.8النسبةتزداد ارتفعالعمر،حيثماكل%)،كما

)47.4بلغت) العمرية الفئة ��األطفالعند (%10-14) مقارنة (35.4سنة) العمرية عندالفئة (%2 -4،(سنة
حيث،األسرةلرب��التعلياملستوىانخفضكلما���النفالعقاببلغتويزدادالنسب)قرابة50ةكونحالة��(%

  يماالبتدائي.سرة��مستوىدونالتعليموالتعلرباأل 

%)لجميعالفئات6.4تعرضواإ��عقاببدنيشديدبحدود(الذين)سنوات��)2 -14العمروكانتنسبةاألطفال
)النسبةبلغتحيث انخفضعمرالطفل، تزدادكلما عندالفئةالعمرية(8.5العمريةو�� (%2-4كما سنة)،

،تعليمدوناألسرةربكونحالة��أيضًاوترتفع)النسبةبلغت15.6حيث.(%  

)العمر �� األطفال 14)- 2وبلغتنسبة أيعقاببدني إ�� الذينتعرضوا الذكور 34.3سنة) عند وتزداد ،(%
)37.7)بلغتحيث،باإلناثمقارنة(%30.4أما،(%العمرمنحيث)النسبةبلغتفقد،35.6عند(%)14-10عمر

بةكلما،(%وترتفعالنس32.5سنوات)،حيثبلغت(9-5عمر(قلتعندو سنة)،2 -4)عندعمر(35.2سنوات)،و(
  سنوات).(%2-4بالنسبةللفئةالعمرية(50سرة،حيثاق��بتمن(انخفضمستوىتعليمرباأل 

جدول 
)16.5(  

 )2012سنةوفقًالطريقةتأديبالطفل2-14)فالالذينت��او�أعمارهمب�ننسبةاألط

  البيان

نسبةالعمر��2األطفال-14:��إتعرضواالذينسنة  

���تأديب
 عنيففقط

عقاب
 نف���

أيأسلوبتأديب عقاببدني
أيعقاب عنيف

 بدني
 شديد

 الجنس
 53.1 6.6 37.7 46.4 37.9 ذكور 

 46.3 6.1 30.4 39.8 41.5 إناث

  العمر
 (بالسنوات)

2 –446.5 8.5 35.2 35.4 36.5  سنة 

5 –949.0 5.4 32.5 43.2 42.5 سنة 

10 –1452.6 6.3 35.7 47.4 38.1 سنة 
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)2-16الغايةالعنفأشكالوجميعبالبشرواالتجارواالستغاللاملعاملةسوءمناألطفاللهمايتعرضإ��اء:(
  والتعذيب

16-2 -1 وواحدةسنةب�نأعمارهم�ت��اوالذيناألطفال17نسبةو/أوبدنيعقابأليتعرضواوالذينسنة
 إعتداءنفسانيمنقبلمقدميالرعاية��الشهراملا���

)ب�ن 14-2بلغتنسبةاألطفالالذينت��او�أعمارهمما والذينتعرضوا لحالةمنالتأديب���العنيفسنة)
)39.6وترتفع ،(%)بلغتحيث بلغت(41.5النسبةعنداإلناثمقارنةبالذكور، بينما عن%37.9)، الذكور،د%)

)العمريةالفئةعندالنسبة9-5وترتفع)��إلتصل،(42.5سنوات)العمريةالفئةعندوتنخفض،(%2 -4،(سنوات
)بلغت36.5حيث،االسرةلرب��التعلياملستوىيرتفعكلماالنسبةوترتفع.(%)��إالنسبةوصلت42.7حيث(%

  ��حالةكونرباالسرةيحملمؤهاًلجامعيًافمافوق.

 األطفال فبلغتنسبة للعقابالنف��� بالنسبة العمرأما ��)2-14سنوات( تعرضوا عقابنف���الذين إ��
)37.9)الذكورعندوترتفع،(%46.4)اإلناثمعباملقارنة(%39.8النسبةتزداد ارتفعالعمر،حيثماكل%)،كما

)47.4بلغت) العمرية الفئة ��األطفالعند (%10-14) مقارنة (35.4سنة) العمرية عندالفئة (%2 -4،(سنة
حيث،األسرةلرب��التعلياملستوىانخفضكلما���النفالعقاببلغتويزدادالنسب)قرابة50ةكونحالة��(%

  يماالبتدائي.سرة��مستوىدونالتعليموالتعلرباأل 

%)لجميعالفئات6.4تعرضواإ��عقاببدنيشديدبحدود(الذين)سنوات��)2 -14العمروكانتنسبةاألطفال
)النسبةبلغتحيث انخفضعمرالطفل، تزدادكلما عندالفئةالعمرية(8.5العمريةو�� (%2-4كما سنة)،

،تعليمدوناألسرةربكونحالة��أيضًاوترتفع)النسبةبلغت15.6حيث.(%  

)العمر �� األطفال 14)- 2وبلغتنسبة أيعقاببدني إ�� الذينتعرضوا الذكور 34.3سنة) عند وتزداد ،(%
)37.7)بلغتحيث،باإلناثمقارنة(%30.4أما،(%العمرمنحيث)النسبةبلغتفقد،35.6عند(%)14-10عمر

بةكلما،(%وترتفعالنس32.5سنوات)،حيثبلغت(9-5عمر(قلتعندو سنة)،2 -4)عندعمر(35.2سنوات)،و(
  سنوات).(%2-4بالنسبةللفئةالعمرية(50سرة،حيثاق��بتمن(انخفضمستوىتعليمرباأل 

جدول 
)16.5(  

 )2012سنةوفقًالطريقةتأديبالطفل2-14)فالالذينت��او�أعمارهمب�ننسبةاألط

  البيان

نسبةالعمر��2األطفال-14:��إتعرضواالذينسنة  

���تأديب
 عنيففقط

عقاب
 نف���

أيأسلوبتأديب عقاببدني
أيعقاب عنيف

 بدني
 شديد

 الجنس
 53.1 6.6 37.7 46.4 37.9 ذكور 

 46.3 6.1 30.4 39.8 41.5 إناث

  العمر
 (بالسنوات)

2 –446.5 8.5 35.2 35.4 36.5  سنة 

5 –949.0 5.4 32.5 43.2 42.5 سنة 

10 –1452.6 6.3 35.7 47.4 38.1 سنة 
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جدول 
)16.5(  

 )2012سنةوفقًالطريقةتأديبالطفل2-14)فالالذينت��او�أعمارهمب�ننسبةاألط

  البيان

نسبةالعمر��2األطفال-14:���تعرضواالذينسنة  

���تأديب
 عنيففقط

عقاب
 �ف���

أيأسلوبتأديب عقاببدني
أيعقاب عنيف

 بدني
 شديد

املستوى
لربالتعليمي

 رةاألس

 62.9 15.6 49.3 56.5 28.4 دونتعليم

 64.9 4.5 47.2 58.5 25.5 ابتدائي

 60.2 6.9 40.1 55.4 33.9 إعدادي

 54.4 7.9 37.1 45.8 39.0 ثانوي 

 44.6 5.2 30.2 38.4 42.7 جام�يفمافوق 

العمر��األطفال2نسبة-14
:���تعرضواالذينسنوات 

39.6 37.9 46.4 37.7 6.6 

Total 39.6 43.3 34.3 6.4 49.9 

    مسح العنقودي متعدد المؤشرات المصدر: 

) العمرية تعرضاألطفالمنالفئة أنتنخفضنسبة تأديب14-2ومناملتوقع أليحالة عنيفأو���سنة)

باملدارستقام��الوالتوعيةاإلرشادحاالتتكثيفمعوالبدني���النفالعقابلحاالتبالنسبةوكذلك،عنيف

وتطوير  ألرباباألسرخاللالسنواتالقادمة،  املؤهالتالعلمية الرتفاع أيضًا التأديباملدر���وكنتيجة نظام

وتعزيزثقةالطالببنفسهوتوعيته،التكثيفمنحصصاإلصغاءليصبحنظامتعديلسلوكيوقائيالعقابي،و 

  .بالجوانباإليجابيةلديه

 نسمة،بحسبالجنسوالعمروشكلاالستغالل100،000تجاربالبشرلكلعددضحايااإل 2- 16-2

اإلتجاربالبشرلكلمائةأ طيلةالف��ة(بلغعددضحايا وهذا2018،(-2012لفمنالسكان�يدولةقطرصفرًا

 إ��يرجعاملبذولةيالجهود�بالدولة املؤسساتقبلمنبالبشراإلتجارجريمةومعاقبةوقمعمنعمجالفقد،

��عالتصديقي�الدو�يللمجتمعقطردولةاتفاقيةانضمت مماأل�املنظمةالجريمةملكافحةاملتحدةوقمعمنعي

،وع��املستوىالتشري�ي،فقدأصدرتالدولةعدةتشريعاتشخاصخاصةالنساءواألطفالومعاقبةاإلتجارباأل

تقومملكافحةاإلتجاربالبشر،وع��املستوىاملؤس���أنشأتالدولةاللجنةالوطنيةملكافحةاالتجاربالبشر،ال��

إ��املسؤول�نالحكومي�ن،تجاربابتقديمالتدريبملكافحةاإل لبشر���ومفتالقضاة�واس��داالعملواملو�ف�ن

  تجاربالبشر.حمالتالتوعيةالعامةملكافحةاإل،وكذلكتنظيمالدبلوماسي�ن

   

 
 

 

جدول 
)16.6(  

  )2012-2018نسمة100،000)تجاربالبشرلكلعددضحايااإل

2012 201320142015201620172018 

0 0 0 0 0 0 0 

  المصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان

اآلنع��إدراجاملسائلاملرتبطةبمكافحةاالتجاربالبشر��املناهجاألكاديمية��جدراإلشارةإ��أنالدولةتعملوت

،والجامعاتاملدارسف��ابمااملختلفةالتعليميةاملراحلبالبشراالتجارملكافحةوالوطنيةالدولية��املعايوإدماج

  املسؤوليةاالجتماعيةللشركات.��السياساتال����د�إ��تعزيز 

)3-16الغاية��إالجميعلوصولالفرصتكافؤوكفالة��والدو���الوالصعيدين��عالقانونسيادةتعزيز:(
  العدالة

16-3 -1 ��إ منإيذاء له تعرضوا عما الذينأبلغوا السابقة عشرشهرًا العنفخاللا���� ضحايا نسبة
 اتتسويةال��اعاتاملع�����ارسمياً السلطاتاملختصةأو����امنآلي

من السلطاتاملختصةأو���ها إ�� لهمنإيذاء تعرضوا عما العنفالذيأبلغوا ضحايا آلياتانخفضعدد

)منرسميًاا�����املعال��اعاتعام1962تسويةضحية(2015)��1567إعامضحية(2018،انخفاضبنسبة

)20.1قدرها(%ضحاياعددويرتفع،بالنساءمقارنةالرجالعندالعنف)الذكورعندالعددبلغحيث،1022(أي

)نسبته مناإلجما��65.2ما (% ضحية،545بلغالعددعنداإلناث،)بينما ()نسبة34.8شكلت��اإلجمامن (%

2018لعام.  

جدول 
)16.7(  

من له تعرضوا عما أبلغوا العنفالذين ضحايا السلطاتعدد إ�� إيذاء
)رسميًاا�����املعال��اعاتتسويةآلياتمنا����أو2015املختصة-2018(  

 2015201620172018  البيان

 1567 1849 2148 1962 املجموع

 1022 1281 1530 1321  ذكور 

 545 568 618 641  اناث

  مالحظه: تشمل على بالغات االيذاء والبسيط وااليذاء الشديد
  حصاءالمصدر: وزارة الداخلية وحسابات جھاز التخطيط واإل

  

16-3 -2 ���املحكوماملحتجزونالسجناءمجموعمنكنسبة���عل  

ع عل��مبلغ املحتجزين���املحكوم )دد الف��ة طيلة  قطرصفرًا دولة ��2015-2018 (نسبةأن �ع�� وهذا ،

عل��ماملحكوم���املحتجزينباملائةبلغتصفر)عددهمالبالغامل�جون�ن��إجماسجين1360من(عام2018ًا،

  والقانوناإلنسانيالدو��.،وتعكسدرجةاإلل��امالعا��بحقوقاإلنسان،دولةقطرالحالةتتم����اوهذه
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جدول 
)16.6(  

  )2012-2018نسمة100،000)تجاربالبشرلكلعددضحايااإل

2012 201320142015201620172018 

0 0 0 0 0 0 0 

  المصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان

اآلنع��إدراجاملسائلاملرتبطةبمكافحةاالتجاربالبشر��املناهجاألكاديمية��جدراإلشارةإ��أنالدولةتعملوت

،والجامعاتاملدارسف��ابمااملختلفةالتعليميةاملراحلبالبشراالتجارملكافحةوالوطنيةالدولية��املعايوإدماج

  املسؤوليةاالجتماعيةللشركات.��السياساتال����د�إ��تعزيز 

)3-16الغاية��إالجميعلوصولالفرصتكافؤوكفالة��والدو���الوالصعيدين��عالقانونسيادةتعزيز:(
  العدالة

16-3 -1 ��إ منإيذاء له تعرضوا عما الذينأبلغوا السابقة عشرشهرًا العنفخاللا���� ضحايا نسبة
 اتتسويةال��اعاتاملع�����ارسمياً السلطاتاملختصةأو����امنآلي

من السلطاتاملختصةأو���ها إ�� لهمنإيذاء تعرضوا عما العنفالذيأبلغوا ضحايا آلياتانخفضعدد

)منرسميًاا�����املعال��اعاتعام1962تسويةضحية(2015)��1567إعامضحية(2018،انخفاضبنسبة

)20.1قدرها(%ضحاياعددويرتفع،بالنساءمقارنةالرجالعندالعنف)الذكورعندالعددبلغحيث،1022(أي

)نسبته مناإلجما��65.2ما (% ضحية،545بلغالعددعنداإلناث،)بينما ()نسبة34.8شكلت��اإلجمامن (%

2018لعام.  

جدول 
)16.7(  

من له تعرضوا عما أبلغوا العنفالذين ضحايا السلطاتعدد إ�� إيذاء
)رسميًاا�����املعال��اعاتتسويةآلياتمنا����أو2015املختصة-2018(  

 2015201620172018  البيان

 1567 1849 2148 1962 املجموع

 1022 1281 1530 1321  ذكور 

 545 568 618 641  اناث

  مالحظه: تشمل على بالغات االيذاء والبسيط وااليذاء الشديد
  حصاءالمصدر: وزارة الداخلية وحسابات جھاز التخطيط واإل

  

16-3 -2 ���املحكوماملحتجزونالسجناءمجموعمنكنسبة���عل  

ع عل��مبلغ املحتجزين���املحكوم )دد الف��ة طيلة  قطرصفرًا دولة ��2015-2018 (نسبةأن �ع�� وهذا ،

عل��ماملحكوم���املحتجزينباملائةبلغتصفر)عددهمالبالغامل�جون�ن��إجماسجين1360من(عام2018ًا،

  والقانوناإلنسانيالدو��.،وتعكسدرجةاإلل��امالعا��بحقوقاإلنسان،دولةقطرالحالةتتم����اوهذه
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جدول 
)16.8(  

��غاملحكوماملحتجزون)السجناءمجموعمنكنسبة���2015عل-2018( 

 2015201620172018 

 0 0 0 0  *عدداملحتجزينغ��املحكومعل���

 1,360 1464 1387 850  **اجما��عددالسجناء

عل���كنسبةماملحتجزونغ��املحكو نسبة
  منمجموعالسجناء

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

ن بدون محاكمة: احتجاز االشخاص الذين ينتظرون المحكمة دون مبرر أي أن االحتجاز ليس و* المحتجز
  وحماية الضحايا أو الشھود أو منع ارتكاب جرائم اخرى ضروريا ألسباب مثل منع الفرار 

  ** اجمالي عدد السجناء: يشمل اجمالي عدد السجناء نھاية العام
  المصدر: وزارة الداخلية

  

الحدبقدركب��منالتدفقاتغ��املشروعةلألموالواألسلحة،وتعزيزاس��داداألصولاملسروقة):4-16الغاية(
عامبحلول،املنظمةالجريمةأشكالجميعومكافحة2030و�عاد��ا  

االجمال 1- 16-4 لدوالراتيالقيمة الحالية (بالقيمة والخارجة الداخلة املشروعة غ�� املالية للتدفقات ة
املتحدة)الواليات 

رمشروعة،لاألموالوتدفقاألموالبطريقةغ�ةفيمايتعلقبالحدمنعملياتغستبنتالدولةسياساتصارم
البالدتشهدلمحيث)الف�رة2018-2013خاللبلغت،املشروعةغ�رباألمواليتعلق )سوىحاالتبسيطةفيما

األق��� )8حدها عام حاالت (2017)و فساد حال�� 6م��ا بينما حاالتغسلأموال، (حاالت انخفضعدد
،وحالةواحدةتتعلقبغسل(حاالتم��احالتانتتعلقبالرشوة،3حيثبلغ(2018ألموالغ�راملشروعة��عاما

  ،والجدولالتا��يب�نذلك.أموال

جدول 
)16.9(  

  ))2013-2018املشروعةحسبنوعهاموالغ��عددحاالتاأل 

 201320142015201620172018  النوع

 2 2 4 6 1 0  الفساد(الرشوة)

غسل)1 6 1 1 0 1  موال)أالجنائية 

 0 0 0 0 0 0  التجارية

 3 8 5 7 1 1  املجموع

  المصدر: وزارة الداخلية

املاليةللتدفقاتالنقديةبالقيمةيتعلقفيماأماشهغ�رفقد،قطردولة���الواردةاملشروعةمن دتانخفاضًا
مالي�ندوالر 3( ( 2013)عام قرابة ���71 ألفدوالرعام (2018للتدفقات بالنسبة ونفسال���� ،غ�ر املالية

،حيثانخفضتقيمةهذهالتدفقاتمننحوارجفقدشهدت��األخرىانحساراً قطرللخاملشروعةالصادرةمن
)457.6عامدوالرألف(2013)���11.8أ(عامدوالر2018لف.  

 
 

 

جدول 
)16.10(  

ةللتدفقاتاملالية���املشروعةالداخلةوالخارجة(بالقيمةالحاليةيالقيمةاالجمال
)(املتحدةالواليات2013لدوالرات-2018(  

 201320142015201620172018 اتجاةالتدفق

   3,000,000 0 827,397 26,027 618,600 70,945الواردة

   0 457,600 134,821 54,795 154,468 11,773الصادرة

  المصدر: وزارة الداخلية

قطردولةالمتالكيرجعمشروعة��غبطريقةاألمواللتدفقالحاالتعدد��االنخفاضهذاأن��إاإلشارةوتجدر
،حيثتقومجهاتإنفاذتجياتوطنيةملكافحةغسلاألموالملنظومةقويةوفعالة��نطاقتطبيقآلياتواس��ا

تنف يالقانونبالعملع�� الوطنية اللجنة تحتمظلة غسلاألموالوتمو ذها للمعاي��يلاإل ملكافحة رهابوفقًا
الحدالدوليةاملختصة،وقدساهمذلك��واملمارساتالدولية��ذاتالخصوصوبالتنسيقمعالهيئاتواملنظمات

  منتدفقاألموالغ��املشروعة.

أواملسلمةال��تحرتنسبةاأل  2- 16-4 ���سلطةاملختصةالسلحةاملضبوطةأواملعثورعل��ا عنمصدرها
  املشروع/ظروفهاأوتثبتتمنذلك،تمشيًامعالصكوكالدولية

األسلحةعددارتفع)مناملشروع��غمصدرهاعناملختصةالسلطاتتحرت��الاملضبوطة14الخفيفةقطعة(
عام2012سالح)��28إعامسالحقطعة(2018)بلغتزيادةبنسبةتسجل100أيولم،(%أيحتقييدالة

)الف��ةسوى 2018-2012طيلة(��2018عامتقييدتم��الالخفيفةاألسلحةعددبلعحيث،)74هالمبينما،(
  ).2018-2012ثرلسالحخفيفطيلةالف��ة(اءأفقتتسجلحالةا

بالنسبةلألسلحةاملتوسطةفلمتسجلحالةضبطلسالحطيلةالف��  (أما 2018-2012ة باستثناء (2018عام،
حمتوسطغ��مشروعسوىحيثتمضبطحالةواحدةلسالحمصدرهغ��مشروع،ولمتسجلحالةلتقييدسال 

2018عام)سجلتحيث حالة27، أ) ولميتمتسجيلأيحالةاقتفاء ،مشروع��غ ثرلسالحمتوسطمصدره
)الف��ة2018-2012طيلة(.  

جدول 
)16.11(  

سلحةاملضبوطةأواملعثورعل��اأواملسلمةال��تحرتسلطةاملختصةعنمصدرهااأل عدد
)الدوليةالصكوكمعتمشيًا،ذلكمنتثبتتأواملشروع/ظروفها���2012-2018(  

 2018 20132014201520162017 2012 البيان

سلحةأ
  خفيفة

 28 19 30 31 21 12 14  ضبط

 46 0 0 0 0 0 0  تقييد

0 0 0 0 0 0 0  ثرأاقتفاء 

سلحةأ
  متوسطة

 1 0 0 0 0 0 0  ضبط

 27 0 0 0 0 0 0  تقييد

0 0 0 0 0 0 0  ثرأاقتفاء 

  المصدر: وزارة الداخلية
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جدول 
)16.10(  

ةللتدفقاتاملالية���املشروعةالداخلةوالخارجة(بالقيمةالحاليةيالقيمةاالجمال
)(املتحدةالواليات2013لدوالرات-2018(  

 201320142015201620172018 اتجاةالتدفق

   3,000,000 0 827,397 26,027 618,600 70,945الواردة

   0 457,600 134,821 54,795 154,468 11,773الصادرة

  المصدر: وزارة الداخلية

قطردولةالمتالكيرجعمشروعة��غبطريقةاألمواللتدفقالحاالتعدد��االنخفاضهذاأن��إاإلشارةوتجدر
،حيثتقومجهاتإنفاذتجياتوطنيةملكافحةغسلاألموالملنظومةقويةوفعالة��نطاقتطبيقآلياتواس��ا

تنف يالقانونبالعملع�� الوطنية اللجنة تحتمظلة غسلاألموالوتمو ذها للمعاي��يلاإل ملكافحة رهابوفقًا
الحدالدوليةاملختصة،وقدساهمذلك��واملمارساتالدولية��ذاتالخصوصوبالتنسيقمعالهيئاتواملنظمات

  منتدفقاألموالغ��املشروعة.

أواملسلمةال��تحرتنسبةاأل  2- 16-4 ���سلطةاملختصةالسلحةاملضبوطةأواملعثورعل��ا عنمصدرها
  املشروع/ظروفهاأوتثبتتمنذلك،تمشيًامعالصكوكالدولية

األسلحةعددارتفع)مناملشروع��غمصدرهاعناملختصةالسلطاتتحرت��الاملضبوطة14الخفيفةقطعة(
عام2012سالح)��28إعامسالحقطعة(2018)بلغتزيادةبنسبةتسجل100أيولم،(%أيحتقييدالة

)الف��ةسوى 2018-2012طيلة(��2018عامتقييدتم��الالخفيفةاألسلحةعددبلعحيث،)74هالمبينما،(
  ).2018-2012ثرلسالحخفيفطيلةالف��ة(اءأفقتتسجلحالةا

بالنسبةلألسلحةاملتوسطةفلمتسجلحالةضبطلسالحطيلةالف��  (أما 2018-2012ة باستثناء (2018عام،
حمتوسطغ��مشروعسوىحيثتمضبطحالةواحدةلسالحمصدرهغ��مشروع،ولمتسجلحالةلتقييدسال 

2018عام)سجلتحيث حالة27، أ) ولميتمتسجيلأيحالةاقتفاء ،مشروع��غ ثرلسالحمتوسطمصدره
)الف��ة2018-2012طيلة(.  

جدول 
)16.11(  

سلحةاملضبوطةأواملعثورعل��اأواملسلمةال��تحرتسلطةاملختصةعنمصدرهااأل عدد
)الدوليةالصكوكمعتمشيًا،ذلكمنتثبتتأواملشروع/ظروفها���2012-2018(  

 2018 20132014201520162017 2012 البيان

سلحةأ
  خفيفة

 28 19 30 31 21 12 14  ضبط

 46 0 0 0 0 0 0  تقييد

0 0 0 0 0 0 0  ثرأاقتفاء 

سلحةأ
  متوسطة

 1 0 0 0 0 0 0  ضبط

 27 0 0 0 0 0 0  تقييد

0 0 0 0 0 0 0  ثرأاقتفاء 

  المصدر: وزارة الداخلية
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  ):الحدبقدركب��منالفسادوالرشوةبجميعأشكالهما5-16الغاية(
  

16-5 -1 حكوميبمسؤولاألقل��عواحدةمرةاتصلواالذيناألشخاصحنسبةملسؤولرشوةودفعوا،كومي
 ندفعرشوة،خاللاال���عشرشهرًاالسابقةو نالحكوميو أوطلبم���أولئكاملسؤول

العمومي�ن،ويب�نمؤشرنسبةاألشخاصلمتسجل��قطرسوىحاالتقليلةلتعاطيالرشوةمنقبلاملوظفي�ن

قبلمنرشوةم��مطلبأوعموميملوظفرشوةودفععموميموظفمعاألقل��عواحداتصاللد��مالذين

) املوظف�نالحكومي�نخاللالــ 12هوالء بأنبلغإجما�� السابقة، شهرًا ()الحاالت حالةلعام15هذه (2018،

  اقتصرتع��الذكورفقط.

جدول 
)16.12(  

رشوة ودفعوا حكومي بمسؤول األقل ع�� واحدة مرة اتصلوا األشخاصالذين عدد
  )2018-2015ندفعرشوة(و نالحكوميو كومي،أوطلبم���أولئكاملسؤولملسؤولح

 2015201620172018  الجنس

 15 5 33 17  الذكور 

 0 0 3 0  اإلناث

 15 5 36 17  املجموع

  على للقضاء.المجلس األالمصدر:   

"مدركاترتفاعترتيبدولةقطر��مؤشرالشفافيةا�ن��ينالعمومتدنيمعدالتالرشوةلدىاملوظف�وإنعكس

قطرجاءتحيث الفساد"، ��) منب�ن(29املرتبة عامليًا (180العاملية التقريرالسنويللمنظمة شملها دولة (

ويمكنتفس��2017لعامللشفافية .املبذولةالكب��ةالجهود��إالشفافيةمؤشر��قطردولةأحرزتهالذياملوقع

،املختلفةاملؤسسات �� ونشرالشفافية والرشاوىوالتصديللفاسدين، الفساد ومحاربة لتعزيزقيمالشفافية

)رقماألم��يالقراربموجبوالشفافيةاإلداريةالرقابةهيئةبإنشاءالدولةقامت75حيث (2011لسنة��والم

وقوعومنع،وأشكالهصورهبكافةالفسادومكافحة،العامةالوظيفةونزاهةوالشفافيةالرقابةتحقيق��إ�د��

القانون مركزحكم وإنشاء م��ا. يقع ضبطما ع�� والعمل العامة أوالوظيفة العام تمساملال ال�� الجرائم

عامالفساد2011ومكافحة تعاوآليةاليكوناملبادراتلدعممستدامةنمنوالحدالفسادملحاربةآلهادفة،ثاره

خرى��العالم،عالوةع��دوره��أونشرثقافةالشفافيةوتعزيزحكمالقانون��قطرو��البلدانالعربيةوبلدان

 .تأهيلوتدريبالكوادرالعاملة��مجاالتمحاربةالفسادوتعزيزقيمالشفافيةوحكمالقانون 

)املستويات6-16الغايةجميع��عللمساءلةوخاضعةوشفافةفعالةمؤسساتإنشاء:( 

 نسبةالسكانالراض�نعنتجر����األخ��ة��االستفادةمنالخدماتالعامة 2- 16-6

���� مقارنة القطري�ن عند ترتفع املختلفة بأنواعها العامة الخدمات عن الراض�ن السكان نسبة يالحظبأن

)��إاملدرسة��الخدمات��عالراض�ننسبةفتصل،و(93.4القطري�نللقطري�ن(%93.8بينما،القطري�ن���ل(%

)��إاملعيشةوبيئةالصحيةالخدماتعنالنسبةو(76.1تصل(%93.3)��وإالقطري�نعند(%72.7)و(%90.0(%
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خرتجربةمعالخدماتالعامة��املدرسةحظبأننسبةالذكورالراض�نعنآ.ويال ع��التوا��لدى���الق�ري�ن

)���وصلتحيث،���األالعمريةالفئاتعندترتفعالعمرفئات100وفقعن %)،ونفسال���يقالعنالرضا

فتصلالخدماتالصحية، عنبيئةاملعيشة، بالنسبةللرضا أما ارتفعتفئاتالعمر. حيثترتفعالنسبةكلما

)عمرمنب�نماالذكورعندرضانسبة��24-20أع)مناق��بتحيث،(93عامًا(%،أقلوكانتالفئةعندنسبة

النسبةلنسبةالسكانالراض�ن(%من�جما��السكانالذكور.أماب90.1عامًا)،حيثوصلت30 -34)���العمرية(

فنجد الزواجية، وفقالحالة الخدماتهاعنالخدماتالعامة �� �غ��امل��وج�ن، امل��وج�نقياسًا عند ترتفع

وتق���النسبةبي��مافيمايتعلقبيئةاملعيشة.أمابحسبالحالةالتعليمية،فيالحظ،الخاصةباملدرسةوالصحة

�نعنالخدماتالعامةلدىاألشخاصالذينلميحصلواع��درجةمنالتعليم،انخفاضنسبةالسكانالراض

 فتصل���عنداآلخرينمنمستوىالتعليماال وتتفاوتنسبالرضا فوق، فما التعليمال�ام�� بتدائيولغاية

)100االبتدائيالتعليممستوىعن(%.  

جدول 
)16.13(  

التجربةعنالراض�نالسكانالعامةنسبةالخدماتاستعمال��لهماألخ��ة 2012  

حياة نوعالخدمة
 صداقاتال سرةاأل 

خدمات
التعليمية

خدمات
 الصحية

بيئةال
 عيشيةامل

الوظيفة
  الحالية

معاملة
 املظهر خريناآل 

��االرض
الحياة
بشكل
 عام

الدخل
 الجاري 

 ذكور 

 97.2 92.2 92.5 91.8 97.7  90.2 53.5 94.4 91.2 91.8 قطريون 

 ���  93.4 92.4 93.5 49.7 86.2  94.3 90.6 93.1 92.7 92.1قطري�ن

 93.6 92.5 92.9 91.0 95.3  87.5 50.9 93.9 92.0 92.8 ا�جما��

 اناث
 97.5 98.2 98.5 98.0 97.1  96.3  97.7  92.3  96.8 97.7 قطريون 

 ��� 97.8 94.6  93.9  95.9  93.2  94.8 95.9 96.9 97.9 93.7قطري�ن

 94.9 98.0 97.5 96.6 95.5  94.2  96.5  93.2  95.3 97.7 ا�جما��

  .مسح العنقودي المتعدد المؤشراتال،  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)7-16الغاية��ع نحومستجيبلالحتياجاتوشاملللجميعوتشاركيوتم�ي�� القراراتع�� كفالةاتخاذ :(
  جميعاملستويات

16-7 -1 نسبةاملؤسسات�� الوظائف(حسبالعمروالجنسواألشخاصذوياإلعاقةوالفئاتالسكانية)
مقارنة القضائية) والسلطة العامة، والخدمة واملحلية، الوطنية التشريعية (الهيئات العامة

 بمستوياتالتوزيعع��الصعيدالوط��

لعاماملهنوفق يشكلونن��الحرفوما�ل��امناملهن�العاملأنب 2018 يش��توزيعالسكانالنشي��ناقتصاديًا

)نسبته33.1ما��العاملونيل��م،اقتصاديًاالنشي��ن��جما�من(%العاديةاملهن)19.2بنسبةثم،(%مشغلو

بنسبةالعاملون��الخدماتوالباعة��املحالتالتجاريةواألسواقف%)،14.0بنسبة)اآلالتواملعداتومجمعوها

)9.6)بنسبةفاالختصاصيون (%9.2)بنسبةاملساعدونواالختصاصونالفنيونثم ،(%6.8بنسبةفالكتبة ،(%
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%)فقطمن�جما��النشيط�ن،(%2.1بينمالمتشكلمهنةاملشرعونوموظفواإلدارةالعلياواملديرونسوى(4.9(

لعام2018اقتصاديًا.  

جدول 
)16.14(  

 2018سنة��ك��)حسباملهنوالقطاع15ناقتصاديا(�السكانالنشيطنسبة

  املهنة

 القطاع

إدارة
 حكومية

/مؤسسة
شركة
 حكومية

 خاص مختلط
/���د�لوما
/��دو
 اقليمى

 املجموع م���� ���ر���

وموظفواملشرعون
 2.1 0.0 0.8 8.8 1.9 6.0 3.6 4.9 اإلدارةالعلياواملديرون

 9.2 0.2 45.2 39.2 6.6 21.8 26.4 37.0 االختصاصيون 
واالختصاصيونالفنيون

 املساعدون 
14.4 16.9 20.0 6.0 16.0 6.1 0.1 6.8 

 4.9 0.0 27.7 14.6 3.6 11.4 10.3 20.2 الكتبة
الخدمات��العاملون

املحالت��والباعة
 التجاريةواألسواق

11.6 13.9 7.5 9.3 0.0 9.8 10.7 9.6 

��املهرةالعمالالزراعة
 وصيداألسماك

0.1 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.1 

وماالحرف��العاملون
 33.1 0.0 6.2 0.0 40.4 16.1 13.1 4.7 إل��امناملهن

واملعداتاآلالتمشغلو
 14.0 32.7 4.2 8.2 13.5 9.1 7.3 2.8 ومجمعوها

 19.2 56.2 0.0 13.2 17.4 8.0 8.5 4.3 املهنالعادية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى مسح ،حصاءواإل التخطيط جھاز: المصدر

القطاعات���أهوالخاصالقطاعأنفنجداملهنوفقالذكوراقتصاديًاالنشيط�نالسكانبتوزيعيتعلقفيماأما

فالقطاع القطاعيليهالقطاعالحكوميثمالقطاعامل���� هذا ��يعملحيث العملمنالذكور، لقوة استيعابا

بالنسبةللتوزيعامل��للقوىالعاملةمن أما .املختلطبأنفنجد،املهن�العاملالذكورمن �ل��ا ن��الحرفوما

) نسبته 38.3يشكلونما يل��م النشيط�ناقتصاديًا، الذكور من�جما�� مشغلواآلالتواملعداتومجمعوها%)

ثم16.2بنسبة( ف15.9بنسبة(املهنالعادية%) العاملون��الخدماتوالباعة��املحالتالتجاريةواألسواق%)،

)8.1بنسبة)بنسبةفاالختصاصيون (%7.2)بنسبةاملساعدونواالختصاصونالفنيونثم ،(%7.1فالكتبة ،(%

) واملديرونسوى(3.8بنسبة العليا املشرعونوموظفواإلدارة لمتشكلمهنة فقطمن�جما��2.1%)،بينما (%

لعاماقتصاديًا2018الذكورالنشيط�ن.  

 

 
 

 

جدول 
)16.15(  

  2018سنة��ك��)حسباملهنوالقطاع15ناقتصاديا(�الذكورالنشيطنسبة

 املهنة

 القطاع

إدارة
 حكومية

/مؤسسة
شركة
 حكومية

 خاص مختلط
/���د�لوما
/��دو
 اقليمى

 املجموع م���� ���ر���

وموظفواملشرعون
 اإلدارةالعلياواملديرون

5.5 3.3 6.6 1.8 10.3 0.6 0.0 2.1 

 7.2 0.0 52.2 37.1 5.1 19.2 23.0 29.7 االختصاصيون 

واالختصاصيونالفنيون
 املساعدون 

14.8 18.3 21.8 6.0 19.8 5.2 0.1 7.1 

 3.8 0.0 14.4 8.3 2.8 7.1 8.1 19.4 الكتبة

الخدمات��العاملون
املحالت��والباعة
 التجاريةواألسواق

13.9 12.2 6.8 7.7 0.0 11.7 8.0 8.1 

الزراعة��املهرةالعمال
 وصيداألسماك

0.1 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.2 

وماالحرف��العاملون
 إل��امناملهن

6.8 16.3 19.3 43.3 0.0 9.6 0.1 38.3 

واملعداتاآلالتمشغلو
 ومجمعوها

4.0 9.1 10.9 14.4 11.6 6.4 87.7 16.2 

 15.9 4.0 0.0 12.9 17.5 8.4 9.7 5.7 املهنالعادية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى مسح ،حصاءواإل التخطيط جھاز: المصدر

القطاعات���أهو����املالقطاعأنفنجد،املهنوفقاإلناث أمافيمايتعلقبتوزيعالسكانالنشيط�ناقتصاديًا

منالعمل لقوة يليهاستيعابا فالقطاعاملختلطاإلناث، ثمالعاملون��القطاعالخاصثمالقطاعالحكومي، ،

  القطاعالدبلوما���والقطاعالر���.

 بأن فنجد مناإلناث، للقوىالعاملة امل�� للتوزيع بالنسبة التالعامأما ��نسبته ما يشكلون املهنالعادية

)40.0النشيطاتاإلناث��جما�من (%)بنسبةاالختصاصيونيل��م ف21.8اقتصاديًا، ��الخدماتالتالعام%)،

واألسواق املحالتالتجارية �� )والباعة (19.2بنسبة بنسبة فالكتبة (%11.6واالختصاصون الفنيون ثم ،(%

)بنسبةسوى(5.0املساعدونواملديرون العليا لمتشكلمهنةاملشرعونوموظفواإلدارة بينما ،(%2.2،(%بينما

منكلالتالعامشكلاملهنمنل��ا�وماالحرف��ومجمعوهاواملعداتاآلالتمشغلو)0.1��جما�منفقط(%

لعاماقتصاديًاالنشيطات2018اإلناث.  
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جدول 
)16.15(  

  2018سنة��ك��)حسباملهنوالقطاع15ناقتصاديا(�الذكورالنشيطنسبة

 املهنة

 القطاع

إدارة
 حكومية

/مؤسسة
شركة
 حكومية

 خاص مختلط
/���د�لوما
/��دو
 اقليمى

 املجموع م���� ���ر���

وموظفواملشرعون
 اإلدارةالعلياواملديرون

5.5 3.3 6.6 1.8 10.3 0.6 0.0 2.1 

 7.2 0.0 52.2 37.1 5.1 19.2 23.0 29.7 االختصاصيون 

واالختصاصيونالفنيون
 املساعدون 

14.8 18.3 21.8 6.0 19.8 5.2 0.1 7.1 

 3.8 0.0 14.4 8.3 2.8 7.1 8.1 19.4 الكتبة

الخدمات��العاملون
املحالت��والباعة
 التجاريةواألسواق

13.9 12.2 6.8 7.7 0.0 11.7 8.0 8.1 

الزراعة��املهرةالعمال
 وصيداألسماك

0.1 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.2 

وماالحرف��العاملون
 إل��امناملهن

6.8 16.3 19.3 43.3 0.0 9.6 0.1 38.3 

واملعداتاآلالتمشغلو
 ومجمعوها

4.0 9.1 10.9 14.4 11.6 6.4 87.7 16.2 

 15.9 4.0 0.0 12.9 17.5 8.4 9.7 5.7 املهنالعادية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى مسح ،حصاءواإل التخطيط جھاز: المصدر

القطاعات���أهو����املالقطاعأنفنجد،املهنوفقاإلناث أمافيمايتعلقبتوزيعالسكانالنشيط�ناقتصاديًا

منالعمل لقوة يليهاستيعابا فالقطاعاملختلطاإلناث، ثمالعاملون��القطاعالخاصثمالقطاعالحكومي، ،

  القطاعالدبلوما���والقطاعالر���.

 بأن فنجد مناإلناث، للقوىالعاملة امل�� للتوزيع بالنسبة التالعامأما ��نسبته ما يشكلون املهنالعادية

)40.0النشيطاتاإلناث��جما�من (%)بنسبةاالختصاصيونيل��م ف21.8اقتصاديًا، ��الخدماتالتالعام%)،

واألسواق املحالتالتجارية �� )والباعة (19.2بنسبة بنسبة فالكتبة (%11.6واالختصاصون الفنيون ثم ،(%

)بنسبةسوى(5.0املساعدونواملديرون العليا لمتشكلمهنةاملشرعونوموظفواإلدارة بينما ،(%2.2،(%بينما

منكلالتالعامشكلاملهنمنل��ا�وماالحرف��ومجمعوهاواملعداتاآلالتمشغلو)0.1��جما�منفقط(%

لعاماقتصاديًاالنشيطات2018اإلناث.  
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جدول 
)16.16(  

  2018سنة��ك��)حسباملهنوالقطاع15النشيطاتاقتصاديا)االناثنسبة

 املهنة

 القطاع

إدارة
 حكومية

/مؤسسة
شركة
 حكومية

 خاص مختلط
/���د�لوما
/��دو
 اقليمى

 املجموع م���� ���ر���

وموظفواملشرعون
 اإلدارةالعلياواملديرون

3.6 5.0 3.1 3.4 5.1 1.1 0.0 2.2 

 21.8 0.3 32.2 44.3 27.7 35.3 40.3 53.7 االختصاصيون 

واالختصاصيونالفنيون
 املساعدون 

13.4 11.2 10.3 5.5 6.8 7.7 0.1 5.0 

 11.6 0.0 52.6 29.9 15.7 34.1 19.3 22.0 الكتبة

الخدمات��العاملون
املحالت��والباعة
 التجاريةواألسواق

6.4 20.8 11.4 31.7 0.0 6.4 12.3 19.2 

وماالحرف��العاملون
 إل��امناملهن

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

واملعداتاآلالتمشغلو
 ومجمعوها

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 

 40.0 86.9 0.0 13.9 15.9 5.8 3.3 1.0 املهنالعادية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى مسح ،حصاءواإل التخطيط جھاز: المصدر

بحسباقتصاديًاالنشيط�نبتوزيعيتعلقفيماأمالعامالعمروفئات2018املهن)العمريةالفئةبأنفيالحظ،30 -

34)نسبتهماشكلتحيث،اقتصاديًاالنشيطةالعمريةالفئات���أ��(22.1سنة)العمريةالفئةل��ا�(%25-29

) بنسبة العمر(17.8سنة) ففئة ،(%35 -39) بنسبة العمر 17.5سنة) الفئة ثم ،(%) بنسبة44-40ية سنة)

%)من�جما��8.4ة(سنة)بنسب49- 45مالفئةالعمرية،(%)ث11.0سنة)بنسبة24)-20ئةالعمر،(%)فالف13.0(

 .النشيط�ناقتصادياً 

  

 
 

 

جدول 
)16.17(  

عدداقتصاديا�النشيطالسكانن)15العمريةوالفئاتاملهنحسب(����ف2018 سنة 

 فئاتالعمر

 املهنة

ة ار
إلد
وا
ظف
مو
نو

عو
شر

امل


يا
لعل

ا
ون
ير
ملد
وا

ن   و
صي

صا
خت
اال

 

ن
يو
ص
صا

خت
اال
نو
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ف
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امل

 

ت
دا
ملع
وا
الت

اآل
لو
شغ

م
وها

مع
مج
و

دية 
لعا

نا
امله

 

وع
جم

امل
 

15 - 19 0.0 0.0 0.6 1.2 0.7 1.5 0.4 0.2 0.2 0.4 

20 - 24 5.5 6.4 9.8 14.3 17.0 4.8 10.6 8.6 13.1 11.0 

25 - 29 9.8 14.5 16.4 17.8 21.5 25.4 18.0 18.3 17.7 17.8 

30 - 34 13.6 18.6 21.8 22.2 20.1 18.2 24.4 21.4 22.7 22.1 

35 - 39 16.1 19.3 14.6 14.8 16.7 17.7 16.7 18.6 19.3 17.5 

40 - 44 15.4 16.3 16.0 11.8 10.2 13.8 12.8 12.0 12.8 13.0 

45 - 49 16.3 10.2 8.5 7.1 5.8 6.1 8.5 9.0 7.7 8.4 

50 - 54 10.3 7.5 5.2 5.3 4.4 5.4 5.0 6.5 4.0 5.3 

55 - 59 9.0 4.1 3.9 3.3 2.1 6.6 2.6 3.6 1.6 2.9 

60 - 64 2.5 2.3 2.4 1.9 1.2 0.3 0.8 1.3 0.7 1.2 

65 + 1.7 0.8 0.7 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى مسح ،حصاءواإل التخطيط جھاز: المصدر

وفئاتاملهنبحسب النشيط�ناقتصاديًا الذكور ويش��توزيع لعام النشيط�ن2018العمرللذكور بأنأعداد ،

)العمريةالفئةضمننسبة��أع���لتصلالعمرتقدممعتزداد ��أ���الفئاتالعمرية،سنة)34- 30اقتصاديًا

)نسبته الفئةالعمرية(21.7النشيطةاقتصاديًا،حيثشكلتما تل��ا (%25-29)بنسبة ف18.0سنة) فئةال%)،

)39- 35العمر)بنسبة(17.2سنة)نسبة���لتصلذلكبعدالعمريةالفئات��النسبةتقلثم،(%1.3و%0.4(%

)الُعمريت�نالفئت�ن��60-64،65.��التوا��ع(فوقفماسنة  
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جدول 
)16.17(  

عدداقتصاديا�النشيطالسكانن)15العمريةوالفئاتاملهنحسب(����ف2018 سنة 

 فئاتالعمر

 املهنة

ة ار
إلد
وا
ظف
مو
نو

عو
شر

امل


يا
لعل

ا
ون
ير
ملد
وا

ن   و
صي

صا
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اال
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يو
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اع
ر ز
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عم
ال

ك
سما

األ
 

ن
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�ا
وم
ف
حر

ال
��
ن و
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الع

هن
امل

 

ت
دا
ملع
وا
الت

اآل
لو
شغ

م
وها

مع
مج
و

دية 
لعا

نا
امله

 

وع
جم

امل
 

15 - 19 0.0 0.0 0.6 1.2 0.7 1.5 0.4 0.2 0.2 0.4 

20 - 24 5.5 6.4 9.8 14.3 17.0 4.8 10.6 8.6 13.1 11.0 

25 - 29 9.8 14.5 16.4 17.8 21.5 25.4 18.0 18.3 17.7 17.8 

30 - 34 13.6 18.6 21.8 22.2 20.1 18.2 24.4 21.4 22.7 22.1 

35 - 39 16.1 19.3 14.6 14.8 16.7 17.7 16.7 18.6 19.3 17.5 

40 - 44 15.4 16.3 16.0 11.8 10.2 13.8 12.8 12.0 12.8 13.0 

45 - 49 16.3 10.2 8.5 7.1 5.8 6.1 8.5 9.0 7.7 8.4 

50 - 54 10.3 7.5 5.2 5.3 4.4 5.4 5.0 6.5 4.0 5.3 

55 - 59 9.0 4.1 3.9 3.3 2.1 6.6 2.6 3.6 1.6 2.9 

60 - 64 2.5 2.3 2.4 1.9 1.2 0.3 0.8 1.3 0.7 1.2 

65 + 1.7 0.8 0.7 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى مسح ،حصاءواإل التخطيط جھاز: المصدر

وفئاتاملهنبحسب النشيط�ناقتصاديًا الذكور ويش��توزيع لعام النشيط�ن2018العمرللذكور بأنأعداد ،

)العمريةالفئةضمننسبة��أع���لتصلالعمرتقدممعتزداد ��أ���الفئاتالعمرية،سنة)34- 30اقتصاديًا

)نسبته الفئةالعمرية(21.7النشيطةاقتصاديًا،حيثشكلتما تل��ا (%25-29)بنسبة ف18.0سنة) فئةال%)،

)39- 35العمر)بنسبة(17.2سنة)نسبة���لتصلذلكبعدالعمريةالفئات��النسبةتقلثم،(%1.3و%0.4(%

)الُعمريت�نالفئت�ن��60-64،65.��التوا��ع(فوقفماسنة  
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جدول 
)16.18(  

 2018سنةف�ك��)حسباملهنوالفئاتالعمرية)15ناقتصاديا�عددالذكورالنشيط

 فئاتالعمر

 املهنة
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لعل

ةا
دار
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ر ز
ال
��
هرة

امل
ال
عم
ال

ك
سما

األ
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وا
الت

اآل
لو
شغ

م
وها

مع
مج
و

 

دية
لعا

نا
امله

 

وع
جم

امل
 

15 - 19 0.0 0.0 0.6 0.8 0.6 1.5 0.4 0.2 0.3 0.4 

20 - 24 5.4 4.3 9.4 10.2 16.0 4.8 10.6 8.6 13.7 10.5 

25 - 29 8.9 14.1 16.8 16.6 21.2 25.4 18.0 18.2 19.4 18.0 

30 - 34 13.4 15.9 21.6 21.3 18.8 18.2 24.4 21.4 21.2 21.7 

35 - 39 15.8 19.2 14.4 15.4 16.7 17.7 16.7 18.6 18.0 17.2 

40 - 44 14.1 15.7 16.0 12.8 10.3 13.8 12.8 12.0 12.4 12.9 

45 - 49 17.4 12.4 8.8 9.1 7.1 6.1 8.5 9.1 8.0 8.9 

50 - 54 10.6 9.2 5.3 6.6 5.0 5.4 5.0 6.5 4.5 5.7 

55 - 59 9.8 5.1 3.9 4.1 2.5 6.6 2.6 3.6 1.6 3.1 

60 - 64 2.7 3.0 2.6 2.7 1.5 0.3 0.8 1.3 0.6 1.3 

65 + 1.8 1.1 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى مسح ،حصاءواإل التخطيط جھاز: المصدر

اإلناثتوزيع��ويشلعامالعمريةالفئاتبحسب 2018النشيطاتاقتصاديُا العمرتقدم ���ارتفاعالعددكلما

ويقلالعدد��الفئاتالعمريةمابعداألر�ع�نعامًاوكانتالنسبةاأل���منالنشيطات،وصوال�����ايةالثالثينات

)العمريةالفئةضمنتقع الفئةالعمرية24.7سنة)،حيثشكلتنسبة34)-30اقتصاديًا (%مناإلجما��،تل��ا

)35-39)بنسبة وكانتأقلنسبة19.3سنة) ،(%العمريت�نالفئت�ن �� سنة))60-64منالنشيطاتاقتصاديًا

  %)ع��التوا��.0.3و%0.6فمافوق)،حيثبلغت(65و(

   

 
 

 

جدول 
)16.19(  

 2018سنةف�ك��)حسباملهنوالفئاتالعمرية)15عدداالناثالنشيطاتاقتصاديا

 فئاتالعمر

 املهنة

يا
لعل

ةا
دار

اإل
فو

وظ
وم
ن
عو
شر

امل
ون
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ملد
وا
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اال
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امل
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ملع
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الت

اآل
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لعا

نا
امله

 

وع
جم

امل
 

15 - 19 0.0 0.0 1.1 2.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 

20 - 24 6.3 10.8 13.7 23.0 19.5 0.0 3.6 11.6 14.2 

25 - 29 14.8 15.5 12.9 20.4 22.3 0.0 21.4 13.5 16.4 

30 - 34 14.6 24.2 23.6 24.0 23.6 13.4 28.6 26.5 24.7 

35 - 39 17.6 19.4 16.3 13.6 16.7 0.0 17.9 22.7 19.3 

40 - 44 23.8 17.6 15.6 9.6 10.1 0.0 14.3 13.9 13.8 

45 - 49 9.5 5.7 5.3 2.9 2.5 0.0 0.0 6.9 5.3 

50 - 54 8.2 3.9 4.7 2.6 3.0 0.0 3.6 2.7 3.2 

55 - 59 3.5 1.9 4.1 1.6 1.0 43.3 3.6 1.5 1.7 

60 - 64 0.9 0.7 1.0 0.2 0.2 0.0 3.6 0.7 0.6 

65 + 0.7 0.2 1.8 0.0 0.1 43.3 3.6 0.2 0.3 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى مسح ،حصاءواإل التخطيط جھاز: المصدر

)العاملية8-16الغايةالحوكمةمؤسسات��الناميةالبلدانمشاركةوتعزيزتوسيع:(  

  نسبةعضويةالبلدانالنامية��املنظماتالدوليةوحقوقها��التصويت��تلكاملنظمات 1- 16-8

عام أغلب1971انضمتدولةقطرمنذاستقاللها مؤسساتالحوكمةالعامليةاملعنيةبالجوانبالسياسيةإ��

و��اآلنعضوفاعلواالقتصادي متلكحقالتصويت��املنظماتوالهيئاتالدوليةوتةواالجتماعيةوالثقاقية،

املتحدةال��ُتعدأولهيئةدوليةتحرصع��تطبيقممال��تمثلالسياساتالعامةللحوكمةو��مقدم��اهيئةاأل 

دولةفكرةالحوكمةالعاملية،ويمكنإيجازأهماملؤسساتال عامليةال��تع��بالحوكمةوال��تشارك��عضوي��ا

:باآلتيقطر  
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جدول 
)16.19(  

 2018سنةف�ك��)حسباملهنوالفئاتالعمرية)15عدداالناثالنشيطاتاقتصاديا

 فئاتالعمر

 املهنة
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لعا

نا
امله

 

وع
جم

امل
 

15 - 19 0.0 0.0 1.1 2.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 

20 - 24 6.3 10.8 13.7 23.0 19.5 0.0 3.6 11.6 14.2 

25 - 29 14.8 15.5 12.9 20.4 22.3 0.0 21.4 13.5 16.4 

30 - 34 14.6 24.2 23.6 24.0 23.6 13.4 28.6 26.5 24.7 

35 - 39 17.6 19.4 16.3 13.6 16.7 0.0 17.9 22.7 19.3 

40 - 44 23.8 17.6 15.6 9.6 10.1 0.0 14.3 13.9 13.8 

45 - 49 9.5 5.7 5.3 2.9 2.5 0.0 0.0 6.9 5.3 

50 - 54 8.2 3.9 4.7 2.6 3.0 0.0 3.6 2.7 3.2 

55 - 59 3.5 1.9 4.1 1.6 1.0 43.3 3.6 1.5 1.7 

60 - 64 0.9 0.7 1.0 0.2 0.2 0.0 3.6 0.7 0.6 

65 + 0.7 0.2 1.8 0.0 0.1 43.3 3.6 0.2 0.3 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

  بالعينة العاملة القوى مسح ،حصاءواإل التخطيط جھاز: المصدر

)العاملية8-16الغايةالحوكمةمؤسسات��الناميةالبلدانمشاركةوتعزيزتوسيع:(  

  نسبةعضويةالبلدانالنامية��املنظماتالدوليةوحقوقها��التصويت��تلكاملنظمات 1- 16-8

عام أغلب1971انضمتدولةقطرمنذاستقاللها مؤسساتالحوكمةالعامليةاملعنيةبالجوانبالسياسيةإ��

و��اآلنعضوفاعلواالقتصادي متلكحقالتصويت��املنظماتوالهيئاتالدوليةوتةواالجتماعيةوالثقاقية،

املتحدةال��ُتعدأولهيئةدوليةتحرصع��تطبيقممال��تمثلالسياساتالعامةللحوكمةو��مقدم��اهيئةاأل 

دولةفكرةالحوكمةالعاملية،ويمكنإيجازأهماملؤسساتال عامليةال��تع��بالحوكمةوال��تشارك��عضوي��ا

:باآلتيقطر  
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جدول 
)16.20(  

��قطرتشارك وال�� العاملية بالحوكمة تع�� املنظماتوالهيئاتال�� أهم
 وحقالتصويتعضوي��ا

  حقالتصويت  العضوية  املنظمة/الهيئة

  نعم  نعم  عماروالتنميةالبنكالدو��لإل 

الدوليةمؤسسةنعم  نعم  التمويل  

  نعم  نعم  صندوقالنقدالدو��

  نعم  نعم  هيئةاألمماملتحدة

  نعم  نعم  منظمةالتجارةالعاملية

  نعم  نعم  منظمةاألمماملتحدةلل��بيةوالثقافةوالعلوم

  نعم  نعم  منظمةالعملالدولية

  نعم  نعم  املنظمةالبحريةالدولية

  نعم  نعم  الجويةرصاداملنظمةالعامليةلأل 

��الدواملدنيالط��اننعم  نعم  منظمة  

  نعم  نعم  منظمةالصحةالعاملية

  نعم  نعم  منظمةالغذاءوالزراعةالدولية

  نعم  نعم  برنامجاألمماملتحدةللبيئة

اإلنمائياملتحدةاألممنعم  نعم  برنامج  

  نعم  نعم  الوكالةالدوليةلضماناالستثمار

  الخارجيةلمصدر: وزارة ا

)املواليد9-16الغايةتسجيلذلك��بما،للجميعقانونيةهوية��وف�:(  

  نسبةاألطفالدونسنالخامسةوالذينسجلتوالد��م��قيدالسجلاملدني،حسبالعمر 1- 16-9

العدالة���والوصولاإلنسانحقوقوحمايةالقانونأمام�االع��اتأم�ننحو��األوالخطوةالوالداتتسجيلُيعد
لدىوالد��متسجيلتموالذيالخامسةسندوناألطفالنسبةبأنويالحظ.االجتماعيةالخدمات��عوالحصول

)بلغتقدقطر��100الدولة)الف��ةطيلة(%2012-2018أطفالأربعكلأصلمن )،بينمانجدطفاًلواحدًا
سنبقيتدونالعالمأنحاءجميع��الخامسة.مسجلة���والدته  

  

   

 
 

 

جدول 
)16.21(  

حسباملدنيالسجلقيد��والد��مسجلتوالذينالخامسةسندوناألطفالنسبة
)2012العمر-2018(  

 2012201320142015201620172018  العمربالسنوات

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  أقلمنسنة

1-5100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 سنوات% 

6-10100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 سنوات% 

11-15100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 سنة% 

  وزارة الصحة العامة   المصدر:

)10-16الغايةكفالة :(الوطنيةللتشريعات وفقًا وصولالجمهور���املعلوماتوحمايةالحرياتاألساسية،
  واالتفاقاتالدولية

ماتم 16-10-1 والتعذيبعدد التعسفي، واالختفاء واالختطافالقسري، حاالتالقتل، من منه التحقق
اإلنسانحقوقعنواملدافع�نوالنقابي�نم��املرتبط�ناإلعالميالوسط��والعامل�نلل�حفي�ن

  خاللاال���عشرشهرًااملاضية

وتتيحالحريةالكاملةللعامل�ن��الوسطالصحفي،وكذلكاملافع�ن،توفردولةقطربيئةمناسبةللعملاإلعالمي

حتفاءقسري،أواحتجازأوتعذيبأليجةلذلكلمتسجلأيحالةقتلأواختطافأواعنحقوقاإلنسان،ونتي

)الف��ةطيلةاإلنسانحقوقعنمدافعأوإعالميموظفأو2012صحفي-2018(.  

جدول 
)16.22(  

ماتم التعسفي،عدد واالختفاء القسري، واالختطاف القتل، حاالت من منه التحقق
واملدافع�نوالنقابي�نم��املرتبط�ناإلعالميالوسط ��والعامل�نلل�حفي�نوالتعذيب

  )2018-2012(عنحقوقاإلنسان

 2012201320142015201620172018  البيان

 0 0 0 0 0 0 0  القتل

 0 0 0 0 0 0 0  االختطاف

 0 0 0 0 0 0 0  االختفاءالقسري 

 0 0 0 0 0 0 0  االحتجازالتعسفي

 0 0 0 0 0 0 0  التعذيب

  المصدر: وزارة الداخلية

16-10-2 الجمهورإلطالعسياساتيةأو/وتشريعيةأو/و،دستوريةضماناتوتنفذتعتمد��الالبلدانعدد
 ع��املعلومات

تعتمدالحكومةالرشيدةواملشاركةاملجتمعيةالفاعلة��التنمية��عضمانومن وصولالناسإ��املعلومات.
أدتقدالجديدةوالتكنولوجيااإلعالموسائلأنإلحداثالواضح��واإلجتمااإلقتصاديالتقدم����الكبالتوسع
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جدول 
)16.21(  

حسباملدنيالسجلقيد��والد��مسجلتوالذينالخامسةسندوناألطفالنسبة
)2012العمر-2018(  

 2012201320142015201620172018  العمربالسنوات

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  أقلمنسنة

1-5100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 سنوات% 

6-10100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 سنوات% 

11-15100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 سنة% 

  وزارة الصحة العامة   المصدر:

)10-16الغايةكفالة :(الوطنيةللتشريعات وفقًا وصولالجمهور���املعلوماتوحمايةالحرياتاألساسية،
  واالتفاقاتالدولية

ماتم 16-10-1 والتعذيبعدد التعسفي، واالختفاء واالختطافالقسري، حاالتالقتل، من منه التحقق
اإلنسانحقوقعنواملدافع�نوالنقابي�نم��املرتبط�ناإلعالميالوسط��والعامل�نلل�حفي�ن

  خاللاال���عشرشهرًااملاضية

وتتيحالحريةالكاملةللعامل�ن��الوسطالصحفي،وكذلكاملافع�ن،توفردولةقطربيئةمناسبةللعملاإلعالمي

حتفاءقسري،أواحتجازأوتعذيبأليجةلذلكلمتسجلأيحالةقتلأواختطافأواعنحقوقاإلنسان،ونتي

)الف��ةطيلةاإلنسانحقوقعنمدافعأوإعالميموظفأو2012صحفي-2018(.  

جدول 
)16.22(  

ماتم التعسفي،عدد واالختفاء القسري، واالختطاف القتل، حاالت من منه التحقق
واملدافع�نوالنقابي�نم��املرتبط�ناإلعالميالوسط ��والعامل�نلل�حفي�نوالتعذيب

  )2018-2012(عنحقوقاإلنسان

 2012201320142015201620172018  البيان

 0 0 0 0 0 0 0  القتل

 0 0 0 0 0 0 0  االختطاف

 0 0 0 0 0 0 0  االختفاءالقسري 

 0 0 0 0 0 0 0  االحتجازالتعسفي

 0 0 0 0 0 0 0  التعذيب

  المصدر: وزارة الداخلية

16-10-2 الجمهورإلطالعسياساتيةأو/وتشريعيةأو/و،دستوريةضماناتوتنفذتعتمد��الالبلدانعدد
 ع��املعلومات

تعتمدالحكومةالرشيدةواملشاركةاملجتمعيةالفاعلة��التنمية��عضمانومن وصولالناسإ��املعلومات.
أدتقدالجديدةوالتكنولوجيااإلعالموسائلأنإلحداثالواضح��واإلجتمااإلقتصاديالتقدم����الكبالتوسع
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والسيا��� الديموتعت�� . التطور لتحقيق ضروريان املستقلة اإلعالم وسائل إ�� التعب��والوصول طيوقراحرية
ذا��ااملستدامةوالتنميةحد��غاياتويعت��انالبشريةبالتنمية�لل��ووسائلوهما،.   

وتوفرتاألشخاصوصولتتيحوسياساتيةوتشريعيةدستوريةضماناتقطردولة����إاملعلوماتالف��ةطيلة
)2012-2018املعلوماتعنتعلن��الالقطريةاملؤسساتا��تتمتع��الالعاليةالشفافيةدرجةيعكسوهذا،(

  الخاصة��اوتوفرهاللجمهور.

جدول 
)16.23(  

��� الجمهور إلطالع أوسياساتية /و أوتشريعية /و توفرضماناتدستورية، مدى
)2012املعلومات-2018(  

 2018 201220132014201520162017  البيان

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  ضماناتدستورية(نعم/ال)
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  ضماناتقانونية(نعم/ال)

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  ضماناتسياسية(نعم/ال)
  

)الصلة،-16الغايةذاتالوطنيةاملؤسساتتعزيز:(أبناءأجلمن،��الدوالتعاونم��اأموربجملة  القدرات
  ���جميعاملستويات،والسيما��البلدانالنامية،ملنعالعنفومكافحةاإلرهابوالجريمة

  وجودمؤسساتوطنيةمستقلةلحقوقاإلنسانوفقًاملبادئباريس1-أ-16

وال��تماملصدرالرئ����للقواعدالتقعيديةللمؤسساتالوطنيةلحقوقاإلنسانمتثااًلملبادىءباريسال��ُتعدا

 وقد2002 لعام38أنشئتاللجنةالوطنيةلحقوقاإلنسانبمرسومبقانونرقم��1991،باريس��اعتمدها .

��نوفممناألول�� لعامة،وترسيختعزيزوحمايةحقوقاإلنسانوالحرياتا��دف2003باشرتاللجنةأعمالها

 .مبادئوثقافةحقوقاإلنسانع��صعيدالفكرواملمارسة

 رقم بقانون مرسوم بموجب اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة تنظيم إعادة ومنحها2010 لعام)17(وجرى ،

اللجنةأهدافبقانوناملرسومذلكحدد كما ذاتشخصيةمعنويةوموازنةمستقلة، االستقاللالتاموجعلها

قامت.�تصاصا��اوا كما بتنفيذالعديدمنال��ام�واألنشطةبقطر، وقدقامتاللجنةمنذأنباشرتأعمالها

ومعمنظماتاملجتمعاملدني عددمن بتعزيزالتعاونمع الوزاراتواملؤسساتواإلداراتالحكوميةذاتالعالقة،

املت والوكاالت املنظمات وكذلك والدولية، واإلقليمية ��الوطنية اإلنسان بحقوق الصلة ذات مماأل  خصصة

  .واملؤسساتالوطنيةلحقوقاإلنسان��العديدمنالدول  املتحدة

جدول 
)16.24(  

باريس ملبادئ وفقًا اإلنسان لحقوق مستقلة وطنية مؤسسات وجود مدى
)2012-2018(  

2012 201320142015201620172018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم

  المصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان.

 
 

 

  

  املستدامةب):تعزيزالقوان�نوالسياسات���التمي��يةوإنفاذهالتحقيقالتنمية-16الغاية(
  

نسبةالسكانالذينأبلغواعنتعرضهمشخصيًاملمارساتتمي��يةأوتحرشخاللاال���عشرشهرًا1-ب-16

  السابقةألسبابيحظرالقانونالدو��لحقوقاالنسانالتمي��ع��أساسها

خاللمالحقةأوضدهم��بتميشعورهمعنأبلغواالذيناألشخاصعدد12بلغشهر��التميأرضية��عالسابقة

)اإلنسانلحقوق��الدوالقانون39تحت)نحويشكلماوهو %)منالسكان،وهذهالنسبةُتعد(0.002شخصًا

حدكب��رصانةالتشريعاتالقطريةوالسياسا ���يعكسالذياألمر التمي��ب�نمنخفضةجدًا، تاملُتبعةال��

)منالدستور18املادة)عليهأكدتال�ن���أوالعر��أوالدي��،وهذاماشخاصسواءع��خلفيةاالختالفاأل

)،19كماأشارتاملادة("األخالق ومكارم ، واملساواة ،والحرية ،واإلحسان، العدل دعامات ع�� القطري  املجتمع يقوم"

أيضًاوتكافؤ ،واالستقرار األمن وتكفل ،املجتمع دعامات الدولة تصون "منه للموا�ن�نالفرص".  

جدول 
)16.25(  

ملمارساتتمي��يةأوعددو  عنتعرضهمشخصيًا نسبةالسكانالذينأبلغوا
أساسها لحقوقاالنسانالتمي��ع�� تحرشألسبابيحظرالقانونالدو��

2015/2016 

  النسبة  العدد  السنة
2015/2016  39 0.002% 

  حصاءجھاز التخطيط واإلالمصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان وحسابات 
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  املستدامةب):تعزيزالقوان�نوالسياسات���التمي��يةوإنفاذهالتحقيقالتنمية-16الغاية(
  

نسبةالسكانالذينأبلغواعنتعرضهمشخصيًاملمارساتتمي��يةأوتحرشخاللاال���عشرشهرًا1-ب-16

  السابقةألسبابيحظرالقانونالدو��لحقوقاالنسانالتمي��ع��أساسها

خاللمالحقةأوضدهم��بتميشعورهمعنأبلغواالذيناألشخاصعدد12بلغشهر��التميأرضية��عالسابقة

)اإلنسانلحقوق��الدوالقانون39تحت)نحويشكلماوهو %)منالسكان،وهذهالنسبةُتعد(0.002شخصًا

حدكب��رصانةالتشريعاتالقطريةوالسياسا ���يعكسالذياألمر التمي��ب�نمنخفضةجدًا، تاملُتبعةال��

)منالدستور18املادة)عليهأكدتال�ن���أوالعر��أوالدي��،وهذاماشخاصسواءع��خلفيةاالختالفاأل

)،19كماأشارتاملادة("األخالق ومكارم ، واملساواة ،والحرية ،واإلحسان، العدل دعامات ع�� القطري  املجتمع يقوم"

أيضًاوتكافؤ ،واالستقرار األمن وتكفل ،املجتمع دعامات الدولة تصون "منه للموا�ن�نالفرص".  

جدول 
)16.25(  

ملمارساتتمي��يةأوعددو  عنتعرضهمشخصيًا نسبةالسكانالذينأبلغوا
أساسها لحقوقاالنسانالتمي��ع�� تحرشألسبابيحظرالقانونالدو��

2015/2016 

  النسبة  العدد  السنة
2015/2016  39 0.002% 

  حصاءجھاز التخطيط واإلالمصدر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان وحسابات 
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لقدقطر بالهدفالسادساستطاعتدولة أنتحققأغلبالغاياتالخاصة

ال مجتمعاتمساملة إقامة ع�� بالتشجيع املع�� املستدامة عشرمنأهدافالتنمية

الجميعإ��تاحةإمكانيةوصولأجلتحقيقالتنميةاملستدامة،وإ��م�ف��اأحدمن

جميع ع�� للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء العدالة،

منتحقيقغايةالحدمنأشكالالعنفومايتصلبهةاملستويات،حيثتمكنتالدول

شعورعنفضاًل،�ال��ابسببالوفياتمنقطردولةتخلوحيث،الوفياتمعدالتمن

كمااستطاعتالدولةأنتحققالغايةاملتعلقةالجميعباألمنعندتجوالهملوح دهم.

��إالجميعوصولفرصتكأفؤوضمان��والداخ��الوطالصعيدين��عالقانونبسيادة

للسلطاتضحيةوقوعهمعن عنضآلةعدداألشخاصالذيأبلغوا عالوة العدالة،

وهوماتجسداملختصة،كمااستطاعتالدولةأنتحدمنالفسادوالرشوةلحدكب��،

لعامالفسادمدركاتمؤشر��متقدمةمرتبةقطرتبوأ��2017)باملرتبةجاءتإذ،29(

خاللمناملشروعة��غاألموالتدفقعملياتمنتحدأنالدولةاستطاعتكما.عامليًا

��توف��عالدولةوعملت،اإلرهابوتمويلواألموالغسلمنعلقانونالصارمالتطبيق

القانونيةلجميعالسكان��قطر(مواطن�نومقيم�ن)،فاليوجدطفلدونسنالهوية

  الخامسةمنالعمرلميتمتسجيلوالدته.
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عشر: الشراكةالهدفالسابع تنفيذ تعزيزوسائل

  املستدامة  العامليةوتنشيطهامنأجلالتنمية
وثقافيــًا،وسياســياً اقتصــادياً والعــال��اإلقلي�ــ�الــدور تعزيــزإ�ــ�قطــرلدولــةوالشــراكةالــدو��التعــاون برنــامج��ــدف

��إطارمنظومةاألمماملتحـدةواملنظمـاتاإلقليميـة،والدوليـةوتعزيـزالتبـادل��الثقـامـعالبلـدانوالشـعوبالعربيـة

األديـانبـ�نالتعـايشوتعزيـزالحضـارات،بـ�نالحـوارودعـمرعايةعام،بشكلاألخرى الدول بقيةومعخاص،بشكل

واملســــــاعداتالسياســــــيةاملبــــــادراتطريــــــقعــــــنالــــــدولي�نواألمــــــنالســــــالمصــــــنع�ــــــ�واملســــــاهمةاملختلفــــــة،والثقافــــــات

املــادت�نمــع2030،الوطنيــةقطــرلرؤيــةاإلنمائيــةاملســاعدةأهــدافتتوافــقالصــعيدهــذاوع�ــ�.واإلنســانيةالتنمويــة

الدوليــةوالعهــودللمواثيــقالدولــةاح�ــ�ام"ع�ــ�تنصــانواللتــ�نقطــرلدولــةالــدائمالدســتور مــنوالســابعةالسادســة

الخارجيــةالسياســةقيــام"و6"ف��ــاطرفــاً تكــون ال�ــ�الدوليــةوالعهــودواملواثيــقاالتفاقيــاتكافــةتنفيــذع�ــ�والعمــل

ودعــمالســلمية،بــالطرق الدوليــةاملنازعــاتفــضتشــجيعطريــقعــنالــدولي�نواألمــنالســلمتوطيــدمبــدأع�ــ�للدولــة

مـع.7"للسـالماملحبـةاألمـممـعوالتعـاون للـدول،الداخليـةالشـؤون��التدخلوعدممص��هاتقرير��الشعوبحق

اإلقلي�ــــــ�قطـــــردور تعزيـــــزأهميـــــةع�ـــــ�2030الوطنيـــــةقطـــــررؤيـــــةأكـــــدتكمـــــا.الدوليـــــةوالتنميـــــةالتعـــــاون أهـــــداف

   .وثقافياً وسياسياً اقتصادياً 

لعـــــدةرئيســـــاً هـــــدفاً 2030،املســـــتدامةالتنميـــــةأجنـــــدةتحقيـــــقع�ـــــ�نمـــــواً األقـــــلالبلـــــدانمســـــاعدةقطـــــردولـــــةوتعـــــّد 

يعت�ـ�والصـحة،التعلـيمتـوف��عـنفضـالً التحتيـة،البنيـةمشـاريع��العملفرصوتوف��الفقرمنفالحد.مبادرات

لل��بيــــةقطــــرمؤسســــةقامــــتاملنطلــــقهــــذاومــــن.والشــــراكةالــــدو��التعــــاون ل��نــــامجاألساســــيةال��ك�ــــ�مجــــاالتأحــــد

�ــــ�والعــــال��العربــــيالشــــبابطموحــــاتلــــدعمصــــلتكمؤسســــةمبــــادرةوتنفيــــذباســــتحداثاملجتمــــعوتنميــــةوالعلــــوم

الــــذينلألطفــــالخاصـــةتعليميــــة،فرصـــاً تــــوفرال�ــــ�"الجميـــعفــــوق التعلـــيم"ومؤسســــةالالئــــق،العمـــلع�ــــ�الحصـــول 

مجموعـــــةضـــــمع�ـــــ�املـــــذكورةاملبـــــادرةوتقـــــوم.إنســــانيةأزمـــــاتيواجهـــــون أومـــــنخفض،دخـــــلذاتأســـــر�ـــــ�يعيشــــون 

ع�ــ�واملســاعدةالتعلــيم،�ـ�األطفــالجميــعحـقتعزيــزمجــال�ـ�والــدولي�نواإلقليميــ�نالـوطني�نالشــركاءمــنواسـعة

  .الحقذلكضمان

 2030تتطلبخطة القطاعاتالثالثةتنشيطوتعزيزالشراكة من املتاحة املوارد جميع تحشد ال�� العاملية

أهميةأساسيةممالحكوميوالخاصواملجتمعاملدنيومنظومةاأل  وت����� منالجهاتالفاعلة. و���ها املتحدة

لنامية���بالنسبةلتحقيقالتقدماملنصفللجميعزيادةالدعماملقدمللدولالنامية،السيمااألقلنموًاوالدولا

  الساحليةوالدولالجزريةالص���ةالنامية.

                                                            
  المادة السادسة من الدستور الدائم لدولة قطر.  6
  المادة السابعة من الدستور الدائم لدولة قطر.  7

 
 

 

) لتحس�ن1-17الغاية النامية، للبلدان الدو�� الدعم بوسائلتشملتقديم املحلية، املوارد تعزيزتعبئة :(
  القدراتاملحلية��مجالتحصيلالضرائبو����امنااليرادات

17-1 -1 منكنسبةاالجماليةالحكوميةااليراداتاملصدرمجموعبحسب،��االجما��املحالناتج 

2017،عام%)22(قرابةإ��2013لعام%))44.5مناإلجما��املح��الناتجمنالنفطيةاإليراداتنسبةانخفضت
%)4.58(إ��2013لعاماإلجما��املح��الناتجمن%))3.68نحومنالنفطية���اإليراداتنسبةارتفعتبينما
اإليراداتمصادرتنويعتس��دفل��امجالدولةلتب��يرجعوهذامئويةنقطة)(0.9انخفاضبنسبةأي2017،عام

ضريبةوتطبيقللضرائب،العامةالهيئةإنشاءمعالقادمةالسنوات��النسبةترتفعأناملتوقعومنالعامة،
  .املضافةالقيمة

جدول 
)17.1(  

املصدربحسب،��اإلجما��املحالناتجمنكنسبةالحكوميةاإليراداتمجموع  
)2013-2017(  

 20132014201520162017  مصدرااليرادات

  132,696   140,717   170,594   286,947   321,930  (مليونر.ق)ايراداتالب��ولوالغاز

متنوعةتحويليةايرادات(ر.قمليون)  27,816   30,139   12,890   40,270   26,606  

��املحالناتجمنالنفطية���اإليراداتنسبة
 %اإلجما��

45% 38% 29% 25% 22% 

��املحالناتجمنالنفطيةاإليراداتنسبة
 %اإلجما��

4% 5% 2% 5% 5% 

  المصدر: مصرف قطر المركزي

القيمةوضريبةالدخلضريبةتطبيقمع(والرسومالضرائب)النفطية���اإليراداتنسبةترتفعأناملتوقعومن
سيساعدمماالنفطيةاأليرادات��عاالعتمادمنويقللاإلديراداتمصادرتنويع��ذلكيسهموسوف،املضافة

  ��تحقيقاالستدامةاملالية��املسقبل.

النامية3-17(الغايةالبلدانأجلمنمتعددةمصادرمنإضافيةماليةمواردحشد:( 

17-3 -1 ��املحالناتجمجموعمنكنسبة(املتحدةالوالياتبدوالرات)املاليةالتحويالتاإلجما��حجم 

املرسلةهممصادرتمويلالتنمية��الدول ولةقطرأحدأتشكلالتحويالتاملاليةاملرتبطةبتحويالتالعامل�ن��د
عنتحقيقهيمكنالبشكلالدولهذه��الدخلتوزيعهيكلتحس�ن��إالتحويالتهذهتؤديحيث للعمالة،
ال كان كما ���املهرة، والعمال الفقراء هجرة حالة �� السيما تلكالدول، تتبناه ال�� اإلنمائية طريقال��امج

التحويالتأثر أدىإ����رفعمستواتاكب��ستخدامهذه وهوما الس��ال�والصحةوالتعليمألسرالعمال،
  تحس�نمستوياتاملعيشةألسراملهاجرين.

انخفض للعمالة )��حجمالتحويالتاملالية قطرمنحوا�� ملياردوالرأمريكيعام12دولة (2015��حوا إ��
)11.5عامدوالرمليار(2018أنخفاضبنسبةأي)1.7��اإلجما��املحالناتجمنالتحويالتهذهنسبةأن���،(%
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  القدراتاملحلية��مجالتحصيلالضرائبو����امنااليرادات
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 %اإلجما��

4% 5% 2% 5% 5% 
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املرسلةهممصادرتمويلالتنمية��الدول ولةقطرأحدأتشكلالتحويالتاملاليةاملرتبطةبتحويالتالعامل�ن��د
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التحويالتأثر أدىإ����رفعمستواتاكب��ستخدامهذه وهوما الس��ال�والصحةوالتعليمألسرالعمال،
  تحس�نمستوياتاملعيشةألسراملهاجرين.

انخفض للعمالة )��حجمالتحويالتاملالية قطرمنحوا�� ملياردوالرأمريكيعام12دولة (2015��حوا إ��
)11.5عامدوالرمليار(2018أنخفاضبنسبةأي)1.7��اإلجما��املحالناتجمنالتحويالتهذهنسبةأن���،(%
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)منارتفعت7.30القطريعام(%2015)���7.80عام(%2016بنسبةأي)قدرهاارتفع20.3زيادةكما،(%حجم
)من��اإلجما��املحالناتجمنكنسبةاملالية7.30التحويالتعام(%2015)���7.52عام(%2018.  

جدول 
)17.2(  

��االجما��املحالناتجمنكنسبة(أمريكيدوالرمليار)املاليةالتحويالتحجم
)2015-2018(  

 2015201620172018  املؤشر

تحويالت14,488 12,600 11,835 12,040 العامل�ن 

باألسعار��االجما��املحالناتج
 الجارية

164,641 152,468 167.600 192,450 

 %7.52 %7.51 %7.80 %7.30 النسبة%

  ات االقتصادية.حصاءالمصدر: اإل

)البالغةقطر��النقديةالتحويالتتجاوزتفقد،البيانعن���7.5ولعام��اإلجما��املحالناتجمن(%2018

) الصعيدالعال�� ع�� (0.72ن�����ا الوالياتاملتحدة و�� (%0.35) املتحدة واململكة (%0.36وتخطت كما ،(%

)السعودية��6.0ن�����ا(%،)املتحدةالعربيةاإلمارات��6.7و.(%  

)4-17الغايةمنالطويلاملدى تحملالديونع�� ع�� تحقيقالقدرة ��الناميةالبلدان مساعدة :(خالل
،يكل��ا� الديونوإعادة تعزيزالتمويلبديونوتخفيفأعباء تنسيقالسياساتالراميةإ��
من إلخراجها حسباالقتضاء،ومعالجةمسألةالديونالخارجيةللبلدانالفق��ةاملثقلة��ا

  حالةاملديونيةالحرجة

 تكاليفخدمةالدينكنسبةمنصادراتالسلعوالخدمات 1- 17-4

يب�نوفوائدأقساطسداد�س��لك� صادراتالسلعوالخدماتما �جما�� ��� مؤشرنسبةخدمةالدينالخار��
��الصعبةبالعملةاملاليةالتدفقاتمن��الخارالدولةالدينسلعمنتصدرهماحصيلةمنعل��اتتحصل��وال

%)4.3دماتلدولةقطرتراجعمن(وشهدمؤشرتكاليفخدمةالدينكنسبةمنصادراتالسلعوالخ.وخدمات
2015عام)���3.8(%2017عام،)قدرهاانخفاضبنسبة11.6أي.(%  

جدول 
)17.3(  

(مليون تكاليفخدمةالدينكنسبةمنصادراتالسلعوالخدمات
  )2015-2017(أمريكي)ر دوال 

201520162017  البيان

 3210 992 3958  تكاليفخدمةالدين

 2000 0 3500  القسط

 1210 992 458 *الفائدة

 85204 72484 92291  صادراتالسلعوالخدمات

 3.8 1.4 4.3  النسبة%

  *المصدر: وزارة المالية والبيانات الحكومية

 
 

 

)وتنفيذها5-17الغاية،نموًاالبلدانألقلاالستثمارلتشجيعنظماعتماد:(  

17-5 -1 لتشجيعنظمًاوتنفذتعتمد��الالبلداننمواً عددالبلدانأقللصالحاالستثمار 

من العديد ع�� حيثقامتبالتوقيع الدولاألقلنموًا، ��االستثمار لتشجيع أنظمة قطروتنفذ دولة تعتمد

 النامية الدول ��االستثمارات وحماية لتشجيع وتخطىاالتفاقياتالثنائية االتفاقياتواألقلنموًا، هذه عدد

)م50املوقعةاتفاقية(العاماية��2018عجزر��واالستثمارللتنميةالعربيةاللجنةب��أسالدولةساهمتكما .

عامانطلقت وساهمت��دعم2010القمرال�� كما ، ��د����توف��قروضالذيصندوق(العيشواملعيشة)

 بقيمة 2.5ميسرة لملياردوالرأمريكي للتنميةب�نالبلداناألعضااألقلنمواً 30لدولالـ البنكاإلسالمي �� ء

وأفريقيا ��آسيا حيثساهمتدولةقطرواملنتشرة ،50بمبلغسيدعمالذياملشروع مليوندوالركبدايةلهذا

اإلسالميةالدول��الفقرحالةمنللخروجالناسوس��تممالي�نامليسرةوالقروضوالزراعةالصحةبقطاعات

  .صة��ذهالقطاعاتوالبنيةاألساسيةوالتحتيةالخا

جدول 
)17.4(  

نظمتشجيعاالستثمارلصالحأقلالبلداننموالهاذيمدىاعتماددولةقطروتنف
)2012-2018(  

2012 201320142015201620172018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم
  

)6-17الغايةوفيماوالجنوبالشمالب�ن��والدواإلقليميالتعاونتعزيز:(الثالثيوالتعاونالجنوببلدانب�ن
شروطوفقاملعارفتبادلوتعزيز،ل��ا�والوصولواالبتكاروالتكنولوجيابالعلوميتعلقفيما

سيماع��مستوى متفقعل��ا،بوسائلتشملتحس�نالتنسيقفيماب�ناآللياتالقائمة،وال
 يااملتحدة،ومنخاللآليةعامليةلت�س��التكنولوجمماأل 

17-6 -2 لكلالعريضالنطاقذيالسلكي�االن��ن��100االش��ا�اتالسرعةحسب،السكانمن 

السلكياالن��نت��االش��ا�اتعددذيبقي)بلغحيث، )9.8النطاقالعريضلكلمائةمنالسكانثابتانسبيًا

 9.7ونحو2015)عام عامي �� (20162018ونطاق ��االش��ا�ات عدد �� انخفاضًا الوقتالذيشهد و�� ،

)من252السرعةالثانية��باتكيلو(أ���من2قلمنالسرعةنطاق��االش��ا�اتعددوكذلك2ميغابايت

منأقل���ثانية/10ميغابايتثانية/ميغابايت)الف��ة2018-2015طيلةاالش��ا�اتعددمؤشرشهدبينما،(

منالسرعةنطاق��10/ثانيةميغابايت)من2.5ارتفاعُالكل(100)���السكان9.3منمن��ب�كتضاعفأي،(

  ثالثمرات.
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منأقل���ثانية/10ميغابايتثانية/ميغابايت)الف��ة2018-2015طيلةاالش��ا�اتعددمؤشرشهدبينما،(

منالسرعةنطاق��10/ثانيةميغابايت)من2.5ارتفاعُالكل(100)���السكان9.3منمن��ب�كتضاعفأي،(

  ثالثمرات.
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جدول 
)17.5(  

��اال���ا�اتلكلالعريضالنطاقذيالسلكي100االن��نتالسرعةحسب،السكانمن
)2015-2018(  

 2015201620172018  البيان

منالسرعةنطاق��اال���ا�ات256عدد��كيلوبات
 0.2 0.4 1.1 1.6ميغابايت��الثانية2الثانية/ثانية������أقلمن

منالسرعةنطاق��اال���ا�ات2عددثانية/ميغابايت
منأقل���10ثانية/0.2 0.2 0.5 5.6ميغابايت 

منالسرعةنطاق��اال���ا�ات10عددثانية/ميغابايت
 9.3 8.8 8.1 2.5 أوأك��

اال���ا�اتعدد��9.7 9.4 9.7 9.8 �جما 

  حصاءالمصدر: وزارة االتصاالت والمواصالت و حسابات جھاز التخطيط واإل

أعلنتقدقطردولةفإنالبيانعن عامو��� ��2013الوطنيةالخطةعنالسرعةعاليةاإلن��نتلخدمات
باندوذلكمنخاللتقديماملبادئالتوج��يةوالخطواتالتنفيذيةلدعموتعزيزتطورسوقال��ود"لل��ودباند"

لضمان العشرسنواتالقادمة خالل الدولة تحتاجأنتتخذها ع��ال�� الفرصاملتاحة منجميع االستفادة
واملتعلقة الوطنية الخطة �� األهدافاملنصوصعل��ا قطربالفعل حيثحققتدولة باند ال��ود تكنولوجيا

  .بسرعاتاإلن��نتوالنفاذإليه

)والتكنولوجيا8-17الغايةالعلممجاالت��القدراتبناءوآليةالتكنولوجيالبنكالكاملالتفعيل:(واالبتكار
عامبحلول وال2017لصالحأقلالبلداننموًا وتعزيزاستخدامالتكنولوجياتالتمكينية، ،
  سيماتكنولوجيااملعلوماتواالتصاالت

 نسبةاألفرادالذينيستخدمونا�ن��نت 1- 17-8

من ملحوظًا ��دولةقطرارتفاعًا ارتفعتنسبةاألفرادالذييستخدمونالشبكةالعامليةللمعلومات"اإلن��نت"
)67.2لعامالسكان��إجمامن(%2015)��76.8إعام(%.2017)��حوابلغتزيادةبنسبةأي،14.3ماوهو(%

���تفسيمكننتيجةيأتياإل أنهخدمةشهدتهالذيللتطور،املعلوماتمجتمعلبناءقطردولةخطةإطار��ن��نت
عالوة��الدولة.عسكانمعظملدى��التعلياملستوىارتفاع  

جدول 
)17.6(  

  حسبالجنسنسبةاألفرادالذينيستخدمونا�ن��نت
)2015-2017(  

201520162017  الجنس

ذكور   62.7 70.7 74.4  

اناث  82.0 82.0 84.4 

املجموع  67.2 73.4 76.8 

 ، مسح القوى العاملة بالعينةحصاءالمصدر: جھداز التخطيط واإل
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���اإلشارةوتجدرقطرالبالغأندولة��السكانب�ناإلن��نتاستخدامانتشارمعدل)76.8لعام(%2017يتخطى
) املتوسط(45.9املتوسطالعال�� الدخل ذات الدول �� وكذلك (55.7الوسطى وآسيا أوروبا دول و�� ،(%

)73.9)الشماليةأمريكادولعنقلياًلويقل،(%77.5(% و،)الدخلمرتفعة81.3الدول.(%  
   

)القدرات9- 17الغايةبناءلتنفيذ��الدوالدعمتعزيز :(مناألهدافومحددفعااًل ��البلدانالناميةتنفيذًا
تشملبوسائل،املستدامةالتنميةأهدافجميعتنفيذ���الراميةالوطنيةالخططدعمأجل

  التعاونب�نالشمالوالجنوبوفيماب�نبلدانالجنوبوالتعاونالثالثي

للمساعدةاملاليةوالتقنية(بوسائلتشملالتعاونب�نالشمالوالجنوبوفيماب�نالقيمةالدوالرية 1- 17-9
الناميةللبلداناملرصودة(الثالثيوالتعاونالجنوببلدان 

التنميةأجلمنوتنشيطهاالعامليةالشراكةتنفيذوسائللتعزيزالناميةالدولجهوددعم��قطردولةساهمت
)مليونريالشكلتمانسبته84(النامية،حيثقدمتمساعدات��هذااملجالبلغتنحواملستدامة��الدول 

  .ع��التوا��2017و(%2015من�جما��املساعداتااإلنمائيةالقطريةاملقدمةلعامي%2)و(11.5(

جدول 
)17.7(  

    )2015-2017(للهدفالسابععشرنمائيةقيمةاملساعداتاإل 

 2017 2016 2015 الهدفاسم الهدف

17 االهدافالتحقيق83,977,986 249,922,838 401,118,426 شراكات 

  المصدر: وزارة الخارجية
  

)11-17الغايةالبلدانأقلحصةمضاعفةبغرضسيماوال،الناميةالبلدانصادرات��ب��ة�زيادةتحقيق:(
بحلولالعامليةالصادراتمن2020نموًا  

17-11-1 العامليةحصةالصادراتمننموًاالبلدانوأقلالناميةالبلدان 

   )من )مليارريالقطري���296.9نحو(2012)مليارريالقطريعام478.8شهدتصادراتدولةقطرانخفاضًا
 األ 2018عام ،من الصادراتالعاملية من�جما�� الصادراتالقطرية مساهمة انخفاضنسبة ��� مرالذيقاد

)0.71عام(2012)���0.37( 2018.العامليةاألسواق��والغازالنفطأسعارتراجع���يرجعوهذا،  

جدول 
)17.8(  

)قطريريالبمليونالدوليةالكتلحسبقطردولة2018-2012صادرات(  

 2018 201220132014201520162017  املؤشر
بلدانمجلسالتعاون
العربيةالخليج7,899 10,580 15,514 17,245 454,307 30,099 29,190لدول 

 3,267 5,604 5,364 4,294  26,173 2,366 2,979 بقيةالبلدانالعربية

 26,280 21,196 18,184 30,755   2,284  44,344 46,834بلداناالتحاداألوروبي
 586 429 714 687    34,599 549 942بلدانأوروبيةأخرى
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جدول 
)17.8(  

)قطريريالبمليونالدوليةالكتلحسبقطردولة2018-2012صادرات(  

 2018 201220132014201520162017  املؤشر

سيويةعداالبلداناآل 
 246,791 187,662 150,468 204,984  633       395,159 377,006 البلدانالعربية

 3,275 2,548 2,253 2,750  373,312 2,642 3,794مريكيةالوالياتاملتحدةاأل 
 2,305 2,538 2,458 4,175  1,550 5,393.8 5,936بلدانأمريكيةأخرى

 1,730 1,418 1,443 2,777  5,937 4366 4,342 الدولاملحيطية
أفريقياوبلدانأخرىعدا

 4,787 4,185 3,636 4,166  3,788 7462 8,053 البلدانالعربية

 296,918 236,160 200,034 271,833 902,583 492,381 479,076  املجموع

  حصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

)12-17الغاية:(بدوناالسواق��انمواالبلداناقلجميعمنتجاتلوصولالتوقيتاملناسبالتنفيذتحقيق
معقررات العامليةبوسائلم��ارسومجمركيةأوحصصمفروضةتماشيا منظمةالتجارة

وبسيطةشفافيةنمواالبلدانأقلواردات��عاملنطبقةالتفضيليةاملنشأقواعدجعلكفالة
  وكفالةمساهمةتلكالقواعد��ت�س��الوصولا��االسواق

17-12-1متوسطالتعرفات��التواجه الدولالنامية والدولاألقل ًنموا والجزرالصغ��ةالنامية  

الينطبقاملؤشرقطردولة��ع  

)املستدامة14-17الغايةالتنميةألغراضالسياساتاتساقتعزيز:(  

 عددالبلدانال��لد��اآلياتلتعزيزاتساقسياساتالتنميةاملستدامة 17-14-1

التنميةمجال��السياساتاتساقلتعزيزالهادفةواأللياتاألطربوضعقطردولةتضمنقامتحيث،املستدامةت
)اس��اتيجيةقطاعية،وأكدتع��ضرورةاالستثمار(14��ع��2011-2016)و��(اس��اتيجيةالتنميةالوطنيةاأل 

وركزت،��استشرامسار��التنميةعمليةإدارةمنقطردولةيمكنبماوالبشرواملنظوماتوالسياساتاملؤسسات
  .2030ؤيةقطرع��ربطاألولوياتالتنمويةبر 

ماوهو آلياتلتعزيزاتساقالسياساتللتنميةاملستدامة، فقدوفرتاس��اتجيةالتنميةالوطنيةاألو�� عليه،
)الثانيةالوطنيةالتنميةاس��اتيجيةتعززه2022-2018سوف.(  

جدول 
)17.9(  

)املستدامةالتنميةسياساتاتساقلتعزيزآلياتتوفر2012مدى-2018(  

2012 201320142015201620172018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم
  

 
 

 

)16- 17الغايةأصحابب�نبشراكات وتكميلها تعزيزالشراكةالعامليةمنأجلتحقيقالتنميةاملستدامة، :(
وذلك وتقاسمها، املالية واملوارد املعارفوالخ��اتوالتكنولوجيا لجمع املتعددين املصلحة

النامية��دفالبلدانسيماوال،البلدانجميع��املستدامةالتنميةأهدافتحقيقدعم  

17-16-1 التنمية فعالية بأطاررصد يتعلق فيما إحرازتقدم عن التقدم أبلغتعن ال�� البلدان عدد
 املستدامةألصحاباملصلحةاملتعددينال��تدعمتحقيقأهدافالتنميةاملستدامة

بإعدادتقاريروطنيةللتنميةاملستدامة،توضحالتقدماملحرز��تحقيقأهداف2006تقومدولةقطرومنذعام

متعددالفعالاملراقبةنظامإطار��وذلك،والبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةالثالثةأبعادها��املستدامةالتنمية

  أصحاباملصلحةالذييدعمتحقيقأهدافالتنميةاملستدامةالعاملية.

جدول 
)17.10(  

عنقطر يتعلقبأطاررصدفعاليةمدىإبالغدولة فيما عنإحرازتقدم التقدم
التنميةأهدافتحقيقتدعم��الاملتعدديناملصلحةألصحاباملستدامةالتنمية

 )2018-2012(املستدامة

2012 201320142015201620172018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم
  

) والدول18-17الغاية نموًا البلدان ذلكأقل �� بما النامية، قدراتالبلدان لبناء الدعم تعزيزتقديم :(
التوقيتومناسبةالجودةعاليةبياناتتوافر��كب��ةزيادةلتحقيق،الناميةالصغ��ةالجزرية

 واإلن��، العر��، واالنتماء والسن، والجنس، حسبالدخل، ومفصلة منوموثوقة والوضع
السياقات ��الصلةذاتالخصائصمن و���ها واملوقعالجغرا��، واإلعاقة، حيثالهجرة،

عامبحلول،2020الوطنية  

17-18-1 عندمالهاالكاملالتصنيفمع،��الوطالصعيد��عاملوضوعةاملستدامةالتنميةمؤشراتنسبة
  الرسميةاتحصاءتكونذاتالصلةبالغاية،وفقًاللمبادئاألساسيةلإل 

منإنتاج،وبالتعاونمعبعضوزاراتوأجهزةالدولة،اتحصاءإدارةاإل ممثاًل��حصاءاستطاعجهازالتخطيطواإل 

املؤشراتالوطنيةالخاصةبأهدافالتنمية حيثارتفععدد )150املؤشراتاملرتفعةمن(املستدامةو�ايا��ا،

عام��2015مؤشر)نسبتهما61.5يشكلمن(%)عددهاالبالغاملؤشرات��244إجما)��إ،مؤشرًا(186( اً مؤشر

)بنسبة76.2أيعام(%2018مناملتوفرة���املؤشراتعددوانخفض.)59)تمثل 2015عام(24.2(%مؤشرًا

)��37إ)نسبتهماتمثلمؤشر(15.2عام(%2018انخكما،توف��هاالجارياملؤشراتعددفض)مؤش11من(
ً
رأ

)نسبة4.5شكلتعام(%2015)��7إمؤشر(ات)نسبتهماللمؤشر %)2.9شكلتبالنسبةأما،التنطبق��الات

(مؤشر 12من)نخفضعددهاع��دولةقطر،فا إ��(%2015منإجما��املؤشراتعام4.9مانسبته)شكلتًا

)3)نسبتهماشكلتمؤشرات(1.2(%املؤشراتعددارتفعبينما،عاممؤشرينمناملنظماتبحساباتالخاصة

2015)بنسبة0.8أي)��إ(%3)بنسبةأيمؤشرات(1.2لعاماملؤشرات��إجمامن(%2018.  
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)16- 17الغايةأصحابب�نبشراكات وتكميلها تعزيزالشراكةالعامليةمنأجلتحقيقالتنميةاملستدامة، :(
وذلك وتقاسمها، املالية واملوارد املعارفوالخ��اتوالتكنولوجيا لجمع املتعددين املصلحة

النامية��دفالبلدانسيماوال،البلدانجميع��املستدامةالتنميةأهدافتحقيقدعم  

17-16-1 التنمية فعالية بأطاررصد يتعلق فيما إحرازتقدم عن التقدم أبلغتعن ال�� البلدان عدد
 املستدامةألصحاباملصلحةاملتعددينال��تدعمتحقيقأهدافالتنميةاملستدامة

بإعدادتقاريروطنيةللتنميةاملستدامة،توضحالتقدماملحرز��تحقيقأهداف2006تقومدولةقطرومنذعام

متعددالفعالاملراقبةنظامإطار��وذلك،والبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةالثالثةأبعادها��املستدامةالتنمية

  أصحاباملصلحةالذييدعمتحقيقأهدافالتنميةاملستدامةالعاملية.

جدول 
)17.10(  

عنقطر يتعلقبأطاررصدفعاليةمدىإبالغدولة فيما عنإحرازتقدم التقدم
التنميةأهدافتحقيقتدعم��الاملتعدديناملصلحةألصحاباملستدامةالتنمية

 )2018-2012(املستدامة

2012 201320142015201620172018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم
  

) والدول18-17الغاية نموًا البلدان ذلكأقل �� بما النامية، قدراتالبلدان لبناء الدعم تعزيزتقديم :(
التوقيتومناسبةالجودةعاليةبياناتتوافر��كب��ةزيادةلتحقيق،الناميةالصغ��ةالجزرية

 واإلن��، العر��، واالنتماء والسن، والجنس، حسبالدخل، ومفصلة منوموثوقة والوضع
السياقات ��الصلةذاتالخصائصمن و���ها واملوقعالجغرا��، واإلعاقة، حيثالهجرة،

عامبحلول،2020الوطنية  

17-18-1 عندمالهاالكاملالتصنيفمع،��الوطالصعيد��عاملوضوعةاملستدامةالتنميةمؤشراتنسبة
  الرسميةاتحصاءتكونذاتالصلةبالغاية،وفقًاللمبادئاألساسيةلإل 

منإنتاج،وبالتعاونمعبعضوزاراتوأجهزةالدولة،اتحصاءإدارةاإل ممثاًل��حصاءاستطاعجهازالتخطيطواإل 

املؤشراتالوطنيةالخاصةبأهدافالتنمية حيثارتفععدد )150املؤشراتاملرتفعةمن(املستدامةو�ايا��ا،

عام��2015مؤشر)نسبتهما61.5يشكلمن(%)عددهاالبالغاملؤشرات��244إجما)��إ،مؤشرًا(186( اً مؤشر

)بنسبة76.2أيعام(%2018مناملتوفرة���املؤشراتعددوانخفض.)59)تمثل 2015عام(24.2(%مؤشرًا

)��37إ)نسبتهماتمثلمؤشر(15.2عام(%2018انخكما،توف��هاالجارياملؤشراتعددفض)مؤش11من(
ً
رأ

)نسبة4.5شكلتعام(%2015)��7إمؤشر(ات)نسبتهماللمؤشر %)2.9شكلتبالنسبةأما،التنطبق��الات

(مؤشر 12من)نخفضعددهاع��دولةقطر،فا إ��(%2015منإجما��املؤشراتعام4.9مانسبته)شكلتًا

)3)نسبتهماشكلتمؤشرات(1.2(%املؤشراتعددارتفعبينما،عاممؤشرينمناملنظماتبحساباتالخاصة

2015)بنسبة0.8أي)��إ(%3)بنسبةأيمؤشرات(1.2لعاماملؤشرات��إجمامن(%2018.  
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جدول 
)17.11(  

،���الوالصعيد��عاملوضوعةاملستدامةالتنميةمؤشراتنسبة
وفقًا بالغاية، ذاتالصلة تكون عندما لها التصنيفالكامل مع

)2018-2016(اتالرسميةحصاءللمبادئاألساسيةلإل 

20162018  البيان

 76.2 61.5  متوفر

 ���  24.2 15.2متوفر

 4.5 8.6  جاريتوف���

 2.9 4.9  الينطبق

 1.2 0.8  خاصبحساباتاملنظمات

  حصاءالمصدر: حسابات جھاز التخطيط واإل

)17.1شكل(:التنميةمؤشراتعدد املستدامةحسب)املؤشر2012حالة-2018( 

 
 

خالل تو���ها تم املؤشراتال�� )وبلغتنسبة (2018-2012ال���� نحو والعملجارٍ 94) ، (%النسبة���لتو
)،املتبقية بحدود املستدامة6و�� بأهدافالتنمية بتحقيقالغاياتالخاصة املؤشراتالخاصة من�جما�� (%

2030.  
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)17.2شكل(:املؤشراتعامي2012املس��دفة-2018  

  
)17.3شكل(:اتاملؤشرحالةحسباملستدامةالتنمية2012أهداف-2018  

  
17-18-2 األساسيةباملبادئ تتقيد �ال�� الو��� الصعيد ع�� تشريعاتإحصائية لد��ا البلدانال�� عدد

 اتالرسميةحصاءلإل 

اإل  حصاءتمثل لدولة املث�� السياسة رسم �� رئيسة اتر���ة قطرالوطنية إطاررؤية ��2030قطر��و�عت ،
اتمهمةلخدمةالركائزاألساسيةلهذهالرؤيةوالتنميةاملستدامة��دولةقطر.وقامتدولةقطربإصدارحصاءاإل 

) رقم 2القانون لسنة (2011 اإل (حصاءبشان مادته ��ينصالذي "24اتالرسمية ع�� (الجهات يجبع��
التعاونم جهازاإل الحكومية عندإعدادحصاءع واتباعالتعليماتالفنية يطل��ا ال�� البياناتاإلحصائية بجمع

 ".اإلحصائياتاملختلفةوفقًاملعاي��الجودةواملتطلباتالفنيةواملواعيدال��يحددهاالجهاز
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جدول 
)17.12(  

باملبادئتتقيد��وال��الوطالصعيد��عإحصائيةتشريعاتتوفرمدىاألساسية
  )2012 -2018اتالرسمية(حصاءلإل 

2012 201320142015201620172018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم
  

  عددالبلدانال��لد��اخطةإحصائيةوطنيةممولةبالكاملوقيدالتنفيذ،حسبمصدرالتمويل 17-18-3

مناملوازنةالعامةللدولةبشكلسنويمنذعامحصاءتتوفرخطةإحصائيةوطنيةبدولةقطرلإل  يتمتمويلها
2012��وحاآلن. 

جدول 
)17.13(  

مصدر حسب التنفيذ، وقيد بالكامل ممولة وطنية إحصائية توفرخطة مدى
)2012التمويل-2018(  

2012 201320142015201620172018 

  نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم
  

)19-17الغاية :(املستدامةالتنميةتحقيق��املحرزللتقدممقاييسلوضعالقائمةاملبادراتمناالستفادة

عامبحلول،الناميةالبلدان��االحصائيةالقدراتبنءودعم،��االجما��ااملحالناتج2030تكمل 

17-19-2 ��واملساكنللسكاناألقل ع�� واحدًا األقلتعدادًا أجرتع�� (أ) البلدانال�� السنواتنسبة
نسبةحققت(ب)و،املاضية100العشرونسبةاملواليدتسجيل��80الوفياتتسجيل��املائة�� 

عامقطردولة2010أجرت��للسكانتعدادبتنفيذ التعدادالعامللسكانواملساكنواملنشآت،كماقامتأيضًا
2015عامالوالداتحاالتجميعترصدأنالدولةواستطاعت،)بنسبة100والوفيات)���الفخالل (%2012 -

2018(. 

جدول 
)17.14(  

السنوات��واملساكنللسكاناألقل��ع واحدًا نسبةالبلدانال��(أ)أجرتع��األقلتعدادًا
 حققتنسبة و(ب) 100العشراملاضية، ونسبة املواليد تسجيل ��80تسجيل �� املائة ��

)2012الوفيات-2018(  

 2018 201220132014201520162017  املؤشر
مدىتنفيذالدولةتعدادًا
السنواتخاللسكانيًا

العشراملاضية؟(نعم/ال)
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100نسبةتسجيلاملواليد%

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100نسبةتسجيلالوفيات%

 ، وزارة الصحة العامةحصاءالمصدر: جھاز التخطيط واإل

  

 
 

 

  

حققت عشرمنأهدافلقد بالهدفالسابع قطرأغلبالغاياتاملرتبطة دولة

التنميةأجلمنالعامليةالشراكةوتنشيطتنفيذوسائلبتعزيز��املعاملستدامةالتنمية

للدول  مالية توف��موارد �� حيثتجسد عناملستدامة، م��ا الفق��ة السيما النامية

) ���وصلت��وال،الوافدةللعمالةاملاليةالتحويالت7.52طريق��املحالناتجمن(%

لعامقطرلدولة��2018اإلجماتعاني��الالناميةللدولالدعمتقديم��ساهمتكما،

االستثمارلتشجيعنظامًاالدولةتبنتكما،الخارجيةاملديونيةمنمنالناميةالدول��

)من��أك��عتوقيعها50خاللساعدتوكذلك،االستثماراتلتشجيعثنائيةاتفاقية(

بتمويلقيامهاخاللمناإلنمائيةخططهاتنفيذ��الناميةالدولمنللعديدقطردولة

حققت كما العديدمناملشاريعوال��امجالتنمويةلتحقيقأهدافالتنميةاملستدامة،

اتساقالسياساتمنأجلتحقيقالتنميةاملستدامةوهولدولةالغايةاملرتبطةبتعزيزا

)الوطنيةالتنميةاس��اتجية��وضوحبكل��تج ال��اشتملتع��2011-2016ما (

)14الوطنيةقطربرؤيةالتنمويةاألولوياتربط��عركزتقطاعيةاس��اتيجية(2030،

ولقياسالتقدماملحرز��)2022-2018(نميةالوطنيةالثانيةوكذلك��اس��اتجيةالت .

املستدامةالتنميةمؤشراتحولوطنيةتقاريربإصدارالدولةقامتاملستدامةالتنمية

العام2006منذوتقومأيضابإعدادتقاريراإلستعراض��الطو��الوط حولالتقدم

السيا���املنتديفعاليات��بإنتظاماملستدامة،وتشاركالتنميةأهداف��املحرز 

املستدامةالتنميةأهدافوتحقيقتنفيذ��الدولةجهودعرضبغرضاملستوى الرفيع

2030 أهدافومؤشراتغاياتمعتتوافقجديدةبياناتقاعدةبإعدادقامت كما ،

املستدامةالتنمية2030التنمية.  
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حققت عشرمنأهدافلقد بالهدفالسابع قطرأغلبالغاياتاملرتبطة دولة

التنميةأجلمنالعامليةالشراكةوتنشيطتنفيذوسائلبتعزيز��املعاملستدامةالتنمية

للدول  مالية توف��موارد �� حيثتجسد عناملستدامة، م��ا الفق��ة السيما النامية

) ���وصلت��وال،الوافدةللعمالةاملاليةالتحويالت7.52طريق��املحالناتجمن(%

لعامقطرلدولة��2018اإلجماتعاني��الالناميةللدولالدعمتقديم��ساهمتكما،

االستثمارلتشجيعنظامًاالدولةتبنتكما،الخارجيةاملديونيةمنمنالناميةالدول��

)من��أك��عتوقيعها50خاللساعدتوكذلك،االستثماراتلتشجيعثنائيةاتفاقية(

بتمويلقيامهاخاللمناإلنمائيةخططهاتنفيذ��الناميةالدولمنللعديدقطردولة

حققت كما العديدمناملشاريعوال��امجالتنمويةلتحقيقأهدافالتنميةاملستدامة،

اتساقالسياساتمنأجلتحقيقالتنميةاملستدامةوهولدولةالغايةاملرتبطةبتعزيزا

)الوطنيةالتنميةاس��اتجية��وضوحبكل��تج ال��اشتملتع��2011-2016ما (

)14الوطنيةقطربرؤيةالتنمويةاألولوياتربط��عركزتقطاعيةاس��اتيجية(2030،

ولقياسالتقدماملحرز��)2022-2018(نميةالوطنيةالثانيةوكذلك��اس��اتجيةالت .

املستدامةالتنميةمؤشراتحولوطنيةتقاريربإصدارالدولةقامتاملستدامةالتنمية

العام2006منذوتقومأيضابإعدادتقاريراإلستعراض��الطو��الوط حولالتقدم

السيا���املنتديفعاليات��بإنتظاماملستدامة،وتشاركالتنميةأهداف��املحرز 

املستدامةالتنميةأهدافوتحقيقتنفيذ��الدولةجهودعرضبغرضاملستوى الرفيع

2030 أهدافومؤشراتغاياتمعتتوافقجديدةبياناتقاعدةبإعدادقامت كما ،

املستدامةالتنمية2030التنمية.  
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  الخاتمة

  

أهــدافتتبــعمســاريبــ�ناملســتدامة2030التنميــةالغايــاتأغلــبتنجــزأناســتطاعتالدولــةأن�ــ��قطــربدولــة

،كافــــةللفئــــاتاملنصــــفالجيــــدوالتعلــــيمالغــــذائياألمــــنوتــــأم�نالجــــوعومحاربــــةالفقــــر�ع�ــــبالقضــــاءاملرتبطــــة

ملناسـبوالطاقـةوالصحةالجيدةوالحصولع��الخدماتاألساسيةاملتمثلةباملياهاملأمونةوالصـرفالصـ��ا

ذلـكوأنعكـس،،واملسـاواةالعدالـةقـيمتسـودهمسـالممجتمعوبناء،املناسبوالسكنالالئقوالعملالحديثة

البشــريةالتنميــةمؤشـر�ــ�جــدامرتفعـةبشــريةبتنميــةتتمتـع�ال�ــالــدولمجموعـةضــمنقطــردولـةتصــنيف�ـ�

2018للعـــامالبعـــضتحقـــقأنالدولـــةاســـتطاعتكمـــا.وحمايـــة��املنـــا�التغ�ـــآثـــاربمعالجـــةااملرتبطـــةغايـــات

دولــةســاهمتكمــا.مســتدامةبطريــةالبحريــةاملــواردواســتخدامالســاحليةاملنــاطقوحفــظاإليكولوجيــةالــنظم

بأهـــدافيتعلــقفيمــاقطــردولـــةماحققتــهبــأهممــوجزا�ي�ـــوفيمــا،التنميــة�ــ�العامليـــةالشــراكةتعزيــز�ــ�قطــر

  .2030ستدامةالتنميةامل

  الهدفاألول:القضاءع��الفقربجميعاشكالة��كلمكان

كل��أشكالهبجميعالفقرع��بالقضاءاملتمثلاألول بالهدفاملعنيةالغاياتإ��الوصول قطردولةاستطاعت

)1.9منبأقليعشون الذيناألشخاصمناليومتخلوفقطرمكان، السياساتوضعتكمااليوم،��دوالر)

وفرتكمااالجتماعية،الحمايةبنظاماملشمولةللفئاتاملناسبةالصحيةالتغطيةلتأم�ناملناسبةاالجتماعية

عالوةاألرض،واستخدامالتملكحقواإلناثالذكور الجنس�نلكالوأتاحتالسكان،لجميعاألساسيةالخدمات

وتقوم.الصغرومتناهيةالصغ��ةاملشروعاتلتمويلالقروضبتقديماملتعلقةالسيمااملاليةالخدماتتقديمع��

قيامإ��باإلضافةوالبيئية،واالجتماعيةاالقتصاديةاألزماتملواجهةاالجتماعيةالفئاتقدراتبتعزيزأيضاً الدولة

  .اإلطارهذا��وضع��اال��الوطنيةاالس��اتيجياتمعينسجمبماالكوارثمخاطرملواجهةالهادفةال��ام�بوضع

  

الزراعةوتعزيزاملحسنةوالتغذيةالغذائياألمن��وتوفالجوع��عالقضاء:الثانيالهدف
  املستدامة

تحقيـــــقمـــــنقطـــــردولـــــةأغلـــــبتمكنـــــتالغايـــــاتاملرتبطـــــةبالهـــــدفالثـــــانيمـــــنأهـــــدافالتنميـــــةاملســـــتدامةوالخـــــاص

جميــــعيحصــــلحيــــث2030،عــــامقبــــلتحققــــتقــــداملحســــنةوالتغذيــــةالغــــذائياألمــــنوتــــوف��الجــــوعع�ــــ�بالقضــــاء

اإلجـــراءاتبــــاتخاذالدولـــةقيـــامع�ـــ�عـــالوةالغذائيـــة،احتياجـــا��مع�ـــ�الحصـــول لهـــمتســـهلدخـــول ع�ـــ�قطـــرســـكان

الغــذائياألمــنمؤشــر�ــ�متم�ــ�موقــعقطــردولــةتبــوءانعكــسمــاوهــذاالغــذائي،االحتيــاطيع�ــ�للمحافظــةاملناســبة

  .2018لعامعاملياً )22(الــــوعربياً األو��باملرتبةجاءتإذالعال��،

 
 

 

للبـــــذور الجي�ـــــ�التنـــــوعع�ـــــ�املحافظـــــةتســـــ��دفومشـــــاريعبـــــرامجالدولـــــةتبنـــــتاملســـــتدامةالزراعـــــةتعزيـــــزإطـــــارو�ـــــ�

والـــدول الدوليـــةوالهيئـــاتاملنظمـــاتمـــعالدولـــةوتتعـــاون كمـــاالتنـــوع،لهـــذاالكفـــؤةاإلدارةوتـــأم�ناملزروعـــةوالنباتـــات

  .الجينيةاملوارداستخدامخاللمنتأتيال��املنافعلتقاسم

الـذينالبـالغ�ننسـبةبارتفـاع�ـ�كب�ـ�بشـكلانعكسوالذيالتغذية،بسوءيتعلقفيماتحدياتقطردولةوتواجه

زيــادةمعــدالتارتفــاعمــنأيضــاً هــميعــانون الــذيناألطفــالوكــذلك%)70(الزائــدوالــوزن%)40(البدانــةمــنيعــانون 

  .والبدانةالوزن

  الهدفالثالث:ضمانتمتعالجميعبأنماطعيشوصحةوبالرفاهية��جميعاألعمار

وتشـجيعاألمراض،عناملبكرالكشفم��امختلفة،مجاالت��الوقائيةالرعاية��بارزةإنجازاتقطردولةحققت
واســـتطاعتومســـوؤيا��ماملر�ـــ��حقـــوق صـــعيدع�ـــ�الشـــفافيةوتحســـ�نصـــحية،ســـلوكياتممارســـةع�ـــ�الجمهـــور 
و���هــاوالسـكري والسـرطانالدمويـةواألوعيـةالقلـبأمـراضعـنالناجمـةاملبكـرةالوفيـاتمعـدالتتخفـيضالدولـة

إ�ـ�الخامسـةدون األطفـالوفيـاتمعـدالتوتخفيضالثلث،بمقداراملحددةالنسبةمنبأك��املمزمنةاألمراضمن
املحــدداملوعــدقبــلوذلــكحالــة)12(مــنأقــلإ�ــ�الرضــعاألطفــالووفيــات�ــ�مولــودألــفلكــلحالــة))25مــنأقــل
حالـة))12.6مـناملـرورحـوادثعـنالناجمـةالوفاةحاالتمعدل��كب��اخفضاقطردولةحففتكما2030.عام
  وفاةحالة)17.4(البالغالعال��املعدلعنيقلوالذيشخصالفمائةلكل2017عامحالة)7.7(إ��وفاة
  

البشـريةاملناعـةبف�ـ�و�اصـابةأيتسـجللـمحيـثاملعديـة،األمـراضمواجهـة�ـ�ملموسـةإنجازاتالدولةوحققت
الكبــــدوإل��ــــابواملالريــــاالســــلانتشــــارمعــــدلوانخفــــض)2012-2018(،الف�ــــ�ةطيلــــةجــــداً ضــــئيلةبمعــــدالتســــوى 
منخفضـةحـدودإ�ـ�البيئـةمخـاطرعـنالناجمـةالوفيـاتمعـدالتوانخفضـتجـدًا،متدنيـةمعـدالتإ��)ب(الوبائي

  .جداً 
  

وتعزيزالجيدالتعليم��عللحصولمتكافئةسبلللجميعتتاحأنضمان:الرابعالهدف
للجميعالحياةمدىالتعليمفرص  

قطـردولةالعديـدحققتمـنالغايـاتاملتعلقـةبالهـدفالرابـعاملتعلـقبـالتعليم،الجيـدحيـثحققـتالغايـةاملرتبطـة

املوعـدقبـلوالحسـابوالكتابـةبالقراءةسواءحدع��والنساءالكبارالشبابجميعمنكب��ةنسبةتلمأنبضمان

قامـتكمـا.2018عـام%))99.0إ�ـ�وصـلح�ـ�البـالغ�نعنـدالقرائيـةمعـدلارتفـعحيـث2030،عـامبحلـول املحـدد

قامــــتوكــــذلكاإلعاقــــة،وحــــاالتالجنســــ�نبــــ�نالفــــروقاالعتبــــاربنظــــرتأخــــذال�ــــ�التعليميــــةاملرافــــقبتــــوف��الدولــــة

  .كافةالتعليميةاملؤسسات��واإلن��نتوالتكنولوجياالتحتيةوالبنيةاملرافقبتأم�ن

وتضــــعاملســــتمرالتعلــــيمتشــــجيعع�ــــ�تعمــــلو�ــــ�املجتمــــعأفــــرادلكافــــةوالشــــاملالعــــادلالتعلــــيمالدولــــةوفــــرتكمــــا

قبــلاملعلمــ�نتأهيــلوكــذلكوالــتعلم،التعلــيم�ــ�الجنســ�نبــ�ناملســاواةتعزيــز�ــ�االســتمرارإ�ــ�الهادفــةالسياســات
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للبـــــذور الجي�ـــــ�التنـــــوعع�ـــــ�املحافظـــــةتســـــ��دفومشـــــاريعبـــــرامجالدولـــــةتبنـــــتاملســـــتدامةالزراعـــــةتعزيـــــزإطـــــارو�ـــــ�

والـــدول الدوليـــةوالهيئـــاتاملنظمـــاتمـــعالدولـــةوتتعـــاون كمـــاالتنـــوع،لهـــذاالكفـــؤةاإلدارةوتـــأم�ناملزروعـــةوالنباتـــات

  .الجينيةاملوارداستخدامخاللمنتأتيال��املنافعلتقاسم

الـذينالبـالغ�ننسـبةبارتفـاع�ـ�كب�ـ�بشـكلانعكسوالذيالتغذية،بسوءيتعلقفيماتحدياتقطردولةوتواجه

زيــادةمعــدالتارتفــاعمــنأيضــاً هــميعــانون الــذيناألطفــالوكــذلك%)70(الزائــدوالــوزن%)40(البدانــةمــنيعــانون 

  .والبدانةالوزن

  الهدفالثالث:ضمانتمتعالجميعبأنماطعيشوصحةوبالرفاهية��جميعاألعمار

وتشـجيعاألمراض،عناملبكرالكشفم��امختلفة،مجاالت��الوقائيةالرعاية��بارزةإنجازاتقطردولةحققت
واســـتطاعتومســـوؤيا��ماملر�ـــ��حقـــوق صـــعيدع�ـــ�الشـــفافيةوتحســـ�نصـــحية،ســـلوكياتممارســـةع�ـــ�الجمهـــور 
و���هــاوالسـكري والسـرطانالدمويـةواألوعيـةالقلـبأمـراضعـنالناجمـةاملبكـرةالوفيـاتمعـدالتتخفـيضالدولـة

إ�ـ�الخامسـةدون األطفـالوفيـاتمعـدالتوتخفيضالثلث،بمقداراملحددةالنسبةمنبأك��املمزمنةاألمراضمن
املحــدداملوعــدقبــلوذلــكحالــة)12(مــنأقــلإ�ــ�الرضــعاألطفــالووفيــات�ــ�مولــودألــفلكــلحالــة))25مــنأقــل
حالـة))12.6مـناملـرورحـوادثعـنالناجمـةالوفاةحاالتمعدل��كب��اخفضاقطردولةحففتكما2030.عام
  وفاةحالة)17.4(البالغالعال��املعدلعنيقلوالذيشخصالفمائةلكل2017عامحالة)7.7(إ��وفاة
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الكبــــدوإل��ــــابواملالريــــاالســــلانتشــــارمعــــدلوانخفــــض)2012-2018(،الف�ــــ�ةطيلــــةجــــداً ضــــئيلةبمعــــدالتســــوى 
منخفضـةحـدودإ�ـ�البيئـةمخـاطرعـنالناجمـةالوفيـاتمعـدالتوانخفضـتجـدًا،متدنيـةمعـدالتإ��)ب(الوبائي

  .جداً 
  

وتعزيزالجيدالتعليم��عللحصولمتكافئةسبلللجميعتتاحأنضمان:الرابعالهدف
للجميعالحياةمدىالتعليمفرص  

قطـردولةالعديـدحققتمـنالغايـاتاملتعلقـةبالهـدفالرابـعاملتعلـقبـالتعليم،الجيـدحيـثحققـتالغايـةاملرتبطـة

املوعـدقبـلوالحسـابوالكتابـةبالقراءةسواءحدع��والنساءالكبارالشبابجميعمنكب��ةنسبةتلمأنبضمان

قامـتكمـا.2018عـام%))99.0إ�ـ�وصـلح�ـ�البـالغ�نعنـدالقرائيـةمعـدلارتفـعحيـث2030،عـامبحلـول املحـدد

قامــــتوكــــذلكاإلعاقــــة،وحــــاالتالجنســــ�نبــــ�نالفــــروقاالعتبــــاربنظــــرتأخــــذال�ــــ�التعليميــــةاملرافــــقبتــــوف��الدولــــة

  .كافةالتعليميةاملؤسسات��واإلن��نتوالتكنولوجياالتحتيةوالبنيةاملرافقبتأم�ن

وتضــــعاملســــتمرالتعلــــيمتشــــجيعع�ــــ�تعمــــلو�ــــ�املجتمــــعأفــــرادلكافــــةوالشــــاملالعــــادلالتعلــــيمالدولــــةوفــــرتكمــــا

قبــلاملعلمــ�نتأهيــلوكــذلكوالــتعلم،التعلــيم�ــ�الجنســ�نبــ�ناملســاواةتعزيــز�ــ�االســتمرارإ�ــ�الهادفــةالسياســات
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مـناألدنـىالحـدتلقـواقـدكافـةالتعلـيممراحـل��التعليميةاألسرةأعضاءجميعأنحيثوأ�نا��ا،الخدمة��البدء

  .التدريب

وبالرغممنهذهاإلنجازاتاملتحققةإالأنهتوجدبعضالتحدياتلتـأم�نالتعلـيمالجيـدفالزالـتنسـبةامللتحقـ�ن

لتحســـ�ناألطفـــالريـــاضمرحلـــةأهميـــةمـــنبـــالرغم2018عـــام%))58تتخطـــىلـــمحيـــثمنخفضـــة،املبكـــربـــالتعليم

الصــفطــالبمســتوى ضــعف�ــ�يتمثــلأخــرتحــديهنــاكزالوالالالحقــة،التعليميــةاملراحــل�ــ�التعلــيممخرجــات

%)49(وكـذلكالكفـاءة،مـنالـدنيااملسـتوياتمـ��م%))43فقطحققحيثالرياضيات،مادة��الكفاءة��التاسع

  .2017لعاماالبتدائيةللمرحلةبالنسبة

كل����وت��ال�نس���املساواةتحقيق:الخامسوالفتياتالهدفالنساء  

املســاواةبتحقيــقاملتعلــقالخــامسبالهــدفامل��بطــةالغايــاتتحقيــق�ــ�بــارزاً شــوطاً قطعــتقطــردولــةفــإنحققــت

ضــدالتمي�ــ�أشــكالجميــعع�ــ�بالقضــاءاملتعلقــةبالغايــةيتعلــقففيمــاوالفتيــات،النســاءكــلوتمكــ�نالجنســ�نبــ�ن

أشــــكالجميــــعع�ــــ�القضــــاءاتفاقيــــةع�ــــ�قطــــردولــــةصــــادقتحيــــثمتحققــــة،ف�ــــ�مكــــانكــــل�ــــ�والفتيــــاتالنســــاء

قبيـــلمـــنالضـــارةاملمارســـاتجميـــعع�ـــ�بالقضـــاءاملرتبطـــةالغايـــةوكـــذلك2009،عـــام)ســـيداو(املـــرأةضـــدالتمي�ـــ�

اإلنجابيـــةالصـــحةخـــدماتالدولـــةوتـــوفر.عامـــاً ))15ســـنقبـــلللقاصـــراتزواجحالـــةأليوجـــودفـــالاألطفـــال،زواج

  .للمرأةالتملكحقوق حمايةالقطريةوالتشريعاتالقوان�نتتيحكماالنساء،لجميعوالجنسية

لـمحيـثمنخفضـة،اإلداريـةاملناصـب�ـ�القطريـةاملـرأةمشـاركةمازالـتأعـاله،املحققـةاإلنجـازاتهـذهمنوبالرغم

عليـــاملناصـــبالنســـاءبعـــضتـــو��مـــنبـــالرغممنخفضـــةمازالـــتللمـــرأةالسياســـيةاملشـــاركةأنكمـــا)21(%،تتخطـــى

،ونســـبة%))7املنتخـــباملركـــزي البلـــدياملجلـــس�ـــ�النســـاءنســـبةتتخطـــىلـــمحيـــثالقياديـــة،الوظـــائفو�ـــ�بالدولـــة

)9(%منمجلسالشورىلعام2018،األمرالـذي��سـتد�وضـعخطـةلل��ـوض بمسـتوىتمثيـلالنسـاء�ـ�املجـالس

  .املنتخبةالوطنية

مستدامةإدارةوإدار��ا��الصالصرفوخدماتاملياهتوافركفالة:السادسالهدف  

وخدماتاملياهتوافربضماناملتعلقالسادسبالهدفاملتعلقةالغاياتأغلبتحققأنقطردولةاستطاعت

الشربمياهتوف��ع��يقومتنموياً نهجاً قطردولةتبنتحيثمستدام،بشكلوإدار��اللجميعالص��الصرف

إنشاءخاللمناملناطقكافة��الدولةسكانلجميعالص��الصرفخدماتوكذلكالتكلفةامليسورةاملأمونة

منالعديدبتنفيذقامتوكذلكاملياه،مناملختلفةللقطاعاتاالحتياجاتلتوف��التحليةمحطاتمنالعديد

.األفرادلكافةاملناسبالص��الصرفخدماتتوف����ساهممماالدولةمدنمختلف��الص��الصرفمشاريع

إعادةوزيادةاملعالجةغ��املجاري مياهنسبةوخفضالتلوثمنالحدطريقعناملياهنوعيةتحس�نواستطاعت
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جميع��املياهاستخدامكفاءةبزيادةاملرتبطةالغايةتحقيقع��الدولةعملتكمااستخدامها،وإعادةالتدوير

النقيةاملياهسحبمعدلارتفعحيثاملياه،اس��ال�ع��الضغطمعدلارتفاعتحديتواجهلك��االقطاعات،

املتكاملةاإلدارةتنفيذدرجةبلغتكما،2018و2012عاميب�ن%))147بنسبةالرئيسيةالقطاعاتت�ح��اال��

)82نسبةللمياهاملستدامةاإلدارة��الرئيسةالجوانبأحدتشكلوال��املائيةللموارد جميع��وتتوفركما%).

  .الص��والصرفاملياهإدارة��املح��املجتمعملشاركةوإجرائيةمؤسسيةوتداب��سياساتالبلديات

  

الحيثة خدماتالطاقة ��� ميسورة بتكلفة الجميع حصول كفالة : الهدفالسابع
واملستدامةاملوثوقة  

بضمانواملتمثلةاملستدامةالتنميةأهدافمنالسابعالهدفإطار��املرجوةالغايةتحقيققطردولةاستطاعت

عاماملحدداملوعدقبلاملوثوقةالحديثةالطاقةخدمات��عميسورةوبتكلفةالجميع2030حصولبلغتحيث،

 السكاناملستفيدينمنخدماتالكهرباء الف�� 100نسبة طيلة %) سكانقطر2018-2012ة أنجميع كما ،(

قطردولةنجاحوأن.النظيفةوالتكنولوجيا��الطألغراض��والصالنظيفالوقود��عأساسيةبصورةيعتمدون

وهوواملتجددةالنظيفةبالطاقةالخاصةوالتكنولوجيااألساسيةالهياكل��التوسع��يستدالغايةهذاتحقيق��

  .)2022-2018(لة��إطارتنفيذاس��اتيجيةالطاقة��ظلاس��اتيجيةالتنميةالوطنيةماتعملعليهالدو 

،حيثقدمتمساعدات��هذاميةلتوف��الطاقةبتكلفةميسورةكماساهمتدولةقطر��دعمجهودالدولالنا

)نحوبلغت623املجال)نسبتهماشكلتريالمليون(14القاملساعدات��إجمامن(%لعاماملقدمة2017طرية.  

والعمالة،واملستدامة،للجميعوالشاملاملطرداالقتصاديالنموتعزيز:الثامنالهدف
.للجميعالالئقالعمل���و�و،واملنتجدةالكاملة  

�ـ�بمـااملجتمـع،أفـرادلجميعالالئقالعملفرصوتوف��واملنتجة،الكاملةالعمالةبتحقيقاملتعلقةالغايةتحققأن

أنأي%).)0.1تبلــغوال�ــ�العــال��،الصــعيدع�ــ�األدنــىقطــر�ــ�البطالــةمعــدالتُتعــدحيــثوالنســاء،الشــبابذلــك

�ـــ�لهـــاوجـــودالإذاألطفـــالعمـــلظـــاهرةتن�ـــ�أنالدولـــةاســـتطاعتكمـــاالكامـــل،التشـــغيلمـــنيق�ـــ�بالعمـــلســـوق 

الدولـةأصـدرتحيثساملة،عملبيئةوتوف��العامل�ن،حقوق حمايةع��الدولةعملتكماالقطري،العملسوق 

  .األجور حمايةقانون خاللمنالعمالألجور الحمايةتؤمنال��التشريعات

الـــدول �ـــ�الالئـــقوالعمـــلاملطـــرداالقتصـــاديالنمـــوتعزيـــز�ـــ�الناميـــةالـــدول جهـــودبـــدعمقطـــردولـــةســـاهمتكمـــا

املســـاعداتإجمـــا��مـــن%))27نســـبتهمـــاشـــكلتإنمائيـــةمســـاعداتتقـــديمخـــاللمـــنم��ـــاالفق�ـــ�ةالســـيماالناميـــة

  .2017عامالناميةللدول املقدمةالقطرية
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الشاملالتصنيع�����و،الصمود��عقادرةأساسيةهياكلإقامة:التاسعالهدف

 للجميعواملستدام،وتشجيعاالبتكار

اســـــتطاعتقطـــــردولـــــةتحقـــــقأنبعــــــضالغايـــــاتاملتعلقـــــةبالهـــــدفالتاســـــعاملتعلــــــقبإقامـــــة�ب�ـــــتحتيـــــةقـــــادرة�ع�ــــــ

جيـدةتحتيةبنيةإقامةبغايةيتعلقففيمااإلبتكار،وتشجيعللجميع،واملستدامالشاملالتصنيعوتحف��الصمود،

الســـــلعدخـــــول إجـــــراءاتســـــهلتال�ـــــ�الحديثـــــةواملـــــوانىءاملطـــــاراتبإنشـــــاءتقامـــــالصـــــمود،ع�ـــــ�وقـــــادرةومســـــتدامة

التصـاميمأحـدثوفـقالسـريعةوالقطـاراتامل�ـ�وشـبكةبانشـاءالدولـةإقامـتوكماالركاب،نقلوحركةواملنتجات

فـــرص�ـــ�كب�ـــ�ةزيـــادةغايـــةتحقـــقأنالدولـــةواســـتطاعت.البيئيـــةالتحـــدياتبوجـــهوالصـــموداالســـتدامةتـــؤمنال�ـــ�

املحمـــــول الهـــــاتفبشـــــبكةاملشـــــمول�نالســـــكاننســـــبةتبلـــــغحيـــــثواالتصـــــاالت،املعلومـــــاتتكنولوجيـــــاع�ـــــ�الحصـــــول 

)100%).   

املشـاريعحصـول فـرصوزيـادةالشـاملالتصـنيعبتعزيزاملرتبطةالغاياتتحقيقع��دوريةبصفةالدولةتعملكما

القطـــــــاع�ـــــــ�التكنولوجيـــــــةالقـــــــدراتوتحســـــــ�نالعل�ـــــــ�البحـــــــثوتعزيـــــــزاملاليـــــــة،الخـــــــدماتع�ـــــــ�الصـــــــغ��ةالصـــــــناعية

الثانيـةالوطنيـةالتنميـةاسـ��اتيجيةتشتملحيثواالبتكار،والبحثاملحليةالتكنولوجياتوتطويرودعمالصنا��،

الصــــناعاتقطــــاعمســــاهمةمــــنســــتعزز ال�ــــ�واألنشــــطةال�ــــ�امجمــــنجملــــةتنفيــــذع�ــــ�))2018-2022قطــــرلدولــــة

القـــدراتزيـــادةتســـ��دفمشـــروعاتتب�ـــ�عــنفضـــالً العمـــل،قـــوةاســـتيعابو�ــ�اإلجمـــا��املح�ـــ�النـــاتج�ـــ�التحويليــة

العنصــــريشــــكلالــــذيوالتطــــويرالبحــــثع�ــــ�اإلنفــــاقنســــبةورفــــع،والتطــــويرالبحــــثمجــــاالت�ــــ�العاملــــةالبشــــرية

تنافســــيةلتعزيــــزاملــــدخليمثــــلالــــذياملعرفــــةاقتصــــادبنــــاء�ــــ�تســــهمال�ــــ�االبتكاريــــةالقــــدراتتعزيــــز�ــــ�الــــديناميكي

العاملــةالبشــريةبــالقوى يتعلــقفيمــاوالتطــويرالعل�ــ�بالبحــثالخاصــةاملؤشــراتزالــتالحيــثالــوط��،االقتصــاد

  .املتقدمةالدول ��بالوضعمقارنةمنخفضةعليهواالنفاق

  الهدفالعاشر:الحدمنعدماملساواةداخلالبلدانوفيمابي��ا
دولـــةاســـتطاعتقطـــر�إ�ـــتحقيـــقالهـــدفالعاشـــراملـــرتبطبالحـــدمـــنانعـــداماملســـاواةمـــنخـــاللوضـــعال�ـــ�امج�ال�ـــ

والعرقيــةالدينيــةخلفيــا��معــنالنظــربصــرفاملجتمــعأفــرادلكافــةوالسيا�ــ��واالقتصــادياالجتمــا��اإلدمــاجتعــزز 

وتـماملجتمـع،أفـرادبـ�نالتمي��يـةاملمارسـاتكافـةإلزالـةالهادفـةوالسياسـاتالتشريعاتبوضعقامتكماوالعمرية،

  .املساواةمنقدرأك��تحققلألجور وسياساتماليةسياسةاعتمادكذلك

مـنبالحـداملتمثـلاملسـتدامةالتنميـةفأهدامنالعاشرالهدفلتحقيقالناميةالدول جهودقطردولةتدعمكما

دخــول إليجــادالفق�ــ�ةلألســراالقتصــاديللتمكــ�نمســاعدةتقــديمخــاللمــنالناميــةالبلــدانداخــلاملســاواةعــدم

  .لهامستدامة

 
 

 

وقـــادرةوآمنـــةللجميـــعشـــاملةالبشـــريةواملســـتوطناتاملـــدنجعـــل:عشـــرالحـــاديالهـــدف

  ع��الصمودومستدامة

قطـــــردولـــــةاســـــتطاعتاســـــتطاعتأنتحقـــــقجميـــــعالغايـــــاتاملتعلقـــــةبالهـــــدفالحـــــاديعشـــــراملتعلـــــقبجعـــــلاملـــــدن

تـــــوفرانالدولــــةاســــتطاعتحيــــثومســــتدامة،الصــــمودع�ـــــ�وقــــادرةوآمنــــةللجميــــعشــــاملةالبشــــريةواملســــتوطنات

النقــلوســائللهــمأمنــتكمـافق�ــ�ة،أحيــاءو�ــ�الئقـةغ�ــ�مســاكن�ــ�يعيشــون الشـخاصوجــودفــالللجميــع،السـكن

ع�ـ�أيضـاً وعملـت.الحضـريةاملنـاطقتخطـيط�ـ�املشـاركةوكـذلكاإلعاقة،أصحابف��مبمنللجميعاملالئمةالعام

الحضـريةالنفايـاتبنقـلالخاصةالبلديةالخدماتتوف��خاللمناألفرادع��السلبيةالبيئيةاآلثارمنالتخفيف

��كافةأنحاء،الدولةوالتقليلمنمعدالتتلوثالهواءوتقليلمخاطرها��عصحة،اإلنسانحيثبقيتاملعـدالت

فئــــاتكافــــةإل��ــــاتصــــللكــــيالعامــــةواألمــــاكنالخضــــراءاملســــاحاتبتــــوف��أيضــــاً وقامــــت.الطبيعيــــةالحــــدودضــــمن

أجــلمــنالكث�ــ�الدولــةاســتثمرتحيــثاإلعاقــة،ذوي مــنواألشــخاصواملســن�نواألطفــالالنســاءخصوصــاً املجتمــع

  .الخضراءالرقعةوتوسيعالعامةالحدائقبناء

بنــاء�ــ�نمــواً األقــلالســيماالناميــةللــدول الــدعمتقــديم�ــ�للتنميــةقطــرصــندوق خــاللومــنقطــردولــةقامــتكمــا

األعاصــــ��تســــببوال�ــــ�املنــــا��،التغ�ــــ�آثــــارمواجهــــةتســــتطيعلكــــياملحليــــةالبنــــاءمــــوادباســــتخدامواملبــــانياملســــاكن

))332نحـــوالدولـــةقـــدمتكمـــا.تضـــر��اال�ـــ�األمـــاكن�ـــ�التحتيـــةللبنيـــةكب�ـــ�اصتـــدم��اً ع��ـــاالناجمـــةوالفيضـــانات

املتثــلاملســتدامةالتنميــةأهــدافمــنعشــرالحــاديالهــدفلتحقيــقالناميــةالــدول جهــودلــدعمقطــري ريــالمليــون 

  .وأمنةللجميعشاملةالبشريةواملستوطناتاملدنبجعل

  الهدفالثانيعشر:كفالةوجودأنماطا�����وإنتاجمستدامة
قطردولةحققتأغلبلقدالغاياتاملتعلقةبالهدفالثانيعشرمنأهدافالتنميةاملستدامةاملتعلقبضمان

وتماملستدام�ن،واإلنتاجلالس��ال�وطنيةعملخطةبوضعقامتحيثمستدامة،وإنتاجاس��ال�أنماطوجود

الوطنيةالتنميةاس��اتيجية��إدماجهما 2018-2022��والاشتملت��عبرامجلتحقيقاإلدارةالسليمةللمواد

االستخدام،وكفاءةالتدويروإعادةوزيادةالبيئةع��تـأث��ا��امنوالحدالنفايات،إنتاجوتخفيضالكيماوية

بعضجهوددعم��ساهمتكمااملستدامة،بالتنميةالو��تعميقإ��الهادفةالتعليميةالسياساتووضعت

��ذاالدراساتبعضلتمويلقدمتمنحخالمناملستدام�نواالس��ال�اإلنتاجأنماطلتعزيزالناميةالدول 

  .والسودانوقرق��يافلسط�نمنكل��الشأن
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وقـــادرةوآمنـــةللجميـــعشـــاملةالبشـــريةواملســـتوطناتاملـــدنجعـــل:عشـــرالحـــاديالهـــدف

  ع��الصمودومستدامة

قطـــــردولـــــةاســـــتطاعتاســـــتطاعتأنتحقـــــقجميـــــعالغايـــــاتاملتعلقـــــةبالهـــــدفالحـــــاديعشـــــراملتعلـــــقبجعـــــلاملـــــدن

تـــــوفرانالدولــــةاســــتطاعتحيــــثومســــتدامة،الصــــمودع�ـــــ�وقــــادرةوآمنــــةللجميــــعشــــاملةالبشــــريةواملســــتوطنات

النقــلوســائللهــمأمنــتكمـافق�ــ�ة،أحيــاءو�ــ�الئقـةغ�ــ�مســاكن�ــ�يعيشــون الشـخاصوجــودفــالللجميــع،السـكن

ع�ـ�أيضـاً وعملـت.الحضـريةاملنـاطقتخطـيط�ـ�املشـاركةوكـذلكاإلعاقة،أصحابف��مبمنللجميعاملالئمةالعام

الحضـريةالنفايـاتبنقـلالخاصةالبلديةالخدماتتوف��خاللمناألفرادع��السلبيةالبيئيةاآلثارمنالتخفيف

��كافةأنحاء،الدولةوالتقليلمنمعدالتتلوثالهواءوتقليلمخاطرها��عصحة،اإلنسانحيثبقيتاملعـدالت

فئــــاتكافــــةإل��ــــاتصــــللكــــيالعامــــةواألمــــاكنالخضــــراءاملســــاحاتبتــــوف��أيضــــاً وقامــــت.الطبيعيــــةالحــــدودضــــمن

أجــلمــنالكث�ــ�الدولــةاســتثمرتحيــثاإلعاقــة،ذوي مــنواألشــخاصواملســن�نواألطفــالالنســاءخصوصــاً املجتمــع

  .الخضراءالرقعةوتوسيعالعامةالحدائقبناء

بنــاء�ــ�نمــواً األقــلالســيماالناميــةللــدول الــدعمتقــديم�ــ�للتنميــةقطــرصــندوق خــاللومــنقطــردولــةقامــتكمــا

األعاصــــ��تســــببوال�ــــ�املنــــا��،التغ�ــــ�آثــــارمواجهــــةتســــتطيعلكــــياملحليــــةالبنــــاءمــــوادباســــتخدامواملبــــانياملســــاكن

))332نحـــوالدولـــةقـــدمتكمـــا.تضـــر��اال�ـــ�األمـــاكن�ـــ�التحتيـــةللبنيـــةكب�ـــ�اصتـــدم��اً ع��ـــاالناجمـــةوالفيضـــانات

املتثــلاملســتدامةالتنميــةأهــدافمــنعشــرالحــاديالهــدفلتحقيــقالناميــةالــدول جهــودلــدعمقطــري ريــالمليــون 

  .وأمنةللجميعشاملةالبشريةواملستوطناتاملدنبجعل

  الهدفالثانيعشر:كفالةوجودأنماطا�����وإنتاجمستدامة
قطردولةحققتأغلبلقدالغاياتاملتعلقةبالهدفالثانيعشرمنأهدافالتنميةاملستدامةاملتعلقبضمان

وتماملستدام�ن،واإلنتاجلالس��ال�وطنيةعملخطةبوضعقامتحيثمستدامة،وإنتاجاس��ال�أنماطوجود

الوطنيةالتنميةاس��اتيجية��إدماجهما 2018-2022��والاشتملت��عبرامجلتحقيقاإلدارةالسليمةللمواد

االستخدام،وكفاءةالتدويروإعادةوزيادةالبيئةع��تـأث��ا��امنوالحدالنفايات،إنتاجوتخفيضالكيماوية

بعضجهوددعم��ساهمتكمااملستدامة،بالتنميةالو��تعميقإ��الهادفةالتعليميةالسياساتووضعت

��ذاالدراساتبعضلتمويلقدمتمنحخالمناملستدام�نواالس��ال�اإلنتاجأنماطلتعزيزالناميةالدول 

  .والسودانوقرق��يافلسط�نمنكل��الشأن
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  الهدفالثالثعشر:اتخاذإجراءاتعاجلةللتصديلت���املناخوآثاره

قطردولةأناستطاعتتحققالغاياتاملرتبطةدف��اتخاذإجـراءاتعاجلـةللتصـدي�للتغ�ـ��املنـا،وآثـارهحيـث

كمــاالوطنيــة،االســ��اتيجيةمــعتتما�ــ��الكــوارثمخــاطرملواجهــةاســ��اتيجياتع�ــ�الدولــة�ــ�البلــدياتكافــةتعتمــد

مراحــــلبمختلــــفالدراســــةمنــــاهج�ــــ�املنــــا��التغ�ــــ�آثــــارمــــنللتخفيــــفاملســــتخدمةالتــــداب��بإدمــــاجالدولــــةقامــــت

  .التعليم

حفــــظ:عشــــرالرابــــعالهــــدفنحــــو�ع�ــــواســــتخدامهاالبحريــــةواملــــواردوالبحــــاراملحيطــــات

  مستداملتحقيقالتنميةاملستدامة

قطـــردولـــةأغلـــبحققـــتالغايـــاتاملرتبطـــةبالهـــدفالرابـــععشـــراملتعلـــقبحفـــظاملحيطـــاتوالبحـــارواملـــواردالبحريـــة

بطريقــةوإدار��ــاالســاحليةاملنــاطقبحفــظقامــتحيــثاملســتدامة،التنميــةلتحقيــقمســتدامنحــوع�ــ�واســتخدامها

نســـبةوبلغــت، البيئيــةاالســتدامةلــنهجالداعمــةوالقــراراتوالتشـــريعاتالقــوان�نإصــدارخــاللمــنوذلــكمســتدامة

واملصـادقةالتوقيـعوكـذلك%).)100اإليكولوديـةالـنظمع�ـ�القائمـةالـنهجباستخدامتدارال��االقتصاديةاملناطق

  .البحريةاإليكولوجيةالنظمع��املحافظةإ��الهادفةواإلقليميةالدوليةالبيئيةوال��وتوكوالتاالتفاقياتع��

املســــتوياتضـــمناألســـماكرصــــيدمؤشـــرانخفـــاضظـــل�ــــ�الســـمكيةال�ـــ�وةع�ـــ�املحافظــــةتحـــديالدولـــةوتواجـــه

  %).7.9(بنحوالعال��الصعيدع��مثيلهعنيقلوهو،%))59وصلوالذيبيولوجياً املستدامة

�ع�ـاستخدامهاوتعزيزوترميمهاال��يةااليكولوجيةالنظمحماية:عشرالخامسالهدف

فقـدانووقـفمسارهنوعكس���األراتدهورووقفالتصحرنومكافحة،مستدامنحو

  التنوعالحيوي 

،عشــرالخــامسبالهــدفاملرتبطــةالغايــاتبعــضتحقيــق�ــ�قطــردولــةحيــثنجحــتتانضــمللعديــدمــناالتفاقيــات

ملكافحـــــةالدوليـــــةواالتفاقيـــــة1996،عـــــاممنـــــذالحيـــــوي للتنـــــوعالدوليـــــةكاالتفاقيـــــةالحيـــــوي التنـــــوعبحفـــــظاملعنيـــــة

"ســـايتس"بـــاالنقراضاملهـــددةالفطريـــةبالكائنـــاتاالتجـــاربتنظـــيمالخاصـــةالدوليـــةواالتفاقيـــة1999،عـــامالتصـــحر

االســــــ��اتجييةالدولـــــةوضــــــعتكمـــــا.2007عــــــاماإلحيائيـــــةللســـــالمةالــــــدو��قرطاجنـــــةبرتوكــــــول وكـــــذلك2001،عـــــام

فقــــدانإيقـــاف�ــــ�تســـهمومشـــاريعبــــرامجتنفيـــذع�ـــ�اشــــتملتوال�ـــ�))2015-2025الحيـــوي للتنــــوعالثانيـــةالوطنيـــة

  .الحيوي التنوع

 
   

 
 

 

مـــنأحـــدف��ـــا�مـــ��المســـاملةمجتمعـــاتإقامـــة�ع�ـــالتشـــجيع:عشـــرالســـادسالهـــدف
وبنــــــاء،العدالــــــة�إ�ــــــالجميــــــعوصــــــولإمكانيــــــةوأتاحــــــة،املســــــتدامةالتنميــــــةتحقيــــــقأجــــــل

املستوياتجميع��عللجميعوشاملةللمساءلةوخاضعةفعالةمؤسسات  
لقــدقطــردولــةاســتطاعتاملســتدامةالتنميــةأهــدافمــنعشــرالســادسبالهــدفالخاصــةالغايــاتأغلــبتحقــقأن

�بالتشـــــجيعاملع�ـــــ�ع�ـــــإقامـــــةمجتمعـــــاتمســـــاملةال�مـــــ��ف��ـــــاأحـــــدمـــــنأجـــــلتحقيـــــقالتنميـــــة،املســـــتدامةوإتاحـــــة
جميـــــــعع�ـــــــ�للجميـــــــعوشـــــــاملةللمســـــــاءلةوخاضـــــــعةفعالـــــــةمؤسســـــــاتوبنـــــــاءالعدالـــــــة،إ�ـــــــ�الجميـــــــعوصـــــــول إمكانيـــــــة

الوفيـــات،معـــدالتمـــنبـــهيتصـــلومـــاالعنـــفأشـــكالمـــنالحـــدغايـــةتحقيـــقمـــنالدولـــةتمكنـــتحيـــثاملســـتويات،
كمــــا.لوحــــدهمتجـــوالهمعنــــدبــــاألمنالجميـــعشــــعور عــــنفضـــالً ال�ــــ�ا�،بســــببالوفيـــاتمــــنقطــــردولـــةتخلــــوحيـــث

فـرصتكـأفؤوضـمانوالـداخ��الـوط��الصـعيدينع�ـ�القـانون بسـيادةاملتعلقـةالغايـةتحقـقأنالدولـةاسـتطاعت
املختصــة،للســلطاتضـحيةوقــوعهمعـنأبلغــواالـذياألشــخاصعــددضـآلةعــنعـالوةالعدالــة،إ�ـ�الجميــعوصـول 

مؤشـر�ـ�متقدمـةمرتبـةقطـرتبـوأ�ـ�ماتجسـدوهـوكب�ـ�،لحـدوالرشـوةالفسـادمـنتحـدأنالدولـةاسـتطاعتكما
تـــــدفقعمليـــــاتمـــــنتحـــــدأنالدولـــــةاســـــتطاعتكمـــــا.عامليـــــاً ))29باملرتبـــــةجـــــاءتإذ2017،لعـــــامالفســـــادمـــــدركات
ع�ــ�الدولــةوعملــتاإلرهــاب،وتمويلــواألمــوالغســلمنــعلقــانون الصــارمالتطبيــقخــاللمــناملشــروعةغ�ــ�األمــوال
العمــرمــنالخامســةســندون طفــليوجــدفــال(،ومقيمـ�نمــواطن�ن(قطــر�ــ�الســكانلجميــعالقانونيــةالهويــةتـوف��

  .والدتهتسجيليتملم

التنميــةأجــلمــنوتنشــيطهاالعامليــةالشــراكةتنفيــذوســائلتعزيــز:عشــرالســابعالهــدف
  املستدامة
حققـــتلقـــدقطـــرأغلـــبدولـــةالغايـــاتاملرتبطـــةبالهـــدفالســـابععشـــرمـــنأهـــدافالتنميـــةاملســـتدامة�املع�ـــبتعزيـــز

للــــدول ماليــــةمــــواردتــــوف���ــــ�تجســــدحيــــثاملســــتدامة،التنميــــةأجــــلمــــنالعامليــــةالشــــراكةوتنشــــيطتنفيــــذوســــائل
النــــاتجمــــن%))7.52إ�ــــ�وصــــلتوال�ــــ�الوافــــدة،للعمالــــةاملاليــــةالتحــــويالتطريــــقعــــنم��ــــاالفق�ــــ�ةالســــيماالناميــــة
املديونيــــةمــــنتعــــانيال�ــــ�الناميــــةللــــدول الــــدعمتقــــديم�ــــ�ســــاهمتكمــــا2018،لعــــامقطــــرلدولــــةاإلجمــــا��املح�ــــ�

اتفاقية))50منأك��ع��توقيعهاخاللمنالناميةالدول ��االستثمارلتشجيعنظاماً الدولةتبنتكماالخارجية،
مــناإلنمائيــةخططهــاتنفيــذ�ــ�الناميــةالــدول مــنللعديــدقطــردولــةســاعدتوكــذلكاالســتثمارات،لتشــجيعثنائيــة
الدولــةحققــتكمــااملســتدامة،التنميــةأهــدافلتحقيــقالتنمويـةوال�ــ�امجاملشــاريعمــنالعديــدبتمويــلقيامهــاخـالل
اسـ��اتجية�ـ�وضـوحبكـلتج��ماوهواملستدامةالتنميةتحقيقأجلمنالسياساتاتساقبتعزيزاملرتبطةالغاية

التنمويـــةاألولويـــاتربـــطع�ـــ�ركـــزتقطاعيـــةاســـ��اتيجية)14(ع�ـــ�اشـــتملتال�ـــ�))2011-2016الوطنيـــةالتنميـــة
�ـ�املحـرز التقـدمولقيـاس).)2018-2022الثانيـةالوطنيـةالتنميـةاسـ��اتجية�ـ�وكـذلك2030،الوطنيةقطربرؤية

وتقـــوم2006العـــاممنـــذاملســـتدامةالتنميـــةمؤشـــراتحـــول وطنيـــةتقـــاريربإصـــدارالدولـــةقامـــتاملســـتدامةالتنميـــة
بإنتظـاماملستدامة،وتشـاركالتنميـةأهـداف�ـ�املحـرز التقـدمحـول الـوط��الطـو��اإلستعراضتقاريربإعدادأيضا
التنميــــــةأهــــــدافوتحقيـــــقتنفيــــــذ�ــــــ�الدولـــــةجهــــــودعــــــرضبغـــــرضاملســــــتوى الرفيــــــعالسيا�ـــــ��املنتــــــديفعاليــــــات�ـــــ�

التنميـــةالتنميــةأهـــدافومؤشــراتغايـــاتمــعتتوافـــقجديــدةبيانـــاتقاعــدةبإعـــدادقامــتكمـــا2030،املســتدامة
 .2030املستدامة
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مـــنأحـــدف��ـــا�مـــ��المســـاملةمجتمعـــاتإقامـــة�ع�ـــالتشـــجيع:عشـــرالســـادسالهـــدف
وبنــــــاء،العدالــــــة�إ�ــــــالجميــــــعوصــــــولإمكانيــــــةوأتاحــــــة،املســــــتدامةالتنميــــــةتحقيــــــقأجــــــل

املستوياتجميع��عللجميعوشاملةللمساءلةوخاضعةفعالةمؤسسات  
لقــدقطــردولــةاســتطاعتاملســتدامةالتنميــةأهــدافمــنعشــرالســادسبالهــدفالخاصــةالغايــاتأغلــبتحقــقأن

�بالتشـــــجيعاملع�ـــــ�ع�ـــــإقامـــــةمجتمعـــــاتمســـــاملةال�مـــــ��ف��ـــــاأحـــــدمـــــنأجـــــلتحقيـــــقالتنميـــــة،املســـــتدامةوإتاحـــــة
جميـــــــعع�ـــــــ�للجميـــــــعوشـــــــاملةللمســـــــاءلةوخاضـــــــعةفعالـــــــةمؤسســـــــاتوبنـــــــاءالعدالـــــــة،إ�ـــــــ�الجميـــــــعوصـــــــول إمكانيـــــــة

الوفيـــات،معـــدالتمـــنبـــهيتصـــلومـــاالعنـــفأشـــكالمـــنالحـــدغايـــةتحقيـــقمـــنالدولـــةتمكنـــتحيـــثاملســـتويات،
كمــــا.لوحــــدهمتجـــوالهمعنــــدبــــاألمنالجميـــعشــــعور عــــنفضـــالً ال�ــــ�ا�،بســــببالوفيـــاتمــــنقطــــردولـــةتخلــــوحيـــث

فـرصتكـأفؤوضـمانوالـداخ��الـوط��الصـعيدينع�ـ�القـانون بسـيادةاملتعلقـةالغايـةتحقـقأنالدولـةاسـتطاعت
املختصــة،للســلطاتضـحيةوقــوعهمعـنأبلغــواالـذياألشــخاصعــددضـآلةعــنعـالوةالعدالــة،إ�ـ�الجميــعوصـول 

مؤشـر�ـ�متقدمـةمرتبـةقطـرتبـوأ�ـ�ماتجسـدوهـوكب�ـ�،لحـدوالرشـوةالفسـادمـنتحـدأنالدولـةاسـتطاعتكما
تـــــدفقعمليـــــاتمـــــنتحـــــدأنالدولـــــةاســـــتطاعتكمـــــا.عامليـــــاً ))29باملرتبـــــةجـــــاءتإذ2017،لعـــــامالفســـــادمـــــدركات
ع�ــ�الدولــةوعملــتاإلرهــاب،وتمويلــواألمــوالغســلمنــعلقــانون الصــارمالتطبيــقخــاللمــناملشــروعةغ�ــ�األمــوال
العمــرمــنالخامســةســندون طفــليوجــدفــال(،ومقيمـ�نمــواطن�ن(قطــر�ــ�الســكانلجميــعالقانونيــةالهويــةتـوف��

  .والدتهتسجيليتملم

التنميــةأجــلمــنوتنشــيطهاالعامليــةالشــراكةتنفيــذوســائلتعزيــز:عشــرالســابعالهــدف
  املستدامة
حققـــتلقـــدقطـــرأغلـــبدولـــةالغايـــاتاملرتبطـــةبالهـــدفالســـابععشـــرمـــنأهـــدافالتنميـــةاملســـتدامة�املع�ـــبتعزيـــز

للــــدول ماليــــةمــــواردتــــوف���ــــ�تجســــدحيــــثاملســــتدامة،التنميــــةأجــــلمــــنالعامليــــةالشــــراكةوتنشــــيطتنفيــــذوســــائل
النــــاتجمــــن%))7.52إ�ــــ�وصــــلتوال�ــــ�الوافــــدة،للعمالــــةاملاليــــةالتحــــويالتطريــــقعــــنم��ــــاالفق�ــــ�ةالســــيماالناميــــة
املديونيــــةمــــنتعــــانيال�ــــ�الناميــــةللــــدول الــــدعمتقــــديم�ــــ�ســــاهمتكمــــا2018،لعــــامقطــــرلدولــــةاإلجمــــا��املح�ــــ�

اتفاقية))50منأك��ع��توقيعهاخاللمنالناميةالدول ��االستثمارلتشجيعنظاماً الدولةتبنتكماالخارجية،
مــناإلنمائيــةخططهــاتنفيــذ�ــ�الناميــةالــدول مــنللعديــدقطــردولــةســاعدتوكــذلكاالســتثمارات،لتشــجيعثنائيــة
الدولــةحققــتكمــااملســتدامة،التنميــةأهــدافلتحقيــقالتنمويـةوال�ــ�امجاملشــاريعمــنالعديــدبتمويــلقيامهــاخـالل
اسـ��اتجية�ـ�وضـوحبكـلتج��ماوهواملستدامةالتنميةتحقيقأجلمنالسياساتاتساقبتعزيزاملرتبطةالغاية

التنمويـــةاألولويـــاتربـــطع�ـــ�ركـــزتقطاعيـــةاســـ��اتيجية)14(ع�ـــ�اشـــتملتال�ـــ�))2011-2016الوطنيـــةالتنميـــة
�ـ�املحـرز التقـدمولقيـاس).)2018-2022الثانيـةالوطنيـةالتنميـةاسـ��اتجية�ـ�وكـذلك2030،الوطنيةقطربرؤية

وتقـــوم2006العـــاممنـــذاملســـتدامةالتنميـــةمؤشـــراتحـــول وطنيـــةتقـــاريربإصـــدارالدولـــةقامـــتاملســـتدامةالتنميـــة
بإنتظـاماملستدامة،وتشـاركالتنميـةأهـداف�ـ�املحـرز التقـدمحـول الـوط��الطـو��اإلستعراضتقاريربإعدادأيضا
التنميــــــةأهــــــدافوتحقيـــــقتنفيــــــذ�ــــــ�الدولـــــةجهــــــودعــــــرضبغـــــرضاملســــــتوى الرفيــــــعالسيا�ـــــ��املنتــــــديفعاليــــــات�ـــــ�

التنميـــةالتنميــةأهـــدافومؤشــراتغايـــاتمــعتتوافـــقجديــدةبيانـــاتقاعــدةبإعـــدادقامــتكمـــا2030،املســتدامة
 .2030املستدامة
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  مصادرالبيانات

  - :تماالعتماد��اعدادالنشرةع��مصادرالبياناتالتالية

  https://portal.moi.gov.qa  وزارةالداخلية

االداريةالتنميةوزارةوالعمل
  والشؤوناالجتماعية

https://www.adlsa.gov.qa  

  http://www.motc.gov.qa  وزارةاملواصالتواالتصاالت

  وزارةاالقتصادوالتجارة

 

https://www.mec.gov.qa  

  وزارةالبلديةوالبيئة

 

http://www.mme.gov.qa  

  وزارةالتعليموالتعليمالعا��

 

http://www.edu.gov.qa  

  وزارةالصحةالعامة

 

https://www.moph.gov.qa  

  وزارةالخارجية

 

https://www.mofa.gov.qa/  

 
 

 

  اللجنةالوطنيةلحقوقاالنسان
  

http://nhrc-qa.org  

  املجلساال���للقضاء

 

http://www.sjc.gov.qa/    

  جامعةقطر

 

http://www.qu.edu.qa  

  صندوققطرللتنمية

 

https://qatarfund.org.qa  

للكهرباءالقطريةواملاءاملؤسسة  
  

https://www.km.qa  

  هيئةاالشغالالعامة
  

http://www.ashghal.gov.qa   

  مصرفقطراملركزي 

 

http://www.qcb.gov.qa 

  حصاءجهازالتخطيطواإل 

 

https://www.psa.gov.qa  
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  املالحق
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مؤشراتاملستدامةأحالةالتنميةهداف2012 -2018  

مكان1الهدفكل��أشكالهبكافةالفقر��عالقضاء:  

  اسماملؤشر  الغاية
  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف��ه

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

1.1الغايةأينماأجمع�نللناساملدقعالفقر��عالقضاء
عامبحلول2030كانوااألشخاصبعددحالياُيقاسوهو،

منبأقليعيشون1.25الذيناليوم��دوالر 

1.1.1املؤشريعيشونالذينالسكاننسبة
حسبمفصلةالعامليالفقرخطدون

واملجموعةالجنسالعملوحالةالعمرية
 واملكان

          

1.2الغاية منواألطفالوالنساءالرجالنسبةتخفيض
وفقًاأبعادهبجميعالفقريعانونالذيناألعمارجميع

عامبحلولاألقل��عالنصفبمقدارالوطنيةللتعاريف
2030  

1.2.1املؤشريعيشونالذينالسكاننسبة
مفصلة��الوطالفقرخطدونحسب

 الجنسواملجموعةالعمرية

          

1.2.2املؤشرواألطفالوالنساءالرجالنسبة
أبعادهبكلفقر��ويعيشوناألعماركلمن

 وفقًاللتعريفاتالوطنية

          

1.3الغايةاجتماعيةحماية��وتدابنظماستحداث
،لهادنياحدودووضعللجميع��الوطالصعيد��عمالئمة

وتحقيقبحلولوالضعفاءللفقراءواسعةصحيةتغطية
2030عام 

1.3.1املؤشراملشمول�نالسكاننسبة
أنظمةالحمايةاالجتماعيةمفصلة\بسقوف

واملتعطل�نلألطفالومم��ةالجنسحسب
إعاقاتذويواألشخاصالسنوكبار

حدي��الوالدةوضحاياإصابات\والحوامل
 العملوالفقراءواملعرض�نللفقر

          

1.4الغايةسيماوال،والنساءالرجالجميعتمّتعضمان
��عالحصول��الحقوقبنفس،م��موالضعفاءالفقراء

الخدمات��عحصولهموكذلك،االقتصاديةاملوارد
و���هف��اوالتصّرف���األراملكيةحق��وع،األساسية

،األخرىامللكيةبأشكالاملتعّلقةالحقوقمن،وبامل��اث
الجديدةوالتكنولوجيا،الطبيعيةاملوارد��عوبالحصول
��املتناالتمويلذلك��بما،املاليةوالخدمات،املالئمة

عامبحلول،2030الصغر 

1.4.1املؤشريعيشونالذينالسكاننسبة
��عالحصوليمك��امعيشيةأسر��

 الخدماتاألساسية

          

1.4.2املؤشرالسكانمجموعنسبة
آمنةحيازةحقوقلد��مالذينالبالغ�ن

والذينقانونياا��مع��فوثائقمع،���لألرا
نوعحسب،آمنااألرض��حقوقهميعت��ون

 الجنسونوعالحيازة

          

1.5الغاية��عالضعيفةوالفئاتالفقراءقدرةبناء
بالظواهروتأّثرهاتعرضهامنوالحدالصموداملتطرفة

االقتصاديةوالكوارثالهزاتمنو���هاباملناخاملتصلة
عامبحلولوالبيئية2032واالجتماعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1املؤشرواألشخاص،الوفياتعدد
املفقودينعداد��إجالءأونقل،بجروح

لكلالكوارث100.000بسبب.شخص 

          

1.5.2املؤشرالخسائرقيمةاالقتصادية
الناتجمنكنسبةالكوارثنتيجةاملباشرة

)��االجما��املحGDP( 

          

1.5.3املؤشرلد��ا��الالدولعدد
منللتخفيفومحليةقوميةاس��تيجيات

 آثارالكوارث

          

1.5.4املؤشر��الاملحليةالحكوماتنسبة
منللحدمحليةاس��اتيجياتوتنفذتعتمد

مخاطرمع���يتمابماالكوارث
مخاطرمنللحدالوطنيةاالس��اتيجيات

 الكوارث
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مؤشراتاملستدامةأحالةالتنميةهداف2012 -2018  
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خاص
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��املتناالتمويلذلك��بما،املاليةوالخدمات،املالئمة

عامبحلول،2030الصغر 

1.4.1املؤشريعيشونالذينالسكاننسبة
��عالحصوليمك��امعيشيةأسر��

 الخدماتاألساسية

          

1.4.2املؤشرالسكانمجموعنسبة
آمنةحيازةحقوقلد��مالذينالبالغ�ن

والذينقانونياا��مع��فوثائقمع،���لألرا
نوعحسب،آمنااألرض��حقوقهميعت��ون

 الجنسونوعالحيازة

          

1.5الغاية��عالضعيفةوالفئاتالفقراءقدرةبناء
بالظواهروتأّثرهاتعرضهامنوالحدالصموداملتطرفة

االقتصاديةوالكوارثالهزاتمنو���هاباملناخاملتصلة
عامبحلولوالبيئية2032واالجتماعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1املؤشرواألشخاص،الوفياتعدد
املفقودينعداد��إجالءأونقل،بجروح

لكلالكوارث100.000بسبب.شخص 

          

1.5.2املؤشرالخسائرقيمةاالقتصادية
الناتجمنكنسبةالكوارثنتيجةاملباشرة

)��االجما��املحGDP( 

          

1.5.3املؤشرلد��ا��الالدولعدد
منللتخفيفومحليةقوميةاس��تيجيات

 آثارالكوارث

          

1.5.4املؤشر��الاملحليةالحكوماتنسبة
منللحدمحليةاس��اتيجياتوتنفذتعتمد

مخاطرمع���يتمابماالكوارث
مخاطرمنللحدالوطنيةاالس��اتيجيات

 الكوارث

          

 
 

 

  اسماملؤشر  الغاية
  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف��ه

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

1الغاية،متنوعةمصادرمنكب��ةمواردحشدكفالةأ.
أجلمن،املعّززاإلنمائيالتعاونطريقعنذلك��بما
بما،نمواالبلدانأقلسيماوال،الناميةالبلدانتزويد

��الالوسائلمنيكف��اتنفيذأجلمنا��التنبؤيمكن
بجميعالفقر��عالقضاء��إالراميةوالسياساتال��امج

  أبعاده

1.أ.1املؤشرمباشرةاملخصصةاملواردنسبة
الفقرمنالحدل��امجالحكومةقبلمن

 (برامجالحمايةاالجتماعية)

          

2.أ.1املؤشرالخدمات��عاإلنفاق
والحمايةوالصحةالتعليم)األساسية

الحكومياإلنفاقمنكنسبة(االجتماعية
��الك 

          

3.أ.1املؤشراملنحمجموعمجموع
للديوناملنتجة���الداخلةوالتدفقات

الفقرمنالحدل��امجمباشرةاملخصصة
 كنسبةمنالناتجاملح��اإلجما��

          

1الغايةمنكل��عسليمةسياساتيةأطروضعب.
��إاستنادًا،��والدوواإلقليمي��الوطالصعيد

ومراعيةالفقراءملصالحمراعيةإنمائيةاس��اتيجيات
��االستثماروت��ةتسريعأجلمن،الجنسانيللمنظور

 اإلجراءاتالراميةإ��القضاءع��الفقر

1.ب.1املؤشرنسبةالحكومياإلنفاق
القطاعات��ع��الرأسماواإلنفاقاملتكرر
والفئاتوالفقراءالنساءم��اتستفيد��ال

 الضعيفةع��نحو���متناسب
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القضاء2الهدف:��عالجوع��وتوفاألمنالغذائيوالتغذيةاملحّسنةوتعزيزالزراعةاملستدامة 

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملرشر

غ��  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

2.1الغاية،الجميعحصولوضمانالجوع��عالقضاء
ف��مالرّضع، والسيماالفقراءوالفئاتالضعيفة،بمن

العامطوالواملغّذياملأمونالغذاءمنيكف��مما��ع
  بحلولعام

2.1.1املؤشرالتغذيةنقصانتشار           
2.1.2املؤشريواجهونالذينالسكاننسبة

الغذائيلألمنشديدأومتوسطانعدام
 حسبسلمحدوثانعداماألمنالغذائي

          

2.2الغاية بحلول،التغذيةسوءأشكاللجميعاية��وضع
2030عامدولياعل��ااملّتفقاألهدافتحقيقذلك��بما،

سندوناألطفاللدىوالهزالالنموتوّقفبشأن
للمراهقاتالتغذويةاالحتياجاتومعالجة،الخامسة
عامبحلولالسنوكبارواملرضعاتالحواملوالنساء

2025  

2.2.1املؤشرانت��إالطول)التقزمشار
الوسيطمنمعياري�نانحراف�ندونالعمر
لنموالعامليةالصحةمنظمة��معايحسب
خمسسندوناألطفالضمن(األطفال

 سنوات

          

2.2.2املؤشرالوزن)التغذيةسوءانتشار
منمعياري�نانحراف�ندونالطول��إ

منمعياري�نانحراف�نمن��أكأوالوسيط
الصحةمنظمة��معايحسب،الوسيط

دوناألطفالضمن(األطفاللنموالعاملية
النوعيةحسبمصنف،سنواتخمسسن

 (الهزالوزيادةالوزن)

          

2.3الغايةصغارودخلالزراعيةاإلنتاجيةمضاعفة
األصليةالشعوبوأفرادالنساءسيماوال،األغذية��منت

األسري�نواملزارع�نمنذلك��بما،والصيادينوالرعاة
��وع���األرا��عحصولهم��املساواةضمانخالل

املاليةوالخدماتواملعارفواملدخالتاألخرىاإلنتاجموارد
الفرص��عوحصولهماألسواق��إوصولهموإمكانية
��غعملفرص��عوحصولهممضافةقيمةلتحقيق

عامبحلول،2030زراعية  
  

قيمةاإلنتاجلكلوحدةعمل،2.3.1املؤشر
املشروعاتحجمفئاتحسبمصنف

 الزراعيةوالرعويةوالغابية

          

2.3.2املؤشر��منتصغاردخلمتوسط
السكانوحالةالجنسنوعحسب،األغذية

 األصلي�ن

          

2.4الغاية،مستدامةغذائيإنتاجنظموجودضمان
تؤديإ��زيادةاإلنتاجيةوتنفيذممارساتزراعيةمتينة

النظم��عالحفاظ��عوتساعد،واملحاصيل
املناخ��تغمعالتكّيف��عالقدرةوتعزز،اإليكولوجية
الجفافوحاالتاملتطرفةالطقسأحوالمواجهة��وع

نوعيةتدريجيان والفيضاناتوغ��هامنالكوارث،وتحّسِ
عامبحلول،وال��بة���2030األرا 

2.4.1املؤشرالزراعيةاملساحاتنسبة
 الخاضعةملمارساتزراعيةمستدامة

          

2.5الغاية والنباتاتللبذور��الجيالتنوع��عالحفاظ
األنواعمنا��يتصلومااألليفةوالحيواناتاملزروعة
والنباتاتالبذوربنوكخاللمنذلك��بما،ال��ية

سليمةإدارةُتدار��الاملتنّوعةالصعيدمنكل��ع
وتقاسمإل��االوصولوضمان،��والدوواإلقليمي��الوط

الناشئةعناستخداماملواردالجينيةومايّتصل��ا املنافع
عليهاملتفقالنحو��عوإنصافبعدلتقليديةمعارفمن

عامبحلول،2020دوليا  
   

  
  
 

2.5.1املؤشرالنباتيةالوراثيةاملواردعدد
لألغذيةمصادر��تعت��الوالحيوانية

املحافظةمرافق��ومحفوظةوالزراعة
 متوسطةأوطويلةاملدى

          

2.5.2املؤشراملحليةالسالالتنسبة
��غأو،للخطرمعرضةأ��ا��عاملصنفة

لخطراملعروفة��غأوللخطراملعرضة
 االنقراض
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 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملرشر

غ��  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

بما2الغاية،االستثمارزيادةأ.التعاونطريقعنذلك��
البحوث��و،الريفيةالتحتية��الب��،املعّزز��الدو

التكنولوجياتطوير��و،��الزرااإلرشادوخدماتالزراعية
القدرةتعزيزأجلمنوالنباتيةالحيوانيةالجيناتوبنوك

سيما��أقل اإلنتاجيةالزراعية��البلدانالنامية،وال
  البلداننموا

1.أ.2املؤشر  
 التوجهالزرا��للنفقاتالحكومية

          

2.أ.2املؤشرالرسميةالتدفقاتمجموع
��إباإلضافةالرسميةاإلنمائيةاملساعدة)

القطاع��إ(األخرىالرسميةالتدفقات
 الزرا��

          

2الغايةوتصحيحالتجارة��عاملفروضةالقيودمنعب.
األسواق��التشوهاتعنذلك��بما،العامليةالزراعية

الصادراتإعاناتأشكاللجميعاملوازياإللغاءطريق
وفقا،املماثلاألثرذاتالتصدير��تدابوجميع،الزراعية

 لتكليفجولةالدوحةاإلنمائية

1.ب.2املؤشراملنتج�ندعمتقدير           

2الغايةأسواقأداءسالمةلضمان��تداباعتمادج.
��عالحصول��وت�سومشتقا��ااألساسيةالسلع

عنذلك��بما،املناسبالوقت��األسواقعناملعلومات
منالحد��عللمساعدةوذلك،األغذيةمناالحتياطيات

 شدةتقلبأسعارها

1.ج.2املؤشرأسعار��الشذوذمؤشر
 الغذاء
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ضمان3الهدف:تمّتعالجميعبأنماطعيشصحيةوبالرفاهية��جميعاألعمار  

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشر

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف��ه

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

3.1الغاية��إالنفاسيةللوفياتالعامليةالنسبةخفض
من70أقللكلوفاة000حالة100عامبحلول��مولود

2030  

3.1.1املؤشروفياتعددمائةلكلاألمهات
��مولودألف 

        

3.1.2املؤشرإشرافتحتالوالداتنسبة
 عامل�نصحي�نمهرة

        

3.2الغاية سندونواألطفالاملواليدلوفياتاية��وضع
،بس��2030  الخامسةال��يمكنتفاد��ابحلولعام

��عاملواليدوفياتخفضهدفبلوغ��إالبلدانجميع
األقل��12إكل��وفاة000حالة1وخفض،��مولود

��إاألقل��عالخامسةسندوناألطفال25وفياتحالة
كل��1000وفاة  ��مولود  

  

3.2.1املؤشرسنتحتالوفياتمعدل
(��مولودألفلكلالوفيات)الخامسة 

        

3.2.2املؤشرالوالدة��حديوفياتمعدل
 مولود(��(الوفياتلكلألف

        

3.3الغاية واملالرياوالسلاإليدزألوبئةاية��وضع
الكبدياالل��ابومكافحةاملهملةاملداريةواألمراض

األخرىاملعديةواألمراضباملياهاملنقولةواألمراضالوبائي
عام2030بحلول  

3.3.1املؤشرالجديدةاإلصاباتعدد
منألفلكلالبشريةاملناعة�بف��و

والجنسالعمرحسب)املصاب�ن���السكان
(الرئيسةالسكانيةواملجموعات 

        

3.3.2املؤشرألفلكلبالسلاإلصابات
السنة��شخص 

        

3.3.3املؤشرألفلكلباملالريااإلصابات
 شخص��السنة

        

3.3.4املؤشرلإلصاباتاملقدرالعدد
نسمةألفلكل(ب)الكبدبال��ابالجديدة

 ��السنة

        

3.3.5املؤشراملحتاج�ناألشخاصعدد
 ملعالجاتضداألمراضاملداريةاملهملة

        

3.4الغايةاألمراضعنالناجمةاملبكرةالوفياتتخفيض
منالثلثبمقداراملعدية���وتعزيزوالعالجالوقايةخالل

عامبحلولالعقليت�نوالسالمة2030الصحة 

3.4.1املؤشرالدورةبأمراضالوفاةنسبة
والسكريوالسرطانوالقلبالدموية

 وأمراضالجهازالتنف���املزمنة

        

3.4.2املؤشراالنتحاربسببالوفاةمعدل         

3.5الغاية إساءةمنالوقايةتعزيزبما،املواداستعمال
يضرنحو��عالكحولوتناولاملخدراتتعاطييشمل

 بالصحة،وعالجذلك

3.5.1املؤشرالعالجيةباملداخالتالتغطية
والنفسيةالدوائية)–والتأهيلاالجتماعية

لالضطرابات(الرعايةبعدماوخدمات
 الناتجةعنتعاطياملخدرات

        

3.5.2املؤشراالستعمالللكحولالضار
مقاسًا��الوطالواقعحسبمعرفًا

الكحولمن��باللللفردالسنوي�باالس��ال
لالشخاص)��15الصا(���فأسنة 

        

3.6الغايةعنالناجمةواإلصاباتالوفياتعددخفض
عامبحلولالنصف��إاملرور2020حوادث 

3.6.1املؤشرعنامل��تبةالوفياتعدد
اإلصاباتخاللاملرورلحوادث30القاتلة

 يومًا،لكلمئةألفنسمة(معايرةبالعمر)
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ضمان3الهدف:تمّتعالجميعبأنماطعيشصحيةوبالرفاهية��جميعاألعمار  

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشر

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف��ه

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

3.1الغاية��إالنفاسيةللوفياتالعامليةالنسبةخفض
من70أقللكلوفاة000حالة100عامبحلول��مولود

2030  

3.1.1املؤشروفياتعددمائةلكلاألمهات
��مولودألف 

        

3.1.2املؤشرإشرافتحتالوالداتنسبة
 عامل�نصحي�نمهرة

        

3.2الغاية سندونواألطفالاملواليدلوفياتاية��وضع
،بس��2030  الخامسةال��يمكنتفاد��ابحلولعام

��عاملواليدوفياتخفضهدفبلوغ��إالبلدانجميع
األقل��12إكل��وفاة000حالة1وخفض،��مولود

��إاألقل��عالخامسةسندوناألطفال25وفياتحالة
كل��1000وفاة  ��مولود  

  

3.2.1املؤشرسنتحتالوفياتمعدل
(��مولودألفلكلالوفيات)الخامسة 

        

3.2.2املؤشرالوالدة��حديوفياتمعدل
 مولود(��(الوفياتلكلألف

        

3.3الغاية واملالرياوالسلاإليدزألوبئةاية��وضع
الكبدياالل��ابومكافحةاملهملةاملداريةواألمراض

األخرىاملعديةواألمراضباملياهاملنقولةواألمراضالوبائي
عام2030بحلول  

3.3.1املؤشرالجديدةاإلصاباتعدد
منألفلكلالبشريةاملناعة�بف��و

والجنسالعمرحسب)املصاب�ن���السكان
(الرئيسةالسكانيةواملجموعات 

        

3.3.2املؤشرألفلكلبالسلاإلصابات
السنة��شخص 

        

3.3.3املؤشرألفلكلباملالريااإلصابات
 شخص��السنة

        

3.3.4املؤشرلإلصاباتاملقدرالعدد
نسمةألفلكل(ب)الكبدبال��ابالجديدة

 ��السنة

        

3.3.5املؤشراملحتاج�ناألشخاصعدد
 ملعالجاتضداألمراضاملداريةاملهملة

        

3.4الغايةاألمراضعنالناجمةاملبكرةالوفياتتخفيض
منالثلثبمقداراملعدية���وتعزيزوالعالجالوقايةخالل

عامبحلولالعقليت�نوالسالمة2030الصحة 

3.4.1املؤشرالدورةبأمراضالوفاةنسبة
والسكريوالسرطانوالقلبالدموية

 وأمراضالجهازالتنف���املزمنة

        

3.4.2املؤشراالنتحاربسببالوفاةمعدل         

3.5الغاية إساءةمنالوقايةتعزيزبما،املواداستعمال
يضرنحو��عالكحولوتناولاملخدراتتعاطييشمل

 بالصحة،وعالجذلك

3.5.1املؤشرالعالجيةباملداخالتالتغطية
والنفسيةالدوائية)–والتأهيلاالجتماعية

لالضطرابات(الرعايةبعدماوخدمات
 الناتجةعنتعاطياملخدرات

        

3.5.2املؤشراالستعمالللكحولالضار
مقاسًا��الوطالواقعحسبمعرفًا

الكحولمن��باللللفردالسنوي�باالس��ال
لالشخاص)��15الصا(���فأسنة 

        

3.6الغايةعنالناجمةواإلصاباتالوفياتعددخفض
عامبحلولالنصف��إاملرور2020حوادث 

3.6.1املؤشرعنامل��تبةالوفياتعدد
اإلصاباتخاللاملرورلحوادث30القاتلة

 يومًا،لكلمئةألفنسمة(معايرةبالعمر)

        

 
 

 

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشر

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف��ه

خاص
بحسابات
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3.7الغاية رعايةخدمات��عالجميعحصولضمان
خدماتذلك��بما،واإلنجابيةالجنسيةالصحة

وإدماج،بهالخاصةوالتوعيةاألسرةتنظيمومعلومات
�وال��اماالس��اتيجيات��اإلنجابيةالصحةالوطنية

عام2030بحلول  
  

3.7.1املؤشراإلنجابسن��النساءنسبة
)15-49الوسائل��إحاج��ن��ال(سنة

 الحديثةلتنظيماألسرةملباة

        

3.7.2املؤشر)اليافع�نإنجاب10معدل-
14،15-19تلك��امرأةألفلكل(سنة

 املجموعةالعمرية

        

3.8الغايةتحقيقذلك��بما،الشاملةالصحيةالتغطية
��عالحصولوإمكانية،املاليةاملخاطرمنالحماية
وإمكانيةالجيدةاألساسيةالصحيةالرعايةخدمات

والفعالةالجّيدةواللقاحاتاألدوية��عالجميعحصول
 وامليسورةالتكلفة

3.8.1املؤشر��ع)التتبعالتدخالتتغطية
نالكامللألطفال،سبيلاملثالالتحص�

وعالج،الرجعيةللف��وساتاملضادوالعالج
ومرافقة،الدمضغطارتفاعوالعالج،السل

 املهرةعندالوالدة،وماإ��ذلك)

        

3.8.2املؤشراالنفاقذويالسكاننسبة
منكنسبةالصحة��ع��الكباالسري

 إجما��االنفاقاالسريأوالدخل

        

3.9الغاية واألمراضالوفياتعددمنكب��ةبدرجةالحد
وتلويثالخطرةالكيميائيةللموادالتعّرضعنالناجمة

عامبحلولوال��بةواملاءالهواء2030وتلّوث 

3.9.1املؤشر��تلوثبسببالوفياتنسبة
الهواء��وامل��ل 

        

3.9.2املؤشر��إيعزىالذيالوفياتمعدل
���املياه�����الصوالصرف،املأمونة

لخدماتالتعرض)النظافةونقص،املأمون
الصحيةوالنظافة��الصوالصرفاملياه

 ���اآلمنةللجميع)

        

3.9.3املؤشربسببالوفياتمعدالت
 التسمم���املقصود

        

3الغايةالصحةملنظمةاإلطاريةاالتفاقيةتنفيذتعزيزأ.
 التبغ��جميعالبلدان،حسباالقتضاءالعامليةملكافحة

1.أ.3املؤشرالتبغالستعمال��الحااالنتشار
األشخاصب�نالعمرحسب15معايرسنة

 فأك��

        

3الغايةاللقاحاتمجال��والتطويرالبحثدعمب.
لهاتتعرض��الاملعدية���واملعديةلألمراضواألدوية

املقام��الناميةالبلدانالحصولإمكانية��وتوف،األول
وفقا،معقولةبأسعاراألساسيةواللقاحاتاألدوية��ع
املتصلةبالجوانباملتعلقاالتفاقبشأنالدوحةإلعالن
،العامةوبالصحةالفكريةامللكيةحقوقمنبالتجارة

منبالكاملاالستفادة��الناميةالبلدانحقيؤكدالذي
تفاقبشأنالجوانباملتصلةبالتجارةاألحكامالواردة��اال

الالزمةاملرونةبأوجهاملتعلقةالفكريةامللكيةحقوقمن
إمكانيةأجلمنالعملسيماوال،العامةالصحةلحماية

 حصولالجميعع��األدوية

1.ب.3املؤشريحصلونالذينالسكاننسبة
بأسعارواللقاحاتاألساسيةاألدوية��ع

 اسمستداممعقولةوع��أس

        

2.ب.3املؤشرالرسميةالتنمويةاملساعدة
والقطاعات��الطللبحثالكليةالصافية

 الصحيةاألساسية

        

3.ب.3املؤشر��العامل�نوتوزيعكثافة
 مجالالصحة

        

3الغاية،الصحةقطاعتمويل��كب��ةزيادةتحقيقج.
القطاعهذا��عاملةقوىوتوظيفوتدري��اوتطويرها

البلدانأقل��وبخاصة،الناميةالبلدان��واستبقا��ا
 نمواوالدولالجزريةالصغ��ةالنامية

1.ج.3املؤشرلعددُتعزى��الالسماتنسبة
)13تم��الاألساسيةالقدراتمن(

 الحصولعل��اعندنقطةزمنيةمحددة

        

دتعزيز 3الغايةد.البلدانسيماوال،البلدانجميعقدرات
وإدارةاملخاطرمنوالحداملبكراإلنذارمجال��،النامية

 املخاطرالصحيةالوطنيةوالعاملية

1.د.3املؤشر(إهر)الدوليةالصحيةاللوائح
 القدرةواالستعدادللطوارئالصحية
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4.1الغايةوالفتياتوالبن�نالبناتجميعيتمّتعأنضمان
،وجّيدومنصفمجانيوثانويابتدائيبتعليموالفتيانمما

عامبحلولوفعالةمالئمةتعليميةنتائجتحقيق��إيؤدي
2030 

4.1.1املؤشر��السنصغار/األطفالنسبة
2/3الفصل��و،االبتدائيالتعليماية����و،

الحد��عحصلواممناإلعداديالتعليماية��
(ب)،القراءة(أ)��الكفاءةمناألدنى

الرياضيات–الجنسحسبمفصلةومكان
(البياناتتتوفرحيثماوأخرى)وال��وةاإلقامة 

        

4.2الغايةفرصوالبن�نالبناتلجميعتتاحأنضمان
مرحلة��والرعايةالنماءمنجيدةنوعية��عالحصول

جاهزينيكونوا��حاالبتدائيقبلوالتعليماملبكرةالطفولة
عامبحلولاالبتدائي2030للتعليم 

4.2.1املؤشردخولسن��األطفالنسبة
��عالتطورحيثمنهمالذيناملدرسة

والتعلمالصحةمجال��الصحيحالطريق
���النفوالرفاه–حسبمفصلة،��االجتما

تتوفرحيثماوأخرى)وال��وةواإلقامةالجنس
 البيانات)

        

4.2.2املؤشراملنظمالتعلم��املشاركةمعدل
للتعليمللدخول��الرسالعمرقبلسنة)

(���األسا 

        

4.3الغاية��والرجالالنساءجميعفرصتكافؤضمان
وامليسورالجّيد��العاوالتعليم��املالتعليم��عالحصول

عامبحلول،��الجامالتعليمذلك��بما،2030التكلفة 

4.3.1املؤشروالبالغ�نالشبابمشاركةمعدل
��والتدريب��الرس���و��الرسالتعليم��

12األشهراألخ��ة 

        

4.4الغايةالذينوالكبارالشبابعدد��كب��ةبنسبةالزيادة
��ذلكاملهاراتالتقنية  تتوافرلد��ماملهاراتاملناسبة،بما

وظائفوشغلللعمل،واملهنيةالحرةاألعمالوملباشرةالئقة
عام2030بحلول 

4.4.1املؤشرممنالبالغ�ن/الشبابنسبة
،واالتصالاملعلوماتتقنيات��مهاراتلد��م

 حسبنوعاملهارة

        

4.5الغايةالتعليم��الجنس�نب�نالتفاوت��عالقضاء
التعليممستوياتجميع��إالوصولفرصتكافؤوضمان
لألشخاصذلك��بما،الضعيفةللفئات��املوالتدريب

��يعيشونالذينواألطفالاألصليةوالشعوباإلعاقةذوي
 2030 ظلأوضاعهشة،بحلولعام

4.5.1املؤشر،ذكور/إناث)التماثلمقاييس
الخمس/لل��وةاألدنىالخمس،ريف/حضر

اإلعاقةحالةمثللل��وة،و���ها��األع
اناألصلي�نواملتأثرينبالصراعات،كلماوالسك

القائمةهذه��املؤشراتلكل(البياناتأتيحت
 ال��يمكنتفصيلها

        

4.6الغايةمنالشبابجميعكب��ةنسبةتلّمأنضمان
والكتابةبالقراءة،سواءحد��عونساءرجااًل،الكبار

عامبحلول2030والحساب 

4.6.1املؤشرعمرمجموعة��السكاننسبة
ملستوىاألدنىالحداكتسبواالذينمعينة
(أ)مهارات��الوظيفيةالكفاءةمنثابت

الحساب(ب)والقراءة–حسبمفصلة
وال��وةواإلقامةالجنس 

        

4.7الغايةاملعارفاملتعّلم�نجميعيكتسبأنضمان
بجملةذلك��بما،املستدامةالتنميةلدعمالالزمةواملهارات
واّتباعاملستدامةالتنميةلتحقيقالتعليمبي��امنالُسُبلمن
ب�نواملساواة،اإلنسانوحقوق،املستدامةالعيشأساليب

لالعنفواملواطنةالجنس�ن،وال��ويجلثقافةالسالموا
��الثقافةمساهمةوتقدير��الثقاالتنوعوتقديرالعاملية

 2030 التنميةاملستدامة،بحلولعام

4.7.1املؤشر��عال��بيةتعميمنطاق
'والعاملية2املواطنةالتنميةأجلمنالتعليم'

الجنس�نب�ناملساواةذلك��بما،املستدامة
يعاملستويات:��(أ)وحقوقاإلنسان،ع��جم

املناهج(ب)الوطنية؛التعليمسياسات
تقييم(د)واملعلم�ن؛تعليم(ج)الدراسية؛

الذينللطالباملئويةالطالب...."النسبة
العمرمن15يبلغون��امل�جل�نعاما

ثابتمستوى��عيدلمماالثانويةاملدارس
منمختارةمجموعة��عاملعرفةمناألقل��ع

وعلمالبيئيةالعلوم��املواضيع
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4.1الغايةوالفتياتوالبن�نالبناتجميعيتمّتعأنضمان
،وجّيدومنصفمجانيوثانويابتدائيبتعليموالفتيانمما

عامبحلولوفعالةمالئمةتعليميةنتائجتحقيق��إيؤدي
2030 

4.1.1املؤشر��السنصغار/األطفالنسبة
2/3الفصل��و،االبتدائيالتعليماية����و،

الحد��عحصلواممناإلعداديالتعليماية��
(ب)،القراءة(أ)��الكفاءةمناألدنى

الرياضيات–الجنسحسبمفصلةومكان
(البياناتتتوفرحيثماوأخرى)وال��وةاإلقامة 

        

4.2الغايةفرصوالبن�نالبناتلجميعتتاحأنضمان
مرحلة��والرعايةالنماءمنجيدةنوعية��عالحصول

جاهزينيكونوا��حاالبتدائيقبلوالتعليماملبكرةالطفولة
عامبحلولاالبتدائي2030للتعليم 

4.2.1املؤشردخولسن��األطفالنسبة
��عالتطورحيثمنهمالذيناملدرسة

والتعلمالصحةمجال��الصحيحالطريق
���النفوالرفاه–حسبمفصلة،��االجتما

تتوفرحيثماوأخرى)وال��وةواإلقامةالجنس
 البيانات)

        

4.2.2املؤشراملنظمالتعلم��املشاركةمعدل
للتعليمللدخول��الرسالعمرقبلسنة)

(���األسا 

        

4.3الغاية��والرجالالنساءجميعفرصتكافؤضمان
وامليسورالجّيد��العاوالتعليم��املالتعليم��عالحصول

عامبحلول،��الجامالتعليمذلك��بما،2030التكلفة 

4.3.1املؤشروالبالغ�نالشبابمشاركةمعدل
��والتدريب��الرس���و��الرسالتعليم��

12األشهراألخ��ة 

        

4.4الغايةالذينوالكبارالشبابعدد��كب��ةبنسبةالزيادة
��ذلكاملهاراتالتقنية  تتوافرلد��ماملهاراتاملناسبة،بما

وظائفوشغلللعمل،واملهنيةالحرةاألعمالوملباشرةالئقة
عام2030بحلول 

4.4.1املؤشرممنالبالغ�ن/الشبابنسبة
،واالتصالاملعلوماتتقنيات��مهاراتلد��م

 حسبنوعاملهارة

        

4.5الغايةالتعليم��الجنس�نب�نالتفاوت��عالقضاء
التعليممستوياتجميع��إالوصولفرصتكافؤوضمان
لألشخاصذلك��بما،الضعيفةللفئات��املوالتدريب

��يعيشونالذينواألطفالاألصليةوالشعوباإلعاقةذوي
 2030 ظلأوضاعهشة،بحلولعام

4.5.1املؤشر،ذكور/إناث)التماثلمقاييس
الخمس/لل��وةاألدنىالخمس،ريف/حضر

اإلعاقةحالةمثللل��وة،و���ها��األع
اناألصلي�نواملتأثرينبالصراعات،كلماوالسك

القائمةهذه��املؤشراتلكل(البياناتأتيحت
 ال��يمكنتفصيلها

        

4.6الغايةمنالشبابجميعكب��ةنسبةتلّمأنضمان
والكتابةبالقراءة،سواءحد��عونساءرجااًل،الكبار

عامبحلول2030والحساب 

4.6.1املؤشرعمرمجموعة��السكاننسبة
ملستوىاألدنىالحداكتسبواالذينمعينة
(أ)مهارات��الوظيفيةالكفاءةمنثابت

الحساب(ب)والقراءة–حسبمفصلة
وال��وةواإلقامةالجنس 

        

4.7الغايةاملعارفاملتعّلم�نجميعيكتسبأنضمان
بجملةذلك��بما،املستدامةالتنميةلدعمالالزمةواملهارات
واّتباعاملستدامةالتنميةلتحقيقالتعليمبي��امنالُسُبلمن
ب�نواملساواة،اإلنسانوحقوق،املستدامةالعيشأساليب

لالعنفواملواطنةالجنس�ن،وال��ويجلثقافةالسالموا
��الثقافةمساهمةوتقدير��الثقاالتنوعوتقديرالعاملية

 2030 التنميةاملستدامة،بحلولعام

4.7.1املؤشر��عال��بيةتعميمنطاق
'والعاملية2املواطنةالتنميةأجلمنالتعليم'

الجنس�نب�ناملساواةذلك��بما،املستدامة
يعاملستويات:��(أ)وحقوقاإلنسان،ع��جم

املناهج(ب)الوطنية؛التعليمسياسات
تقييم(د)واملعلم�ن؛تعليم(ج)الدراسية؛

الذينللطالباملئويةالطالب...."النسبة
العمرمن15يبلغون��امل�جل�نعاما

ثابتمستوى��عيدلمماالثانويةاملدارس
منمختارةمجموعة��عاملعرفةمناألقل��ع

وعلمالبيئيةالعلوم��املواضيع
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بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

األرض.سيعتمداختيار/نطاقاملواضيعبدقة
املؤشرفيهيكونالذيالتقييمأواملسح��ع

 جمعت.

4الغايةب�نالفروق��ترا��الالتعليميةاملرافقبناءأ.
املرافقمستوىورفع،واألطفال،واإلعاقة،الجنس�ن

بيئةتعليميةفعالةومأمونةوخاليةالتعليميةالقائمةو��يئة
 للجميع  منالعنف

1.أ.4املؤشر:��عتتوفر��الاملدارسنسبة
)1)،الكهرباء(2)،تربويةألغراضان��نت(3(

)،تربويةألغراضالكمبيوتر4أجهزةبنية(
،املعاق�نللتالمذةمناسبةومستلزماتتحتية

)5��عجنسلكلأساسيةصحيةمرافق(
)مرافقأساسيةلغسلاأليدي6)ة،(حد

والصرفاملياهمؤشراتتعريفاتحسب
الصحيةوالنظافة��الصWASH( 

        

4الغايةاملدرسيةاملنحعدد��ب��ة�بنسبةالزيادةب.
،الناميةللبلدان��العالالصعيد��عالناميةللبلداناملتاحة

الجزريةوالدولنمواالبلدانألقلوبخاصةالناميةالصغ��ة
ذلك��بما،��العابالتعليملاللتحاق،األفريقيةوالبلدان

،واالتصاالتاملعلوماتوتكنولوجيا��املالتدريبمنح
املتقدمةالبلدان��والعلميةوالهندسيةالتقنية�وال��ام

عامبحلول،األخرىالناميةوالبلدان2020النمو 

1.ب.4املؤشراملستدفقاتحجماعدة
حسب���الدرالالبتعاثالرسميةالتنموية

 القطاعونوعالدراسة

        

4الغايةبما،املؤهل�ناملعلم�نعدد��ب��ة�بنسبةالزيادةج.
البلدان��املعلم�نلتدريب��الدوالتعاونخاللمنذلك��

الجزريةوالدولا النامية،وبخاصة��أقلالبلداننموًّ
 بحلولعامالصغ��ةالنامية،

1.ج.4املؤشر(أ)التعليم��املعلم�ننسبة
األدنىالثانوي(ج)���األسا(ب)���األساقبل
األدنىالحدتلقواالذين��األعالثانوي(د)و

التدريبأي)وبعدهاالخدمةقبلالتأهيلمن
محددةدولة��للتدريسالالزم(ال��بوي–

الجنسحسبمفصلة 
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تحقيق5الهدف:املساواةب�نالجنس�نوتمك�نكلالنساءوالفتيات 

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

  متوفر
���
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

5.1الغايةالنساءضد��التميأشكالجميع��عالقضاء
 والفتيات��كلمكان

5.1.1املؤشرتوفرعدمأوتوفرمدىاألطر
املساواةورصدوإنفاذلتعزيزالتشريعية

 وعدمالتمي��ع��أساسالجنس

          

5.2الغايةجميعضدالعنفأشكالجميع��عالقضاء
ذلك��بما،والخاصالعاماملجال�ن��والفتياتالنساء

منذلك���و���الجنواالستغاللبالبشراالتجار
  االستغالل  أنواع

5.2.1املؤشر)والبناتالنساء49- 15نسبة
ممنشريكلهنكانأنسبقالالتي(سنة

أو���جنأوجسديلعنفتعرضن
��الحاالحميمالشريكقبلمن��سيكولو

األشهر��السابق12أواألخ��ة 

          

5.2.2املؤشر)والبناتالنساء49- 15نسبة
من���جنلعنفتعرضنالالتي(سنة

أشخاصسنمنذالحميمالشريك���15
 سنة

          

5.3الغايةقبيلمن،الضارةاملمارساتجميع��عالقضاء
وتشويه،القسريوالزواجاملبكروالزواجاألطفالزواج

 (األعضاءالتناسليةلإلناث(ختاناإلناث

5.3.1املؤشر)النساء24-20نسبة(سنة
سنقبلعالقة��دخلنأوتزوجن15الالتي

سنوقبل18سنةسنة 

          

5.3.2املؤشر)والبناتالنساء49- 15نسبة
حسباإلناثلختانخضعنالالتي(سنة

 الفئةالعمرية

          

5.4الغايةاألجرمدفوعة���الرعايةبأعمالاالع��اف
العامةالخدمات��توفخاللمنوتقديرها����املوالعمل

سياساتووضعالتحتية��والبوتعزيزاالجتماعيةالحماية
حسبما،والعائلةاملعيشيةاألسرةداخلاملسؤوليةتقاسم

 يكونذلكمناسبًاع��الصعيدالوط��

5.4.1املؤشراألجرمدفوع���الوقتنسبة
امل��ليةوالرعايةاألعمال��عيصرفالذي

اإلقامةومكانوالعمرالجنسحسب 

          

5.5الغايةمشاركةكفالةوفعالةكاملةمشاركةاملرأة
معاملساواةقدم��عللقيادةلهااملتاحةالفرصوتكافؤ

الحياة��القرارصنعمستوياتجميع��عالرجل
  السياسيةواالقتصاديةوالعامة

5.5.1املؤشرتحتلها��الاملقاعدنسبة
(ب)والوطنيةال��ملانات(أ)��النساء

 الحكوماتاملحلية

          

5.5.2املؤشرتشغلن��الالنساءنسبة
 مناصبإدارية

          

5.6الغايةالصحةخدمات��عالجميعحصولضمان
النحو��ع،اإلنجابيةالحقوق��وعواإلنجابيةالجنسية

للسكان��الدواملؤتمرعمل�ل��ناموفقاعليهاملتفق
ملؤتمراتالختاميةوالوثائقبيج�نعملوم��اجوالتنمية

  استعراضهما
   

  
  
 

5.6.1املؤشر)النساء49-15نسبة(سنة
يتعلقفيماقرارا��نأنفسهنيتخذن��ال

الحملموانعواستخدامالجنسيةبالعالقات
اإلنجابيةوالصحة 

          

5.6.2املؤشرتضمن��الالدولنسبة
��النساءجميعحصولوأنظم��اقواني��ا

49-15سنومعلوماتخدمات��عوتعليم
  حولالصحةالجنسيةواالنجابية
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 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

  متوفر
���
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

5الغايةمتساويةحقوقااملرأةلتخويلبإصالحاتالقيامأ.
حق��عحصولهاإمكانيةوكذلك،االقتصاديةاملوارد��
��وع،املمتلكاتمنو���ها���األرا��والتصّرفامللكية

للقوان�نالخدماتاملالية،وامل��ا�واملواردالطبيعية،وفًقا
 الوطنية

1.أ.5املؤشرلهمالذيناألشخاصنسبة(أ)
الزراعيةلألرضمصانةحقوقلهمأوملكية

حسب(الزراعي�نالسكان��إجمامن)
 الجنس

          

أصحابأواملالك�نب�نالنساءحصة(ب)
نوعحسبالزراعيةاألرض��الحقوق

 امللكية

     

2.أ.5املؤشرالنسبةحيثللدولاملئوية
(��العرالقانونذلك��بما)القانونياإلطار

ملكية��للمرأةمتساويةحقوقايضمن
 األرضو/أوالتصرفف��ا

          

5الغاية،التمكينيةالتكنولوجيااستخدامتعزيزب.
تعزيزأجلمن،واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياوبخاصة

 تمك�ناملرأة

1.ب.5املؤشريمتلكونالذيناألفرادنسبة
الجنسحسبمحمولهاتف 

          

5الغايةقابلةوتشريعاتسليمةسياساتاعتمادج.
هذامنالقائمةوالتشريعاتالسياساتوتعزيزلإلنفاذ

النساءكلوتمك�نالجنس�نب�نباملساواةلل��وضالقبيل
 والفتياتع��جميعاملستويات

1.ج.5املؤشرأنظمةلد��ا��الالدولنسبة
للمساواةالعامةاملخصصاتورصدملتابعة

 حسبالنوعاالجتما��ولتمك�نالنساء
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كفالة6الهدف:توافراملياهوخدماتالصرف��الصللجميعوإدار��اإدارةمستدامة  

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف��ه

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

6.1الغايةمنصفبشكلالجميعحصولهدفتحقيق
عامبحلولالتكلفةوامليسورةاملأمونةالشربمياه��ع

2030 

6.1.1املؤشرالذينالسكاننسبة
مأمونةالشربمياهخدماتيستعملون

 اإلدارة

        

6.2الغايةخدمات��عالجميعحصولهدفتحقيق
��للتغوطاية��ووضعالصحيةوالنظافة��الصالصرف
والفتياتالنساءالحتياجاتخاصاهتماموإيالء،العراء

عامبحلول،هشةأوضاعظل��يعيشون2030ومن 

6.2.1املؤشرالذينالسكاننسبة
مأمونة��الصالصرفخدماتيستخدمون

 اإلدارة

        

6.3الغاية عناملياهنوعيةتحس�نمنالحدطريق
الخطرةالكيميائيةواملوادالنفاياتإلقاءووقفالتلوث
املجاريمياهنسبةوخفض،حدأدنى��إتسّر��اوتقليل
وإعادةالتدويرإعادةوزيادة،النصف��إاملعالجة���
،العامليالصعيد��عكب��ةبنسبةاملأمونةاالستخدام

   2030 بحلولعام

6.3.1املؤشرنسبةاملعالجةالعادمةاملياه
 بصورةآمنة

        

6.3.2املؤشرحيثاملائيةاملسطحاتنسبة
 جودةاملياهاملحيطة��اجيدة

        

6.4الغايةالقطاعاتجميع��املياهاستخدامكفاءةزيادة
��عوإمدادا��االعذبةاملياهسحبوضمانكب��ةزيادة

شحمعالجةأجلمنمستدامنحوبدرجةوالحد،املياه
،املياهندرةمنيعانونالذيناألشخاصعددمنكب��ة

عام2030بحلول  
  

6.4.1املؤشراملياهاستخدامكفاءة����التغ
 ع��مدىف��ةمنالزمن

        

6.4.2املؤشر�اس��ال��عالضغطمعدل
��ابالنسبةالنقيةاملياهسحبمعدل:املياه

املياهاملتوفرةمصادرالنقية 

        

6.5الغاية جميع��عاملياهملوارداملتكاملةاإلدارةتنفيذ
للحدودالعابرالتعاونخاللمنذلك��بما،املستويات

عامبحلول،االقتضاء2030حسب  
  

6.5.1املؤشراملتكاملةاإلدارةتنفيذدرجة
صفر)املائيةللموارد -100( 

        

6.5.2املؤشرالعابرةاألحواضمنطقةنسبة
مجال��للتعاون��تشغيترتيبمعللحدود

 املياه

        

6.6الغايةاملتصلةاإليكولوجيةالنظموترميمحماية
الرطبة���واألراوالغاباتالجبالذلك��بما،باملياه

عامبحلول،والبح��اتالجوفيةاملياهومستودعاتواأل��ار
2020 

6.6.1املؤشرالنظممدى����التغ
 اإليكولوجيةاملتصلةباملياهع��مرالزمن

        

6الغايةالقدراتبناءودعم��الدوالتعاوننطاقتعزيزأ.
املتعلقة�وال��اماألنشطةمجال��الناميةالبلدان��
وإزالة،املياهجمعذلك��بما،��الصوالصرفباملياه

،استخدامهاوكفاءة،ملوح��ا،العادمةاملياهومعالجة
بحلول،االستعمالوإعادةالتدويرإعادةوتكنولوجيات

2030عام 

1.أ.6املؤشراإلنمائيةاملساعدةمقدار
��الصوالصرفباملياهاملتعلقةالرسمية

املنسقةاإلنفاقخطةمنجزءاتشكل��ال
 منقبلالحكومة

        

6الغايةمشاركةوتعزيزدعمب.��املحليةاملجتمعات
 تحس�نإدارةاملياهوالصرفالص��

1.ب.6املؤشراإلداريةالوحداتنسبة
مؤسسة��وتدابسياساتلد��ا��الاملحلية
إدارة��املحليةاملجتمعاتملشاركةوإجرائية

 املياهوالصرفالص��
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كفالة7الهدف: حصولالجميعبتكلفةميسورة��عخدماتالطاقةالحديثةاملوثوقةواملستدامة 

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

  متوفر
���
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

7.1الغاية��عميسورةبتكلفةالجميعحصولضمان
عامبحلولاملوثوقةالحديثةالطاقة2030خدمات 

7.1.1املؤشر��عالحاصل�نالسكاننسبة
الكهرباء 

          

7.1.2املؤشريعتمدونالذينالسكاننسبة
النظيفالوقود��عأوليةبصورة

النظيفةوالتكنولوجيا 

          

7.2الغاية��املتجددةالطاقةحصة��كب��ةزيادةتحقيق
عامبحلولالعامليةالطاقةمصادر2030مجموعة 

7.2.1املؤشرمناملتجددةالطاقةحصة
 �جما��الطاقةال��ا�يةاملس��لكة

          

7.3الغايةكفاءة��للتحسنالعاملياملعدلمضاعفة
عامبحلولالطاقة2030استخدام 

7.3.1املؤشرمقاسًة(%)الطاقةكثافة
��ا�جما��املحوالناتجاألوليةبالطاقة 

          

7الغايةتعزيزأ.���الوصول��تيسأجلمن��الدوالتعاون
تلكذلك��بما،النظيفةالطاقةوتكنولوجيابحوث

الطاقةاستخدام��والكفاءة،املتجددةبالطاقةاملتعّلقة
وتشجيع،واألنظفاملتقدمةاألحفوريالوقودوتكنولوجيا

الطاقةوتكنولوجياللطاقةالتحتية��الب��االستثمار
 2030لولعامالنظيفة،بح

1.أ.7املؤشرالدوليةاملاليةالتدفقات
انشطةلدعمالناميةالبلدانن��ااملواهة

النظيفةالطاقةمجاالت��والتطويرالبحث
النظمذلك��بمااملتجددةالطاقةوانتاج

 الهجينة

          

مستوى7الغايةوتحس�نالتحتية��الُبنطاقتوسيعب.
أجلمنالتكنولوجياالحديثةالطاقةخدماتتقديم

أقل��وبخاصة،الناميةالبلدان��للجميعواملستدامة
والبلدان،الناميةالصغ��ةالجزريةوالدولنمواالبلدان
بكلالخاصةالدعمل��امجوفقا،الساحلية���النامية

عامبحلول،حدة��ع2030م��ا 

1.ب.7املؤشركفاءة��االستثمارات
استخدام��املحالناتجمنكنسبةالطاقة

��املباشر��األجناالستثمارومقدار��ا�جما
والتكنولوجيااألساسيةللبنية��املاالنقل

 ���خدماتالتنميةاملستدامة
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تعزيز8الهدف:النمواالقتصادياملطردوالشاملللجميع،واملستداموالعمالةالكاملة،واملنتجة��وتوفالعمل
  للجميعالالئق

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

8.1الغايةوفقاالفردياالقتصاديالنمو��عالحفاظ
��اإلجما��املحالناتجنمو��عوبخاصة،الوطنيةللظروف

7بنسبة  ��سنويااألقل��عاملائة��نمواالبلدانأقل 

8.1.1املؤشرللناتجالسنويالنمومعدل
فردلكلالحقيقي��االجما��املح 

        

8.2الغايةاإلنتاجيةمن��أعمستوياتتحقيق
بمستوىواالرتقاء،التنويعخاللمناالقتصادية

��ع��ال��كخاللمنذلك��بما،واالبتكار،التكنولوجيا
املتسمةالقطاعاتوالقطاعاتالعاليةاملضافةبالقيمة

 الكثيفةالعمالة

8.2.1املؤشرللناتجالسنويالنمومعدل
مشتغلفردلكل��االجما��املح 

        

8.3الغاية��والالتنميةنحواملوجهةالسياساتتعزيز
ومباشرة،الالئقالعملوفرص،اإلنتاجيةاألنشطةتدعم

اإلبداعواالبتكار،وتشجعع��األعمالالحرة،والقدرةع��
الصغراملتناهيةاملشاريع��عالرسميالطابعإضفاء
منذلك��بما،ونموها،الحجمواملتوسطةوالصغ��ة

 خاللالحصولع��الخدماتاملالية

8.3.1املؤشر��الرسمية���العمالةحصة
الجنسحسبالزراعية���العمالة 

        

8.4الغاية تحس�ن��العامليةاملوارداستخدام��الكفاءة
عام��ح،تدريجيا،واإلنتاج�االس��ال2030مجال،

،��البيالتدهورعناالقتصاديالنموفصل��إ��والس
واإلنتاج�االس��البشأنلل��امجالعشريلإلطاروفقا

النمواملتقدمةالبلداناضطالعمع،املستدام�ن
 الريادة  بدور 

8.4.1املؤشراملاديةالبصمة،املاديةالبصمة
��املحالناتجلكلاملاديةوالبصمة،للفرد

 االجما��

        

8.4.2املؤشر،املحليةاملواد�اس��ال
�واس��ال،املحليةاملوادمنالفرد�اس��ال

 املواداملحليةلكلالناتجاملح��اإلجما��

        

8.5الغايةالكاملةالعمالةتحقيقالعمل��وتوفواملنتجة
ذلكالشباب �� الالئقلجميعالنساءوالرجال،بما

��املتكاالعمللقاءاألجروتكافؤ،اإلعاقةذووواألشخاص
 2030  القيمة،بحلولعام

8.5.1املؤشرالساعة��األجرمتوسط
املهنحسبوالذكوراإلناثللمشتغل�ن

 حسبالسنواألشخاصاملعاق�ن

        

8.5.2املؤشرالجنسحسبالبطالةمعدل
 والسنواألشخاصاملعاق�ن

        

8.6الغاية���الشبابنسبةمنكب��ةبدرجةالحد
 2020 التعليمأوالتدريببحلولعام امللتحق�نبالعمالةأو

8.6.1املؤشر)الشباب24-15نسبة���(
بالعملأوبالتدريبأوبالتعليمامللتحق�ن 

        

8.7الغايةالسخرة��عللقضاءوفعالةفورية��تداباتخاذ
حظرلضمانبالبشرواالتجاراملعاصرالرقوإ��اء

ذلك��بما،األطفالعملأشكالأسوأواستئصال
األطفالعملوإ��اء،كجنودواستخدامهمتجنيدهم

عامبحلولأشكاله2025بجميع 

8.7.1املؤشرممناألطفالوعددنسبة
17-5أعمارهمعمالة��املنخرط�نسنة

 األطفالحسبالجنسوالفئةالعمرية

        

8.8الغاية ساملةعملبيئةوتعزيزالعملحقوقحماية
،املهاجرونالعمالف��مبمن،العماللجميعوآمنة

���الوظائف��والعاملون،املهاجراتاملستقرة وبخاصة 

8.8.1املؤشراملهنيةاإلصاباتتكرارمعدالت
املهنيةاإلصاباتبسببالقاتلة���والقاتلة

املهاجروحالة��االجتماالنوعحسب 

        

8.8.2املؤشر��الوطاالمتثالمستوى
واملفاوضةالنقابيةالحرية)العمللحقوق

النصيةاملصادر��إاستنادا(الجماعية
والتشريعات،الدوليةالعململنظمةالوطنية

 حسبنوعالجنسووضعاملهاجرين

        

 
 

 

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

8.9الغايةالسياحةتعزيز��إ�د��سياساتوتنفيذوضع
واملنتجاتالثقافةوتعززالعملفرصتوفر��الاملستدامة

 2030 املحليةبحلولعام

8.9.1املؤشر��املحالناتجاملباشرةالسياحة
كنسبة)��اإلجماالناتج��إجمامنمئوية

��الوظائفوعدد.(النموومعدل��املح
منمئويةكنسبة)السياحيةالصناعات
،الوظائفنموومعدلالوظائفمجموع

 حسبنوعالجنس)

        

8.9.2املؤشرالصناعات��الوظائفنسبة
الوظائفمجموعمناملستدامةالسياحية

 السياحية

        

8.10الغايةتعزيز��عاملحليةاملاليةاملؤسساتقدرة
والت�م�ناملصرفيةالخدمات��عالحصولإمكانيةتشجيع

 والخدماتاملاليةللجميع،وتوسيعنطاقها

8.10.1املؤشرالتجاريةالبنوكفروععدد
شخصألفمئةلكلاآلليةالصرافاتوعدد

 بالغ

        

8.10.2املؤشر)البالغ�ن15نسبةسنة
(��ف�كأوبنكلدىحسابلد��مالذين

خدماتيستعملونالذينأوماليةمؤسسة
 ماليةمتنقلة

        

8الغايةللبلدانالتجارةأجلمناملعونةدعمزيادةأ.
خاللمنذلك��بما،نمواالبلدانأقلوبخاصة،النامية
بالتجارةاملتصلةالتقنيةللمساعدةاملعززاملتكاملاإلطار

أقل��نمواإالبلدان 

1.أ.8املؤشرالفعليةواملدفوعاتاالل��امات
التجارةأجلمناملساعدةمبادرةإطار��

)AidforTrade( 

        

8الغايةلتشغيلعامليةاس��اتيجيةوتفعيلوضعب.
الصادرالعملفرص��لتوفالعامليامليثاقوتنفيذالشباب

 2020 عنمنظمةالعملالدوليةبحلولعام

1.ب.8املؤشر��عالحكومياإلنفاق��إجما
كنسبةوالعمالةاالجتماعيةالحمايةبرامج
 مناملوازناتالوطنيةوالناتجاملح��اإلجما��
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تعزيز8الهدف:النمواالقتصادياملطردوالشاملللجميع،واملستداموالعمالةالكاملة،واملنتجة��وتوفالعمل
  للجميعالالئق

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

8.1الغايةوفقاالفردياالقتصاديالنمو��عالحفاظ
��اإلجما��املحالناتجنمو��عوبخاصة،الوطنيةللظروف

7بنسبة  ��سنويااألقل��عاملائة��نمواالبلدانأقل 

8.1.1املؤشرللناتجالسنويالنمومعدل
فردلكلالحقيقي��االجما��املح 

        

8.2الغايةاإلنتاجيةمن��أعمستوياتتحقيق
بمستوىواالرتقاء،التنويعخاللمناالقتصادية

��ع��ال��كخاللمنذلك��بما،واالبتكار،التكنولوجيا
املتسمةالقطاعاتوالقطاعاتالعاليةاملضافةبالقيمة

 الكثيفةالعمالة

8.2.1املؤشرللناتجالسنويالنمومعدل
مشتغلفردلكل��االجما��املح 

        

8.3الغاية��والالتنميةنحواملوجهةالسياساتتعزيز
ومباشرة،الالئقالعملوفرص،اإلنتاجيةاألنشطةتدعم

اإلبداعواالبتكار،وتشجعع��األعمالالحرة،والقدرةع��
الصغراملتناهيةاملشاريع��عالرسميالطابعإضفاء
منذلك��بما،ونموها،الحجمواملتوسطةوالصغ��ة

 خاللالحصولع��الخدماتاملالية

8.3.1املؤشر��الرسمية���العمالةحصة
الجنسحسبالزراعية���العمالة 

        

8.4الغاية تحس�ن��العامليةاملوارداستخدام��الكفاءة
عام��ح،تدريجيا،واإلنتاج�االس��ال2030مجال،

،��البيالتدهورعناالقتصاديالنموفصل��إ��والس
واإلنتاج�االس��البشأنلل��امجالعشريلإلطاروفقا

النمواملتقدمةالبلداناضطالعمع،املستدام�ن
 الريادة  بدور 

8.4.1املؤشراملاديةالبصمة،املاديةالبصمة
��املحالناتجلكلاملاديةوالبصمة،للفرد

 االجما��

        

8.4.2املؤشر،املحليةاملواد�اس��ال
�واس��ال،املحليةاملوادمنالفرد�اس��ال

 املواداملحليةلكلالناتجاملح��اإلجما��

        

8.5الغايةالكاملةالعمالةتحقيقالعمل��وتوفواملنتجة
ذلكالشباب �� الالئقلجميعالنساءوالرجال،بما

��املتكاالعمللقاءاألجروتكافؤ،اإلعاقةذووواألشخاص
 2030  القيمة،بحلولعام

8.5.1املؤشرالساعة��األجرمتوسط
املهنحسبوالذكوراإلناثللمشتغل�ن

 حسبالسنواألشخاصاملعاق�ن

        

8.5.2املؤشرالجنسحسبالبطالةمعدل
 والسنواألشخاصاملعاق�ن

        

8.6الغاية���الشبابنسبةمنكب��ةبدرجةالحد
 2020 التعليمأوالتدريببحلولعام امللتحق�نبالعمالةأو

8.6.1املؤشر)الشباب24-15نسبة���(
بالعملأوبالتدريبأوبالتعليمامللتحق�ن 

        

8.7الغايةالسخرة��عللقضاءوفعالةفورية��تداباتخاذ
حظرلضمانبالبشرواالتجاراملعاصرالرقوإ��اء

ذلك��بما،األطفالعملأشكالأسوأواستئصال
األطفالعملوإ��اء،كجنودواستخدامهمتجنيدهم

عامبحلولأشكاله2025بجميع 

8.7.1املؤشرممناألطفالوعددنسبة
17-5أعمارهمعمالة��املنخرط�نسنة

 األطفالحسبالجنسوالفئةالعمرية

        

8.8الغاية ساملةعملبيئةوتعزيزالعملحقوقحماية
،املهاجرونالعمالف��مبمن،العماللجميعوآمنة

���الوظائف��والعاملون،املهاجراتاملستقرة وبخاصة 

8.8.1املؤشراملهنيةاإلصاباتتكرارمعدالت
املهنيةاإلصاباتبسببالقاتلة���والقاتلة

املهاجروحالة��االجتماالنوعحسب 

        

8.8.2املؤشر��الوطاالمتثالمستوى
واملفاوضةالنقابيةالحرية)العمللحقوق

النصيةاملصادر��إاستنادا(الجماعية
والتشريعات،الدوليةالعململنظمةالوطنية

 حسبنوعالجنسووضعاملهاجرين

        

 
 

 

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

8.9الغايةالسياحةتعزيز��إ�د��سياساتوتنفيذوضع
واملنتجاتالثقافةوتعززالعملفرصتوفر��الاملستدامة

 2030 املحليةبحلولعام

8.9.1املؤشر��املحالناتجاملباشرةالسياحة
كنسبة)��اإلجماالناتج��إجمامنمئوية

��الوظائفوعدد.(النموومعدل��املح
منمئويةكنسبة)السياحيةالصناعات
،الوظائفنموومعدلالوظائفمجموع

 حسبنوعالجنس)

        

8.9.2املؤشرالصناعات��الوظائفنسبة
الوظائفمجموعمناملستدامةالسياحية

 السياحية

        

8.10الغايةتعزيز��عاملحليةاملاليةاملؤسساتقدرة
والت�م�ناملصرفيةالخدمات��عالحصولإمكانيةتشجيع

 والخدماتاملاليةللجميع،وتوسيعنطاقها

8.10.1املؤشرالتجاريةالبنوكفروععدد
شخصألفمئةلكلاآلليةالصرافاتوعدد

 بالغ

        

8.10.2املؤشر)البالغ�ن15نسبةسنة
(��ف�كأوبنكلدىحسابلد��مالذين

خدماتيستعملونالذينأوماليةمؤسسة
 ماليةمتنقلة

        

8الغايةللبلدانالتجارةأجلمناملعونةدعمزيادةأ.
خاللمنذلك��بما،نمواالبلدانأقلوبخاصة،النامية
بالتجارةاملتصلةالتقنيةللمساعدةاملعززاملتكاملاإلطار

أقل��نمواإالبلدان 

1.أ.8املؤشرالفعليةواملدفوعاتاالل��امات
التجارةأجلمناملساعدةمبادرةإطار��

)AidforTrade( 

        

8الغايةلتشغيلعامليةاس��اتيجيةوتفعيلوضعب.
الصادرالعملفرص��لتوفالعامليامليثاقوتنفيذالشباب

 2020 عنمنظمةالعملالدوليةبحلولعام

1.ب.8املؤشر��عالحكومياإلنفاق��إجما
كنسبةوالعمالةاالجتماعيةالحمايةبرامج
 مناملوازناتالوطنيةوالناتجاملح��اإلجما��
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إقامة9الهدف:هياكلأساسيةقادرة��ع،الصمود��وتحفالتصنيعالشامل،للجميعوتشجيعاالبتكار  

 اسماملؤشر الغاية

  املؤشراتحاتلة

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

9.1الغايةوموثوقةالنوعيةجيدةتحتية��بإقامة
ذلكالب��التحتية  ��  ومستدامةوقادرةع��الصمود،بما

االقتصاديةالتنميةلدعم،للحدودوالعابرةاإلقليمية
��ع��ال��كمع،اإلنسانورفاهالجميعوصولُسُبل��تيس

  إل��ابتكلفةميسورةوع��قدماملساواة

9.1.1املؤشرالريفي�نالسكاننسبة/حصة
نطاق��يعيشون2الذينطريقمنكم
الفصوللجميعصالحة 

          

9.1.2املؤشر،الشحناتوحجمالركابعدد
 بحسبوسيلةالنقل

          

9.2الغايةالشاملالتصنيعتعزيز،واملستدامللجميع
حصةالصناعة2030��   وتحقيقزيادةكب��ةبحلولعام

مع���يتمابما،��اإلجما��املحالناتج��والعمالة��
 الظروفالوطنية،ومضاعفةحص��ا��أقلالبلداننموا

9.2.1املؤشرللتصنيعاملضافةالقيمة
 كنسبةمنالناتجاملح��اإلجم��،ولكلفرد

          

9.2.2املؤشرمنكنسبةالصناعيةالعمالة
الكليةالعمالة 

          

9.3الغايةالصناعيةاملشاريعحصولفرصزيادة
سيما��البلدان الصغ��ةالحجموسائراملشاريع،وال

النامية،ع��الخدماتاملالية،بما��ذلكاالئتمانات
  ميسورةالتكلفة،وإدماجها��سالسلالقيمةواألسواق

  

9.3.1املؤشرللصناعاتالنسبيةالحصة
 الصغ��ة��إجما��القيمةاملضافةللصناعة

          

9.3.2املؤشراملتوسطةاملشروعاتنسبة
 والصغ��ةولد��اقرضأوخطإئتمان

          

9.4الغايةوتحديثالتحتية��البتحس�نالصناعات
منأجلتحقيقاستدام��ا،معزيادة2030 بحلولعام

التكنولوجياتاعتمادوزيادةاملوارداستخدامكفاءة
قيامومع،بيئياوالسليمةالنظيفةالصناعيةوالعمليات

 جميعالبلدانباتخاذإجراءاتوفقالقدرا��ا

9.4.1املؤشرأكسيدالكربونثانيإنبعاث
 افةلكلوحدةقيمةمض

          

9.5الغايةالقدراتوتحس�نالعلميالبحثتعزيز
،البلدانجميع��الصناعيةالقطاعات��التكنولوجية

،2030سيماالبلدانالنامية،بما��ذلك،بحلولعام  وال
��العامل�نعدد��كب��ةبنسبةوالزيادةاالبتكارتشجيع

،شخصمليونلكلوالتطويرالبحثمجالإنفاقوزيادة
 القطاع�نالعاموالخاصع��البحثوالتطوير

9.5.1املؤشروالتطويرالبحث��عاإلنفاق
 كنسبةمنالناتجاملح��اإلجما��

          

9.5.2املؤشريعادلبما)الباح��نعدد
 التفرغالكامل)لكلمليوننسمة

          

9الغايةاملستدامةالتحتية��البتطوير��تيسأ.والقادرة
الدعمتحس�نخاللمنالناميةالبلدان��الصمود��ع
وأقل،األفريقيةللبلداناملقدم��والتق��والتكنولو��املا

والدول،الساحلية���الناميةوالبلدان،نمواالبلدان
 الجزريةالصغ��ةالنامية

1.أ.9املؤشرالرسمي��الدوالدعم��إجما
ملساعداتالرسميةللبنيةالتحتية(يشملا

 والتدفقاتالرسميةاألخرى)

          

9الغايةوالبحثاملحليةالتكنولوجياتطويردعمب.
كفالةطريقعنذلك��بما،الناميةالبلدان��واالبتكار
��الصناللتنويعالسياساتحيثمنمؤاتيةبيئةوجود

 وإضافةقيمةللسلعاألساسيةب�نأمورأخرى 

1.ب.9املؤشرللقيمةالنسبيةالحصة
املتوسطةالتقنيةذاتللصناعاتاملضافة

 والعالية��القيمةاملضافةالكلية

          

9الغاية��عالحصولفرص��كب��ةزيادةتحقيقج.
فرص��توف��إ��والس،واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيا

أقل���اإلن��نشبكة��إوامليسورالشاملالوصول
عامالبلدانبحلول2020 نموا 

1.ج.9املؤشراملشمول�نالسكاننسبة
 بالشبكةاملنقولةحسبالتقنية

          

  
   

 
 

 

الحد10الهدف:منعدماملساواةداخلالبلدانوفيمابي��ا  

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف��ه

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

10.1الغايةودعمالدخلنموتحقيق��إتدريجياالتوصل
ألدنىالنموذلك40استمرار �� بمعدلالسكانمناملائة

 2030 أع��مناملعدلاملتوسطالوط��بحلولعام

10.1.1املؤشراإلنفاق��النمومعدالت
��السكانب�نالفرددخل��أواألسري

40الشريحةالسكانكافةوب�ناألدنى% 

        

10.2الغايةواالقتصادي��االجتمااإلدماجوتعزيزتم��ن
أوالجنسأوالسنعنالنظربغض،للجميع���والسيا
الوضعأوالدينأواألصلأواإلثنيةأوالعرقأواإلعاقة

 ��� 2030ذلك،بحلولعام  االقتصاديأو

10.2.1املؤشرالذيناألشخاصنسبة
تحت50يعيشونالدخلمن%الوسيط

واألشخاصوالجنسالعمرحسبمفصلة
 املعاق�ن

        

10.3الغايةانعدامأوجهمنوالحدالفرصتكافؤضمان
القوان�نإزالةخاللمنذلك��بما،النتائج��املساواة
التشريعاتوتعزيز،التمي��يةواملمارساتوالسياسات

 والسياساتواإلجراءاتاملالئمة��هذاالصدد

10.3.1املؤشرقامواالذينالسكاننسبة
��بالتميشخصيًاشعورهمعنبالتبليغ

األشهر��مالحق��متمأو12ضدهماملاضية
القانونوفقاملحظور��التميأساس��ع

 العامليلحقوقاالنسان

        

10.4وال،سياساتاعتماد  املاليةالسياساتسيما
والحمايةاألجوروسياسات��أكقدروتحقيق،االجتماعية

 مناملساواةتدريجيا

10.4.1املؤشر��املحالناتج��العملحصة
الحمايةوحواالتلألجورشاملة��اإلجما

 االجتماعية

        

10.5الغايةواملؤسساتاألسواقورصدتنظيمتحس�ن
 مؤشراتالسالمةاملالية10.5.1املؤشر املاليةالعامليةوتعزيزتنفيذتلكالتنظيمات

        

10.6الغايةوإسماعالناميةالبلدانتمثيلتعزيزضمان
االقتصاديةاملؤسسات��القرارصنععملية��صو��ا

مناملزيدتحقيقأجلمن،العامليةالدوليةواملالية
 الفعاليةواملصداقيةواملساءلةوالشرعيةللمؤسسات

10.6.1املؤشراألعضاءنسبةوحقوق
 التصويتللدولالنامية��املنظماتالدولية

        

10.7الغايةنحو��عاألشخاصوتنقلالهجرة��تيس
��ذلكمن منظموآمنومنتظمومتسمباملسؤولية،بما

تتسم��واللهااملخططالهجرةسياساتتنفيذخالل
 بحسناإلدارة

10.7.1املؤشريتحملها��الاالستقدامكلفة
الذيالسنويدخلهمنكنسبةالعامل

 يتلقاه��الدولةاملستقبلةله

        

10.7.2املؤشرنفذت��الالبلدانعدد
 سياساتهجرةجيدةاإلدارة

        

10الغايةوالتفضيليةالخاصةاملعاملةمبدأتنفيذأ.
يتما��� للبلدانالنامية،وبخاصةأقلالبلداننموا،بما

 التجارةالعامليةمعاتفاقاتمنظمة

1.أ.10املؤشر��عاملطبقةالتعريفاتنسبة
والبلداننمواالبلدانأقلمنالواردات

 الناميةذاتالتعريفةالصفرية

        

10الغايةالرسميةاإلنمائيةاملساعدةتشجيعب.
،املباشر��األجناالستثمارذلك��بما،املاليةوالتدفقات

تشتد��الالدول��والإ،إل��اف��االحاجة أقلسيما
الجزريةوالدول،األفريقيةوالبلدان،نمواالبلدان

وفقا،الساحلية���الناميةوالبلدان،الناميةالصغ��ة
 لخططهاوبرامجهاالوطنية

1.ب.10املؤشرأجلمنالتدفقات��إجما
والدولاملستفيدةالدولحسب،التنمية

ملساعدةالتنمويةاملانحةونوعيةالتدفق(ا
 الرسمية،االستثماراألجن��املباشر،و���ها)

        

10الغايةاملهاجرينتحويالتمعامالتتكاليفخفضج.
منأقل��3إ �� ��الاملاليةالتحويالتقنواتوإلغاء،املائة

��عتكاليفها5تربوعامبحلول،املائة�� 2030 

1.ج.10املؤشرمنكنسبةالحواالتكلفة
املحولةاملبالغ 
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إقامة9الهدف:هياكلأساسيةقادرة��ع،الصمود��وتحفالتصنيعالشامل،للجميعوتشجيعاالبتكار  

 اسماملؤشر الغاية

  املؤشراتحاتلة

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

9.1الغايةوموثوقةالنوعيةجيدةتحتية��بإقامة
ذلكالب��التحتية  ��  ومستدامةوقادرةع��الصمود،بما

االقتصاديةالتنميةلدعم،للحدودوالعابرةاإلقليمية
��ع��ال��كمع،اإلنسانورفاهالجميعوصولُسُبل��تيس

  إل��ابتكلفةميسورةوع��قدماملساواة

9.1.1املؤشرالريفي�نالسكاننسبة/حصة
نطاق��يعيشون2الذينطريقمنكم
الفصوللجميعصالحة 

          

9.1.2املؤشر،الشحناتوحجمالركابعدد
 بحسبوسيلةالنقل

          

9.2الغايةالشاملالتصنيعتعزيز،واملستدامللجميع
حصةالصناعة2030��   وتحقيقزيادةكب��ةبحلولعام

مع���يتمابما،��اإلجما��املحالناتج��والعمالة��
 الظروفالوطنية،ومضاعفةحص��ا��أقلالبلداننموا

9.2.1املؤشرللتصنيعاملضافةالقيمة
 كنسبةمنالناتجاملح��اإلجم��،ولكلفرد

          

9.2.2املؤشرمنكنسبةالصناعيةالعمالة
الكليةالعمالة 

          

9.3الغايةالصناعيةاملشاريعحصولفرصزيادة
سيما��البلدان الصغ��ةالحجموسائراملشاريع،وال

النامية،ع��الخدماتاملالية،بما��ذلكاالئتمانات
  ميسورةالتكلفة،وإدماجها��سالسلالقيمةواألسواق

  

9.3.1املؤشرللصناعاتالنسبيةالحصة
 الصغ��ة��إجما��القيمةاملضافةللصناعة

          

9.3.2املؤشراملتوسطةاملشروعاتنسبة
 والصغ��ةولد��اقرضأوخطإئتمان

          

9.4الغايةوتحديثالتحتية��البتحس�نالصناعات
منأجلتحقيقاستدام��ا،معزيادة2030 بحلولعام

التكنولوجياتاعتمادوزيادةاملوارداستخدامكفاءة
قيامومع،بيئياوالسليمةالنظيفةالصناعيةوالعمليات

 جميعالبلدانباتخاذإجراءاتوفقالقدرا��ا

9.4.1املؤشرأكسيدالكربونثانيإنبعاث
 افةلكلوحدةقيمةمض

          

9.5الغايةالقدراتوتحس�نالعلميالبحثتعزيز
،البلدانجميع��الصناعيةالقطاعات��التكنولوجية

،2030سيماالبلدانالنامية،بما��ذلك،بحلولعام  وال
��العامل�نعدد��كب��ةبنسبةوالزيادةاالبتكارتشجيع

،شخصمليونلكلوالتطويرالبحثمجالإنفاقوزيادة
 القطاع�نالعاموالخاصع��البحثوالتطوير

9.5.1املؤشروالتطويرالبحث��عاإلنفاق
 كنسبةمنالناتجاملح��اإلجما��

          

9.5.2املؤشريعادلبما)الباح��نعدد
 التفرغالكامل)لكلمليوننسمة

          

9الغايةاملستدامةالتحتية��البتطوير��تيسأ.والقادرة
الدعمتحس�نخاللمنالناميةالبلدان��الصمود��ع
وأقل،األفريقيةللبلداناملقدم��والتق��والتكنولو��املا

والدول،الساحلية���الناميةوالبلدان،نمواالبلدان
 الجزريةالصغ��ةالنامية

1.أ.9املؤشرالرسمي��الدوالدعم��إجما
ملساعداتالرسميةللبنيةالتحتية(يشملا

 والتدفقاتالرسميةاألخرى)

          

9الغايةوالبحثاملحليةالتكنولوجياتطويردعمب.
كفالةطريقعنذلك��بما،الناميةالبلدان��واالبتكار
��الصناللتنويعالسياساتحيثمنمؤاتيةبيئةوجود

 وإضافةقيمةللسلعاألساسيةب�نأمورأخرى 

1.ب.9املؤشرللقيمةالنسبيةالحصة
املتوسطةالتقنيةذاتللصناعاتاملضافة

 والعالية��القيمةاملضافةالكلية

          

9الغاية��عالحصولفرص��كب��ةزيادةتحقيقج.
فرص��توف��إ��والس،واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيا

أقل���اإلن��نشبكة��إوامليسورالشاملالوصول
عامالبلدانبحلول2020 نموا 

1.ج.9املؤشراملشمول�نالسكاننسبة
 بالشبكةاملنقولةحسبالتقنية

          

  
   

 
 

 

الحد10الهدف:منعدماملساواةداخلالبلدانوفيمابي��ا  

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف��ه

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

10.1الغايةودعمالدخلنموتحقيق��إتدريجياالتوصل
ألدنىالنموذلك40استمرار �� بمعدلالسكانمناملائة

 2030 أع��مناملعدلاملتوسطالوط��بحلولعام

10.1.1املؤشراإلنفاق��النمومعدالت
��السكانب�نالفرددخل��أواألسري

40الشريحةالسكانكافةوب�ناألدنى% 

        

10.2الغايةواالقتصادي��االجتمااإلدماجوتعزيزتم��ن
أوالجنسأوالسنعنالنظربغض،للجميع���والسيا
الوضعأوالدينأواألصلأواإلثنيةأوالعرقأواإلعاقة

 ��� 2030ذلك،بحلولعام  االقتصاديأو

10.2.1املؤشرالذيناألشخاصنسبة
تحت50يعيشونالدخلمن%الوسيط

واألشخاصوالجنسالعمرحسبمفصلة
 املعاق�ن

        

10.3الغايةانعدامأوجهمنوالحدالفرصتكافؤضمان
القوان�نإزالةخاللمنذلك��بما،النتائج��املساواة
التشريعاتوتعزيز،التمي��يةواملمارساتوالسياسات

 والسياساتواإلجراءاتاملالئمة��هذاالصدد

10.3.1املؤشرقامواالذينالسكاننسبة
��بالتميشخصيًاشعورهمعنبالتبليغ

األشهر��مالحق��متمأو12ضدهماملاضية
القانونوفقاملحظور��التميأساس��ع

 العامليلحقوقاالنسان

        

10.4وال،سياساتاعتماد  املاليةالسياساتسيما
والحمايةاألجوروسياسات��أكقدروتحقيق،االجتماعية

 مناملساواةتدريجيا

10.4.1املؤشر��املحالناتج��العملحصة
الحمايةوحواالتلألجورشاملة��اإلجما

 االجتماعية

        

10.5الغايةواملؤسساتاألسواقورصدتنظيمتحس�ن
 مؤشراتالسالمةاملالية10.5.1املؤشر املاليةالعامليةوتعزيزتنفيذتلكالتنظيمات

        

10.6الغايةوإسماعالناميةالبلدانتمثيلتعزيزضمان
االقتصاديةاملؤسسات��القرارصنععملية��صو��ا

مناملزيدتحقيقأجلمن،العامليةالدوليةواملالية
 الفعاليةواملصداقيةواملساءلةوالشرعيةللمؤسسات

10.6.1املؤشراألعضاءنسبةوحقوق
 التصويتللدولالنامية��املنظماتالدولية

        

10.7الغايةنحو��عاألشخاصوتنقلالهجرة��تيس
��ذلكمن منظموآمنومنتظمومتسمباملسؤولية،بما

تتسم��واللهااملخططالهجرةسياساتتنفيذخالل
 بحسناإلدارة

10.7.1املؤشريتحملها��الاالستقدامكلفة
الذيالسنويدخلهمنكنسبةالعامل

 يتلقاه��الدولةاملستقبلةله

        

10.7.2املؤشرنفذت��الالبلدانعدد
 سياساتهجرةجيدةاإلدارة

        

10الغايةوالتفضيليةالخاصةاملعاملةمبدأتنفيذأ.
يتما��� للبلدانالنامية،وبخاصةأقلالبلداننموا،بما

 التجارةالعامليةمعاتفاقاتمنظمة

1.أ.10املؤشر��عاملطبقةالتعريفاتنسبة
والبلداننمواالبلدانأقلمنالواردات

 الناميةذاتالتعريفةالصفرية

        

10الغايةالرسميةاإلنمائيةاملساعدةتشجيعب.
،املباشر��األجناالستثمارذلك��بما،املاليةوالتدفقات

تشتد��الالدول��والإ،إل��اف��االحاجة أقلسيما
الجزريةوالدول،األفريقيةوالبلدان،نمواالبلدان

وفقا،الساحلية���الناميةوالبلدان،الناميةالصغ��ة
 لخططهاوبرامجهاالوطنية

1.ب.10املؤشرأجلمنالتدفقات��إجما
والدولاملستفيدةالدولحسب،التنمية

ملساعدةالتنمويةاملانحةونوعيةالتدفق(ا
 الرسمية،االستثماراألجن��املباشر،و���ها)

        

10الغايةاملهاجرينتحويالتمعامالتتكاليفخفضج.
منأقل��3إ �� ��الاملاليةالتحويالتقنواتوإلغاء،املائة

��عتكاليفها5تربوعامبحلول،املائة�� 2030 

1.ج.10املؤشرمنكنسبةالحواالتكلفة
املحولةاملبالغ 
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ومستدامة الصمود ع�� وقادرة وآمنة للجميع شاملة البشرية واملستوطنات املدن : جعل11الهدف  

الغاية اسم املؤشر 

حالة املؤشرات 

متوفر  ���
متوفر 

جاري 
توف��ه 

خاص 
بحسابات 

ظماتاملن 
الينطبق

ضمان حصول الجميع ع�� مساكن وخدمات  11.1الغاية 
أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى 

2030األحياء الفق��ة، بحلول عام 

نسبة سكان الحضر الذين    11.1.1املؤشر 
يعيشون �� أحياء فق��ة و��� منظمة أو �� 

مساكن ��� مؤهلة

   

إمكانية وصول الجميع إ�� نظم نقل  توف�� 11.2الغاية 
مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إل��ا ومستدامة، 

سيما من خالل توسيع وتحس�ن السالمة ع�� الطرق، وال
نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات 

األشخاص الذين يعيشون �� ظل ظروف هشة والنساء 
وكبار السن، بحلول واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 

2030عام 

نسبة السكان الذين لد��م  11.2.1املؤشر 
وصول مالئم للنقل العام، حسب السن 

والنوع االجتما�� واألشخاص املعاق�ن 

   

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع  11.3الغاية 
واملستدام، والقدرة ع�� تخطيط وإدارة املستوطنات 

ع�� نحو قائم ع�� املشاركة  البشرية �� جميع البلدان
2030ومتكامل ومستدام، بحلول عام

نسبة معدل اس��ال� األرض   11.3.1املؤشر 
إ�� معدل النمو السكاني

   

نسبة املدن ذات هيكل   11.3.2املؤشر 
املشاركة املباشرة للمجتمع املدني �� 

التخطيط واإلدارة الحضري�ن ال�� تعمل 
بشكل منتظم وديمقراطي

   

تعزيز الجهود الرامية إ�� حماية وصون ال��اث  11.4الغاية 
الثقا�� والطبي�� العاملي

مجموع اإلنفاق (العام   11.4.1املؤشر 
والخاص) للفرد الذي ينفق ع�� حفظ 

وحماية وحفظ جميع ال��اث الثقا�� 
والطبي��، حسب نوع ال��اث (الثقا��، 
عاملي)، والطبي��، واملختلط، ومركز ال��اث ال

ومستوى الحكومة (الوطنية، (النفقات 
التشغيلية / االستثمار) ونوع التمويل 

الخاص (الت��عات العينية والقطاع الخاص 
��� الرب�� والرعاية)

   

تحقيق انخفاض كب�� �� عدد الوفيات وعدد  11.5الغاية  
االشخاص املتأثرين، وانخفاض كب�� �� الخسائر 

املتصلة بالناتج املح�� االجما��  االقتصادية املباشرة
العاملي ال�� تحدث بسبب الكوارث بما �� ذلك الكوارث 

املتصلة باملياه، مع ال��ك�� ع�� حماية الفقراء واالشخاص 
2030الذين يعيشون �� ظروف هشة بحلول عام 

عدد الوفيات واألشخاص   11.5.1املؤشر 
املفقودين واألشخاص املتضررين مباشرة 

من  100 000بة إ�� الكوارث لكل املنسو
السكان

   

الخسائر االقتصادية املباشرة   11.5.2املؤشر 
فيما يتعلق بالناتج املح�� اإلجما�� العاملي، 

واألضرار ال�� لحقت بالبنية التحتية الحيوية 
وعدد حاالت االنقطاع �� الخدمات 
األساسية، ال�� تعزى إ�� الكوارث

   

لحد من األثر البي�� السل�� الفردي للمدن، ا 11.6الغاية 
بما �� ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء 

2030وإدارة نفايات البلديات و���ها، بحلول عام

نسبة النفايات الحضرية  11.6.1املؤشر 
الصلبة ال�� يتم جمعها بانتظام وتحظى 

بطرح ��ا�ي مالئم قياسًا بالنفايات الكلية 
دة �� املدناملتول

   

متوسط مستويات الجسيمات  11.6.2املؤشر 
)  �� املدن PM 2.5و  PM 10الدقيقة (مثل 

(موزون سكانيًا)

   

 
 

 

  اسماملؤشر  الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

11.7الغايةمساحاتمنالجميعاستفادةسبل��توف
ويمكنللجميعوشاملةآمنة،عامةوأماكنخضراء

سيمابالنسبةللنساءواألطفالوكبار الوصولإل��ا،وال
عامالسنبحلول،اإلعاقةذوي2030  واألشخاص 

11.7.1املؤشراملساحةحصةمتوسط
مفتوحفضاء����والاملدن��املبنية

السنحسب،للجميعالعاملالستعمال
 والنوعاالجتما��واألشخاصاملعاق�ن

        

11.7.2املؤشرالذيناألشخاصنسبة
حسب���الجنأوالبدنيللتحرشتعرضوا

نوعومكاناإلعاقةوحالةوالعمرالجنس
الخالل،12حدو��االسابقةشهرا 

        

11الغايةاالقتصاديةاإليجابيةالروابطدعمأ.
واملناطقالحضريةاملناطقب�نوالبيئيةواالجتماعية

خاللمن،الريفيةواملناطقالحضريةباملناطقاملحيطة
 تعزيزتخطيطالتنميةالوطنيةواإلقليمية

1.أ.11املؤشريعيشونالذينالسكاننسبة
الحضريةالتنميةخططتنفذ��الاملدن��
السكانيةاإلسقاطاتتدمج��الواإلقليمية
 واالحتياجاتمناملوارد،حسبحجماملدينة

        

عام11الغايةبحلولالعمل2020 .ببنسبةالزيادة��ع،
البشريةواملستوطناتاملدنعدد��كب��ةتعتمد��ال

،الجميعشمولأجلمنمتكاملةوخططاسياساتوتنفذ
��تغمنوالتخفيف،املوارداستخدام��الكفاءةوتحقيق

مواجهة��الصمود��عوالقدرة،معهوالتكيفاملناخ
وتنفيذاإلدارةالكليةملخاطرالكوارثع�� الكوارث،ووضع

سيندايإطارمع���يتمابما،املستوياتجميعمنللحد
للف��ةالكوارث2030-2015مخاطر 

1.ب.11املؤشرتعتمد��الالبلدانعدد
مخاطرمنللحدوطنيةاس��اتيجياتوتنفذ
منللحدسيندايإطارمعتمشياالكوارث

للف��ةالكوارث2030-2015مخاطر 

        

2.ب.11املؤشراملحليةالحكوماتنسبة
اس��اتيجياتوتنفذتعتمد��الللحدمحلية

االس��اتيجياتمعتمشياالكوارثمخاطرمن
 الوطنيةللحدمنمخاطرالكوارث

        

11الغايةخاللمنذلك��بما،نمواالبلدانأقلدعمج.
املستدامةاملبانيإقامة��،والتقنيةاملاليةاملساعدة

 والقادرةع��الصمودباستخداماملواداملحلية

1.ج.11املؤشراملخصص��املاالدعمنسبة
والقادرةاملستدامةاملبانيوتجديدلتشييد

استخدام��بالكفائةواملتسمةالصمود��ع
 املوارد،وال��تستخدمموادمحلية
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ومستدامة الصمود ع�� وقادرة وآمنة للجميع شاملة البشرية واملستوطنات املدن : جعل11الهدف  

الغاية اسم املؤشر 

حالة املؤشرات 

متوفر  ���
متوفر 

جاري 
توف��ه 

خاص 
بحسابات 

ظماتاملن 
الينطبق

ضمان حصول الجميع ع�� مساكن وخدمات  11.1الغاية 
أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى 

2030األحياء الفق��ة، بحلول عام 

نسبة سكان الحضر الذين    11.1.1املؤشر 
يعيشون �� أحياء فق��ة و��� منظمة أو �� 

مساكن ��� مؤهلة

   

إمكانية وصول الجميع إ�� نظم نقل  توف�� 11.2الغاية 
مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إل��ا ومستدامة، 

سيما من خالل توسيع وتحس�ن السالمة ع�� الطرق، وال
نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات 

األشخاص الذين يعيشون �� ظل ظروف هشة والنساء 
وكبار السن، بحلول واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 

2030عام 

نسبة السكان الذين لد��م  11.2.1املؤشر 
وصول مالئم للنقل العام، حسب السن 

والنوع االجتما�� واألشخاص املعاق�ن 

   

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع  11.3الغاية 
واملستدام، والقدرة ع�� تخطيط وإدارة املستوطنات 

ع�� نحو قائم ع�� املشاركة  البشرية �� جميع البلدان
2030ومتكامل ومستدام، بحلول عام

نسبة معدل اس��ال� األرض   11.3.1املؤشر 
إ�� معدل النمو السكاني

   

نسبة املدن ذات هيكل   11.3.2املؤشر 
املشاركة املباشرة للمجتمع املدني �� 

التخطيط واإلدارة الحضري�ن ال�� تعمل 
بشكل منتظم وديمقراطي

   

تعزيز الجهود الرامية إ�� حماية وصون ال��اث  11.4الغاية 
الثقا�� والطبي�� العاملي

مجموع اإلنفاق (العام   11.4.1املؤشر 
والخاص) للفرد الذي ينفق ع�� حفظ 

وحماية وحفظ جميع ال��اث الثقا�� 
والطبي��، حسب نوع ال��اث (الثقا��، 
عاملي)، والطبي��، واملختلط، ومركز ال��اث ال

ومستوى الحكومة (الوطنية، (النفقات 
التشغيلية / االستثمار) ونوع التمويل 

الخاص (الت��عات العينية والقطاع الخاص 
��� الرب�� والرعاية)

   

تحقيق انخفاض كب�� �� عدد الوفيات وعدد  11.5الغاية  
االشخاص املتأثرين، وانخفاض كب�� �� الخسائر 

املتصلة بالناتج املح�� االجما��  االقتصادية املباشرة
العاملي ال�� تحدث بسبب الكوارث بما �� ذلك الكوارث 

املتصلة باملياه، مع ال��ك�� ع�� حماية الفقراء واالشخاص 
2030الذين يعيشون �� ظروف هشة بحلول عام 

عدد الوفيات واألشخاص   11.5.1املؤشر 
املفقودين واألشخاص املتضررين مباشرة 

من  100 000بة إ�� الكوارث لكل املنسو
السكان

   

الخسائر االقتصادية املباشرة   11.5.2املؤشر 
فيما يتعلق بالناتج املح�� اإلجما�� العاملي، 

واألضرار ال�� لحقت بالبنية التحتية الحيوية 
وعدد حاالت االنقطاع �� الخدمات 
األساسية، ال�� تعزى إ�� الكوارث

   

لحد من األثر البي�� السل�� الفردي للمدن، ا 11.6الغاية 
بما �� ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء 

2030وإدارة نفايات البلديات و���ها، بحلول عام

نسبة النفايات الحضرية  11.6.1املؤشر 
الصلبة ال�� يتم جمعها بانتظام وتحظى 

بطرح ��ا�ي مالئم قياسًا بالنفايات الكلية 
دة �� املدناملتول

   

متوسط مستويات الجسيمات  11.6.2املؤشر 
)  �� املدن PM 2.5و  PM 10الدقيقة (مثل 

(موزون سكانيًا)

   

 
 

 

  اسماملؤشر  الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

11.7الغايةمساحاتمنالجميعاستفادةسبل��توف
ويمكنللجميعوشاملةآمنة،عامةوأماكنخضراء

سيمابالنسبةللنساءواألطفالوكبار الوصولإل��ا،وال
عامالسنبحلول،اإلعاقةذوي2030  واألشخاص 

11.7.1املؤشراملساحةحصةمتوسط
مفتوحفضاء����والاملدن��املبنية

السنحسب،للجميعالعاملالستعمال
 والنوعاالجتما��واألشخاصاملعاق�ن

        

11.7.2املؤشرالذيناألشخاصنسبة
حسب���الجنأوالبدنيللتحرشتعرضوا

نوعومكاناإلعاقةوحالةوالعمرالجنس
الخالل،12حدو��االسابقةشهرا 

        

11الغايةاالقتصاديةاإليجابيةالروابطدعمأ.
واملناطقالحضريةاملناطقب�نوالبيئيةواالجتماعية

خاللمن،الريفيةواملناطقالحضريةباملناطقاملحيطة
 تعزيزتخطيطالتنميةالوطنيةواإلقليمية

1.أ.11املؤشريعيشونالذينالسكاننسبة
الحضريةالتنميةخططتنفذ��الاملدن��
السكانيةاإلسقاطاتتدمج��الواإلقليمية
 واالحتياجاتمناملوارد،حسبحجماملدينة

        

عام11الغايةبحلولالعمل2020 .ببنسبةالزيادة��ع،
البشريةواملستوطناتاملدنعدد��كب��ةتعتمد��ال

،الجميعشمولأجلمنمتكاملةوخططاسياساتوتنفذ
��تغمنوالتخفيف،املوارداستخدام��الكفاءةوتحقيق

مواجهة��الصمود��عوالقدرة،معهوالتكيفاملناخ
وتنفيذاإلدارةالكليةملخاطرالكوارثع�� الكوارث،ووضع

سيندايإطارمع���يتمابما،املستوياتجميعمنللحد
للف��ةالكوارث2030-2015مخاطر 

1.ب.11املؤشرتعتمد��الالبلدانعدد
مخاطرمنللحدوطنيةاس��اتيجياتوتنفذ
منللحدسيندايإطارمعتمشياالكوارث

للف��ةالكوارث2030-2015مخاطر 

        

2.ب.11املؤشراملحليةالحكوماتنسبة
اس��اتيجياتوتنفذتعتمد��الللحدمحلية

االس��اتيجياتمعتمشياالكوارثمخاطرمن
 الوطنيةللحدمنمخاطرالكوارث

        

11الغايةخاللمنذلك��بما،نمواالبلدانأقلدعمج.
املستدامةاملبانيإقامة��،والتقنيةاملاليةاملساعدة

 والقادرةع��الصمودباستخداماملواداملحلية

1.ج.11املؤشراملخصص��املاالدعمنسبة
والقادرةاملستدامةاملبانيوتجديدلتشييد

استخدام��بالكفائةواملتسمةالصمود��ع
 املوارد،وال��تستخدمموادمحلية
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كفالة12الهدف:وجودأنماط�اس��الوإنتاجمستدامة  

 اسماملرشر الغاية

  حالةاملؤشرات

غ��  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

12.1الغاية�االس��الل��امجالعشرياإلطارتنفيذ
باتخاذالبلدانجميعقياممع،املستدام�نواإلنتاج

مع،الريادةدورالنمواملتقدمةالبلدان��وتوإجراءات
��التنميةمستوىوقدرا��ا مراعاةالناميةالبلدان 

12.1.1املؤشرخططلد��ا��الالدولعدد
واإلنتاج�االس��البأنماطمتعلقةعمل
��هدفأوكأولويةومعممةاملستدامة

 السياساتالوطنية

        

12.2الغاية الكفؤواالستخداماملستدامةاإلدارةتحقيق
 2030 للمواردالطبيعية،بحلولعام

12.2.1املؤشر،املاديةالبصمةالبصمة
الناتجلكلاملاديةوالبصمة،للفرداملادية

 املح��االجما��

        

12.2.2املؤشر،املحليةاملواد�اس��ال
�واس��ال،املحليةاملوادمنالفرد�اس��ال

 املواداملحليةلكلالناتجاملح��اإلجما��

        

12.3الغايةالغذائيةالنفاياتمنالفردنصيبتخفيض
واملس��لك�نبالتجزئةالبيعأماكنصعيد��عالعاملية
مراحل��األغذيةخسائرمنوالحد،النصفبمقدار

ذلكخسائرمابعد ��  اإلنتاجوسالسلاإلمداد،بما
 2030 الحصاد،بحلولعام

12.3.1املؤشرالغذائيالفقدمقياس
 العاملي

        

12.4الغايةبيئياالسليمةاإلدارةتحقيقللمواد
لألطروفقا،عمرهادورةطوالوالنفاياتالكيميائية

��إطالقهامنكب��ةبدرجةوالحد،عل��ااملتفقالدولية
منحدأدنى��إالتقليلأجلمنوال��بةواملاءالهواء
عامبحلول،والبيئةاإلنسانصحة��عالضارةآثارها

2020 

12.4.1املؤشراالتفاقيات��األطرافعدد
املوادحولاألطرافاملتعددةالعامليةالبيئية

��الوالنفاياتاألخرىوالكيماويةالخطرة
املعلوماتبتقديموتعهدا��ابال��اما��اتفي

 ال��تطل��اكلوثيقةذاتصلة

        

12.4.2املؤشراملتولدةالخطرةالنفايات
املعالجةالخطرةالنفاياتونسبةللفرد

نوعاملعالجةحسب 

        

12.5الغايةمن،النفاياتإنتاجمنكب��ةبدرجةالحد
،االستعمالوإعادةالتدويروإعادةوالتخفيضاملنعخالل

 2030 بحلولعام

12.5.1املؤشر،��الوطالتدويرإعادةمعدل
 أطناناملوادال��تمتدويرها

        

12.6الغايةوال،الشركاتتشجيع الشركاتسيماالكب��ة
وإدراج،مستدامةممارساتاعتماد��ع،الوطنية��وع

 معلوماتاالستدامة��دورةتقديمتقاريرها

12.6.1املؤشرتنشر��الالشركاتعدد
 تقاريرعناإلستدامة

        

12.7الغايةوفقا،املستدامةالعامالشراءممارساتتعزيز
 للسياساتواألولوياتالوطنية

12.7.1املؤشرتنفذ��الالدولعدد
للمش��ياتمستدامةعملوخططسياسات

 العامة

        

12.8الغايةاملعلوماتمكانكل��للناستتوافرأنضمان
��العيشوأنماطاملستدامةبالتنمية��والوالصلةذات

 2030 وئاممعالطبيعةبحلولعام

12.8.1املؤشر)تعميم1مدىتعليم(
املواطنة)و2العامليةأجلمنالتعليم(

التعليمذلك��بما)املستدامةالتنمية
التعليمسياسات(أ):��(املناخ��بتغاملتعلق
تعليم(ج)الدراسية؛املناهج(ب)الوطنية؛

 املعلم�ن؛و(د)تقييمالطالب

        

12الغايةالعلميةقدرا��التعزيزالناميةالبلداندعمأ.
للم���قدمانحوتحقيقأنماطاالس��ال�والتكنولوجية

 واإلنتاجاألك��استدامة

1.أ.12املؤشر��إاملقدمالدعممقدار
منوالتطويرالبحثبشأنالناميةالبلدان

املستدام�نواإلنتاج�االس��الأجل
 والتكنولوجياتالسليمةبيئيا

        

 
 

 

 اسماملرشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

التنمية12الغايةت�ث��اتلرصدأدواتوتنفيذوضعب.
العملفرصتوفر��الاملستدامةالسياحة��عاملستدامة

 وتعززالثقافةواملنتجاتاملحلية

1.ب.12املؤشرأواالس��اتيجياتعدد
وتنفيذاملستدامةالسياحيةالسياسات
والتقييمالرصدأدواتمعالعملخطط

 املتفقعل��ا

        

12الغاية���األحفوريالوقودإعاناتترشيدج.املتسمة
طريقعن،املسرف����االس��عتشجع��والبالكفاءة
،الوطنيةللظروفوفقا،األسواقتشوهات��عالقضاء

ذلكعنطريقإعادةهيكلةالضرائبوالتخلص �� بما
آثارهاإلظهار،وجدتحيثما،الضارةاإلعاناتمنبالتدريج

ملالبيئية،ع��أنترا����تلكالسياساتع��نحوكا
والتقليل،الناميةللبلدانالخاصةوالظروفاالحتياجات
،تنمي��امنتنالقد��الالضارةاآلثارمنحدأدنى��إ

املحليةواملجتمعاتالفقراءحمايةيكفلنحو��وع
 املتضررة

1.ج.12املؤشرللوقودالدعممقدار
��املحالناتجمنوحدةلكلاإلحفوري

س����)وكنسبةمناإلجما��(االنتاجواال 
 اإلنفاقالوط��الك��ع��الوقوداإلحفوري

        

  

   



287

٢٠١٨

 
 

 

 اسماملرشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  توف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

التنمية12الغايةت�ث��اتلرصدأدواتوتنفيذوضعب.
العملفرصتوفر��الاملستدامةالسياحة��عاملستدامة

 وتعززالثقافةواملنتجاتاملحلية

1.ب.12املؤشرأواالس��اتيجياتعدد
وتنفيذاملستدامةالسياحيةالسياسات
والتقييمالرصدأدواتمعالعملخطط

 املتفقعل��ا

        

12الغاية���األحفوريالوقودإعاناتترشيدج.املتسمة
طريقعن،املسرف����االس��عتشجع��والبالكفاءة
،الوطنيةللظروفوفقا،األسواقتشوهات��عالقضاء

ذلكعنطريقإعادةهيكلةالضرائبوالتخلص �� بما
آثارهاإلظهار،وجدتحيثما،الضارةاإلعاناتمنبالتدريج

ملالبيئية،ع��أنترا����تلكالسياساتع��نحوكا
والتقليل،الناميةللبلدانالخاصةوالظروفاالحتياجات
،تنمي��امنتنالقد��الالضارةاآلثارمنحدأدنى��إ

املحليةواملجتمعاتالفقراءحمايةيكفلنحو��وع
 املتضررة

1.ج.12املؤشرللوقودالدعممقدار
��املحالناتجمنوحدةلكلاإلحفوري

س����)وكنسبةمناإلجما��(االنتاجواال 
 اإلنفاقالوط��الك��ع��الوقوداإلحفوري
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اتخاذ13الهدف:إجراءاتعاجلةللتصدي��لتغاملناخوآثاره  

 اسماملرشر الغاية

  حالةاملؤشرات

غ��  متوفر
  متوفر

جاري
  توف��ه

خاص
بحسابات
  املنظمات

 الينطبق

13.1الغاية ��عوالقدرةاملرونةتعزيزمواجهة��الصمود
جميع��الطبيعيةوالكوارثباملناخاملرتبطةاألخطار
 البلدان،وتعزيزالقدرةع��التكيفمعتلكاألخطار

13.1.1املؤشرواألشخاصالوفياتعدد
مباشرةاملتضررينواألشخاصاملفقودين

لكلالكوارث��إيعزى100000الذيننسمة 

        

13.1.2املؤشرتعتمد��الالبلدانعدد
مخاطرمنللحدوطنيةاس��اتيجياتوتنفذ
منللحدسيندايإطارمعتمشياالكوارث

للف��ةالكوارث2030-2015مخاطر 

        

13.1.3املؤشر��الاملحليةالحكوماتنسبة
منللحدمحليةاس��اتيجياتوتنفذتعتمد

معمخاطرالكوارثبمايتما���
مخاطرمنللحدالوطنيةاالس��اتيجيات

 الكوارث

        

13.2الغاية��املناخ��بتغاملتعلقة��التدابإدماج
الصعيد��عوالتخطيطواالس��اتيجياتالسياسات

 الوط��

13.2.1املؤشرعنأبلغت��الالبلدانعدد
خطة/اس��اتيجية/سياسةتفعيلأووضع

منتزيدمتكاملةمعالتكيف��عقدر��ا
��عالقدرةوتعزيز،املناخ��لتغالضارةاآلثار
انبعاثاتوانخفاضاملناخ��تغمعالتكيف
ذلك��بما)تؤديبطريقةالدفيئةغازات
املحددةاملساهمةأوللتكيفوطنيةخطة
التحديثتقريرأو��الوطالبالغأووطنيا

 لف��ةالسنت�نأوغ��ها)

        

13.3الغاية والقدرات��الووإذكاءالتعليمتحس�ن
والتكيف،املناخ��تغمنللتخفيفواملؤسسيةالبشرية

 معه،والحدمنأثرهواإلنذاراملبكربه

13.3.1املؤشرأدمجت��الالبلدانعدد
اآلثارمنوالحدوالتكيفالتخفيف��تداب
ئيةواإلنذاراملبكر��املناهجالدراسيةاالبتدا

 والثانويةوالجام��

        

13.3.2املؤشرعنأبلغت��الالبلدانعدد
والنظاميةاملؤسسيةالقدراتبناءتعزيز

ونقلوالتخفيفالتكيفلتنفيذوالفردية
 التكنولوجيا،واإلجراءاتاإلنمائية

        

13الغايةالبلدانمناألطرافبهتعهدتماتنفيذأ.
��النمواأل املتقدمةمماتفاقية��تغبشأناإلطاريةاملتحدة

قدرهملبلغاملش���ةالتعبئةدف��ال��اممناملناخ
منجميعاملصادر2020 بليوندوالرسنويابحلولعام 100

إجراءاتسياق��،الناميةالبلداناحتياجاتلتلبية
الصندوقوجعل،التنفيذوشفافيةاملجديةالتخفيف

ملعنطريقتزويدهاألخضرللمناخ��حالةتشغيلكا
 برأساملال��أقربوقتممكن

1.أ.13املؤشربالدوالربهاملل��ماملبلغ
عاممن

ً
2020األمريكي��كلسنةإبتدأ

البالغاإلل��ام100حيالامريكيدوالربليون 

        

13الغايةالتخطيطقدراتمستوىتحس�نآلياتتعزيزب.
املتعلق�نالفعال�نواإلدارةالبلدانأقل��املناخ��بتغ

�����الذلك��بما،الناميةالصغ��ةالجزريةوالدول،نموا
 ع��النساءوالشبابواملجتمعاتاملحليةواملهمشة

1.ب.13املؤشرنمواالبلدانأقلعدد
تتلقى��الالناميةالصغ��ةالجزريةوالدول
��بما،الدعممنومقدارامتخصصادعما

يلوالتكنولوجياوبناءالقدرات،ذلكالتمو 
أجلمنالقدراتزيادةبآلياتيتعلقفيما
��بتغاملتصل�نالفعال�نواإلدارةالتخطيط

النساء��ع�����الذلك��بما،املناخ
 والشبابواملجتمعاتاملحليةواملهمشة

        

   

 
 

 

حفظ14الهدف:املحيطاتوالبحارواملواردالبحريةواستخدامها��عنحومستداملتحقيقالتنميةاملستدامة 

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  �وف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

14.1الغايةمنهوالحدأنواعهبجميعالبحريالتلوثمنع
ذلك��بما،ال��يةاألنشطةمنسيماوال،كب��ةبدرجة

وتلوث،البحريعامالحطامبحلول،2025 املغذيات 

14.1.1املؤشراملغذيات��تركمؤشر
البالستيكيةالحطاموكثافةالساحلية

 العائمة

        

14.2الغايةوالساحليةالبحريةاإليكولوجيةالنظمإدارة
آثارحدوثتجنبأجلمن،وحماي��امستدامنحو��ع

قدر��اتعزيزطريقعنذلك��بما،كب��ةسلبية��ع
تحقيقأجلمنالالزمةاإلجراءاتواتخاذ،الصمود

 2020 الصحةواإلنتاجيةللمحيطات،بحلولعام

14.2.1املؤشراالقتصاديةاملناطقنسبة
النهجباستخدامتدار��الالوطنيةالخالصة

 القائمةع��النظماإليكولوجية

        

14.3الغايةحدأدنى��إاملحيطاتتحمضتقليل
العلميالتعاونتعزيزخاللمنذلك��بما،آثارهومعالجة

 ع��جميعاملستويات

14.3.1املؤشرالبحريةالحموضةمتوسط
معاينةمحطات��عل��امتفقبحدودمقاسة

ممثلة 

        

14.4الغايةالصيدوإ��اء،فعالنحو��عالصيدتنظيم
املنظم عنهوغ��املبلغ املفرطوالصيدغ��القانونيوغ��

��عقائمةإدارةخططوتنفيذ،املدمرةالصيدوممارسات
كانتعليه العلم،منأجلإعادةاألرصدةالسمكيةإ��ما

��الاملستويات��إاألقل��علتصل،ممكنوقتأقرب��
تحدده يمكنأنتتيحإنتاجأق���غلةمستدامةوفقاملا

 2020 خصائصهاالبيولوجية،بحلولعام

14.4.1املؤشرالسمكيةاملخزوناتنسبة
مستدام��بيولومستوىضمن 

        

14.5الغاية10حفظ ��  املناطقمناألقل��عاملائة
يتسقمعالقانونالوط��والدو�� الساحليةوالبحرية،بما

بحلول،املتاحةالعلميةاملعلوماتأفضل��إواستنادا
 2020 عام

14.5.1املؤشرتغطيةاملحميةاملساحات
 كنسبةمناملساحاتالبحرية

        

14.6الغايةملصائداملقدمةاإلعاناتأشكالحظر
صيد��والصيدقدرات��اإلفراط��تسهم��الاألسماك
األسماكصيد��تساهم��الاإلعاناتوإلغاء،األسماك
عنواإلحجام،املنظم��وغعنهاملبلغ��وغاملشروع��غ

بأنالتسليممع،القبيلهذامنجديدةإعاناتاستحداث
للبلدانوالفعالةاملالئمةوالتفضيليةالخاصةاملعاملة
يتجزأالجزءاتكونأن��ينبنمواالبلدانوأقلالنامية
اإلعاناتبشأنالعامليةالتجارةمنظمةمفاوضاتمن

 2020 ملصائداألسماك،بحلولعام

14.6.1املؤشرالتقالبلدانأحرزتهالذيدم
��إالراميةالدوليةالصكوكتنفيذمجال��

��وغاملشروع��غاألسماكصيدمكافحة
 املبلغعنهوغ��املنظم

        

14.7الغايةللدولتتحقق��الاالقتصاديةالفوائدزيادة
مننمواالبلدانوأقلالناميةالصغ��ةالجزرية

للموارداملستداماالستخداممنذلك��بما،البحرية
األحياءوتربية،األسماكملصائداملستدامةاإلدارةخالل

 2030 املائية،والسياحة،بحلولعام

14.7.1املؤشراملستدامةاألسماكمصايد
الدول����اإلجما��املحالناتجمنكنسبة

نمواالبلدانوأقلالناميةالصغ��ةالجزرية
 وجميعالبلدان

        

14الغاية،البحثقدراتوتطوير،العلميةاملعارفزيادةأ.
اللجنة��معايمراعاةمع،البحريةالتكنولوجياونقل
التوج��يةومباد��االدوليةالحكوميةاألوقيانوغرافية
تحس�نأجلمن،البحريةالتكنولوجيابنقلاملتعلقة

البحري��البيولوالتنوعإسهاموتعزيز،املحيطاتصحة
الجزريةالدولسيماوال،الناميةالبلدانتنمية��

 الصغ��ةالناميةوأقلالبلداننموا

1.أ.14املؤشر��للبحثاملرصودةاملوازنة
املوازنةمنكنسبةالبحريةالتقنيةميدان

 الكليةللبحوث
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كانتعليه العلم،منأجلإعادةاألرصدةالسمكيةإ��ما

��الاملستويات��إاألقل��علتصل،ممكنوقتأقرب��
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مستدام��بيولومستوىضمن 

        

14.5الغاية10حفظ ��  املناطقمناألقل��عاملائة
يتسقمعالقانونالوط��والدو�� الساحليةوالبحرية،بما

بحلول،املتاحةالعلميةاملعلوماتأفضل��إواستنادا
 2020 عام

14.5.1املؤشرتغطيةاملحميةاملساحات
 كنسبةمناملساحاتالبحرية

        

14.6الغايةملصائداملقدمةاإلعاناتأشكالحظر
صيد��والصيدقدرات��اإلفراط��تسهم��الاألسماك
األسماكصيد��تساهم��الاإلعاناتوإلغاء،األسماك
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��إالراميةالدوليةالصكوكتنفيذمجال��

��وغاملشروع��غاألسماكصيدمكافحة
 املبلغعنهوغ��املنظم

        

14.7الغايةللدولتتحقق��الاالقتصاديةالفوائدزيادة
مننمواالبلدانوأقلالناميةالصغ��ةالجزرية

للموارداملستداماالستخداممنذلك��بما،البحرية
األحياءوتربية،األسماكملصائداملستدامةاإلدارةخالل

 2030 املائية،والسياحة،بحلولعام

14.7.1املؤشراملستدامةاألسماكمصايد
الدول����اإلجما��املحالناتجمنكنسبة

نمواالبلدانوأقلالناميةالصغ��ةالجزرية
 وجميعالبلدان
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1.أ.14املؤشر��للبحثاملرصودةاملوازنة
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 الكليةللبحوث
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14الغايةالصيادينصغاروصولإمكانية���توب.
املوارد��إواألسواقالحر�ي�نالبحرية 

1.ب.14املؤشرأحرزتهالذيالتقدم
/قانونيإطارتطبيقمدى��البلدان

بحقوق���ع�مؤسسية/سياسة/تنظيمي
 مصائداألسماكالصغ��ةالنطاقويحم��ا

        

14الغايةواستخدامهاومواردهااملحيطاتحفظتعزيزج.
القانونتنفيذطريقعنمستدامااستخداما��الدو

املتحدةلقانونالبحارممبصيغتهالواردة��اتفاقيةاأل 
ومواردهااملحيطاتلحفظالقانونياإلطارتضع��ال

الفقرةذلك��إ��تشكما،مستدامنحو��عواستخدامها
158وثيقةإليه”مننصبوالذياملستقبل“ 

1.ج.14املؤشرتنفذ��الالدولعدد
لشروطالواردة��تشريعيًاأوبرامجيًاا

��عواملصادقةاإلقليميةالبحاربرتوكوالت
املصائدومعاهداتالبحريةاملعاهداتوتنفذ

 ملنظمةالعملالدولية
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حماية15الهدف:النظماإليكولوجيةال��يةوترميمهاوتعزيزاستخدامها��عنحو،مستداموإدارةالغابات��عنحو
  البيولو��التنوعفقدانووقفمساره،وعكساألرا���تدهور ووقفالتصحر،ومكافحةمستدام،

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  �وف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

15.1الغايةال��يةاإليكولوجيةالنظموترميمحفظضمان
الداخليةالعذبةللمياهاإليكولوجيةوالنظموال،وخدما��ا

،الجافة���واألراوالجبالالرطبة���واألراالغاباتسيما
وفقاوذلك،مستدامنحو��عاستخدامهاوضمان
 2020 ل�ل��اماتبموجباالتفاقاتالدولية،بحلولعام

15.1.1املؤشرمنكنسبةالغاباتمساحة
 إجما��مساحةاألرض

        

15.1.2املؤشراملواقعنسبةللتنوعالهامة
تغط��ا��الالعذبةواملياهلألرض��البيولو

النظامنوعحسباملحميةاملناطق
 اإليكولو��

        

15.2الغايةأنواعلجميعاملستدامةاإلدارةتنفيذتعزيز
املتدهورةالغاباتوترميم،الغاباتإزالةووقف،الغابات

الغاباتزرعنسبة��كب��ةزيادةوتحقيقزرعوإعادة
 2020  الغاباتع��الصعيدالعاملي،بحلولعام

15.2.1املؤشراإلدارةنحواملحرزالتقدم
 املستدامةللغابات

        

15.3الغايةوال��بة���األراوترميم،التصحرمكافحة
التصحرمناملتضررة���األراذلك��بما،املتدهورة

تحقيق��إ��والس،والفيضاناتوالجفافمنخاٍلعالٍم
عامبحلول،���األراتدهور2030ظاهرة 

15.3.1املؤشرمناملتدهورة���األرانسبة
 املساحةاألرضيةالكلية

        

15.4الغاية بما،الجبليةاإليكولوجيةالنظمحفظضمان
��توف��عقدر��اتعزيزأجلمن،��البيولوتنوعهاذلك��

ع��ا��غال��الاملنافعبحلول،املستدامةالتنميةلتحقيق
2031عام 

15.4.1املؤشرمحميةبمناطقالتغطية
 ملواقعهامةللتنوعالحيوي��الجبال

        

15.4.2املؤشراألخضرالغطاءمقياس
للجبال 

        

15.5الغايةتدهورمنللحدوهامةعاجلةإجراءاتاتخاذ
التنوعفقدانووقف،الطبيعيةاملوائل،��البيولو

عامبحلول،2020والقيامومنعدة ،بحمايةاألنواعاملهدَّ
 انقراضها

15.5.1املؤشرالحمراءالقائمةفهرس         

15.6الغايةللمنافعواملنصفالعادلالتقاسمتعزيز
سبلوتعزيز،الجينيةاملوارداستخدامعنالناشئة
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15.6.1املؤشريعادلهاماأوالتصاريحعدد
وتقاسمالحصول)ملستودعإتاح��اتمت��ال

،ناغويابروتوكولبموجب���املن(املنافع
وفقًا،املوادلنقلاملعياريةاالتفاقياتوعدد
املعاهدة��عاملشرفةالهيئة��إإرسالهتمملا

 الدولية

        

15.7الغايةاتخاذ��غالصيدلوقفعاجلةإجراءات
واالتجاروالحيواناتالنباتاتمناملحميةلألنواعاملشروع
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��إذلكأثروتقليلواملياه���لألرااإليكولوجيةالنظم��إ
،عل��االقضاءأواألولويةذاتاألنواعومراقبة،��كبحد
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15.8.1املؤشرتعتمد��الالبلداننسبة
املواردوتوفرصلةذاتوطنيةتشريعات

أوالسيطرةع��األنواعالغريبةالكافيةملنع
 الغازية
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15.9.1املؤشرتحقيقنحواملحرزالتقدم
للهدفوفقااملحددةالوطنية2األهدافمن

الخطةمن��البيولوللتنوع���أيأهداف
��البيولوللتنوع2020-2011االس��اتيجية 
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 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  �وف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

15الغايةوزياد��ااملصادرجميعمناملاليةاملواردحشدأ.
والنظم��البيولوالتنوعحفظبغرضكب��ةزيادة

واستخدامهامستداماً اإليكولوجيةاستخدامًا 

1.أ.15املؤشرالرسميةاإلنمائيةاملساعدة
واالستعمالالحفظ��عالعامواإلنفاق

والنظم��البيولوللتنوعاملستدام
 اإليكولوجية

        

15الغاية��وعاملصادرجميعمنكب��ةمواردحشدب.
للغاباتاملستدامةاإلدارةتمويلبغرضاملستوياتجميع

��وتوفتلكلتعزيزالناميةللبلدانالحوافزمنيكفيما
 ��ذلكحفظالغاباتوإعادةزرعالغابات اإلدارة،بما

1.ب.15املؤشرالرسميةالتنمويةاملساعدة
واالستعمالالحفاظ��عالعامواإلنفاق

 املستدامللتنوعالحيويوالنظماإليكولوجية

        

15الغايةالعامليالدعمتعزيزج.��إالراميةللجهود
،ا��واالتجاراملحميةلألنواعاملشروع���الصيدمكافحة
��عاملحليةاملجتمعاتقدراتزيادةتشملبوسائلوذلك

الرزقكسبسبلفرص��عالحصول��إ��الس
 املستدامة

1.ج.15املؤشراملتداولةال��يةالحياةنسبة
 ���بصورةا��االتجارأوصيدهاتم��ال

 مشروعة

        

  

  

   

 
 

 

التشجيع16الهدف:��عإقامةمجتمعاتمساملةالش وإتاحةاملستدامة،التنميةتحقيقأجلمنأحدف��اُ��مَّ
 املستوياتجميعع��للجميعوشاملةللمساءلةوخاضعةفعالةمؤسساتوبناءالعدالة،إ��الجميعوصول إمكانية

 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  �وف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

16.1الغاية العنفأشكالجميعمنكب��ةبدرجةالحد
  مكان ومايتصلبهمنمعدالتالوفيات��كل

16.1.1املؤشرعمدًاالقتلضحاياعدد
مئةلكل،��االجتماوالنوعالسنحسب

نسمةألف 

        

16.1.2املؤشربال��اعاتاملرتبطةالوفيات
100،000لكلالجنسحسب،السكانمن

 والعمروالسبب

        

16.1.3املؤشرتعرضواالذينالسكاننسبة
األشهر�����جنأو���نفأوبدني12لعنف

 املاضية

        

16.1.4املؤشريشعرونالذينالسكاننسبة
��الاملنطقةحولبمفردهميس��ونباألمان

 يعيشونف��ا

        

16.2الغايةواالتجارواالستغاللاملعاملةإساءةإ��اء
  وتعذي��م بالبشروجميعأشكالالعنفضداألطفال

16.2.1املؤشرأعمارهمممناألطفالنسبة
1-17بدنيعقابأليتعرضواالذينسنة

الرعايةمقدميقبلمننفسانيإعتداءو/أو
 ��الشهراملا���

        

16.2.2املؤشربالبشراإلتجارضحاياعدد
والعمرالجنسحسب،نسمةألفمئةلكل

 ونوعاالستغالل

        

16.2.3املؤشروالشبانالشاباتنسبة
ب�نأعمارهم�ت��او18الذين29وعاما

سنقبل���الجنللعنفتعرضوا18الذين
 عاما

        

16.3الغاية��عالقانونسيادةتعزيز��الوطالصعيدين
  والدو��وضمانتكافؤفرصوصولالجميعإ��العدالة

  

16.3.1املؤشرال��العنفضحايانسبة
12وقوعهمعنأبلغواالذينالسابقةشهرا

منذلك���أواملختصةللسلطاتضحية
 آلياتتسويةال��اعاتاملع��ف��ارسميا

        

16.3.2املؤشرالذيناملعتقلونيصدرلم
مجموعمنمئويةكنسبةحكمعل��م

 السجناء

        

16.4الغاية املشروعة���التدفقاتمن��كببقدرالحد
املسروقةاألصولاس��دادوتعزيز،واألسلحةلألموال

بحلول،املنظمةالجريمةأشكالجميعومكافحةوإعاد��ا
2030عام 

16.4.1املؤشرالتدفقاتقيمةمجموع
والخارجالداخلمناملشروعة���املالية

 (بدوالراتالوالياتاملتحدةالحالية)

        

16.4.2املؤشرالصغ��ةاألسلحةنسبة
ضبطهاتم��الاملصادرةالخفيفةواألسلحة

واآللياتالدولية��للمعايوفقًاومتا�ع��ا
 القانونية

        

16.5الغاية الفسادمنكب��ةبدرجةالحدبجميعوالرشوة
نسبةاألشخاصالذينلد��م16.5.1املؤشر  أشكالهما

عموميموظفمعاألقل��عواحداتصال
م��مطلبأوعموميملوظفرشوةودفع
العمومي�ناملوظف�نهؤالءقبلمنرشوة

ال12خاللالسابقةشهرا 
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 والعمروالسبب

        

16.1.3املؤشرتعرضواالذينالسكاننسبة
األشهر�����جنأو���نفأوبدني12لعنف

 املاضية

        

16.1.4املؤشريشعرونالذينالسكاننسبة
��الاملنطقةحولبمفردهميس��ونباألمان

 يعيشونف��ا

        

16.2الغايةواالتجارواالستغاللاملعاملةإساءةإ��اء
  وتعذي��م بالبشروجميعأشكالالعنفضداألطفال

16.2.1املؤشرأعمارهمممناألطفالنسبة
1-17بدنيعقابأليتعرضواالذينسنة

الرعايةمقدميقبلمننفسانيإعتداءو/أو
 ��الشهراملا���

        

16.2.2املؤشربالبشراإلتجارضحاياعدد
والعمرالجنسحسب،نسمةألفمئةلكل

 ونوعاالستغالل

        

16.2.3املؤشروالشبانالشاباتنسبة
ب�نأعمارهم�ت��او18الذين29وعاما

سنقبل���الجنللعنفتعرضوا18الذين
 عاما

        

16.3الغاية��عالقانونسيادةتعزيز��الوطالصعيدين
  والدو��وضمانتكافؤفرصوصولالجميعإ��العدالة

  

16.3.1املؤشرال��العنفضحايانسبة
12وقوعهمعنأبلغواالذينالسابقةشهرا

منذلك���أواملختصةللسلطاتضحية
 آلياتتسويةال��اعاتاملع��ف��ارسميا

        

16.3.2املؤشرالذيناملعتقلونيصدرلم
مجموعمنمئويةكنسبةحكمعل��م

 السجناء

        

16.4الغاية املشروعة���التدفقاتمن��كببقدرالحد
املسروقةاألصولاس��دادوتعزيز،واألسلحةلألموال

بحلول،املنظمةالجريمةأشكالجميعومكافحةوإعاد��ا
2030عام 
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والخارجالداخلمناملشروعة���املالية
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ضبطهاتم��الاملصادرةالخفيفةواألسلحة

واآللياتالدولية��للمعايوفقًاومتا�ع��ا
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16.5الغاية الفسادمنكب��ةبدرجةالحدبجميعوالرشوة
نسبةاألشخاصالذينلد��م16.5.1املؤشر  أشكالهما

عموميموظفمعاألقل��عواحداتصال
م��مطلبأوعموميملوظفرشوةودفع
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 اسماملؤشر الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  �وف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

16.5.2املؤشرلد��اكان��الالشركاتنسبة
واحداتصالعموميموظفمعاألقل��ع

طلبأو،عموميملوظفرشوةدفعوالذي
العمومي�ناملوظف�نقبلمنرشوةم��م

ال12خاللالسابقةشهرا 

        

16.6الغايةوخاضعةوشفافةفعالةمؤسساتإنشاء
  للمساءلةع��جميعاملستويات

16.6.1املؤشر��األوالحكومياإلنفاق
،إقرارهاتم��الاألصليةاملوازنةمنكنسبة
 حسبالقطاع(أوررموزاملوازنةأمنحوها)

        

16.6.2املؤشرعنالراض�نالسكاننسبة
 آخرتجربةلهممعالخدماتالعمومية

        

16.7الغايةمستجيبنحو��عالقراراتاتخاذضمان
جميع��ع��وتمثيوتشاركيللجميعوشامللالحتياجات

 املستويات

16.7.1املؤشرحسب)الوظائفنسبة
اإلعاقةذويواألشخاصوالعمرالجنس

العامةاملؤسسات��(السكانيةواملجموعات
،واملحليةالوطنيةالتشريعيةالهيئات)

مقارنة(والقضاء،العامةوالخدمة
 بالتوزيعاتالوطنية

        

16.7.2املؤشرالذينالسكاننسبة
شاملةالقرارصنععمليةأنيعتقدون
والعمرالجنسنوعحسب،ومتجاوبة

 واإلعاقةوالفئةالسكانية

        

16.8الغاية��الناميةالبلدانمشاركةوتعزيزتوسيع
 مؤسساتالحوكمةالعاملية

16.8.1املؤشروحقوقاألعضاءنسبة
للدولالدوليةالتصويتاملنظمات��النامية 

        

16.9الغايةذلك��بما،للجميعقانونيةهوية��توف
عامبحلول،املواليد2030تسجيل 

16.9.1املؤشرسندوناألطفالنسبة
لدىوالد��متسجيلتموالذينالخامسة

 سلطةمدنية،حسبالسن

        

16.10الغاية ��إالجمهوروصولكفالةوحمايةاملعلومات
واالتفاقاتالوطنيةللتشريعاتوفقًا،األساسيةالحريات

 الدولية

16.10.1املؤشرمنالتحققحاالتعدد
واالختفاءالقسريواالختطافالقتل

وموظفيال�حفي�نوتعذيبالتعسفي
والنقابي�ناملرتبط�ناإلعالموسائط

الخاللاإلنسانحقوقعن12واملدافع�ن
املاضيةشهرا 

        

16.10.2املؤشرتعتمد��الالبلدانعدد
/وتشريعيةأو/و،دستوريةضماناتوتنفذ

��عالجمهورحصولتتيحسياساتيةأو
 املعلومات

        

16الغايةبوسائل،الصلةذاتالوطنيةاملؤسساتتعزيزأ.
القدراتع��جميع م��االتعاونالدو��،سعيًالبناء

العنفملنع،الناميةالبلدان��سيماوال،املستويات
 ومكافحةاإلرهابوالجريمة

1.أ.16املؤشروطنيةمؤسساتوجود
ملبادئامتثاالاإلنسانلحقوقمستقلة

 باريس

        

16الغايةالتمي��ية���والسياساتالقوان�نتعزيزب.
 لتحقيقالتنميةاملستدامة

1.ب.16املؤشرنسبةأبلغواالذينالسكان
أوضدهم���شخ��بتميشعورهمعن

خالل12مالحقةأرضية��عالسابقةشهر
لحقوق��الدوالقانونتحتاملحظور��التمي

 االنسانمفصلةحسبالعمروالجنس

        

  

 
 

 

تعزيز17الهدف:وسائلتنفيذالشراكةالعامليةوتنشيطهامنأجلالتنميةاملستدامة  

 املؤشراسم الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  �وف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

17.1الغاية تشملبوسائل،املحليةاملواردتعبئةتعزيز
القدراتلتحس�ن،الناميةالبلدان��إ��الدوالدعمتقديم

  املحلية��مجالتحصيلالضرائبو���هامناإليرادات
  

17.1.1املؤشرحسب)الضريبيةالعوائد
(املصدر\��االجما��املحالناتج 

        

17.1.2املؤشراملمولةاملحليةامل��انيةنسبة
 منالضرائباملحلية

        

17.2الغايةال��اما��ابتنفيذالنمواملتقدمةالبلدانقيام
تنفيذًاالرسميةاإلنمائيةاملساعدةمجال����بما،كاماًل

تخصيصهدفببلوغالبلدانتلكمنالعديدال��امذلك
0.7نسبة للمساعدة��اإلجماالقوميدخلهامناملائة��

البلدانالنامية،وتخصيص اإلنمائيةالرسميةاملقدمةإ��
ب�ن�ت��او0.15نسبة0.20والقوميالدخلمناملائة��

سميةألقلالبلداننموًا؛اإلجما��للمساعدةاإلنمائيةالر 
��النظر��عالرسميةاإلنمائيةاملساعدةمقدموع ويشجَّ

تخصيص��يتمثلهدفرسم0.20إمكانية��عاملائة��
اإلنمائيةللمساعدة��اإلجماالقوميالناتجمناألقل

 الرسميةألقلالبلداننموا

17.2.1املؤشرالرسميةالتنمويةاملساعدة
الجماليةوتلكللدولاألقلنموًاالصافيةوا

للجهات��اإلجماالقوميالدخلمنكنسبة
املساعدةلجنةتحتاملنضويةاملانحة
االقتصاديالتعاونملنظمةالتنموية

 والتنمية

        

17.3الغاية مصادرمنإضافيةماليةمواردحشد
  متعددةمنأجلالبلدانالنامية

  

17.3.1املؤشراألجنبيةاالستثمارات
،الرسميةاإلنمائيةواملساعدة،املباشرة

منكنسبةالجنوببلدانب�نفيماوالتعاون
 مجموعامل��انيةاملحلية

        

17.3.2املؤشر(دوالر)التحويالتحجم\
 الناتجاملح��االجما��

        

17.4الغايةالقدرةتحقيق��الناميةالبلدانمساعدة
��عتنسيقخاللمنالطويلاملدى��عالديونتحمل

أعباءوتخفيفبديونالتمويلتعزيز��إالراميةالسياسات
مسألةومعالجة،االقتضاءحسب،هيكل��اوإعادةالديون
منإلخراجهاا��املثقلةالفق��ةللبلدانالخارجيةالديون

 حالةاملديونيةالحرجة

17.4.1املؤشرالدينخدمة��إكنسبة
 الصادراتمنالسلعوالخدمات

        

17.5الغايةالبلدانألقلاالستثمارلتشجيعنظماعتماد
 نموًاوتنفيذها

17.5.1املؤشرتعتمد��الالبلدانعدد
أقللصالحاالستثمارتشجيعنظموتنفذ

 البلداننموا

        

17.6الغاية ب�ن��والدواإلقليميالتعاونتعزيزالشمال
فيماالثالثيوالتعاونالجنوببلدانب�نوفيماوالجنوب

،إل��اوالوصولواالبتكاروالتكنولوجيابالعلوميتعلق
بوسائل،عل��امتفقشروطوفقاملعارفتبادلوتعزيز

،القائمةاآللياتب�نفيماالتنسيقتحس�نتشمل
مليةاملتحدة،ومنخاللآليةعاممسيماع��مستوىاأل   وال

  لت�س��التكنولوجيا
  

17.6.1املؤشروبرامجاتفاقاتعدد
ب�نالتعاونأو/والعلممجال��التعاون

 البلدانحسبنوعالتعاون 

        

17.6.2املؤشرالعريضالنطاقاش��اكات
لكلالثابت100ل�ن��نتحسبنسمة

 السرعة

        

17.7الغايةتكنولوجياتتطويرتعزيزونقلهابيئيًاسليمة
بما،مواتيةبشروطالناميةالبلدان��إونشرهاوتعميمها
النحو��عوذلك،والتفضيليةالتساهليةالشروطذلك��

 عليه املتفق

17.7.1املؤشرعنمعلومات��إالوصول
العامليةالبياناتقاعدة��االخ��اعبراءات
��عنبراءاتاالخ��اعواستعمالالنظامالدو 

 ل��اءاتاالخ��اع
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تعزيز17الهدف:وسائلتنفيذالشراكةالعامليةوتنشيطهامنأجلالتنميةاملستدامة  

 املؤشراسم الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  �وف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

17.1الغاية تشملبوسائل،املحليةاملواردتعبئةتعزيز
القدراتلتحس�ن،الناميةالبلدان��إ��الدوالدعمتقديم

  املحلية��مجالتحصيلالضرائبو���هامناإليرادات
  

17.1.1املؤشرحسب)الضريبيةالعوائد
(املصدر\��االجما��املحالناتج 

        

17.1.2املؤشراملمولةاملحليةامل��انيةنسبة
 منالضرائباملحلية

        

17.2الغايةال��اما��ابتنفيذالنمواملتقدمةالبلدانقيام
تنفيذًاالرسميةاإلنمائيةاملساعدةمجال����بما،كاماًل

تخصيصهدفببلوغالبلدانتلكمنالعديدال��امذلك
0.7نسبة للمساعدة��اإلجماالقوميدخلهامناملائة��

البلدانالنامية،وتخصيص اإلنمائيةالرسميةاملقدمةإ��
ب�ن�ت��او0.15نسبة0.20والقوميالدخلمناملائة��

سميةألقلالبلداننموًا؛اإلجما��للمساعدةاإلنمائيةالر 
��النظر��عالرسميةاإلنمائيةاملساعدةمقدموع ويشجَّ

تخصيص��يتمثلهدفرسم0.20إمكانية��عاملائة��
اإلنمائيةللمساعدة��اإلجماالقوميالناتجمناألقل

 الرسميةألقلالبلداننموا

17.2.1املؤشرالرسميةالتنمويةاملساعدة
الجماليةوتلكللدولاألقلنموًاالصافيةوا

للجهات��اإلجماالقوميالدخلمنكنسبة
املساعدةلجنةتحتاملنضويةاملانحة
االقتصاديالتعاونملنظمةالتنموية

 والتنمية

        

17.3الغاية مصادرمنإضافيةماليةمواردحشد
  متعددةمنأجلالبلدانالنامية

  

17.3.1املؤشراألجنبيةاالستثمارات
،الرسميةاإلنمائيةواملساعدة،املباشرة

منكنسبةالجنوببلدانب�نفيماوالتعاون
 مجموعامل��انيةاملحلية

        

17.3.2املؤشر(دوالر)التحويالتحجم\
 الناتجاملح��االجما��

        

17.4الغايةالقدرةتحقيق��الناميةالبلدانمساعدة
��عتنسيقخاللمنالطويلاملدى��عالديونتحمل

أعباءوتخفيفبديونالتمويلتعزيز��إالراميةالسياسات
مسألةومعالجة،االقتضاءحسب،هيكل��اوإعادةالديون
منإلخراجهاا��املثقلةالفق��ةللبلدانالخارجيةالديون

 حالةاملديونيةالحرجة

17.4.1املؤشرالدينخدمة��إكنسبة
 الصادراتمنالسلعوالخدمات

        

17.5الغايةالبلدانألقلاالستثمارلتشجيعنظماعتماد
 نموًاوتنفيذها

17.5.1املؤشرتعتمد��الالبلدانعدد
أقللصالحاالستثمارتشجيعنظموتنفذ

 البلداننموا

        

17.6الغاية ب�ن��والدواإلقليميالتعاونتعزيزالشمال
فيماالثالثيوالتعاونالجنوببلدانب�نوفيماوالجنوب

،إل��اوالوصولواالبتكاروالتكنولوجيابالعلوميتعلق
بوسائل،عل��امتفقشروطوفقاملعارفتبادلوتعزيز

،القائمةاآللياتب�نفيماالتنسيقتحس�نتشمل
مليةاملتحدة،ومنخاللآليةعاممسيماع��مستوىاأل   وال

  لت�س��التكنولوجيا
  

17.6.1املؤشروبرامجاتفاقاتعدد
ب�نالتعاونأو/والعلممجال��التعاون

 البلدانحسبنوعالتعاون 

        

17.6.2املؤشرالعريضالنطاقاش��اكات
لكلالثابت100ل�ن��نتحسبنسمة

 السرعة

        

17.7الغايةتكنولوجياتتطويرتعزيزونقلهابيئيًاسليمة
بما،مواتيةبشروطالناميةالبلدان��إونشرهاوتعميمها
النحو��عوذلك،والتفضيليةالتساهليةالشروطذلك��

 عليه املتفق

17.7.1املؤشرعنمعلومات��إالوصول
العامليةالبياناتقاعدة��االخ��اعبراءات
��عنبراءاتاالخ��اعواستعمالالنظامالدو 

 ل��اءاتاالخ��اع
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 املؤشراسم الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  �وف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

17.8الغايةبناءوآليةالتكنولوجيالبنكالكاملالتفعيل
لصالحواالبتكاروالتكنولوجياالعلممجاالت��القدرات

عامبحلولنموًاالبلدان2017أقلاستخداموتعزيز،
املعلوماتتكنولوجياسيماوال،التمكينيةالتكنولوجيات

 واالتصاالت

17.8.1املؤشرالذيناألفرادنسبة
 يستخدموناإلن��نت

        

17.9الغاية��القدراتبناءلتنفيذ��الدوالدعمتعزيز
أجلمناألهدافومحددفعااًلتنفيذًاالناميةالبلدان
أهدافجميعتنفيذ��إالراميةالوطنيةالخططدعم

الشمالب�نالتعاونتشملبوسائل،املستدامةالتنمية
 والجنوبوفيماب�نبلدانالجنوبوالتعاونالثالثي

17.9.1املؤشراملوافق��الكالتمويلمقدار
تطويرتعزيزأجلمنالناميةللدولعليه

 وانتقالونشروانتشارالتقنياتالبيئية

        

17.10الغايةعاملياألطرافمتعددتجارينظامتعزيز
���وومفتوحالقواعد��عوقائمإطار��ومنصفتمي��ي

املفاوضاتاختتامم��ابوسائل،العامليةالتجارةمنظمة
تلكوضع��ا��الاإلنمائيةالدوحةخطةإطار��الجارية

 املنظمة

17.10.1املؤشراملوزونةالتعرفةمتوسط
.العالممستوى��ع 

        

17.11الغاية،كب��ًةزيادًةالناميةالبلدانصادراتزيادة
مننموًاالبلدانأقلحصةمضاعفةبغرضسيماوال

عامبحلولالعاملية2020الصادرات 

17.11.1املؤشرالناميةالبلداننصيب
 والبلداناألقلنموامنالصادراتالعاملية

        

17.12الغايةدوامكفالة��عاملناسبالوقت��العمل
��إنموًاالبلدانأقلجميعمنتجاتوصولبدوناألسواق

قراراتمعتماشيًا،مفروضةحصصأوجمركيةرسوم
قواعدجعلكفالةم��ابوسائل،العامليةالتجارةمنظمة
نموًاالبلدانأقلواردات��عاملنطبقةالتفضيليةاملنشأ
��تيس��القواعدتلكمساهمةوكفالة،وبسيطًةشفافًة

 األسواق الوصولإ��

17.12.1املؤشرمتوس��الالتعرفاتط
نموًااألقلوالدولالناميةالدولتواجه

الناميةالصغ��ةوالجزر 

        

17.13الغايةالصعيد��ع��الكاالقتصاداستقرارتعزيز
 لوحةاالقتصادالك��17.13.1املؤشر العاملي،بوسائلتشملتنسيقالسياساتوتحقيقاتساقها

        

17.14الغايةتعزيزتحقيقأجلمنالسياساتاتساق
 التنميةاملستدامة

17.14.1املؤشرلد��ا��الالبلدانعدد
��السياساتاتساقلتعزيزقائمةآليات

 مجالالتنميةاملستدامة

        

17.15الغايةالسياساتي��الحاح��امالخاص�نوالقيادة
الفقر��عللقضاءسياساتوتنفيذلوضعبلدبكل

 وتحقيقالتنميةاملستدامة

17.15.1املؤشرالنتائجأطراستخداممدى
مقدميجانبمنالتخطيطوأدواتالقطرية

 التعاوناإلنمائي

        

17.16الغايةتحقيقأجلمنالعامليةالشراكةتعزيز
،املستدامةالتنميةأصحابب�نبشراكاتواستكمالها

والتكنولوجياوالخ��اتاملعارفلجمعاملتعدديناملصلحة
أهدافتحقيقدف��وذلك،وتقاسمهااملاليةواملوارد
البلدانسيماوال،البلدانجميع��املستدامةالتنمية

 النامية

17.16.1املؤشرأبلغت��الالبلدانعدد
دفعاليةعنالتقدماملحرز��أطررص

��الاملتعدديناملصلحةألصحابالتنمية
املستدامةالتنميةأهدافتحقيقتدعم 

        

17.17الغايةالقطاعو��نالعامةالشراكاتوتعزيزتشجيع
،الفعالةاملدنياملجتمعوشراكاتالخاصوالقطاعالعام

ومنالشراكاتمناملكتسبةالخ��اتمنباالستفادة
املوارد لتعبئةاس��اتيجيا��ا 

17.17.1املؤشرالوالياتدوالراتمبلغ
القطاع�نب�نبالشراكاتاملل��ماملتحدة

  العاموالخاصواملجتمعاملدني
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 املؤشراسم الغاية

  حالةاملؤشرات

���  متوفر
  متوفر

جاري
  �وف���

خاص
بحسابات
  املنظمات

  الينطبق

17.18الغاية البلدانقدراتلبناءالدعمتقديمتعزيز
الجزريةوالدولنموًاالبلدانأقلذلك��بما،النامية

،الناميةالصغ��ةبياناتتوافر��كب��ةزيادةلتحقيق
حسبومفصلةوموثوقةالتوقيتومناسبةالجودةعالية
،��العرواالنتماء،والعرق،والسن،الجنسونوع،الدخل

كمهاجر،واإلعاقة،واملوقعالجغرا��و����امن والوضع
عامبحلول،الوطنيةالسياقات��الصلةذاتالخصائص

2020 

17.18.1املؤشرالتنميةمؤشراتنسبة
مع��الوطاملستوى��عاملنتجةاملستدامة

صلةذاتتكونعندماكاملتفصيل
اتحصاءبالهدف،وفقاللمبادئاألساسيةلإل 

 الرسمية

        

17.18.2املؤشرلد��ا��الالبلدانعدد
املبادئمعتتوافقوطنيةإحصائيةتشريعات

 اتالرسميةحصاءاألساسيةلإل 

        

17.18.3املؤشرلد��ا��الالبلدانعدد
قيدبالكاملممولةوطنيةإحصائيةخطة

 التنفيذ،حسبمصدرالتمويل

        

17.19الغاية لوضعالقائمةاملبادراتمناالستفادة
ل مقاييسللتقدماملحرز��تحقيقالتنميةاملستدامةتكّمِ

القدراتبناءودعم،��اإلجما��املحالناتج��اإلحصائية
عامبحلول،النامية2030البلدان 

17.19.1املؤشراملواردلجميعالدوالرقيمة
البلدان��اإلحصائيةالقدرةلتعزيزاملتاحة

 النامية

        

17.19.2املؤشر(أ)��الالبلداننسبة
��عواملساكنللسكانواحداتعداداأجرت

و�األخ��ةالعشرالسنوات��األقل(ب)
100حققتواملواليدتسجيلاملائة��80��

 املائةتسجيلالوفيات

        

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 حصاءجميعالحقوقمحفوظةلجهازالتخطيطواإل ©
:الدوحة1855ص.ب،-قطر  
:44958888هاتف –974+  
  +974– 44839999فاكس:

:��ا�ل���وال���دmdr@psa.gov.qa 
:��ا�ل���واملوقعwww.psa.gov.qa 

  



٢٠
١٨

www.psa.gov.qapsaqapsa_qatar

All rights reserved © Planning and Statistics Authority - 2019
جميــــع الحقـــوق محفـــوظة © جهاز التخطيـط وا�حصــاء - ٢٠١٩

www.psa.gov.qa

٢٠١٨


