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 مالحظات للمستخدم�ن
 

املعتمد �� املركز االحصائي لدول مجلس  أسماء الدول �� ا�جداول واألش�ال البيانية والنصوص حسب ال��تيب األبجدي ورد �سلسل-

 .التعاون لدول ا�خليج العر�ية

 .م2018 أكتو�رشهر من بيانات من الدول ح�ى  متوفر هو  تم عرض ما-

بيانات �ع�ي أن الدولة لم يتوفر لد��ا بيانات حول املؤشر ح�ى تار�خ استالم البيانات من ال عرضالدول ال�ي لم تظهر اسماؤها �� -

 .الدول 

لدول ا�خليج من نوعھ احصائيا حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة �� مجلس التعاون  الثا�يهذا التقر�ر هو ع�� الرغم من أن -

 العامة نحو تحقيق األهداف بحذر نظرا لقصر الف��ة الزمنية ب�ن القراءاتاإلتجاهات االستنتاجات حول أخذ  أنھ ينب��إال ، العر�ية

 جاه املستقر نحو تحقيق الهدف.وعدم توفر سلسلة طو�لة لتحديد االت

��  لبيانات الدول األعضاء املصادر الوطنيةحيث تم استخدام مصادر البيانات الشاملة ل�ل رقم ورد �� التقر�ر موثقة لدى املركز، -

وقاعدة بيانات األمم املتحدة ا�خاصة بالدول واملناطق األخرى  . مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

)https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/(. 

 مؤشر �ش�ل عام (مثل حدوث ال�وارثفقد اعتمد ع�� طبيعة �ل  دول مجلس التعاون بالنسبة الختيار املناطق والدول للمقارنة مع -

او انتشار �عض األمراض، او ا�حميات ...ا�خ)، ولكن �ش�ل عام فقد تم اختيار نماذج من الدول املتقدمة وفق دليل التنمية البشر�ة 

عة املؤشر (مثل املؤشرات االقتصادية والقضاء ع�� الفقر ع�� مقاييس خاصة بمنطقة او بطبي ال �عتمدعندما ت�ون املؤشرات 

 وا�جوع والتعليم  وال�حة ...)

 ع�� مستوى دول مجلس التعاون كتكتل جغرا�� إقلي�ي.�جميع املؤشرات البيانات املتوفرة لم تمكن من حساب مؤشرات تجميعية -

من�جية حساب املؤشرات �عتمد ع�� املصدر الذي قام بتوف��ها، لذلك لم يتم توف�� املن�جيات �� هذا التقر�ر، ومن يرغب باالطالع -

 .�� التقر�رع�� املن�جيات يمكنھ الرجوع إ�� املصادر املشار إل��ا 

 

 

 

  االختصارات والرموز 

 

 البيانات غ�� متوفرة ) ...(

 (na) ينطبق ال  

 �ع�ي البيان غ�� متوفر  �ش�ل تفصي��)  :  (
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 قائمة ا�جداول 
 

 الصفحة املوضوع رقم ا�جدول 

 17 (%) م2017:  �سبة الس�ان الذين �شملهم ا�حدود الدنيا من النظم ا�خاصة با�حماية االجتماعية عام  1.3.1املؤشر  1.1

 18 (%):  �سبة الس�ان الذين �عيشون �� أسر معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� ا�خدمات األساسية 1.4.1املؤشر   2.1

 19 م2017 عام �خص 100 000: عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن نتيجة لل�وارث، ل�ل 1.5.1املؤشر   3.1

 20 (%) م2017 عام )GDP:  ا�خسائر االقتصادية  املباشرة نتيجة ال�وارث كنسبة من الناتج ا�ح�� االجما�� (2.5.1املؤشر   4.1

للف��ة   :  �سبة املوارد ال�ي تخصصها  ا�ح�ومة مباشرة ل��امج ا�حد من الفقر (برامج ا�حماية االجتماعية)1.أ.1املؤشر   . 5.1

 (%) م2017 – 2012
20 

:  �سبة اإلنفاق ا�ح�ومي ع�� ا�خدمات األساسية (التعليم وال�حة وا�حماية االجتماعية) من إجما�� 2.أ.1املؤشر  6.1

 (%)  م 2017عام  اإلنفاق ا�ح�ومي
21 

. معدل انتشار توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر دون انحراف�ن معيار��ن من وسيط معاي�� نمو الطفل 1.2.2املؤشر   1.2

 (%) ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة
26 

أك�� من  انحراف�ن معيار��ن من :  انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحراف�ن معيار��ن أو 2.2.2املؤشر   (أ) 2.2

حسب النوعية (الهزال وز�ادة ، وسيط معاي��  نمو الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة

 (%) الوزن)

27 

:  انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحراف�ن معيار��ن أو أك�� من  انحراف�ن معيار��ن من  2.2.2املؤشر   (ب) 2.2

وسيط معاي��  نمو الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة، مصنف حسب النوعية (الهزال 

 (%) وز�ادة الوزن)

27 

:  انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحراف�ن معيار��ن أو أك�� من  انحراف�ن معيار��ن  2.2.2(ج) املؤشر    (ج) 2.2

من وسيط معاي��  نمو الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة، مصنف حسب النوعية (الهزال 

 (%) وز�ادة الوزن)

27 

:  عدد املوارد الوراثية النباتية وا�حيوانية ال�ي �عت�� مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة �� مرافق ا�حافظة 1.5.2املؤشر   3.2

 م2017 –متوسطة أو طو�لة املدى 
28 

: عدد و�سبة السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو تقف عند 2.5.2املؤشر    4.2

 م2017 عام  مستوى غ�� معروف �خطر انقراضها 
29 

 33 م2017 – 2010للف��ة  : معدل وفيات األمهات (ل�ل مائة ألف مولود ��)1.1.3املؤشر   1.3

 34 (%) م2017 – 2010للف��ة  :  �سبة الوالدات  ال�ي تتم تحت اشراف أخصائيون �حيون مهرة2.1.3املؤشر    2.3

 35 م2017 – 2010للف��ة   :  معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��)1.2.3املؤشر   3.3

 للف��ة يوما) (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��) 28 - 0:  معدل وفيات املواليد حدي�ي الوالدة ( من 2.2.3املؤشر   4.3

 م2017 – 2010 
36 

 38 م2017 – 2015للف��ة  :  معدل اإلصابة بداء ال��اب الكبد (ب) ل�ل مائة ألف �خص4.3.3املؤشر   5.3

:  معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية 1.4.3املؤشر   6.3

 �خص 100,000املزمنة ل�ل 
39 

 40 (%) (أعداد) :  معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار2.4.3املؤشر   7.3

 40 (%) م2016 – 2015للف��ة  فرد 100,000:  معدل الوفيات الناتجة عن إصابات املرور ع�� الطرق ل�ل 1.6.3املؤشر  8.3

 سنة) ل�ل ألف امرأة �� تلك الفئة العمر�ة 19-15و14-10:  معدل الوالدات لدى املراهقات (الفئة العمر�ة 2.7.3املؤشر    9.3

 م2017 – 2015للف��ة 
42 
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 الصفحة املوضوع رقم ا�جدول 

:  معدل الوفيات املنسوب ا�� املياه غ�� اآلمنة، والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف (التعرض 2.9.3املؤشر   10.3

 م2017عام   من الس�ان 100,000�خدمات نظافة غ�� آمنة) ل�ل 
43 

 44 م2017 – 2015للف��ة  من الس�ان 100,000ل�ل  :  معدالت الوفيات �سبب التسمم غ�� املقصود3.9.3املؤشر   11.3

 :  �سبة الس�ان الذين يمك��م ا�حصول �ش�ل دائم ع�� األدو�ة واللقاحات األساسية  بأسعار ميسورة1.ب.3املؤشر   12.3

 م2017 – 2015للف��ة 
45 

من  1,000:  معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة وتوزيعهم  (عدد العامل�ن �� ا�جال الص�� ل�ل 1.ج.3املؤشر   13.3

 م2017 – 2014للف��ة  الس�ان)
46 

:  معدل املشاركة �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي)، 2.2.4املؤشر   1.4

 (%) م2017 – 2015للف��ة  ا�جنسبحسب نوع 
51 

 1.3.4املؤشر   2.4
ً
:  معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� الرس�ي والتدر�ب خالل اإلث�ي عشر شهرا

 (%) م2017عام  املاضية، بحسب نوع ا�جنس
53 

:  بيانات املساواة (أن�ى /ذكر، ر�في/حضري، ا�خمس األد�ى لل��وة / ا�خمس األع�� لل��وة، وغ��ها مثل 1.5.4املؤشر    3.4

 م2017عام حالة اإلعاقة والس�ان األصلي�ن واملتضرر�ن من الن�اعات 
54 

) أجهزة 3) شبكة االن��نت ألغراض التعليم، (2) الطاقة الكهر�ائية، (1:  �سبة املدارس ال�ي تحصل ع��: (1.أ.4املؤشر   4.4

) مرافق �حية أساسية ل�ل جنس ع�� 5) بنية تحتية ومواد مناسبة للطالب املعاق�ن، (4الكمبيوتر ألغراض التعليم، (

 (%)م 2017عام لغسل األيدي ) مرافق أساسية 6حدة، (

55 

:   �سبة املعلم�ن ��: (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، (ب) التعليم االبتدائي، (ج) التعليم اإلعدادي، 1.ج.4املؤشر   5.4

(د) التعليم الثانوي الذين حصلوا ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن (مثل التدر�ب ال��بوي) قبل 

 (%) أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للتدريس ع�� املستوى املناسبا�خدمة 

57 

 والال�ي تزوجن قبل أن يبلغن  24و  20:  �سبة النساء الال�ي ت��اوح أعمارهن ما ب�ن 1.3.5: املؤشر 1.5  1.5
ً
 و  15عاما

ً
 18عاما

 (%) عاما
62 

 64 (%)  :  �سبة املقاعد ال�ي �شغلها النساء �� ال��ملانات الوطنية وا�ح�ومات ا�حلية1.5.5املؤشر   2.5

 65 (%):  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة 2.5.5املؤشر   3.5

:  البلدان ال�ي يكفل ف��ا اإلطار القانو�ي (بما �� ذلك القانون العر��) للمرأة املساواة �� ا�حقوق �� ملكية 2.أ.5املؤشر   4.5

 م2017، األرا��ي و/أو السيطرة عل��ا
65 

 66 (%) م2017 – 2014للف��ة :  �سبة األفراد البالغ�ن ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال، بحسب نوع ا�جنس 1.ب.5املؤشر   5.5

 م2017 – 2014للف��ة  :  �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة1.1.6املؤشر   1.6

(%) 
70 

:  �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مرافق غسل 1.2.6املؤشر    2.6

 (%) م2017 – 2014للف��ة  اليدين باملاء والصابون 
71 

م 2015للف��ة    من اجما�� مياه الصرف الص�� املولدة :  �سبة مياه الصرف الص�� املعا�جة بطر�قة آمنة1.3.6املؤشر   3.6

 (%)  م2017 –
72 

 :  معدل الضغط ع�� اس��الك املياه: معدل �حب املياه النقية بالنسبة ا�� مصادر املياه النقية املتوفرة2.4.6املؤشر   4.6

 م  2017 – 2015للف��ة 
73 

من اجما�� املساعدات اإلنمائية :  مقدار املساعدة اإلنمائية الرسمية ذات الصلة باملياه والصرف الص�� 1.أ.6املؤشر   5.6

 م2017 – 2015للف��ة  (بالدوالر األمر��ي) املقدمة من الدولة لدول أخرى 
73 

 76 (%) م2017 – 2015للف��ة  :  �سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء1.1.7املؤشر  1.7

 الصفحة املوضوع رقم ا�جدول 

 ع�� الوقود والتكنولوجيا النظيف�ن 2.1.7املؤشر   2.7
ً
 77 (%) م2017 – 2014للف��ة :  �سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا

 78 (%) م2017 – 2015للف��ة  :  حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك  ال��ائي للطاقة1.2.7: املؤشر 3.7  3.7

 للف��ة بالدوالر)مقاسا :  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي(1.1.8املؤشر   1.8

 (%) م 2017 – 2015 
82 

 )األمر��ي بالدوالرمقاسا :  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي (1.2.8املؤشر   2.8

 (%)م 2017 – 2015للف��ة 
83 

 85 (%)م 2017عام  :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة2.5.8املؤشر   3.8

ف اآل�� ل�ل مائة ألف �سمة من الس�ان البالغ�ن عام ا:  عدد فروع املصارف التجار�ة وأجهزة الصر 1.10.8املؤشر   4.8

 م2017
86 

:  �سبة س�ان الر�ف الذين �عيشون ع�� �عد كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع 1.1.9املؤشر   1.9

 (%)م 2017 – 2011للف��ة  الفصول 
90 

:  القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��، و نصيب الفرد من القيمة املضافة 1.2.9املؤشر   2.9

 (%) م 2017عام  للصناعة
91 

 92 (%)م 2017 – 2015للف��ة  :  العمالة �� الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة2.2.9املؤشر   3.9

 93 (%) م 2017 – 2014للف��ة  :  نفقات البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��1.5.9املؤشر   4.9

 94 م2017 – 2014للف��ة  ن �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  ل�ل مليون �سمةل�العامعدد :  2.5.9املؤشر   5.9

 95 (%)م 2017 – 2016للف��ة  :  �سبة الس�ان املشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول 1.ج.9املؤشر   6.9

 للف��ة ومدفوعات ا�حماية االجتماعية :  حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��، بما �� ذلك األجور 1.4.10املؤشر   1.10

 (%)م 2016 – 2015 
98 

(املساعدات اإلنمائية املقدمة من الدول املانحة ا�� الدول  :  مجموع التدفقات ا�خصصة للتنمية1.ب.10املؤشر   2.10

 م2017 – 2015للف��ة  ، مليون دوالر أمر��ياملستفيدة من الدول)
100 

 : �سبة س�ان ا�حضر الذين �عيشون �� أحياء فق��ة، أو مستوطنات غ�� رسمية، أو مساكن غ�� الئقة1.1.11املؤشر   1.11

 (%)م 2017عام 
104 

:  �سبة الس�ان الذين لد��م سهولة الوصول إ�� وسائل النقل العام، بحسب الفئة العمر�ة، ونوع 1.2.11املؤشر   2.11

 (%)م 2017عام  ا�جنس، واأل�خاص ذوي اإلعاقة،
105 

   :  عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن الذين جرى نقلهم أو إجالؤهم نتيجة لل�وارث،ل�ل1.5.11 املؤشر 3.11

 م2017 - 2016للف��ة  فرد 100000
105 

:  ا�خسائر املباشرة  الناجمة عن ال�وارث الطبيعية بالنسبة للناتج ا�ح�� االجما�� بما �شمل �وارث تدم�� 2.5.11املؤشر   4.11

 (%) م2017 – 2015للف��ة  لبنية التحتية وانقطاع ا�خدمات األساسيةا
106 

 �ش�ل مالئم من 1.6.11املؤشر    5.11
ً
:  النسبة املئو�ة للنفايات ا�حضر�ة الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

 (%) م2017-2015مجموع النفايات املتولدة �� املدينة 
106 

:  متوسط حصة املساحة ال�ي �� فضاء مفتوح لالستخدام العام ل�جميع من مجموع املساحة املبنية �� 1.7.11املؤشر   6.11

 م 2015عام  املدن، بحسب الفئة العمر�ة، ونوع ا�جنس، واأل�خاص ذوي اإلعاقة 
108 

 إنمائية حضر�ة و�قليمية تأخذ �ع�ن االعتبار 1.أ.11املؤشر   7.11
ً
:  �سبة الس�ان الذين �عيشون �� مدن تنفذ خططا

 (%)  م2017اإلسقاطات الس�انية واالحتياجات من املوارد، بحسب حجم املدينة، عام 
108 

 108 م2017:  الدول ال�ي لد��ا اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر ال�وارث ع�� املستو��ن القومي و ا�ح��  عام 2.ب.11املؤشر   8.11
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 الصفحة املوضوع رقم ا�جدول 

:  نصيب الفرد من إجما�� النفايات ا�خطرة املولدة، �سبة النفايات ا�خطرة ال�ي تتم معا�ج��ا و�حسب 2.4.12املؤشر   1.12

  م2017عام  نوع املعا�جة
112 

 113 (%) :  معدل إعادة التدو�ر ع�� الصعيد الوط�ي، وعدد أطنان املواد ال�ي تمت إعادة تدو�رها1.5.12املؤشر   2.12

) التعليم من أجل التنمية املستدامة (بما �� ذلك التعليم �� ii) �عليم املواطنة العاملية و (i:  إ�� أي مدى (1.8.12املؤشر   3.12

عام  إدراجهم ��: (أ) السياسات الوطنية للتعليم (ب) املنا�ج (ج) إعداد املعلم�ن و (د) تقييم الطلبةمجال �غ�� املناخ) تم 

 م2017

113 

:  عدد البلدان ال�ي أدمجت �� منا�جها الدراسية �� مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعا�� مواضيع 1.3.13املؤشر   1.13

 م2017معھ، وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ، عام التخفيف من �غ�� املناخ، والتكيف 
116 

ع�� النظم  :  �سبة املناطق الوطنية االقتصادية ا�خاصة ال�ي تمكنت من استخدام الُن�ج القائمة1.2.14املؤشر   1.14

 (%) م2017اإلي�ولوجية عام 
122 

 122 :   متوسط ا�حموضة البحر�ة مقاسة �� مجموعة متفق عل��ا من محطات تمثيلية ألخذ العينات1.3.14املؤشر    2.14

 1.4.14املؤشر   3.14
ً
 123 (%) :  �سبة األرصدة السمكية ضمن مستوى  مستدام بيولوجيا

 123 (%) نطاق املناطق ا�حمية مقابل املناطق البحر�ة: 1.5.14املؤشر   4.14

ـــبة من الناتج ا�ح�� �� الدول ا�جزر�ة الصغ��ة النامية، وأقل البلدان :  1.7.14املؤشر    5.14 ـــتدامة كنسـ مصــــائد األسماك املسـ

 (%) وجميع البلداننموا 
123 

 126 (%) م2017عام  :  مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليا�سة1.1.15املؤشر   1.15

 127 (%) �سبة األرا��ي املتدهورة إ�� مجموع مساحة اليا�سة:  1.3.15املؤشر   2.15

 127 (%) :  �سبة ا�حياة ال��ية ال�ي تمت املتاجرة ��ا سواء عن طر�ق التبييض أو من خالل االتجار غ�� املشروع1.7.15املؤشر   3.15

ذات صــلة، وتخصـــــــص موارد �افية ملنع إدخال األنواع الغر�بة البلدان ال�ي �عتمد �شــريعات وطنية :  1.8.15املؤشر   4.15

 م2017عام ، الغاز�ة إ�� النظم اإلي�ولوجية أو مراقب��ا
127 

:  املساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة املوجهة ل�حفاظ ع�� التنوع البيولو�� والنظم اإلي�ولوجية 1.أ.15املؤشر   5.15

 م2017 عام مستدام (بالدوالر) واستخدامها �ش�ل
128 

 ل�ل مئة ألف �سمة1.1.16املؤشر   1.16
ً
 132 م2016عام  :   عدد �حايا القتل عمدا

 134 م2017 – 2015(أعداد) للف��ة :  ا�حتجزون غ�� ا�ح�وم عل��م 2.3.16املؤشر   2.16

:  النفقات ا�ح�ومية األولية كنسبة من املوازنة األصلية املعتمدة، بحسب القطاع (أو بحسب رموز املوازنة 1.6.16املؤشر   3.16

 (%) أو نحوها)
134 

 عام :  �سبة األطفال دون سن ا�خامسة الذين تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية، بحسب السن1.9.16املؤشر   4.16

 (%) م2017
135 

 135 :  وجود مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��اما بمبادئ باريس1.أ.16املؤشر   5.16

 138 املصدر حسب:  مجموع اإليرادات ا�ح�ومية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��، 1.1.17املؤشر   1.17

 139 م 2017 – 2015للف��ة  :  حجم التحو�الت املالية كنسبة من الناتج ا�ح�� الجما��2.3.17املؤشر   2.17

 141 السرعة حسب�خص،  100:  عدد االش��ا�ات �� االن��نت السل�ي ذي النطاق العر�ض ل�ل 2.6.17املؤشر   3.17

 141 (%)م 2017 – 2015للف��ة  سنة فأك�� الذين �ستخدمون اإلن��نت 15:  �سبة األفراد 1.8.17املؤشر  4.17

 عام :  عدد البلدان ال�ي لد��ا �شريعات إحصائية وطنية وال�ي تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية2.18.17  5.17

 م2017
142 

 : عدد البلدان ال�ي لد��ا خطة إحصائية وطنية �املة التمو�ل و�جري تنفيذها، بحسب مصدر التمو�ل3.18.17املؤشر   6.17

 م2017عام 
143 

 

 

 

 األش�ال البيانيةقائمة 
 الصفحة املوضوع الش�لرقم 

 18 (%) م2017 – 2016للف��ة  �سبة الس�ان الذين �عيشون �� أسر معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� ا�خدمات األساسية 1.1

 ة االجتماعية) من إجما�� اإلنفاق�سبة اإلنفاق ا�ح�ومي ع�� ا�خدمات األساسية (التعليم وال�حة وا�حماي  2.1

 (%) م2017 – 2016للف��ة  ا�ح�ومي
22 

 33 م2017 – 2015للف��ة (ل�ل مائة ألف مولود ��) معدل وفيات األمهات   1.3

 34 (%) م2017 – 2016للف��ة  �سبة الوالدات  ال�ي �شرف أخصائيون �حيون مهرة  2.3

 36 م2017 – 2016للف��ة   معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��)  3.3

 37 م2017 – 2016للف��ة  يوما) (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��) 28 - 0معدل وفيات املواليد حدي�ي الوالدة ( من   4.3

 38 م2017 – 2015للف��ة  داء ال��اب الكبد (ب) ل�ل مائة ألف �خصإلصابة بمعدل ا  5.3

 41 م2017 – 2015للف��ة  �سمة 100,000معدل الوفيات الناتجة عن إصابات املرور ع�� الطرق ل�ل   6.3

 – 2015للف��ة  سنة ل�ل ألف امرأة �� هذه الفئة العمر�ة 19-15معدل الوالدات لدى املراهقات �� الفئة العمر�ة   7.3

 م2017
43 

للف��ة   من الس�ان) 1,000(عدد العامل�ن �� ا�جال الص�� ل�ل  معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة وتوزيعهم  8.3

  م2017 – 2015
47 

 – 2015للف��ة  معدل املشاركة �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي)  1.4

 (%) م2017
52 

�سبة املعلم�ن �� مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي الذين حصلوا ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم   2.4

 (%) م2017 – 2015للف��ة للمعلم�ن 
58 

 والال�ي تزوجن أو ارتبطن بقر�ن قبل أن يبلغن  24و  20�سبة النساء الال�ي ت��اوح أعمارهن ما ب�ن   1.5
ً
  15عاما

ً
عاما

 م2017 – 2014للف��ة  عاما 18و
63 

 66 (%) م2017 – 2016 حسب نوع ا�جنسألفراد ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال، �سبة ا  2.5

 71 (%) م2017 – 2014للف��ة  �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة 1.6

�سبة الس�ان الذين �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مرافق غسل اليدين باملاء   2.6

 (%) م2017 – 2014للف��ة  والصابون 
72 

 76 (%) م2017 – 2015للف��ة  �سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء  1.7

 ع�� الوقود النظيف  2.7
ً
 77 (%) م2017عام  �سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا

 83 (%) م2017 – 2016للف��ة  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي (بالدوالر)  1.8

 م2017 – 2016للف��ة  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي (بالدوالر)  2.8

(%) 
84 

 86 (%) م2017 – 2016للف��ة  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس  3.8

 87 م2017 – 2015للف��ة  سنة فأك��)  15( فردعدد أجهزة الصرف اآل�� ل�ل مائة ألف   4.8

 91 م2017 – 2016للف��ة  القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��  1.9

 92 م2017 – 2016للف��ة  العمالة �� الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة  2.9

 94 (%) م2017 – 2014للف��ة للف��ة  نفقات البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��  3.9

 95 م2016 – 2014للف��ة  العاملون �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  ل�ل مليون �سمة  4.9

 99 م2017 – 2016للف��ة  حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��، بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعية  1.10

 ب مالئم من مجموع النفايات   1.11
ً
النسبة املئو�ة للنفايات ا�حضر�ة الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

 (%) م2017 – 2016للف��ة  املتولدة �� املدينة
107 

 139 م2017 – 2016للف��ة  مجموع اإليرادات ا�ح�ومية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��  1.17

 142 (%) 2017 – 2016للف��ة  الذين �ستخدمون اإلن��نت سنة فاك�� 15 فراد�سبة األ   2.17
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 تقديم 

 
أن يصدر التقر�ر الثا�ي �� مجال رصد التقدم ا�حرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ��  دول مجلس التعاون �سر املركز االحصائي ل

.  فيما قام املركز قبل إعداد هذا التقر�ر بإعداد تقر�ر�ن حول مؤشرات أهداف التنمية م2018وذلك ح�ى أكتو�ر  دول مجلس التعاون 

 2010املستدامة �� دول مجلس التعاون ؛  التقر�ر األول تحت عنوان "تقر�ر الوضع الراهن حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة للف��ة 

) �� مجلس 1(تقر�ر رقم  م2030 –ا�حرز �� مجال تحقيق أهداف التنمية املستدامة  "، والتقر�ر الثا�ي تحت عنوان " تقر�ر التقدمم2015 –

 التعاون لدول ا�خليج العر�ية".

 

)  ولتخفيف العبء ع�� الدول، حيث اق��حت �عض الدول األعضاء تقليل عدد 1باالستفادة من  الدروس املستقاة من إعداد التقر�ر (رقم

مؤشر ا�خاصة بأهداف  241مؤشر من أصل  100، فقد قام املركز بطلب بيانات دول مجلس التعاون ��  املؤشرات ال�ي يتم رصدها سنو�ا

جميع  التنمية املستدامة. علما أن البيانات املتوفرة ما زالت محدودة و�عضها غ�� متوفرة بالصيغة ال�ي تنص عل��ا املؤشرات، إال أنھ تم عرض

 لبنة جديدة إ�� قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة لدول ا�جلس.  البيانات واملعلومات ال�ي توفرت إلضافة

 

م��ا مناطق متقدمة  ،�� العالم متنوعة املتوفرة مع بيانات دول ومناطق وأقاليم أخرى  دول مجلس التعاون تم �� هذا التقر�ر مقارنة بيانات 

 ع�� ا�خارطة الدولية.     دول مجلس التعاون لوطنية)،  وذلك لتسهيل مقارنة موقع نموا (كم�حقات �جداول البيانات ا أقلوأخرى نامية وأخرى 

ن ع�� الرغم من محدودية البيانات املتوفرة، كما هو ا�حال �� التقر�ر األول، حول املؤشرات فقد قرر املركز االحصائي لدول  مجلس التعاو 

ع�� طر�ق إعداد التقار�ر الدور�ة حول قياس التقدم ا�حرز نحو تحقيق أهداف لدول ا�خليج العر�ية �شر التقر�ر باعتباره خطوة إضافية 

،  ليتمكن املركز �عد مرور ف��ة زمنية مناسبة ع�� البدء برصد أهداف التنمية املستدامة من بناء دول مجلس التعاون التنمية املستدامة �� 

�ن االعتبار أن هناك مجموعة من املؤشرات ما زالت قيد املراجعة وتطو�ر مع األخذ �عسالسل زمنية تو�ح االتجاهات الفعلية للمؤشرات.  

)، حيث تم تصنيف املؤشرات ا�� ثالث طبقات IAEG-SDGsمن�جيا��ا من قبل فر�ق ا�خ��اء املش��ك ب�ن الو�االت ألهداف التنمية املستدامة (

)Tier I, Tier II, Tier III( وما زالت مؤشرات Tier III   من قبل 
ً
-IAEGفر�ق ا�خ��اء املش��ك ب�ن الو�االت ألهداف التنمية املستدامة (قيد الدراسة دوليا

SDGs.( 

سواء من حيث  يحتوي التقر�ر ع�� بيانات ومعلومات متنوعة حول جميع األهداف السبعة عشر، مع وجود تباين م�حوظ ب�ن هدف وآخر

بذل  �� ائة مؤشر أو عدد الدول ال�ي وفرت بيانات حول نفس املؤشر.   وسيستمر املركز عدد املؤشرات ال�ي تم اختيارها ضمن قائمة امل

 جهوده بالتعاون مع الدول األعضاء أثناء إعداد التقار�ر الدور�ة لتوف�� بيانات أك�� شمولية إلعداد تحليل معمق وتنبؤات للمستقبل حول 

هداف التنمية املستدامة ملساعدة متخذي القرار وراس�ي السياسات ع�� مستوى اتجاهات املؤشرات، ورصد  التقدم ا�حرز نحو تحقيق أ

مجلس التعاون من وضع ا�خطط املبنية ع�� ا�حقائق ملا فيھ مص�حة جميع مواط�ي مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �� الرفاه والنماء 

 والتقدم. 

 

 

 

تقديم
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 شكر وتقدير
 

البيانات بخالص الشكر والتقدير لألجهزة اإلحصائية �� الدول األعضاء ع�� �عاو��ا �� توف��  التعاون دول مجلس يتقدم املركز اإلحصائي ل

إلعداد التقر�ر اإلحصائي الثا�ي حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة. وكذلك يتوجھ املركز بالشكر ل�جهات ال�ي زودت املراكز  الالزمة

 عمل �ل م��ا، األمر الذي �ان لھ كب�� األثر �� تمك�ن املركز من إعداد التقر�ر.لبيانات ا�خاصة �بااإلحصائية الوطنية 

 
 

 

  

 املن�جية
 

خاصة تم االعتماد �� إعداد هذا التقر�ر ع�� البيانات الوطنية، إضافة لبيانات مناطق أخرى تم استخراجها من قاعدة بيانات األمم املتحدة ا�

تزو�د املركز بالبيانات املتوفرة تم الطلب من االجهزة سال نماذج جمع البيانات ا�� األجهزة اإلحصائية و بأهداف التنمية املستدامة، حيث تم ار 

لة لد��م والتنسيق مع ا�جهات األخرى �� الدولة ال�ي يتوقع أن ي�ون لد��ا بيانات حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.  وتم إعطاء الدو 

بيانات وطنية متوفرة لدى الدول  أحدثر بأ��ا املهلة الزمنية ال�افية ل��و�د املركز بالبيانات املطلو�ة.  لذلك �عت�� البيانات ال�ي �عرضها التقر�

 .  م2018ح�ى أكتو�ر 

 

إضافة لبيانات الدول األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، فقد تم إضافة بيانات لدول ومناطق وأقاليم أخرى �� العالم تمثل 

ية، دول ومناطق أقل نموا)، وذلك ملساعدة الدول األعضاء �� حاالت مختلفة من مستو�ات الواقع التنموي (تنمية متقدمة، دول/مناطق نام

 مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية من مقارنة واقعها نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة بمناطق وتكتالت أخرى �� العالم.  

 

�ل مؤشر يتوفر حولھ سلسلة زمنية من البيانات، و�ما ان هذا التقر�ر هو الثا�ي من نوعھ، فإنھ أصبح باإلم�ان مقارنة التقدم ا�حرز �� 

تمت ولكن لم يتم التطرق للوصف الدقيق لطبيعة التقدم نظرا لقصر املدة الزمنية ب�ن اإلسناد الزم�ي للتقر�ر األول والتقر�ر الثا�ي، ولكن 

 اإلشارة بإيجاز حول املالحظات ال�ي يمكن قراء��ا من البيانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنهجيةشكر وتقدير
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1
القضاء على الفقر
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 القضاء ع�� الفقر بجميع أش�الھ �� �ل م�ان -األول  الهدف 
 

 : إ���ش��  ةالبيانات املتوفر 

 جميع ا�حاالت ال�ي تحتاج إ�� حماية اجتماعية.   دول مجلس التعاون ��  ا�حكومات�غطي .1

 .تق��ب من التغطية الشاملة ولك��ا البسيطة  �عض ا�حاالتبإستثناء  ،توفر ا�خدمات األساسية �جميع الس�انت.2

�سبة ضئيلة جدا �� اململكة العر�ية باستثناء  دول مجلس التعاون �� سائر الكوارث الطبيعية املادية والبشر�ة معدومة خ.3

 .حاالت إغاثة محدودة �� سلطنة عمانو  السعودية

ليم وال�حة األساسية (التع اإلنفاق ا�حكومي ع�� ا�خدمات�سب عالية من   دول مجلس التعاون �� تخصص ا�حكومات .4

 .وا�حماية االجتماعية)

 

 مع وجود تفاوت، وقد توفرت بيانات حولها جميعها من أصل اث�ي عشر مؤشرا تم �غطية ستة مؤشرات تحت الهدف األول �� هذا التقر�ر

جزئيا، حيث وفرت �ل من مملكة البحر�ن  أن البيانات ال�ي تم توف��ها �عكس املؤشر 1.1البيانات �� جدول �جميع الدول أو لبعضها.  �ش�� 

�الحظ من البيانات �� و  ،با�حماية االجتماعية حسب السبباملستفيدين من النظم ا�خاصة  أعداد ودولة ال�و�ت ودولة قطر وسلطنة عمان

�شملهم ا�حدود الدنيا من النظم ا�خاصة  م2017عام  �� مملكة البحر�ن % من الس�ان)2.9(ما �عادل  منتفعا 41,461أن هناك  1.1ا�جدول 

ن، ن�ال�جز عن العمل، املسن�ن، املعاق�ن، األرامل، املطلقات، األيتام، األسر، أسر امل�جو �شمل الفئات التالية: وال�ي  با�حماية االجتماعية

تلك  شملتم، و 2017�� عام حالة  79,487بلغ عدد املنتفع�ن فقد النساء امل�جورات، البنات غ�� امل��وجات، األوالد.  أما �� سلطنة عمان 

عدد الذين أن  ا�� ، وحاالت أخرى غ�� محددة).  بينما �ش�� بيانات دولة قطراملطلقات، الشيخوخة، األرامل،  النساء األيتام، ال�جز( ا�حاالت

م، وشملت 2017وذلك �� عام حالة تراوحت ب�ن أفراد واسر  17,844 بلغقد  �شملهم ا�حدود الدنيا من النظم ا�خاصة با�حماية االجتماعية

�جناء، أسر اإلعاقة، واأليتام، وال�جز عن العمل، واملسن�ن، و مطلقات، وأسر محتاجة، وذوي �ساء و أرامل،  : (�ساءحاالت املنتفع�ن

  .بو�ن� األ مجهو�، و �دل خادم، و أسر مفقودةامل�جورة، و زوجة وال

دول مقارنة بيانات  �ستطيعال فتختلف �� طبيع��ا عما هو محدد �� صيغة الهدف األول  دول مجلس التعاون و�ما أن البيانات املتوفرة حول 

 باملناطق األخرى �� العالم.   مجلس التعاون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (%) م2017  عام خاصة با�حماية االجتماعية:  �سبة الس�ان الذين �شملهم ا�حدود الدنيا من النظم ا�1.3.1: املؤشر 1.1دول ج   

 ا�حالة 
 اإلمارات

 (عدد) 

 البحر�ن 

 (عدد) 

 السعودية 

 (عدد)

 عمان 

 (عدد) 

 قطر 

 (عدد) 

 الكو�ت  

 (عدد)

 ... 3,761 23,657 ... 225 ... ال�جز عن العمل 
 ... 1,294 11,405 ... 6,081 ... املطلقة

 ... 2,182 33,889 ... 9,795 ... املسن
 ... 405 5,334 ... 1,485 ... األرملة
 ... 1,790 2,385 ... 129 ... اليتيم

 ... 3 ... ... 297 ... الزوجة امل�جورة
 ... ... ... ... 837 ... البنت غ�� امل��وجة

 ... 1,344 ... ... 21 ... املعاق
 ... 77 ... ... 613 ... أسرة امل�جون 

 ... 912 ... ... 21,611 ... األسرة
 ... ... ... ... 367 ... الولد الذي بحاجة ا�� مساعدة

 ... 5,995 ... ... ... ... معاش بدل خادم
 ... 81 ... ... ... ... معاش مجهول االبو�ن 

 ... ... ... ... ... ... مر�ىى
 ... ... ... ... ... ... �جز مادي

 ... ... ... ... ... ... تائب�ن
 ... ... ... ... ... ... محتضن�ن

 ... ... ... ... ... ... طلبة با�خارج
م��وجات من غ�� محددي 

 ا�جنسية
... ... ... ... ... ... 

 ... ... ... ... ... ... ر�ات البيوت

 ... ... 2,817 ... ... ... أخرى
 ... 17,844 79,487 ... 41,461 ... ا�جموع

%2.90 ... النسبة  %  ... ... 0.70% 1.30% 

 

% م��م يحصلون 99.8منة، و آل ام يحصلون ع�� املياه 2015عام  العر�ية اإلمارات% من س�ان دولة  98.3أن   2.1�ش�� املعطيات �� جدول 

جميع الس�ان �� �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر ودولة ال�و�ت �عيشون �� أسر  .  وأنوال تتوفر بيانات عن القطاعات األخرى  ع�� الكهر�اء

وأن  ،املواصالت وا�خدمات البنكيةطرق املواصالت و حة واالتصاالت و املياه اآلمنة والكهر�اء والتعليم وال�معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� 

وال�حة  الكهر�اء والتعليماملياه اآلمنة و �عيشون �� أسر معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� جميع الس�ان �� اململكة العر�ية السعودية 

�سكنون �� أسر معيشية يمنكها ا�حصول ع�� التعليم % من الس�ان 100م إ�� أن 2016االتصاالت، بينما �ش�� بيانات سلطنة عمان لعام و 

  وال�حة وطرق املواصالت. 

 (%) م2017  عام خاصة با�حماية االجتماعية:  �سبة الس�ان الذين �شملهم ا�حدود الدنيا من النظم ا�1.3.1: املؤشر 1.1دول ج   

 ا�حالة 
 اإلمارات

 (عدد) 

 البحر�ن 

 (عدد) 

 السعودية 

 (عدد)

 عمان 

 (عدد) 

 قطر 

 (عدد) 

 الكو�ت  

 (عدد)

 ... 3,761 23,657 ... 225 ... ال�جز عن العمل 
 ... 1,294 11,405 ... 6,081 ... املطلقة

 ... 2,182 33,889 ... 9,795 ... املسن
 ... 405 5,334 ... 1,485 ... األرملة
 ... 1,790 2,385 ... 129 ... اليتيم

 ... 3 ... ... 297 ... الزوجة امل�جورة
 ... ... ... ... 837 ... البنت غ�� امل��وجة

 ... 1,344 ... ... 21 ... املعاق
 ... 77 ... ... 613 ... أسرة امل�جون 

 ... 912 ... ... 21,611 ... األسرة
 ... ... ... ... 367 ... الولد الذي بحاجة ا�� مساعدة

 ... 5,995 ... ... ... ... معاش بدل خادم
 ... 81 ... ... ... ... معاش مجهول االبو�ن 

 ... ... ... ... ... ... مر�ىى
 ... ... ... ... ... ... �جز مادي

 ... ... ... ... ... ... تائب�ن
 ... ... ... ... ... ... محتضن�ن

 ... ... ... ... ... ... طلبة با�خارج
م��وجات من غ�� محددي 

 ا�جنسية
... ... ... ... ... ... 

 ... ... ... ... ... ... ر�ات البيوت

 ... ... 2,817 ... ... ... أخرى
 ... 17,844 79,487 ... 41,461 ... ا�جموع

%2.90 ... النسبة  %  ... ... 0.70% 1.30% 

 

% م��م يحصلون 99.8منة، و آل ام يحصلون ع�� املياه 2015عام  العر�ية اإلمارات% من س�ان دولة  98.3أن   2.1�ش�� املعطيات �� جدول 

جميع الس�ان �� �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر ودولة ال�و�ت �عيشون �� أسر  .  وأنوال تتوفر بيانات عن القطاعات األخرى  ع�� الكهر�اء

وأن  ،املواصالت وا�خدمات البنكيةطرق املواصالت و حة واالتصاالت و املياه اآلمنة والكهر�اء والتعليم وال�معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� 

وال�حة  الكهر�اء والتعليماملياه اآلمنة و �عيشون �� أسر معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� جميع الس�ان �� اململكة العر�ية السعودية 

�سكنون �� أسر معيشية يمنكها ا�حصول ع�� التعليم % من الس�ان 100م إ�� أن 2016االتصاالت، بينما �ش�� بيانات سلطنة عمان لعام و 

  وال�حة وطرق املواصالت. 
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 (%) :  �سبة الس�ان الذين �عيشون �� أسر معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� ا�خدمات األساسية1.4.1 : املؤشر 2.1جدول 

 ا�خدمة
 اإلمارات

 م 2015

 البحر�ن

 م2017

 السعودية

 م2017

 عمان  

 م2016

 قطر

 م2017

 الكو�ت

 م2017 

 100 100 ... 100 100 98.3 املياه اآلمنة

 100 100 ... 99.9 100 99.8 الكهر�اء

 100 100 100 100 100 ... التعليم

 100 100 100 100 100 ... ال�حة

 100 100  100 100 ... االتصاالت

 100 100 100 ... 100 ... طرق املواصالت

 100 100 ... ... 100 ... املواصالت

 100 100 ... ... 100 ... خدمات بنكية

 

 
 

ل�ل مائة  وفاة 0.7ل�ل مائة ألف من الس�ان �� اململكة العر�ية السعودية بلغت  نتيجة لل�وارث أن عدد الوفيات  3.1�ش�� البيانات �� جدول 

تم توثيق حاالت إغاثة �� سلطنة و   .م2017إصابة ل�ل مائة الف من الس�ان �� عام  5.5عدد اإلصابات �لغ و  ،م2017الف من الس�ان �� عام 

 196حالة م��ا  2,215 نحو م2015�لغ عدد حاالت اإلغاثة عام و ولم يتم ��جيل خسائر �� ا�حياة،  م،2017 -2015عمان فقط خالل الف��ة 

حاالت جماعية، أما �� عام  104حالة فردية و 157حالة م��ا  261بلغ عدد حاالت اإلغاثة  م2016حالة جماعية، و�� عام  2,019حالة فردية و 

حالة جماعية.  �� ح�ن أفادت دولة قطر أنھ لم ��جل أي حالة خسائر (وفيات  70حالة فردية و 115حالة م��ا  185فبلغ عدد ا�حاالت  م2017
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2016ال�و�ت 2017قطر 2016عمان 2017السعودية 2017البحر�ن 2015اإلمارات 

%

-2016لف��ة �سبة الس�ان الذين �عيشون �� أسر معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� ا�خدمات األساسية ل: 1.1ش�ل 

(%)*م 2017
100= الغاية املنشودة 

األعمدة املفقودة �ع�ي ان البيانات حول املوضوع غ�� متوفرة ع�� مستوى الدولة * : 

ھ لم يحدث بأن ودولة ال�و�ت العر�ية املتحدة ومملكة البحر�ن اإلمارات، بينما أفادت �ل من دولة م2017أو إصابات أو مفقودين) خالل عام 

 .م2017العام �وارث خالل 

 

األمم املتحدة ا�خاصة بمؤشرات أهداف التنمية املستدامة، تب�ن أ��ا تحتوي ع�� بيانات ع�� ش�ل سلسلة زمنية  بيانات وعند مراجعة قاعدة

دول ج�عرض م�حق ا� م.  2017وح�ى م 2000توثق ا�خسائر  البشر�ة (وفيات، إصابات، فقدان) ال�ي �عرضت لها العديد من الدول منذ عام 

ا نتيجة ال�وارث ص�خ 814تو��  املكسيكحصلت ف��ا وفيات نتيجة ال�وارث خالل السنوات املاضية، فمثال �� أمثلة لبعض الدول ال�ي  3.1

نتيجة  م2017حالة عام  356بلغ عدد الوفيات  س��يالن�ا و�� م2017حالة عام  747بلغ عدد الوفيات نتيجة ال�وارث  مانيمارو��   ،م2017عام 

 .ال�وارث

 

 م2017 عام �خص  100,000واملصاب�ن نتيجة للكوارث، ل�ل: عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين 1.5.1 : املؤشر 3.1جدول 

 نوع ا�خسارة  اإلمارات البحر�ن السعودية قطر الكو�ت

na 0  0.7 0 0 وفيات 

na 0  ... 0 0 مفقودين 

na 0  5.5 0 0 مصاب�ن 

 

 م2017-2015  �خص 100,000ل�ل ين واملصاب�ن نتيجة للكوارث، املتوف�ن واملفقود:  عدد األ�خاص 1.5.1: املؤشر (تا�ع) 3.1جدول 

 عمان* (عدد حاالت اإلغاثة)

 2017 2016 2015 نوع اإلغاثة

 115 157 196 فردية

 70 104 2,019 جماعية

 185 261 2,215 اإلجما��

  االجتماعية ألسر املتضرر�ن من ال�وارث الطبيعية (فردية او جماعية)يقصد بحاالت االغاثة ، املعونة ال�ي تقدمها وزارة التنمية *: 

  

       م2017عام  عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن نتيجة للكوارث: (أعداد مطلقة)  3.1م�حق جدول 

 س��يالن�ا  مانيمار  املكسيك 

814  747  356  

 

كما هو مب�ن �� جدول ودولة ال�و�ت وسلطنة عمان ودولة قطر م 2017عام  العر�ية املتحدة ومملكة البحر�ن اإلماراتلم ��جل �ل من دولة 

  خسائر �� اململكة العر�ية السعودية نتيجة ال�وارث الطبيعية�انت هناك اقتصادية نتيجة ال�وارث الطبيعية، بينما أية خسائر  م2017عام  4.1

دول أخرى ��  وألجل املقارنة مع  . لناتج ا�ح��مقارنة باو�� �سبة ضئيلة جدا  م2017عام ا�ح�� االجما�� لمن الناتج   %0.0043حيث بلغت 

 م2017عام نجد أنھ ��  4.1عن دول �عرضت �خسائر اقتصادية نتيجة ال�وارث الطبيعية، ففي م�حق جدول  ثالثة أمثلةالعالم فقد تم عرض 

من دخلها القومي وخسر   %0.07دخلها القومي �سبب ال�وارث الطبيعية، وخسرت كمبوديا حوا��  % من10.5جمهور�ة �ور�ا حوا�� خسرت 

  .% من دخلھ القومي0.05األردن حوا�� 
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 (%) م2017 عام )GDP:  ا�خسائر االقتصادية  املباشرة نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج ا�ح�� االجما�� (2.5.1: املؤشر  4.1جدول 

 الكو�ت  قطر عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات  

 ... ... …   GDP( ... ... 0.0043%قيمة ا�خسارة كنسبة من (

 

 (%) م2017 عام )GDPا�خسائر االقتصادية  املباشرة نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج ا�ح�� االجما�� ( :4.1م�حق جدول 

 جمهور�ة كور�ا  كمبوديا  األردن 

0.05 0.07 10.5 

 

ل��امج ا�حد من الفقر (برامج م 2017% من م��اني��ا عام 4.4العر�ية املتحدة  خصصت ما �سبتھ  اإلماراتدولة  أن 5.1�ش�� بيانات جدول 

ل��امج ا�حد من الفقر (برامج ا�حماية االجتماعية)،  م2017عام أمر��ي   دوالر مليون  48.7مملكة البحر�ن ، وخصصت ا�حماية االجتماعية)

 م2014عام % 0.4و م 2013و م 2012% عامي 0.3كما ي��: م  2016 – 2012بينما بلغت �سبة ا�خصصات ال�ي حدد��ا دولة قطر خالل الف��ة 

  ولم تتوفر بيانات حول با�� الدول. م2017% عام 0.7م و2016 % عام0.6و  م2015عام % 0.7و
 

 للف��ة �سبة املوارد ال�ي تخصصها  ا�حكومة مباشرة ل��امج ا�حد من الفقر (برامج ا�حماية االجتماعية)(بالدوالر األمر��ي) و  قيمة: 1.أ.1 : املؤشر 5.1 جدول 

 م2017 – 2012

  الكو�ت  قطر  عمان  السعودية  البحر�ن  اإلمارات السنة

 
 (%) قيمة ال

قــيــمــــــة الــ

 بالدوالر
(%) 

قــــــيــــــمــــــة الــــــ

 بالدوالر
(%) 

قــــــيــــــمــــــة الــــــ

 بالدوالر
 (%)  القيمة (%)  *قيمةال (%)

2012 … … … … … … … … 22,884 0.3 … … 

2013 … … … … … … … … 28,926 0.3 … … 

2014 … … … … … … … … 31,897 0.4 … … 

2015 … … … … … … … … 32,547 0.7 … … 

2016 … … … … … … … … 35,218 0.6 … … 

2017 … 4.4 48.7 … ... ... ... ... 37,463 0.7 ... ... 

     أمر��ي دوالر باملليون *القيمة 

 

 اإلمارات�� دولة  النسبةبلغت ، حيث دول مجلس التعاون ��  �سبة االنفاق ا�ح�ومي ع�� ا�خدمات األساسيةبيانات حول  6.1يب�ن جدول 

% ع�� ا�حماية 5.4% ع�� ال�حة و7.9% ع�� التعليم و4.9بواقع  م2016عام % من اجما�� االنفاق ا�ح�ومي 18.2العر�ية املتحدة 

% ع�� ا�حماية 012.% ع�� ال�حة و9.0% ع�� التعليم و11.0بواقع   م2017عام % 32.0و�� مملكة البحر�ن بلغت النسبة  .  االجتماعية

% ع�� ال�حة وا�حماية 14.0% ع�� التعليم و23.0اقع % بو 036.م بلغت �سبة االنفاق 2017و�� اململكة العر�ية السعودية عام  االجتماعية. 

% ع�� ا�حماية 3.9% ع�� ال�حة و6.3و % ع�� التعليم 15.0% بواقع 25.1بلغت النسبة م 2017عام و�� سلطنة عمان  االجتماعية، 

% ع�� ا�حماية االجتماعية، و�انت أعالها �� 0.5% ع�� ال�حة و10.8% ع�� التعليم و10.5% بواقع 21.8االجتماعية.  و�لغت �� دولة قطر 

دول وألغراض مقارنة ا�حماية االجتماعية. % ع�� 2.9% ع�� ال�حة و15.6% ع�� التعليم و 23.7% بواقع 42.2دولة ال�و�ت حيث بلغت 

تم اختيار اع�� ثالث دول ط، حيث مع دول أخرى �� العالم، فقد شملت قاعدة بيانات األمم املتحدة بيانات تتعلق بالتعليم فق مجلس التعاون 

% و�� إيران 20.6ل��يا ا% و �� م23.4م ، فقد بلغت النسبة �� جواتيماال 2016�� �سبة االنفاق ع�� التعليم من اجما�� االنفاق ا�ح�ومي عام 

19.3.%  
 

عام  :  �سبة اإلنفاق ا�حكومي ع�� ا�خدمات األساسية (التعليم وال�حة وا�حماية االجتماعية) من إجما�� اإلنفاق ا�حكومي2.أ.1 : املؤشر 6.1 جدول 

 (%) م 2017

 الكو�ت  قطر *عمان السعودية  البحر�ن  *  اإلمارات مجال االنفاق

 23.7 10.5 15.0 23.0 11.0 4.9 التعليم

 9.0 7.9 ال�حة
14.0 

6.3 10.8 15.6 

 2.9 0.5 3.9 12.0 5.4 ا�حماية االجتماعية

 42.2 21.8 25.1 37.0 32.0 18.2 جما��اإل 

م2016*: بيانات   

 

 (%) م2016 عام إلنفاق ا�حكوميا  وا�حماية االجتماعية) من إجما�� �سبة اإلنفاق ا�حكومي ع�� ا�خدمات األساسية (التعليم وال�حة  :6.1جدول م�حق 

 غواتيماال  مال��يا  إيران

19.3 20.6  23.4 
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م2016إيران م2016مال��يا م2016جواتيماال 2017ال�و�ت 2017قطر2016عمان2017السعودية 2017البحر�ن 2016اإلمارات 

دول ومناطق أخرى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

)التعليم فقط(

%

إجما�� من) التعليم وال�حة وا�حماية االجتماعية(�سبة اإلنفاق ا�حكومي ع�� ا�خدمات األساسية : 2.1ش�ل 

(%)  م 2017-2016اإلنفاق ا�حكومي للف��ة 
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2
القضاء التام على الجوع
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املستدامة القضاء ع�� ا�جوع وتوف�� األمن الغذائي والتغذية ا�حّسنة و�عز�ز الزراعة - 2الهدف   
 

اف�نع�� الرغم من ارتفاع معدل انتشار توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر دون  .1 معيار��ن من وسيط معاي�� نمو الطفل  انحر

ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة �� �ل من اململكة العر�ية السعودية وسلطنة عمان إال أ��ا تبقى أقل 

 .أن الهدف �س�� نحو التحقيق ، وهذا �ع�يمن نصف املعدل العاملي

باتات املهددة باالنقراض �� املنطقة، وكذلك حول العينات ا�حفوظة تتوفر معلومات إحصائية محدودة حول ا�حيوانات والن.2

 .�� بيئة آمنة ل�حفاظ ع�� ا�جينات الوراثية النباتية وا�حيوانية

 

�عانون من توقف  م2012عام السنة ا�خامسة من العمر �� مملكة البحر�ن  دون % من األطفال 2.4أن ا��   1.2�ش��  البيانات �� جدول 

% �عانون من التقزم الشديد، �� ح�ن بلغت �سبة من �عانون من توقف النمو �� 0.4% �عانون من التقزم املتوسط و 1.9؛  (التقزم) النمو

 .  م2017عام % �� سلطنة عمان 11.4، و�لغت النسبة  م2016عام % وذلك �� 10.6املتوسط والشديد)  بنوعيھاململكة العر�ية السعودية (

 

أن النسبة  1.2العالم نرى من م�حق جدول  مناطقال�ي توفرت حولها بيانات مع �عض  دول مجلس التعاون وعند مقارنة �سبة توقف النمو �� 

 %.  27.3آسيا بلغت  غرب% و�� 38.9جنوب آسيا %، وع�� مستوى 22.2بلغت  م2017عام ع�� مستوى العالم 
 

اف�ن معيار��ن من وسيط معاي�� نمو الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) معدل انتشار . 1.2.2املؤشر :   1.2جدول  توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر دون انحر

 (%) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة

  ا�حالة
 اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م2012

 السعودية

 م2016 

 عمان

 م2017

 قطر

 م2017

 الكو�ت

 م2016 

 ... ... ... ... 1.9 ... تقزم 

 ... ... ... ... 0.4 ... تقزم شديد 

 ... ... 11.4 10.6 2.4 ... جما�� اإل 

      

 

اف�ن معيار��ن من وسيط معاي�� نمو الطفل: 1.2م�حق جدول   معدل انتشار توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر دون انحر

 (%) م2017 عام  ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة

 العالم جنوب آسيا آسياغرب 

27.3 38.9 22.2 

 

حيث  ،أن البيانات املتوفرة حول ثالث دول من دول تختلف من حيث التفصيل من دولة إ�� أخرى  2.2من جدول  الحظيوحول مؤشر الهزال 

  2.2�� ا�جدول  م2012لعام �ش�� بيانات مملكة البحر�ن 
ً
ا�خامسة الذين �عانون من الهزال حسب حدة ا�حالة،  ن توزيع األطفال دو إ�� الحقا

أقل من املعدل �ش�ل كب��  غت �سبة من يبلغ معدل الهزال لد��م% �� ح�ن بل1.8دون املعدل لد��م حيث بلغت �سبة الذين معدل الهزال 

، فبلغت النسبة العامة م2016 ور / إناث) لعامجتما�� (ذ�%.  بينما �� اململكة العر�ية السعودية تتوفر بيانات موزعة حسب النوع اال 0.3ا�� 

الذين  م2017عام %.  و�� سلطنة عمان بلغت �سبة األطفال دون ا�خامسة 9.1% و��ن االناث 3.3(دون تحديد مستوى الشدة) ب�ن الذ�ور 

  .% 3.1 ز�ادة الوزن% والذين �عانون من 9.3�عانون من الهزال 

 

بلغت  م2010ع�� مستوى العالم �� عام  انتشار سوء التغذية جلس مع العالم نجد ان �سبةا�وعند مقارنة البيانات املتوفرة حول دول 

  .م2017عام % 8.0 �سب��ا % و�� أمر��ا الالتينية وال�ار��ي بلغت2.1 �سب��ا بلغت م2015عام %، و�� الهند 5.9
 

اف�ن معيار��ن من وسيط معاي��  نمو :  2.2.2 املؤشر  (أ) 2.2ل جدو  اف�ن معيار��ن أو أك�� من  انحر انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحر

  الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة، حسب النوعية (الهزال وز�ادة الوزن)

)% ( النسبة م2012البحر�ن مملكة   

 1.8 اقل من املعدل  

 0.3 اقل من املعدل �ش�ل شديد 

 2.1  االجما��

 

اف�ن معيار��ن من وسيط معاي��  نمو  2.2.2(ب): املؤشر  2.2جدول  اف�ن معيار��ن أو أك�� من  انحر :  انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحر

  النوعية (الهزال وز�ادة الوزن)الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة، مصنف حسب 

 م2016السعودية اململكة العر�ية 

)% ( النسبة النوع  

 3.3 ذكور 

 9.1 إناث

 ...  إجما��

 

اف�ن معيار��ن من وسيط معاي��   2.2.2(ج) املؤشر  2.2جدول  اف�ن معيار��ن أو أك�� من  انحر :  انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحر

  الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة، مصنف حسب النوعية (الهزال وز�ادة الوزن) نمو 

 م2017عمان سلطنة 

 )% ( النسبة  النوع

 9.3 الهزال

 3.1 ز�ادة الوزن 

 

اف�ن معيار��ن أو أك�� من: 2.2م�حق ا�جدول  اف�ن معي  انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحر  ار��ن من وسيط معاي��  نمو الطفلانحر

  ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة، مصنف حسب النوعية (الهزال وز�ادة الوزن)

 (%) م2010العالم  (%) م2015الهند  (%) م2017 وال�ار��يأمر��ا الالتينية 

8.0 2.1 5.9 
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املوارد الوراثية النباتية وا�حيوانية ال�ي �عت�� مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة �� مرافق ا�حافظة تتوفر بيانات محدودة حول أعداد 

م، 2017كة العر�ية السعودية عام ظة �� اململو اثية حيوانية محفر عينة و  20أن هناك  3.2متوسطة أو طو�لة املدى، فتش�� البيانات �� جدول 

 317جماجم وهيا�ل  و  3أنواع بحر�ة و 8أنواع بر�ة و  9عينة حشر�ة، و 15وراثية محفوظة موزعة بواقع  عينة 360بينما �� دولة قطر تتوفر 

 عينة بذور.   43عينة خضر�ة وو 

 

 ات األمم املتحدة للمقارنة معها.ال توجد بيانات متوفرة حول هذا املؤشر �� قاعدة بيان

 

افق ا�حافظة متوسطة أو طو�لة 1.5.2 : املؤشر 3.2 جدول  :  عدد املوارد الوراثية النباتية وا�حيوانية ال�ي �عت�� مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة �� مر

 م2017 – املدى

 *الكو�ت عمان السعودية البحر�ن اإلمارات نوع املوارد الوراثية

 ... … na ... 20 حيوانية

 ... … ... ... na نباتية

 م2016بيانات ال�و�ت *  

 

افق ا�حافظة متوسطة أو طو�لة 1.5.2: املؤشر 3.2جدول  :  عدد املوارد الوراثية النباتية وا�حيوانية ال�ي �عت�� مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة �� مر

 م2017قطر  -املدى  (تا�ع)  

 العدد النوع نوع ا�جموعة

 األنواع الوراثية ا�حيوانية

  

 15 ا�حشراتأنواع 

 9 أنواع بر�ة محفوظة �� املتحف البيولو��

 8 أنواع بحر�ة محفوظة �� املتحف البيولو��

 3 أنواع جماجم والهيا�ل محفوظة �� املتحف البيولو��

 33 ا�جموع

 نباتية

 317 عينات خضر�ة محفوظة

 43 بذور 

 360 ا�جموع

        

% من السالالت ا�حلية �� مملكة البحر�ن واململكة العر�ية السعودية معرضة �خطر  االنقراض.  بينما 100أن إ��  4.2البيانات �� جدول �� �ش

من  %0.7 من النباتات وال�ائنات ال��ية و %0.8 % من النباتات وال�ائنات ال��ية منقرضة و0.2 �ش�� البيانات املتوفرة من دولة قطر بأن

% من النباتات 2.5% من النباتات وال�ائنات ال��ية قابلة لل��ديد باالنقراض و14.8معرضة �خطر االنقراض و  النباتات وال�ائنات البحر�ة

ال�و�ت دولة و�� قر�بة من ال��ديد باالنقراض.  البحر�ة % من النباتات وال�ائنات 0.8�� ح�ن أن معرضة �خطر االنقراض وال�ائنات البحر�ھ 

  م.2016االنقراض وذلك �� عام  ة معرضة �خطر% من سالالت ال��وة السمكي13.2

 

من السالالت % 26.68أن  4.2نالحظ من م�حق جدول ، م2018عام مع مناطق أخرى من العالم ��  دول مجلس التعاون وملقارنة الواقع �� 

ساللة �� أورو�ا مهددة  1704و  م2018سالالت �� اس��اليا مهددة باالنقراض حسب بيانات عام  6 ، و�� العالم ا�حلية مهددة بخطر االنقراض

  .م2018باالنقراض حسب إحصاءات عام 

 

�سبة السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو تقف عند مستوى غ�� معروف �خطر عدد و : 2.5.2املؤشر  : 4.2  جدول 

 م2017 عام انقراضها 

 %ة النباتات وال�ائنات البحر� % النباتات وال�ائنات ال��ية ةالنباتات وال�ائنات البحر� ال��يةالنباتات وال�ائنات  ا�حالة

 0.0 0.2 0 2 منقرض

 
ً
 0.0 0.0 0 0 منقرض بر�ا

 0.0 0.0 0 0 مهدد �ش�ل حرج

 0.7 0.8 6 9 املهددة باإلنقراض

 2.5 14.8 22 171 قابل لل��ديد

 0.8 0.0 7 0 قر�ب من ال��ديد

 96.1 84.2 853 970 معت�� غ�� 

 100 100 888 1152 إجما��

 

�سبة السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو تقف عند مستوى غ�� معروف و عدد : 2.5.2(تا�ع):  املؤشر   4.2  جدول 

 م2017عام   �خطر انقراضها

 * الكو�ت   عمان السعودية  البحر�ن   اإلمارات مستوى خطر اإلنقراض

 13.2 ... ... ... ... معرضة �خطر اإلنقراض

 86.8 ... ... ... ... غ�� معرضة �خطر االنقراض

 0.0 ... ... ... ... غ�� معروف

 100.0 … ... ... ... إجما��

 م)2016(بيانات عام  *: �ش�� البيانات ا�� السالالت ا�حلية ا�خاصة بال��وة السمكية فقط   

 

�سبة السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو تقف عند مستوى غ�� معروف و : عدد 2.5.2املؤشر  :4.2جدول م�حق 

 م2018عام  �خطر انقراضها

 % العالم  (عدد) اس��اليا  (عدد) أورو�ا

1704 6 26.68 
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3
الصحة الجيدة والرفاه
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ع ا�جميع بأنماط عيش �حية و�الرفاهية �� جميع األعمارضمان  -الهدف الثالث 
ّ
 تمت

 

 .منخفضة جدا و�� تضا�� الدول املتقدمة دول مجلس التعاون مولود �� �� ألف ل�ل مائة األمهات معدل وفيات .1

 .أخصائيون �حيون مهرةعل��ا �شرف  دول مجلس التعاون جميع الوالدات  �� .2

 .ودون املعدالت العاملية واإلقليمية دول مجلس التعاون وفيات األطفال دون سن ا�خامسة ل�ل ألف مولود �� منخفضة جدا �� .3

�� الواليات  مستواهو��اد يضا��  دول مجلس التعاون يوما) منخفض جدا ��  28 - 0معدل وفيات املواليد حدي�ي الوالدة ( من .4

قل من ثلث املعدل ع�� مستوى العالم
ٌ
أ  .املتحدة األمر�كية، و

دول ��  ةمعدالت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية املزمن.5

 .�عت�� مرتفعة مقارنة مع دول املنطقة ومناطق أخرى �� العالم مجلس التعاون 

أقل بكث�� من  دول مجلس التعاون الوفيات �سبب التسمم غ�� املقصود ��  معدالت.6  .�� الدول املتقدمة مثيال��امنخفضة جدا و

 دول مجلس التعاون ��  مرضون وامل سناناأل أطباء و  بشر�ون الطباء واأل  صيادلة�عت�� معدالت العامل�ن �� ا�جال الص�� من ال.7

 .مشا��ة ملثيال��ا �� الدول املتقدمة

 

 

معدالت وفيات األمهات مقارنة مع منطقة غرب آسيا حققت تقدما ع�� صعيد تخفيض أن دول مجلس التعاون  1.3�ش�� البيانات �� جدول 

، و�عت�� أقرب �� مستوى تقدمها إ�� الدول املتقدمة مثل اس��اليا ونيوز�الندا كما 3.1واألردن ع�� سبيل املثال كما يالحظ �� م�حق جدول 

.  مع األخذ �ع�ن االعتبار أن هذا املؤشر حساس جدا ألعداد حاالت وفيات األمهات القليلة (بمع�ى انھ يرتفع 3.1�حق جدول  يت�ح من م

 و�نخفض بصورة سريعة مع التغ�� الطفيف �� عدد حاالت وفيات األمهات).

 

 

دول مجلس �� مملكة البحر�ن �� األع�� مقارنة مع با��  لود ��و ل�ل مائة م معدالت وفيات األمهاتا�� ان  1.3 �ش�� البيانات �� ا�جدول 

حالة، بينما تل��ا سلطنة عمان حيث تراوح املعدل ف��ا ب�ن  36.6حالة و  11.0حيث تراوح املعدل ب�ن  ،م2017– 2010خالل الف��ة  التعاون 

دولة تراوح املعدل �� و  ،م2015عام حالة  12.0ثم اململكة العر�ية السعودية بواقع  ،م2017 – 2015حالة خالل الف��ة  20.2حالة و 13.4

ثم دولة ال�و�ت ال�ي تراوح املعدل ف��ا ب�ن  م. 2015حالة ل�ل مائة ألف مولود �� عام  11.3م و2016و م 2013حالة �� عامي  0.0ب�ن قطر 

حالة  2.05العر�ية املتحدة حيث بلغ املعدل  اإلماراتعدالت �� دولة امل ىأد�، و�انت م2016 – 2012حالة خالل الف��ة  11.4حالة و  1.7

 .م2016حالة عام  9.16و  م2015عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2017 – 2010 للف��ة : معدل وفيات األمهات (ل�ل مائة ألف مولود ��)1.1.3 : املؤشر 1.3جدول 

 الكو�ت قطر فقط)مواطنون عمان ( السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2010 ... 11.00 ... 026.4  010.3  ...  

2011 ... 22.80 ... 015.9  04.9  …  

2012 ... 36.60 ... 017.8  04.7  1.70 

2013 ... 35.00 ... 012.3  0.00 6.70 

2014 ... 14.30 ... 018.3  03.6  11.40 

2015 2.05 28.60 12.00 17.50 11.30 8.40 

2016 9.16 .0029  ... 13.40 00.0  3.40 

2017 ... ... ... 20.20 ... ... 

 

 م2015عام  معدل وفيات األمهات (ل�ل مائة ألف مولود ��): 1.3م�حق جدول 

 غرب آسيا اس��اليا ونيوز�الندا الن�و�ج

6 8.0 85.0 

 

 
 

ودولة قطر ودولة ال�و�ت ومملكة البحر�ن العر�ية املتحدة  اإلماراتبأن جميع حاالت الوالدة �� �ل من دولة  2.3�ش�� البيانات �� جدول 

جميع هذه  % ��99.0ة تتجاوز اململكة العر�ية السعودية (النسب % ��100تتم تحت إشراف أخصائيون �حيون مهرة، وتق��ب النسبة من 

بأن  2.3م�حق جدول أفضل من الدول املتقدمة، حيث يت�ح من  دول مجلس التعاون و�عت��   �� سلطنة عمان. %99.0الدول)، وتق��ب من 

عام % 86.0بلغت النسبة بينما �� منطقة غرب آسيا وشمال افر�قيا ،% 98.7 أملانياو��  م2015عام % 99.7النسبة �� اس��اليا بلغت 

  .م2015

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

الواليات العالم ال�و�ت قطر عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات 

املتحدة 

األمر�كية 

الغاية 

املنشودة 

الغاية دول ومناطق أخرى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

املنشودة 

م2030

م2017-2015للف��ة ) ل�ل مائة ألف مولود ��(معدل وفيات األمهات : 1.3ش�ل 



33 32

تقـرير رصد التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير الثاني  | فبراير 2018 م 

تقـرير رصد التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير الثاني  | فبراير 2018 م 

 

 (%) م2017 – 2010 للف��ة أخصائيون �حيون مهرةتتم تحت اشراف :  �سبة الوالدات  ال�ي 2.1.3 : املؤشر 2.3 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2010 … 100 … … 100 100 

2011 … 100 … … 100 100 

2012 … 100 … … 100 100 

2013 … 100 … … 100 100 

2014 … 100 … … 100 100 

2015 100 100 … 798.  100 100 

2016 100 100 … 798.  100 100 

2017 … 100 99.7  798.  100 100 

 

 (%) م2015عام  �سبة الوالدات  ال�ي تتم تحت اشراف أخصائيون �حيون مهرة :2.3م�حق جدول 

 اس��اليا املانيا غرب آسيا وشمال افر�قيا

86.0 98.7 99.7 
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وشمال افر�قيا 

م2017

الواليات 

املتحدة 

األمر�كية 

م2015

الغاية م2017العالم 

املنشودة 

م2030

الغاية 2015دول ومناطق أخرى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

املنشودة 

م2030

%

(%)م 2017-2016أخصائيون �حيون مهرة للف��ة تتم تحت اشراف �سبة الوالدات ال�ي: 2.3ش�ل 

�� املناطق األخرى  مثيال��ا بأ��ا �� دول مجلس التعاون أقل من 3.3وحول معدالت وفيات األطفال دون ا�خامسة، �ش�� البيانات �� جدول 

و �� اململكة ، م2016حالة عام  6.6�� مملكة البحر�ن و م، 2016عام  حالة 7.7العر�ية املتحدة  اإلمارات�� العالم، حيث بلغت �� دولة 

 �� دولة ال�و�ت وم، 2016عام حالة  7.1 �� دولة قطر و م2017 عامحالة  11.4 �� سلطنة عمان و، م2017حالة عام  8.9 العر�ية السعودية

للدول ال�ي  م2017و  م2010خالل الف��ة متقار�ة  تو�ش�ل عام فقد �انت املعدال  م. 2016ل�ل مائة ألف مولود �� عام  حالة وفاة 9.3

 .3.3توفرت حولها بيانات كما يت�ح من جدول 

 

حالة  6.6بأن معدل وفيات األطفال ل�ل مائة ألف مولود �� بلغ �ش�� البيانات  3.3م�حق جدول وللمقارنة مع دول ومناطق أخرى، فكما �� 

 .م2017عام  حلة وفاة �� اليابان 2.6و  م 2017�� اململكة املتحدة عام حالة وفاة  4.3، م2017الواليات املتحدة األمر�كية عام �� وفاة 

 

 م2017 – 2010 للف��ة  الوفيات ل�ل ألف مولود ��) :  معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة (عدد1.2.3: املؤشر 3.3جدول        

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2010 ... 9.4 ... ... 8.5 ... 

2011 ... 9.8 ... ...  9.0 ... 

2012 ... 9.0 ... ...  8.8 9.0 

2013 ... 9.1 ... ...  7.8 9.2 

2014 ... 12.0 ... ...  8.1 8.8 

2015   8.2 9.3 ... 11.5 9 0.  9.0 

2016 7.7 6.6 18.  11.7 7.1 9.3 

2017 ... ... 8.9 11.4 ... ... 

 

 م2017عام  معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��): 3.3م�حق جدول 

 الواليات املتحدة األمر�كية اململكة املتحدة اليابان

2.6 4.3 6.6 
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منخفضة جدا مقارنة مع مناطق أخرى من العالم، ولك��ا أع�� بقليل  دول مجلس التعاون �عت�� معدالت وفيات املواليد حدي�ي الوالدة �� 

يوما) بلغت �� دولة  28 – 0بأن معدالت وفيات األطفال حدي�ي الوالدة (�عمر  3.4من مثيال��ا �� أمر��ا الشمالية.  فتش�� البيانات �� جدول 

، م2015عام حالة وفاة ل�ل ألف مولود �� �� مملكة البحر�ن  4.5، وم2016عام حالة وفاة ل�ل ألف مولود ��  6.1العر�ية املتحدة  ماراتاإل 

عام حالة وفاة ل�ل ألف مولود �� �� سلطنة عمان  9.4و م، 2017 ة عام ي�� اململكة العر�ية السعودمولود �� ألف وفاة ل�ل حاالت  5.0و 

 .  م2016عام حالة وفاتة ل�ل ألف مولود �� �� دولة ال�و�ت  4.6، وم2016عام �� دولة قطر لة وفاة ل�ل ألف مولود ��  حا 3.1و  م2017

 

حالة وفاة ل�ل ألف مولود  18.6نة بيانات دول مجالس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول ومناطق أخرى نجد أن املعدل بلغ ر وعند مقا

حالة وفاة ل�ل ألف مولود ��  3.7وانخفضت النسبة إ��  م2016عام  السو�دحالة وفاة ��  1.6و  م2016عام العالم �� �� ع�� مستوى 

 .م2016عام أمر��ا الشمالية 
 

 م2017 – 2010 للف��ة يوما) (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��) 28 - 0:  معدل وفيات املواليد حدي�ي الوالدة ( من 2.2.3 : املؤشر  4.3 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2010 ...  4.20 ...  ...   04.6  ...  

2011 ...  4.00 ...  ...   04.4  ...  

2012 ...  4.18 ...  ...   04.3  5.90 

2013 ...  3.95 ...  ...   04.1  4.80 

2014 ...  6.45 ...  ...   03.7  5.10 

2015 6.57 4.53 ...  9.50 4. 06  4.80 

2016 6.07 … 2.74  9.30 3.10 4.60 

2017 ...  ...  5.00 9.40 ... ...  
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 م2016عام  يوما) (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��) 28 - 0معدل وفيات املواليد حدي�ي الوالدة ( من  :4.3جدول  م�حقم2017-2016للف��ة ) عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��(معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة : 3.3ش�ل 

 العالم السو�د أمر��ا الشمالية

3.7 1.7 18.6 

 

 
 

، بينما �انت م2016عام لم ��جل أية حالة إصابة بداء ال��اب الكبد الو�ائي (ب) �� دولة ال�و�ت خالل  بأنھ 5.3البيانات �� جدول �ش�� 

حالة ل�ل مائة ألف  1.1اإلصابة منخفضة جدا �� �ل من مملكة البحر�ن وسلطنة عمان، ففي مملكة البحر�ن بلغ معدل اإلصابة معدالت 

حالة ل�ل مائة ألف �خص عام  20.2حالة ب�ن االناث.  و�� اململكة العر�ية السعودية بلغ املعدل  0.6لة ب�ن الذ�ور و حا 1.4�خص بواقع 

حالة إصابة ل�ل مائة  8.4، بينما �� دولة قطر بلغ املعدل م2017حالة ل�ل مائة ألف �خص عام  0.7و�� سلطنة عمان بلغ املعدل  م،2017

 .م2016عام ألف �خص 

 

 دول مجلس التعاون نجد ان معدالت اإلصابة بال��اب الكبد الو�ائي (ب) �� معظم مع مناطق أخرى  دول مجلس التعاون بيانات  نة ر مقا وعند

حاالت ل�ل مائة ألف �خص ��  4.0أقل م��ا �� مناطق العالم األخرى، فع�� سبيل املثال بلغ معدل اإلصابة بال��اب الكبد الو�ائي (ب) 

حالة إصابة ل�ل  26.2وارتفع �� منطقة آسيا الوسطى ا��  حالة ب�ن االناث، 3.6�ن الذ�ور و حاالت ب 4.3بواقع  م2016اس��اليا ونيوز�الندا 

الغر�ية وأمر�كيا الشمالية ، بينما بلغت النسبة �� أورو�ا م2016عام ب�ن االناث وذلك ��  22.5ب�ن الذ�ور و  29.7مائة ألف �خص بواقع 

 حالة ب�ن االناث. 5.2حالة ب�ن الذ�ور و  6.3بواقع  م2016عام ة ألف �خص ئحالة إصابة ل�ل ما 5.7
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 م2017 – 2015 للف��ة داء ال��اب الكبد (ب) ل�ل مائة ألف �خصب اإلصابة:  معدل 4.3.3 : املؤشر 5.3 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات النوع االجتما�� السنة

2015  

 0 ... ... ... 1.4 ... ذ�ور 

 0 ... ... ... 0.6 ... إناث

 0 10.0 0.4 ... 1.1 ... كال ا�جنس�ن

2016  

 0 ... ... ... ... ... ذ�ور 

 0 ... ... ... ... ... إناث

 0 8.40 0.3 13.6   ... ... كال ا�جنس�ن

2017 

 ... ... ...  ... ... ذ�ور 

 ... ... ...  ... ... إناث

70. 20.2 ... ... كال ا�جنس�ن  ... ... 

 

 م2016 عام  معدل اإلصابة بداء ال��اب الكبد (ب) ل�ل مائة ألف �خص: 5.3م�حق جدول 

 النوع االجتما�� اس��اليا ونيوز�الندا أسيا الوسطى أورو�ا الغر�ية وأمر��ا الشمالية

 ذ�ور  4.3 29.7 6.3

 إناث 3.6 22.5 5.2

 كال ا�جنس�ن 4.0 26.2 5.7
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م2017-2015ل�ل مائة ألف فرد للف��ة ) ب(معدل اإلصابة بداء ال��اب الكبد : 5.3ش�ل 

  6.3ضمن ا�جدول عند النظر ا�� بيانات �ل دولة 
ً
نجد أن معدالت الوفيات �سبب أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسكري واألمراض  الحقا

�ش�ل السبب الرئي��ي للوفاة �� مملكة  حيث يبدو أ��ا، التنفسية �عت�� عالية وخاصة �سبب أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسرطان

الدمو�ة  واألوعيةأمراض القلب مع مقارنة �سبيا ألسباب األخرى �عت�� متدنية معدالت الوفاة نتيجة ل البحر�ن ودولة ال�و�ت، �� ح�ن أن

من قبل مصادر  بطرق مختلفة ��جيلها وعرضهاوذلك �سبب  دول مجلس التعاون ب�ن  عو�ة اجراء املقارناتصمع االشارة لوالسرطان.  

 .  البيانات

طق متقدمة النمو أو النامية كما يت�ح انو�ش�ل عام تتجاوز �سبة الوفيات باألمراض املذ�ورة النسب �� املناطق األخرى من العالم سواء امل

 .6.3من م�حق جدول 

 

 :  معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنة1.4.3 : املؤشر 6.3 جدول 

 م2017 – 2014فرد للف��ة  100,000ل�ل  

 السبب
 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن  اإلمارات

م2017 م2016 2014م 2017م 2016م 2015م 2014م  م2017   م2016 2016م 2015م 

القلب واألوعية 

 الدمو�ة
... 69.9 76.5 …   16.6 ... ... 16.4 31.7 60.6 

 19.0 13.3 11.8 ... ... 4.2   … 28.6 29.9 ... السرطان

 9.3 4.1 5.5 ... ... 1.8   … 5.3 7.5 ... داء السكري 

األمراض التنفسية 

 املزمنة
... 7.5 8.6 …   0.4 ... ... 7 9.7 0.7 

الدم واعضاء امراض 

تكو�ن الدم  

واضطرابات معينة 

�شمل اضطرابات 

 املناعة

... ... ... ... ... ... ... ... 0.2 0.3 ... 

 … 59.1 40.9 138.7 142.9 ... ... ... ... ... ... اإلجما��

 

 واألمراض التنفسية املزمنةمعدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسرطان وداء السكري : 6.3ق جدول �حم

 م2016 عام �خص 100,000ل�ل 

 العالم غرب آسيا أورو�ا وأمر��ا الشمالية

15.6 18.3 18.3 

 

، حيث بلغ املعدل �� مملكة دول مجلس التعاون أن معدالت الوفيات الناتجة عن االنتحار منخفضة جدا ��  7.3�ش�� البيانات �� جدول 

 م2017حالة عام  0.29الناث، و�� سلطنة عمان بلغ املعدل من الذ�ور وا ل�ل م2016عام حالة انتحار ل�ل مائة ألف �خص  0.4البحر�ن 

 .م2016عام حالة  0.4ل�ل مائة ألف �خص.  و�لغ معدل الوفيات �� دولة ال�و�ت 

 

مع مناطق أخرى من العالم ل�ون األعداد  مجلس التعاون دول ولم تتوفر بيانات دولية ألغراض مقارنة معدالت الوفيات �سبب االنتحار �� 

املتوفرة �� املصادر الدولية �عرض أعداد مطلقة �� دول العالم (أي ليس املعدل ل�ل مائة ألف �خص).  فتش�� البيانات �� م�حق جدول 
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، م2016عام حالة وفاة �سبب االنتحار �� مصر  3,799، و  م2016عام حالة �� النمسا  1,363أن عدد الوفيات �سبب االنتحار بلغت  7.3

 .م2016عام حالة وفاة �سبب االنتحار �� ال��از�ل  13,467و 
 

 * (أعداد) :  معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار 2.4.3 : املؤشر 7.3 جدول 

 النوع االجتما��
 اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م2016

 السعودية

 م2015

 عمان

 م2017

 قطر

 م2016

 الكو�ت

 م2016

 16 0 13 … 6 … كال ا�جنس�ن

 وعدد الس�ان 100,000*: تم تقدير األعداد باالستناد ا�� املعدل ل�ل 

 

 م2016عام   (أعداد مطلقة) �سمة 100,000معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار ل�ل  :7.3م�حق جدول 

 م2016 السو�د فر�سا الواليات املتحدة األمر�كية

49,394 11,455 1,455 

 

متشا��ة مع املناطق النامية �� العالم وأع�� م��ا �� الدول  دول مجلس التعاون �عت�� معدالت الوفيات �سبب إصابات املرور ع�� الطرق �� 

ف �خص �� حالة وفاة ل�ل مائة أل 7.9فإن معدالت الوفيات الناتجة عن اصابات املرور بلغت  8.3املتقدمة.   فكما �ش�� البيانات �� جدول 

م، و�لغت حاالت الوفاة 2015عام حالة وفاة ل�ل مائة ألف �خص �� مملكة البحر�ن  8.3، وم2016عام العر�ية املتحدة  اإلماراتدولة 

حالة وفاة  14.0و �سمة)، 100,000(أعداد مطلقة وليست ل�ل  م2016عام حالة  9,031 �� اململكة العر�ية السعودية نتيجة حوادث الطرق 

حالة وفاة �سبب  10.7 �لغتو  م2016عام حالة وفاة ل�ل مائة ألف �خص �� دولة قطر  8.5ل�ل مائة ألف �خص �� سلطنة عمان و 

 .م2016عام إصابات املرور ع�� الطرق ل�ل مائة الف �خص �� دولة ال�و�ت 

 

بأن معدالت الوفيات الناجمة عن إصابات املرور  تتجھ نحو االنخفاض  دول مجلس التعاون و�مكن االستقراء من البيانات املتوفرة حول 

 �ش�ل عام، ولكن لتأكيد هذا االستقراء فهناك حاجة لسلسلة أطول من البيانات.

 

مع دول ومناطق أخرى فتش�� البيانات �� م�حق جدول  دول مجلس التعاون وملقارنة معدالت الوفيات �سبب إصابات املرور ع�� الطرق �� 

حالة  16.7و  م2013عام �خص �� ب�جي�ا  ألفحالة وفاة ل�ل مائة  6.7أن معدل الوفيات الناجمة عن إصابات املرور ع�� الطرق بلغت  8.3

صابات املرور ع�� الطرق �� األرجنت�ن إب حالة وفاة �سب 13.6و  م2013عام  إفر�قياوفاة �سبب إصابات املرور ع�� الطرق �� وسط وجنوب 

 .م2013عام 

 
 م2016 – 2015 للف��ة �سمة 100,000ل�ل  :  معدل الوفيات الناتجة عن إصابات املرور ع�� الطرق 1.6.3 : املؤشر 8.3 جدول 

 الكو�ت  قطر عمان   السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 … 8.3 … 15.8 9.6 21.9  

2016 7.9 … 28 15.6 8.5  10.7 

2017 ... ... ... 14.0 ... ... 

    

 

 م2013 عام  �سمة 100,000معدل الوفيات الناتجة عن إصابات املرور ع�� الطرق ل�ل : 8.3م�حق جدول 

 اململكة املتحدة اس��اليا العالم

17.4 5.4 2.9 

 

 

 
 

 – 10أن معدل والدات املراهقات �� الفئة العمر�ة  دول مجلس التعاون هقات �� احول معدالت الوالدة ب�ن املر  9.3�ش�� البيانات �� جدول 

حالة والدة  0.08و م 2016عام حالة والدة ل�ل ألف فتاة �� هذه الفئة العمر�ة  0.07سنة منخفضة جدا حيث بلغت �� مملكة البحر�ن  14

 ولمفتاة �� ال�و�ت �� هذه الفئة العمر�ة،  1,000حالة والدة ل�ل  0.02و  م2016عام ل�ل ألف فتاة �� هذه الفئة العمر�ة �� سلطنة عمان 

أما معدالت الوالدات ب�ن الفتيات ��   م. 2016م و 2015لفتيات �� هذه الفئة العمر�ة �� دولة قطر خالل عامي ب�ن ا��جل أية حالة والدة 

 اإلماراتفتاة �� هذه الفئة العمر�ة �� دولة  1,000حالة والدة ل�ل  7.93سنة ف��تفع �ش�ل م�حوظ حيث وصلت إ��  19 – 15العمر�ة الفئة 

مقارنة  م2016عام سنة �� مملكة البحر�ن  19 – 15فتاة �� الفئة العمر�ة  ألفوالدة ل�ل  حالة  13.70و�لغت ، م2016العر�ية املتحدة عام 

سنة �� اململكة  19 – 15حالة والدة ب�ن الفتيات �� الفئة العمر�ة  11.7�لغت و م.  2017حالة حالة  والدة ل�ل ألف فتاة  عام  13.40 بنحو

حالة والدة ب�ن الفتيات �� هذه الفئة العمر�ة �� سلطنة  12.90و  م.  2016حالة �� عام  9.74بنحو  مقارنةم 2017العر�ية السعودية عام 

حالة والدة ل�ل  5.97وانخفضت ا��  �� دولة قطر، م2016عام حالة والدة ب�ن الفتيات �� نفس الفئة العمر�ة  10.30، وم2017عمان عام 

م، حيث يالحظ من املعطيات املتوفرة بأن املعدالت �� دولة ال�و�ت 2016عام سنة �� دولة ال�و�ت  19 – 15فتاة �� الفئة العمر�ة  1,000

  األقل مقارنة مع الدول األخرى األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. 

 

سنة �� مناطق أخرى من العالم أع�� م��ا ��  19 – 15بأن معدالت الوالدة ب�ن املراهقات �� الفئة العمر�ة  9.3�ش�� البيانات �� م�حق جدول 

عام لسنة  19 – 15فتاة �� الفئة العمر�ة  1,000ة ل�ل دحالة وال 20.3لواليات املتحدة األمر�كية ، فقد بلغ املعدل �� ادول مجلس التعاون 
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حالة والدة ب�ن الفتيات �� الفئة  4.85 و، م2013أ�سلندا عام سنة ��  19 – 15حالة والدة ب�ن املراهقات �� الفئة العمر�ة 7.10  و  م2016

 .م2015عام سنة �� الن�و�ج  19 – 15العمر�ة 
 

 م2017 – 2015للف��ة  سنة) ل�ل ألف امرأة �� تلك الفئة العمر�ة 19-15و14-10:  معدل الوالدات لدى املراهقات (الفئة العمر�ة 2.7.3 :  املؤشر 9.3  جدول 

 الكو�ت  * قطر  عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات الفئة العمر�ة السنة

2015  
 0.03 0.00 ... ... 0.07 ... سنة 10-14

 7.09 10.6 ... ... 14.48 ... سنة 15-19

2016  
.0 0.08 ... 0.07 ... سنة 10-14 0 0.02 

 5.97 10.30 13.50  9.74 13.70  7.93  سنة 15-19

2017  
 ... ... ... ... ... ... سنة 10-14

012.9  11.70 13.40 ... سنة 15-19  ... ... 

 )سنة 19-15) بدال (20- 15*:  بيانات دولة ال�و�ت حول الفئة العمر�ة من (

 

 سنة) 19 – 15الفئة العمر�ة ل�ل ألف امرأة �� ( معدل الوالدات لدى املراهقات :  9.3م�حق جدول 

 م2016الواليات املتحدة  م 2013ا�سلندا  م2015الن�و�ج 

4.58 7.1 20.3 
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-2015سنة ل�ل ألف امرأة �� هذه الفئة العمر�ة للف��ة 19-15معدل الوالدات لدى املراهقات �� الفئة العمر�ة : 7.3ش�ل 

م2017

املياه غ�� اآلمنة والصرف الص�� غ�� اآلمن والنقص املنسو�ة إ�� �� سلطنة عمان معدل الوفيات بأن  10.3�ش�� البيانات املتوفرة �� جدول 

أية حالة وفاة نتيجة م 2017عام ، بينما لم تحصل م2017عام من الس�ان  100,000ل�ل حالة  0.04بلغت  �� املغاسل �� مواد التنظيف

العر�ية  اإلمارات، فيما لم تتوفر بيانات من �ل من دولة م2016عام  ودولة ال�و�ت، دولة قطرمملكة البحر�ن و  لهذه األسباب �� �ل من

 املتحدة واململكة العر�ية السعودية.

 

�عود إ��  م2015عام �� فر�سا  من الس�ان 100,00وفاة ل�ل   0.3أن  11.3أما �� املناطق األخرى من العالم فتش�� البيانات �� م�حق جدول 

عود � م2015عام �� أثيو�يا  من الس�ان 100,000حالة وفاة ل�ل  43.7املياه غ�� اآلمنة، والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف، و 

�ان من الس 100,000حالة وفاة ل�ل % 0.2ا�� املياه غ�� اآلمنة والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف، بينما تنخفض النسبة إ�� 

 .م2015عام الواليات املتحدة األمر�كية  ��

 

:  معدل الوفيات املنسوب ا�� املياه غ�� اآلمنة، والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف (التعرض �خدمات نظافة غ�� 2.9.3 : املؤشر 10.3 جدول 

   من الس�ان 100,000ل�ل آمنة) 

  م2016 الكو�ت م2017  قطر  م2017عمان   م2017 السعودية م2017 البحر�ن م2017 اإلمارات �سبة الوفاة ا��:

 0 0 ... ... 0 ... مياه غ�� آمنة

 0 0 ... ... 0 ... صرف ص�� غ�� آمن

 0 0 ... ... 0 ... نقص مواد التنظيف

 0 ... 0.04 ... 0 ... جميع ما ذكر أعاله

 

 

 غ�� اآلمنة، والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيفمعدل الوفيات املنسوب ا�� املياه :  10.3م�حق جدول 

 م2015 ،من الس�ان 100,000(التعرض �خدمات نظافة غ�� آمنة) ل�ل 

 فر�سا أثيو�يا الواليات املتحدة األمر�كية

0.2 43.7 0.3 

 

% 0.2و  م2017�� سلطنة عمان عام  %0.0و ، م2015عام % 0.1بلغت �سبة الوفيات املنسو�ة ا�� التسمم غ�� املقصود �� مملكة البحر�ن 

دول مجلس .  و�عت�� معدالت الوفيات املنسو�ة إ�� التسمم غ�� املقصود �� م2017عام % �� دولة ال�و�ت 1.6و  م2016عام �� دولة قطر 

حالة ل�ل مائة الف فرد عام  1.7( اأد�ى م��ا �� مناطق أخرى �� العالم، باستثناء دولة ال�و�ت ال�ي �عت�� النسبة ف��ا مرتفعة �سبي التعاون 

 .م2016عام  أملانيا% �� 0.2و  م2016عام  فر�سا% �� 0.5و  م2016عام % 0.3، حيث بلغت النسبة �� كندا م)2016حالة عام  1.6م و 2015

 

 م2017 – 2015للف��ة  من الس�ان 100,000ل�ل  :  معدالت الوفيات �سبب التسمم غ�� املقصود3.9.3 : املؤشر  11.3جدول 

 الكو�ت  قطر عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 ... 0.07 ... 0.00 0.50 1.70 

2016 ... ... ... 0.04 0.20 1.60 

2017 ... ... ... 0.00  ... ... 
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 م2016عام  من الس�ان 100,000ل�ل  معدالت الوفيات �سبب التسمم غ�� املقصود:  11.3م�حق جدول 

 كندا فر�سا أملانيا

0.2 0.5 0.3 

 

أن جميع  12.3 وحول إم�انية حصول جميع الس�ان ع�� األدو�ة واللقاحات �ش�ل دائم و�أسعار ميسورة فتش�� البيانات املتوفرة �� جدول 

�ستطيعون ا�حصول عل��ا، بينما  ودولة ال�و�ت سلطنة عمان ودولة قطرو ومملكة البحر�ن  العر�ية املتحدة  اإلماراتدولة من الس�ان �� �ل 

 لم تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. 

 

يمك��م  السو�د% من الس�ان �� 97.0بأن  12.3، فتش�� البيانات ال�ي �عرضها م�حق جدول مع با�� العالم دول مجلس التعاون وملقارنة 

يمك��م ا�حصول ع�� األدو�ة واللقاحات �ش�ل  اس��اليا% من س�ان 94.0ا�حصول ع�� األدو�ة واللقاحات �ش�ل دائم و�أسعار ميسورة، و

  األدو�ة واللقاحات �ش�ل دائم و�أسعار ميسورةيمك��م ا�حصول ع�� % من س�ان الواليات املتحدة األمر�كية 95.0دائم و�أسعار ميسورة، و

  .م2016عام يع البيانات تمثل وجم

 

 (%) م2017 – 2015 للف��ة :  �سبة الس�ان الذين يمك��م ا�حصول �ش�ل دائم ع�� األدو�ة واللقاحات األساسية  بأسعار ميسورة1.ب.3 : املؤشر 12.3 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 100 100 ... 100 100 100 

2016 100 100 ... 100 100 100 

2017 
97* 

99** 
100 ... 100 100 100 

 * �غطيھ التحص�ن ضد ا�حصبة

 ب�ن األطفال دون السنة الواحدة DTP3** �غطية اللقاح / الت�افؤ ا�حتوي ع�� 

 

 (%) ميسورة�سبة الس�ان الذين يمك��م ا�حصول �ش�ل دائم ع�� األدو�ة واللقاحات األساسية  بأسعار :  12.3م�حق جدول 

 السو�د م2016اس��اليا  م2015 الواليات املتحدة األمر�كية

95.0 .094  .097  

 

 1,000طبيب ل�ل  2.43بلغ  م2016عام �� مجال ال�حة  العر�ية املتحدة اإلمارات�� دولة  أن معدل كثافة العامل�ن 13.3�ش�� بيانات جدول 

،  من الس�ان.  1,000ممرض ل�ل  5.67من الس�ان و  1,000صيد�� ل�ل   0.75و من الس�ان،  1,000طبيب اسنان ل�ل  0.56من الس�ان و  

بلغت املعدالت �� اململكة العر�ية م 2017، و�� عامم2015عام �خص  1,000�� مملكة البحر�ن ل�ل جميع فئات العامل�ن)  15.328  (و

من الفئات  3.38و ، صيد�� 0.87ممرض�ن / قابلة قانونية و  5.7و من الس�ان  1,000طبيب أسنان ل�ل  0.48و   طبيب 2.53السعودية 

من الس�ان كما ي�� (البيانات  1,000بلغت معدالت الكثافة ل�ل  .  و�� سلطنة عمان عامم2016من الس�ان عام  1,000ل�ل  املساعدة الطبية

من الس�ان،  1,000صيد�� ل�ل  0.54من الس�ان،   1,000ممرض ل�ل  4.37�شمل العامل�ن �� املؤسسات التا�عة لوزارة ال�حة فقط): 

�� دولة  م2016عام .  و�لغت املعدالت م2017عام  من الس�ان  1,000طبيب �شري ل�ل  2.0و من الس�ان،   1,000طبيب أسنان ل�ل  0.30

 2.7من الس�ان و  1,000طبيب اسنان ل�ل  0.8ومن الس�ان  1,000صيد�� ل�ل  1.1من الس�ان، و 1,000ممرض�ن ل�ل  6.5قطر كما ي��: 

طبيب  2.36من الس�ان كما ي��:  1,000م بلغت معدالت الكثافة ل�ل 2016و�� دولة ال�و�ت عام  من الس�ان. 1,000طبيب �شري ل�ل 

 .ممرض 6.48صيد��، و  0.66طبيب اسنان، و 0.6�شري، و 

 

، حيث �ش�� البيانات �� امل�حق بأن معدل 13.3مع دول أخرى فقد تم اختيار ثالث دول كما �� م�حق جدول  دول مجلس التعاون وملقارنة واقع 

 0.578من الس�ان و 1,000طبيب �شري ل�ل  3.496�سمة، و 1,000أسنان ل�ل  صيد�� 0.847�� اس��اليا بلغت  م2015عام  الصيادلةكثافة 

من الس�ان  1,000بلغت الكثافة ل�ل  م2014عام من الس�ان، و�� مصر  1,000ممرض ل�ل  12.379من الس�ان و  1,000طبيب اسنان ل�ل 

�ان معدل كثافة العامل�ن  م2014عام ممرض.  و�� الدنمارك  1.434طبيب أسنان، و 0.165طبيب �شري و  0.814صيد�� و  0.329كما ي��: 

 ممرض. 17.014طبيب أسنان، و 0.752طبيب �شري، و 3.655وصيد��،  0.507من الس�ان كما ي��:  1,000�� مجال ال�حة ل�ل 

 

 

 للف��ة )من الس�ان 1,000:  معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة وتوزيعهم  (عدد العامل�ن �� ا�جال الص�� ل�ل 1.ج.3 : املؤشر 13.3 جدول 

 م2017 – 2014

 2017 2016 2015 2014 املؤشر الدولة

  اإلمارات

 ... 2.43  2.23  ... اطباء 

 ... 0.56 0.57 ... اطباء اسنان

 ... 0.75 0.56 ... صيادلة

 ... 5.67 5.04 ... تمر�ض

 … … 15.33 16.24 معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة  البحر�ن 

  

 السعودية

  

 5.32 28.30 … … األطباء

 0.48 ... ... ... أطباء األسنان

 0.87 7.90 … … الصيادلة

 5.70 57.00 … … شامل القابالت :التمر�ض

 … 33.8 … … الطبية املساعدة الفئات

 عمان *

 2.0 0 1.96 2.14 ... أطباء �شر�ون 

 0.3 0 0.28 0.28 ... أطباء أسنان

 0.54  0.55 0.51 ... صيادلة

 4.37  4.48 4.63 ... ممرضون 

 قطر 

 … 2.70 2.30 2.50 أطباء �شر�ون 

 ... 0.80 0.80 0.70 اطباء اسنان

 ... 1.10 1.00 0.90 صيادلة

 ... 6.50 6.10 5.80 ن و ممرض

 الكو�ت

 … 2.36 2.43 2.42 أطباء �شر�ون 

 ... 0.60 0.62 0.60 اطباء اسنان

 ... 0.66 0.34 0.31 صيادلة

 ... 6.48 6.56 5.87 ممرضون 

 *: البيانات ال �شمل العامل�ن �� ا�جال العسكري والشرطة.  البيانات �شمل العامل�ن �� املؤسسات التا�عة لوزارة ال�حة فقط  
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 من الس�ان) 1,000معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة وتوزيعهم  (عدد العامل�ن �� ا�جال الص�� ل�ل  :13.3م�حق جدول 

 الفئة  م2015اس��اليا  م2014مصر   م2014الدنمارك 

 صيادلة 0.847 0.329 0.507

 أطباء �شر�ون  3.496 0.814 3.655

 أطباء أسنان 0.578 0.165 0.752

 ممرضون  12.379 1.434 17.014
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4
التعليم الجيد
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م مدى ا�حياة ل�جميع - 4الهدف 
ّ
 ضمان التعليم ا�جيد املنصف والشامل ل�جميع و�عز�ز فرص التعل

 

 دول مجلس التعاون �� �عض اإلبتدائي بالتعليم لإللتحاق املنظم قبل سنة واحدة من السن الرسمية  التعليممعدل املشاركة �� .1

 .وقر�ب من مثيلھ �� الدول النامية�شابھ الدول املتقدمة و�� �عضها معدل االلتحاق ف��ا متوسطا 

دول هناك محدودية �� البيانات املتوفرة حول معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� الرس�ي والتدر�ب �� .2

 .مجلس التعاون 

وجود ت�افؤ تام ب�ن الذكور واالناث �� ا�� التعاون لدول ا�خليج العر�ية مجلس �ش�� البيانات املتوفرة حول �عض الدول �� .3

   .التعليم

ن��نت ألغراض التعليم وأجهزة كمبيوتر ألغراض التعليم و�نية �تتوفر ف��ا طاقة كهر�ائية و  دول مجلس التعاون املدارس ��  جميع.4

افق �حية أساسية ل�ل جنس ع�� حد افق أساسية لغسل األيدي هتحتية ومواد مالئمة للمعاق�ن ومر  .ومر

دول مجلس جميع املعلم�ن �� مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي والتعليم االبتدائي و التعليم اإلعدادي و التعليم الثانوي �� .5

اقع ��  التعاون  ال�ي توفرت حولها بيانات حصلوا ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن، وهو ما يماثل الو

 .مأك�� الدول تطورا �� العال

 

 تتفاوت معدالت مشاركة األطفال �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي) من دولة إ�� أخرى ��

مشاركة  لبأن معد 1.4ناث.  �ش�� البيانات �� جدول ، مع عدم وجود تفاوت كب�� ب�ن معدالت مشاركة الذ�ور ومشاركة اإل دول مجلس التعاون 

، و�� م2017عام % 82األطفال �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي) �� مملكة البحر�ن بلغ 

ي) اململكة العر�ية السعودية بلغ معدل مشاركة األطفال �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائ

% لإلناث، و�� سلطنة عمان بلغ معدل مشاركة األطفال �� التعلم املنظم (قبل سنة 20.0% للذ�ور و 18.43بواقع م 2017% عام 19.19

% لإلناث.  و�� دولة قطر بلغ معدل 42.3% للذ�ور و 40.8بواقع  م2016عام % 41.5واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي) 

% 57.6بواقع  م2016عام % 57.4طفال �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي) مشاركة األ 

% لالناث.  و�ان أع�� معدل مشاركة لألطفال �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم 57.3للذ�ور و 

 % لإلناث.96.9% للذ�ور و 91.6بواقع  م2016/2017عام % 94حيث بلغ االبتدائي) �� دولة ال�و�ت 

 

ان معدالت املشاركة �� التعلم املنظم قبل سنة واحدة من السن الرسمية  يت�حمع دول ومناطق أخرى،  دول مجلس التعاون وملقارنة بيانات 

% لإلناث، بينما بلغ املعدل �� الدول 92.4% للذ�ور و 93.2بواقع  م2016عام % 92.8لاللتحاق بالتعليم االبتدائي �� الدول املتقدمة بلغت 

% لإلناث.  وع�� مستوى الدولة الواحدة �� الدول املتقدمة فتم اخذ مملكة 66.5% للذ�ور و 66.7بواقع  م2015عام % 66.6النامية ا�� 

عام % 97.8لسن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي �� التعلم املنظم قبل سنة واحدة من ااملشاركة ل حيث بلغ معدل االدنمارك كمث

 % لإلناث.98.4% للذ�ور و 97.1بواقع  م2016
 

 

 

 

 

  :  معدل املشاركة �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي)، بحسب نوع ا�جنس2.2.4 :  املؤشر 1.4ل جدو 

 (%) م2017 – 2015 للف��ة

 الكو�ت  قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات النوع االجتما�� السنة

2015 

  

  

 ... 60.90 ... ... ... ... ذ�ور 

 ... 61.30 ... ... ... ... إناث

 ... 61.10 ... ... ... ... إجما��

2016 

  

 ... 62.80 40.80 ... ... ... ذ�ور 

 ... 63.10 42.30 ... ... ... إناث

 ... 62.90 41.5 ... ... ... إجما��

  

2017 

  

 91.60 57.60 ... 18.43 ... ... ذ�ور 

 96.90 57.30 ... 20.00 ... ... إناث

 94.0 57.40 ... 19.19 82.00 ... إجما��

 

 

 (%) االبتدائي)، بحسب نوع ا�جنسمعدل املشاركة �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم :  1.4م�حق جدول 

 النوع االجتما��  م2016الدنمارك  م2015الدول النامية  م2016الدول املتقدمة 

 ذ�ور  97.1 66.7 93.2

 اناث 98.4 66.5 92.4

 إجما�� 97.8 66.6 92.8
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 املاضية فيت�ح من  ل وحو 
ً
 2.4جدول معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� الرس�ي والتدر�ب خالل اإلث�ي عشر شهرا

% من الشباب والبالغ�ن �� الفئة 19.12م، و�ت�ح من البيانات أن 2017بأنھ تتوفر بيانات حول اململكة العر�ية السعودية فقط لعام 

  % لإلناث.18.95% للذ�ور و 19.29بواقع  م2017عام � قد شار�وا �� نوع من التعليم الرس�ي سنة فأك� 15العمر�ة 

 

�� م 2017�ية السعودية قد شار�وا عام % من س�ان اململكة العر 5.0التدر�ب فتش�� البيانات إ�� أن أنواع و�� مجال املشاركة �� أي نوع من 

  .% لالناث3.0% للذ�ور و 6.0بواقع  برامج تدر�بية

 

�� أي  من األفراد% 53.8إلتحق  م2016عام انھ ��  يت�ح 2.4مع دول أخرى كما �� م�حق جدول  دول مجلس التعاون وعند مقارنة بيانات 

سنة فأك��  15% من األفراد 67.2التحق  م2015عام  ، و�� نيوز�الندا�� فنلندا % اناث60% ذ�ور و 47.7نوع من التعليم او التدر�ب، بواقع 

سنة فأك�� بنوع من التعليم  15% من األفراد 24.7التحق  م2016عام ��  بولندابنوع من التعليم الرس�ي او غ�� الرس�ي او التدر�ب، و�� 

  لالناث. 24.8 % للذ�ور و 24.5الرس�ي أو غ�� الرس�ي أو التدر�ب بواقع 

 

 املاضية، بحسب نوع ا�جنسمعدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� الرس�ي والتدر�ب خالل اإلث�ي عش:  1.3.4: املؤشر 2.4جدول 
ً
 ر شهرا

 (%) *م2017 -2015للف��ة 

 السعودية  النوع االجتما�� الفئة العمر�ة نوع التعليم

 التعليم الرس�ي

  

  سنة فأك�� 15

 19.29 ذ�ور 

 18.95 إناث

 19.12 ا�جنس�نكال 

 التعليم غ�� الرس�ي
  سنة فأك�� 15

  

 … ذ�ور 

 … إناث  

 … كال ا�جنس�ن  

 التدر�ب

  

  

  سنة فأك�� 15

 

 6.00 ذ�ور 

 3.00 إناث

 5.00 كال ا�جنس�ن

 *  ال تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

 

 املاضية، بحسب نوع ا�جنس: 2.4م�حق جدول 
ً
 (%) معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� الرس�ي والتدر�ب خالل اإلث�ي عشر شهرا

النوع   م2016لندا نف م2015نيوز�الندا  م2016بولندا    

 ذ�ور  47.7 67.6 24.5

 إناث 60.0 66.8 24.8

 كال ا�جنس�ن 53.8 67.2 24.7

 

 

 

بأن هناك مساواة تامة ب�ن االناث والذ�ور �� االلتحاق بمراحل التعليم من مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي ا�� مرحلة  3.4 يت�ح من جدول 

�� املرحلت�ن االبتداية واملتوسطة ، و�ميل �� دولة قطر، بينما يوجد تفاوت ب�ن االناث والذ�ور �� اململكة العر�ية السعودية  التعليم الثانوي 

، و�� مرحلة التعليم الثانوي يميل لصا�ح الذ�ور حيث يبلغ 1.09البتدائي حيث يبلغ مؤشر املساواة ا االناث �� مرحلة التعليم ما قبل�ح لصا

املرحلة املتوسطة والتعليم و  و�� سلطنة عمان ال يوجد تفاوت ب�ن الذ�ور واالناث �� االلتحاق بالتعليم االبتدائي .0.89مؤشر املساواة 

و�� املرحلة الثانو�ة  1.01و�� املرحلة املتوسطة  0.98�� دولة ال�و�ت بلغ مؤشر املساوة ب�ن التحاق ا�جنس�ن �� التعليم االبتدائي  و الثانوي. 

 ت�ن االبتدائية واملتوسطة.�ح االناث �� املرحلة الثانو�ة وهناك �عادل ب�ن الذ�ور �� املرحلامما �ع�ي ان املؤشر يميل لص 1.06
 

 

وغ��ها مثل حالة اإلعاقة والس�ان  :  بيانات املساواة (أن�ى /ذكر، ر�في/حضري، ا�خمس األد�ى لل��وة / ا�خمس األع�� لل��وة،1.5.4 : املؤشر 3.4 جدول 

افرة)  م2017 عام األصلي�ن واملتضرر�ن من الن�اعات م�ى ما أصبحت البيانات متو

  الكو�ت قطر   عمان السعودية   البحر�ن  اإلمارات *البيان

 مؤشر املساواة (�سبة االناث/�سبة الذكور)

 االلتحاق �� التعليم ما قبل االبتدائي –
... ... 1.09 …  1.00 ... 

مؤشر املساواة (�سبة االناث/�سبة الذكور) 

 االلتحاق �� التعليم االبتدائي-
... ... 1.00 0.995  1.00 0.98 

مؤشر املساواة (�سبة االناث/�سبة الذكور) 

 االلتحاق بالتعليم املتوسط متوسط-
... ... 0.99 0.980  0.99 1.01 

مؤشر املساواة (�سبة االناث/�سبة الذكور) 

 االلتحاق بالتعليم الثانوي ثانوي -
... ... 0.89 0.997  1.00 1.06 

 ولكن لم تتوفر بيانات حولها هذه السنةحسب م�ونات ا�جدول * هناك مؤشرات أخرى يف��ض توف��ها     

 

سان، :  ا�� أي مدى: (أ) �عليم املواطنة العاملية (ب) التعليم من أجل التنمية املستدامة  بما �شمل املساواة النوع االجتما�� وحقوق اال�1.7.4 املؤشر 

 .ى امل��اج) و (مستوى املعلم)متضمنة �� جميع املستو�ات (مستوى السياسات الوطنية) و (مستو 

 

 :عمان

يتم التطو�ر املستمر للمنا�ج والكتب املدرسية وتزو�د الطالب باملعارف واملهارات والقيم ال�ي من شأ��ا ان  �� مجال التنمية املستدامة:

واملشاركة �� إيجاد حلول للتنمية املستدامة من خالل مواد  ،�ساعدهم ع�� ز�ادة الفهم لالستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية

�� كال الدراسات االسالمية ومادة الدراسات االجتماعية ومادة تقنية املعلومات ومادة املهارات ا�حياتية ومادة العلوم البيئية وذلك ل�جنس�ن 

حيث تم ادخال قضايا االنتاج واالس��الك املستدام �� ماد�ي العلوم والدراسات االجتماعية،  ،من صفوف التعليم االسا��ي والتعليم العام

ا�� موضوعات النمو االقتصادي والتوظيف واملهارات ا�حياتية واملهارات االدار�ة واملالية وقضايا  12و 11 للصف�ن ج الصفياكما يتطرق امل��

حصولهم  و�� الطالب من خاللتطو�ر ) هدفها ICTsال مقررات جديدة �� مادة تقنية امللعومات(وكذلك تم ادخ ،االنتاج واالس��الك املستدام

 ع�� املعلومات �� هذه القضايا، باالضافة ا�� بدء العمل �� مشروع سالمة الطرق �� املنا�ج الدراسية العمانية للصفوف ليتم ادماجها ��
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بناء و�� مت�امل لدى الطالب عن القضايا املرور�ة وتحقيق السالمة العامھ ع�� الطر�ق املنا�ج  للصفوف من االول ا�� العاشر وذلك ��دف 

 بإعتبار أن السالمة املرور�ة �عت�� من مشاريع ال��بية من اجل التنمية املستدامة.

ال�سان والتفاهم الدو��، حقوق ا قضاياتنظيم حلقات عمل ومحاضرات حول بمن وقت ا�� اخر  وزارة ال��بية�� مجال حقوق اال�سان: تقوم 

كما  تم تضم�ن  ،بالتعاون ب�ن وزارة ال��بية والتعليم ومنظمة االمم املتحدة للطفولة (اليو�سيف) من اجل تضم�ن حقوق اال�سان �� املنا�ج

، املعلمون (  وي وهممشروع ادماج حقوق الطفل واال�سان �� املنا�ج عن طر�ق �شر ثقافة حقوق الطفل واال�سان للعامل�ن �� ا�حقل ال��ب

، مديرو املدارس، اعضاء املنا�ج، ممثلو الوزارة) و�شكيل �جنة باملدير�ة العامة لتطو�ر املنا�ج الدماج مفاهيم تر�ية حقوق الطفل املشرفون 

وال�جوء،والكرامة، العدل، الزواج، �� املراحل الدراسية والتعرض لها �� املنا�ج من تلك املفاهيم( ا�حياه، األمان ، ا�حر�ة، حر�ة التنقل 

 ت�و�ن االسرة، املشاركة �� ا�حياه العامة، التعليم والعمل).

��دف تر�ية املواطنة �� املنا�ج الدراسية إ�� �عز�ز االنتماء والوالء عند الناشئة  للوطن ولسلطاتھ الشرعية والدفاع  :العاملية �� مجال املواطنة

املهارات والقيم وقدرات املشاركة �� شؤون مجتمعهم و �عز�ز الو�� لد��م بحقوقهم ومسؤوليا��م نحو وط��م عن وحدتھ و�كسا��م املعارف و 

 و ذلك عن طر�ق قيامهم بتنفيذ مشاريع لدراسة �عض املشكالت ال�ي تحدث �� ا�جتمع املدر��ي وا�ح��.

 

�� السياسات ال��بو�ة الوطنية واملنا�ج الدراسية وتدر�ب املعلم�ن ��  كذلك أشارت بيانات دولة ال�و�ت أن �عليم املواطنة العاملية قد أدرج

 التعليم العا��، ولكنھ غ�� مدرج �� تقييم الطالب .
 

) أجهزة الكمبيوتر ألغراض 3) شبكة االن��نت ألغراض التعليم، (2) الطاقة الكهر�ائية، (1:  �سبة املدارس ال�ي تحصل ع��: (1.أ.4 : املؤشر  4.4 جدول 

افق �حية أساسية ل�ل جنس ع�� حدة، (5) بنية تحتية ومواد مناسبة للطالب املعاق�ن، (4التعليم، ( افق أساسية لغسل األيدي 6) مر م 2017عام ) مر

)%( 

 الكو�ت قطر عمان   السعودية  البحر�ن اإلمارات البيان

 100 100 100 100 100 … توفر طاقة كهر�ائية

 100 100 91 100 100 … ان��نت ألغراض التعليمتوفر 

 100 100 100 100 100 … توفر أجهزة كمبيوتر ألغراض التعليم

 … 100 90 90 100 … بنية تحتية ومواد مالئمة للمعاق�ن

افق �حية أساسية ل�ل جنس ع�� حدة  100 100 100 100 100 … مر

افق أساسية لغسل األيدي  100 100 100 100 100 … مر

 

 (%) م2016عام  النسبة املئو�ة للمدارس ال�ي يتوفر ف��ا بنية تحتية للمعاق�ن: 4.4م�حق جدول 

 املرحلة   اندونيسيا   الهند  أكرانيا 

 املرحلة االبتدائية 1.04 63.59 62.80

 املرحلة الثانو�ة الدنيا 0.23 65.45 78.52

 املرحلة الثانو�ة العليا 0.05 50.26 78.84

 

أن جميع املدارس �� مملكة البحر�ن تتوفر ف��ا خدمات الطاقة الكهر�ائية واالن��نت ألغراض التعليم وأجهزة كمبيوتر  4.4�ش�� بيانات جدول 

ومرافق �حية أساسية ل�ل جنس ع�� حدة ومرافق أساسية لغسل األيدي.  و�� اململكة بنية تحتية ومواد مالئمة للمعاق�ن  وألغراض التعليم 

العر�ية السعودية تتوفر �� جميع املدارس خدمات الطاقة الكهر�ائية واالن��نت ألغراض التعليم وأجهزة كمبيوتر ألغراض التعليم ومرافق 

% من املدارس.  و �� 90حدة ومرافق أساسية لغسل األيدي وتتوفر  بنية تحتية ومواد مالئمة للمعاق�ن ��  �حية أساسية ل�ل جنس ع��

خدمات الطاقة الكهر�ائية وأجهزة كمبيوتر ألغراض التعليم ومرافق �حية أساسية ل�ل جنس ع��  املدارس سلطنة عمان تتوفر �� جميع

% من املدارس. و�� دولة قطر تتوفر �� جميع املدارس 91 بنسبةاالن��نت ألغراض التعليم فر ، �� ح�ن يتو حدة ومرافق أساسية لغسل األيدي

خدمات الطاقة الكهر�ائية واالن��نت ألغراض التعليم وأجهزة كمبيوتر ألغراض التعليم ومرافق �حية أساسية ل�ل جنس ع�� حدة ومرافق 

وأجهزة ن. وتتوفر �� جميع مدارس دولة ال�و�ت خدمات خدمات الطاقة الكهر�ائية أساسية لغسل األيدي و�نية تحتية ومواد مالئمة للمعاق�

 واالن��نت ألغراض التعليم ومرافق �حية أساسية ل�ل جنس ع�� حدة ومرافق أساسية لغسل األيدي.  كمبيوتر 

 

متقدمة كث��ا �� توف�� البنية التحتية املالئمة �� املدارس.  وألجل املقارنة مع دول ومناطق أخرى توفرت بيانات  دول مجلس التعاون و�عت�� 

بلغت �سبة املدارس االبتدائية ال�ي تتوفر  م2016عام حول النسبة املئو�ة للمدارس ال�ي يتوفر ف��ا بنية تحتية للمعاق�ن، ففي أندونيسيا 

%، أما �� الهند فبلغت �سبة املدارس 0.05% و �� املرحلة الثانو�ة العليا 0.23% و�� املرحلة الثانو�ة الدنيا 1.04ق�ن ف��ا بنية تحتية للمعا

كرانيا و %، و�� ا50.26% و �� املرحلة الثانو�ة العليا 65.45% و�� املرحلة الثانو�ة الدنيا 63.59االبتدائية ال�ي تتوفر ف��ا بنية تحتية للمعاق�ن 

% و �� املرحلة الثانو�ة العليا 78.52% و�� املرحلة الثانو�ة الدنيا 62.80�سبة املدارس االبتدائية ال�ي تتوفر ف��ا بنية تحتية للمعاق�ن بلغت 

  ).4.4% (م�حق جدول 78.84

 

�� �ل من اململكة العر�ية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر قد حصلوا ع��  (ذ�ورا و�ناثا) أن جميع املعلم�ن 5.4�ش�� البيانات �� جدول 

وى األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن (مثل التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خدمة أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للتدريس ع�� املست

% من 85% من معل�ي املرحلت�ن االبتدائية والثانو�ة و 84اض األطفال و % من معل�ي مرحلة ر�53حصل  و�� مملكة البحر�ن فقد   ،املناسب

�ل من دولة  عن هذا املؤشر �� بينما ال تتوفر بيانات معل�ي املرحلة اإلعدادية ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن.  

  ودولة ال�و�ت.العر�ية املتحدة  اإلمارات

  

أن جميع معل�ي املرحلة االبتدائية �� ا�جزائر قد حصلوا ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم إ��  5.4�ش�� البيانات �� م�حق جدول 

�� % من املعلم�ن ع71.6للمعلم�ن (مثل التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خدمة أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للتدريس، بينما �� وسط وجنوب آسيا حصل 

 72.1% للذ�ور و 70.1ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن (مثل التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خدمة أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للتدريس بواقع 

مة % من املعلم�ن ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن (مثل التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خد74.1لإلناث، و�� مصر حصل 

  .% لإلناث76.5% للذ�ور و 70.4أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للتدريس بواقع 
 

 

 

 

 

 



55 54

تقـرير رصد التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير الثاني  | فبراير 2018 م 

تقـرير رصد التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير الثاني  | فبراير 2018 م 

ذين :   �سبة املعلم�ن ��: (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، (ب) التعليم االبتدائي، (ج) التعليم اإلعدادي، (د) التعليم الثانوي ال1.ج.4 : املؤشر 5.4 جدول 

 دريس ع�� املستوى املناسبحصلوا ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن (مثل التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خدمة أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للت

(%) 

 م2017 الكو�ت م2017 *قطر م2017 عمان م2016السعودية  م2015 البحر�ن م2017 اإلمارات النوع االجتما�� املرحلة

ر�اض 

 األطفال

  

 … 100 ... 100 : … ذ�ور 

 … 100 ... 100 : … إناث

053. … كال ا�جنس�ن  100 ... 100 … 

املرحلة 

 االبتدائية

 … 100 100 100 : … ذ�ور 

 … 100 100 100 : … إناث

 … 100 100 100 84.0 … كال ا�جنس�ن

املرحلة 

 االعدادية

  

 … 100 100 100 : … ذ�ور 

 … 100 100 100 : … إناث

085. … كال ا�جنس�ن  100 100 100 … 

املرحلة 

 الثانو�ة 

  

 … 100 100 100 : … ذ�ور 

 … 100 100 100 : … إناث

084. … ا�جنس�ن كال   100 100 100 … 

املراحل التعليمية سواء املواطن�ن أو الذي تم استقدادهم للعمل من ا�خارج  و�ختلفلقوا ا�حد األد�ى من التدر�ب ال��بوي املنصوص عليھ وفق املعاي�� الوطنية *: �افة املعلم�ن �� دولة قطر ت

 تلقوا التدر�ب و�� رخصة التدريس

 

حصلوا �سبة املعلم�ن ��: (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، (ب) التعليم االبتدائي، (ج) التعليم اإلعدادي، (د) التعليم الثانوي الذين :  5.4م�حق جدول 

 (%) � املستوى املناسبع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن (مثل التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خدمة أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للتدريس ع�

املرحلة  النوع  م2015ا�جزائر  م2016وسط وجنوب آسيا  م2015مصر   

 ذ�ور  100 70.1 70.4

 اناث 100 72.1 76.5 ابتدائي

 كال ا�جنس�ن  100 71.6 74.1
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2015ا�جزائر 

دول ومناطق أخرى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

%

من التدر�ب �سبة املعلم�ن �� مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي الذين حصلوا ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى: 2.4ش�ل 

(%)م 2017-2015املنظم للمعلم�ن حسب النوع االجتما�� للف��ة 

ذ�ور  إناث كال ا�جنس�ن لها رسم �ع�ي أن بيانا��ا غ�� متوفرةالدول ال�ي ال يوجد* 
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5
المساواة بين الجنسين
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 تحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن وتمك�ن �ل النساء والفتيات - 5الهدف 
 

%  خالل الف��ة 0.98% و 0.0(تراوح ب�ن غ ا�خامسة عشرة من العمر) متدنية جدا و املبكر جدا (قبل بلحاالت زواج الفتيات .1

، و�� املقابل ترتفع )م2017%  عام  5.0الذي بلغ  ( و�� دون املتوسط العاملي بكث��  دول مجلس التعاون �� م) 2017 – 2014

 .خالل السنوات األخ��ةسنة ولك��ا أيضا متشا��ة مع مناطق أخرى �� العالم  18 – 15حاالت زواج الفتيات �� الفئة العمر�ة 

 .دول مجلس التعاون هناك مشاركة للنساء �� ال��ملانات الوطنية وا�جالس البلدية وا�حلية �� جميع .2

 .اواة �� ا�حقوق �� ملكية األرا�ىيلد��ا أطر قانونية تكفل للمرأة املس دول مجلس التعاون .3

مع عدم وجود فارق ب�ن الذكور .  من أع�� املعدالت �� العالم دول مجلس التعاون �عت�� معدالت امتالك الهاتف النقال �� .4

 .أخرى �عض التفاوت �� النسبة �� دول واالناث �� امتالك هذا الهاتف �� �عض الدول ، و 

 

% من 0.34أن  1.5�ش�� البيانات �� جدول و متدنية مقارنة بمناطق أخرى من العالم.   دول مجلس التعاون �عت�� معدالت الزواج املبكر �� 

قبل تزوجن % م��ن 4.0سنة �� مملكة البحر�ن قد تزوجن قبل بلوغهن سنة ا�خامسة عشرة و  24-20�� الفئة العمر�ة امل��وجات النساء 

سنة تزوجن قبل  24 -20% من النساء امل��وجات �� الفئة العمر�ة 0.98الثامنة عشرة من العمر، و�� اململكة العر�ية السعودية  بلوغهن

% م��ن تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، و�� سلطنة عمان بلغت �سبة من تزوجن قبل بلوغهن 7.99بلوغهن سن ا�خامسة عشرة و 

و�� %، 4% وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة بلغت النسبة 1.2سنة  24 -20النساء امل��وجات �� الفئة العمر�ة سنة ا�خامسة عشرة من ب�ن 

و�� دولة ال�و�ت ووفقا عام.   18% تزوجن قبل بلوغ 6.2م و 2012% عام  0.0سنة  15دولة قطر بلغت �سبة من تزوجن قبل بلوغ سن 

، �� ح�ن بلغت �سبة امل��وجات �� الفئة العمر�ة من م2016سنة خالل عام  15تحت  للبيانات ال�جلية فلم ��جل حاالت زواج للفتيات

  % للعام نفسھ.14.2سنة نحو  15-19

 

% من النساء امل��وجات �� الفئة العمر�ة 6.6مع مناطق أخرى �� العالم نجد ع�� سبيل املثال أن  دول مجلس التعاون وعند مقارنة بيانات 

% من هذه الفئة تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.  و�� 27.3د تزوجن قبل بلوغهن سن ا�خامسة عشرة، وق�� الهند سنة  24 – 20

سنة  24 – 20           ن امل��وجات �� الفئة العمر�ةمنطقة آسيا الوسطى تبلغ �سبة من تزوجن قبل بلوغهن سن ا�خامسة عشرة من ب�

 24 – 20عشرة من ب�ن النساء امل��وجات �� الفئة العمر�ة  الثامنة%، وع�� مستوى العالم بلغت �سبة من تزوجن قبل بلوغهن سن 8.7

  .1.5% كما يت�ح من م�حق جدول 20.9عشرة الثامنة % ومن تزوجن قبل بلوغهن سن 5.0سنة 

 

 

 والال�ي تز  24و  20:  �سبة النساء الال�ي ت��اوح أعمارهن ما ب�ن 1.3.5 : املؤشر 1.5 جدول             
ً
 و  15وجن قبل أن يبلغن عاما

ً
 (%) عاما 18عاما

 عمر الزواج

 اإلمارات

 م2017 

البحر�ن 

 م2016

السعودية 

 م2017

عمان 

 م2014

 قطر

 م2012 

 الكو�ت

 م2016 

 0.00 0.00 1.20 0.98* 0.34 … عام 15قبل بلوغ 

 14.20 6.20 4.00 7.99 4.00 … عام 18بلوغ قبل 

     عام 15* الزواج عند سن       

 

 

 والال�ي تز  24و  20:  �سبة النساء الال�ي ت��اوح أعمارهن ما ب�ن 1.5م�حق جدول 
ً
 و  15وجن قبل أن يبلغن عاما

ً
 (%) عاما 18عاما

 عمر الزواج م2016الهند  م2017آسيا الوسطى  م2017العالم 

 عام 15قبل بلوغ  6.6 0.3 5.0

 عام 18قبل بلوغ  27.3 8.7 20.9

 

 

 
 

% من مقاعد ال��ملان الوط�ي، و�� مملكة 22.5�شغل  العر�ية املتحدة اإلماراتالنساء �� دولة  �انت م2015عام أنھ ��  2.5�ش�� بيانات جدول 

% من مقاعد ال��ملان الوط�ي وا�جالس البلدية وا�حلية، و�� اململكة العر�ية السعودية �انت 15�انت النساء �شغلن  م2017عام البحر�ن 

 2020 – 2016، و�� سلطنة عمان �� دورة م2017عام ��  % من مقاعد ا�جالس البلدية1.2% من مقاعد ال��ملان الوط�ي و 20النساء �شغل 

% من مقاعد 6.9% من مقاعد ا�جالس البلدية وا�حلية، و�� دولة قطر �شغل النساء 3.5مقاعد ال��ملان الوط�ي و % من 9.0شغل النساء م �

  .م2017عام  من مقاعد ال��ملان الوط�ي  %4.6نحو  ا�جالس ا�حلية والبلدية و�� دولة ال�و�ت �شغل النساء

 

بلغت �سبة  الن�و�ج، ففي م2018 لعاممع مناطق ودول أخرى �� العالم، فقد تم اختيار أر�ع دول أو مناطق  دول مجلس التعاون ملقارنة و 

%، و�� 10.1الوط�ي  ال�ي �شغلها النساء �� ال��ملان بلغت �سبة القاعداليابان %، و�� 41.4ان الوط�ي املقاعد ال�ي �شغلها النساء �� ال��مل

% كما يت�ح ��  39.0ة بلغت النسب و�� فر�سا% 19.5بلغت �سبة املقاعد ال�ي �شغلها النساء �� ال��ملان الوط�ي  الواليات املتحدة األمر�كية

  .2.5م�حق جدول 
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 والال�ي تزوجن قبل أن يبلغن 24و 20�سبة النساء الال�ي ت��اوح أعمارهن ما ب�ن : 1.5ش�ل 
ً
 و 15عاما

ً
18عاما

(%)م 2017-2014للف��ة 

عام15قبل بلوغ  عام18قبل بلوغ 

 والال�ي تز  24و  20:  �سبة النساء الال�ي ت��اوح أعمارهن ما ب�ن 1.5م�حق جدول 
ً
 و  15وجن قبل أن يبلغن عاما

ً
 (%) عاما 18عاما

 عمر الزواج م2016الهند  م2017آسيا الوسطى  م2017العالم 

 عام 15قبل بلوغ  6.6 0.3 5.0

 عام 18قبل بلوغ  27.3 8.7 20.9

 

 

 
 

% من مقاعد ال��ملان الوط�ي، و�� مملكة 22.5�شغل  العر�ية املتحدة اإلماراتالنساء �� دولة  �انت م2015عام أنھ ��  2.5�ش�� بيانات جدول 

% من مقاعد ال��ملان الوط�ي وا�جالس البلدية وا�حلية، و�� اململكة العر�ية السعودية �انت 15�انت النساء �شغلن  م2017عام البحر�ن 

 2020 – 2016، و�� سلطنة عمان �� دورة م2017عام ��  % من مقاعد ا�جالس البلدية1.2% من مقاعد ال��ملان الوط�ي و 20النساء �شغل 

% من مقاعد 6.9% من مقاعد ا�جالس البلدية وا�حلية، و�� دولة قطر �شغل النساء 3.5مقاعد ال��ملان الوط�ي و % من 9.0شغل النساء م �

  .م2017عام  من مقاعد ال��ملان الوط�ي  %4.6نحو  ا�جالس ا�حلية والبلدية و�� دولة ال�و�ت �شغل النساء

 

بلغت �سبة  الن�و�ج، ففي م2018 لعاممع مناطق ودول أخرى �� العالم، فقد تم اختيار أر�ع دول أو مناطق  دول مجلس التعاون ملقارنة و 

%، و�� 10.1الوط�ي  ال�ي �شغلها النساء �� ال��ملان بلغت �سبة القاعداليابان %، و�� 41.4ان الوط�ي املقاعد ال�ي �شغلها النساء �� ال��مل

% كما يت�ح ��  39.0ة بلغت النسب و�� فر�سا% 19.5بلغت �سبة املقاعد ال�ي �شغلها النساء �� ال��ملان الوط�ي  الواليات املتحدة األمر�كية
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 (%)  *:  �سبة املقاعد ال�ي �شغلها النساء �� ال��ملانات الوطنية وا�حكومات ا�حلية1.5.5: املؤشر 2.5جدول 

 
   

 للف��ة عمان 

 م2020 – 2016 

 قطر

 2017م

 

 ملؤسسةا
 اإلمارات

م2015   

 البحر�ن

 م2017

 السعودية

 م2017

 الكو�ت**

 م2017

 22.5 ال��ملان الوط�ي

15.0 

20.0 9.0 … 4.6 

ا�جالس البلدية 

 وا�حلية
 ... 1.2 3.5 6.9 … 

  ��ملان الوط�ي" و "ا�جالس البلدية وا�حلية" در اإلشارة إ�� أن املسميات الرسمية ع�� مستوى الدولة الواحدة قد تختلف عن املسميات الواردة �� ا�جدول، وقد تم استخدام مصطل�� "الج*: ت

 فقط ألغراض �سهيل عرض ا�جدول بصورة موحدة.

 ساء**  أعضاء مجلس االمة وأعضاء ا�ح�ومة من الن  

 

 (%) م2018 عام  ال��ملانات الوطنيةالنساء �� املقاعد ال�ي �شغلها :  �سبة 2.5م�حق جدول 

  الن�و�ج  اليابان الواليات املتحدة األمر�كية  فر�سا

.039  19.5 10.1 41.4 

 

% �� اململكة العر�ية 2.88و  ، م2017عام % من املناصب اإلدار�ة �� مملكة البحر�ن 28.63إ�� أن النساء �شغلن  3.5�ش�� البيانات �� جدول 

% حسب 13.8% و 5.8�� دولة ال�و�ت.  بينما تراوحت النسبة �� سلطنة عمان ب�ن  %12.8% �� دولة قطر و 15.2و م، 2016السعودية عام 

 هامنصب مدير عام ومن �� مستو  �� و ،%7و�� منصب سف��  ،%5.8طبيعة املنصب، فبلغت �سبة النساء �� موقع وكيل وزارة أو رئيس هيئة 

   % �� منصب رئيس قسم.13.8% ممن �� منصب مدير و 9.6% و 7.5

 

 وكندا والن�و�يجمع دول أخرى، فقد تم اختيار �ل من اس��اليا  دول مجلس التعاون وملقارنة مستوى شغل النساء للمناصب اإلدار�ة �� 

 م2016عام �� كندا % و37.9%، و�� الن�و�ج 36.6م 2016�� اس��اليا عام للمقارنة.  حيث بلغت �سبة املناصب اإلدار�ة ال�ي �شغلها النساء 

  ).3.5(م�حق جدول  % 36.6

 

 (%):  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة 2.5.5: املؤشر 3.5جدول 

 املنصب

 اإلمارات

 املنصب  م2017

البحر�ن 

 املنصب  م2017

 السعودية

 م2016

 : وكيل وزارة  : وكيل وزارة  ... وكيل وزارة

 : وكيل مساعد وزارة  : وكيل مساعد وزارة  ... وكيل مساعد وزارة

 : مدير عام  : مدير عام  ... مدير عام

 : مدير   : مدير   ... مدير 

 : رئيس قسم  : رئيس قسم  ... رئيس قسم

 : رئيس مؤسسة /هيئة  : رئيس مؤسسة /هيئة  ... هيئة/رئيس مؤسسة 

 : مناصب إدار�ة أخرى   : مناصب إدار�ة أخرى   ... مناصب إدار�ة أخرى 

 2.88 اإلجما��  28.63 اإلجما��   ... اإلجما��

 

 

 (%) :  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة2.5.5: املؤشر 3.5تا�ع جدول 

 املنصب
  *عمان 

 
     قطر  

 
 املنصب

الكو�ت 

  م2017

    2017م 2016م م2015 البيان  م2017 م2016 م2015 

وكيل وزارة ومن �� 

مستواه �شمل رئيس 

 الهيئة

5.4 5.7 5.8 

 

 20.5 20.1 19.7 قطر�ة

 

وكيل وزارة ومن �� مستواه 

 (�شمل رئيس هيئة)

: 

 : سف��  13.6 13.4 13.3 غ�� قطر�ة  7 7 6.1 سف��

 : وكيل مساعد وزارة  15.2 15 14.7 ا�جموع  na na na  وكيل مساعد وزارة

ومن �� مدير عام 

 مستواه
7.5 7.2 7.5 

 مدير عام ومن �� مستواه      

: 

 : مستشار   9.6 9.5 9.4 مدير 

    13.8 12.9 12.7 رئيس قسم

 

 : مدير دائرة  

 *البيانات �شمل شاغ�� وظائف ا�خدمة املدنية فقط

 رئيس قسم      
: 

       

 
 : وكيل

 12.8 اجما�� املناصب القيادية          

 

 م (%)2016 عام �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة:  3.5م�حق جدول 

 اس��اليا   الن�و�ج كندا 

27.4 37.9 36.6 

 

دول مجلس �� ومن حيث توفر أطر قانونية بما ف��ا القانون العر�� ال�ي تكفل للمرأة املساواة �� ا�حقوق �� ملكية األرا��ي و/أو السيطرة عل��ا 

   بتوفر مثل هذه األطر.ودولة ال�و�ت  العر�ية املتحدة ومملكة البحر�ن وسلطنة عمان و دولة قطر  اإلماراتأفادت �ل من دولة  فقد، التعاون 
 

و/أو السيطرة :  البلدان ال�ي يكفل ف��ا اإلطار القانو�ي (بما �� ذلك القانون العر��) للمرأة املساواة �� ا�حقوق �� ملكية األرا�ىي 2.أ.5: املؤشر 4.5ل جدو 

 م2017، عل��ا

 الكو�ت  قطر  عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات نوع القانون 

 �عم �عم �عم  ...  �عم �عم االطار القانو�ي الرس�ي (�عم / ال)

 �عم �عم �عم ...  �عم �عم االطار القانو�ي العر�� (�عم / ال)

 

ل�ل من الذ�ور واالناث، و�� ممل�لة  %99.4العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  م2017عام بلغت �سبة األفراد ا�حائز�ن ع�� هاتف جوال 

و�� اململكة العر�ية السعودية بلغت ،  م2015عام % لكال ا�جنس�ن 99.9البحر�ن بلغت �سبة الذ�ور واالناث ا�حائز�ن ع�� هاتف جوال 

و�� سلطنة عمان بلغت �سبة الذ�ور ا�حائز�ن ع�� م.  2016� عام % وذلك �77.0% واالناث 86.0�سبة الذ�ور ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال 

   .م2016عام % 87.0% واالناث 94.0هاتف نقال 
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ففي فنلندا بلغت �سبة الذ�ور ا�حائز�ن ع�� . م2016 لعام إيطاليا و�ور�ا ا�جنو�يةفقد تم اختيار �ل من فنلندا و  وللمقارنة مع دول اخرى 

 �ور�ا ا�جنو�ية% و�� 90.4% واالناث 92.7بلغت �سبة الذ�ور ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال  إيطاليا%، بينما �� 98.1% واالناث 98.8هاتف نقال 

والدول األخرى بأن  مجلس التعاون دول %.  يت�ح من البيانات حول 87.6% واالناث 792.4بلغت �سبة الذ�ور ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال 

 يضا�� الدول املتقدمة. دول مجلس التعاون موقع 
   

 (%) م2017 – 2014 للف��ة نوع ا�جنس حسبا�حائز�ن ع�� هاتف نقال، البالغ�ن :  �سبة األفراد 1.ب.5 : املؤشر 5.5 جدول 

 نوع ا�جنس
 اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م2017 

 السعودية

 م2017 

 عمان

 م2016 

  قطر 

 م2014

 الكو�ت

 م2017

 ... ... 94.0 86.0 99.9 99.4 ذ�ور 

 ... ... 87.0 77.0 99.9 99.4 إناث

 ... ... 91.0 ... 99.9 99.4 كال ا�جنس�ن

       

 (%) م2016، حسب نوع ا�جنسبالغ�ن ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال، �سبة األفراد ال:   5.5م�حق جدول 

 النوع  فنلندا   إيطاليا كور�ا ا�جنو�ية

 ذ�ور  98.8 92.7 92.4

 اناث 98.1 90.4 87.6

 كال ا�جنس�ن 98.4 91.5 90.0
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%

(%)م 2017-2016�سبة األفراد ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال، بحسب نوع ا�جنس للف��ة : 2.5ش�ل 

ذ�ور  إناث
ال تتوفر بيانات ل�ل من قطر وال�و�ت* 
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6
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 افر املياه وخدمات الصرف الص�� ل�جميع و�دار��ا إدارة مستدامةو ضمان ت - 6الهدف 

 
 هذه ا�خدمة�غطية �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة، و  دول مجلس التعاون �� (تقر�با)  جميع الس�ان .1

   .أفضل بكث�� من مناطق عديدة �� العالم دول مجلس التعاون �� 

افق غسل اليدين  دول مجلس التعاون جميع الس�ان �� .2 �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مر

 .باملاء والصابون 

 .�عا�ج مياه الصرف الص�� بطر�قة آمنة دول مجلس التعاون �� معظم .3

 

�� �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر ودولة ال�و�ت �ستفيدون من مياه الشرب  %100أن جميع الس�ان  1.6�ش�� البيانات املتوفرة �� جدول 

العر�ية املتحدة �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة  اإلمارات% من الس�ان �� دولة 97.4و  ال�ي تدار بطر�قة مأمونة،

% من الس�ان �� سلطنة 94.9�ستفيدون من هذه ا�خدمة، و  م2016عام % من الس�ان �� اململكة العر�ية السعودية 98.15و م، 2015عام 

متقدمة جدا (تقر�با جميعها حققت  دول مجلس التعاون و�عت�� �ستفيدون من خدمات املياه ال�ي تدار بطر�قة مأمونة.    م2014عام عمان 

عام % من الس�ان 72.8أن  1.6 سبيل املثال �ش�� م�حق جدول  ��العالم، فع ) مقارنة مع مناطق أخرى ��% من الس�ان100 الغاية املنشودة

% من الس�ان 17.8و م2015عام % من الس�ان �� شرق أورو�ا 85.2�� آسيا �ستفيدون من خدمات املياه ال�ي تدار بطر�قة مأمونة، و م2015

  ).1.6جدول �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة (م�حق  م2015عام �� شرق افر�قيا 

 

 (%) م2017 – 2014 للف��ة �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة :  �سبة الس�ان الذين1.1.6: املؤشر 1.6جدول 

 الكو�ت    قطر   عمان  السعودية  البحر�ن   اإلمارات السنة

2014 ... 100 ... 94.90  100 100 

2015 97.4 100  … ... 100 100 

2016 ... 100 98.15 ... 100 100 

2017 ... 100 ... ... 100 100 

 

 (%)م2015 عام �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة: 1.6م�حق جدول 

 اس��اليا   فر�سا  الواليات املتحدة األمر�كية

99.0 93.3 98.8 

  

 

 
 

مؤشر �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مرافق غسل اليدين باملاء والصابون  �عت��

أو ع�� مستوى مناطق أخرى �� العالم.  فتش�� البيانات ��  دول مجلس التعاون من املؤشرات ال�ي ف��ا انجاز متقدم سواء ع�� مستوى 

% من الس�ان 99.1لس�ان �� �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر ودولة ال�و�ت �ستفيدون من هذه ا�خدمة، بينما إ�� أن جميع ا 2.6جدول 

�� اململكة العر�ية السعودية �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مرافق غسل اليدين باملاء والصابون و 

 ن �� سلطنة عمان.  % من الس�ا99.0

 

�ستفيدون من  اإلدارة السليمة �خدمات الصرف  املناطق ا�حضر�ة �� ايطاليا% من الس�ان �� 93.4أن  2.6�ش�� البيانات �� م�حق جدول 

�ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف  هولندا% من الس�ان �� 97.5الص��، بما ف��ا مرافق غسل اليدين باملاء والصابون، و

  .م2015عام % 43.2مرافق غسل اليدين باملاء والصابون، وع�� مستوى العالم بلغت النسبة الص��، بما ف��ا 

 

افق غسل اليدين باملاء والصابون 1.2.6 : املؤشر 2.6 جدول   :  �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مر

 (%) م2017 – 2014 للف��ة

  الكو�ت   قطر   عمان  السعودية  البحر�ن  اإلمارات السنة

2014 ... 100 ... 99.0 ... 100 

2015 ... 100 100 ... 100 100 

2016 ... 100 99.1 ... 100 100 

2017 ... 100 ... ... 100 100 

 

 ، بما ف��ا (املناطق ا�حضر�ة) �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص�� 2.6م�حق جدول 

افق غسل اليدين باملاء والصابون   (%) م2015عام  مر

 ايطاليا هولندا العالم  

  43.2  97.5 93.4 
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% من مياه الصرف الص�� �� �ل من مملكة البحر�ن وسلطنة عمان ودولة قطر �عا�ج بطر�قة آمنة، 100أن  3.6�ش�� البيانات �� جدول 

% �� دولة ال�و�ت 87.1و  م2016عام % ح�ى 98.0�سبة مياه الصرف الص�� املعا�جة بطر�قة آمنة �� اململكة العر�ية السعودية بينما تبلغ 

.  ولم تتوفر �سبة مياه الصرف الص�� املعا�جة �� دولة االمارت العر�ية املتحدة ولكن توفرت كميات املياه م2017% عام 71.0و  م2016عام 

  مليون م�� مكعب ع�� التوا��. 740.8و  733.1وال�ي بلغت  2016و  2015لعامي املعا�جة بطر�قة آمنة 

 

  (%) م2017 –م 2015للف��ة    من اجما�� مياه الصرف الص�� املولدة املعا�جة بطر�قة آمنة:  �سبة مياه الصرف الص�� 1.3.6: املؤشر 3.6جدول         

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن *اإلمارات السنة

2015 ... 100 98.0 100 100 85.4 

2016 ... 100 98.0 100 100 87.1 

2017  ... 100   100 100 71.0 

 م.2016مليون م�� مكعب عام  741م و 2015مليون م�� مكعب عام  733.1املتحدة  اإلمارات* بلغ اجما�� مياه الصرف الص�� املعا�جة �� دولة  

 

�ش�� البيانات حول دولت�ن من حيث مقارنة بدول ومناطق أخرى �� العالم.   دول مجلس التعاون يرتفع معدل الضغط ع�� اس��الك املياه �� 

أن معدل الضغط ع�� اس��الك املياه (معدل �حب املياه النقية بالنسبة ا�� مصادر املياه النقية املتوفرة)  4.6�� جدول  مجلس التعاون دول 

نة هذه املعدالت مع مناطق ر .  وعند مقام2017عام % �� دولة ال�و�ت 70.4، و�لغ م2016عام العر�ية املتحدة  اإلمارات% �� دولة 95.5بلغ 

أع�� من مثيال��ا �� مناطق أخرى، فع��  دول مجلس التعاون ) نرى أن معدل الضغط ع�� اس��الك املياه �� 4.6انظر م�حق جدول أخرى (

  . %18.98% و�� شرق وجنوب آسيا 8.24�� أورو�ا �لغ و  م2014عام األرجنت�ن ��  %6.64 هذا املعدل بلغسبيل املثال 
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افق غسل اليدين : 2.6ش�ل  �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مر

(%)م 2017-2014باملاء والصابون للف��ة 

العر�ية املتحدةاإلماراتدولة عن ال تتوفر بيانات * 

 (%) م 2017 – 2015 للف��ة :  معدل الضغط ع�� اس��الك املياه: معدل �حب املياه النقية بالنسبة ا�� مصادر املياه النقية املتوفرة2.4.6 : املؤشر 4.6 جدول 

 اإلمارات السنة

 –البحر�ن 

�سبة موارد املياه املتجددة امل�حو�ة  

 ا�� املياه املتجددة العذبة املتاحة 

 *الكو�ت قطر عمان السعودية

2015 ... 100.3 ... ... ... 77.9 

2016 ... 95.5 ... ... ... 69.0 

2017 ... ... ... ... ... 70.4 

 من املياة ا�جوفية. كس هذه البيانات با�جدول ال�حب�ش�� بيانات دولة ال�و�ت إ�� مقارنة معدل اجما�� االس��الك اليومي من املياة  ا�� القدرة اإلنتاجية اليومية �حطات التقط�� وال �ع*:    

 

  (%) م 2014عام  معدل الضغط ع�� اس��الك املياه: معدل �حب املياه النقية بالنسبة ا�� مصادر املياه النقية املتوفرة:  4.6م�حق جدول 

 األرجنت�ن  أورو�ا  سيا آشرق وجنوب شرق 

18.98 8.24 6.64 

 

 م 2016دوالر أمر��ي خالل عام  874,065 نحو  قدمتحيث كدولة مانحة،  ،السعوديةاململكة العر�ية  من توفر بياناتإ��   5.6�ش�� جدول 

من خطة ح�ومية منسقة  باعتبارها جزءاذات صلة باملياه والصرف الص��  ا�� الدول املتلقية للمساعدات االنمائية نمائية رسميةإساعدة كم

�� مجلس التعاون لدول االعضاء ولم تتوفر بيانات حول با�� الدول  مية.  ع�� تطو�ر مرافق املياه والصرف الص�� �� الدول النا لإلنفاق

 204.03) وتلقت آسيا الوسطى م2016عام مليون دوالر امر��ي (باألسعار الثابتة  3,400.60ا�خليج العر�ية.  بينما تلقت قارة افر�قيا مبلغ 

وتم تقديم مساعدات انمائية رسمية ذات صلة باملياه والصرف الص�� ع��   م2016عام  )2016 مليون دوالر أمر��ي (باألسعار الثابتة لعام 

 . )5.6(انظر م�حق جدول  م2016عام ) 2016مليون دوالر أمر��ي (باألسعار الثابتة  8,957.89مستوى العالم بمبلغ 

 

 من اجما�� املساعدات اإلنمائية املقدمة من الدولة :  مقدار املساعدة اإلنمائية الرسمية ذات الصلة باملياه والصرف الص�� 1.أ.6: املؤشر 5.6جدول 

 م2017 – 2015 للف��ة  (بالدوالر األمر��ي) لدول أخرى 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 ... ... 119,106 ... ... ... 

2016 ... ... 874,066 ... ... ... 

2017 ... ...  ... ... ... ... 
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7
 طاقة نظيفة بأسعار

معقولة
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 ضمان حصول ا�جميع بت�لفة ميسورة ع�� خدمات الطاقة ا�حديثة املوثوقة واملستدامة - 7الهدف 

 

 .�ستفيدون من خدمات الكهر�اء دول مجلس التعاون جميع الس�ان �� .1

 ع�� الوقود والتكنولوجيا النظيف دول مجلس التعاون جميع الس�ان �� .2
ً
 .�نت�عتمدون أساسا

مقارنة مع مناطق أخرى من  دول مجلس التعاون حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك  ال��ائي للطاقة منخفضة �� .3

 .العالم

 

تماما.   و�ذلك �عت�� هذا املؤشر متحققء، �ستفيدون من خدمة الكهر�ا دول مجلس التعاون أن جميع الس�ان ��  1.7�ش�� البيانات �� جدول 

ف��ا، و�� افضل من املعدل ملنطقة غرب آسيا حيث  هذه الغايةالواليات املتحدة األمر�كية ال�ي تم تحقيق تضا��  دول مجلس التعاون و�عت�� 

لت النسبة ع�� مستوى العالم )، و�غ1.7% (انظر م�حق جدول 97.0وا�� بلغت �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من خدمات الكهر�اء ف��ا ح

  م.2016% عام 87.35

 

 (%) م2017 – 2015 للف��ة :  �سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء1.1.7 : املؤشر 1.7جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 99.80 100 ... 100 100 100 

2016 ... 100 99.88 100 100 100 

2017 ... 100 ... 100 100 100 

       

 (_%) م2016 عام �سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء: 1.7م�حق جدول 

 العالم  غرب آسيا  الواليات املتحدة األمر�كية 

100 97.02 87.35 
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(%)م2017-2015�سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء للف��ة : 1.7ش�ل %

 

ع�� الوقود والتكنولوجيا النظيفت�ن،  االعر�ية املتحدة �عتمدون أساس اإلمارات% من الس�ان �� دولة 98.3 بأن 2.7�ش�� البيانات �� جدول 

 جميع الس�ان �� �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر ودولة ال�و�ت �عتمدون أساسو 
ً
ع�� الوقود والتكنولوجيا النظيفت�ن.  بينما بلغت �سبة  ا

 ع�� الوق�� اململكة العر�ية السعودية الس�ان 
ً
و��  ، م2017عام  %100النظيفة والتكنولوجيا % 93.9النظيف ود الذين �عتمدون أساسا

  .م2014وذلك �� عام  % �عتمدون ع�� الوقود النظيف98.9�عتمدون ع�� التكنولوجيا النظيفة و من الس�ان % 99.3 هناك سلطنة عمان

 

، ففي اس��اليا بلغت �سبة الس�ان الذين م2016عام لحول الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة تم اختيار ثالث دول توفرت حولها بيانات 

 ع�� الوقود والتكنولوجيا النظيف�ن أك�� من 
ً
  %.5% و�� موزمبيق أقل من 61% و�� شرق وجنوب آسيا 95�عتمدون أساسا

 

 ع�2.1.7 : املؤشر 2.7 جدول 
ً
 (%)  م2017 – 2014للف��ة  � الوقود والتكنولوجيا النظيف�ن:  �سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا

 نوع ا�خدمة
 *اإلمارات

 م2017

  البحر�ن

 م2017

 السعودية

 م2017

 عمان

 م2014

 قطر

 م2017

 الكو�ت

 م2016

 الوقود النظيف
98.30 

100 93.90 98.90 100 100 

099.3 100 100 التكنولوجيا النظيفة  100 100 

 *  كال ا�خدمت�ن معا 

 

 ع�� الوقود والتكنولوجيا النظيف�ن عام :  2.7م�حق جدول 
ً
 (%) م2016�سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا

 اس��اليا  آسيا  شرق وجنوب شرق   الن�و�ج

%61 % 95أك�� من   % 95أك�� من  
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2016دول ومناطق أخرى 2017دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

%

 ع�� الوقود النظيف عام : 2.7ش�ل 
ً
(%)م 2017�سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا

: مالحظات

شرق وجنوب آسيا العمود يمثل النسبة الفعلية       . 2%         95أك�� من اس��اليا والن�و�ج النسبة. 1

البيانات كما وردت �� قاعدة بيانات أألمم املتحدة لهذه الدول واملناطق  * 
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دول مجلس �عت�� مساهمة حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك  ال��ائي للطاقة متدنية جدا �� الدول ال�ي توفرت حولها بيانات �� 

فإن مساهمة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك ال��ائي  3.7% �� أفضل ا�حاالت، فكما �ش�� جدول 0.26، حيث لم تتجاوز التعاون 

%.  ولم 0.1و�� دولة ال�و�ت  م2017عام % 0.0م، و�� مملكة البحر�ن 2016% عام 0.26العر�ية املتحدة بلغت  اإلماراتة للطاقة �� دول

  لس التعاون لدول ا�خليج العر�ية.تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� مج

 

بلغت  م2015عام سبيل املثال ��  �مجموع اس��الك الطاقة، فع�ية من ولكن �� املناطق األخرى �� العالم �ساهم الطاقة املتجددة بنسب عال

  %.3.23% و�� األردن 12.41و�� الص�ن بلغت النسبة ، %43.79��ائي للطاقة �� ال��از�ل ال حصة  الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك

 

 (%) م2017 – 2015للف��ة  :  حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك  ال��ائي للطاقة1.2.7 : املؤشر 3.7 جدول 

 **الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن *اإلمارات السنة

2015 0.24 0.0 ... ... ... ... 

2016 0.26 0.0 ... ... ... 0.10 

2017 ... 0.0 ... ... ... 0.10 

 املنتجة من مصادر نظيفة من مجموع الكهر�اء املنتجة %* �سبة الكهر�اء 

 ** بيانات دولة ال�و�ت �عكس انتاج الطاقة البديلة والطاقة الشمسية والر�اح.

 

 (%) م2015عام  حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك  ال��ائي للطاقة:   3.7م�حق جدول 

  اس��اليا   اليابان ن�و�جال

57.8 6.3 9.2 
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8
 العمل الالئق ونمو

اإلقتصاد
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�عز�ز النمو االقتصادي املطرد والشامل ل�جميع واملستدام، والعمالة ال�املة واملنتجة،  - 8الهدف 

 ل�جميع وتوف�� العمل الالئق
 

خالل الف��ة   دول مجلس التعاون ��  (بالدوالر) تراوح معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي.1

  .م)2017% (�� دولة الكو�ت عام 6.2- م) و 2017% (�� البحر�ن عام 6.58ب�ن  م 2017م و 2015

�� الدول ال�ي ف��ا �عض  ، وت��كز البطالة �ش�ل أسا�ىي ب�ن فئة الشبابدول مجلس التعاون معدالت البطالة  منخفضة جدا �� .2

 .البطالة

و�� قر�بة من مثيال��ا ��  دول مجلس التعاون ف اآل�� ل�ل مائة ألف �سمة مرتفع �� االصر عدد فروع املصارف التجار�ة وأجهزة .3

 .م2016لعام  الدول املتقدمة

 

أن معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي(بالدوالر) غلبت عليھ خاصية ال��اجع،  1.8�ش�� البيانات �� جدول 

، و�� مملكة م2017عام % 0.8م ومن ثم ا�� 2016% عام 3.0م ا�� 2015% عام 5.1ففي دولة االمارت العر�ية املتحدة تراجع املعدل من 

% عام 1.69.  بينما �� اململكة العر�ية السعودية انخفض املعدل من م2017عام  %6.58إ��  م 2016% عام 4.61-من معدل ارتفع البحر�ن 

%  4.46-م إ�� 2015% عام 0.55و�� سلطنة عمان انخفض املعدل من م. 2017% عام 3.37 –ثم إ��  م2016عام % 0.65-م إ�� 2015

 )%2.90-من  (املعدل  ارتفع ، و�� دولة ال�و�ت م2016% عام 0.74 –إ��  م2015% عام 0.27-و�� دولة قطر انخفض املعدل من . م2017عام

  م.2017عام  % 6.2إ��  م 2015عام 

 

� و�الحظ من خالل البيانات املتوفرة أن معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي(بالدوالر) �� مناطق أخرى �

% ع�� 1.3م و2016% �� الهند �� عام 5.88م و 2016% �� أورو�ا وأمر��ا الشمالية عام 1.32حيث بلغ  م2016عام العالم �ان موجبا خالل 

  ).1.8م (م�حق جدول 2016 مستوى العالم �� عام

 

 (%) م2017 – 2015للف��ة  بالدوالر)مقاسا :  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي(1.1.8 : املؤشر 1.8 جدول            

  الكو�ت   قطر   عمان  السعودية  لبحر�نا  اإلمارات السنة

2015 5.10 -2.52 1.69 0.55   0.27- -2.90 

2016 3.00   -4.61 -0.65 -0.70  0.74- -1.90 

2017 0.80 6.58 -3.37   -4.46 ... -6.20 

 

 م (%)2016) عام بالدوالرالفرد من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي(معدل النمو السنوي لنصيب : 1.8م�حق جدول 

 أورو�ا وأمر��ا الشمالية  الهند  العالم 

1.3 5.88 1.32 

 

 
 

كما هو مب�ن �� جدول  إ�� أخرى ومن سنة إ�� أخرى أيضا �ح�� اإلجما�� فقد تفاوت من دولةأما معدل نمو نصيب الفرد العامل من الناتج ا

بلغ املتحدة العر�ية  اإلماراتجدول نجد أن معدل نمو نصيب الفرد العامل  من الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� دولة ا�. فمن خالل البيانات �� 2.8

 ارتفعم، و�� سلطنة عمان 2016% عام 0.26م إ�� 2015% عام 0.38م، و�� املقابل انخفض املعدل �� مملكة البحر�ن من 2017عام % 10.2

م 2016% عام 0.12-م إألى 2015% عام 31.0-م، بينما ارتفع املعدل �� دولة قطر من 2017% عام 1.78 -م إ�� 2015% عام 2.04-املعدل من 

  م.2016عام  %1.6 –م إ�� 2015% عام 6.5-%. و�� دولة ال�و�ت ارتفع املعدل من 0.10م ليصل إ�� 2017وأصبح موجبا �� عام 

 

مع دول أخرى �� العالم نرى أن معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� االجما��  مجلس التعاون دول وعند مقارنة 

%، 0.7بواقع  بر�طانيا وأيرلندا الشمالية، وم �� الدول ال�ي تم اختيارها؛ و��: 2017) �ان موجبا �� عام األمر��ي بالدوالرمقاسا ا�حقيقي (

  %.1.5 والواليات املتحدة األمر�كية%، 7.1الص�ن و %، 1.3كندا و 

 

 للف��ة )األمر��ي بالدوالر مقاسا :  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي (1.2.8 : املؤشر  2.8 جدول 

 (%) م2017 – 2015

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 ... 0.38 ... -2.04 -31.0 -6.5 

2016 .... 0.26 ... -3.04 -0.12 -1.6 

2017 10.2 … ... - 1.78 0.10 ... 

 

 

 م (%)2017عام  )األمر��ي بالدوالر مقاسا معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي (:  2.8م�حق جدول 

  بر�طانيا وأيرلندا الشمالية كندا  الص�ن   الواليات املتحدة األمر�كية

1.5 7.1 1.3 0.7 
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%

م2017-2016للف��ة ) بالدوالر(معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي : 1.8ش�ل 
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، ولكن يالحظ أ��ا مرتفعة ب�ن 3.8ع�� املستوى اإلجما�� كما هو مب�ن �� جدول  دول مجلس التعاون �عت�� معدالت البطالة منخفضة جدا �� 

 %15.4دولة ال�و�ت �� البطالة ب�ن الشباب �� هذه الفئة العمر�ة  معدلسنة �� دولة ال�و�ت، فقد بلغ  24 -15فئة الشباب �� الفئة العمر�ة 

باستثناء اململكة العر�ية م منخفضة 2017.  أما با�� الفئات العمر�ة و�� جميع الدول ف�انت معدالت البطالة عام م2016/2017عام 

% 47.5سنة  19-15�� الفئة العمر�ة معدل البطالة حيث بلغ الفئات العمر�ة الصغ��ة،  �� السعودية حيث �انت معدالت البطالة مرتفعة

% �� الفئة العمر�ة 0.4�لما ارتفع العمر لتصل ا�� ويستمر معدل البطالة باالنخفاض سنة،  24-20% �� الفئة العمر�ة 31.3، و م2017عام 

م 2017% ب�ن الذ�ور عام 3.4بلغ املعدل م، و�الحظ أيضا وجود تفاوت �� معدالت البطالة ب�ن الذ�ور واالناث حيث 2017سنة عام  60-64

 .  % ب�ن االناث �� نفس العام21و ارتفع ا�� 

 

 معدلالعر�ية املتحدة بلغ  اإلماراتوعند مقارنة معدالت البطالة ب�ن الذ�ور واالناث، نجد أ��ا أع�� ب�ن االناث مقارنة مع الذ�ور، ففي دولة 

 % ب�ن الذ�ور 0.7 معدل البطالة ، و�� سلطنة عمان بلغ%2.5اجما�� البطالة �لغ و ب�ن االناث % 6.8 % و1.4م ب�ن الذ�ور 2017البطالة عام 

% و��ن االناث 0.1البطالة ب�ن الذ�ور  معدل، و�� دولة قطر بلغ %1.7بلغ اجما�� البطالة �� السلطنة �� ح�ن م 2017% ب�ن االناث عام 6.9و 

  م.2016/2017% خالل الف��ة 5.8% و��ن االناث 0.9�ن الذ�ور البطالة ب معدلم، و�� دولة ال�و�ت بلغ 2017% عام 0.6

 

فراد عند مقارنة هذه املعدالت مع مثيال��ا �� دول ومناطق أخرى نجد أ��ا أد�ى م��ا جميعا، فع�� سبيل املثال بلغت معدالت البطالة ب�ن األ 

% عام 6.42أورو�ا وأمر��ا الشمالية بلغت % ب�ن االناث، و�� 5.66% ب�ن الذ�ور و 5.44م بواقع 2017% عام 5.54 �� اس��اليا سنة فأك�� 15

% 4.52% بواقع 5.28م 2017% ب�ن االناث، وع�� مستوى الدول األقل نموا بلغ معدل البطالة عام 6.35% ب�ن الذ�ور و 6.48بواقع  م2017

 قو�الحظ من هذه املعطيات أيضا أن الفجوة �� معدالت البطالة ب�ن الذ�ور واالناث �� هذه املناطق أضي % ب�ن االناث. 6.31ب�ن الذ�ور و 

  ال�ي توفرت حولها بيانات تفصيلية. دول مجلس التعاون �ا �� مثيال� من
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%

-2016��ة للف) بالدوالر(معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي : 2.8ش�ل 

(%)م 2017

ال تتوفر بيانات من السعودية* 

 (%) م2017عام  :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة2.5.8: املؤشر 3.8جدول 

 الكو�ت قطر مانع *البحر�ن  اإلمارات البيان

 0.9 0.1 0.7 ... 1.4 ذ�ور 

 5.8 0.6 6.9 ... 6.8 إناث

 15.5 0.5 ... ... 7.7 سنة 24 - 15

34-25 2.5 ... ... 0.1 4.1 

44-35 1.6 ... ... 0.1 0.5 

54-44 1.4 ... ... 0 0.4 

55+ 0.9 ... ... 0 0.5 

 2.2 ...  1.7 4.3 2.5  إجما�� 

 م2016*:  بيانات عام 

 

 (%) م2017عام  :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة2.5.8(تا�ع): املؤشر  3.8جدول          

 السعودية 

                معدل البطالة البيان

 3.4 ذكور 

 21.0 إناث

15 - 19 47.5 

20 - 24 31.3 

25 - 29 14.6 

30 - 34 6.6 

35 - 39 3.0 

40 - 44 1.2 

45 - 49 .90 

50 - 54 .30 

55 - 59 0.5 

60 - 64 0.4 

 ... إجما�� 

 

 م (%)2017عام  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة  :3.8�حق جدول م   

 سنة + 15 اس��اليا   أورو�ا وأمر��ا الشمالية الدول األقل نموا 

 ذ�ور  5.44 6.48 3.35

 إناث 5.66 6.35 2.84

 كال ا�جنس�ن  5.54 6.42 3.13

 

 (%) م2017عام  :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة2.5.8: املؤشر 3.8جدول 

 الكو�ت قطر مانع *البحر�ن  اإلمارات البيان

 0.9 0.1 0.7 ... 1.4 ذ�ور 

 5.8 0.6 6.9 ... 6.8 إناث

 15.5 0.5 ... ... 7.7 سنة 24 - 15

34-25 2.5 ... ... 0.1 4.1 

44-35 1.6 ... ... 0.1 0.5 

54-44 1.4 ... ... 0 0.4 

55+ 0.9 ... ... 0 0.5 

 2.2 ...  1.7 4.3 2.5  إجما�� 

 م2016*:  بيانات عام 

 

 (%) م2017عام  :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة2.5.8(تا�ع): املؤشر  3.8جدول          

 السعودية 

                معدل البطالة البيان

 3.4 ذكور 

 21.0 إناث

15 - 19 47.5 

20 - 24 31.3 

25 - 29 14.6 

30 - 34 6.6 

35 - 39 3.0 

40 - 44 1.2 

45 - 49 .90 

50 - 54 .30 

55 - 59 0.5 

60 - 64 0.4 

 ... إجما�� 

 

 م (%)2017عام  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة  :3.8�حق جدول م   

 سنة + 15 اس��اليا   أورو�ا وأمر��ا الشمالية الدول األقل نموا 

 ذ�ور  5.44 6.48 3.35

 إناث 5.66 6.35 2.84

 كال ا�جنس�ن  5.54 6.42 3.13

 

 (%) م2017عام  :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة2.5.8: املؤشر 3.8جدول 

 الكو�ت قطر مانع *البحر�ن  اإلمارات البيان

 0.9 0.1 0.7 ... 1.4 ذ�ور 

 5.8 0.6 6.9 ... 6.8 إناث

 15.5 0.5 ... ... 7.7 سنة 24 - 15

34-25 2.5 ... ... 0.1 4.1 

44-35 1.6 ... ... 0.1 0.5 

54-44 1.4 ... ... 0 0.4 

55+ 0.9 ... ... 0 0.5 

 2.2 ...  1.7 4.3 2.5  إجما�� 

 م2016*:  بيانات عام 

 

 (%) م2017عام  :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة2.5.8(تا�ع): املؤشر  3.8جدول          

 السعودية 

                معدل البطالة البيان

 3.4 ذكور 

 21.0 إناث

15 - 19 47.5 

20 - 24 31.3 

25 - 29 14.6 

30 - 34 6.6 

35 - 39 3.0 

40 - 44 1.2 

45 - 49 .90 

50 - 54 .30 

55 - 59 0.5 

60 - 64 0.4 

 ... إجما�� 

 

 م (%)2017عام  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة  :3.8�حق جدول م   

 سنة + 15 اس��اليا   أورو�ا وأمر��ا الشمالية الدول األقل نموا 

 ذ�ور  5.44 6.48 3.35

 إناث 5.66 6.35 2.84

 كال ا�جنس�ن  5.54 6.42 3.13
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فروع �� اململكة  9سنة فأك��  بلغ  15أن عدد فروع املصارف التجار�ة ل�ل مائة ألف من الس�ان �� الفئة العمر�ة  4.8�ش�� البيانات �� جدول 

عدد أجهزة الصراف اآل�� ل�ل مائة ألف  فرع، بينما بلغ 13.5فرع و�� دولة ال�و�ت  12.3م، و�� سلطنة عمان 2016العر�ية السعودية عام 

جهاز   63.2جهاز �� اململكة العر�ية السعودية و  75م و 2016جهاز �� مملكة البحر�ن عام  52سنة فأك��  15من الس�ان �� الفئة العمر�ة 

 سنة فأك�� .  15�� دولة ال�و�ت ل�ل مائة ألف من الس�ان 

 

أن متوسط عدد فروع البنوك التجار�ة ��  4.8مع مناطق أخرى �� العالم نجد من خالل م�حق جدول  مجلس التعاون دول وملقارنة الواقع �� 

جهاز، و��  222.99سنة فأك��، وعدد أجهزة الصراف اآل��  15فرع ل�ل مائة ألف من الس�ان �� الفئة العمر�ة  22.94م بلغ 2016كندا عام 

 121.02فرع و عدد أجهزة الصراف اآل��  13.46سنة فأك��  15التجار�ة ل�ل مائة ألف من الس�ان البنوك بلغ عدد فروع  م2016أملانيا عام 

، وعدد م2016عام  سنة فأك�� 15الفئة العمر�ة  فرع ل�ل مائة األف من الس�ان �� 34.1بلغ عدد فروع البنوك التجار�ة  اليابانجهاز، و�� 

 سنة فأك��. 15أألف من الس�ان  جهاز ل�ل مائة 128أجهزة الصراف اآل�� 
 

 م2017الس�ان البالغ�ن عام  ف اآل�� ل�ل مائة ألف �سمة منا:  عدد فروع املصارف التجار�ة وأجهزة الصر 1.10.8 : املؤشر 4.8 جدول          

 الكو�ت   قطر عمان   السعودية  البحر�ن *  اإلمارات البيان

عدد فروع املصارف التجار�ة ل�ل 

 سنة فأك�� 15من الس�ان  100,000
110.84 … 9 12.3 … 513.  

عدد أجهزة الصراف اآل�� ل�ل 

 سنة فأك�� 15من الس�ان  100,000
257.47 52 75 … … 63.2 

 2016*:  بيانات عام 

 : املتوفر عدد الس�ان اإلجما�� (جميع فئات العمر) و�جما�� فروع املصارف (ليس املصارف التجار�ة)1

 الس�ان اإلجما�� (جميع فئات العمر): املتوفر عدد 2
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ذ�ور  إناث

  سنة وأك��) 15(األفراد  عدد فروع املصارف التجار�ة وأجهزة الصرف اآل�� ل�ل مائة ألف �سمة من الس�ان البالغ�ن   4.8م�حق جدول 

 البيان م2016كندا  م2015أملانيا   2016اليابان 

 100,000فروع البنوك التجار�ة ل�ل  22.94 13.46 34.1

 عدد أجهزة الصراف اآل�� 222.99 )م2015عام (  121.02 128
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إقامة ب�ى تحتية قادرة ع�� الصمود، وتحف�� التصنيع الشامل ل�جميع واملستدام، و��جيع  - 9الهدف 

 االبت�ار
 

 .�عيشون ع�� �عد كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع الفصول  دول مجلس التعاون س�ان الر�ف ��  معظم.1

 .�� الدول املتقدمة مثيال��ا دول مجلس التعاون تضا�� �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجموع العمالة �� .2

 .�� الدول املتقدمة مثيال��اأقل من  التعاون دول مجلس �� العاملون �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  ل�ل مليون �سمة .3

 .مثيال��ا �� الدول املتقدمة دول مجلس التعاون تتجاوز �سبة الس�ان املشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول �� .4

 

 البيانات واملعلومات املتوفرة حول �سبة س�ان الر�ف الذين �عيشون ع�� �عد كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة 1.9�عرض جدول 

ودولة ال�و�ت.  بينما تفيد البيانات  �ش�� ا�جدول أن مفهوم الر�ف ال ينطبق ع�� �ل من مملكة البحر�نكما لالستعمال �� جميع الفصول، ف

% من 92.5كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع الفصول، و �عد % من س�ان الر�ف �� دولة قطر �عيشون ع�� 100أن 

  �� سلطنة عمان �عيشون ع�� �عد كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع الفصول.س�ان الر�ف 

 

 .دول مجلس التعاون ال تتوفر بيانات عن مناطق ودول أخرى �� العالم الم�انية املقارنة بي��ا و��ن الواقع �� 

 

 للف��ة كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع الفصول :  �سبة س�ان الر�ف الذين �عيشون ع�� �عد 1.1.9:  املؤشر 1.9جدول 

 (%) م2017 – 2011 

 الكو�ت قطر عمان  (القرى فقط) السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2011 ... na ... 92.5 na na 

2015 ... na ... ... na na 

2016 ... na ... ... na na 

2017 ... na ... ... na na 

 

العر�ية  اإلمارات% �� دولة 8.8أن القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� بلغت  2.9�ش�� البيانات �� جدول 

م.  2017% �� دولة قطر عام 9.31م و 2017% �� سلطنة عمان عام 9.8، و م2017% �� مملكة البحر�ن عام 14.6، وم2017عام  املتحدة

م، 2017عام  العر�ية املتحدة اإلمارات�� دولة  دوالر 3613.7فبلغ  اعة التحو�لية بالدوالر األمر��يضافة للصنالفرد من القيمة املأما نصيب 

  م.2017دوالر �� دولة قطر عام  102,118�� سلطنة عمان، و م2017دوالر عام  1584.9و م، 2016دوالر �� مملكة البحر�ن عام  1252.6 و

 

 2.9مع مناطق أخرى، نرى �� م�حق جدول  دول مجلس التعاون مقارنة �سبة مساهمة الصناعة التحو�لية �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� لوعند  

% 31.63 �نسبة، و م2017�� جنوب شرق آسيا عام من الناتج ا�ح�� االجما�� % 25.95بنحو أن القيمة املضافة للصناعة التحو�لية �ساهم 

  .م2017% �� الواليات املتحدة األمر�كية عام 11.45م و 2017عام  % �� أملانيا21.13�نسبة م، و 2017عام  الص�ن�� 

 

 

 

 

 من القيمة املضافة للصناعة ��، و نصيب الفردا:  القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجم1.2.9 : املؤشر 2.9 جدول 

 (%) م 2017عام 

 الكو�ت قطر مانع السعودية البحر�ن   اإلمارات السنة

القيمة املضافة للصناعة التحو�لية 

 كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��
8.8 14.6 ... 9.8 9.31 7.0 

نصيب الفرد من القيمة املضافة  

 للصناعة التحو�لية (بالدوالر)
3,613.7 1,200.8 ... 584.9,1  102,118.0  2,056.5 

 

 

 (%) م2017عام  لناتج ا�ح�� اإلجما��القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من ا: 2.9م�حق جدول 

 شرق وجنوب شرق آسيا   الص�ن أملانيا   األمر�كيةالواليات املتحدة 

11.5 21.1 31.6 26.0 

 

 

 
 

العر�ية بلغت �سبة  اإلماراتالبيانات املتوفرة حول �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة، ففي دولة  3.9�عرض جدول 

 12.0م إ�� 2015% عام 14.2و�� مملكة البحر�ن انخفضت النسبة من ، م2017عام % 9.0العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة 

% عام 7.2و م 2015% عام 8.2ل العمالة م�� اململكة العر�ية السعودية بلغت �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجوم، 2016عام 

% عام 11.0م وارتفعت إ�� 2016% عام 10.9إ��  م2015عام % 11.6و�� سلطنة عمان انخفضت النسبة من  ، م2017% عام .10م و 2016

النسبة  بلغتبينما �� دولة ال�و�ت  م. 2017و  م2016% عامي 7.0م واستقرت ع�� 2015% عام 6.1و�� دولة قطر بلغت النسبة  م. 2017

  م.2015% عام 11.7م و2017% عام 11.6م و 2016% عام 11.4

0

5

10

15

20

25

30

35

اإلمارات 

2017

البحر�ن 

2017

السعودية 

2016

ال�و�ت 2017قطر 2017عمان 

2017

الواليات 

املتحدة 

األمر�كية 

شرق وجنوبالص�نأملانيا 

شرق آسيا 
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(%)م 2017-2016القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� للف��ة : 1.9ش�ل %

ال تتوفر بيانات السعودية* 

 من القيمة املضافة للصناعة ��، و نصيب الفردا:  القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجم1.2.9 : املؤشر 2.9 جدول 

 (%) م 2017عام 

 الكو�ت قطر مانع السعودية البحر�ن   اإلمارات السنة

القيمة املضافة للصناعة التحو�لية 

 كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��
8.8 14.6 ... 9.8 9.31 7.0 

نصيب الفرد من القيمة املضافة  

 للصناعة التحو�لية (بالدوالر)
3,613.7 1,200.8 ... 584.9,1  102,118.0  2,056.5 

 

 

 (%) م2017عام  لناتج ا�ح�� اإلجما��القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من ا: 2.9م�حق جدول 

 شرق وجنوب شرق آسيا   الص�ن أملانيا   األمر�كيةالواليات املتحدة 

11.5 21.1 31.6 26.0 

 

 

 
 

العر�ية بلغت �سبة  اإلماراتالبيانات املتوفرة حول �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة، ففي دولة  3.9�عرض جدول 

 12.0م إ�� 2015% عام 14.2و�� مملكة البحر�ن انخفضت النسبة من ، م2017عام % 9.0العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة 

% عام 7.2و م 2015% عام 8.2ل العمالة م�� اململكة العر�ية السعودية بلغت �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجوم، 2016عام 

% عام 11.0م وارتفعت إ�� 2016% عام 10.9إ��  م2015عام % 11.6و�� سلطنة عمان انخفضت النسبة من  ، م2017% عام .10م و 2016

النسبة  بلغتبينما �� دولة ال�و�ت  م. 2017و  م2016% عامي 7.0م واستقرت ع�� 2015% عام 6.1و�� دولة قطر بلغت النسبة  م. 2017

  م.2015% عام 11.7م و2017% عام 11.6م و 2016% عام 11.4
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(%)م 2017-2016القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� للف��ة : 1.9ش�ل %

ال تتوفر بيانات السعودية* 

 من القيمة املضافة للصناعة ��، و نصيب الفردا:  القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجم1.2.9 : املؤشر 2.9 جدول 

 (%) م 2017عام 

 الكو�ت قطر مانع السعودية البحر�ن   اإلمارات السنة

القيمة املضافة للصناعة التحو�لية 

 كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��
8.8 14.6 ... 9.8 9.31 7.0 

نصيب الفرد من القيمة املضافة  

 للصناعة التحو�لية (بالدوالر)
3,613.7 1,200.8 ... 584.9,1  102,118.0  2,056.5 

 

 

 (%) م2017عام  لناتج ا�ح�� اإلجما��القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من ا: 2.9م�حق جدول 

 شرق وجنوب شرق آسيا   الص�ن أملانيا   األمر�كيةالواليات املتحدة 

11.5 21.1 31.6 26.0 

 

 

 
 

العر�ية بلغت �سبة  اإلماراتالبيانات املتوفرة حول �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة، ففي دولة  3.9�عرض جدول 

 12.0م إ�� 2015% عام 14.2و�� مملكة البحر�ن انخفضت النسبة من ، م2017عام % 9.0العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة 

% عام 7.2و م 2015% عام 8.2ل العمالة م�� اململكة العر�ية السعودية بلغت �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجوم، 2016عام 

% عام 11.0م وارتفعت إ�� 2016% عام 10.9إ��  م2015عام % 11.6و�� سلطنة عمان انخفضت النسبة من  ، م2017% عام .10م و 2016

النسبة  بلغتبينما �� دولة ال�و�ت  م. 2017و  م2016% عامي 7.0م واستقرت ع�� 2015% عام 6.1و�� دولة قطر بلغت النسبة  م. 2017

  م.2015% عام 11.7م و2017% عام 11.6م و 2016% عام 11.4
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(%)م 2017-2016القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� للف��ة : 1.9ش�ل %

ال تتوفر بيانات السعودية* 



89

تقـرير رصد التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير الثاني  | فبراير 2018 م 

88

تقـرير رصد التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير الثاني  | فبراير 2018 م 

 

سبيل املثال كما هو مب�ن �� م�حق جدول  �، فع�م2017متناسقة مع الواقع �� الدول املتقدمة عام  دول مجلس التعاون و�عت�� النسب �� 

، و�� %19.04 أملانيا% و�� 9.37 كندام، و�� 2017% عام 16.11 اليابانبلغت �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة ��  3.9

  .%10.68بلغت النسبة  الواليات املتحدة األمر�كية
 

 (%)م 2017 – 2015للف��ة  الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة:  العمالة �� 2.2.9: املؤشر 3.9جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 ... 14.2 8.2 11.6 6.1 11.7 

2016 ... 12.0 7.2 10.9 7.0 11.4 

2017 9.0 ... 10.0  11.0 7.0 11.6 

 

 (%)م 2017عام  التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة�� الصناعة : مساهمة 3.9م�حق جدول 

 اليابان كندا  أملانيا  الواليات املتحدة األمر�كية 

10.68 19.04 9.37 16.11 

 

 

 
�� اإلجما�� �� دول مجلس البيانات املتوفرة حول النفقات ا�خصصة ألغراض البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح 4.9�عرض جدول 

م و  2015% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� عام 0.9العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  فقد بلغت �سبة االنفاق ع�� البحث والتطو�ر، التعاون 

م، و�� اململكة 2014% من اجما�� الناتج ا�ح�� عام 0.11 بلغت �سبة االنفاق ع�� البحث والتطو�ر �� مملكة البحر�نم،  و2016% عام 1.0

% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� 0.25و�� سلطنة عمان بلغت  م. 2017% عام 0.165م و 2016% عام 0.169العر�ية السعودية بلغت النسبة 

و�� دولة ال�و�ت بلغت النسبة   م،2015% عام 0.51و�� دولة قطر بلغت النسبة  م. 2017% عام 0.22م و 2016% عام 0.26م و 2015عام 

  م.2016% عام 0.01م و 2015% عام 0.02م و 2014% عام  0.01
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(%)م 2017-2016العمالة �� الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة للف��ة : 2.9ش�ل 

 

سبيل املثال كما هو مب�ن �� م�حق جدول  �، فع�م2017متناسقة مع الواقع �� الدول املتقدمة عام  دول مجلس التعاون و�عت�� النسب �� 

، و�� %19.04 أملانيا% و�� 9.37 كندام، و�� 2017% عام 16.11 اليابانبلغت �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة ��  3.9

  .%10.68بلغت النسبة  الواليات املتحدة األمر�كية
 

 (%)م 2017 – 2015للف��ة  الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة:  العمالة �� 2.2.9: املؤشر 3.9جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 ... 14.2 8.2 11.6 6.1 11.7 

2016 ... 12.0 7.2 10.9 7.0 11.4 

2017 9.0 ... 10.0  11.0 7.0 11.6 

 

 (%)م 2017عام  التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة�� الصناعة : مساهمة 3.9م�حق جدول 

 اليابان كندا  أملانيا  الواليات املتحدة األمر�كية 

10.68 19.04 9.37 16.11 

 

 

 
�� اإلجما�� �� دول مجلس البيانات املتوفرة حول النفقات ا�خصصة ألغراض البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح 4.9�عرض جدول 

م و  2015% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� عام 0.9العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  فقد بلغت �سبة االنفاق ع�� البحث والتطو�ر، التعاون 

م، و�� اململكة 2014% من اجما�� الناتج ا�ح�� عام 0.11 بلغت �سبة االنفاق ع�� البحث والتطو�ر �� مملكة البحر�نم،  و2016% عام 1.0

% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� 0.25و�� سلطنة عمان بلغت  م. 2017% عام 0.165م و 2016% عام 0.169العر�ية السعودية بلغت النسبة 

و�� دولة ال�و�ت بلغت النسبة   م،2015% عام 0.51و�� دولة قطر بلغت النسبة  م. 2017% عام 0.22م و 2016% عام 0.26م و 2015عام 

  م.2016% عام 0.01م و 2015% عام 0.02م و 2014% عام  0.01
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سبيل املثال كما هو مب�ن �� م�حق جدول  �، فع�م2017متناسقة مع الواقع �� الدول املتقدمة عام  دول مجلس التعاون و�عت�� النسب �� 

، و�� %19.04 أملانيا% و�� 9.37 كندام، و�� 2017% عام 16.11 اليابانبلغت �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة ��  3.9

  .%10.68بلغت النسبة  الواليات املتحدة األمر�كية
 

 (%)م 2017 – 2015للف��ة  الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة:  العمالة �� 2.2.9: املؤشر 3.9جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 ... 14.2 8.2 11.6 6.1 11.7 

2016 ... 12.0 7.2 10.9 7.0 11.4 

2017 9.0 ... 10.0  11.0 7.0 11.6 

 

 (%)م 2017عام  التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة�� الصناعة : مساهمة 3.9م�حق جدول 

 اليابان كندا  أملانيا  الواليات املتحدة األمر�كية 

10.68 19.04 9.37 16.11 

 

 

 
�� اإلجما�� �� دول مجلس البيانات املتوفرة حول النفقات ا�خصصة ألغراض البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح 4.9�عرض جدول 

م و  2015% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� عام 0.9العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  فقد بلغت �سبة االنفاق ع�� البحث والتطو�ر، التعاون 

م، و�� اململكة 2014% من اجما�� الناتج ا�ح�� عام 0.11 بلغت �سبة االنفاق ع�� البحث والتطو�ر �� مملكة البحر�نم،  و2016% عام 1.0

% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� 0.25و�� سلطنة عمان بلغت  م. 2017% عام 0.165م و 2016% عام 0.169العر�ية السعودية بلغت النسبة 

و�� دولة ال�و�ت بلغت النسبة   م،2015% عام 0.51و�� دولة قطر بلغت النسبة  م. 2017% عام 0.22م و 2016% عام 0.26م و 2015عام 

  م.2016% عام 0.01م و 2015% عام 0.02م و 2014% عام  0.01
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(%)م 2017-2016العمالة �� الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة للف��ة : 2.9ش�ل 

 

% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� ع�� 2.06أن الص�ن انفقت  4.9وعند مقارنة دول مجلس التعاون مع مناطق ودول أخرى، نرى من م�حق جدول 

م و�� الواليات املتحدة 2015% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� ع�� البحث والتطو�ر عام 1.85و�� أورو�ا تم انفاق م، 2015عام  �رو البحث والتط

عام �انت النسبة  اليابان% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� ع�� البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��، و�� 2.78األمر�كية تم انفاق 

  لناتج ا�ح�� اإلجما��.من ا %3.26 النسبة بلغت م2015

 
 (%) م2017 – 2014للف��ة  :  نفقات البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��1.5.9: املؤشر 4.9جدول 

 *الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2014 … 0.11 …   … 0.01 

2015 0.90 … … 0.25 0.51 0.02 

2016 01.0  … 0.169 0.26 … 0.01 

2017 … … 0.165 0.22 …  ... 

 *: تمثل بيانات جزئية لدولة ال�و�ت (نفقات البحث والتطو�ر لكال من مؤسسة ال�و�ت للتقدم العل�ي وجامعة ال�و�ت)

 

 

 (%) م2015عام  نفقات البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��: 4.9م�حق جدول 

 الص�ن  أورو�ا   األمر�كية الواليات املتحدة  اليابان

33.  2.8 1.9 2.1 

 

 

 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

السعودية 2014البحر�ن 2016اإلمارات 

2017

الواليات اليابان 2016ال�و�ت 2017قطر 2017عمان 

املتحدة 

2015األمر�كية 

2015الص�ن أورو�ا 

2015دول ومناطق أخرى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

%
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تقـرير رصد التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
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م و 2015عامل ل�ل مليون �سمة عام  2,004العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة بلغ عدد العامل�ن �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  

، و�� اململكة العر�ية السعودية بلغ م2014عام  ل�ل مليون من الس�ان عامل 493 العددبلغ  �� مملكة البحر�نم، و2016عام عامل  2,406

.  م2016ة عام مليون �سمعامل ل�ل  788و   م 2015عامل ل�ل مليون �سمة عام  785 م و2014عامل ل�ل مليون من الس�ان عام  781العدد 

�خص ل�ل  239م و 2016�خص ل�ل مليون �سمة عام  244و  م2015أ�خاص ل�ل مليون �سمة عام  208و�� سلطنة عمان بلغ العدد 

 م.2015�خص ل�ل مليون �سمة عام  1,168، و�� دولة قطر بلغ العدد م2017مليون �سمة عام 

 

 5.9املناطق متقدمة النمو ومتشا��ة مع الدول النامية.  فمن خالل م�حق جدول  أقل من مثيال��ا ��و�عت�� املعدالت �� دول مجلس التعاون 

م 2015�خص ل�ل مليون �سمة عام  3,306م و�� أورو�ا بلغ املعدل 2015�خص ل�ل مليون �سمة عام  4,460بلغ نرى أن املعدل �� اس��اليا 

�خص ل�ل مليون �سمة  5,173 اليابانم، بينما بلغ املعدل �� 2014�خص ل�ل مليون �سمة عام  4,255و�� الواليات املتحدة بلغ املعدل 

 .م2015عام 

 م2017 – 2014للف��ة  ن �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  ل�ل مليون �سمةل�العام عدد:  2.5.9: املؤشر 5.9جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2014 ... 493 781 ... ... ... 

2015 004,2  ... 785 208 1,168 ... 

2016 2,407 ... 788 244   ... 

2017 ... ... ... 239 ... ... 

 

 العاملون �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  ل�ل مليون �سمة: عدد 5.9م�حق جدول 

 م2015اس��اليا  م2015أورو�ا  م2015اليابان  م2014الواليات املتحدة األمر�كية 

4,255.0 5,173.0 3,306.4 4,460.4 
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تتوفر بيانات ال�و�تال* 

 

العر�ية املتحدة  اإلماراتدولة  أن جميع س�انبمول�ن �شبكة الهاتف النقال شحول �سبة الس�ان امل 6.9�ش�� البيانات املتوفرة �� جدول 

م و 2016% عام 96.01 سلطنة عمانمشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول، بينما بلغت النسبة ��  م2017عام دولة قطر و مملكة البحر�ن و 

  الدول األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. با�� م.  ولم تتوفر بيانات من2017% عام 99.04

 

��  �سبة التغطية أن  6.9�� م�حق جدول مع مناطق أخرى، فتش�� البيانات  دول مجلس التعاون وملقارنة �غطية شبكة الهاتف ا�حمول �� 

    %.99.9 اليابانو�� ، % 99.3و�� اس��اليا بلغت �سبة التغطية %، 99.0 بلغت أملانيا

 

 (%)م 2017 – 2016للف��ة  :  �سبة الس�ان املشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول 1.ج.9: املؤشر 6.9جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية * البحر�ن    اإلمارات السنة

2016 100 ... ... 96.0 100 ... 

2017 100 163 … 99.0 100 … 

 الس�انمن  100*  عدد االش��ا�ات �� الهاتف النقال ل�ل 

 

 (%)�سبة الس�ان املشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول : 6.9تا�ع جدول 

 م2017 أملانيا م2016اس��اليا   م2016  اليابان

99.9 99.3 99.0 
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10
 الحد من أوجه عدم

المساواة
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ا�حد من ا�عدام املساواة داخل البلدان وفيما بي��ا - 10الهدف   
 

أقل م��ا ��  دول مجلس التعاون حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعية �� �عت�� .1

 .الدول املتقدمة

بحسب البلدان  دول مجلس التعاون هناك نقص �� البيانات املتوفرة حول مجموع التدفقات ا�خصصة للتنمية من قبل .2

أنواع التدفقات (مثل املساعدة اإلنمائية الرسمية، واالستثمار األجن�ي املباشر، وغ��ها) باملليون دوالر أمر��ي  .املستفيدة و

 

ل دو أن العمل (بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية) �ساهم بنسب متفاوتة �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� ��  1.10�ش�� البيانات �� جدول 

، و�� مملكة م2016عام % 33.7العر�ية املتحدة  اإلمارات، فقد بلغت �سبة مساهمة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� لدولة مجلس التعاون 

م 2015% عام 28و�� اململكة العر�ية السعودية ارتفعت من  ،م2015عام % 32.2�� ح�ن �انت  م2016عام % 30.9البحر�ن بلغت النسبة 

% 37.6بينما �انت  م2016عام % 35.8و�� سلطنة عمان انخفضت �سبة مساهمة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� إ��  . م2016% عام 29إ�� 

% 39.8و�� دولة ال�و�ت ارتفعت النسبة من  م. 2016% عام 10.3م إ�� 2015% عام 6.2و�� دولة قطر ارتفعت النسبة من  . م2015عام 

  .م2016عام % 41.4إ��  م2015عام 

 

مع دول أخرى، نجد أن مساهمة العمل �� الدول األخرى أع�� منھ  دول مجلس التعاون وعند مقارنة حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� 

إيطاليا بلغت �سبة مساهمة ، و�� م2017عام % 55.1، ففي كندا بلغت �سبة مساهمة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� دول مجلس التعاون �� 

  %.50.4بلغت النسبة و�� تركيا %، 52.8العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� 

 

 (%) م2016 – 2015للف��ة  ومدفوعات ا�حماية االجتماعية األجور :  حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��، بما �� ذلك 1.4.10: املؤشر 1.10جدول      

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015  ... 32.2 28.0 37.6  6.2 39.8 

2016 33.7 30.9 29.0 35.8  10.3 41.4 

 )100الناتج ا�ح�� اإلجما�� * (حصة العمالة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� = مجموع �عو�ضات العامل�ن / *      

 

 (%) م2017عام  حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��: 1.10م�حق جدول 

 كندا  إيطاليا  تركيا 

50.4 52.8 55.1 

 

 

 

ا�حد من ا�عدام املساواة داخل البلدان وفيما بي��ا - 10الهدف   
 

أقل م��ا ��  دول مجلس التعاون حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعية �� �عت�� .1

 .الدول املتقدمة

بحسب البلدان  دول مجلس التعاون هناك نقص �� البيانات املتوفرة حول مجموع التدفقات ا�خصصة للتنمية من قبل .2

أنواع التدفقات (مثل املساعدة اإلنمائية الرسمية، واالستثمار األجن�ي املباشر، وغ��ها) باملليون دوالر أمر��ي  .املستفيدة و

 

ل دو أن العمل (بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية) �ساهم بنسب متفاوتة �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� ��  1.10�ش�� البيانات �� جدول 

، و�� مملكة م2016عام % 33.7العر�ية املتحدة  اإلمارات، فقد بلغت �سبة مساهمة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� لدولة مجلس التعاون 

م 2015% عام 28و�� اململكة العر�ية السعودية ارتفعت من  ،م2015عام % 32.2�� ح�ن �انت  م2016عام % 30.9البحر�ن بلغت النسبة 

% 37.6بينما �انت  م2016عام % 35.8و�� سلطنة عمان انخفضت �سبة مساهمة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� إ��  . م2016% عام 29إ�� 

% 39.8و�� دولة ال�و�ت ارتفعت النسبة من  م. 2016% عام 10.3م إ�� 2015% عام 6.2و�� دولة قطر ارتفعت النسبة من  . م2015عام 

  .م2016عام % 41.4إ��  م2015عام 

 

مع دول أخرى، نجد أن مساهمة العمل �� الدول األخرى أع�� منھ  دول مجلس التعاون وعند مقارنة حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� 

إيطاليا بلغت �سبة مساهمة ، و�� م2017عام % 55.1، ففي كندا بلغت �سبة مساهمة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� دول مجلس التعاون �� 

  %.50.4بلغت النسبة و�� تركيا %، 52.8العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� 

 

 (%) م2016 – 2015للف��ة  ومدفوعات ا�حماية االجتماعية األجور :  حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��، بما �� ذلك 1.4.10: املؤشر 1.10جدول      

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015  ... 32.2 28.0 37.6  6.2 39.8 

2016 33.7 30.9 29.0 35.8  10.3 41.4 

 )100الناتج ا�ح�� اإلجما�� * (حصة العمالة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� = مجموع �عو�ضات العامل�ن / *      

 

 (%) م2017عام  حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��: 1.10م�حق جدول 

 كندا  إيطاليا  تركيا 

50.4 52.8 55.1 

 

 

 

 
 

دوالر أمر��ي مليون مليون   8,143حول التدفقات ا�خصصة للتنمية بأن اململكة العر�ية السعودية خصصت  2.10�ش��  البيانات �� جدول 

مساعدات وقروض و مساهمات �� ا�جمعيات هذه التدفقات وشملت ، م2017مليون دوالر عام  4,678و م 2016عام  كمساعدات تنمو�ة

مليون دوالر أمر��ي و��  73.76بقيمة  م2015عام مساعدات مخصصة للتنمية دولة قطر وقدمت  ،واملنظمات والعون املتعدد األطراف

مليون دوالر أمر��ي (و�� بيانات جزئية مخصصة للمجاالت التالية: إفطار رمضان، بنية تحتية، �عليم، تمك�ن  139.26 بقيمة م2016عام 

مليون  1,448و  م 2015عام مليون دوالر أمر��ي كمساعدات تنمو�ة  1,517اقتصادي، دعم م��انية، �حة)، بينما قدمت دولة ال�و�ت 

 .م2016عام دوالر امر��ي 

 

 م2016 ملتوفرة �� قاعدة األمم املتحدة لعامفتش�� البيانات ا )3.10(م�حق جدول  مع دول مانحة أخرى  دول مجلس التعاون ة بيانات وملقارن

مليون دوالر، والواليات املتحدة األمر�كية  43,059.49مليون دوالر، وأملانيا قدمت  14,074.21أن اس��اليا قدمت مساعدات تنمو�ة بقيمة 

 مليون دوالر. 33,235.43
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كندا إيطاليا تركيا ال�و�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات 

2017دول ومناطق أخرى 2016دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

%

-2016ة حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��، بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعية للف�� 1.10ش�ل 

(%)م 2017
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، (املساعدات اإلنمائية املقدمة من الدول املانحة ا�� الدول املستفيدة من الدول) :  مجموع التدفقات ا�خصصة للتنمية1.ب.10: املؤشر 2.10جدول 

 مليون  – واالستثمار األجن�ي املباشر، وغ��ها)مصنفة بحسب البلدان املستفيدة والبلدان املانحة وأنواع التدفقات (مثل املساعدة اإلنمائية الرسمية، 

 م2017 – 2015للف��ة  دوالر أمر��ي 

 الكو�ت قطر* عمان السعودية  البحر�ن اإلمارات السنة

2015 ... ... ... … 73.76 1,517 

2016 ... ... 8,143 … 139.26 1,448 

2017 ... ... 4,678 ... ... ... 

 .جميع املصادر لعدم توفرها من  (�شمل: إفطار رمضان، بنية تحتية، �عليم، تمك�ن اقتصادي، دعم م��انية، �حة) املساعدات التنمو�ة جزئية:   مالحظة: �عت�� بيانات *  

 

 

  مجموع التدفقات ا�خصصة للتنمية، مصنفة بحسب البلدان املستفيدة والبلدان املانحة وأنواع التدفقات :  2.10جدول  م�حق        

 م2016عام  مليون دوالر أمر��ي –                               

 اس��اليا  أملانيا  الواليات املتحدة األمر�كية  

33,235.4 43,059.5 14,074.2 
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 ومستدامة جعل املدن واملستوطنات البشر�ة شاملة ل�جميع وآمنة وقادرة ع�� الصمود - 11الهدف 
 

      .دول مجلس التعاون تنعدم ظاهرة س�ان ا�حضر الذين �عيشون �� أحياء فق��ة، أو مستوطنات غ�� رسمية، أو مساكن غ�� الئقة �� .1

     .لة الوصول إ�� وسائل النقل العام، و�جميع فئا��م،  لد��م سهو دول مجلس التعاون جميع الس�ان �� .2

 تم فقط، م  نتيجة للكوارث2017عام  دول مجلس التعاون لم يتم إجالء أو نقل أي �خص ولم تحصل أية حالة وفاة أو إصابة �� .3

      تقديم مساعدات اغاثية �حاالت �� سلطنة عمان نتيجة الكوارث الطبيعية.

 �ش�ل مالئم �� املدن �� .4
ً
       .دول مجلس التعاون جميع النفايات ا�حضر�ة الصلبة املتولدة يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

 .م2017و ا�ح�� عام الوط�ي لد��ا اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر الكوارث ع�� املستو��ن  دول مجلس التعاون .5

 

دول مجلس أن مفهوم األحياء الفق��ة أو املستوطنات غ�� الرسمية غ�� موجودة أو ال تنطبق ع��  1.11�ش�� البيانات املتوفرة �� جدول 

% أو أن املفهوم ال ينطبق.  لذلك �عت�� هذا املؤشر متحقق 0النسبة الدول ال�ي وفرت البيانات حول هذا املؤشر بأن  أفادتحيث  ،التعاون 

 .م2017عام ح�ى  مجلس التعاون دول  ��

 

 (%) م2017عام  : �سبة س�ان ا�حضر الذين �عيشون �� أحياء فق��ة، أو مستوطنات غ�� رسمية، أو مساكن غ�� الئقة1.1.11 : املؤشر 1.11 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات نوع السكن

 na na na ... 0 ... أحياء فق��ة

 na na na ... 0 ... رسميةمستوطنات غ�� 

 na na na ... ... ... مساكن غ�� الئقة

 

توفرت بيانات من دولة قطر حول �سبة الس�ان الذين لد��م سهولة الوصول إ�� وسائل النقل العام، بحسب الفئة العمر�ة، ونوع ا�جنس، 

واأل�خاص ذوي اإلعاقة، حيث �ش�� البيانات أن جميع الس�ان بجميع فئا��م العمر�ة وحالة اإلعاقة �ستطيعون الوصول ا�� وسائل النقل 

 م.  2017العام �� عام 

 

:  �سبة الس�ان الذين لد��م سهولة الوصول إ�� وسائل النقل العام، بحسب الفئة العمر�ة، ونوع ا�جنس، واأل�خاص ذوي 1.2.11: املؤشر 2.11جدول 

 (%) م *2017عام  اإلعاقة،

 الكو�ت  قطر  البيان املتغ��

 100 100 ذ�ور  النوع االجتما��

 100 100 إناث  

 100 100 سنة 15أقل من  الفئة العمر�ة

 100 100 سنة 24 - 15  

 100 100 سنة 49 - 25  

 100 100 سنة فأك�� 50  

 ... 100 ذو اعاقة حالة االعاقة

 ... 100 بدون اعاقة  

 *:   ال تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

 

العر�ية املتحدة ومملكة البحر�ن  اإلماراتبأنھ لم تحدث أية خسائر نتيجة ال�وارث الطبيعية �� �ل من دولة  3.11�ش�� البيانات �� جدول 

بينما �انت هناك حاجة لتقديم مساعدات اغاثية لعدد من الس�ان �� سلطنة عمان نتيجة لل�وارث الطبيعية ودولة ال�و�ت، ودولة قطر 

حالة إغاثة جماعية عام  2,019و  ،م2016عام حالة  157و  م2015عام إغاثة فردية حالة  196م توزعت كما ي��: 2016و  م2015عام 

 م.2016حاالت عام  104 م و 2015

 

كسيك، فقد تم اختيار دولت�ن من املنطقة ودولة امل(أك�� الدول ال�ي �عرضت �خسائر نتيجة ال�وارث الطبيعية)  اخرى  وللمقارنة مع دول 

، نتيجة لل�وارث الطبيعيةم 2017عام  حالة 747بلغ  ماينماراملتحدة أن عدد الوفيات ��  األممالبيانات املتوفرة �� قاعدة بيانات  �ش��حيث 

 حالة 814حالة، بينما بلغ عدد الوفيات نتيجة ال�وارث الطبيعية  1,362و�� مصر �� نفس العام بلغ عدد الوفيات نتيجة ال�وارث الطبيعية 

 .3.11كما هو مب�ن �� م�حق جدول  م2017عام  املكسيك ��

 

 �خص 100,000ل�ل :  عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن الذين جرى نقلهم أو إجالؤهم نتيجة للكوارث، 1.5.11 : 3.11 جدول 

 م2017 - 2016للف��ة  

 الكو�ت  قطر السعودية البحر�ن اإلمارات نتيجة ال�ارثةنوع  السنة

2016 

  

  

 na na … na na وفاة

 na na … na na اصابة

 na na … na na اجالء

2017 

  

  

 na na … na na وفاة

 na na … na na اصابة

 na na … na na اجالء

 
 
 
   �خص 100,000ل�ل :  عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن الذين جرى نقلهم أو إجالؤهم نتيجة للكوارث، 1.5.11 : املؤشر 3.11 (تا�ع): جدول  

 عمان

م2017 2016م 2015م  

53.3 5.9 4.1 

 

 م2017عام  عدد الوفيات نتيجة الكوارث) ( 3.11م�حق جدول  

  املكسيك  ماينمار   مصر 

1,362 747 814 

 
  دول مجلس التعاون ��  بما �شمل البنية التحتية لم يتم توثيق خسائر ماليةسائر البشر�ة واملادية  نتيجة ال�وارث الطبيعية، فخا�و�� مجال 

  .4.11م كما يت�ح من جدول 2017 -2015خالل الف��ة ال�ي توفرت حولها بيانات 
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 �شمل كوارث تدم�� البنية التحتية :  ا�خسائر املباشرة  الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للناتج ا�ح�� االجما�� بما 2.5.11 : املؤشر 4.11 جدول 

 م2017 – 2015للف��ة  وانقطاع ا�خدمات األساسية

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 na na … … na na 

2016 na na … … na na 

2017 na na … … na na 

 

يتم جمعها ودولة ال�و�ت دولة قطر �ل من اململكة العر�ية السعودية و  أن جميع النفايات ا�حضر�ة الصلبة �� 5.11�ش�� البييانات �� جدول 

 �ش�ل مالئم
ً
الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام بلغت �سبة النفايات الصلبة ا�حضر�ة قد �� مم�لة البحر�ن ف، بينما بانتظام وتفريغها ��ائيا

 �ش�ل مالئم حوا��
ً
العر�ية املتحدة وسلطنة  اإلمارات.  ولم تتوفر بيانات حول �ل من دولة م2016و  2015عامي  % 94.0 وتفريغها ��ائيا

  م.2017 – 2015عمان للف��ة 

% من النفايات ا�حضر�ة الصلبة ع�� مستوى العالم 74.2أن حوا��  5.11وللمقارنة مع مناطق أخرى �� العالم، فكما يظهر �� م�حق جدول 

 �ش�ل مالئم وذلك عام 
ً
م، و�� أورو�ا وأمر��ا الشمالية 2016% �� اس��اليا عام 98.1م، وتبلغ النسبة 2017يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

 (%) م.2017% عام 89.6بلغت النسبة 

 

 �ش�ل مالئم من مجموع النفايات:  النسبة املئو 1.6.11 : املؤشر 5.11 جدول 
ً
 �ة للنفايات ا�حضر�ة الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

 م2017-2015 املتولدة �� املدينة 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 … 93.5 ...  … 100 100 

2016 … 94.3 100 … 100 100 

2017 … ... … … 100 100 

 

 

 �ش�ل مالئم من مجموع النفايات املتولدة �� املدي:  5.11م�حق جدول    
ً
 نةالنسبة املئو�ة للنفايات ا�حضر�ة الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

(%) 

 م2015اس��اليا  م2017أورو�ا وأمر��ا الشمالية  م2017العالم 

74.2 89.6 98.1 

 

 

 
 

ن دولة قطر حول متوسط حصة املساحة ال�ي �� فضاء مفتوح لالستخدام العام ل�جميع من بالتفاصيل املطلو�ة م �ش�� البيانات املتوفرة

% من الفضاء املفتوح لالستخدام 20أن  6.11، حيث �ش�� البيانات �� جدول %27.1م وال�ي تبلغ 2015دن لعام مجموع املساحة املبنية �� امل

 سنة، 15% من الفضاء املفتوح لالستخدام العام مخصص لألفراد أقل من 4مخصصة لإلناث.  فيما ان % م��ا 7.1العام مخصصة للذ�ور و 

، ولم تتوفر بيانات من با�� الدول حول سنة فأك��  25لألفراد  % مخصص19.3سنة، و  24 -15ألفراد �� الفئة العمر�ة ل% مخصص 3.8و

  هذا املؤشر.

 

:  متوسط حصة املساحة ال�ي �� فضاء مفتوح لالستخدام العام ل�جميع من مجموع املساحة املبنية �� املدن، بحسب الفئة 1.7.11 : املؤشر 6.11 جدول 

 (%) **م 2015عام   العمر�ة، ونوع ا�جنس، واأل�خاص ذوي اإلعاقة

   (%)قطر  *  البيان  املتغ��

 النوع االجتما��

  

  

     20.0 ذ�ور 

 7.1 إناث

 27.1 ذ�ور و�ناث

 الفئة العمر�ة

  

  

  

 4.0 سنة 15أقل من 

 3.8 سنة  24-15 

 19.3 سنة فأك�� 25

 27.1 جميع فئات األعمار

 حالة االعاقة

  

 ... ذو اعاقة

 ... دون اعاقة

 27.1   االجما��

 تخصيص تم   *: 
ً
 ل�جنس والفئات العمر�ة، بحيث ت�ون حصة �ل شر�حة س�انية من املساحة ما يقابل وز��ا الديموغرا��.مساحة الفضاء املفتوح ع�� الس�ان حسب توزيعهم النس�ي وفقا

 جلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية**:  ال تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� م
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2017الشمالية 

2015اس��اليا 

دول ومناطق أخرى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

%

 �ش� : 1.11ش�ل 
ً
ل مالئم من مجموع النسبة املئو�ة للنفايات ا�حضر�ة الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

(%)م 2017-2016النفايات املتولدة �� املدينة للف��ة 

عمانوسلطنة العر�ية املتحدةاإلماراتدولةال تتوفر بيانات ل�ل من* 
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 إنمائية حضر�ة و�قليمية  ودولة ال�و�ت قطر دولة�ل من أن جميع الس�ان ��  7.11�ش�� البيانات �� جدول 
ً
�عيشون �� مدن تنفذ خططا

لدول تأخذ �ع�ن االعتبار اإلسقاطات الس�انية واالحتياجات من املوارد، بينما لم تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون 

 م.2017ا�خليج العر�ية لعام 

 
�قليمية تأخذ �ع�ن االعتبار اإلسقاطات الس�انية :  �سبة الس�ان الذين 1.أ.11املؤشر  : 7.11 جدول   إنمائية حضر�ة و

ً
�عيشون �� مدن تنفذ خططا

 (%) م2017ة، عام واالحتياجات من املوارد، بحسب حجم املدين

 الكو�ت   قطر  * املتغ��

 100 100 تأخذ �ع�ن االعتبار اإلسقاطات الس�انية

 100 100 تأخذ �ع�ن االعتبار االحتياجات من املوارد

 100 100 االجما��

 **:  ال تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

 

ودولة  مملكة البحر�ن وسلطنة عمان ودولة قطرالعر�ية املتحدة و  اإلماراتدولة  من أن �ل دول مجلس التعاون تفيد املعلومات املتوفرة من و 

 .عن اململكة العر�ية السعوديةمعلومات و ا�ح��، بينما لم تتوفر القومي لد��ا اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر ال�وارث ع�� املستو��ن  ال�و�ت

 

 م2017عام  :  الدول ال�ي لد��ا اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر الكوارث ع�� املستو��ن القومي و ا�ح�� 2.ب.11 : املؤشر 8.11 جدول 

 
 الكو�ت  قطر   عمان  السعودية  البحر�ن   اإلمارات

هل يوجد لدى الدولة اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر الكوارث 

 ع�� املستو��ن القومي و ا�ح�� (�عم / ال)
 �عم �عم �عم … �عم �عم
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12
 اإلستهالك واإلنتاج

المسؤوالن



109 108

تقـرير رصد التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير الثاني  | فبراير 2018 م 

تقـرير رصد التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير الثاني  | فبراير 2018 م 

 ضمان وجود أنماط اس��الك و�نتاج مستدامة - 12الهدف 

 

توفرت حولها بيانات للف��ة منخفض (الدول ال�ي  دول مجلس التعاون متوسط نصيب الفرد من النفايات ا�خطرة املتولدة �� .1

 .)م2017 –م 2016

، ولكن يبدو أن قياس كمية النفايات املعاد تدو�رها ال �شمل جميع دول مجلس التعاون ��  ظاهرة قائمةدة تدو�ر النفايات ااع.2

 .املتولدةأنواع النفايات 

يتم ادراج  مفاهيم املواطنة العاملية و التعليم من أجل التنمية املستدامة (بما �� ذلك التعليم �� مجال �غ�� املناخ) �� السياسات .3

 .�ش�ل عام الوطنية للتعليم و�� املنا�ج و�� عملية إعداد املعلم�ن و �� تقييم الطلبة

 

% 34.2وأن ، م2015كغم عام  32.5من النفايات ا�خطرة املولدة بلغ قطر أن متوسط نصيب الفرد �� دولة  1.12�ش�� البيانات �� جدول 

 بلغ متوسطال�و�ت ، بينما �� دولة % يتم توج��ها ألغراض أخرى 16.0% يتم طمرها و 48.1% يتم حرقها و 1.6و  دة تدو�رهاام��ا يتم اع

دول ، وجميع النفايات ا�خطرة تتم معا�ج��ا.  ولم تتوفر بيانات عن با�� م2017كغم عام  1.2من النفايات ا�خطرة املولدة   نصيب الفرد

 .مجلس التعاون 
 

 م2017عام  :  نصيب الفرد من إجما�� النفايات ا�خطرة املولدة، �سبة النفايات ا�خطرة ال�ي تتم معا�ج��ا و�حسب نوع املعا�جة2.4.12: املؤشر 1.12جدول 

(%) 

 **الكو�ت  *قطر عمان السعودية البحر�ن   اإلمارات البيان

نصيب الفرد من إجما�� النفايات ا�خطرة 

 املولدة
 كغم 1.2 32.5كغم … … … …

�سبة النفايات ا�خطرة ال�ي تتم معا�ج��ا 

 :(%) و�حسب نوع املعا�جة
      

  34.2  … … … … إعادة تدو�ر

 … 1.6 … … … … ا�حرق 

 … 48.1 … … … … الطمر

 … 16.0 … … … … يتم توج��ها ألغراض اخرى 

 100 100 … … … … ا�جموع

 م2015*:  بيانات عام 

 *:  النفايات ا�خطرة �� دولة ال�و�ت تتضمن فقط النفايات الطبية فقط.*

 

 حجمم، و�لغ 2017% ع�� الصعيد الوط�ي عام 15أن معدل تدو�ر النفايات املولدة �� اململكة العر�ية السعودية بلغ  2.12يب�ن جدول 

، ألف طن 70حوا��  م2015عام النفايات ال�ي تم تدو�رها �� �� دولة قطر  كميةمليون طن، بينما بلغ  2.4النفايات ال�ي تم تدو�رها حوا�� 

و�لغ معدل إعادة التدو�ر ع�� الصعيد الوط�ي �� دولة ال�و�ت   (نفايات ا�شائية مولدة) م2017مليون طن عام  1.3ال�و�ت حوا�� و�� دولة 

  النفايات اال�شائية فقط). �شملم (2017% عام 8.5

 (%) :  معدل إعادة التدو�ر ع�� الصعيد الوط�ي، وعدد أطنان املواد ال�ي تمت إعادة تدو�رها1.5.12 : املؤشر 2.12 جدول 

 البيان
 اإلمارات

 م2017

البحر�ن 

 م2016

 السعودية

 م2017

 عمان

 م2017

 قطر

 م2015 

 الكو�ت* 

 م2017 

معدل إعادة التدو�ر ع�� الصعيد   

 % الوط�ي
… … 15.0 … ... 8.5 

املواد ال�ي تمت إعادة عدد أطنان 

 (مليون) تدو�رها
… … 2.4 … 0.1 

1.3 

 

 * النفايات اإل�شائية ال�ى �عاد تدو�رها    

      

� املناخ) وحول قياس املؤشر املتعلق بمدى ادراج �عليم املواطنة العاملية والتعليم من أجل التنمية املستدامة (بما �� ذلك التعليم �� مجال �غ�

فقد أفادت �ل من دولة قطر ودولة ال�و�ت بإدراج هذه املفاهيم ��  الوطنية للتعليم واملنا�ج و�عداد املعلم�ن و تقييم الطلبة�� السياسات 

عن ادراج أو عدم إدراج هذه املفاهيم ��   دول مجلس التعاون من با�� وفر معلومات ت.  ولم ت�� هذه الدول  إعداد املعلم�ن وتقييم الطلبة

 .)3.12(انظر جدول  والسياسات الوطنية للتعليم لد��ا.ج �املنا
 

 ) التعليم من أجل التنمية املستدامة (بما �� ذلك التعليم �� مجال �غ�� املناخ) ii) �عليم املواطنة العاملية و (i:  إ�� أي مدى (1.8.12 : املؤشر 3.12 جدول 

 م2017عام  (ج) إعداد املعلم�ن و (د) تقييم الطلبةتم إدراجهم ��: (أ) السياسات الوطنية للتعليم (ب) املنا�ج 

 الكو�ت  قطر   عمان  السعودية  البحر�ن   اإلمارات مجال إدراج املوضوع موضوع التعليم

 �عليم املواطنة العاملية

   

 �عم �عم … … … … السياسات الوطنية للتعليم

 �عم �عم … … … … املنا�ج

 �عم �عم … … … … إعداد املعلم�ن

 ال �عم … … … … تقييم الطلبة

التعليم من أجل التنمية 

املستدامة (بما �� ذلك 

  التعليم �� مجال �غ�� املناخ)

 �عم �عم … … … … السياسات الوطنية للتعليم

 �عم �عم … … … … املنا�ج

 ال �عم … … … … إعداد املعلم�ن

 ال �عم … … … … تقييم الطلبة

 

 قطر

 

سية لتحقيق قطر التعليم الشامل، العادل، ذو ا�جودة والنوعية العالية لفئات ا�جتمع �افة ��دف ت�و�ن رأس املال البشري الذي �ش�ل الرك��ة األساوفر دولة ت

ار �� تحقيق مبدأ التنمية املستدامة، كما و�عمل ع�� ��جيع التعليم املستمر وتوف�� فرصھ ل�جميع، وتضع الدول السياسات الوطنية ال�ي تضمن االستمر 

ستدامة، حيث تتضمن املساواة ب�ن ا�جنس�ن �� فرص التعليم والتعلم. و�الحظ بأن السياسات التعليمية بالدولة تؤكد ع�� ر�ط املنا�ج التعليمية بالتنمية امل

 ترتبط بالتغ�� املنا�� وآثاره، كما و�عمل ع�� إعداد
ً
ال�وادر التدريسية الكفؤة القادرة ع�� تدريس هذه املنا�ج  املنا�ج الدراسية �� �افة مراحل الدراسة دروسا

ن يدرسون املواد العلمية سواء �� إطار مقررات العلوم االجتماعية أو العلوم الصرفة، وكذلك تنظيم الدورات والورش التدر�بية ال�ي ترفع من كفاءة املعلم�ن الذي

وكذلك عقد ورش عمل خاصة بتقو�م املنا�ج التعليمية وتطو�رها بما يتما��ى مع أهداف التنمية ذات الصلة بموضوعات التنمية املستدامة و�غ�� املناخ، 

 .2030املستدامة 
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13
العمل المناخي
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 عاجلة للتصدي لتغ�� املناخ وآثاراتخاذ إجراءات  - 13الهدف 
 

�جميع املراحل التعليمية ابتداء من املرحلة  أفادت �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر بأ��ا تدمج القضايا التالية �� املنا�ج التعليمية

   :االبتدائية وان��اء بالتعليم العا��

     .التخفيف من �غ�� املناخ    -

      .التكيف مع �غ�� املناخ    -

       .ا�حد من أثر �غ�� املناخ    -

 .نذار املبكر بتغ�� املناخاإل    -

 

 االبتدائي(مراحل التعليم جميع إ�� أن �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر قد أدمجت �� منا�جها الدراسية ��  1.13�ش�� املعلومات �� جدول 

�� جميع املراحل التعليمية.   مواضيع التخفيف من �غ�� املناخ، والتكيف معھ، وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ )والثانوي والعا��واملتوسط 

بتغ��  و�شمل ا�جاالت ال�ي تم ادماجها كال من التخفيف من �غ�� املناخ والتكيف مع �غ�� املناخ و ا�حد من أثر �غ�� املناخ واالنذار املبكر

دول مجلس فيما لم تتوف�� معلومات من با��  التعليم العا��. الدراسية �� نا�ج املبينما أفادت دولة ال�و�ت بأن هذه ا�جاالت مدرجة ��  املناخ. 

 .التعاون 
 

:  عدد البلدان ال�ي أدمجت �� منا�جها الدراسية �� مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعا�� مواضيع التخفيف من �غ�� 1.3.13 : املؤشر 1.13 جدول 

 م2017، عام املناخ، والتكيف معھ، وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ

تم ادماج املواضيع التالية �� امل��اج هل 

 (�عم/ال)؟
 الكو�ت قطر   عمان  السعودية  البحر�ن   اإلمارات املرحلة

 التخفيف من �غ�� املناخ

  

  

  

 ... �عم … … �عم … املرحلة االبتدائية

 ... �عم … … �عم … املرحلة املتوسطة

 ... �عم … … �عم … الثانو�ةاملرحلة 

 �عم �عم … … �عم … التعليم العا��

 تكيف مع �غ�� املناخال

  

  

  

 ... �عم … … �عم … املرحلة االبتدائية

 ... �عم … … �عم … املرحلة املتوسطة

 ... �عم … … �عم … الثانو�ةاملرحلة 

 �عم �عم … … �عم … العا��التعليم 

 حد من أثر �غ�� املناخا�

  

  

  

 ... �عم … … �عم … املرحلة االبتدائية

 ... �عم … … �عم … املرحلة املتوسطة

 ... �عم … … �عم … الثانو�ةاملرحلة 

 �عم �عم … … �عم … العا��التعليم 

 نذار املبكر بتغ�� املناخاال 

  

  

  

 ... �عم … … �عم … املرحلة االبتدائية

 ... �عم … … �عم … املرحلة املتوسطة

 ... �عم … … �عم … الثانو�ةاملرحلة 

 �عم �عم … … �عم … التعليم العا��

وفيما ي�� توضيح من قبل �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر حول كيفية ادماج اس��اتيجيات التخفيف من �غ�� املناخ، والتكيف معھ، 

 وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ �� املنا�ج الدراسية:

 

 :البحر�ن

إجراءات عاجلة للتصدي لتغ�� املناخ وآثاره (مع التسليم بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطار�ة �شأن �غ�� املناخ �� املنتدى اتخاذ  13الهدف: 

 .الدو�� وا�ح�ومي الدو�� الرئي��ي للتفاوض �شأن التصدي لتغ�� املناخ ع�� الصعيد العاملي)

 

آثاره الواسعة االنتشار وغ�� املسبوقة، �ش�ل غ�� متناسب، �اهل الفئات األك��  يمثل �غ�� املناخ أك�� ��ديد للتنمية ع�� اإلطالق، وتثقل

 ال يتجزأ من التنفيذ الناجح ألهداف ا
ً
. ويش�ل التحرك العاجل للتصدي لتغ�� املناخ والتقليل من آثاره إ�� أد�ي حد جزءا

ً
 وضعفا

ً
لتنمية فقرا

 املستدامة. 

 

�� مواجهة ا�خاطر املرتبطة باملناخ وال�وارث الطبيعية �� جميع البلدان، و�عز�ز القدرة ع�� التكيف  �عز�ز القدرة ع�� الصمود :13.1الغاية 

 مع تلك ا�خاطر.

 

 مع إطار سنداي ل�حد من مخاطر  :13.1.2املؤشر
ً
عدد البلدان ال�ي �عتمد وتنفذ اس��اتيجيات وطنية ل�حد من مخاطر ال�وارث تمشيا

 ).https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf( م2030-2015ال�وارث للف��ة 

 

املمثلة لالل��ام السيا��ي املتجدد للمجتمع  2014تبنت مملكة البحر�ن إجراءات العمل امل�جل للدول ا�جزر�ة الصغ��ة النامية (مسار ساموا) 

 لقابلي��ا للتأثر، وكذلك خطة عمل أد�س أبابا الدو�� بموضوع التنمية املستدامة للدول ا�جزر�ة ا
ً
لصغ��ة النامية باعتبارها حالة خاصة نظرا

و�عت�� هذه االتفاقات بمثابة إطار مت�امل للسياسات  .2015املوضوعة ملعا�جة قضية تمو�ل التنمية، ووقعت اململكة اتفاق باريس  م2015

 . 1القدرة ع�� الصمودالعاملية املعتمدة إلدارة مخاطر ال�وارث و�عز�ز 

 

 االس��اتيجية العر�ية ل�حد من ا�خاطر 
ً
املوضوعة من قبل جامعة الدول العر�ية مع االس��شاد بمبادئ  م2020كما اعتمدت اململكة أيضا

مهام التنفيذ  إطار سنداي ال�ي شملت ع�� خر�طة طر�ق إقليمية لتنفيذ إطار سنداي مع آلية تنسيق عر�ية موحدة ملواجهة ال�وارث لتسهيل

 والرصد �� املنطقة العر�ية. 

 

نسوب إن مملكة البحر�ن باعتبارها دولة جزر�ة صغ��ة �� ليست بمنأًى عن تأثرها املباشر والوا�ح آلثار �غ�� املناخ �عيدة املدى، �ارتفاع م

�لت "ال�جنة الوطنية ملواجهة ال�وارث" مستوى سطح البحر، وز�ادة ا�جفاف وما يرافقھ من ز�ادة �� العواصف الرملية والغبار�ة. لذ
ُ

لك، ش

 م، وُوضعت "االس��اتيجية الوطنية للطوارئ" و�� شاملة وفعالة �� تحقيق أهدافها وتتالئم مع إطار سنداي. 2006) لسنة 28بقرار رقم (

قق من مدى جاهز�ة ا�جهات املعنية تقام تمار�ن عملية �سينار�وهات وهمية �ش�ل منتظم لضمان تواجد فرق استجابة عالية الكفاءة وللتح

م. تمكن هذه 2016بالس�ان �� أبر�ل  ووجود �سرب مواد خطرةبالتعامل مع األزمات وال�وارث، آخرها تمر�ن سقوط طائرة بمنطقة مأهولة 

واختبار ا�خطة الوطنية التمار�ن من معرفة مدى القدرة ع�� التعامل مع ال�وارث وا�حوادث اإلشعاعية والكيميائية وتقييم الوضع ا�حا�� 

                                                      
1https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1624114.pdf 
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ملواجهة ال�وارث الطارئة والتخطيط لتجنب وقوعها ليتم �عدها رصد الثغرات واملعوقات ووضع التحسينات لز�ادة التنسيق وتطو�ر األداء 

 وفق املعاي�� العاملية. 

املستدامة لز�ادة ا�حصول ع�� املنفعة هنالك تطلع إلدماج مفاهيم إدارة ال�وارث �� السياسات واالستثمارات الداعمة ملبادئ التنمية 

   االقتصادية واالجتماعية وال�حية والثقافية والبيئية ع�� السواء.

 

تحس�ن التعليم و�ذ�اء الو�� والقدرات البشر�ة واملؤسسية للتخفيف من �غ�� املناخ، والتكيف معھ، وا�حد من أثره واإلنذار  13.3 الغاية 

 املبكر بھ

البلدان ال�ي أدمجت �� منا�جها الدراسية �� مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعا�� مواضيع التخفيف من �غ��  عدد :13.3.1املؤشر 

 .املناخ، والتكيف معھ، وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ

 

تماعية �جتمع ما وتحوي اآلراء �عت�� الكتب املدرسية من أهم املدخالت التعليمية، ف�ي تنقل املعارف وتر�خ القواعد السياسية واالج

 مع املادة  األساسية ألي ثقافة وطنية و�عكس النضال الثقا�� لبلٍد ما.
ً
م 1992من اتفاقية األمم املتحدة اإلطار�ة �شأن �غ�� املناخ  6تماشيا

وكذلك ما جاء �� وثيقة "ال�وكب:  ،ونداءات اليو�س�و بأن العمل يجب أن يبدأ من املدارس م2016من اتفاق باريس لتغ�� املناخ  12واملادة 

ي التعليم من أجل االستدامة البيئية والنمو األخضر" أن �غي�� سلوك الناس يبدأ من املراحل األو�� للتعليم ألجل االنتقال لنمط اس��ال� 

 إليمان مملكة البحر�ن بأهمية الن مستدام.
ً
م مشروع املدارس املنتسبة لليو�س�و، 2007شء ودورهم ا�جتم��، فقد دشنت منذ العام ونظرا

عددها و�� مدارس نظامية تا�عة لوزارة ال��بية والتعليم بمملكة البحر�ن تضع تحت أنظارها املواضيع والقضايا ال�ي ��تم ��ا اليو�س�و و�بلغ 

ل حرصها ع�� التأكيد ع�� الشباب ورفع مستوى مهارا��م وخ��ا��م املعرفية ��دف هذه املدارس ومن خال  مدرسة ح�ومية وخاصة. 70

وثقاف��م البيئية ليأخذوا دورهم الفاعل �� املساهمة بحل هذه القضية عن طر�ق �غي�� سلوكيا��م لتصبح إيجابية لدى ا�جتمع ا�ح�� 

). تتما��ى مع فكرة املواطنة العاملية الداعية إ�� تحمل �ل فرد مسؤوليو 
ً
 واعمل محليا

ً
 ة ا�حافظة ع�� �وكب األرض (مبدأ فكر عامليا

 من �غ�� املناخ، وكذا هو ا�حال مع مملكة البحر�ن حيث م
ً
ن أظهرت األبحاث العلمية أن الدول ا�جزر�ة الصغ��ة من أك�� دول العالم تضررا

 �� العام الدرا��ي املتوقع أن ت�ون لھ تأث��ات مستقبلية حرجة ع�� �افة األصعدة االقتصادية 
ً
 /2013االجتماعية والبيئية. لذلك، وتحديدا

، الهادف إ�� حساب �سبة الكر�ون الناتج من GLOBE، تم تدش�ن مشروع "حاسبة بصمة الكر�ون" بالتعاون مع مركز العلوم والبيئة م2014

 من مدارس البحر�ن
ً
، وُحددت األ�شطة ذات املردود األع�� �� قيمة بصمة املؤسسات التعليمية املشاركة �� البحث و�� ثماٍن وست�ن مدرسة

 .
ً
�حت اإلجراءات اإلرشادية وا�حلول املناسبة لتغي�� أنماط السلوكيات ا�خاطئة املؤثرة ع�� البيئة سلبا

ُ
 الكر�ون، واق�

 

 ع��
ً
 -األسا��ي-إعداد البالغ الوط�ي الثالث التفاقية األمم املتحدة اإلطار�ة لتغ�� املناخ، حيث سي�ون للتعليم االبتدائي  يتم العمل حاليا

للمدارس ا�ح�ومية ا�خاضعة لوزارة ال��بية والتعليم نصيٌب �� مراجعة منا�جھ ومواده التعليمية و�عادة توجيھ لأل�شطة املصاحبة لها 

تقديم الدعم �� توف�� املنا�ج علقة بقضية �غ�� املناخ وتأث��اتھ املتوقعة ع�� اململكة والعالم ع�� حٍد سواء. كما �ستمر للمعارف واملهارات املت

 ع�� 
ً
املناسبة ع�� املستوى املدر��ي وا�جام�� �� ا�جال التخص��ي حيث تتضمن هذه املنا�ج معلومات �شأن التعديالت ال�ي أجر�ت مؤخرا

ال�ي �ساهم �� التأث�� ع�� ظاهرة االحتباس ا�حراري  HFCوال�ي تدعو ل�خفض التدر��� للمواد الهيدروفلوروكر�ونية بروتو�ول مون��يال 

 ضمن ثالثة برامج ��: ووضعها �� ح�� الرقابة

 

 

 املشاركة �� تطو�ر املنا�ج العامة وكذلك ا�خاصة ال�ي �ع�ي تخصص الت��يد والتكييف �� املدارس الصناعية.  - 1

) بحسب املتطلبات ا�جديدة ل��وتو�ول مون��يال حيث يتم التعلم ع�� التكنولوجيات م2009هنالك توجھ لتحديث املنا�ج (املعدة منذ 

-2015والبدائل املتاحة �� قطاع الت��يد والتكييف من خالل االس��اتيجية الوطنية للتخلص التدر��� من املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

 م.2020

عداد برنامج لتأهيل طلبة املدارس الصناعية ل�حصول ع�� شهادة خاصة بأفضل املمارسات لصيانة أجهزة الت��يد والتكييف ع�� غرار إ -2

  (F gas regulation)الشهادة األورو�ية 

املتعلقة بما هو األوزون وضع برنامج �علي�ي لطلبة �لية الهندسة املي�انيكية بجامعة البحر�ن كمقرر اختياري حر يتناول املواضيع  -3

 لسليمة لقطاع الت��يد والتكييف. والتكنولوجيات الصديقة للبيئة واملمارسات ا

 

 : قطر

ثار قامت دولة قطر ممثلة �� وزارة التعليم والتعليم العا�� بإدماج التداب�� املستخدمة للتخفيف من التغ�� املنا�� والتكيف وا�حد من اآل

منا�ج الدراسة �� املدارس اإلبتدائية واإلعدادية والثانو�ة و�� ا�جامعات واملعاهد العليا و�ليات ا�جتمع. وغ�ي عن واإلنذار املبكر بھ �� 

ة بما البيان، فإن إدراج قضايا التغ�� املنا�� �� املنا�ج الدراسية بمختلف املراحل، يأ�ي لت�جيع الطلبة وح��م ع�� تطو�ر مشاريعهم البحثي

 .ملي لتقليل االنبعاثات الكر�ونيةت الدولة �� ا�حافظة ع�� ال��وات الطبيعية وتحقيق التوازن املنا��، ومواكبة التوجھ العايتناسب مع توجها
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حفظ ا�حيطات والبحار واملوارد البحر�ة واستخدامها ع�� نحو مستدام لتحقيق التنمية  - 14الهدف 

 املستدامة
 

% �� �ل من 25، حيث تراوحت ب�ن دول مجلس التعاون .  تتفاوت �سبة �غطية املناطق ا�حمية فيما يتعلق باملناطق البحر�ة ب�ن 1

 % �� اململكة العر�ية السعودية.0.33و  ،العر�ية املتحدة و سلطنة عمان اإلماراتدولة 

 .دول مجلس التعاون منخفضة ��  �الناتج ا�ح�� اإلجما� .  �عت�� �سبة انتاج مصايد األسماك املستدامة كنسبة مئو�ة من2

 

و�صعب قياس اتجاهات محددة  قليلةحول مؤشرات الهدف الرا�ع عشر �عت��  دول مجلس التعاون �ش�ل عام، البيانات املتوفرة من 

 .نحو قياس التقدم ا�حرز لتحقيق الهدف

 

فقط حول �سبة املناطق الوطنية االقتصادية ا�خاصة ال�ي تمكنت من استخدام الن�ج القائمة قطر إ�� توفر بيان من دولة  1.14�ش�� جدول 

دول مجلس با�� هذا املؤشر من  ، �� ح�ن لم تتوفر بيانات حول م2017عام % �� دولة قطر 100ع�� النظم اإلي�ولوجية، حيث بلغت النسبة 

 (%). التعاون 
 

 :  �سبة املنا1.2.14 : املؤشر 1.14 جدول 
ُ
 م2017عام  �ج القائمة ع�� النظم اإليكولوجيةطق الوطنية االقتصادية ا�خاصة ال�ي تمكنت من استخدام الن

(%) 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات

… … … … %100 … 

 

ح املعدل ب�ن و حيث ترا، م2016 لعامبيانات تفصيلية حول متوسط ا�حموضة البحر�ة �� مختلف مناطق دولة قطر  2.14جدول  �عرض

والذي حدد  ملتوسط ا�حموضھ 2005) لسنة 3بھ وفقا للقانون القطري رقم ( املسموح ، وجميعها تقع ضمن ا�حد االق��ى%8.1و  7.9%

دول مجلس .  ولم تتوفر أية بيانات حول با�� م2016عام  8.24.  بينما توفر املعدل ع�� مستوى دولة ال�و�ت والذي بلغ 8.3 - 6.5 قيمتھ ب�ن

 (%) .حول الف��ة السابقة التعاون 

 

 :   متوسط ا�حموضة البحر�ة مقاسة �� مجموعة متفق عل��ا من محطات تمثيلية ألخذ العينات1.3.14 : املؤشر 2.14 جدول 

 م2016الكو�ت  *م2016قطر م2017عمان  م2017السعودية  م2017البحر�ن  م2017 اإلمارات البند

 8.24  8.1-7.9  … … … … متوسط ا�حموضة البحر�ة

 .8.3 - 6.5ملتوسط ا�حموضھ هو  2005) لسنة 3املسموح بھ وفقا للقانون القطري رقم (االق��ى ا�حد *: 

 

م ، و�� 2012% عام 10أن �سبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا �� مملكة البحر�ن بلغ  3.14�ش�� البيانات �� جدول 

�� أما ، م2016عام  %25و�� دولة ال�و�ت بلغت النسبة  م،2016عام  %80األرصدة السمكية املستدامة بيئيا دولة قطر بلغت �سبة 

 (%) بيولوجيا. امن األسماك مستوى مستدامطن  66,538عت�� توفر يف م2017عام  اململ�لة العر�ية السعودية

 (%) م.2013% عام 68.6بيولوجيا بلغت  وع�� مستوى العالم �ش�� اإلحصاءات ا�� ان �سبة األسماك املستدامة

 

 1.4.14 : املؤشر 3.14 جدول 
ً
 (%)  :  �سبة األرصدة السمكية ضمن مستوى  مستدام بيولوجيا

 البند

 اإلمارات

 م2017

 

 البحر�ن

 م2012

 

  السعودية

 م2017

 (طن)

 عمان

 م2017

 

 قطر 

 م2016

 

 الكو�ت 

 م2016

 

�سبة األرصدة السمكية ضمن مستوى  مستدام  

 
ً
 (%) بيولوجيا

... 10.0 66,538 … 80.0 25.0 

 

البحر�ن  م، و�� مملكة2017% عام 25العر�ية املتحدة  اإلماراتمن مجموع املناطق البحر�ة �� دولة بلغت �سبة املناطق البحر�ة ا�حمية 

بلغت �سبة   �� دولة قطر وم، 2015% �� سلطنة عمان عام 25م، و 2017% �� اململكة العر�ية السعودية عام 3.55، و م2017عام % 21

انظر جدول   م.2016% �� دولة ال�و�ت عام 3.0و م، 2017- 2015% خالل الف��ة 6.3املناطق البحر�ة ا�حمية من مجموع املناطق البحر�ة  

4.14. (%) 

 

% عام 18.8م، و�� الص�ن 2018% عام 36.0، فبلغت مساحة املناطق البحر�ة ا�حية 4.14م�حق جدول  �� العالموللمقارنة مع مناطق أخرى 

 (%) .م2017% عام 13.7 أورو�ا وأمر��ا الشماليةم، و�� 2018% عام 23.9م، و�� روسيا 2018

 

 (%) نطاق املناطق ا�حمية مقابل املناطق البحر�ة: 1.5.14 : املؤشر 4.14 جدول 

)2قطر (�لم  عمان السعودية البحر�ن *اإلمارات  الكو�ت 

م2017 م2017  م2017  م2015  م2016 2017 م   

25 21.0 3.55 25.0 
6.3 

 )2�لم 720(

3.0  

 )2�لم 526.49( 

 م2017* النسبة املئو�ة ملساحة ا�حميات البحر�ة  من مجموع  مساحة املياه اإلقليمية �� الدولة لعام 

 

 م2017عام  نطاق املناطق ا�حمية مقابل املناطق البحر�ة: 4.14م�حق جدول 

 األرجنت�ن  الص�ن  روسيا   أورو�ا وأمر��ا الشمالية

713.  23.9 18.8 36.0 

 

م، 2016% عام 0.2م و 2015% عام 0.2مصايد األسماك املستدامة كنسبة مئو�ة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� دولة قطر انتاج بلغت �سبة 

 (%).  م2016عام % 0.1و�� دولة ال�و�ت 

 

أقل البلدان نموا :  1.7.14  : املؤشر 5.14 جدول   وجميع البلدانمصــــائد األسماك املســــتدامة كنســــبة من الناتج ا�ح�� �� الدول ا�جزر�ة الصغ��ة النامية، و

(%) 

 الدولة
 عمان السعودية البحر�ن  اإلمارات

 قطر

  
 الكو�ت

 2016م 2016م 2015م 2017م 2017م م2017 م2017 السنة

�سبة انتاج مصايد األسماك املستدامة كنسبة 

 مئو�ة من الناتج ا�ح�� اإلجما��
... ... ...  ... 0.2 0.2 0.1 
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15
الحياة في البر
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حماية النظم اإليكولوجية ال��ية وترميمها و�عز�ز استخدامها ع�� نحو مستدام، و�دارة  - 15الهدف 

الغابات ع�� نحو مستدام، وم�افحة الت�حر، ووقف تدهور األرا�ىي وعكس مساره، ووقف فقدان 

 التنوع البيولو��
 

ال�حراو�ة فإن مساحة الغابات الطبيعية ف��ا �عت�� محدودة جدا و�ش�ل �سبة ضئيلة من من  دول مجلس التعاون نظرا لطبيعة 

    اجما�� مساحة الدول.

 

حرز نحو تحقيق هذا مؤشرات الهدف ا�خامس عشر محدودة جدا و�صعب استخدامها �� رصد التقدم ا� البيانات املتوفرة حول 

 .الهدف

 

مساحة أ�جار املنغروف (وال�ي يمكن اعتبارها �سبة بينما بلغت م، 2017% من مساحة اململكة العر�ية السعودية عام 1.35�ش�ل الغابات 

 (%) م.2015عام % 0.082من الغابات) �� دولة قطر 

 

ألف  624,102.627، ففي افر�قيا بلغت مساحة الغابات م2015لعام �عرض مساحات الغابات �� مناطق من العالم  1.15م�حق جدول 

 هكتار.  ألف 310,095ألف هكتار، و�� الواليات املتحدة األمر�كية  593,361.599هكتار، و�� آسيا 

 

املناخية  دول مجلس التعاون وذلك �سبب طبيعة  ،مع مناطق ودول أخرى  دول مجلس التعاون من املنطقي عدم مقارنة  مساحة الغابات �� 

باستثناء �عض  ،لتعر�ف الغابة الدو��يمكن تصنيفھ بالغابات باملفهوم الذي  نبا�يالغطاء �ع�ي فقر ال الذيل�حراوي وال�ي تمتاز باملناخ  ا

 .ال�ي �سمح ظروفها املناخية لنمو غطاء نبا�ي يمكن تصنيفھ بالغاباتوسلطنة عمان اململكة العر�ية السعودية  �� ناطقامل

 

 (%) م2017 عام :  مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليا�سة1.1.15 : املؤشر 1.15 جدول 

 عمان السعودية البحر�ن اإلمارات

 قطر

 الكو�ت املنجروف) غابات أ�جار (
 

م2015      

... na %1.4 ... 0.1% na 

 

 

ا��ي املتدهورة �� سلطنة عمان ر و�لغت �سبة اال  م،2005وذلك حسب بيانات عام % 90بلغت مساحة األرا��ي املتدهورة �� دولة قطر 

�� ح�ن لم تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون  % من اجما�� مساحة اليا�سة. 7.3م حوا�� 2015 – 2000  خالل الف��ة

 (%)  ).2.15لدول ا�خليج العر�ية (انظر جدول 

 

 

 

 

 (%) �سبة األرا�ىي املتدهورة إ�� مجموع مساحة اليا�سة:  1.3.15 : املؤشر 2.15 جدول 

 م2017الكو�ت  م2005قطر  م 2015 – 2000 عمان م2017 السعودية م2017 البحر�ن م2017 اإلمارات

... ... ... 7.3 90  … 

 

% من اجما�� االتجار باألصناف ال��ية وذلك عام 0.3فقد بلغت �سبة االتجار غ�� املشروع �� ا�حياة ال��ية �� دولة قطر  3.15�جدول  وفقا ل

 (%) م. 2016

 

 (%) :  �سبة ا�حياة ال��ية ال�ي تمت املتاجرة ��ا سواء عن طر�ق التبييض أو من خالل االتجار غ�� املشروع1.7.15 : املؤشر 3.15جدول 

 نوع االتجار
 اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م2017

 السعودية

 م2017

  عمان

 م2017

 قطر

 م2016  

الكو�ت 

 م2016

 ... ... … ... ... ... عن طر�ق التبييض (تبييض أموال التجارة)

 ... 0.3 … ... ... ... االتجار غ�� املشروع

 

توفر �شريعات وطنية ذات صلة بمنع  األنواع الغر�بة ا�جتاحة ومراقبة األنواع الغر�بة عن  دول مجلس التعاون من ب�ن  دت دولة قطراأف

 ).4.15معلومات حول با�� الدول األعضاء (جدول  ا�جتاحة واتاحة األموال الالزمة لالجراءات املتبعة.  بينما لم تتوفر

 
 نواع الغر�بة الغاز�ة إ�� النظمالبلدان ال�ي �عتمد �شــريعات وطنية ذات صــلة، وتخصـــــــص موارد �افية ملنع إدخال األ :  1.8.15 : املؤشر 4.15 جدول 

اقب��ا  م2017عام ، اإليكولوجية أو مر

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن  اإلمارات نوع االجراء

�شريعات وطنية ذات الصلة بمنع  

 األنواع الغر�بة ا�جتاحة (�عم/ال)
 ... �عم  … … … …

�شريعات وطنية ذات الصلة  

اقبة األنواع الغر�بة ا�جتاحة  بمر

 (�عم/ال)

 ... �عم  … … … …

اتاحة األموال الالزمة لالجراء املتبع 

 (�عم/ال)
 ... �عم  … … … …

 

 توفرت بيانات حول املساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة املوجهة ل�حفاظ ع�� التنوع البيولو�� والنظم اإلي�ولوجية واستخدامها 

دوالر  مليون  61حوا�� م بلغت قيمة هذه املساعدة 2015، ففي عام 5.2كما �� جدول  �ش�ل مستدام من اململكة العر�ية السعودية فقط

 أمر��ي.   ردوال مليون  48.3م بلغت 2016أمر��ي و�� عام 

 

م، وأس��اليا قدمت 2016مليون دوالر أمر��ي عام  19.7وللمقارنة مع دول أخرى تم اختيار �ل من النمسا حيث قدمت مساعدات بقيمة 

حفاظ ع�� التنوع �م ل2016مليون دوالر أمر��ي عام  1,111.2مليون دوالر أمر��ي، وأملانيا قدمت مساعدات بقيمة  268.3مساعدات بقيمة 

 البيولو�� والنظم اإلي�ولوجية واستخدامها �ش�ل مستدام.
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 :  املساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة املوجهة ل�حفاظ ع�� التنوع البيولو�� والنظم اإليكولوجية واستخدامها 1.أ.15 : املؤشر 5.15 جدول 

 م2016-2015 )األمر��ي  (بالدوالر �ش�ل مستدام 

 قيمة املساعدة االنمائية املقدمة
 البحر�ن اإلمارات

 مليون ( السعودية

 قطر عمان دوالر أمر��ي)
 الكو�ت

2015 … … 60.82 … … ... 

2016 … … 48.26 … … ... 

 

التنوع البيولو�� والنظم اإليكولوجية واستخدامها �ش�ل مستدام املساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة املوجهة ل�حفاظ ع�� :  5.15م�حق جدول 

  (مليون دوالر امر��ي باألسعار الثابتة) .   م2016 عام (بالدوالر)

 النمسا  اس��اليا  أملانيا 

1,111.2 268.3 19.7 
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16
السالم والعدل

والمؤسسات القوية 
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ش ف��ا أحد من أجل تحقيق  - 16الهدف  التنمية الت�جيع ع�� إقامة مجتمعات مساملة ال ُ��مَّ

املستدامة، و�تاحة إم�انية وصول ا�جميع إ�� العدالة، و�ناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

 وشاملة ل�جميع ع�� جميع املستو�ات
 

 ل�ل مائة ألف �سة منخفضة.العمد معدالت �حايا القتل أن  دول مجلس التعاون �ش�� البيانات املتوفرة من .1

 .يتم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية دول مجلس التعاون جميع األطفال دون سن ا�خامسة �� .2

بمبادئ "بيانات أفادت بوجود مؤسسات وطنية مستقلة  لد��ا �حقوق اإل�سان ال��اما  ال�ي وفرت دول مجلس التعاون جميع .3

وال�ي تؤكد ع�� وجوب منح األولو�ة لوضع ترتيبات مالئمة ع�� الصعيد الوط�ي لضمان التنفيذ الفعال للمعاي�� الدولية  "باريس

 .)https://www.cndh.ma/sites/default/files/documents/ParisPrinciples.Arabic.pdf(�حقوق اال�سان 

 

.  م2017عام ل�ل مائة ألف من الس�ان �� مملكة البحر�ن حالة  0.44بلغت  عمدا معدالت �حايا القتل إ�� أن 1.16�ش�� البيانات �� جدول 

تفاوت املعدل ب�ن الذ�ور واالناث  م، ولكن2016من الس�ان عام  ألف حالة قتل عمد ل�ل مائة  1.4بلغ املعدل  و�� اململكة العر�ية السعودية

حالة ل�ل مائة الف  0.5م بلغت النسبة 2016مقارنة مع االناث، فمثال �� عام و�حسب الفئة العمر�ة أيضا، ف�ان املعدل أع�� ب�ن الذ�ور 

حالة و��ن االناث لنفس الفئة  4.7سنة ب�ن الذ�ور  24-19حالة، و�� الفئة العمر�ة  0.1سنة و��ن االناث  18ذكر �� الفئة العمر�ة أقل من 

حالة  0.44ت .  و�لغم2016لس�ان �� سلطنة عمان عام ل�ل مائة ألف من احالة  0.41 �لغتو  ). 16.1حالة (انظر تا�ع جدول  0.3العمر�ة 

عدد  و�� دولة ال�و�ت بلغ معدل،  م.2017حالة ل�ل مائة ألف من الس�ان عام  0.44و م2017ل�ل مائة ألف من الس�ان �� دولة قطر عام 

 م.2017عام حالة  2.2م و 2016حالة عام  1.7ل�ل مائة ألف من الس�ان حاالت القتل عمدا 

 

مع  دول مجلس التعاون ملقارنة واقع �� قاعدة بيانات األمم املتحدة ولم تتوفر بيانات حول معدالت القتل عمدا ل�ل مائة ألف من الس�ان 

)، فع�� سبيل املثال بلغت عدد حاالت القتل 1.16دول أخرى، حيث توفرت بيانات حول األعداد املطلقة �حاالت القتل عمدا (م�حق جدول 

، و�� الواليات املتحدة م2014عام  حالة 590بلغ عدد حاالت القتل عمدا اململكة املتحدة م، و�� 2016حالة عام  362 الياباتعمدا �� 

 م.2015حالة عام  15,696 ألمر�كيةا

 

 ل�ل مئة ألف �سمة:   عدد �حا1.1.16: املؤشر 1.16جدول 
ً
 يا القتل عمدا

 الكو�ت قطر     

 الفئة العمر�ة نوع ا�جنس
 اإلمارات

 م2017

البحر�ن 

 م2017

 عمان 

 م2016
  م2017  م2016 م2017 م2016

عدد �حايا القتل 

 ل�ل مئة ألف 
ً
عمدا

 �سمة

... ... 0.44 0.41 

 

0.46 0.44 01.7  02.2  

 

 

 

 

 ل�ل مئة ألف �سمة1.1.16: املؤشر 1.16تا�ع جدول           
ً
 م2016عام  :   عدد �حايا القتل عمدا

 السعودية  الفئة العمر�ة نوع ا�جنس

 0.5 سنة 18أقل من  ذكور 

 4.7 سنة 24 -19  

 4.4 سنة  30 – 25  

 3.1 سنة 36 – 31  

 1.8 سنة 42 – 37  

 1.6 سنة 48 – 43  

 1.8 سنة 54 – 49  

  55+ 2 

 0.1 سنة 18أقل من  اناث

 0.3 سنة 24 -19  

  

 0.4 سنة  30 – 25

 0.5 سنة 36 – 31

 0.6 سنة 42 – 37

 0.6 سنة 48 – 43

 0.2 سنة 54 – 49

55+ 1.3 

 1.4  اإلجما��

 

 ل�ل مئة ألف �سمة : 1.16م�حق جدول 
ً
 ))100,000أعداد مطلقة (ليست ل�ل ( عدد �حايا القتل عمدا

 م2016 اليابان 2014اململكة املتحدة  م2015الواليات املتحدة األمر�كية 

15,696 590 362 

 

 – 2015خالل الف��ة )  2.16 جدول ( من مجموع ال�جناء% 0.0بلغت عل��م بيانات دولة قطر حول �سبة ا�حتجز�ن غ�� ا�ح�وم  �ش��

أن عدد ا�حبوس�ن احتياطا عام  2.16احتياطا �� دولة ال�و�ت، حيث كما يب�ن جدول  نبينما توفرت أعداد مطلقة عن ا�حبوس�م.  2017

ء ولم تتوفر بيانات عن با�� الدول األعضام. 2017�خصا عام  1,454م وانخفض إ�� 2016�خصا عام  1,752�خصا، و 1,912م بلغ 2015

  �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية خالل هذه الف��ة.

 

% 25.28م �انوا غ�� مح�وم�ن، 2016% من ال�جناء �� ال��از�ل عام 39.57إ�� أن  2.16وألغراض املقارنة مع دول أخرى فيش�� م�حق جدول 

 .م �انوا غ�� مح�وم�ن2016اليابان عام % من ال�جناء �� 11.32�انوا غ�� مح�وم�ن، و م2016من ال�جناء �� اليونان عام 

 

 

 

 

 

 ل�ل مئة ألف �سمة1.1.16: املؤشر 1.16تا�ع جدول           
ً
 م2016عام  :   عدد �حايا القتل عمدا

 السعودية  الفئة العمر�ة نوع ا�جنس

 0.5 سنة 18أقل من  ذكور 

 4.7 سنة 24 -19  

 4.4 سنة  30 – 25  

 3.1 سنة 36 – 31  

 1.8 سنة 42 – 37  

 1.6 سنة 48 – 43  

 1.8 سنة 54 – 49  

  55+ 2 

 0.1 سنة 18أقل من  اناث

 0.3 سنة 24 -19  

  

 0.4 سنة  30 – 25

 0.5 سنة 36 – 31

 0.6 سنة 42 – 37

 0.6 سنة 48 – 43

 0.2 سنة 54 – 49

55+ 1.3 

 1.4  اإلجما��

 

 ل�ل مئة ألف �سمة : 1.16م�حق جدول 
ً
 ))100,000أعداد مطلقة (ليست ل�ل ( عدد �حايا القتل عمدا

 م2016 اليابان 2014اململكة املتحدة  م2015الواليات املتحدة األمر�كية 

15,696 590 362 

 

 – 2015خالل الف��ة )  2.16 جدول ( من مجموع ال�جناء% 0.0بلغت عل��م بيانات دولة قطر حول �سبة ا�حتجز�ن غ�� ا�ح�وم  �ش��

أن عدد ا�حبوس�ن احتياطا عام  2.16احتياطا �� دولة ال�و�ت، حيث كما يب�ن جدول  نبينما توفرت أعداد مطلقة عن ا�حبوس�م.  2017

ء ولم تتوفر بيانات عن با�� الدول األعضام. 2017�خصا عام  1,454م وانخفض إ�� 2016�خصا عام  1,752�خصا، و 1,912م بلغ 2015

  �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية خالل هذه الف��ة.

 

% 25.28م �انوا غ�� مح�وم�ن، 2016% من ال�جناء �� ال��از�ل عام 39.57إ�� أن  2.16وألغراض املقارنة مع دول أخرى فيش�� م�حق جدول 

 .م �انوا غ�� مح�وم�ن2016اليابان عام % من ال�جناء �� 11.32�انوا غ�� مح�وم�ن، و م2016من ال�جناء �� اليونان عام 
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 م2017 – 2015للف��ة  (أعداد):  ا�حتجزون غ�� ا�حكوم عل��م 2.3.16 املؤشر : 2.16جدول 

 السنة
 قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات

 الكو�ت

 (عدد ا�حبوس�ن احتياطيا)

2015 ... ... ... … 0 912,1  

2016 ... ... ... … 0 572,1  

2017 ... ... ... … 0 454,1  

 

 (%) م2016عام  ا�حتجزون غ�� ا�حكوم عل��م كنسبة من مجموع ال�جناء  2.16م�حق جدول 

  كندا  أملانيا  هولندا 

24.7 21.7 36.4 

 

 )%(  (أو بحسب رموز املوازنة أو نحوها):  النفقات ا�حكومية األولية كنسبة من املوازنة األصلية املعتمدة، بحسب القطاع 1.6.16: املؤشر 3.16جدول     

 القطاع

 (أو رمز القطاع)

 الكو�ت قطر عمان البحر�ن  اإلمارات

م2017 م2017 م   م2017 2018 م2017  م2017   

 … … … 23.3 21.4 … قطاع خدمات اإلدارة العامة 

 … … … 16.0 16.6 … قطاع الدفاع 

 … … … 13.5 14.0 … قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة 

 … … … 9.8 11.3 … قطاع الشئوون االقتصادية والبنية التحتية

 … … … 0.2 0.2 … قطاع حماية البيئة 

افق ا�جتمع   … … … 0.5 0.5 … قطاع اإلس�ان ومر

 … … … 9.9 9.7 … قطاع ال�حة 

 … … … 1.5 1.6 … قطاع الشباب والثقافة 

 … … … 11.9 12.1 … قطاع التعليم 

 … … … 13.4 12.8 … قطاع ا�حماية االجتماعية 

 … … … 100 100.2 … جما�� اإل 

 

 (%) :  النفقات ا�حكومية األولية كنسبة من املوازنة األصلية املعتمدة، بحسب القطاع (أو بحسب رموز املوازنة أو نحوها)  1.6.16املؤشر : 3.16تا�ع جدول 

 (%) م2016السعودية  القطاع 

 12.0 قطاع اإلدارة العامة 

 7.0 ا�حرس) -القطاع العسكري(الدفاع 

 4.0 قطاع األمن و املناطق اإلدار�ة 

 16.0 قطاع خدمات البلدية 

 7.0 قطاع التعليم 

 24.0 قطاع ال�حة  التنمية االجتماعية 

 20.0 قطاع املوارد االقتصادية 

 25.0 قطاع التجه��ات األساسية والنقل

مملكة البحر�ن ودولة  العر�ية املتحدة و اإلماراتدولة  سنة �� 15 – 0أن جميع األطفال �� الفئة العمر�ة إ��  4.16�ش�� البيانات �� جدول 

بينما بلغت �سبة األطفال �� اململكة العر�ية السعودية �عمر أقل تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية،  ودولة ال�و�ت وسلطنة عمان قطر

سنوات امل�جل�ن لدى سلطة مدنية  5 – 1و�سبة األطفال �� الفئة العمر�ة  ،م2017% عام 97.9سنة امل�جل�ن لدى سلطة مدنية من 

98.3.%  (%) 

 

بال�امل (الدول ال�ي توفرت املؤشر قد حققت هذا  دول مجلس التعاون مع دول أخرى، نجد ان  دول مجلس التعاون وعند مقارنة بيانات 

(م�حق جدول  و�� بذلك تتساوى مع الدول املتقدمة �� العالم مثل الواليات املتحدة األمر�كية واليابان و��جي�ا والن�و�جحولها بيانات).   

4.16(. 

 

 (%) م2017 عام :  �سبة األطفال دون سن ا�خامسة الذين تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية، بحسب السن1.9.16 : املؤشر 4.16 جدول        

  *الكو�ت  قطر   عمان  السعودية   البحر�ن  اإلمارات العمر بالسنوات

 100 100 100 97.9 100 100 أقل من سنة

 100 100 100 98.3 100 100 سنوات 5 -1

 100 100 100 … 100 100 سنوات 10 - 6

 100 100 100 … 100 100 سنة 15 - 11

 م2016*: بيانات عام        

 

 (%)  م 2014 �سبة األطفال دون سن ا�خامسة الذين تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية: 4.16م�حق جدول 

  الن�و�ج ب�جيكيا  اليابان  الواليات املتحدة األمر�كية

73.1 100 100 100 

 

العر�ية  اإلماراتدولة من أن �ل  5.16وحول وجود مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��اما بمبادئ باريس فيت�ح من ا�جدول 

أفادت بوجود مثل هذه املؤسسات، �� ح�ن لم تتوفر معلومات من الدول األخرى األعضاء  مملكة البحر�ن وسلطنة عمان ودولة قطراملتحدة و 

 �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. 

 

 أخرى لد��ا مثل هذه املؤسسات.متقدمة ول أمثلة من د 5.16و�ب�ن م�حق جدول 

 

 :  وجود مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��اما بمبادئ باريس1.أ.16 : املؤشر 5.16 جدول        

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات

 �عم �عم �عم … �عم …

 

 م2017عام  وجود مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��اما بمبادئ باريس: 5.16م�حق جدول 

 اليابان   فر�سا  أملانيا  الن�و�ج

 �عم �عم �عم �عم

 

مملكة البحر�ن ودولة  العر�ية املتحدة و اإلماراتدولة  سنة �� 15 – 0أن جميع األطفال �� الفئة العمر�ة إ��  4.16�ش�� البيانات �� جدول 

بينما بلغت �سبة األطفال �� اململكة العر�ية السعودية �عمر أقل تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية،  ودولة ال�و�ت وسلطنة عمان قطر

سنوات امل�جل�ن لدى سلطة مدنية  5 – 1و�سبة األطفال �� الفئة العمر�ة  ،م2017% عام 97.9سنة امل�جل�ن لدى سلطة مدنية من 

98.3.%  (%) 

 

بال�امل (الدول ال�ي توفرت املؤشر قد حققت هذا  دول مجلس التعاون مع دول أخرى، نجد ان  دول مجلس التعاون وعند مقارنة بيانات 

(م�حق جدول  و�� بذلك تتساوى مع الدول املتقدمة �� العالم مثل الواليات املتحدة األمر�كية واليابان و��جي�ا والن�و�جحولها بيانات).   

4.16(. 

 

 (%) م2017 عام :  �سبة األطفال دون سن ا�خامسة الذين تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية، بحسب السن1.9.16 : املؤشر 4.16 جدول        

  *الكو�ت  قطر   عمان  السعودية   البحر�ن  اإلمارات العمر بالسنوات

 100 100 100 97.9 100 100 أقل من سنة

 100 100 100 98.3 100 100 سنوات 5 -1

 100 100 100 … 100 100 سنوات 10 - 6

 100 100 100 … 100 100 سنة 15 - 11

 م2016*: بيانات عام        

 

 (%)  م 2014 �سبة األطفال دون سن ا�خامسة الذين تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية: 4.16م�حق جدول 

  الن�و�ج ب�جيكيا  اليابان  الواليات املتحدة األمر�كية

73.1 100 100 100 

 

العر�ية  اإلماراتدولة من أن �ل  5.16وحول وجود مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��اما بمبادئ باريس فيت�ح من ا�جدول 

أفادت بوجود مثل هذه املؤسسات، �� ح�ن لم تتوفر معلومات من الدول األخرى األعضاء  مملكة البحر�ن وسلطنة عمان ودولة قطراملتحدة و 

 �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. 

 

 أخرى لد��ا مثل هذه املؤسسات.متقدمة ول أمثلة من د 5.16و�ب�ن م�حق جدول 

 

 :  وجود مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��اما بمبادئ باريس1.أ.16 : املؤشر 5.16 جدول        

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات

 �عم �عم �عم … �عم …

 

 م2017عام  وجود مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��اما بمبادئ باريس: 5.16م�حق جدول 

 اليابان   فر�سا  أملانيا  الن�و�ج

 �عم �عم �عم �عم
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عقد الشراكات

لتحقيق األهداف 
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 املستدامة �عز�ز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية - 17الهدف 
 

، و�عت��  مساهمة اإليرادات دول مجلس التعاون تتقارب مساهمة اإليرادات ا�حكومية �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� ب�ن معظم .1

 .اإلجما�� �� دولة الكو�ت األع�� من ب�ن دول ا�جلسا�حكومية �� الناتج ا�ح�� 

(من ب�ن  دول مجلس التعاون �ش�ل �سبة التحو�الت إ�� ا�خارج من الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� سلطنة عمان األع�� ب�ن .2

 .الدول ال�ي توفرت حولها بيانات)

�خص، بحسب السرعة �ش�ل م�حوظ من  100تتفاوت معدالت االش��اك �� االن��نت السل�ي ذي النطاق العر�ض ل�ل .3

 .دول مجلس التعاون دولة إ�� أخرى �� 

% والبعض 90، ففي �عضها تز�د النسبة عن دول مجلس التعاون تتفاوت �سب األفراد الذين �ستخدمون اإلن��نت ب�ن .4

 مثيال��ا �� الدول النامية..   و�عت�� هذه النسب اقرب إ�� مستواها �� الدول املتقدمة وأع�� بكث�� من %79 – 70ضمن فئة 

(%) 

 .�شريعات إحصائية وطنية تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية دول مجلس التعاون يتوفر لدى .5

 

% من 28.8م ش�لت 2017عام العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  اإليرادات ا�ح�ومية اإليرادات  أن إ�� 1.17�ش�� البيانات �� جدول 

م ش�لت اإليرادات 2017و�� مملكة البحر�ن عام  . إيرادات غ�� ضر�بية% 26.9 إيرادات ضر�بية و % 1.9الناتج ا�ح�� اإلجما�� بواقع 

ا�ح�ومية �� اإليرادات وش�لت  % إيرادات ضر�بية.  4.4% إيرادات نفطية و13.3% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� بواقع 18.7 ةا�ح�ومي

اإليرادات  م، بينما �� سلطنة عمان ش�لت2017% عام 26.9م و2016% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� عام 21.8اململكة العر�ية السعودية 

% من 26.4م، و�� دولة قطر ش�لت اإليرادات ا�ح�ومية 2016% عام 29.6م و2015% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� عام 34.2ا�ح�ومية 

 (%)  .م2017% عام 36.6م، و�� دولة ال�و�ت ش�لت اإليرادات ا�ح�ومية 2017ح�� اإلجما�� عام الناتج ا�
 

 (%)  حسب املصدر سبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��، :  مجموع اإليرادات ا�حكومية كن1.1.17 : املؤشر 1.17 جدول 

  

مصدر 

 االيرادات

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات

 م2016 م2017 م2016 م2015 م2017 م2016 م2017   م2017
م (بيانات 2017

 أولية)

اإليرادات 

 النفطية
... 13.3 13.6 18.6 27.0 20.2 21.8 35.6 32.3 

اإليرادات غ�� 

 النفطية
... 4.4 8.2 8.2 7.3 9.4 4.6 4.4 4.3 

 36.6 40.0 26.4 29.6 34.2 26.8 21.8 17.8 28.8  ا�جموع 

 

 

 %5.9اتج ا�ح�� اإلجما��  بلغت إ�� أن حجم التحو�الت املالية من اململكة العر�ية السعودية إ�� خارجها كنسبة من الن 2.17�ش�� جدول 

% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� لسلطنة عمان عام 13.9م، بينما بلغت 2017% عام 5.3م وانخفضت إ�� 2016% عام 5.9م و 2015عام 

% عام 7.8م و2015لدولة قطر عام اإلجما�� % من الناتج ا�ح�� 7.3و�لغت م.  2015% عام 16.0م و 2016% عام 15.6و  ، م2017

م و 2015اإلجما�� عام % من الناتج ا�ح�� 13.1م، و�� دولة ال�و�ت بلغت �سبة التحو�الت من دولة ال�و�ت 2017% عام 7.5م و2016

 (%) م.2017% عام 11.4م وانخفضت إ�� 2016% عام 13.6

 

 ملستدامة، ولكن ما هو متوفر يب�نولم تتوفر بيانات مقابلة للمقارنة معها �� قاعدة بيانات األمم املتحدة حول مؤشرات أهداف التنمية ا

م  بلغت التحو�الت 2016ا�ح�� اإلجما��.  فع�� سبيل املثال �� عام مساهمة التحو�الت من خارج الدولة ا�� الدولة كنسبة من الناتج 

ش، �% من الناتج ا�ح�� لبنغالد6.1% من الناتج ا�ح�� للص�ن و 0.3% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� ألس��اليا، و0.2من ا�خارج ما �سبتھ 

 (%) % من الناتج ا�ح�� ملصر.5.0و
 

 (%)م 2017 – 2015للف��ة  كنسبة من الناتج ا�ح�� الجما��:  حجم التحو�الت املالية 2.3.17 : املؤشر 2.17 جدول 

 الكو�ت قطر *عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 ... ... 5.93 15.95 7.30 13.10 

2016 ... ... 5.87 15.64 7.80 13.60 

2017 9.2 7.1 5.1 13.8 7.5 11.5 

 العامل�ن*:  تحو�الت 

 

 (%) م2016عام  التحو�الت ا�� الدولة (ليس من الدولة):  2.17م�حق جدول 

 اس��اليا  الص�ن  بنغالدش  مصر 

4.99 6.11 0.31 0.17 
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تختلف �� تفاصيلها من دولة إ�� أخرى، حول عدد االش��ا�ات �� االن��نت السل�ي ذي النطاق العر�ض  3.17البيانات ال�ي �عرضها جدول 

، بينما �� مملكة م 2016لعام  العر�ية املتحدة عبارة عن أرقام مطلقة لعدد االش��ا�ات وليست ل�ل مائة من الس�ان اإلماراتفبيانات دولة 

ميجابايت ا��  2النطاق من % �� 6.1، و ميجابايت 2كيلو�ايت ا��  256النطاق من  % 0.6م كما ي��: 2017عام الش��اك ا�سب �انت  البحر�ن

بلغت اعداد االش��ا�ات ل�ل مائة من الس�ان اململكة العر�ية السعودية  و��  فأك��. ميجا بايت  10النطاق اك�� من  % �� 7.4، و ميجابايت 10

�� النطاق اك�� من  4.6ميجابايت  و  10�� ميجابايت ا 2�� النطاق من  1.72ميجابايت  و  2كيلو�ايت ا��  256�� النطاق من  0.01كما ي��: 

كيلو�ايت /ثانية  256كما ي��: �� نطاق السرعة من  �ل مائة �خصلعدد االش��ا�ات  بلغت م 2017عام  سلطنة عمان�� وميجا بايت .   10

ميغابايت /ثانية بلغ عدد  10 ميغابايت/ ثانية إ�� أقل من 2مش��ك ل�ل مائة �خص، و�� نطاق السرعة من  0.14ميغابايت  2إ�� أقل من 

 مش��ك ل�ل مائة �خص.   1.12ميغابايت /ثانية أو أك��  10مش��ك ل�ل مائة �خص وعدد االش��ا�ات �� نطاق السرعة من  6.39االش��ا�ات 

ميغابايت  2إ�� أقل من  ت /ثانيةيكيلو�ا 256م بلغت عدد االش��ا�ات ل�ل مائة من الس�ان  �� نطاق السرعة من 2016بينما �� دولة قطر عام 

 0.5ميغابايت /ثانية بلغ عدد االش��ا�ات  10ميغابايت/ ثانية إ�� أقل من  2مش��ك ل�ل مائة �خص، و�� نطاق السرعة من  0.6الثانية  /

مش��ك ل�ل مائة �خص.  بينما �� دولة  8.8ميغابايت /ثانية أو أك��  10مش��ك ل�ل مائة �خص وعدد االش��ا�ات �� نطاق السرعة من 

ميغابايت ��  2كيلو�ات /ثانية إ�� إ�� أقل من  256بلغت عدد االش��ا�ات ل�ل مائة من الس�ان  �� نطاق السرعة من  م2016عام ال�و�ت 

 1.53ية بلغ عدد االش��ا�ات ميغابايت /ثان 10ميغابايت/ ثانية إ�� أقل من  2مش��ك ل�ل مائة �خص، و�� نطاق السرعة من  0.62الثانية 

 مش��ك ل�ل مائة �خص.  0.34ميغابايت /ثانية أو أك��  10مش��ك ل�ل مائة �خص وعدد االش��ا�ات �� نطاق السرعة من 

 

مقارنة مع �عض الدول حول عدد االش��ا�ات ل�ل مائة �خص وفق مستوى السرعة، ففي أفغا�ستان �عت��   3.17�عرض م�حق جدول 

مش��ك ل�ل مائة �خص �� مستوى  0.11م تراوحت ب�ن 2016م، و�� ب�جيكيا عام 2016�� جميع أنواع السرعة متدنية جدا عام االش��ا�ات 

ميجا بايت، و�� جنوب شرق  10مش��ك ل�ل مائة �خص �� مستوى السرعة اك�� من  34.49ميجابايت و  2كيلو�ايت ا��  256السرعة من 

مش��ك  4.92ميجابايت، و 2كيلو�ايت ا��  256مش��ك ل�ل مائة �خص �� مستوى السرعة من  0.19ا�ات مبلغ عدد االش��  م2015عام آسيا  

ميجا  10مش��ك ل�ل مائة �خص �� مستوى السرعة اك�� من  9.66ميجابايت و  10ميجابايت ا��  2ل�ل مائة �خص �� مستوى السرعة من 

 م.2015وذلك عام    بايت

 

 حسب السرعة�خص،  100ذي النطاق العر�ض ل�ل  :  عدد االش��ا�ات �� االن��نت السل�ي2.6.17 : املؤشر 3.17 جدول 

 مستوى السرعة

 اإلمارات

 م2016
البحر�ن 

 * م2017

السعودية 

م2017  
 الكو�ت قطر عمان

م2016  
 2016م 2015م 2017م 2016م 2015م العدد العدد

00.6 142,765 ميجابايت  2كيلو�ايت ا��  256من   0.01 0.43 0.19 0.14 1.60 00.6  0.62 

06.1 226,939 ميجابايت  10ميجابايت ا��  2من   1.72 5.01 5.31 6.39 5.60 00.5  1.53 

07.4 2,392,126 ميجا بايت  10اك�� من   4.60 0.16 0.55 1.12 2.50 08.8  0.34 

 ال �شمل املش��ك�ن بالهاتف النقال   *:

 

 

 

 

 

 حسب السرعة�خص،  100ذي النطاق العر�ض ل�ل  عدد االش��ا�ات �� االن��نت السل�ي: 3.17م�حق جدول 

 مستوى السرعة  م2016أفغا�ستان  م2016ا يب�جيك م2015شرق وجنوب آسيا 

 ميجابايت  2كيلو�ايت ا��  256من  0.02 0.11 0.19

4.92 2.99 0.00 
 ميجابايت  10ميجابايت ا��  2من 

 ميجا بايت  10اك�� من  0.00 34.49 9.66

 

م �ستخدمون االن��نت  مقارنة بنسبة 2017العر�ية املتحدة عام  اإلمارات% من الس�ان �� دولة 94.82أن إ��  4.17�ش�� البيانات �� جدول  

م، و�� سلطنة عمان ارتفعت النسبة 2015% عام 93م �� ح�ن �انت 2016% عام 98م، و�� مملكة البحر�ن بلغت النسبة 2016% عام 90.60

% عام 73.4م لتصل إ�� 2015% عام 67.2م، و�� دولة قطر ارتفعت النسبة من 2016% عام 77.0م م لتصل إ�� 2015% عام 73.6من 

م.   �� ح�ن توفرت أعداد املستخدم�ن لالن��نت �� اململكة العر�ية السعودية حيث بلغ 2017% عام 78م، و�لغت النسبة �� دولة ال�و�ت 2016

 (%) م.2017مليون مش��ك عام  28العدد 

 

تتشابھ مع الدول  دول مجلس التعاون م نجد أن 2016مع دول أخرى عام  ون دول مجلس التعاوعند مقارنة �سبة استخدام األفراد لالن��نت �� 

 (%) %.88.3% و�� اس��اليا 89.6% و�� أملانيا 97.3و�� الن�و�ج %، 89.8�� كندا  املتقدمة، فقد بلغت �سبة مستخدمي االن��نت

 
 (%) م2017 – 2015للف��ة  اإلن��نتسنة فأك�� الذين �ستخدمون  15:  �سبة األفراد 1.8.17: املؤشر 4.17جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

2015 … 93.00  73.60 67.20 
… 

2016 90.60 98.00  77.00 73.40 
… 

2017 94.82 … 85.9 … … 78.00 

  

 

 (%)م 2016عام  سنة فأك�� الذين �ستخدمون اإلن��نت 15�سبة األفراد : 4.17م�حق جدول 

 كندا  الن�و�ج  املانيا اس��اليا

88.3 89.6 97.3 89.8 
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بوجود �شريعات إحصائية وطنية لد��ا تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات باستثناء مملكة البحر�ن  دول مجلس التعاون جميع أفادت 

 ).5.17(أنظر جدول  .  الرسمية،

 

 م2017 عام لد��ا �شريعات إحصائية وطنية وال�ي تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية:  عدد البلدان ال�ي 2.18.17:  5.17جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات البند

هل يوجد �شريعات احصائية وطنية تتقيد باملبادئ 

 الساسية لالحصاءات الرسمية؟ (�عم/ال)
 �عم �عم �عم   �عم ... �عم

 

ية لد��ا خطة إحصائية وطنودولة ال�و�ت ل من دولة قطر العر�ية املتحدة يتوفر لد��ا خطة جزئية، و�  اإلماراتدولة  إ�� أن 6.17�ش�� جدول 

سلطنة مملكة البحر�ن و ، بينما ال يوجد لدى اململكة العر�ية السعودية مثل هذه ا�خطة، ولم تتوفر بيانات حول �املة التمو�ل و�جري تنفيذها

 .عمان
 

ش�� املعلومات حول دول أخرى من العالم بأنھ ليس لدى جميع الدول مثل هذه ا�خطط، فمثال تتوفر خطة إحصائية وطنية �املة التمو�ل و�

 و�جري تنفيذها �� �ل من النمسا والص�ن.

 

 م2017عام بحسب مصدر التمو�ل: عدد البلدان ال�ي لد��ا خطة إحصائية وطنية �املة التمو�ل و�جري تنفيذها، 3.18.17: املؤشر 6.17 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات البند

هل يوجد خطة إحصائية وطنية �املة 

التمو�ل و�جري تنفيذها، بحسب مصدر 

 التمو�ل (�عم / ال)

جاري جزئي (يوجد خطة،

 العمل ع�� التمو�ل)
 �عم �عم … ال ...

 

 م2016عام  لد��ا خطة إحصائية وطنية �املة التمو�ل و�جري تنفيذها، بحسب مصدر التمو�لعدد البلدان ال�ي :  6.17م�حق جدول 

 م2016النمسا   م2016الص�ن 

 �عم �عم

 

0
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اإلمارات 

2017

البحر�ن 

2016

السعودية 

2017

ال�و�ت 2016قطر 2016عمان 

2017

كندا الن�و�ج املانيااس��اليا

2016دول ومناطق أخرى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

%

(%)م 2017-2016سنة فأك�� الذين �ستخدمون اإلن��نت للف��ة 15�سبة األفراد :  2.17ش�ل 

)م2017مليون عام 28عدد املستخدم�ن (املئو�ة للسعودية ال تتوفر النسبة* 
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 :مصادر البيانات

 تم االعتماد �� إعداد هذا التقر�ر ع�� األجهزة اإلحصائية الوطنية �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

 الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة

هيئة المعلومات
والحكومة اإللكترونية 
مملكة البحرين

الهيئة العامة لإلحصاء
المملكة العربية السعودية

 المركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات
سلطنة عمان

 وزارة التخطيط التنموي
واإلحصاء
دولة قطر

اإلدارة المركزية لإلحصاء
دولة الكويت

Federal Competitiveness 

and Statistics Authority
State of United Arab Emirates

 Information & 
eGoverment Authority 

Kingdom of Bahrain

General Authority for Statistics
Kingdom of Saudi Arabia

National Center for Statistics and 
Information.

Sultanate of Oman

Ministry of Development 
Planning and Statistics

State of Qatar

Central Statistical Bureau
State of Kuwait

http://www.fcsa.gov.ae

http://www.cio.gov.bh

http://www.stats.gov.sa

http://www.qsa.gov.qa

http://www.ncsi.gov.om

http://www.csb.gov.kw

مصادر البيانات 
Data Sources


