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تأسســت�أكادمييــة�اإلمــارات�الدبلوماســية�(EDA)�فــي�أبــو�ظبــي�باإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�فــي�عــام�2014،�وهــي�

مؤسســة�رائــدة�فــي�العالقــات�الدوليــة�والتدريــب�الدبلوماســي�فــي�دولــة�اإلمــارات.�وبصفتهــا�منصــة�جتمــع�بــني�أملــع�

األكادمييــني�والباحثــني�واملمارســني،�تــزّود�األكادمييــة�الدبلوماســيني�احلاليــني�واملســتقبليني�باملعــارف�واملهــارات�

متعــددة�التخصصــات�خلدمــة�وطنهــم�بفاعليــة.�وفــي�إطــار�مهمتها�األساســية،�تقوم�األكادميية�اإلمارات�الدبلوماســية�

بدمــج�التنميــة�املســتدامة�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة�(SDGs)�فــي�مجــاالت�متعــددة�مــن�عملهــا�وأنشــطتها.�وتديــر�

األكادمييــة�أيًضــا�برنامًجــا�بحثًيــا�حــول�”الطاقــة�وتغيــر�املنــاخ�والتنميــة�املســتدامة“�والــذي�يجــري�البحــوث�وينشــرها،�

وينظــم�ورش�العمــل�التدريبيــة�والنقاشــات�امُلخصصــة�للقضايــا�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة.

يســعى�مركــز�التميــز�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�(SDGCAR)،�الــذي�تســتضيفه�أكادمييــة�

اإلمــارات�الدبلوماســية،�إلــى�احتــالل�مكانــة�تؤهلــه�ليكــون�بوتقــة�لألنشــطة�املتعلقــة�مبعلومــات�ومعــارف�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�فــي�جميــع�أنحــاء�العالــم�العربــي.�وســوف�يســعى�مركــز�التميــز�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�

للمنطقــة�العربيــة�إلــى�متابعــة�وتعزيــز�األنشــطة�التعليميــة�والتدريبيــة�والبحثيــة�واالستشــارية�فــي�السياســات.�كمــا�

ســيدعم�املركــز�القيــادة�العربيــة�فــي�اجلهــود�العامليــة�املبذولــة�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�ويرتبــط�املركــز�

بشــبكة�عامليــة�مــن�مراكــز�التميــز�اإلقليميــة�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�والتــي�مت�إطالقهــا�بالفعــل�فــي�روانــدا�

(أفريقيــا)�والصــني�وماليزيــا�(رابطــة�دول�جنــوب�شــرق�آســيا�-�آســيان)�وكولومبيــا�(أمريــكا�الالتينيــة�ومنطقــة�البحــر�

الكاريبــي).�يطمــح�املركــز�إلــى�تكويــن�عالقــات�قويــة�مــع�مجموعــة�متنوعــة�مــن�أصحــاب�املصلحــة�فــي�املنطقــة�

العربيــة،�مبــا�فــي�ذلــك�اجلامعــات�األعضــاء�فــي�شــبكة�األمم�املتحــدة�حللــول�التنميــة�املســتدامة،�وشــركاء�املعرفــة�

اآلخريــن،�واحلكومــات،�واملجتمــع�املدنــي،�والشــركات.

حتشــد�شــبكة�األمم�املتحــدة�حللــول�التنميــة�املســتدامة�(SDSN)�اخلبــرات�العلميــة�والتقنيــة�العامليــة�لتعزيــز�التوصــل�

إلــى�احللــول�العمليــة�للتنميــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذلــك�تنفيــذ�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�واتفاقيــة�باريــس�بشــأن�تغيــر�

املنــاخ.�تتعــاون�الشــبكة�عــن�كثــب�مــع�أجهــزة�األمم�املتحــدة،�ومؤسســات�التمويــل�املتعــددة�األطــراف،�والقطــاع�اخلــاص،�

واملجتمــع�املدنــي�لدعــم�النهــج�املتكاملــة�مــن�خــالل�التعليــم�والبحــث�وحتليــل�السياســات�والتعــاون�العاملــي.
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FIS4SDGs نظام�املعلومات�املوّحد�لألمم�املتحدة�فيما�يتعلق�بأهداف�التنمية�املستدامة�

GCC مجلس�التعاون�اخلليجي��

GDP إجمالي�الناجت�املحلي��

GGGI املعهد�العاملي�للنمو�األخضر�

GHG غازات�الدفيئة�

GIS نظام�املعلومات�اجلغرافية�

GKI مؤشر�املعرفة�العاملي��

HDI مؤشر�التنمية�البشرية�

IAEG-SDGs فريق�اخلبراء�املشترك�بني�الوكاالت�املعني�مبؤشرات�أهداف�التنمية�املستدامة�

ITMO (اتفاقية�باريس�بشأن�تغّير�املناخ)نتائج�التخفيف�املنقولة�دولًيا��

JRC مركز�البحوث�املشتركة�للمفوضية�األوروبية�

LAS جامعة�الدول�العربية

LDCs أقل�البلدان�منًوا�

MBRF مؤسسة�محمد�بن�راشد�آل�مكتوم�للمعرفة�

MENA الشرق�األوسط�وشمال�أفريقيا�

MDGs األهداف�اإلمنائية�لأللفية�

NDC (اتفاقية�باريس�بشأن�تغّير�املناخ)مساهمة�محددة�وطنًيا��

NGGP (األردن)اخلطة�الوطنية�للنمو�األخضر��

NSO مكتب�اإلحصاء�الوطني�

SDGCAR مركز�التميز�ألهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�

SDGs أهداف�التنمية�املستدامة�

SDSN شبكة�األمم�املتحدة�حللول�التنمية�املستدامة�

UAE اإلمارات�العربية�املتحدة�

UNDESA إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�في�األمم�املتحدة�

UNDP برنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي��

WEF nexus رابطة�املياه�والطاقة�والغذاء�

قائمة�االختصارات
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متهيد

ل�
ّ
تضــع�خطــة�التنميــة�املســتدامة�لعــام��2030خريطــة�طريــق�مشــتركة�ملســتقبل�البشــرية�وكوكــب�األرض.�وتشــك

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر�قــوام�خطــة�عــام�2030،�وهــي�أهــداف�متكاملــة�وغيــر�قابلــة�للتجزئــة�وتغطــي�

األبعــاد�الثالثــة�للتنميــة�املســتدامة.�ومــن�املنتظــر�أن�تســعى�جميــع�البلــدان�إلــى�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�

ومســاعدة�األفــراد�املحتاجــني�لضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�خلــف�الركــب.�

عتبــر�املنطقــة�العربيــة�منطقــة�متنوعــة�مــن�منظــور�التنميــة�املســتدامة؛�فقــد�شــهدنا�فــي�العقــود�والســنوات�األخيــرة�
ُ
ت

قصــص�جنــاح�مبهــرة�بلغــت�االزدهــار�واالســتقرار،�ولكننــا�شــهدنا�أيًضــا�صراعــات�وحــروب�مأســاوية.�فــي�الوقــت�

ــًدا�تربطهــا�أواصــر�مشــتركة�مــن�حيــث�التاريــخ�واللغــة�والثقافــة.� ــغ�عددهــا��22بل ــدان�املنطقــة�البال نفســه،�فــإّن�بل

فإننــا�نتقاســم�العديــد�مــن�التحديــات�والفــرص�املتشــابهة.�كمــا�أّن�انعــدام�االســتقرار�وغيــاب�الشــعور�باألمــن�البشــري�

ال�يصّبــان�فــي�مصلحــة�أحــد.�وعلــى�الرغــم�مــن�أّن�النزاعــات�وانعــدام�االســتقرار�يعيقــان�التقــدم�فــي�العديــد�مــن�

مجــاالت�التنميــة�املســتدامة،�فــإّن�العكــس�صحيــح�أيًضــا:�ال�ميكــن�حتقيــق�الســالم�واألمــن�اإلقليميــني�الدائمــني�إال�

إذا�متكنــت�جميــع�البلــدان�مــن�توفيــر�الرفاهيــة�لســكانها�وفــي�الوقــت�ذاتــه�حمايــة�مواردهــا�الطبيعيــة�والبيئــة.

�مــن�السياســات�الوطنيــة�والتعــاون�اإلقليمــي.�وقــد�اســتوعبت� توفــر�األهــداف�العامليــة�إطــار�عمــل�مشــترك�لــكلٍّ

ــة� ــة�الوطني ــوزراء�"اللجن ــذ�وقــت�مبكــر.�ففــي�عــام�2017،�أنشــأ�مجلــس�ال ــة�املتحــدة�ذلــك�من ــة�اإلمــارات�العربي دول

ألهــداف�التنميــة�املســتدامة"،�التــي�تضــم�جهــات�حكوميــة�علــى�املســتوى�االحتــادي�وتتولــى�كل�منهــا�املســؤولية�عــن�

التنفيــذ�والرصــد�وإعــداد�التقاريــر�وإشــراك�اجلهــات�املعنيــة�ذات�العالقــة�بهــدف�واحــد�أو�أكثــر�مــن�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة.�تضــم�اللجنــة�فــي�عضويتهــا�وزارة�اخلارجيــة�والتعــاون�الدولــي�التــي�أخــذت�علــى�عاتقهــا�مهمــة�حتقيــق�

الهــدف�رقــم��17مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(تعزيــز�وســائل�التنفيــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العامليــة�مــن�أجــل�حتقيــق�

التنميــة�املســتدامة)�واملســائل�املســتجدة�املتعلقــة�بااللتزامــات�الدوليــة.

يوجــد�العديــد�مــن�قصــص�النجــاح�فــي�جميــع�أنحــاء�املنطقــة�فــي�مجــاالت�مرتبطــة�بعمــق�بأهــداف�التنمية�املســتدامة�

ــن�ثلثــا�البلــدان�العربيــة�أو�أكثــر�مــن�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�
ّ
ووثيقــة�الصلــة�بالتنميــة�البشــرية�املســتدامة.�متك

ــق�ذلــك.� ــى�الطريــق�نحــو�حتقي ــوالدة�واألطفــال،�أو�عل ــي�ال ــات�األمهــات�وحديث املســتدامة�املتعلقــة�باحلــّد�مــن�وفي

ــة�ملحوظــة�نحــو�مجــاالت�إتاحــة�الوصــول�الشــامل�إلــى�الطاقــة�الكهربائيــة�والوصــول�إلــى� وهنــاك�توجهــات�مماثل

اإلنترنــت�عبــر�النطــاق�العريــض�اجلــّوال.�كمــا�ظهــرت�توجهــات�إيجابيــة�أخــرى�تتجلــى�فــي�معــدالت�حتصــني�األطفال�

الرضــع،�وتوفيــر�الوصــول�إلــى�خدمــات�امليــاه�والصــرف�الصحــي�األساســية�ووقــود�الطهــو�النظيــف.�ومــن�املهــم�

التأكــد�مــن�قــدرة�البلــدان�فــي�جميــع�أنحــاء�املنطقــة�علــى�حتقيــق�التنميــة�املســتدامة�فــي�املجــاالت�األخــرى�أيًضــا،�

إلــى�جانــب�دعــم�هــذه�التوجهــات�اإليجابيــة.��
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معالي�زكي�أنور�نسيبة
وزير�الدولة

اإلمارات�العربية�املتحدة

ــا�علــى�التعــاون�والشــراكات�الدوليــة.�كمــا�أننــا�حافظنــا�علــى� ــًزا�عظيًم ــز�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�تركي
ّ
ترك

تصّدرنــا�فــي�الســنوات�األخيــرة�لقائمــة�أبــرز�الــدول�فــي�تقــدمي�املســاعدات�اإلمنائيــة�كنصيــب�مــن�الدخــل�القومــي�

اإلجمالــي.�ونحــن�نعمــل�علــى�اصطفــاف�مســاعداتنا�اخلارجيــة�مــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�ســواٌء�مــن�حيــث�

ــا� السياســات�أو�إعــداد�التقاريــر،�مــن�خــالل�سياســة�املســاعدات�اخلارجيــة�وتقاريــر�املعونــات�اخلارجيــة؛�كمــا�أنن

نحــاول�تعميــق�شــراكاتنا�مــع�جهــات�فاعلــة�متعــددة�مــن�القطــاع�اخلــاص�واملنظمــات�متعــددة�األطــراف.

يتطلــب�التطبيــق�الفّعــال�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�وضــع�سياســات�ُمصاغــة�بعنايــة�ومســتندة�إلــى�املعــارف�املحــددة�

بســياق�معــني�والبيانــات�عاليــة�اجلــودة.�وُيعتبــر�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019

ــة�أداة�لوضــع�السياســات� ــات�لتكــون�مبثاب ــة�االســتفادة�مــن�البيان ــى�كيفي ــاًزا�عل �ممت
ً

ــاال ــر�لوحــات�املتابعــة�مث وتقري

ونقطــة�انطــالق�لفتــح�احلــوارات�حــول�التحديــات�والفــرص�للمزيــد�مــن�العمــل�والتعــاون.�هــذا�التقريــر�هــو�إســهاٌم�

بنــاٌء�فــي�جهودنــا�اجلماعيــة�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�منطقتنــا�العربيــة.

متهيد
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مقدمة

ــة�املســتدامة�لعــام�2030.� ــف�الركــب"�هــو�أســاس�خطــة�األمم�املتحــدة�للتنمي ــدأ�"ضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�خل إن�مب

،�ال�تســتطيع�البلــدان�األكثــر�فقــًرا�تقــدمي�ولــو�
ً

تواجــه�املنطقــة�العربيــة�حتديــني�حاســمني�فــي�هــذا�الصــدد؛�أوال

حتــى�القليــل�مــن�أهــم�العوامــل�األساســية�لتيســير�الرفــاه�ملواطنيهــا.�ثانًيــا،�تتخلــف�املنطقــة�ككل�عــن�حتقيــق�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر.�فــي�ذات�الوقــت،�هنــاك�اجتاهــات�إيجابيــة�فــي�العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�

املستدامة�عبر�املنطقة�والتي�ميكن�البناء�عليها�لتسريع�وتيرة�التنفيذ.�

توجــد�هــذه�النتائــج�فــي�صميــم�أول�مؤشــر�للتنميــة�املســتدامة�فــي�املنطقــة�العربيــة�لعــام�2019،�وهــو�ثمــرة�أول�

تعــاون�كبيــر�بــني�مركــز�التميــز�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�(SDGCAR)،�الــذي�اســتضافته�أكادمييــة�

اإلمــارات�الدبلوماســية�(EDA)،�وشــبكة�األمم�املتحــدة�حللــول�التنميــة�املســتدامة�(SDSN).�والغــرض�مــن�مؤشــرات�

�للحكومــات�وأصحــاب�املصلحــة�فــي�أهــداف�
ً

ــال ــر�تفصي ــر�أداة�أكث ــة�هــو�توفي ــة�املســتدامة�اإلقليمي أهــداف�التنمي

التنميــة�املســتدامة�مــن�أجــل�تقييــم�األداء�علــى�املســتوى�الوطنــي،�وحتديــد�املجــاالت�ذات�األولويــة،�وفهــم�الثغــرات�

الرئيسية�في�توافر�البيانات.��

يغطــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019جميــع�الــدول�العربيــة�البالــغ�عددهــا��22دولــة،�

ويحتــوي�علــى��30مؤشــًرا�جديــًدا�مت�اختيارهــا�بالتشــاور�مــع�خبــراء�إقليميــني.�وتســعى�هــذه�املؤشــرات�إلــى�تســليط�

الضــوء�علــى�أبعــاد�التنميــة�املســتدامة�اخلاصــة�باملنطقــة�أو�ذات�الصلــة�بهــا.�وتشــمل،�علــى�ســبيل�املثــال،�االلتحــاق�

بالتعليــم�العالــي،�وانتشــار�مــرض�الســكري،�وزواج�األطفــال،�وكثافــة�الطاقــة،�وتركيــز�الصــادرات،�ودعــم�الوقــود�

األحفــوري،�وواردات�األســلحة،�واالســتقرار�السياســي.�نتيجــة�للتغييــرات�التــي�مت�إدخالهــا�فــي�هــذا�املؤشــر�-�مقارنــة�

باملؤشر�العاملي�-�فإن�املنطقة�ككل�يبدو�أنها�تواجه�بعض�التحديات�املعتبرة.�

ــة،�تشــترك�املنطقــة�فــي�عــدد�مــن� ــى�الرغــم�مــن�االختالفــات�الكبيــرة�فــي�الظــروف�بــني�مختلــف�الــدول�العربي عل

ــي:�الصــراع�والعنــف�وســوء�اإلدارة؛�املــوارد� ــات�املتعلقــة�مبــا�يل ــك�التحدي ــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذل ــات�التنمي حتدي

املائيــة�ومصايــد�األســماك؛�ســوء�التغذيــة�(اجلــوع�والســمنة)؛�التخلــص�مــن�الكربــون�واالنتقــال�إلــى�مصــادر�الطاقــة�

املتجددة؛�دور�املرأة�في�املجتمع؛�والبحوث�واالبتكار�والتوظيف.�

علــى�مــدار�الســنوات�القادمــة،�ســيتطور�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�مــع�توافــر�املزيــد�مــن�

البيانــات�حــول�املؤشــرات�احلاليــة�واجلديــدة.�وقــد�كشــفت�عمليــة�إعــداد�املؤشــر�العربــي�لعــام��2019عــن�وجــود�

فجــوات�كبيــرة�فــي�البيانــات�فــي�جميــع�أنحــاء�املنطقــة،�وال�ســّيما�فيمــا�يتعلــق�باملؤشــرات�االجتماعيــة�املتعلقــة�بالفقــر�

والدخــل�والثــروة�والعمــل.�تتطلــب�السياســات�الناجحــة�بيانــات�عاليــة�اجلــودة،�ويتطلــب�تنفيذهــا�مــن�قبــل�العديــد�

�جوهرًيــا�آخــر�حيــث�ســتحتاج�البلــدان�
ً

عتبــر�القــدرات�اإلحصائيــة�مجــاال
ُ
مــن�أصحــاب�املصلحــة�شــفافية�البيانــات.�وت

األكثر�فقًرا�في�املنطقة�على�وجه�اخلصوص�إلى�الدعم�من�الشركاء�اإلقليميني�والعامليني.�

ال�يتبقــى�ســوى�عقــٌد�مــن�الزمــن�لتنفيــذ�وحتقيــق�خطــة�التنميــة�املســتدامة�لعــام�2030.�متــت�مناقشــة�بعــض�التحديات�

املعقــدة�التــي�تنتظــر�املنطقــة�العربيــة�فــي�دراســات�احلالــة�بهــذا�التقريــر�بشــأن�إدارة�املــوارد�الطبيعيــة،�وإدارة�املــوارد�

املائيــة�املشــتركة،�وحتقيــق�االســتقرار�اإلقليمــي.�ومــع�ذلــك،�تقــدم�هــذه�الدراســات�نفســها�أيًضــا�احللــول�املمكنــة،�

والتــي�تشــمل�"رابطــة�الغــذاء�واملــاء�والطاقــة"،�ودبلوماســية�إدارة�قضيــة�امليــاه،�وفهــم�الروابــط�بــني�االســتقرار�
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برناردينو�ليون�غروس
املدير�العام

أكادميية�اإلمارات�الدبلوماسية

جيفري�دي.�ساكس�
املدير

شبكة�األمم�املتحدة�حللول�التنمية�املستدامة

والتنميــة�املســتدامة.�تصــف�دراســات�احلالــة�األخــرى�قصــص�النجــاح�فــي�دمــج�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ونهــج�

النمــو�األخضــر�فــي�تخطيــط�التنميــة�وعمليــات�اإلصــالح�القطاعــي،�وكذلــك�اســتخدام�البيانــات�الضخمــة�فــي�

الوقــت�احلقيقــي�ونظــم�املعلومــات�اجلغرافيــة�لدعــم�تبــادل�البيانــات�وصنــع�القــرارات�مــن�أجــل�التنميــة�املســتدامة.

ــر�منظــور�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�لغــة�مشــتركة�
ّ
فــي�الواقــع،�متثــل�هــذه�التحديــات�فرًصــا�للتعــاون،�وميكــن�أن�يوف

وخريطــة�طريــق�هاديــة�لــدول�املنطقــة�مــن�أجــل�مواجهــة�هــذه�التحديــات.�فــي�الوقــت�نفســه،�ُيعتبــر�إحــراز�تقــدم�

ا�أساســًيا�لتحقيــق�الســالم�واالزدهــار�اإلقليميــني�-�وال�ميكــن�
ً
ا�مســبق

ً
نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�شــرط

حتقيــق�هــذه�األهــداف�دون�حتســني�اخلدمــات�الصحيــة�واملائيــة،�والتعليــم،�والتوظيــف،�واملســاواة�بــني�اجلنســني،�

والعدالة�االجتماعي،�على�سبيل�املثال.�

ــرح� ــة.�ونقت ــا�للعمــل،�وليــس�مجــرد�ملحــة�عــن�االجتاهــات�احلالي ــى�أن�يكــون�حافــًزا�إيجابًي ــر�إل �يهــدف�هــذا�التقري

ــى: ــرز�احلاجــة�امللحــة�إل ــي�تب ــر�هــذا�العــام،�والت ــى�تقري ــة�عل ــد�مــن�التبعــات�السياســية�املترتب العدي

 • إنهاء�النزاعات�والعنف،�والتي�جتعل�أهداف�التنمية�املستدامة�بعيدة�املنال؛

 • وبذل�جهود�اجتماعية�كبيرة�إلنهاء�سوء�التغذية؛

 •  ومواصلــة�اجلهــود�البيئيــة�الرئيســية�فــي�التحــّول�إلــى�مصــادر�الطاقــة�املتجــددة،�والزراعــة�املســتدامة،�وكفــاءة�

اســتعمال�امليــاه،�والســالمة�البيئيــة؛

 • وتسريع�االنتقال�نحو�املساواة�بني�اجلنسني؛

 • وبناء�مجتمعات�قائمة�على�االبتكار،�وتخصيص�املزيد�من�املوارد�للعلوم�والتكنولوجيا.

فــي�جميــع�أنحــاء�املنطقــة�العربيــة،�تضــع�احلكومــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�صلب�العملية�السياســية.�ونأمل�

أن�يثمــر�هــذا�التقريــر�عــن�إثــراء�املعلومــات�وإذكاء�النقاشــات�حــول�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�املنطقــة�العربيــة،�

ــع�املنطقــة�بالســالم� ــة،�وثغــرات�البيانــات،�وأولويــات�التنفيــذ.�إن�متت مبــا�فــي�ذلــك�التحديــات�والفــرص�ذات�الصل

واالزدهــار�يصــب�فــي�مصلحــة�اجلميــع،�وميكــن�أن�يكــون�صنــع�القــرارات�املســتندة�إلــى�البيانــات�وعقــد�الشــراكات�

من�أجل�التنمية�املستدامة�عوامل�متكني�رئيسية�لتحقيق�ذلك.�

مقدمة
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امللخص�التنفيذي

ــة�هــو�أن�تكــون�أداة�تســتخدمها� ــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�للمنطقــة�العربي الغــرض�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنمي

�،(SDGs)للحكومــات�وأصحــاب�املصلحــة�اآلخــرون�لقيــاس�التقــدم�املحــرز�فــي�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

وتســليط�الضــوء�علــى�الفجــوات�فــي�كل�مــن�التنفيــذ�والبيانــات.�ُيعتبــر�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�

العربيــة�لعــام��2019هــو�األول�مــن�نوعــه،�وبالتالــي،�فهــو�مصمــم�أيًضــا�لفتــح�أبــواب�احلــوار�والنقــاش�حــول�املجــاالت�

والسياســات�واإلجــراءات�ذات�األولويــة.

يتكــّون�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019مــن��105مؤشــرات،�لــكل�منهــا�درجــة�ُمعّينــة�

(0-100)�ولــون�مــن�ألــوان�إشــارات�املــرور�الضوئيــة�(أخضــر�أو�أصفــر�أو�برتقالــي�أو�أحمــر)�لإلشــارة�إلــى�األداء�

املتحقــق.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�تشــير�األســهم�إلــى�االجتاهــات�الراهنــة�فــي�حتقيــق�أهــداف�املؤشــرات�التــي�تتوفــر�

عنهــا�بيانــات�لعــدة�ســنوات.

باملقارنــة�مــع�تقريــر�التنميــة�املســتدامة�لعــام�2019،�والــذي�يحتــوي�علــى�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�

ــر�عــن� ــًدا�تعّب ــة��30مؤشــًرا�جدي ــدول�األعضــاء�فــي�األمم�املتحــدة،�يطــرح�مؤشــر�املنطقــة�العربي ــع�ال املتابعــة�جلمي

األولويــات�والتحديــات�اإلقليميــة.�مت�اختيــار�هــذه�املؤشــرات،�إلــى�جانــب�العتبــات�ذات�الصلــة،�مــن�خــالل�مرحلتــني�

جريــت�فــي�مايــو�وأغســطس�مــن�عــام��2019وأثمــرت�عــن�أكثــر�مــن�
ُ
مــن�املشــاورات�مــع�اخلبــراء�اإلقليميــني،�والتــي�أ

�200تعليــق�مــن�أكثــر�مــن��40خبيــًرا�مختًصــا.�ويحــذف�املؤشــر�اإلقليمــي�أيًضــا�املؤشــرات�غيــر�املفيــدة�أو�غيــر�ذات�

الصلــة�باملنطقــة�أو�حيــث�ال�تكفــي�تغطيــة�البيانــات�حالًيــا.

ــدرج�حتــى�اآلن�فــي�تقاريــر�
ُ
باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يشــمل�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�لعــام��2019فلســطني،�والتــي�لــم�ت

املؤشــر�العاملــي�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة.�كمــا�يعــرض�املؤشــر�درجــة�اإلجنــازات�اإلجماليــة�فــي�حتقيــق�أهــداف�

ــة� ــا�والصومــال�-�بســبب�قل ــى�املؤشــر�العاملــي�-�ليبي ــى�درجــة�واحــدة�عل ــم�يحصــال�عل ــن�ل ــة�املســتدامة�لبلدي التنمي

ــات�املتوفــرة.� البيان

وفيما�يلي�النتائج�الرئيسية�للدراسة:

��حققــت�املنطقــة�مجموعــة�واســعة�مــن�نتائــج�التنميــة�املســتدامة،�مــع�بقــاء�حتديــات�مشــتركة�حــول�نظــم� -1

اإلنتــاج�الغذائــي�املســتدامة�واملســاواة�بــني�اجلنســني،�مــن�بــني�جملــة�أمــور�أخــرى.�تعكــس�الفــروق�بــني��22دولــة�

عربيــة�اختالفاتهــا�الكبيــرة�جــًدا�فــي�األداء�علــى�العديــد�مــن�املؤشــرات�االجتماعيــة�واالقتصاديــة.�وال�يوجــد�

ســوى�القليــل�مــن�القواســم�املشــتركة�بــني�املنطقــة�بأســرها،�مبــا�فــي�ذلــك�األداء�الضعيــف�فــي�الهــدف�رقــم�

ــز� ــة�املّحســنة�وتعزي ــي�والتغذي ــر�األمــن�الغذائ ــى�اجلــوع�وتوفي ــة�املســتدامة�(القضــاء�عل �2مــن�أهــداف�التنمي

الزراعــة�املســتدامة)،�والهــدف�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات).�هنــاك�

أيًضــا�حتديــات�ضخمــة�فــي�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��6(امليــاه�

النظيفــة�والصــرف�الصحــي)،�والهــدف�رقــم��7(الطاقــة�النظيفــة�امليســورة�التكلفــة)،�والهــدف�رقــم��8(العمــل�

الالئــق�والنمــو�االقتصــادي)،�والهــدف�رقــم��9(الصناعــة�واالبتــكار�والبنيــة�التحتيــة)،�والهــدف�رقــم��14(احليــاة�

حتــت�املــاء)�والهــدف�رقــم��16(الســالم�والعدالــة�واملؤسســات�الفعالــة)،�والتــي�تنتشــر�عبــر�املنطقــة.�تظهــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�األخــرى�مزيــًدا�مــن�االختــالف،�ممــا�يصّعــب�عمليــة�التوصيــة�بتوصيــات�سياســية�

شــاملة�-�يجــب�أن�تكــون�االســتجابات�واحللــول�متعلقــة�بــكل�بلــد�علــى�حــدة�وتختــص�بســياق�معــني.
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��خمســة�بلــدان�قطعــت�ثلثــي�الطريــق�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�فــي�عــام�2019،�بــرزت�خمــس� -2

دول�كقيــادات�إقليميــة،�حيــث�بلــغ�إجمالــي�درجاتهــا�علــى�املؤشــر��65درجــة�أو�أعلــى.�وهــذه�الــدول�هــي�اجلزائــر�

،�ال�حتــرز�املنطقــة�العربيــة�درجــة�
ً

واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�واملغــرب�وتونــس�واألردن،�مرتبــني�تنازلًيــا.�إجمــاال

عاليــة�فيمــا�يتعلــق�بتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبتوســط��58درجــة�مــن�أصــل�100.�ال�يتبقــى�ســوى�

عقــد�واحــد�فقــط�لتحقيــق�خطــة�2030،�وحتتــاج�املنطقــة�إلــى�تســريع�جهودهــا�املبذولــة�فــي�جميــع�مجــاالت�

التنميــة�املســتدامة.

��تواجــه�البلــدان�الفقيــرة�واملتأثــرة�باحلــروب�اخلطــر�األكبــر�فــي�التخلــف�عــن�الركــب�بشــكل�عــام،�حصلــت�الــدول� -3

العربيــة�الـــ�22علــى�درجــة�حمــراء�فــي�نســبة�٪�51مــن�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الـــ17.�ســّجلت�البلــدان�

الســتة�األقــل�منــًوا�فــي�املنطقــة،�وبلــدان�آخــران�يعانيــان�مــن�احلــروب:�ســوريا�والعــراق،�درجــات�حمــراء�فــي�

أكثــر�مــن��10أهــداف�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�لوحــة�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�ممــا�يشــير�

إلــى�أنهــا�بعيــدة�كل�البعــد�عــن�حتقيــق�هــذه�األهــداف.�ســتحتاج�هــذه�البلــدان�إلــى�جهــود�هائلــة�علــى�الصعيــد�

املحلــي�ومــن�الشــركاء�اإلقليميــني�والدوليــني�لضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�خلــف�الركــب.

��هنــاك�زخــم�إيجابــي�فــي�مجالــني�مهمــني�يتعلقــان�باالســتدامة�البيئيــة،�وامليــاه،�وتغّيــر�املنــاخ.�تســير�العديــد�من� -4

الــدول�العربيــة�علــى�الطريــق�الصحيــح�لتحقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�

الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�لتغّيــر�

املنــاخ�وآثــاره)،�بينمــا�هنــاك�زيــادات�معتدلــة�فــي�األداء�عبــر�العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�منظــور�

�،
ً

األمــن�البيئــي،�ُيعتبــر�حتقيــق�أنظمــة�مســتدامة�للميــاه�والتعامــل�مــع�تغّيــر�املنــاخ�أمريــن�بالغــي�األهميــة.�إجمــاال

لــم�يتحقــق�حتــى�اآلن�ســوى�أربعــة�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الـــ�17فــي�ثالثــة�بلــدان�فــي�املنطقــة�(العــراق�

واألردن�ولبنــان).�وهــذا�يعنــي�أن��19بلــًدا�لــم�يحقــق�أي�هــدف�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بعــد.

��ال�تــزال�هنــاك�ثغــرات�كبيــرة�فــي�البيانــات�الالزمــة�لقيــاس�أداء�التنميــة�املســتدامة�فــي�املنطقــة،�وال�ســّيما� -5

توزيــع�الثــروة�والدخــل.��توجــد�أبــرز�فجــوات�البيانــات�حالًيــا�فــي�الهــدف�رقــم��1مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�رقــم��10(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�

البلــدان�وفيمــا�بينهــا).�ففــي�كال�املجالــني،�تكــون�الثغــرات�ناجتــة�عــن�نقــص�البيانــات�املتعلقــة�بالدخــل�وتوزيــع�

الثــروة.�لــم�يتــم�التوصــل�إلــى�مجموعــات�بيانــات�إقليميــة�متاحــة�للجمهــور�فــي�عمليــة�إعــداد�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.�ينبغــي�أن�تكــرس�املنطقــة�العربيــة�بشــكل�عاجــل�املزيــد�مــن�

ــا�لتمكــني� االهتمــام�واملــوارد�لتوليــد�البيانــات�وإتاحتهــا�فــي�املجــاالت�املذكــورة�أعــاله.�وســيكون�هــذا�ضرورًي

ــى�البيانــات�واملســتند�إلــى� ــع�القــرار�القائــم�عل تتبــع�أداء�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وكذلــك�للتخطيــط�وصن

العلــوم�أيًضــا.

امللخص�التنفيذي
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1-1-�مقدمة�

مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة�

ــل�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر�جــدول�أعمــال�
ّ
متث

هــذه� العالــم� بلــدان� أن�حتقــق�جميــع� املتوقــع� ومــن� طمــوح.�

األهــداف�بحلــول�العــام�2030.�وهــذا�ســيتطلب�جهــوًدا�غيــر�

مســبوقة�مــن�اجلميــع؛�حيــث�ســيتطلب�سياســات�واســتثمارات�

ــا،�وإشــراك�اجلميــع�
ً
حتويليــة،�ودعــم�أكثــر�النــاس�فقــًرا�وضعف

فــي�التنفيــذ،�وأخيــًرا�وليــس�آخــًرا،�البيانــات.�يتطلــب�تنفيــذ�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مثــل�أي�جــدول�أعمــال�لتنفيــذ�

السياســات،�بيانــات�عاليــة�اجلــودة�وســهلة�الوصــول�إليهــا.�مــن�

أجــل�اتخــاذ�قــرارات�رشــيدة،�حتتــاج�احلكومــات�والشــركات�

وأصحــاب�املصلحــة�اآلخــرون�إلــى�بيانــات�حــول�جميــع�جوانــب�

خطــة�العــام�2030.�فــي�عــام�2019،�دخــل�املجتمــع�العاملــي�عامــه�

الرابــع�فــي�تنفيــذ�جــدول�األعمــال�الــذي�سيســتغرق��15عاًمــا،�

لكــن�ال�تــزال�مســألة�توفــر�البيانــات�متثــل�حتدًيــا�كبيــًرا�(انظــر�

اإلطــار�رقــم�1).

حلــول� شــبكة� طــورت� الفجــوة،� هــذه� معاجلــة� أجــل� مــن�

التنميــة�املســتدامة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�(SDSN)�ومؤسســة�

�Bertelsmann�Stiftungمنهجية�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�

ولوحــات�املتابعــة؛�ومنــذ�عــام�2016،�نشــرتا�تقاريــر�ســنوية�عــن�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�التــي�توفــر�

نظريــة�ُمفّصلــة�وُمحّدثــة�علــى�التقــدم�الــذي�أحرزتــه�البلدان�من�

جميــع�أنحــاء�العالــم�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�ال�ُيعتبر�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أداة�مراقبــة�رســمية�ألهــداف�

ــق�قــدر�اإلمــكان� ــه�يتماشــى�بشــكل�وثي ــة�املســتدامة،�لكن التنمي

مــع�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية.�فاملؤشــر�

ميــأل�الفجــوات�املتبقيــة�بالبيانــات�ذات�الصلــة�مــن�املصــادر�

ذات�الســمعة�اجليــدة،�والتــي�تشــمل�مــزودي�البيانــات�الدوليــني�

العمــل� منظمــة� العامليــة،� الصحــة� منظمــة� الدولــي،� (البنــك�

الدوليــة�وغيرهــا)�ومراكــز�البحــوث�واملنظمــات�غيــر�احلكوميــة.

الشكل���1|�أهداف�التنمية�املستدامة
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الجزء�األول
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مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة�

ــل�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر�جــدول�أعمــال�
ّ
متث

هــذه� العالــم� بلــدان� أن�حتقــق�جميــع� املتوقــع� ومــن� طمــوح.�

األهــداف�بحلــول�العــام�2030.�وهــذا�ســيتطلب�جهــوًدا�غيــر�

مســبوقة�مــن�اجلميــع؛�حيــث�ســيتطلب�سياســات�واســتثمارات�

ــا،�وإشــراك�اجلميــع�
ً
حتويليــة،�ودعــم�أكثــر�النــاس�فقــًرا�وضعف

فــي�التنفيــذ،�وأخيــًرا�وليــس�آخــًرا،�البيانــات.�يتطلــب�تنفيــذ�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مثــل�أي�جــدول�أعمــال�لتنفيــذ�

السياســات،�بيانــات�عاليــة�اجلــودة�وســهلة�الوصــول�إليهــا.�مــن�

أجــل�اتخــاذ�قــرارات�رشــيدة،�حتتــاج�احلكومــات�والشــركات�

وأصحــاب�املصلحــة�اآلخــرون�إلــى�بيانــات�حــول�جميــع�جوانــب�

خطــة�العــام�2030.�فــي�عــام�2019،�دخــل�املجتمــع�العاملــي�عامــه�

الرابــع�فــي�تنفيــذ�جــدول�األعمــال�الــذي�سيســتغرق��15عاًمــا،�

لكــن�ال�تــزال�مســألة�توفــر�البيانــات�متثــل�حتدًيــا�كبيــًرا�(انظــر�

اإلطــار�رقــم�1).

حلــول� شــبكة� طــورت� الفجــوة،� هــذه� معاجلــة� أجــل� مــن�

التنميــة�املســتدامة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�(SDSN)�ومؤسســة�

�Bertelsmann�Stiftungمنهجية�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�

ولوحــات�املتابعــة؛�ومنــذ�عــام�2016،�نشــرتا�تقاريــر�ســنوية�عــن�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�التــي�توفــر�

نظريــة�ُمفّصلــة�وُمحّدثــة�علــى�التقــدم�الــذي�أحرزتــه�البلدان�من�

جميــع�أنحــاء�العالــم�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�ال�ُيعتبر�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أداة�مراقبــة�رســمية�ألهــداف�

ــق�قــدر�اإلمــكان� ــه�يتماشــى�بشــكل�وثي ــة�املســتدامة،�لكن التنمي

مــع�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية.�فاملؤشــر�

ميــأل�الفجــوات�املتبقيــة�بالبيانــات�ذات�الصلــة�مــن�املصــادر�

ذات�الســمعة�اجليــدة،�والتــي�تشــمل�مــزودي�البيانــات�الدوليــني�

العمــل� منظمــة� العامليــة،� الصحــة� منظمــة� الدولــي،� (البنــك�

الدوليــة�وغيرهــا)�ومراكــز�البحــوث�واملنظمــات�غيــر�احلكوميــة.
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اإلطار�1:�خطة�التنمية�املستدامة�لعام��2030ودور�البيانات

عتبــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر،�التــي�مت�اعتمادهــا�فــي�عــام��2015كجــزء�مــن�خطــة�التنمية�املســتدامة�للعام�2030،�
ُ
ت

خريطــة�طريــق�مشــتركة�جلميــع�البلــدان�مــن�أجــل�حتقيــق�التقــدم�فــي�املجــاالت�بالغــة�األهميــة�لــكل�مــن�البشــر�وكوكــب�األرض.�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�هــي�خطــة�عامليــة�ومتكاملــة�وغيــر�قابلــة�للتجزئــة.�مبعنــى�آخــر،�مــن�املتوقــع�أن�تعمــل�جميــع�البلــدان�

فــي�ســبيل�حتقيقهــا،�مــع�مراعــاة�ظروفهــا،�وقدراتهــا،�وأولوياتهــا�الوطنيــة�املختلفــة.�مــن�املتوقــع�أن�تســعى�جميــع�البلــدان�لتحقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�كلهــا.�وهنالــك�روابــط�متبادلــة�لهــذه�األهــداف�-�إمــا�التضافــر�أو�املقايضــات�-�يجــب�أخذهــا�بعــني�

االعتبــار�وفهمهــا�عنــد�وضــع�السياســات�وتنفيذهــا.

تســعى�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إلــى�ضمــان�إحــراز�التحســني�فــي�األبعــاد�الثالثــة�للتنميــة�املســتدامة:�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�

�باحلوكمــة�الرشــيدة�والشــراكات.�وهــي�تســتند�إلــى�األهــداف�اإلمنائيــة�لأللفيــة�(2000-2015)،�ولكنهــا�تطــرح�عــدة�
ً
والبيئيــة،�مدعومــة

مجــاالت�جديــدة�للعمــل�السياســي،�وال�ســّيما�فيمــا�يتعلــق�باالســتدامة�البيئيــة.�تضــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أيًضا�الشــراكات�في�

صميــم�جــدول�األعمــال:�تؤكــد�خطــة�عــام��2030علــى�ضــرورة�دعــم�أكثــر�النــاس�فقــًرا�وأكثرهــم�ضعفــا�(«مبــدأ:�ضمــان�عــدم�تــرك�

أحــد�خلــف�الركــب»)�وأهميــة�إشــراك�جميــع�أصحــاب�املصلحــة�علــى�مختلــف�املســتويات،�مــن�املســتوى�العاملــي�واملســتويات�اإلقليميــة�

مــروًرا�باملســتويات�الوطنيــة�وحتــت�الوطنيــة�وحتــى�املســتوى�الفــردي،�فــي�تنفيــذ�جــدول�األعمــال.

ل�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�جــدول�أعمــال�طمــوح،�وهــي�ليســت�ملزمــة�سياســًيا�للبلــدان.�وفــي�الوقــت�نفســه،�إنهــا�مجموعــة�
ّ
تشــك

ــا�مــن�أجــل�التنميــة�للعقــد�القــادم�جلميــع�الــدول�األعضــاء�فــي�األمم� األهــداف�املشــتركة�الرئيســية�الوحيــدة�املتفــق�عليهــا�عاملًي

املتحــدة.�

البيانات�عامل�مهم�لتنفيذ�أهداف�التنمية�املستدامة.�ويتضمن�هدف�التنمية�املستدامة��17مبدأين�متعلقني�بالبيانات:

�والــدول�اجلزريــة�الصغيــرة�الناميــة،�
ً
�تعزيــز�تقــدمي�الدعــم�لبنــاء�قــدرات�البلــدان�الناميــة،�مبــا�فــي�ذلــك�أقــل�البلــدان�منــوا ��18-17

لتحقيــق�زيــادة�كبيــرة�فــي�توافــر�بيانــات�عاليــة�اجلــودة�ومناســبة�التوقيــت�وموثوقــة�ومفصلــة�حســب�الدخــل،�ونــوع�

اجلنــس،�والســن،�واالنتمــاء�العرقــي�واإلثنــي،�والوضــع�مــن�حيــث�الهجــرة،�واإلعاقــة،�واملوقــع�اجلغرافــي�وغيرهــا�مــن�

ــة�فــي�الســياقات�الوطنيــة،�بحلــول�عــام�2020. اخلصائــص�ذات�الصل

ــل�النــاجت�املحلــي� �االســتفادة�مــن�املبــادرات�القائمــة�لوضــع�مقاييــس�للتقــدم�املحــرز�فــي�حتقيــق�التنميــة�املســتدامة�تكمِّ ��19-17

اإلجمالــي،�ودعــم�بنــاء�القــدرات�اإلحصائيــة�فــي�البلــدان�الناميــة،�بحلــول�عــام�2030.

تتحمــل�احلكومــات�املســؤولية�الرئيســية�عــن�متابعــة�ومراجعــة�التقــدم�املحــرز�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�املســتويات�

ــر�األمم�املتحــدة�آليــات�لدعــم�هــذا�العمــل�علــى�املســتويني�العاملــي�(املنتــدى�السياســي�الرفيــع�
ّ
الوطنيــة�واإلقليميــة�والعامليــة.�توف

املســتوى�املعنــي�بالتنميــة�املســتدامة)�واإلقليمــي�(العمــل�فــي�إطــار�اللجــان�اإلقليميــة).�

وقــد�وضعــت�األمم�املتحــدة�أيًضــا�مجموعــة�مــن�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية�لدعــم�هــذا�العمــل.�واعتمــدت�

اجلمعيــة�العامــة�لــألمم�املتحــدة�إطــار�املؤشــرات�العاملــي،�والــذي�يتضمــن��232مؤشــرا،�فــي�عــام�2017.�ويتــم�تصنيــف�املؤشــرات�

ــا�ملــا�إذا�كانــت�تشــتمل�علــى�منهجيــة�معروفــة�دولًيــا�وإذا�كانــت�الــدول�تصــدر�البيانــات�بانتظــام.�واعتبــاًرا�
ً
علــى�ثالثــة�مســتويات�وفق

مــن�مايــو�عــام�2019،�كانــت�هنــاك��104مؤشــرات�مــن�املســتوى�األول،�ممــا�يعنــي�أن�أقــل�مــن�نصــف�املؤشــرات�الرســمية�حتظــى�

مبنهجيــة�وببيانــات�ثابتــة�ملــا�ال�يقــل�عــن�٪�50مــن�البلــدان�فــي�كل�منطقــة�يتصــل�بهــا�املؤشــر�(UNSD�2019a).�ثمــة�حتــدي�آخــر�

�ليســت�محــددة�كمًيــا،�ممــا�يجعــل�
ً
يتمثــل�فــي�أن�مــا�يقــرب�مــن�نصــف�مبــادئ�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�البالــغ�عددهــا��169مبــدأ

.(SDGC/A�and�SDSN�2019,�ix)مــن�الصعــب�تتبــع�جناحهــا�

ــا�ملــا�مت�التأكيــد�عليــه�فــي�خطــة�العــام�2030،�ســيكون�مــن�الضــروري�توفيــر�«بيانــات�جيــدة�موثوقــة�مصنفــة�ميكــن�احلصــول�
ً
وفق

عليهــا�فــي�الوقــت�املناســب�تســاعد�فــي�قيــاس�التقــدم�املحــرز�وتضمــن�عــدم�تــرك�أحــد�خلــف�الركــب.�وهــذه�البيانــات�أساســية�

.(UNGA�2015اجلمعيــة�العامــة�لــألمم�املتحــدة�)�«.لعمليــة�اتخــاذ�القــرارات
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العربية�ولوحات�املتابعة

علــى�غــرار�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي،�يعتبــر�

�
ً
أداة العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر�

التقــدم� لقيــاس� اآلخريــن� املصلحــة� وأصحــاب� للحكومــات�

ــة�املســتدامة،�ولتســليط�الضــوء� املحــرز�بشــأن�أهــداف�التنمي

علــى�املجــاالت�التــي�حتتــاج�إلــى�مزيــد�مــن�التركيــز�لتســريع�

التنفيــذ،�وللكشــف�عــن�ثغــرات�البيانــات،�ولتحفيــز�املحادثــات�

حول�األولويات�واإلجراءات.��

يتكــّون�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�

لــكل� مؤشــرات،� �105 مــن� �2019 لعــام� العربيــة� املنطقــة� فــي�

منهــا�درجــة�ُمعّينــة�(0-100)�ولــون�مــن�إشــارة�املــرور�الضوئيــة�

(أخضــر�أو�أصفــر�أو�برتقالــي�أو�أحمــر)�لإلشــارة�إلــى�األداء.�

فــي� االجتاهــات� إلــى� األســهم� تشــير� ذلــك،� إلــى� باإلضافــة�

حتقيــق�األهــداف�لتلــك�املؤشــرات�التــي�تتوفــر�عنهــا�بيانــات�

لعدة�سنوات.�

مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�ُمســتوحى�مــن�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�فــي�أفريقيــا،�كمــا�يطــرح�

مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�تعديلــني�مهمــني�عــن�املؤشــر�العاملــي:

��إدخــال�مؤشــرات�جديــدة�تعكــس�األولويــات�والتحديــات� •�

اإلقليميــة؛

��وإزالة�املؤشرات�غير�املفيدة�أو�غير�ذات�الصلة�باملنطقة� •�

أو�حيث�ال�تكفي�تغطية�البيانات�حالًيا.�

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر� يعــرض� لذلــك،� �
ً
نتيجــة

للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019درجــة�اإلجنــازات�اإلجماليــة�فــي�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�لبلديــن�لــم�يحصــال�علــى�واحــد�

علــى�املؤشــر�العاملــي�بســبب�قلــة�البيانــات�املتوفــرة�-�الصومــال�

وليبيــا.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يشــمل�املؤشــر�العربــي�فلســطني،�

ــدرج�حتــى�اآلن�فــي�تقاريــر�املؤشــر�العاملــي.
ُ
والتــي�لــم�ت

مــن�املهــم�التأكيــد�علــى�أنــه�بســبب�التغييــرات�التــي�مت�إدخالهــا،�

فــإن�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

ال�ميكــن�مقارنتــه�مبؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�أو�

تقاريــر�املؤشــرات�اإلقليميــة�األخــرى.�مــع�توفــر�بيانــات�جديــدة�

ــا�
ً
عــن�مؤشــرات�أخــرى،�ســيتطور�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�وفق

لذلــك�لتوفيــر�الصــورة�األشــمل�واألحــدث�دائًمــا.�لهــذا�الســبب،�

قــد�ال�تكــون�اإلصــدارات�املســتقبلية�مــن�مؤشــر�املنطقــة�العربية�

قابلــة�للمقارنــة�مباشــرة�مــع�إصــدار�عــام�2019.

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�ليــس�أداة�

قياس�رســمية�ألهداف�التنمية�املســتدامة.�تضطلع�جلنة�األمم�

املتحــدة�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغــرب�آســيا�(اإلســكوا)�بعمل�

فتهــا�الــدول�األعضــاء�فيهــا�
ّ
مهــم�فــي�هــذا�الصــدد،�حيــث�كل

بإعــداد�تقريــر�إقليمــي�عــن�خطــة�العــام�2030،�يســمى�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العربيــة،�كل�أربــع�ســنوات�لدعــم�املتابعــة�

الهــدف� �.(ESCWA�2019)املســتوى�اإلقليمــي� واملراجعــة�علــى�

مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�هــو�

ــاع�السياســات�وأصحــاب�املصلحــة�
ّ
أن�يكــون�أداة�تكميليــة�لصن

ــراء�مناقشــات�السياســات� ــع�املســتويات�مــن�أجــل�إث ــى�جمي عل

ــذ�خطــة�عــام��2030باملنطقــة. واملســاعدة�فــي�تســريع�تنفي

هيكل�التقرير

يتكــّون�هــذا�التقريــر�مــن�خمســة�أجــزاء�رئيســية.�اجلــزء�األول�

يقــدم�ويحلــل�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحات�

املتابعــة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.�يعــرض�اجلــزء�الثانــي�

ــون� ــون�وممارســون�إقليمي ــي�أعدهــا�باحث ــة�الت دراســات�احلال

لتســليط�الضــوء�علــى�األولويــات�والتحديــات�وقصــص�النجــاح�

باملجــاالت� املختصــة� املســتدامة،� التنميــة� بأهــداف� املتعلقــة�

املوضوعيــة�(حوكمــة�امليــاه،�رابطــة�الغــذاء�والطاقــة�وامليــاه،�

سياســات� (دمــج� السياســات� وصنــع� االســتقرار)،� وحتقيــق�

والبيانــات� األخضــر)،� والنمــو� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

القــدرات� وحتســني� الضخمــة� البيانــات� مــن� (االســتفادة�

اإلحصائيــة).

يقــدم�اجلــزء�الثالــث�ملفــات�تعريــف�تفصيليــة�لــكل�مــن�الــدول�

العربيــة�البالــغ�عددهــا��22دولــة،�والتــي�تضــم�معلومــات�علــى�

مســتوى�املؤشــرات�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة،�باإلضافــة�

املســتدامة.� التنميــة� أهــداف� حتقيــق� فــي� االجتاهــات� إلــى�

يقــدم�اجلــزء�الرابــع�النتائــج�حســب�كل�مؤشــر؛�ويعــرض�اجلــزء�

اخلامــس�شــرًحا�تفصيلًيــا�ملنهجيــة�مؤشــرات�ولوحــات�متابعــة�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذلــك�التغييــرات�التــي�مت�

إدخالهــا�فــي�اإلصــدار�اخلــاص�باملنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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اإلطار�1:�خطة�التنمية�املستدامة�لعام��2030ودور�البيانات

عتبــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر،�التــي�مت�اعتمادهــا�فــي�عــام��2015كجــزء�مــن�خطــة�التنمية�املســتدامة�للعام�2030،�
ُ
ت

خريطــة�طريــق�مشــتركة�جلميــع�البلــدان�مــن�أجــل�حتقيــق�التقــدم�فــي�املجــاالت�بالغــة�األهميــة�لــكل�مــن�البشــر�وكوكــب�األرض.�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�هــي�خطــة�عامليــة�ومتكاملــة�وغيــر�قابلــة�للتجزئــة.�مبعنــى�آخــر،�مــن�املتوقــع�أن�تعمــل�جميــع�البلــدان�

فــي�ســبيل�حتقيقهــا،�مــع�مراعــاة�ظروفهــا،�وقدراتهــا،�وأولوياتهــا�الوطنيــة�املختلفــة.�مــن�املتوقــع�أن�تســعى�جميــع�البلــدان�لتحقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�كلهــا.�وهنالــك�روابــط�متبادلــة�لهــذه�األهــداف�-�إمــا�التضافــر�أو�املقايضــات�-�يجــب�أخذهــا�بعــني�

االعتبــار�وفهمهــا�عنــد�وضــع�السياســات�وتنفيذهــا.

تســعى�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إلــى�ضمــان�إحــراز�التحســني�فــي�األبعــاد�الثالثــة�للتنميــة�املســتدامة:�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�

�باحلوكمــة�الرشــيدة�والشــراكات.�وهــي�تســتند�إلــى�األهــداف�اإلمنائيــة�لأللفيــة�(2000-2015)،�ولكنهــا�تطــرح�عــدة�
ً
والبيئيــة،�مدعومــة

مجــاالت�جديــدة�للعمــل�السياســي،�وال�ســّيما�فيمــا�يتعلــق�باالســتدامة�البيئيــة.�تضــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أيًضا�الشــراكات�في�

صميــم�جــدول�األعمــال:�تؤكــد�خطــة�عــام��2030علــى�ضــرورة�دعــم�أكثــر�النــاس�فقــًرا�وأكثرهــم�ضعفــا�(«مبــدأ:�ضمــان�عــدم�تــرك�

أحــد�خلــف�الركــب»)�وأهميــة�إشــراك�جميــع�أصحــاب�املصلحــة�علــى�مختلــف�املســتويات،�مــن�املســتوى�العاملــي�واملســتويات�اإلقليميــة�

مــروًرا�باملســتويات�الوطنيــة�وحتــت�الوطنيــة�وحتــى�املســتوى�الفــردي،�فــي�تنفيــذ�جــدول�األعمــال.

ل�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�جــدول�أعمــال�طمــوح،�وهــي�ليســت�ملزمــة�سياســًيا�للبلــدان.�وفــي�الوقــت�نفســه،�إنهــا�مجموعــة�
ّ
تشــك

ــا�مــن�أجــل�التنميــة�للعقــد�القــادم�جلميــع�الــدول�األعضــاء�فــي�األمم� األهــداف�املشــتركة�الرئيســية�الوحيــدة�املتفــق�عليهــا�عاملًي

املتحــدة.�

البيانات�عامل�مهم�لتنفيذ�أهداف�التنمية�املستدامة.�ويتضمن�هدف�التنمية�املستدامة��17مبدأين�متعلقني�بالبيانات:

�والــدول�اجلزريــة�الصغيــرة�الناميــة،�
ً
�تعزيــز�تقــدمي�الدعــم�لبنــاء�قــدرات�البلــدان�الناميــة،�مبــا�فــي�ذلــك�أقــل�البلــدان�منــوا ��18-17

لتحقيــق�زيــادة�كبيــرة�فــي�توافــر�بيانــات�عاليــة�اجلــودة�ومناســبة�التوقيــت�وموثوقــة�ومفصلــة�حســب�الدخــل،�ونــوع�

اجلنــس،�والســن،�واالنتمــاء�العرقــي�واإلثنــي،�والوضــع�مــن�حيــث�الهجــرة،�واإلعاقــة،�واملوقــع�اجلغرافــي�وغيرهــا�مــن�

ــة�فــي�الســياقات�الوطنيــة،�بحلــول�عــام�2020. اخلصائــص�ذات�الصل

ــل�النــاجت�املحلــي� �االســتفادة�مــن�املبــادرات�القائمــة�لوضــع�مقاييــس�للتقــدم�املحــرز�فــي�حتقيــق�التنميــة�املســتدامة�تكمِّ ��19-17

اإلجمالــي،�ودعــم�بنــاء�القــدرات�اإلحصائيــة�فــي�البلــدان�الناميــة،�بحلــول�عــام�2030.

تتحمــل�احلكومــات�املســؤولية�الرئيســية�عــن�متابعــة�ومراجعــة�التقــدم�املحــرز�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�املســتويات�

ــر�األمم�املتحــدة�آليــات�لدعــم�هــذا�العمــل�علــى�املســتويني�العاملــي�(املنتــدى�السياســي�الرفيــع�
ّ
الوطنيــة�واإلقليميــة�والعامليــة.�توف

املســتوى�املعنــي�بالتنميــة�املســتدامة)�واإلقليمــي�(العمــل�فــي�إطــار�اللجــان�اإلقليميــة).�

وقــد�وضعــت�األمم�املتحــدة�أيًضــا�مجموعــة�مــن�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية�لدعــم�هــذا�العمــل.�واعتمــدت�

اجلمعيــة�العامــة�لــألمم�املتحــدة�إطــار�املؤشــرات�العاملــي،�والــذي�يتضمــن��232مؤشــرا،�فــي�عــام�2017.�ويتــم�تصنيــف�املؤشــرات�

ــا�ملــا�إذا�كانــت�تشــتمل�علــى�منهجيــة�معروفــة�دولًيــا�وإذا�كانــت�الــدول�تصــدر�البيانــات�بانتظــام.�واعتبــاًرا�
ً
علــى�ثالثــة�مســتويات�وفق

مــن�مايــو�عــام�2019،�كانــت�هنــاك��104مؤشــرات�مــن�املســتوى�األول،�ممــا�يعنــي�أن�أقــل�مــن�نصــف�املؤشــرات�الرســمية�حتظــى�

مبنهجيــة�وببيانــات�ثابتــة�ملــا�ال�يقــل�عــن�٪�50مــن�البلــدان�فــي�كل�منطقــة�يتصــل�بهــا�املؤشــر�(UNSD�2019a).�ثمــة�حتــدي�آخــر�

�ليســت�محــددة�كمًيــا،�ممــا�يجعــل�
ً
يتمثــل�فــي�أن�مــا�يقــرب�مــن�نصــف�مبــادئ�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�البالــغ�عددهــا��169مبــدأ

.(SDGC/A�and�SDSN�2019,�ix)مــن�الصعــب�تتبــع�جناحهــا�

ــا�ملــا�مت�التأكيــد�عليــه�فــي�خطــة�العــام�2030،�ســيكون�مــن�الضــروري�توفيــر�«بيانــات�جيــدة�موثوقــة�مصنفــة�ميكــن�احلصــول�
ً
وفق

عليهــا�فــي�الوقــت�املناســب�تســاعد�فــي�قيــاس�التقــدم�املحــرز�وتضمــن�عــدم�تــرك�أحــد�خلــف�الركــب.�وهــذه�البيانــات�أساســية�

.(UNGA�2015اجلمعيــة�العامــة�لــألمم�املتحــدة�)�«.لعمليــة�اتخــاذ�القــرارات

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�
العربية�ولوحات�املتابعة

علــى�غــرار�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي،�يعتبــر�

�
ً
أداة العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر�

التقــدم� لقيــاس� اآلخريــن� املصلحــة� وأصحــاب� للحكومــات�

ــة�املســتدامة،�ولتســليط�الضــوء� املحــرز�بشــأن�أهــداف�التنمي

علــى�املجــاالت�التــي�حتتــاج�إلــى�مزيــد�مــن�التركيــز�لتســريع�

التنفيــذ،�وللكشــف�عــن�ثغــرات�البيانــات،�ولتحفيــز�املحادثــات�

حول�األولويات�واإلجراءات.��

يتكــّون�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�

لــكل� مؤشــرات،� �105 مــن� �2019 لعــام� العربيــة� املنطقــة� فــي�

منهــا�درجــة�ُمعّينــة�(0-100)�ولــون�مــن�إشــارة�املــرور�الضوئيــة�

(أخضــر�أو�أصفــر�أو�برتقالــي�أو�أحمــر)�لإلشــارة�إلــى�األداء.�

فــي� االجتاهــات� إلــى� األســهم� تشــير� ذلــك،� إلــى� باإلضافــة�

حتقيــق�األهــداف�لتلــك�املؤشــرات�التــي�تتوفــر�عنهــا�بيانــات�

لعدة�سنوات.�

مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�ُمســتوحى�مــن�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�فــي�أفريقيــا،�كمــا�يطــرح�

مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�تعديلــني�مهمــني�عــن�املؤشــر�العاملــي:

��إدخــال�مؤشــرات�جديــدة�تعكــس�األولويــات�والتحديــات� •�

اإلقليميــة؛

��وإزالة�املؤشرات�غير�املفيدة�أو�غير�ذات�الصلة�باملنطقة� •�

أو�حيث�ال�تكفي�تغطية�البيانات�حالًيا.�

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر� يعــرض� لذلــك،� �
ً
نتيجــة

للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019درجــة�اإلجنــازات�اإلجماليــة�فــي�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�لبلديــن�لــم�يحصــال�علــى�واحــد�

علــى�املؤشــر�العاملــي�بســبب�قلــة�البيانــات�املتوفــرة�-�الصومــال�

وليبيــا.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يشــمل�املؤشــر�العربــي�فلســطني،�

ــدرج�حتــى�اآلن�فــي�تقاريــر�املؤشــر�العاملــي.
ُ
والتــي�لــم�ت

مــن�املهــم�التأكيــد�علــى�أنــه�بســبب�التغييــرات�التــي�مت�إدخالهــا،�

فــإن�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

ال�ميكــن�مقارنتــه�مبؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�أو�

تقاريــر�املؤشــرات�اإلقليميــة�األخــرى.�مــع�توفــر�بيانــات�جديــدة�

ــا�
ً
عــن�مؤشــرات�أخــرى،�ســيتطور�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�وفق

لذلــك�لتوفيــر�الصــورة�األشــمل�واألحــدث�دائًمــا.�لهــذا�الســبب،�

قــد�ال�تكــون�اإلصــدارات�املســتقبلية�مــن�مؤشــر�املنطقــة�العربية�

قابلــة�للمقارنــة�مباشــرة�مــع�إصــدار�عــام�2019.

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�ليــس�أداة�

قياس�رســمية�ألهداف�التنمية�املســتدامة.�تضطلع�جلنة�األمم�

املتحــدة�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغــرب�آســيا�(اإلســكوا)�بعمل�

فتهــا�الــدول�األعضــاء�فيهــا�
ّ
مهــم�فــي�هــذا�الصــدد،�حيــث�كل

بإعــداد�تقريــر�إقليمــي�عــن�خطــة�العــام�2030،�يســمى�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العربيــة،�كل�أربــع�ســنوات�لدعــم�املتابعــة�

الهــدف� �.(ESCWA�2019)املســتوى�اإلقليمــي� واملراجعــة�علــى�

مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�هــو�

ــاع�السياســات�وأصحــاب�املصلحــة�
ّ
أن�يكــون�أداة�تكميليــة�لصن

ــراء�مناقشــات�السياســات� ــع�املســتويات�مــن�أجــل�إث ــى�جمي عل

ــذ�خطــة�عــام��2030باملنطقــة. واملســاعدة�فــي�تســريع�تنفي

هيكل�التقرير

يتكــّون�هــذا�التقريــر�مــن�خمســة�أجــزاء�رئيســية.�اجلــزء�األول�

يقــدم�ويحلــل�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحات�

املتابعــة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.�يعــرض�اجلــزء�الثانــي�

ــون� ــون�وممارســون�إقليمي ــي�أعدهــا�باحث ــة�الت دراســات�احلال

لتســليط�الضــوء�علــى�األولويــات�والتحديــات�وقصــص�النجــاح�

باملجــاالت� املختصــة� املســتدامة،� التنميــة� بأهــداف� املتعلقــة�

املوضوعيــة�(حوكمــة�امليــاه،�رابطــة�الغــذاء�والطاقــة�وامليــاه،�

سياســات� (دمــج� السياســات� وصنــع� االســتقرار)،� وحتقيــق�

والبيانــات� األخضــر)،� والنمــو� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

القــدرات� وحتســني� الضخمــة� البيانــات� مــن� (االســتفادة�

اإلحصائيــة).

يقــدم�اجلــزء�الثالــث�ملفــات�تعريــف�تفصيليــة�لــكل�مــن�الــدول�

العربيــة�البالــغ�عددهــا��22دولــة،�والتــي�تضــم�معلومــات�علــى�

مســتوى�املؤشــرات�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة،�باإلضافــة�

املســتدامة.� التنميــة� أهــداف� حتقيــق� فــي� االجتاهــات� إلــى�

يقــدم�اجلــزء�الرابــع�النتائــج�حســب�كل�مؤشــر؛�ويعــرض�اجلــزء�

اخلامــس�شــرًحا�تفصيلًيــا�ملنهجيــة�مؤشــرات�ولوحــات�متابعــة�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذلــك�التغييــرات�التــي�مت�

إدخالهــا�فــي�اإلصــدار�اخلــاص�باملنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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1-2-��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�
للمنطقة�العربية�لعام�2019

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة� يصــف�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

املنطقــة� بلــدان� أحرزتــه� الــذي� التقــّدم� �2019 لعــام� العربيــة�

العربيــة�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ويشــير�إلــى�

املجــاالت�التــي�تتطلــب�تقدًمــا�بوتيــرة�أســرع.�ميكــن�تفســير�

درجــات�وتصنيفــات�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بحســب�

الهــدف�كنســبة�مئويــة�مــن�اإلجنــازات�املتحققــة،�علــى�أن�يكــون�

عليهــا� التــي�حصلــت� والدرجــات� الكاملــة� املئــة� بــني� الفــرق�

البلــدان�هــو�التحســن�بالنســبة�املئويــة�الــذي�يجــب�اســتكمالها�

لتحقيــق�مبــادئ�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

الدرجات�اإلجمالية�ألهداف�التنمية�املستدامة

فــي�عــام�2019،�تعــرض�املنطقــة�العربيــة�مجموعــة�متنوعــة�مــن�

ــة�املســتدامة،�ممــا�يعكــس�اختالفاتهــا�الشاســعة� ــج�التنمي نتائ

واالقتصاديــة.� االجتماعيــة� املؤشــرات� مــن� العديــد� علــى�

ال�يوجــد�ســوى�عــدد�قليــل�مــن�القواســم�املشــتركة�بــني�أنحــاء�

املنطقــة،�مبــا�فــي�ذلــك�األداء�الضعيــف�فــي�هــدف�التنميــة�

ــاج�الغذائــي�املســتدامة)� املســتدامة��2(يقيــس�منظومــات�اإلنت

وهــدف�التنميــة�املســتدامة��5(يقيــس�املســاواة�بــني�اجلنســني).�

والعديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�األخــرى�تظهــر�مزيــًدا�

،�ال�حتــرز�املنطقــة�العربيــة�
ً

مــن�التبايــن.�ومــع�ذلــك،�إجمــاال

درجــة�عاليــة�مــن�حيــث�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�

ــى��58درجــة�مــن�أصــل�100. ــت�عل فقــد�حصل

فــي�عــام�2019،�بــرزت�خمــس�دول�كقيــادات�إقليميــة�مبجمــوع�

�65درجــة�أو�أكثــر�-�ممــا�يعنــي�أنهــا�قــد�قطعــت�حوالــي�ثلثــي�

الطريــق�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�وهــذه�الــدول�هــي�

ــة�املتحــدة�واملغــرب�وتونــس�واألردن.� ــر�واإلمــارات�العربي اجلزائ

ثالثــة�بلــدان�تخلفــت�عــن�الركــب�حيــث�حققــت�أقــل�مــن��50٪

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة:�جــزر�القمــر�واليمــن�والصومــال.�

ســتحتاج�هــذه�البلــدان�إلــى�جهــود�هائلــة�علــى�الصعيــد�املحلــي�

ومــن�الشــركاء�اإلقليميــني�والدوليــني�لضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�

ــى�مؤشــر�أهــداف� خلــف�الركــب.�تظهــر�فلســطني�ألول�مــرة�عل

التنميــة�املســتدامة،�لكــن�نظــًرا�النخفــاض�البيانــات�املتوفــرة�

(٪�55مــن�جميــع�املؤشــرات�تضــم�بيانــات�عــن�فلســطني)،�فإنهــا�

لــم�حتصــل�علــى�درجــة�إجماليــة�علــى�املؤشــر.�(انظــر�اجلــدول�

رقــم�1)

إن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�هــي�مجموعــة�أدوات�فريــدة�

مــن�نوعهــا�لقيــاس�التطــور،�وتنعكــس�فــي�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�

األداء� ال�يرتبــط� �.2019 لعــام� العربــي� املســتدامة� التنميــة�

� بــأيٍّ تاًمــا� ــا�
ً
ارتباط التنميــة�املســتدامة� فــي�أهــداف� العالــي�

مــن�مقاييــس�التنميــة�املســتخدمة�علــى�نطــاق�واســع:�نصيــب�

التنميــة� للفــرد،�ومؤشــر� النــاجت�املحلــي� الفــرد�مــن�إجمالــي�

البشــرية.�كمــا�هــو�مبــني�فــي�اجلــدول�رقــم�2،�ال�يشــير�نصيــب�

الفــرد�املرتفــع�مــن�إجمالــي�النــاجت�املحلــي�املرتفــع�تلقائًيــا�إلــى�

ترتيــب�إقليمــي�متقــدم�علــى�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(االرتبــاط�0٫34).�ومــع�ذلــك،�هنــاك�ارتبــاط�أقــوى�بــني�حتقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ونصيــب�الفــرد�مــن�إجمالــي�النــاجت�

املحلــي�بــني�البلــدان�الـــ�11األقــل�أداًء�(0٫87)،�ممــا�يشــير�إلــى�

وجــود�صلــة�بــني�األداء�االقتصــادي�ونتائــج�التنميــة�املســتدامة.�

األمم� لبرنامــج� التابــع� البشــرية� التنميــة� مؤشــر� بخصــوص�

للحاجــة� �
ً
اســتجابة تطويــره� مت� والــذي� اإلمنائــي،� املتحــدة�

امللحوظــة�لقيــاس�التنميــة�أيًضــا�مــن�خــالل�التقدم�الذي�أحرزه�

بلــد�مــن�البلــدان�علــى�املقاييــس�االجتماعيــة،�فــإن�االرتبــاط�

أعلــى�بالنســبة�ملجموعــة�الـــ�22دولــة�بأكملهــا�(0٫80).�واالرتباط�

بــني�مؤشــر�التنميــة�البشــرية�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة�بــني�

البلــدان�الـــ�11األقــل�أداًء�هــو�أعلــى�أيًضــا�(0٫90).

مــن�املفهــوم�عموًمــا�أن�الصــراع�وعــدم�االســتقرار�السياســي�

لهمــا�تأثيــر�ســلبي�علــى�نتائــج�التنميــة�فــي�املنطقــة.�ومــع�ذلــك،�

فــإن�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ال�تشــير�إلــى�

وجــود�ارتبــاط�كبيــر�بــني�درجــة�التنميــة�املســتدامة�الكليــة�للبلــد�

واملؤشــرات�املتعلقــة�باالســتقرار�السياســي�(0٫54)�والوفيــات�

املرتبطــة�باحلــروب�(0٫26-).�إال�أن�بلــدان�املنطقــة�التــي�تعانــي�

مــن�الصراعــات�لــم�تصــل�إلــى�النصــف�العلــوي�مــن�الترتيــب.

عــدد� فــي� الضخمــة� االختالفــات� مراعــاة� أيًضــا� املهــم� مــن�

دولــة� الـــ�22 ســكان� بلــغ�مجمــوع� �،2019 عــام� ففــي� الســكان.�

عربيــة��431مليــون�نســمة.�وهنــاك��11دولــة�يبلــغ�عــدد�ســكانها�

�تضــم�٪�89مــن�ســكان�
ً
أكثــر�مــن��10مليــون�نســمة،�مجتمعــة

إجمالــي� مــن� �23٪ وحدهــا� مصــر� ــل�
ّ
متث العربيــة.� املنطقــة�

ســكان�املنطقــة.�ويوضــح�الشــكل�رقــم��2نتائــج�لوحــات�متابعــة�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�بلــدان�املنطقــة�العربيــة،�مــع�

بيــان�توضيحــي�لعــدد�األشــخاص�الذيــن�يعيشــون�فــي�كل�بلــد.

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة
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1-2-��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�
للمنطقة�العربية�لعام�2019

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة� يصــف�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

املنطقــة� بلــدان� أحرزتــه� الــذي� التقــّدم� �2019 لعــام� العربيــة�

العربيــة�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ويشــير�إلــى�

املجــاالت�التــي�تتطلــب�تقدًمــا�بوتيــرة�أســرع.�ميكــن�تفســير�

درجــات�وتصنيفــات�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بحســب�

الهــدف�كنســبة�مئويــة�مــن�اإلجنــازات�املتحققــة،�علــى�أن�يكــون�

عليهــا� التــي�حصلــت� والدرجــات� الكاملــة� املئــة� بــني� الفــرق�

البلــدان�هــو�التحســن�بالنســبة�املئويــة�الــذي�يجــب�اســتكمالها�

لتحقيــق�مبــادئ�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

الدرجات�اإلجمالية�ألهداف�التنمية�املستدامة

فــي�عــام�2019،�تعــرض�املنطقــة�العربيــة�مجموعــة�متنوعــة�مــن�

ــة�املســتدامة،�ممــا�يعكــس�اختالفاتهــا�الشاســعة� ــج�التنمي نتائ

واالقتصاديــة.� االجتماعيــة� املؤشــرات� مــن� العديــد� علــى�

ال�يوجــد�ســوى�عــدد�قليــل�مــن�القواســم�املشــتركة�بــني�أنحــاء�

املنطقــة،�مبــا�فــي�ذلــك�األداء�الضعيــف�فــي�هــدف�التنميــة�

ــاج�الغذائــي�املســتدامة)� املســتدامة��2(يقيــس�منظومــات�اإلنت

وهــدف�التنميــة�املســتدامة��5(يقيــس�املســاواة�بــني�اجلنســني).�

والعديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�األخــرى�تظهــر�مزيــًدا�

،�ال�حتــرز�املنطقــة�العربيــة�
ً

مــن�التبايــن.�ومــع�ذلــك،�إجمــاال

درجــة�عاليــة�مــن�حيــث�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�

ــى��58درجــة�مــن�أصــل�100. ــت�عل فقــد�حصل

فــي�عــام�2019،�بــرزت�خمــس�دول�كقيــادات�إقليميــة�مبجمــوع�

�65درجــة�أو�أكثــر�-�ممــا�يعنــي�أنهــا�قــد�قطعــت�حوالــي�ثلثــي�

الطريــق�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�وهــذه�الــدول�هــي�

ــة�املتحــدة�واملغــرب�وتونــس�واألردن.� ــر�واإلمــارات�العربي اجلزائ

ثالثــة�بلــدان�تخلفــت�عــن�الركــب�حيــث�حققــت�أقــل�مــن��50٪

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة:�جــزر�القمــر�واليمــن�والصومــال.�

ســتحتاج�هــذه�البلــدان�إلــى�جهــود�هائلــة�علــى�الصعيــد�املحلــي�

ومــن�الشــركاء�اإلقليميــني�والدوليــني�لضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�

ــى�مؤشــر�أهــداف� خلــف�الركــب.�تظهــر�فلســطني�ألول�مــرة�عل

التنميــة�املســتدامة،�لكــن�نظــًرا�النخفــاض�البيانــات�املتوفــرة�

(٪�55مــن�جميــع�املؤشــرات�تضــم�بيانــات�عــن�فلســطني)،�فإنهــا�

لــم�حتصــل�علــى�درجــة�إجماليــة�علــى�املؤشــر.�(انظــر�اجلــدول�

رقــم�1)

إن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�هــي�مجموعــة�أدوات�فريــدة�

مــن�نوعهــا�لقيــاس�التطــور،�وتنعكــس�فــي�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�

األداء� ال�يرتبــط� �.2019 لعــام� العربــي� املســتدامة� التنميــة�

� بــأيٍّ تاًمــا� ــا�
ً
ارتباط التنميــة�املســتدامة� فــي�أهــداف� العالــي�

مــن�مقاييــس�التنميــة�املســتخدمة�علــى�نطــاق�واســع:�نصيــب�

التنميــة� للفــرد،�ومؤشــر� النــاجت�املحلــي� الفــرد�مــن�إجمالــي�

البشــرية.�كمــا�هــو�مبــني�فــي�اجلــدول�رقــم�2،�ال�يشــير�نصيــب�

الفــرد�املرتفــع�مــن�إجمالــي�النــاجت�املحلــي�املرتفــع�تلقائًيــا�إلــى�

ترتيــب�إقليمــي�متقــدم�علــى�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(االرتبــاط�0٫34).�ومــع�ذلــك،�هنــاك�ارتبــاط�أقــوى�بــني�حتقيــق�
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األمم� لبرنامــج� التابــع� البشــرية� التنميــة� مؤشــر� بخصــوص�

للحاجــة� �
ً
اســتجابة تطويــره� مت� والــذي� اإلمنائــي،� املتحــدة�
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البلــدان�الـــ�11األقــل�أداًء�هــو�أعلــى�أيًضــا�(0٫90).
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لهمــا�تأثيــر�ســلبي�علــى�نتائــج�التنميــة�فــي�املنطقــة.�ومــع�ذلــك،�

فــإن�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ال�تشــير�إلــى�

وجــود�ارتبــاط�كبيــر�بــني�درجــة�التنميــة�املســتدامة�الكليــة�للبلــد�

واملؤشــرات�املتعلقــة�باالســتقرار�السياســي�(0٫54)�والوفيــات�

املرتبطــة�باحلــروب�(0٫26-).�إال�أن�بلــدان�املنطقــة�التــي�تعانــي�

مــن�الصراعــات�لــم�تصــل�إلــى�النصــف�العلــوي�مــن�الترتيــب.

عــدد� فــي� الضخمــة� االختالفــات� مراعــاة� أيًضــا� املهــم� مــن�

دولــة� الـــ�22 ســكان� بلــغ�مجمــوع� �،2019 عــام� ففــي� الســكان.�

عربيــة��431مليــون�نســمة.�وهنــاك��11دولــة�يبلــغ�عــدد�ســكانها�

�تضــم�٪�89مــن�ســكان�
ً
أكثــر�مــن��10مليــون�نســمة،�مجتمعــة

إجمالــي� مــن� �23٪ وحدهــا� مصــر� ــل�
ّ
متث العربيــة.� املنطقــة�

ســكان�املنطقــة.�ويوضــح�الشــكل�رقــم��2نتائــج�لوحــات�متابعــة�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�بلــدان�املنطقــة�العربيــة،�مــع�

بيــان�توضيحــي�لعــدد�األشــخاص�الذيــن�يعيشــون�فــي�كل�بلــد.

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

الدرجة�الدولةالتصنيف

66.69الجزائر1

2
اإلمارات�العربية�

المتحدة
66.17

65.77المغرب3

65.33تونس4

65.28األردن5

63.09لبنان6

62.84ُعمان7

61.59مصر8

61.08الكويت9

60.57قطر10

59.82البحرين11

الدرجة�الدولةالتصنيف

12
المملكة�العربية�

السعودية
59.72

55.49العراق13

53.90ليبيا14

52.75موريتانيا15

52.11السودان16

17
الجمهورية�العربية�

السورية
51.86

51.04جيبوتي18

48.26جزر�القمر19

46.89اليمن20

43.41الصومال21

اجلدول��1|�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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املغرب
36.6 مليون

موريتانيا
4.7 مليون

اجلزائر
42.7 مليون

ليبيا
6.6 مليون

تونس
11.8 مليون

السودان
42.5 مليون

جيبوتي
1.0 مليون

الصومال
15.6 مليون

اليمن
29.6 مليون

مصر
101.2 مليون اململكة العربية السعودية

34.1 مليون

قطر
2.7 مليون

ُعمان
5.0 مليون

الكويت
4.2 مليون

فلسطني
5.2 مليون

األردن
10.1 مليون

العراق
40.4 مليون

اجلمهورية العربية السورية
18.5 مليون

اإلمارات العربية املتحدة
9.7 مليون

البحرين
1.6 مليون

لبنان
6.1 مليون

جزر القمر
0.9 مليون

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة
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املنطقة�العربية:�عدد�السكان�ومستوى�األداء�في�
أهداف�التنمية�املستدامة�بحسب�الدولة�في�2019

يعرض�هذا�الشكل�البياني�الدرجات�التي�حققتها�الدول�العربية�في�لوحة�متابعة�تنفيذ�أهداف�التنمية�املستدامة�في�2019،�
حيث�يتناسب�حجم�الدائرة�املخصصة�ألهداف�التنمية�املستدامة�مع�عدد�السكان�الذين�يعيشون�في�كل�دولة(1)

الشكل��2

(1)-�املصدر:�البيانات�الوصفية�ملؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�2019
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القضاء 
على 
الفقر

القضاء 
التام 
على 
الجوع

الصحة 
الجيدة 
والرفاه

التعليم 
الجيد

المساواة 
بين 

الجنسين

المياة النظيفة 
والنظافة 

الصحية

طاقة 
نظيفة 

وبأسعار 
العمل معقولة

الالئق 
ونمو 

االقتصاد

الصناعة 
واالبتكار 
والهياكل 
األساسية

الحد من أوجه 
عدم المساواة

مدن 
ومجتمعات 

محلية 
مستدامة

االستهالك 
واإلنتاج 

المسؤوالن

العمل 
المناخي

الحياة 
تحت الماء

الحياة في 
البر

السالم 
والعدل 

والمؤسسات 
القوية

عقد 
الشراكات 

لتحقيق 
األهداف

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة
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الدولة

درجات�مؤشر�
أهداف�التنمية�

املستدامة�العربية�
لعام�2019

الترتيب�
حسب�مؤشر�

أهداف�التنمية�
املستدامة�

العربي

نصيب�الفرد�من�
الناجت�اإلجمالي�

املحلي�للفرد�لعام�
�2018بالدوالر�

األمريكي

الترتيب�حسب�
نصيب�الفرد�من�

إجمالي�الناجت�
املحلي

درجات�مؤشر�
التنمية�البشرية�

لعام�2017

الترتيب�حسب�
مؤشر�التنمية�

البشرية

66.69115,62290.7548اجلزائر

66.17274,94320.8631اإلمارات�العربية�املتحدة

65.7738,587140.66715املغرب

65.33412,484110.73510تونس

65.2859,348130.7359األردن

63.09613,058100.7577لبنان

62.84741,43560.8215ُعمان

61.59812,390120.69612مصر

61.08973,70530.8036الكويت

60.5710126,59810.8562قطر

59.821147,22050.8464البحرين

59.721255,12040.8533اململكة�العربية�السعودية

55.491317,51080.68514العراق

53.901420,70670.70611ليبيا

52.75154,190170.5217موريتانيا

52.11164,759160.50219السودان

51.8617n/an/a0.53616اجلمهورية�العربية�السورية

190.47620*51.04182,744جيبوتي

48.26192,828180.50318جزر�القمر

46.89202,571200.45221اليمن

43.4121n/an/an/an/aالصومال

n/an/a5,148150.68613فلسطني

ــة�البشــرية�مــن�برنامــج� ــات�مؤشــر�التنمي ــي،�وبيان ــة�للبنــك�الدول ــة�العاملي ــي�مــن�مؤشــرات�التنمي ــاجت�املحل ــي�الن ــات�نصيــب�الفــرد�مــن�إجمال املصــادر:�بيان

األمم�املتحــدة�اإلمنائــي،�مت�اســترجاعها�فــي�أكتوبــر�2019.�

*�بيانات�نصيب�الفرد�من�إجمالي�الناجت�املحلي�جليبوتي�لعام��2011(آخر�سنة�متوفرة).

اجلدول��2|��حتقيق�أهداف�التنمية�املستدامة،�ونصيب�الفرد�من�إجمالي�الناجت�املحلي،�ومؤشر�التنمية�البشرية�

في��22دولة�عربية

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

اجلدول���3|�أداء�الدول�العربية�على�املؤشرات�اجلديدة

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�الهدف�1
القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)

••••••••••••••••••••••

)الهدف�3
ً
••••••••••••••••••••••انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاما

••••••••••••••••••••••معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�الهدف�4

في�سن�ما�قبل�املدرسة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
••••••••••••••••••••••درجات�االختبار�القياسية

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�الهدف�5
(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)

••••••••••••••••••••••
�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

ً
••••••••••••••••••••••النساء�بني��20و�24عاما

••••••••••••••••••••••نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
••••••••••••••••••••••إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

••••••••••••••••••••••درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)الهدف�6
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�

غير�اآلمن�وغياب�النظافة�(لكل��100,000نسمة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)الهدف�7
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�

بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••درجة�حرية�العملالهدف�8
البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�

العمرية�15-�24سنة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
••••••••••••••••••••••مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�الهدف�9
(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)الهدف�12
••••••••••••••••••••••درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�
للفرد�(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

••••••••••••••••••••••
االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�

وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(0-100)الهدف�14
••••••••••••••••••••••الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)الهدف�16

••••••••••••••••••••••عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�
بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

••••••••••••••••••••••االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
••••••••••••••••••••••درجة�القدرة�اإلحصائيةالهدف�17

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

ة�
مي

تن
ال
ف�

دا
أه

ر�
ش
مؤ

ل:�
ألو

ء�ا
جلز

ا
عة

اب
ملت

ت�ا
حا

لو
�و
مة

دا
ست

امل



9

الدولة

درجات�مؤشر�
أهداف�التنمية�

املستدامة�العربية�
لعام�2019

الترتيب�
حسب�مؤشر�

أهداف�التنمية�
املستدامة�

العربي

نصيب�الفرد�من�
الناجت�اإلجمالي�

املحلي�للفرد�لعام�
�2018بالدوالر�

األمريكي

الترتيب�حسب�
نصيب�الفرد�من�

إجمالي�الناجت�
املحلي

درجات�مؤشر�
التنمية�البشرية�

لعام�2017

الترتيب�حسب�
مؤشر�التنمية�

البشرية

66.69115,62290.7548اجلزائر

66.17274,94320.8631اإلمارات�العربية�املتحدة

65.7738,587140.66715املغرب

65.33412,484110.73510تونس

65.2859,348130.7359األردن

63.09613,058100.7577لبنان

62.84741,43560.8215ُعمان

61.59812,390120.69612مصر

61.08973,70530.8036الكويت

60.5710126,59810.8562قطر

59.821147,22050.8464البحرين

59.721255,12040.8533اململكة�العربية�السعودية

55.491317,51080.68514العراق

53.901420,70670.70611ليبيا

52.75154,190170.5217موريتانيا

52.11164,759160.50219السودان

51.8617n/an/a0.53616اجلمهورية�العربية�السورية

190.47620*51.04182,744جيبوتي

48.26192,828180.50318جزر�القمر

46.89202,571200.45221اليمن

43.4121n/an/an/an/aالصومال

n/an/a5,148150.68613فلسطني

ــة�البشــرية�مــن�برنامــج� ــات�مؤشــر�التنمي ــي،�وبيان ــة�للبنــك�الدول ــة�العاملي ــي�مــن�مؤشــرات�التنمي ــاجت�املحل ــي�الن ــات�نصيــب�الفــرد�مــن�إجمال املصــادر:�بيان

األمم�املتحــدة�اإلمنائــي،�مت�اســترجاعها�فــي�أكتوبــر�2019.�

*�بيانات�نصيب�الفرد�من�إجمالي�الناجت�املحلي�جليبوتي�لعام��2011(آخر�سنة�متوفرة).

اجلدول��2|��حتقيق�أهداف�التنمية�املستدامة،�ونصيب�الفرد�من�إجمالي�الناجت�املحلي،�ومؤشر�التنمية�البشرية�

في��22دولة�عربية

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

اجلدول���3|�أداء�الدول�العربية�على�املؤشرات�اجلديدة

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�الهدف�1
القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)

••••••••••••••••••••••

)الهدف�3
ً
••••••••••••••••••••••انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاما

••••••••••••••••••••••معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�الهدف�4

في�سن�ما�قبل�املدرسة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
••••••••••••••••••••••درجات�االختبار�القياسية

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�الهدف�5
(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)

••••••••••••••••••••••
�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

ً
••••••••••••••••••••••النساء�بني��20و�24عاما

••••••••••••••••••••••نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
••••••••••••••••••••••إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

••••••••••••••••••••••درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)الهدف�6
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�

غير�اآلمن�وغياب�النظافة�(لكل��100,000نسمة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)الهدف�7
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�

بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••درجة�حرية�العملالهدف�8
البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�

العمرية�15-�24سنة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
••••••••••••••••••••••مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�الهدف�9
(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)الهدف�12
••••••••••••••••••••••درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�
للفرد�(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

••••••••••••••••••••••
االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�

وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(0-100)الهدف�14
••••••••••••••••••••••الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)الهدف�16

••••••••••••••••••••••عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�
بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

••••••••••••••••••••••االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
••••••••••••••••••••••درجة�القدرة�اإلحصائيةالهدف�17

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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مؤشرات�جديدة

ــًدا� يقــدم�املؤشــر�العربــي�لعــام��2019إجمالــي��30مؤشــًرا�جدي

باملقارنــة�مــع�املؤشــر�العاملــي�لعــام��2019(انظــر�الشــكل�3).�مت�

اختيــار�املؤشــرات�بنــاًء�علــى�أهميتهــا�للمنطقــة،�بالتشــاور�مــع�

ــة�أو� اخلبــراء�اإلقليميــني،�وتوافــر�البيانــات.�أيًضــا،�متــت�إزال

ــة�لعــام��2019 اســتبدال�بعــض�املؤشــرات�مــن�املؤشــرات�العاملي

بســبب�قلــة�البيانــات�املتوفــرة.�وتــرد�قائمــة�مفّصلــة�بجميــع�

التغييــرات�فــي�اجلــزء�اخلامــس�(املنهجيــة).�

�لهــذه�التغييــرات،�كانــت�درجــات�املؤشــر�العربــي�فــي�
ً
نتيجــة

عــام��2019أقــل�بشــكل�عــام�ممــا�كانــت�عليــه�علــى�املؤشــر�

العاملــي�لعــام�2019.�إن�القســم�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

لوحــات� فــي� الكبــرى)� (التحديــات� األحمــر� باللــون� امللــّون�

املتابعــة�العربيــة�لعــام��2019(٪51)�أعلــى�أيًضــا�مــن�القســم�

املوجــود�فــي�لوحــات�املتابعــة�العامليــة�لعــام��2019(٪42)،�والتــي�

تغطــي��21دولــة�مــن�أصــل��22دولــة�عربيــة.�ميكــن�تفســير�هــذه�

االختالفــات�بإشــمال�مؤشــرات�تركــز�علــى�املجــاالت�حيــث�

تواجــه�بلــدان�املنطقــة�حتديــات�فــي�مجــال�التنميــة�املســتدامة�

ــي�للمؤشــرات:�يتــم�إعطــاء�درجــة�حمــراء�
ّ
والعــدد�األعلــى�الكل

األقــل� علــى� كان�هنــاك�مؤشــران� إذا� األهــداف� مــن� لهــدف�

يحمــالن�عالمــة�حمــراء.�

متــت�إضافــة�معظــم�املؤشــرات�اجلديــدة�إلــى�هــدف�التنميــة�

املســتدامة�رقــم��16(الســالم�والعدالــة�واملؤسســات�الفعالــة)،�

ــة�املســتدامة�رقــم��5(املســاواة�بــني�اجلنســني)،� وهــدف�التنمي

والنمــو� الالئــق� (العمــل� رقــم��8 املســتدامة� التنميــة� وهــدف�

(اإلنتــاج� رقــم��12 املســتدامة� التنميــة� وهــدف� االقتصــادي)�

واالســتهالك�املســؤول).�املؤشــرات�اجلديــدة�فــي�إطــار�الهــدف�

رقــم��16مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�تقيــس�الصــراع�وعــدم�

الصلــة.� ذات� الســلبية� العواقــب� ذلــك� فــي� مبــا� االســتقرار،�

كمــا�أنهــا�تقيــس�حمايــة�حقــوق�اإلنســان�واألمــوال�التــي�تنفــق�

علــى�واردات�األســلحة�التقليديــة�الرئيســية.�ضمــن�الهــدف�

املؤشــر� يضيــف� املســتدامة،� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��5

العربــي�مؤشــرات�تقيــس�املســاواة�فــي�الدخــل�علــى�أســاس�

النــوع�االجتماعــي،�والنســاء�املتزوجــات�قبــل�ســن��15عاًمــا،�

والوزيــرات،�ومــدة�إجــازة�األمومــة.

ضمــن�الهــدف�رقــم��8مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�تلفــت�

املؤشــرات�االنتبــاه�إلــى�بطالــة�الشــباب،�والبيئــات�التمكينيــة�

تضيــف� العمــل.� وحريــة� الصــادرات،� وتنويــع� للشــركات،�

املؤشــرات�اجلديــدة�فــي�إطــار�الهــدف�رقــم��12مــن�أهــداف�

ــا�إلــى�فهــم�كيفيــة�إدارة�البلــدان�العربية�
ً
التنميــة�املســتدامة�عمق

ملواردهــا�الطبيعيــة�ونفاياتهــا،�مبــا�فــي�ذلــك�مــن�خــالل�نصيــب�

الفــرد�مــن�إعانــات�مــا�قبــل�الضريبــة�علــى�الوقــود�األحفــوري،�

وجــودة�إدارة�املــوارد�الطبيعيــة،�واالمتثــال�لالتفاقيــات�البيئيــة�

الرئيســية�متعــددة�األطــراف�بشــأن�النفايــات�اخلطــرة�وغيرهــا�

مــن�املــواد�الكيميائيــة.�

باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يضيــف�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�لعــام�

ــة،�مبــا� ــا�اإلقليمي ــة�بالقضاي ــة�ذات�صل �2019مؤشــرات�تكميلي

فــي�ذلــك�إضافــات�إلــى�الهــدف�رقــم��3مــن�أهــداف�التنميــة�

صحيــة� عيــش� بأمنــاط� اجلميــع� متّتــع� (ضمــان� املســتدامة�

وبالرفاهيــة�فــي�جميــع�األعمــار)،�وهــدف�التنميــة�املســتدامة�

للجميــع� والشــامل� املنصــف� اجليــد� التعليــم� رقــم��4(ضمــان�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�والهــدف�رقــم��6
ّ
وتعزيــز�فــرص�التعل

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�

الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�

حصــول� (ضمــان� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��7

احلديثــة� الطاقــة� خدمــات� علــى� ميســورة� بتكلفــة� اجلميــع�

املوثوقــة�واملســتدامة).�ويشــمل�ذلــك�انتشــار�مــرض�الســكري،�

العالــي،� والتعليــم� االبتدائيــة� قبــل� باملــدارس� وااللتحــاق�

والتحصيــل�فــي�اختبــارات�الطــالب،�وتنفيــذ�اإلدارة�املتكاملــة�

للمــوارد�املائيــة،�وتوليــد�الطاقــة�املتجــددة،�وكثافــة�الطاقــة.

ثغرات�البيانات

نظــًرا�لعــدم�كفايــة�تغطيــة�البيانــات،�فــإن�العديــد�مــن�املؤشــرات�

العامليــة�لعــام��2019غيــر�مشــمولة�فــي�املؤشــرات�العربيــة�لعــام�

2019.�ويشــمل�ذلــك�انتشــار�العبوديــة�احلديثــة�(الهــدف�رقــم��8

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)،�وترتيــب�اجلامعــات�العامليــة:�

تصنيــف�مجلــة�تاميــز�للتعليــم�العالــي�(الهــدف�رقم��9مــن�أهداف�

التنميــة�املســتدامة)،�والوصــول�إلــى�مصــدر�ميــاه�محّســن�بــني�

ســكان�احلضر�(الهدف�رقم��11من�أهداف�التنمية�املســتدامة)،�

واملســاعدة�اإلمنائيــة�واإليــرادات�احلكوميــة�(الهــدف�رقــم��17مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة).�أمــا�املجــاالت�األخــرى�املســتبعدة�

بســبب�قلــة�البيانــات�املتوافــرة،�فهــي�مواقــع�امليــاه�العذبــة�املحميــة�

وإزالــة�الغابــات�(الهــدف�رقــم��15من�أهداف�التنمية�املســتدامة).

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

علــى�مســتوى�األهــداف،�توجــد�أبــرز�فجــوات�البيانــات�حالًيــا�

فــي�بيانــات�الهــدف�رقــم��1مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�

رقــم��10مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(احلــد�مــن�انعــدام�

بينهــا).�ففــي�كال�املجالــني،� البلــدان�وفيمــا� املســاواة�داخــل�

تكــون�الثغــرات�ناجتــة�عــن�نقــص�البيانــات�املتعلقــة�بالدخــل�

الثــروة.�مــن�أجــل�متكــني�بعــض�دول�املنطقــة�علــى� وتوزيــع�

األقــل�مــن�احلصــول�علــى�درجــة�فــي�هدفــي�التنميــة�املســتدامة�

رقــم��1و10،�فــإن�املؤشــر�يتضمــن�بيانــات�عــن�عــدد�الفقــراء�

مــن� الرغــم� علــى� ومعامــل�جينــي� �(22 أصــل� مــن� دولــة� �13)

التغطيــة�املنخفضــة�(�15دولــة�مــن�أصــل�22).

كمــا�أن�توافــر�البيانــات�املتعلقــة�بالقــدرة�اإلحصائيــة،�مقاًســا�

بدرجــة�القــدرة�التــي�مينحهــا�البنــك�الدولــي،�منخفــض�أيًضــا�

(�16دولــة�مشــمولة).�يقّيــم�هــذا�املؤشــر�املركــب�قــدرة�النظــام�

ومصــادر� املنهجيــة،� مجــاالت:� ثالثــة� فــي� للبلــد� اإلحصائــي�

البيانــات،�والوتيــرة،�والتوقيــت�املناســب.�كمــا�يســلط�الضــوء�

علــى�الــدور�املهــم�للمكاتــب�اإلحصائيــة�فــي�دعــم�تنفيــذ�أهداف�

التنميــة�املســتدامة�(نوقــش�أيضــا�فــي�دراســة�احلالــة�بالقســم�

2-�6من�هذا�التقرير).�بالنســبة�إلى�البلدان�الســتة�األقل�منًوا�

فــي�املنطقــة�العربيــة،�هنــاك�ارتبــاط�مرتفــع�جــًدا�بــني�حتقيــق�

اإلحصائيــة�(0٫94)،� والقــدرة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

ــر�كل�مــن�احلكومــات�وشــركاء�التنميــة�بضــرورة�تقــدمي� لتذكي

الدعــم�لبنــاء�القــدرات�اإلحصائيــة�فــي�هــذه�البلــدان.

علــى�الرغــم�مــن�البحــث�املكثــف،�لــم�يتــم�حتديــد�مجموعــات�

بيانــات�إقليميــة�متاحــة�للجمهــور�فــي�عمليــة�إعــداد�مؤشــر�

�.2019 لعــام� العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

علــى� اجلديــدة� املؤشــرات� جميــع� تعتمــد� لذلــك،� �
ً
ونتيجــة

مجموعــات�البيانــات�العامليــة،�التــي�يوجــد�بالكثير�منها�فجوات�

مهمــة�للمنطقــة�العربيــة�وال�تتضمــن�بيانــات�عــن�فلســطني.�

فــي�الواقــع،�هنــاك�أيًضــا�ثغــرات�كبيــرة�فــي�البيانــات�املتوفــرة�

لفلســطني�-�فاملؤشــر�العربــي�لعــام��2019يحتــوي�فقــط�علــى�

بيانــات�عــن�٪�55مــن�مؤشــرات�البلــد.

وقــد�وجدنــا�أن�قواعــد�البيانــات�اإلقليميــة،�مبــا�فيهــا�بوابــة�

حتتــوي� إمــا� للتنميــة،� اإلســالمي� والبنــك� العربيــة� التنميــة�

علــى�بيانــات�مــن�قواعــد�البيانــات�الدوليــة�أو�مــن�املكاتــب�

اإلحصائيــة� املكاتــب� بيانــات� (وكانــت� الوطنيــة� اإلحصائيــة�

البلــدان).� بــني� للمقارنــة� قابلــة� الوطنيــة�غيــر�

وقواعــد�البيانــات�دون�اإلقليميــة،�مثــل�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي،�حتتــوي�بدورهــا�فقــط�علــى�بيانــات�لعــدد�أقــل�مــن�

البلــدان.�وتبــني�أن�بعــض�البيانــات�التــي�قدمتهــا�الــوكاالت�

وامليــاه،� الزراعــة� مجالــي� فيهــا� مبــا� املتخصصــة،� اإلقليميــة�

قــد�أصبحــت�عتيقــة�وغيــر�صاحلــة.�وال�تغطــي�اســتطالعات�

الــرأي،�مبــا�فيهــا�البارومتــر�العربــي�واســتطالع�لــرأي�الشــباب�

العربــي،�جميــع�البلــدان�العربيــة�أو�ال�تكشــف�إال�عــن�معلومــات�

شــحيحة�حــول�منهجياتهــا.

ينبغــي�أن�تكــرس�املنطقــة�العربيــة�بشــكل�عاجــل�املزيــد�مــن�

االهتمــام�واملــوارد�لتوليــد�البيانــات�وإتاحتهــا�فــي�املجــاالت�

املذكــورة�أعــاله.�وســيكون�هــذا�ضرورًيــا�لتمكــني�تتبــع�أداء�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وكذلــك�للتخطيــط�وصنــع�القــرار�

القائــم�علــى�البيانــات�أيًضــا.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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مؤشرات�جديدة

ــًدا� يقــدم�املؤشــر�العربــي�لعــام��2019إجمالــي��30مؤشــًرا�جدي

باملقارنــة�مــع�املؤشــر�العاملــي�لعــام��2019(انظــر�الشــكل�3).�مت�

اختيــار�املؤشــرات�بنــاًء�علــى�أهميتهــا�للمنطقــة،�بالتشــاور�مــع�

ــة�أو� اخلبــراء�اإلقليميــني،�وتوافــر�البيانــات.�أيًضــا،�متــت�إزال

ــة�لعــام��2019 اســتبدال�بعــض�املؤشــرات�مــن�املؤشــرات�العاملي

بســبب�قلــة�البيانــات�املتوفــرة.�وتــرد�قائمــة�مفّصلــة�بجميــع�

التغييــرات�فــي�اجلــزء�اخلامــس�(املنهجيــة).�

�لهــذه�التغييــرات،�كانــت�درجــات�املؤشــر�العربــي�فــي�
ً
نتيجــة

عــام��2019أقــل�بشــكل�عــام�ممــا�كانــت�عليــه�علــى�املؤشــر�

العاملــي�لعــام�2019.�إن�القســم�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

لوحــات� فــي� الكبــرى)� (التحديــات� األحمــر� باللــون� امللــّون�

املتابعــة�العربيــة�لعــام��2019(٪51)�أعلــى�أيًضــا�مــن�القســم�

املوجــود�فــي�لوحــات�املتابعــة�العامليــة�لعــام��2019(٪42)،�والتــي�

تغطــي��21دولــة�مــن�أصــل��22دولــة�عربيــة.�ميكــن�تفســير�هــذه�

االختالفــات�بإشــمال�مؤشــرات�تركــز�علــى�املجــاالت�حيــث�

تواجــه�بلــدان�املنطقــة�حتديــات�فــي�مجــال�التنميــة�املســتدامة�

ــي�للمؤشــرات:�يتــم�إعطــاء�درجــة�حمــراء�
ّ
والعــدد�األعلــى�الكل

األقــل� علــى� كان�هنــاك�مؤشــران� إذا� األهــداف� مــن� لهــدف�

يحمــالن�عالمــة�حمــراء.�

متــت�إضافــة�معظــم�املؤشــرات�اجلديــدة�إلــى�هــدف�التنميــة�

املســتدامة�رقــم��16(الســالم�والعدالــة�واملؤسســات�الفعالــة)،�

ــة�املســتدامة�رقــم��5(املســاواة�بــني�اجلنســني)،� وهــدف�التنمي

والنمــو� الالئــق� (العمــل� رقــم��8 املســتدامة� التنميــة� وهــدف�

(اإلنتــاج� رقــم��12 املســتدامة� التنميــة� وهــدف� االقتصــادي)�

واالســتهالك�املســؤول).�املؤشــرات�اجلديــدة�فــي�إطــار�الهــدف�

رقــم��16مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�تقيــس�الصــراع�وعــدم�

الصلــة.� ذات� الســلبية� العواقــب� ذلــك� فــي� مبــا� االســتقرار،�

كمــا�أنهــا�تقيــس�حمايــة�حقــوق�اإلنســان�واألمــوال�التــي�تنفــق�

علــى�واردات�األســلحة�التقليديــة�الرئيســية.�ضمــن�الهــدف�

املؤشــر� يضيــف� املســتدامة،� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��5

العربــي�مؤشــرات�تقيــس�املســاواة�فــي�الدخــل�علــى�أســاس�

النــوع�االجتماعــي،�والنســاء�املتزوجــات�قبــل�ســن��15عاًمــا،�

والوزيــرات،�ومــدة�إجــازة�األمومــة.

ضمــن�الهــدف�رقــم��8مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�تلفــت�

املؤشــرات�االنتبــاه�إلــى�بطالــة�الشــباب،�والبيئــات�التمكينيــة�

تضيــف� العمــل.� وحريــة� الصــادرات،� وتنويــع� للشــركات،�

املؤشــرات�اجلديــدة�فــي�إطــار�الهــدف�رقــم��12مــن�أهــداف�

ــا�إلــى�فهــم�كيفيــة�إدارة�البلــدان�العربية�
ً
التنميــة�املســتدامة�عمق

ملواردهــا�الطبيعيــة�ونفاياتهــا،�مبــا�فــي�ذلــك�مــن�خــالل�نصيــب�

الفــرد�مــن�إعانــات�مــا�قبــل�الضريبــة�علــى�الوقــود�األحفــوري،�

وجــودة�إدارة�املــوارد�الطبيعيــة،�واالمتثــال�لالتفاقيــات�البيئيــة�

الرئيســية�متعــددة�األطــراف�بشــأن�النفايــات�اخلطــرة�وغيرهــا�

مــن�املــواد�الكيميائيــة.�

باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يضيــف�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�لعــام�

ــة،�مبــا� ــا�اإلقليمي ــة�بالقضاي ــة�ذات�صل �2019مؤشــرات�تكميلي

فــي�ذلــك�إضافــات�إلــى�الهــدف�رقــم��3مــن�أهــداف�التنميــة�

صحيــة� عيــش� بأمنــاط� اجلميــع� متّتــع� (ضمــان� املســتدامة�

وبالرفاهيــة�فــي�جميــع�األعمــار)،�وهــدف�التنميــة�املســتدامة�

للجميــع� والشــامل� املنصــف� اجليــد� التعليــم� رقــم��4(ضمــان�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�والهــدف�رقــم��6
ّ
وتعزيــز�فــرص�التعل

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�

الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�

حصــول� (ضمــان� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��7

احلديثــة� الطاقــة� خدمــات� علــى� ميســورة� بتكلفــة� اجلميــع�

املوثوقــة�واملســتدامة).�ويشــمل�ذلــك�انتشــار�مــرض�الســكري،�

العالــي،� والتعليــم� االبتدائيــة� قبــل� باملــدارس� وااللتحــاق�

والتحصيــل�فــي�اختبــارات�الطــالب،�وتنفيــذ�اإلدارة�املتكاملــة�

للمــوارد�املائيــة،�وتوليــد�الطاقــة�املتجــددة،�وكثافــة�الطاقــة.

ثغرات�البيانات

نظــًرا�لعــدم�كفايــة�تغطيــة�البيانــات،�فــإن�العديــد�مــن�املؤشــرات�

العامليــة�لعــام��2019غيــر�مشــمولة�فــي�املؤشــرات�العربيــة�لعــام�

2019.�ويشــمل�ذلــك�انتشــار�العبوديــة�احلديثــة�(الهــدف�رقــم��8

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)،�وترتيــب�اجلامعــات�العامليــة:�

تصنيــف�مجلــة�تاميــز�للتعليــم�العالــي�(الهــدف�رقم��9مــن�أهداف�

التنميــة�املســتدامة)،�والوصــول�إلــى�مصــدر�ميــاه�محّســن�بــني�

ســكان�احلضر�(الهدف�رقم��11من�أهداف�التنمية�املســتدامة)،�

واملســاعدة�اإلمنائيــة�واإليــرادات�احلكوميــة�(الهــدف�رقــم��17مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة).�أمــا�املجــاالت�األخــرى�املســتبعدة�

بســبب�قلــة�البيانــات�املتوافــرة،�فهــي�مواقــع�امليــاه�العذبــة�املحميــة�

وإزالــة�الغابــات�(الهــدف�رقــم��15من�أهداف�التنمية�املســتدامة).

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

علــى�مســتوى�األهــداف،�توجــد�أبــرز�فجــوات�البيانــات�حالًيــا�

فــي�بيانــات�الهــدف�رقــم��1مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�

رقــم��10مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(احلــد�مــن�انعــدام�

بينهــا).�ففــي�كال�املجالــني،� البلــدان�وفيمــا� املســاواة�داخــل�

تكــون�الثغــرات�ناجتــة�عــن�نقــص�البيانــات�املتعلقــة�بالدخــل�

الثــروة.�مــن�أجــل�متكــني�بعــض�دول�املنطقــة�علــى� وتوزيــع�

األقــل�مــن�احلصــول�علــى�درجــة�فــي�هدفــي�التنميــة�املســتدامة�

رقــم��1و10،�فــإن�املؤشــر�يتضمــن�بيانــات�عــن�عــدد�الفقــراء�

مــن� الرغــم� علــى� ومعامــل�جينــي� �(22 أصــل� مــن� دولــة� �13)

التغطيــة�املنخفضــة�(�15دولــة�مــن�أصــل�22).

كمــا�أن�توافــر�البيانــات�املتعلقــة�بالقــدرة�اإلحصائيــة،�مقاًســا�

بدرجــة�القــدرة�التــي�مينحهــا�البنــك�الدولــي،�منخفــض�أيًضــا�

(�16دولــة�مشــمولة).�يقّيــم�هــذا�املؤشــر�املركــب�قــدرة�النظــام�

ومصــادر� املنهجيــة،� مجــاالت:� ثالثــة� فــي� للبلــد� اإلحصائــي�

البيانــات،�والوتيــرة،�والتوقيــت�املناســب.�كمــا�يســلط�الضــوء�

علــى�الــدور�املهــم�للمكاتــب�اإلحصائيــة�فــي�دعــم�تنفيــذ�أهداف�

التنميــة�املســتدامة�(نوقــش�أيضــا�فــي�دراســة�احلالــة�بالقســم�

2-�6من�هذا�التقرير).�بالنســبة�إلى�البلدان�الســتة�األقل�منًوا�

فــي�املنطقــة�العربيــة،�هنــاك�ارتبــاط�مرتفــع�جــًدا�بــني�حتقيــق�

اإلحصائيــة�(0٫94)،� والقــدرة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

ــر�كل�مــن�احلكومــات�وشــركاء�التنميــة�بضــرورة�تقــدمي� لتذكي

الدعــم�لبنــاء�القــدرات�اإلحصائيــة�فــي�هــذه�البلــدان.

علــى�الرغــم�مــن�البحــث�املكثــف،�لــم�يتــم�حتديــد�مجموعــات�

بيانــات�إقليميــة�متاحــة�للجمهــور�فــي�عمليــة�إعــداد�مؤشــر�

�.2019 لعــام� العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

علــى� اجلديــدة� املؤشــرات� جميــع� تعتمــد� لذلــك،� �
ً
ونتيجــة

مجموعــات�البيانــات�العامليــة،�التــي�يوجــد�بالكثير�منها�فجوات�

مهمــة�للمنطقــة�العربيــة�وال�تتضمــن�بيانــات�عــن�فلســطني.�

فــي�الواقــع،�هنــاك�أيًضــا�ثغــرات�كبيــرة�فــي�البيانــات�املتوفــرة�

لفلســطني�-�فاملؤشــر�العربــي�لعــام��2019يحتــوي�فقــط�علــى�

بيانــات�عــن�٪�55مــن�مؤشــرات�البلــد.

وقــد�وجدنــا�أن�قواعــد�البيانــات�اإلقليميــة،�مبــا�فيهــا�بوابــة�

حتتــوي� إمــا� للتنميــة،� اإلســالمي� والبنــك� العربيــة� التنميــة�

علــى�بيانــات�مــن�قواعــد�البيانــات�الدوليــة�أو�مــن�املكاتــب�

اإلحصائيــة� املكاتــب� بيانــات� (وكانــت� الوطنيــة� اإلحصائيــة�

البلــدان).� بــني� للمقارنــة� قابلــة� الوطنيــة�غيــر�

وقواعــد�البيانــات�دون�اإلقليميــة،�مثــل�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي،�حتتــوي�بدورهــا�فقــط�علــى�بيانــات�لعــدد�أقــل�مــن�

البلــدان.�وتبــني�أن�بعــض�البيانــات�التــي�قدمتهــا�الــوكاالت�

وامليــاه،� الزراعــة� مجالــي� فيهــا� مبــا� املتخصصــة،� اإلقليميــة�

قــد�أصبحــت�عتيقــة�وغيــر�صاحلــة.�وال�تغطــي�اســتطالعات�

الــرأي،�مبــا�فيهــا�البارومتــر�العربــي�واســتطالع�لــرأي�الشــباب�

العربــي،�جميــع�البلــدان�العربيــة�أو�ال�تكشــف�إال�عــن�معلومــات�

شــحيحة�حــول�منهجياتهــا.

ينبغــي�أن�تكــرس�املنطقــة�العربيــة�بشــكل�عاجــل�املزيــد�مــن�

االهتمــام�واملــوارد�لتوليــد�البيانــات�وإتاحتهــا�فــي�املجــاالت�

املذكــورة�أعــاله.�وســيكون�هــذا�ضرورًيــا�لتمكــني�تتبــع�أداء�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وكذلــك�للتخطيــط�وصنــع�القــرار�

القائــم�علــى�البيانــات�أيًضــا.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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1-3-��لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�
املستدامة�للمنطقة�العربية�

لعام�2019

ــة�املســتدامة�للمنطقــة� تعــرض�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنمي

�للوضــع�احلالــي�فــي�الــدول�العربيــة�
ً

العربيــة�لعــام��2019حتليــال

فيمــا�يتعلــق�بتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�تســتخدم�

لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

التنميــة� أهــداف� مؤشــر� فــي� املســتخدمة� نفســها� البيانــات�

املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�بعــد�الرقابــة�وإعــادة�التقييــس.�

(انظــر�القســم�اخلامــس�لشــرح�مفّصــل).�يشــير�اللــون�األخضر�

إلــى�حتقيــق�أحــد�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�واألصفــر�يشــير�

إلــى�التحديــات�املتبقيــة،�والتحديــات�الكبيــرة�التــي�ال�تــزال�

قائمــة�باللــون�البرتقالــي،�والتحديــات�الضخمــة�املتبقيــة�باللــون�

األحمــر.

باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�تعــرض�لوحــات�املتابعــة�االجتاهــات�علــى�

مســتوى�أهداف�التنمية�املســتدامة�ومســتوى�املؤشــرات:�يشــير�

الســهم�إلــى�مــا�إذا�كان�البلــد�يســير�علــى�الطريــق�الصحيــح�

أو�يحافــظ�علــى�اإلجنــاز�(أخضــر)،�أو�يزيــد�مــن�أدائــه�بشــكل�

معتــدل�(أصفــر)،�أو�فــي�مســار�خطــي�(برتقالــي)�أو�يتراجــع�

فــي�األداء�(أحمــر).

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

املنطقة�العربية

كمــا�هــو�موضــح�فــي�لوحــة�املتابعــة�التاليــة،�ال�تــزال�العديــد�

حتقيــق� فــي� ضخمــة� حتديــات� تواجــه� العربيــة� الــدول� مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�فــي�الهــدف��2مــن�أهــداف�التنميــة�

الغذائــي� األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء� املســتدامة�

والتغذيــة�املّحســنة�وتعزيــز�الزراعــة�املســتدامة)�والهــدف��5مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�

ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات)،�حصلــت�جميــع�البلــدان�املقّيمــة�

علــى�درجــة�حمــراء.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�فــإن�ثلثــي�هــذه�

البلــدان�أو�أكثــر�حصلــت�علــى�درجــة�حمــراء�فــي�هــدف�التنمية�

املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��6

(امليــاه�النظيفــة�والصــرف�الصحــي)،�والهــدف�رقــم��7(الطاقــة�

النظيفــة�امليســورة�التكلفــة)،�والهــدف�رقــم��8(العمــل�الالئــق�

واالبتــكار� (الصناعــة� رقــم��9 والهــدف� االقتصــادي)،� والنمــو�

املــاء)� حتــت� (احليــاة� رقــم��14 والهــدف� التحتيــة)،� والبنيــة�

الفعالــة).� واملؤسســات� والعدالــة� (الســالم� رقــم��16 والهــدف�

ال�يوجــد�ســوى�هــدف�واحــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

حيــث�لــم�يحصــل�أي�بلــد�فــي�املنطقــة�علــى�درجــة�حمــراء�

(تعزيــز� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��17 الهــدف� �-

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

التنميــة�املســتدامة).

٪�51مــن�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للبلــدان�العربيــة�

كلهــا�باللــون�األحمــر،�و٪�29باللــون�البرتقالــي،�و٪�12باللــون�

األصفــر،�و٪�1باللــون�األخضــر.�بالنســبة�لـــ٪�7مــن�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة،�لــم�يكــن�مــن�املمكــن�تخصيــص�لــون�للوحــة�

ــة� ــدى�ثماني ــات�املتوفــرة.�ول ــة�البيان املتابعــة�بســبب�عــدم�كفاي

بلــدان�عشــرة�أهــداف�أو�أكثــر�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــون�األحمــر.� بالل

بالنســبة�الجتاهــات�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�فــإن�

العربيــة�تســير�علــى�الطريــق�الصحيــح� الــدول� العديــد�مــن�

لتحقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�

وخدمــات�الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�

والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�لتغّيــر�

املنــاخ�وآثــاره)،�بينمــا�هنــاك�زيــادات�معتدلــة�فــي�األداء�عبــر�

العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذلــك�أهــداف�

ــة�املســتدامة�رقــم��3و�7و9.� التنمي

املنطقــة� تقســيم� مت� هــذه،� املتابعــة� لوحــة� أجــل�حتليــل� مــن�

ــى�مســتوى�الدخــل� ــاًء�عل ــة�بن ــع�مناطــق�فرعي ــى�أرب ــة�إل العربي

واملوقــع�اجلغرافــي.�مــن�بــني�هــذه�املناطــق�الفرعيــة،�تتمتــع�

شــمال�أفريقيــا�بأعلــى�متوســط�درجــات�علــى�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�مبقــدار�(63)،�تليهــا�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي�بنتيجــة�(62)،�وبــالد�املشــرق�والعــراق�(59)�وأقــل�

البلــدان�منــًوا�(49).�وفيمــا�يلــي�بالصفحــات�التاليــة�حتليــٌل�

يتبــع�هــذا�الترتيــب.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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1-3-��لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�
املستدامة�للمنطقة�العربية�

لعام�2019

ــة�املســتدامة�للمنطقــة� تعــرض�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنمي

�للوضــع�احلالــي�فــي�الــدول�العربيــة�
ً

العربيــة�لعــام��2019حتليــال

فيمــا�يتعلــق�بتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�تســتخدم�

لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

التنميــة� أهــداف� مؤشــر� فــي� املســتخدمة� نفســها� البيانــات�

املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�بعــد�الرقابــة�وإعــادة�التقييــس.�

(انظــر�القســم�اخلامــس�لشــرح�مفّصــل).�يشــير�اللــون�األخضر�

إلــى�حتقيــق�أحــد�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�واألصفــر�يشــير�

إلــى�التحديــات�املتبقيــة،�والتحديــات�الكبيــرة�التــي�ال�تــزال�

قائمــة�باللــون�البرتقالــي،�والتحديــات�الضخمــة�املتبقيــة�باللــون�

األحمــر.

باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�تعــرض�لوحــات�املتابعــة�االجتاهــات�علــى�

مســتوى�أهداف�التنمية�املســتدامة�ومســتوى�املؤشــرات:�يشــير�

الســهم�إلــى�مــا�إذا�كان�البلــد�يســير�علــى�الطريــق�الصحيــح�

أو�يحافــظ�علــى�اإلجنــاز�(أخضــر)،�أو�يزيــد�مــن�أدائــه�بشــكل�

معتــدل�(أصفــر)،�أو�فــي�مســار�خطــي�(برتقالــي)�أو�يتراجــع�

فــي�األداء�(أحمــر).

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

املنطقة�العربية

كمــا�هــو�موضــح�فــي�لوحــة�املتابعــة�التاليــة،�ال�تــزال�العديــد�

حتقيــق� فــي� ضخمــة� حتديــات� تواجــه� العربيــة� الــدول� مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�فــي�الهــدف��2مــن�أهــداف�التنميــة�

الغذائــي� األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء� املســتدامة�

والتغذيــة�املّحســنة�وتعزيــز�الزراعــة�املســتدامة)�والهــدف��5مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�

ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات)،�حصلــت�جميــع�البلــدان�املقّيمــة�

علــى�درجــة�حمــراء.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�فــإن�ثلثــي�هــذه�

البلــدان�أو�أكثــر�حصلــت�علــى�درجــة�حمــراء�فــي�هــدف�التنمية�

املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��6

(امليــاه�النظيفــة�والصــرف�الصحــي)،�والهــدف�رقــم��7(الطاقــة�

النظيفــة�امليســورة�التكلفــة)،�والهــدف�رقــم��8(العمــل�الالئــق�

واالبتــكار� (الصناعــة� رقــم��9 والهــدف� االقتصــادي)،� والنمــو�

املــاء)� حتــت� (احليــاة� رقــم��14 والهــدف� التحتيــة)،� والبنيــة�

الفعالــة).� واملؤسســات� والعدالــة� (الســالم� رقــم��16 والهــدف�

ال�يوجــد�ســوى�هــدف�واحــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

حيــث�لــم�يحصــل�أي�بلــد�فــي�املنطقــة�علــى�درجــة�حمــراء�

(تعزيــز� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��17 الهــدف� �-

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

التنميــة�املســتدامة).

٪�51مــن�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للبلــدان�العربيــة�

كلهــا�باللــون�األحمــر،�و٪�29باللــون�البرتقالــي،�و٪�12باللــون�

األصفــر،�و٪�1باللــون�األخضــر.�بالنســبة�لـــ٪�7مــن�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة،�لــم�يكــن�مــن�املمكــن�تخصيــص�لــون�للوحــة�

ــة� ــدى�ثماني ــات�املتوفــرة.�ول ــة�البيان املتابعــة�بســبب�عــدم�كفاي

بلــدان�عشــرة�أهــداف�أو�أكثــر�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــون�األحمــر.� بالل

بالنســبة�الجتاهــات�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�فــإن�

العربيــة�تســير�علــى�الطريــق�الصحيــح� الــدول� العديــد�مــن�

لتحقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�

وخدمــات�الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�

والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�لتغّيــر�

املنــاخ�وآثــاره)،�بينمــا�هنــاك�زيــادات�معتدلــة�فــي�األداء�عبــر�

العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذلــك�أهــداف�

ــة�املســتدامة�رقــم��3و�7و9.� التنمي

املنطقــة� تقســيم� مت� هــذه،� املتابعــة� لوحــة� أجــل�حتليــل� مــن�

ــى�مســتوى�الدخــل� ــاًء�عل ــة�بن ــع�مناطــق�فرعي ــى�أرب ــة�إل العربي

واملوقــع�اجلغرافــي.�مــن�بــني�هــذه�املناطــق�الفرعيــة،�تتمتــع�

شــمال�أفريقيــا�بأعلــى�متوســط�درجــات�علــى�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�مبقــدار�(63)،�تليهــا�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي�بنتيجــة�(62)،�وبــالد�املشــرق�والعــراق�(59)�وأقــل�

البلــدان�منــًوا�(49).�وفيمــا�يلــي�بالصفحــات�التاليــة�حتليــٌل�

يتبــع�هــذا�الترتيــب.
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شمال�أفريقيا

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الثالثــة�األكثــر�حتدًيــا�للجزائــر�

ومصــر�وليبيــا�واملغــرب�وتونــس�هــي�الهــدف�رقــم��2مــن�أهداف�

األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء� املســتدامة� التنميــة�

املســتدامة)،� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة� والتغذيــة� الغذائــي�

والهــدف�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�

النســاء�والفتيــات)،�والهــدف�رقــم��8(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�

الكاملــة� والعمالــة� واملســتدام،� للجميــع� والشــامل� املطــرد�

واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع).�فــي�الهــدف��2مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�ســجلت�البلــدان�اخلمســة�درجــات�

حمــراء�علــى�مؤشــر�الســمنة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�ال�تــزال�

املســتدامة� الزراعــة� مؤشــرات� علــى� كبيــرة� هنــاك�حتديــات�

ــة� ــر�واملغــرب�وتونــس،�والتغذي (إدارة�النيتروجــني)�فــي�اجلزائ

(التقــزم�بــني�األطفــال)�فــي�مصــر�وليبيــا.�فــي�الهــدف�رقــم��5

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�حصلــت�البلــدان�اخلمســة�

علــى�درجــة�حمــراء�فــي�نســبة�مشــاركة�اإلنــاث�إلــى�الذكــور�فــي�

القــوة�العاملــة�والدخــل.�وتشــمل�التحديــات�األخــرى:�مشــاركة�

املــرأة�فــي�املســتويات�العليــا�مــن�صنــع�القــرار�(نســبة�املناصــب�

ــا�(املغــرب� ــات�دون�ســن��15عاًم ــزواج�بــني�الفتي ــة)،�وال الوزاري

يحــرز�درجــة�حمــراء)،�وإجــازة�األمومــة�(تونــس�حتــرز�درجــة�

ــات�أخــرى. ــة�حتدي حمــراء)،�مــن�بــني�جمل

ــدول� ــزال�قائمــة،�إال�أن�ال ــات�ال�ت ــى�الرغــم�مــن�أن�التحدي عل

العربيــة�فــي�شــمال�أفريقيــا�توصلــت�إلــى�نتائــج�أفضــل�فــي�

حتقيــق�هدفــني�متعلقــني�بالبيئــة،�همــا�الهــدف�رقــم��13مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�

النظــم� (حمايــة� رقــم��15 والهــدف� وآثــاره)� املنــاخ� لتغّيــر�

علــى� اســتخدامها� وتعزيــز� وترميمهــا� البّريــة� اإليكولوجيــة�

نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�

التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكــس�مســاره،�ووقــف�

فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�وكذلــك�الهــدف�رقــم��17(تعزيــز�

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

بشــأن� أقــل� حتديــات� أيًضــا� وهنــاك� املســتدامة).� التنميــة�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�األول�(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�

ــا�كبيــًرا�بــني�األداء�
ً
أشــكاله�فــي�كل�مــكان).�كمــا�أن�هنــاك�فرق

ــي�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�بالدولــة�األعلــى�أداًء�فــي�
ّ
الكل

املجموعــة�(اجلزائــر،�الدرجــة�علــى�املؤشــر67)�واألدنــى�أداًء�

(ليبيــا،�الدرجــة�علــى�املؤشــر54).

تشــير�لوحــة�متابعــة�اجتاهــات�املؤشــرات�إلــى�اجتــاه�تصاعــدي�

فــي�هدفــني�مــن�أهــداف�التنمية�املســتدامة�في�املغرب�وتونس،�

وهمــا�الهــدف�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�الصــرف�

الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13

وآثــاره).� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات� (اتخــاذ�

أهــداف� بشــأن� الفرعيــة� املنطقــة� فــي� االجتاهــات� تتدهــور�

التنميــة�املســتدامة�رقــم��2(القضــاء�علــى�اجلــوع�وتوفيــر�األمــن�

املســتدامة)� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة� والتغذيــة� الغذائــي�

ورقــم��11(جْعــل�املــدن�واملســتوطنات�البشــرية�شــاملة�للجميــع�

وآمنــة�وقــادرة�علــى�الصمــود�ومســتدامة)،�ورقــم��15(حمايــة�

النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�اســتخدامها�على�

نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�

التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكــس�مســاره،�ووقــف�

التنميــة� أهــداف� مــن� ورقــم��16 البيولوجــي)� التنــوع� فقــدان�

املســتدامة�(التشــجيع�علــى�إقامــة�مجتمعــات�مســاملة�ال�ُيهّمــش�

وإتاحــة� املســتدامة،� التنميــة� حتقيــق� أجــل� مــن� أحــد� فيهــا�

إمكانيــة�وصــول�اجلميــع�إلــى�العدالــة،�وبنــاء�مؤسســات�فعالــة�

وخاضعــة�للمســاءلة�وشــاملة�للجميــع�علــى�جميــع�املســتويات)،�

باإلضافــة�للهــدف�رقــم��17(تعزيــز�وســائل�التنفيــذ�وتنشــيط�

ــة�املســتدامة). ــق�التنمي ــة�مــن�أجــل�حتقي الشــراكة�العاملي
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شمال�أفريقيا

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الثالثــة�األكثــر�حتدًيــا�للجزائــر�

ومصــر�وليبيــا�واملغــرب�وتونــس�هــي�الهــدف�رقــم��2مــن�أهداف�

األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء� املســتدامة� التنميــة�

املســتدامة)،� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة� والتغذيــة� الغذائــي�

والهــدف�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�

النســاء�والفتيــات)،�والهــدف�رقــم��8(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�

الكاملــة� والعمالــة� واملســتدام،� للجميــع� والشــامل� املطــرد�

واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع).�فــي�الهــدف��2مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�ســجلت�البلــدان�اخلمســة�درجــات�

حمــراء�علــى�مؤشــر�الســمنة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�ال�تــزال�

املســتدامة� الزراعــة� مؤشــرات� علــى� كبيــرة� هنــاك�حتديــات�

ــة� ــر�واملغــرب�وتونــس،�والتغذي (إدارة�النيتروجــني)�فــي�اجلزائ

(التقــزم�بــني�األطفــال)�فــي�مصــر�وليبيــا.�فــي�الهــدف�رقــم��5

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�حصلــت�البلــدان�اخلمســة�

علــى�درجــة�حمــراء�فــي�نســبة�مشــاركة�اإلنــاث�إلــى�الذكــور�فــي�

القــوة�العاملــة�والدخــل.�وتشــمل�التحديــات�األخــرى:�مشــاركة�

املــرأة�فــي�املســتويات�العليــا�مــن�صنــع�القــرار�(نســبة�املناصــب�

ــا�(املغــرب� ــات�دون�ســن��15عاًم ــزواج�بــني�الفتي ــة)،�وال الوزاري

يحــرز�درجــة�حمــراء)،�وإجــازة�األمومــة�(تونــس�حتــرز�درجــة�

ــات�أخــرى. ــة�حتدي حمــراء)،�مــن�بــني�جمل

ــدول� ــزال�قائمــة،�إال�أن�ال ــات�ال�ت ــى�الرغــم�مــن�أن�التحدي عل

العربيــة�فــي�شــمال�أفريقيــا�توصلــت�إلــى�نتائــج�أفضــل�فــي�

حتقيــق�هدفــني�متعلقــني�بالبيئــة،�همــا�الهــدف�رقــم��13مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�

النظــم� (حمايــة� رقــم��15 والهــدف� وآثــاره)� املنــاخ� لتغّيــر�

علــى� اســتخدامها� وتعزيــز� وترميمهــا� البّريــة� اإليكولوجيــة�

نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�

التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكــس�مســاره،�ووقــف�

فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�وكذلــك�الهــدف�رقــم��17(تعزيــز�

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

بشــأن� أقــل� حتديــات� أيًضــا� وهنــاك� املســتدامة).� التنميــة�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�األول�(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�

ــا�كبيــًرا�بــني�األداء�
ً
أشــكاله�فــي�كل�مــكان).�كمــا�أن�هنــاك�فرق

ــي�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�بالدولــة�األعلــى�أداًء�فــي�
ّ
الكل

املجموعــة�(اجلزائــر،�الدرجــة�علــى�املؤشــر67)�واألدنــى�أداًء�

(ليبيــا،�الدرجــة�علــى�املؤشــر54).

تشــير�لوحــة�متابعــة�اجتاهــات�املؤشــرات�إلــى�اجتــاه�تصاعــدي�

فــي�هدفــني�مــن�أهــداف�التنمية�املســتدامة�في�املغرب�وتونس،�

وهمــا�الهــدف�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�الصــرف�

الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13

وآثــاره).� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات� (اتخــاذ�

أهــداف� بشــأن� الفرعيــة� املنطقــة� فــي� االجتاهــات� تتدهــور�

التنميــة�املســتدامة�رقــم��2(القضــاء�علــى�اجلــوع�وتوفيــر�األمــن�

املســتدامة)� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة� والتغذيــة� الغذائــي�

ورقــم��11(جْعــل�املــدن�واملســتوطنات�البشــرية�شــاملة�للجميــع�

وآمنــة�وقــادرة�علــى�الصمــود�ومســتدامة)،�ورقــم��15(حمايــة�

النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�اســتخدامها�على�

نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�

التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكــس�مســاره،�ووقــف�

التنميــة� أهــداف� مــن� ورقــم��16 البيولوجــي)� التنــوع� فقــدان�

املســتدامة�(التشــجيع�علــى�إقامــة�مجتمعــات�مســاملة�ال�ُيهّمــش�

وإتاحــة� املســتدامة،� التنميــة� حتقيــق� أجــل� مــن� أحــد� فيهــا�

إمكانيــة�وصــول�اجلميــع�إلــى�العدالــة،�وبنــاء�مؤسســات�فعالــة�

وخاضعــة�للمســاءلة�وشــاملة�للجميــع�علــى�جميــع�املســتويات)،�

باإلضافــة�للهــدف�رقــم��17(تعزيــز�وســائل�التنفيــذ�وتنشــيط�

ــة�املســتدامة). ــق�التنمي ــة�مــن�أجــل�حتقي الشــراكة�العاملي

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

T\TTTTT\T••T••\\TTTاجلزائر

TTTT\TTTT••\••L\T\Lمصر

p\••\TT\\••p••T\TpT••ليبيا

T\T\TLT\T••\••L\pTpاملغرب

TTT\\LT\\••p••L\TTpتونس

الشكل���5|�لوحة�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�لشمال�أفريقيا

الشكل���6|�لوحة�متابعة�اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة�لشمال�أفريقيا

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

اجلزائر

مصر

ليبيا

املغرب

تونس

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

ة�
مي

تن
ال
ف�

دا
أه

ر�
ش
مؤ

ل:�
ألو

ء�ا
جلز

ا
عة

اب
ملت

ت�ا
حا

لو
�و
مة

دا
ست

امل



1818

مجلس�التعاون�اخلليجي

التعــاون� مجلــس� فــي� األعضــاء� الســتة� البلــدان� تواجــه�

اخلليجــي،�وهــي�البحريــن�والكويــت�وعمــان�وقطــر�واململكــة�

العربيــة�الســعودية�واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة،�حتديــات�كبيــرة�

فــي�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�

رقــم��6 والهــدف� والفتيــات)،� النســاء� كل� ومتكــني� اجلنســني�

للجميــع� الصحــي� الصــرف� وخدمــات� امليــاه� توافــر� (ضمــان�

وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)،�والهــدف�رقــم��12(ضمــان�وجــود�

أمنــاط�اســتهالك�وإنتــاج�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�

ــاره).�إن�الثغــرات� ــاخ�وآث ــر�املن ــة�للتصــدي�لتغّي إجــراءات�عاجل

رقــم��1 املســتدامة� التنميــة� بأهــداف� البيانــات� فــي� الكبيــرة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�

رقــم��10(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�البلــدان�وفيمــا�

بينهــا)�تعقــد�عمليــة�تقييــم�أداء�هــذه�البلــدان�علــى�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�املرتبطــة�باإلنصــاف�االجتماعــي.�توجــد�

فجــوات�البيانــات�الرئيســية�األخــرى�علــى�مســتوى�أهــداف�

رقــم��2 املســتدامة� التنميــة� أهــداف� فــي� املســتدامة� التنميــة�

والتغذيــة� الغذائــي� األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء�

املّحســنة�وتعزيــز�الزراعــة�املســتدامة)�والهــدف�رقــم��17(تعزيز�

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

علــى� البيانــات� فجــوات� أهــم� تشــمل� املســتدامة).� التنميــة�

مســتوى�املؤشــرات�تلــك�املتعلقــة�باألطفــال�والشــباب:�التقــزم�

عاًمــا؛�عمالــة� �15 ســن� دون� الفتيــات� بــني� الــزواج� والهــزال؛�

االطفــال؛�وتســجيل�املواليــد�لــدى�الســلطة�املدنيــة.

فــي�الهــدف�رقــم��5مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�حققــت�

ــة�احلمــراء�فيمــا� ــس�التعــاون�اخلليجــي�املرتب ــع�دول�مجل جمي

إجــازات� ومــدة� الذكــور� إلــى� اإلنــاث� دخــول� بنســب� يتعلــق�

األمومــة.�وســجلت�جميــع�البلــدان�مــا�عــدا�اإلمــارات�العربيــة�

املتحــدة�درجــة�حمــراء�أيًضــا�فــي�نصيــب�املــرأة�مــن�املناصــب�

أهــداف� مــن� رقــم��6 الهــدف� فــي� أمــا� والوزاريــة.� البرملانيــة�

التنميــة�املســتدامة،�حققــت�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�

أداًء�جيــًدا�علــى�العديــد�مــن�املؤشــرات�(خدمــات�الصــرف�

الصحــي�وميــاه�الشــرب�والســالمة)،�ولكنهــا�ســجلت�درجــة�

حمــراء�فــي�معــدالت�ســحب�امليــاه�العذبــة�واســتنفاد�امليــاه�

اجلوفيــة�املســتوردة،�ممــا�أدى�إلــى�درجــة�حمــراء�علــى�مســتوى�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�جلميــع�البلــدان�الســتة.

املســتدامة،� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��12 للهــدف� بالنســبة�

مجلــس� دول� فــي� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� أداء� يتراجــع�

معــدالت� فــي� احلمــراء� الدرجــات� بفعــل� اخلليجــي� التعــاون�

توليــد�النفايــات�البلديــة�واإللكترونيــة�ودعــم�الوقود�األحفوري.�

ــة�املســتدامة،�تواجــه� فــي�الهــدف�رقــم��13مــن�أهــداف�التنمي

البلــدان�الســتة�حتديــات�كبيــرة�بســبب�ارتفــاع�نصيــب�الفــرد�

مــن�انبعاثــات�ثانــي�أكســيد�الكربــون�مــن�الطاقــة�املســتهلكة�

واملصــدرة.�ولكــن�فــي�االنبعاثــات�املســتوردة�وهشاشــة�املنــاخ،�

حتــرز�معظــم�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�درجــات�خضــراء.

وُيعتبــر�أداء�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�أفضــل�فــي�أهداف�

التنميــة�املســتدامة�رقــم��4(ضمــان�التعليــم�اجليــد�املنصــف�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�
ّ
والشــامل�للجميــع�وتعزيــز�فــرص�التعل

والهــدف�رقــم��11(جْعــل�املــدن�واملســتوطنات�البشــرية�شــاملة�

للجميــع�وآمنــة�وقــادرة�علــى�الصمــود�ومســتدامة)،�والهــدف�

رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�

اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�

مســتدام،�ومكافحــة�التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكس�

مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)�حيــث�ال�يســجل�أي�

بلــد�درجــة�حمــراء.�

متابعــة� لوحــة� ظهــر�
ُ
ت التحديــات�احلاليــة،� مــن� الرغــم� علــى�

الطريــق� علــى� تســير� الســتة� البلــدان� أن�جميــع� االجتاهــات�

التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��6 الهــدف� لتحقيــق� الصحيــح�

علــى� أيًضــا� اإليجابيــة� االجتاهــات� تظهــر� كمــا� املســتدامة.�

اجلميــع� متّتــع� (ضمــان� رقــم��3 املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

األعمــار)،� جميــع� فــي� وبالرفاهيــة� صحيــة� عيــش� بأمنــاط�

والهــدف�رقــم��4(ضمــان�التعليــم�اجليــد�املنصــف�والشــامل�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�والهــدف�
ّ
للجميــع�وتعزيــز�فــرص�التعل

رقــم��7(ضمــان�حصــول�اجلميــع�بتكلفــة�ميســورة�علــى�خدمــات�

رقــم��8 والهــدف� واملســتدامة)،� املوثوقــة� احلديثــة� الطاقــة�

(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�املطرد�والشــامل�للجميع�واملســتدام،�

والعمالــة�الكاملــة�واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع)،�

الصمــود،� قــادرة�علــى� ُبنــى�حتتيــة� (إقامــة� رقــم��9 والهــدف�

االبتــكار). وتشــجيع� للجميــع،� الشــامل� التصنيــع� وحتفيــز�

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

••\TT\LTT\••\••LTp••••البحرين
••\\TT\\L\TT••p••Tp••الكويت
••LT\LTTT••p••T\pT\••ُعمان
••TTTLTTT••p••p\pT••••قطر
اململكة�العربية�
••TTpLTTL••\••p\Tp\••السعودية
اإلمارات�العربية�
••TTT\LTLL••\••pT\T••املتحدة

الشكل���8|�لوحة�متابعة�اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة�لدول�مجلس�التعاون�اخلليجي

البحرين

الكويت

ُعمان

قطر
 اململكة العربية
السعودية
 اإلمارات العربية
املتحدة

الشكل���7|�لوحة�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�لدول�مجلس�التعاون�اخلليجي

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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مجلس�التعاون�اخلليجي

التعــاون� مجلــس� فــي� األعضــاء� الســتة� البلــدان� تواجــه�

اخلليجــي،�وهــي�البحريــن�والكويــت�وعمــان�وقطــر�واململكــة�

العربيــة�الســعودية�واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة،�حتديــات�كبيــرة�

فــي�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�

رقــم��6 والهــدف� والفتيــات)،� النســاء� كل� ومتكــني� اجلنســني�

للجميــع� الصحــي� الصــرف� وخدمــات� امليــاه� توافــر� (ضمــان�

وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)،�والهــدف�رقــم��12(ضمــان�وجــود�

أمنــاط�اســتهالك�وإنتــاج�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�

ــاره).�إن�الثغــرات� ــاخ�وآث ــر�املن ــة�للتصــدي�لتغّي إجــراءات�عاجل

رقــم��1 املســتدامة� التنميــة� بأهــداف� البيانــات� فــي� الكبيــرة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�

رقــم��10(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�البلــدان�وفيمــا�

بينهــا)�تعقــد�عمليــة�تقييــم�أداء�هــذه�البلــدان�علــى�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�املرتبطــة�باإلنصــاف�االجتماعــي.�توجــد�

فجــوات�البيانــات�الرئيســية�األخــرى�علــى�مســتوى�أهــداف�

رقــم��2 املســتدامة� التنميــة� أهــداف� فــي� املســتدامة� التنميــة�

والتغذيــة� الغذائــي� األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء�

املّحســنة�وتعزيــز�الزراعــة�املســتدامة)�والهــدف�رقــم��17(تعزيز�

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

علــى� البيانــات� فجــوات� أهــم� تشــمل� املســتدامة).� التنميــة�

مســتوى�املؤشــرات�تلــك�املتعلقــة�باألطفــال�والشــباب:�التقــزم�

عاًمــا؛�عمالــة� �15 ســن� دون� الفتيــات� بــني� الــزواج� والهــزال؛�

االطفــال؛�وتســجيل�املواليــد�لــدى�الســلطة�املدنيــة.

فــي�الهــدف�رقــم��5مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�حققــت�

ــة�احلمــراء�فيمــا� ــس�التعــاون�اخلليجــي�املرتب ــع�دول�مجل جمي

إجــازات� ومــدة� الذكــور� إلــى� اإلنــاث� دخــول� بنســب� يتعلــق�

األمومــة.�وســجلت�جميــع�البلــدان�مــا�عــدا�اإلمــارات�العربيــة�

املتحــدة�درجــة�حمــراء�أيًضــا�فــي�نصيــب�املــرأة�مــن�املناصــب�

أهــداف� مــن� رقــم��6 الهــدف� فــي� أمــا� والوزاريــة.� البرملانيــة�

التنميــة�املســتدامة،�حققــت�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�

أداًء�جيــًدا�علــى�العديــد�مــن�املؤشــرات�(خدمــات�الصــرف�

الصحــي�وميــاه�الشــرب�والســالمة)،�ولكنهــا�ســجلت�درجــة�

حمــراء�فــي�معــدالت�ســحب�امليــاه�العذبــة�واســتنفاد�امليــاه�

اجلوفيــة�املســتوردة،�ممــا�أدى�إلــى�درجــة�حمــراء�علــى�مســتوى�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�جلميــع�البلــدان�الســتة.

املســتدامة،� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��12 للهــدف� بالنســبة�

مجلــس� دول� فــي� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� أداء� يتراجــع�

معــدالت� فــي� احلمــراء� الدرجــات� بفعــل� اخلليجــي� التعــاون�

توليــد�النفايــات�البلديــة�واإللكترونيــة�ودعــم�الوقود�األحفوري.�

ــة�املســتدامة،�تواجــه� فــي�الهــدف�رقــم��13مــن�أهــداف�التنمي

البلــدان�الســتة�حتديــات�كبيــرة�بســبب�ارتفــاع�نصيــب�الفــرد�

مــن�انبعاثــات�ثانــي�أكســيد�الكربــون�مــن�الطاقــة�املســتهلكة�

واملصــدرة.�ولكــن�فــي�االنبعاثــات�املســتوردة�وهشاشــة�املنــاخ،�

حتــرز�معظــم�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�درجــات�خضــراء.

وُيعتبــر�أداء�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�أفضــل�فــي�أهداف�

التنميــة�املســتدامة�رقــم��4(ضمــان�التعليــم�اجليــد�املنصــف�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�
ّ
والشــامل�للجميــع�وتعزيــز�فــرص�التعل

والهــدف�رقــم��11(جْعــل�املــدن�واملســتوطنات�البشــرية�شــاملة�

للجميــع�وآمنــة�وقــادرة�علــى�الصمــود�ومســتدامة)،�والهــدف�

رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�

اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�

مســتدام،�ومكافحــة�التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكس�

مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)�حيــث�ال�يســجل�أي�

بلــد�درجــة�حمــراء.�

متابعــة� لوحــة� ظهــر�
ُ
ت التحديــات�احلاليــة،� مــن� الرغــم� علــى�

الطريــق� علــى� تســير� الســتة� البلــدان� أن�جميــع� االجتاهــات�

التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��6 الهــدف� لتحقيــق� الصحيــح�

علــى� أيًضــا� اإليجابيــة� االجتاهــات� تظهــر� كمــا� املســتدامة.�

اجلميــع� متّتــع� (ضمــان� رقــم��3 املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

األعمــار)،� جميــع� فــي� وبالرفاهيــة� صحيــة� عيــش� بأمنــاط�

والهــدف�رقــم��4(ضمــان�التعليــم�اجليــد�املنصــف�والشــامل�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�والهــدف�
ّ
للجميــع�وتعزيــز�فــرص�التعل

رقــم��7(ضمــان�حصــول�اجلميــع�بتكلفــة�ميســورة�علــى�خدمــات�

رقــم��8 والهــدف� واملســتدامة)،� املوثوقــة� احلديثــة� الطاقــة�

(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�املطرد�والشــامل�للجميع�واملســتدام،�

والعمالــة�الكاملــة�واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع)،�

الصمــود،� قــادرة�علــى� ُبنــى�حتتيــة� (إقامــة� رقــم��9 والهــدف�

االبتــكار). وتشــجيع� للجميــع،� الشــامل� التصنيــع� وحتفيــز�
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املشرق�والعراق

وفلســطني� ولبنــان� األردن� اخلمســة� املشــرق� بلــدان� عــد�
ُ
ت

واجلمهوريــة�العربيــة�الســورية�والعــراق�املجموعــة�الوحيــدة�

أهــداف� متابعــة� لوحــة� فــي� أهــداف�خضــراء� حققــت� التــي�

التنميــة�املســتدامة.�حصــل�األردن�علــى�درجــة�خضــراء�فــي�

(اتخــاذ� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��13 الهــدف�

والهــدف� وآثــاره)� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات�

رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�

اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�

األراضــي� تدهــور� ووقــف� التصحــر،� ومكافحــة� مســتدام،�

وعكــس�مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�وحصــل�

لبنــان�علــى�درجــة�خضــراء�فــي�الهــدف�األول�مــن�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�

كل�مــكان)،�وســجل�العــراق�درجــة�خضــراء�فــي�الهــدف�رقــم��10

(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�البلــدان�وفيمــا�بينهــا).

درجــات� ســجلت� اخلمســة� البلــدان� جميــع� فــإن� ذلــك،� ومــع�

حمــراء�فــي�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�

والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��5(املســاواة�بــني�اجلنســني)�والهــدف�

معظــم� تتعلــق� االقتصــادي).� والنمــو� الالئــق� (العمــل� رقــم��8

التحديــات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�الثالثــة�هــذه�

بالرفاهيــة�الذاتيــة�والوفيــات�املروريــة�(الهــدف�رقــم��3مــن�

القــوى� فــي� اإلنــاث� املســتدامة)،�ومشــاركة� التنميــة� أهــداف�

العاملــة�والدخــل�بالنســبة�للذكــور،�وحصــة�الوزيــرات�(الهــدف�

رقــم��5مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)،�وملكيــة�احلســابات�

املصرفيــة،�والنمــو�االقتصــادي،�والبطالــة�(الهــدف�رقــم��8مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة).

مــن�بــني�بلــدان�املشــرق�والعــراق،�هنــاك�فــارق�كبيــر�بــني�أعلــى�

البلــد�أداًء�بشــكل�عــام�(األردن،�الدرجــة�علــى�املؤشــر�65)�والبلــد�

األقــل�أداًء�(ســوريا،�الدرجــة�علــى�املؤشــر�52).�يــؤدي�غيــاب�

واملؤشــرات� الدوليــة� البيانــات� فــي�قواعــد� الكافيــة� البيانــات�

إلــى�حتديــات�مهمــة�فــي�قيــاس�أداء� الرئيســية� والدراســات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�فلســطني:�لم�يحصــل�البلد�على�

تقييــم�لونــي�للوحــة�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إال�علــى�

ــا�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.
ً
�10أهــداف�مــن�أصــل��17هدف

مختلطــة� صــورة� االجتاهــات� متابعــة� لوحــة� تقــدم� باملثــل،�

للمنطقــة�الفرعيــة،�حيــث�تتحســن�بعــض�البلــدان�فــي�حتقيــق�

بعــض�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بينمــا�يتراجــع�أداء�بلــدان�

أخــرى.�بشــكل�عــام،�تراجــع�األداء�بــني�بلــدان�املشــرق�والعــراق�

فــي�حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��17(تعزيــز�وســائل�

التنفيــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العامليــة�مــن�أجــل�حتقيــق�التنميــة�

املســتدامة)�ويســيطر�الركــود�علــى�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

رقــم��2(القضــاء�علــى�اجلــوع�وتوفيــر�األمــن�الغذائــي�والتغذيــة�

(حتقيــق� ورقــم��5 املســتدامة)،� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة�

املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات)،�ورقــم��8

(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�املطرد�والشــامل�للجميع�واملســتدام،�

والعمالــة�الكاملــة�واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع)،�

البحريــة� واملــوارد� والبحــار� املحيطــات� (حفــظ� ورقــم��14

واســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام�لتحقيــق�التنميــة�املســتدامة).
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املشرق�والعراق

وفلســطني� ولبنــان� األردن� اخلمســة� املشــرق� بلــدان� عــد�
ُ
ت

واجلمهوريــة�العربيــة�الســورية�والعــراق�املجموعــة�الوحيــدة�

أهــداف� متابعــة� لوحــة� فــي� أهــداف�خضــراء� حققــت� التــي�

التنميــة�املســتدامة.�حصــل�األردن�علــى�درجــة�خضــراء�فــي�

(اتخــاذ� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��13 الهــدف�

والهــدف� وآثــاره)� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات�

رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�

اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�

األراضــي� تدهــور� ووقــف� التصحــر،� ومكافحــة� مســتدام،�

وعكــس�مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�وحصــل�

لبنــان�علــى�درجــة�خضــراء�فــي�الهــدف�األول�مــن�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�

كل�مــكان)،�وســجل�العــراق�درجــة�خضــراء�فــي�الهــدف�رقــم��10

(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�البلــدان�وفيمــا�بينهــا).

درجــات� ســجلت� اخلمســة� البلــدان� جميــع� فــإن� ذلــك،� ومــع�

حمــراء�فــي�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�

والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��5(املســاواة�بــني�اجلنســني)�والهــدف�

معظــم� تتعلــق� االقتصــادي).� والنمــو� الالئــق� (العمــل� رقــم��8

التحديــات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�الثالثــة�هــذه�

بالرفاهيــة�الذاتيــة�والوفيــات�املروريــة�(الهــدف�رقــم��3مــن�

القــوى� فــي� اإلنــاث� املســتدامة)،�ومشــاركة� التنميــة� أهــداف�

العاملــة�والدخــل�بالنســبة�للذكــور،�وحصــة�الوزيــرات�(الهــدف�

رقــم��5مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)،�وملكيــة�احلســابات�

املصرفيــة،�والنمــو�االقتصــادي،�والبطالــة�(الهــدف�رقــم��8مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة).

مــن�بــني�بلــدان�املشــرق�والعــراق،�هنــاك�فــارق�كبيــر�بــني�أعلــى�

البلــد�أداًء�بشــكل�عــام�(األردن،�الدرجــة�علــى�املؤشــر�65)�والبلــد�

األقــل�أداًء�(ســوريا،�الدرجــة�علــى�املؤشــر�52).�يــؤدي�غيــاب�

واملؤشــرات� الدوليــة� البيانــات� فــي�قواعــد� الكافيــة� البيانــات�

إلــى�حتديــات�مهمــة�فــي�قيــاس�أداء� الرئيســية� والدراســات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�فلســطني:�لم�يحصــل�البلد�على�

تقييــم�لونــي�للوحــة�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إال�علــى�

ــا�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.
ً
�10أهــداف�مــن�أصــل��17هدف

مختلطــة� صــورة� االجتاهــات� متابعــة� لوحــة� تقــدم� باملثــل،�

للمنطقــة�الفرعيــة،�حيــث�تتحســن�بعــض�البلــدان�فــي�حتقيــق�

بعــض�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بينمــا�يتراجــع�أداء�بلــدان�

أخــرى.�بشــكل�عــام،�تراجــع�األداء�بــني�بلــدان�املشــرق�والعــراق�

فــي�حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��17(تعزيــز�وســائل�

التنفيــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العامليــة�مــن�أجــل�حتقيــق�التنميــة�

املســتدامة)�ويســيطر�الركــود�علــى�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

رقــم��2(القضــاء�علــى�اجلــوع�وتوفيــر�األمــن�الغذائــي�والتغذيــة�

(حتقيــق� ورقــم��5 املســتدامة)،� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة�

املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات)،�ورقــم��8

(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�املطرد�والشــامل�للجميع�واملســتدام،�

والعمالــة�الكاملــة�واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع)،�

البحريــة� واملــوارد� والبحــار� املحيطــات� (حفــظ� ورقــم��14

واســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام�لتحقيــق�التنميــة�املســتدامة).
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أقل�البلدان�منًوا

القمــر� (جــزر� منــًوا� األقــل� الســتة� العربيــة� البلــدان� تتعــرض�

وجيبوتــي�وموريتانيــا�والصومــال�والســودان�واليمــن)�خلطــر�

التخلــف�عــن�الركــب.�فجميــع�هــذه�البلــدان�تســجل�درجــات�

حمــراء�علــى�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�األول�حتــى�

التاســع،�وكذلــك�هدفــي�التنميــة�املســتدامة�رقــم��14و16.�(تعــذر�

احلصــول�علــى�بيانــات�اليمــن�بشــأن�الهــدف�األول�مــن�أهــداف�

الرابــع.)� الهــدف� بخصــوص� والصومــال� املســتدامة� التنميــة�

املجــاالت� جميــع� املســتدامة� للتنميــة� األهــداف� هــذه� تشــمل�

لزيــادة� واضحــة� دعــوة� وهــي� املســتدامة،� للتنميــة� الرئيســية�

االهتمــام�اإلقليمــي�والعاملــي�بالتحديات�الرئيســية�التي�تواجهها�

هــذه�البلــدان�فــي�توفيــر�الرفاهيــة�واالزدهــار�لســكانها.

(ضمــان� رقــم��12 املســتدامة� التنميــة� بأهــداف� يتعلــق� فيمــا�

وجــود�أمنــاط�اســتهالك�وإنتــاج�مســتدامة)،�والهــدف�رقــم��13

وآثــاره)،� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات� (اتخــاذ�

والهــدف�رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّرية�وترميمها�

وتعزيــز�اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�

نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�

وعكــس�مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�والهــدف�

رقــم��17(تعزيــز�وســائل�التنفيــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العامليــة�مــن�

أجــل�حتقيــق�التنميــة�املســتدامة)،�فــإن�البلــدان�الســتة�تســجل�

ــون�األصفــر�أو�البرتقالــي. درجــات�إمــا�بالل

تشــتمل�النقــاط�املضيئــة�فــي�أداء�البلــدان�العربيــة�األقــل�منــًوا�

فــي�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�حيــث�املؤشــرات�علــى�

مســتويات�أداء�مرتفعــة�أو�معتدلــة�فــي:�الســمنة�(الهــدف�2)؛�

انتشــار�فيــروس�نقــص�املناعــة�البشــرية�(الهــدف�3)؛�احلــوادث�

8)؛� (الهــدف� بالــواردات� واملتعلقــة� بالعمــل� املرتبطــة� القاتلــة�

أكســيد� ثانــي� وانبعاثــات� والبلديــة،� اإللكترونيــة� النفايــات�

ثانــي� انبعاثــات� مــن� الفــرد� نصيــب� 12)؛� (الهــدف� الكبريــت�

أكســيد�الكربــون�مــن�الطاقــة�املســتهلكة�واملســتوردة�واملصــدرة�

املســتوردة� البيولوجــي� التنــوع� تهديــدات� 13)؛� (الهــدف�

.(16 (الهــدف� األســلحة� وصــادرات� واردات� (الهــدف�15)؛�

الطريــق� علــى� تســير� منــًوا� األقــل� العربيــة� البلــدان� جميــع�

الصحيــح�نحــو�حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم�13.�فيمــا�

ــة�املســتدامة�األخــرى،�فــإن�االجتاهــات� ــق�بأهــداف�التنمي يتعل

ا،�حيــث�تقــدم�بعــض�البلــدان�اجتاهــات�محّســنة�
ً
أقــل�اتســاق

وبلــدان�أخــرى�اجتاهــات�منحــدرة.�فيمــا�يتعلــق�بهدفــي�التنميــة�

املســتدامة�رقــم��11(املــدن�واملجتمعــات�املســتدامة)�و�15(احليــاة�

ــدان�مــن�املجموعــة. ــع�بل ــة)،�تتدهــور�االجتاهــات�فــي�أرب البري
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أقل�البلدان�منًوا

القمــر� (جــزر� منــًوا� األقــل� الســتة� العربيــة� البلــدان� تتعــرض�

وجيبوتــي�وموريتانيــا�والصومــال�والســودان�واليمــن)�خلطــر�

التخلــف�عــن�الركــب.�فجميــع�هــذه�البلــدان�تســجل�درجــات�

حمــراء�علــى�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�األول�حتــى�

التاســع،�وكذلــك�هدفــي�التنميــة�املســتدامة�رقــم��14و16.�(تعــذر�

احلصــول�علــى�بيانــات�اليمــن�بشــأن�الهــدف�األول�مــن�أهــداف�

الرابــع.)� الهــدف� بخصــوص� والصومــال� املســتدامة� التنميــة�

املجــاالت� جميــع� املســتدامة� للتنميــة� األهــداف� هــذه� تشــمل�

لزيــادة� واضحــة� دعــوة� وهــي� املســتدامة،� للتنميــة� الرئيســية�

االهتمــام�اإلقليمــي�والعاملــي�بالتحديات�الرئيســية�التي�تواجهها�

هــذه�البلــدان�فــي�توفيــر�الرفاهيــة�واالزدهــار�لســكانها.

(ضمــان� رقــم��12 املســتدامة� التنميــة� بأهــداف� يتعلــق� فيمــا�

وجــود�أمنــاط�اســتهالك�وإنتــاج�مســتدامة)،�والهــدف�رقــم��13

وآثــاره)،� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات� (اتخــاذ�

والهــدف�رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّرية�وترميمها�

وتعزيــز�اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�

نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�

وعكــس�مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�والهــدف�

رقــم��17(تعزيــز�وســائل�التنفيــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العامليــة�مــن�

أجــل�حتقيــق�التنميــة�املســتدامة)،�فــإن�البلــدان�الســتة�تســجل�

ــون�األصفــر�أو�البرتقالــي. درجــات�إمــا�بالل

تشــتمل�النقــاط�املضيئــة�فــي�أداء�البلــدان�العربيــة�األقــل�منــًوا�

فــي�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�حيــث�املؤشــرات�علــى�

مســتويات�أداء�مرتفعــة�أو�معتدلــة�فــي:�الســمنة�(الهــدف�2)؛�

انتشــار�فيــروس�نقــص�املناعــة�البشــرية�(الهــدف�3)؛�احلــوادث�

8)؛� (الهــدف� بالــواردات� واملتعلقــة� بالعمــل� املرتبطــة� القاتلــة�

أكســيد� ثانــي� وانبعاثــات� والبلديــة،� اإللكترونيــة� النفايــات�

ثانــي� انبعاثــات� مــن� الفــرد� نصيــب� 12)؛� (الهــدف� الكبريــت�

أكســيد�الكربــون�مــن�الطاقــة�املســتهلكة�واملســتوردة�واملصــدرة�

املســتوردة� البيولوجــي� التنــوع� تهديــدات� 13)؛� (الهــدف�

.(16 (الهــدف� األســلحة� وصــادرات� واردات� (الهــدف�15)؛�

الطريــق� علــى� تســير� منــًوا� األقــل� العربيــة� البلــدان� جميــع�

الصحيــح�نحــو�حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم�13.�فيمــا�

ــة�املســتدامة�األخــرى،�فــإن�االجتاهــات� ــق�بأهــداف�التنمي يتعل

ا،�حيــث�تقــدم�بعــض�البلــدان�اجتاهــات�محّســنة�
ً
أقــل�اتســاق

وبلــدان�أخــرى�اجتاهــات�منحــدرة.�فيمــا�يتعلــق�بهدفــي�التنميــة�

املســتدامة�رقــم��11(املــدن�واملجتمعــات�املســتدامة)�و�15(احليــاة�

ــدان�مــن�املجموعــة. ــع�بل ــة)،�تتدهــور�االجتاهــات�فــي�أرب البري
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املؤلف:�

الدكتور/�وليد�زباري،�
جامعة�اخلليج�العربي

 … هناك�حتٍد�آخر�يواجه��
العديد�من�الدول�العربية�
يتعلق�بإدارة�املوارد�املائية�

املشتركة�…

2-1-�النهوض�باحلوكمة�والتعاون�في�إدارة�املياه�اإلقليمية�

تواجــه�املنطقــة�العربيــة�حتديــات�جّمــة�فــي�معظــم�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�املتعلقــة�بالبيئــة�

�علــى�جــدول�أعمــال�
ً
�ســوى�مبكانــة�متدنيــة�عمومــا

َ
واملــوارد�الطبيعيــة،�ولكــن�البيئــة�ال�حتــظ

�بعنوان�
ً
�بحثيا

ً
السياسات.�بناًء�على�ذلك،�أطلقت�أكادميية�اإلمارات�الدبلوماسية�(EDA)�مشروعا

"احلوكمــة�اجلديــدة�للبيئــة�فــي�املنطقــة�العربيــة"�(GEAR)�يستكشــف�إمكانــات�حتســني�اإلدارة�

البيئيــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�لدعــم�حتقيــق�خطــة�األمم�املتحــدة�للتنميــة�املســتدامة�لعــام�2030.�

�ملموســة�لتوســيع�نطــاق�التعــاون�
ً
�ويعــرض�أفــكارا

ً
�للجهــود�القائمــة�حاليــا

ً
يقــدم�املشــروع�حتديثــا

وحتســني�احلوكمــة�فــي�خمســة�مجــاالت�حيويــة�للمنطقــة:�الغــذاء�(هــدف�التنميــة�املســتدامة�2)؛�

املــاء�(هــدف�التنميــة�املســتدامة�6)؛�الطاقــة�املســتدامة�(هــدف�التنميــة�املســتدامة�7)؛�تغّيــر�املنــاخ�

(هــدف�التنميــة�املســتدامة�13)؛�وحفــظ�التنــوع�البيولوجــي�(هدفــا�التنميــة�املســتدامة��14و15).�

يســتند�هــذا�املقــال�إلــى�نتائــج�دراســة�حــول�هــدف�التنميــة�املســتدامة��6املتعلــق�بامليــاه،�والتــي�مت�

.GEARإعدادهــا�فــي�إطــار�مشــروع�احلوكمــة�اجلديــدة�للبيئــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�

عتبــر�املنطقــة�العربيــة�مــن�بــني�املناطــق�األكثــر�نــدرة�بامليــاه�فــي�العالــم.�وتســتمر�نــدرة�امليــاه�
ُ
ت

فــي�الزيــادة�بســبب�محدوديــة�مــوارد�امليــاه�العذبــة�املتجــددة�وانخفاضهــا�املســتمر�الناجــم�عــن�

االســتغالل�املفــرط�وتدهــور�اجلــودة،�وكذلــك�النمــو�الســكاني�وعــدم�كفايــة�األمــوال�لتمويــل�البنيــة�

األساســية�للميــاه.�وتتفاقــم�نــدرة�امليــاه�بســبب�زيــادة�وتيــرة�حــدوث�دورات�اجلفــاف�وانخفــاض�

�أن�تســتفحل�نــدرة�
ً
كفــاءة�اســتخدام�امليــاه،�مــن�حيــث�اإلمــدادات�واملطلــوب.�ومــن�املتوقــع�أيضــا

امليــاه�فــي�املنطقــة�بســبب�آثــار�تغّيــر�املنــاخ.

هنــاك�حتــٍد�آخــر�يواجــه��العديــد�مــن�الــدول�العربيــة�يتعلــق�بــإدارة�املــوارد�املائيــة�املشــتركة:�فأكثــر�

ــع�مــن�خــارج�املنطقــة،�مــع� ــة�تنب ــاه�املتجــددة�فــي�املنطقــة�العربي ــي�مــوارد�املي مــن�نصــف�إجمال

عــدم�وجــود�اتفاقيــات�موقعــة�بشــأن�تقاســمها�وإدارتهــا.�متثــل�هــذه�القضيــة�مصــدر�قلــق�كبيــر�

يهــدد�االســتقرار�اإلقليمــي،�واألمــن�الغذائــي،�وتخطيــط�مــوارد�امليــاه.�باإلضافــة�لذلــك،�حتــرم�

ــة�بعــض�الــدول�العربيــة�مــن�مواردهــا�املائيــة،�ممــا�يحــد�مــن�تنميتهــا�االجتماعيــة� القــوى�املحتل

واالقتصاديــة.
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املؤلف:�

الدكتور/�وليد�زباري،�
جامعة�اخلليج�العربي

 … هناك�حتٍد�آخر�يواجه��
العديد�من�الدول�العربية�
يتعلق�بإدارة�املوارد�املائية�

املشتركة�…

2-1-�النهوض�باحلوكمة�والتعاون�في�إدارة�املياه�اإلقليمية�

تواجــه�املنطقــة�العربيــة�حتديــات�جّمــة�فــي�معظــم�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�املتعلقــة�بالبيئــة�

�علــى�جــدول�أعمــال�
ً
�ســوى�مبكانــة�متدنيــة�عمومــا

َ
واملــوارد�الطبيعيــة،�ولكــن�البيئــة�ال�حتــظ

�بعنوان�
ً
�بحثيا

ً
السياسات.�بناًء�على�ذلك،�أطلقت�أكادميية�اإلمارات�الدبلوماسية�(EDA)�مشروعا

"احلوكمــة�اجلديــدة�للبيئــة�فــي�املنطقــة�العربيــة"�(GEAR)�يستكشــف�إمكانــات�حتســني�اإلدارة�

البيئيــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�لدعــم�حتقيــق�خطــة�األمم�املتحــدة�للتنميــة�املســتدامة�لعــام�2030.�

�ملموســة�لتوســيع�نطــاق�التعــاون�
ً
�ويعــرض�أفــكارا

ً
�للجهــود�القائمــة�حاليــا

ً
يقــدم�املشــروع�حتديثــا

وحتســني�احلوكمــة�فــي�خمســة�مجــاالت�حيويــة�للمنطقــة:�الغــذاء�(هــدف�التنميــة�املســتدامة�2)؛�

املــاء�(هــدف�التنميــة�املســتدامة�6)؛�الطاقــة�املســتدامة�(هــدف�التنميــة�املســتدامة�7)؛�تغّيــر�املنــاخ�

(هــدف�التنميــة�املســتدامة�13)؛�وحفــظ�التنــوع�البيولوجــي�(هدفــا�التنميــة�املســتدامة��14و15).�

يســتند�هــذا�املقــال�إلــى�نتائــج�دراســة�حــول�هــدف�التنميــة�املســتدامة��6املتعلــق�بامليــاه،�والتــي�مت�

.GEARإعدادهــا�فــي�إطــار�مشــروع�احلوكمــة�اجلديــدة�للبيئــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�

عتبــر�املنطقــة�العربيــة�مــن�بــني�املناطــق�األكثــر�نــدرة�بامليــاه�فــي�العالــم.�وتســتمر�نــدرة�امليــاه�
ُ
ت

فــي�الزيــادة�بســبب�محدوديــة�مــوارد�امليــاه�العذبــة�املتجــددة�وانخفاضهــا�املســتمر�الناجــم�عــن�

االســتغالل�املفــرط�وتدهــور�اجلــودة،�وكذلــك�النمــو�الســكاني�وعــدم�كفايــة�األمــوال�لتمويــل�البنيــة�

األساســية�للميــاه.�وتتفاقــم�نــدرة�امليــاه�بســبب�زيــادة�وتيــرة�حــدوث�دورات�اجلفــاف�وانخفــاض�

�أن�تســتفحل�نــدرة�
ً
كفــاءة�اســتخدام�امليــاه،�مــن�حيــث�اإلمــدادات�واملطلــوب.�ومــن�املتوقــع�أيضــا

امليــاه�فــي�املنطقــة�بســبب�آثــار�تغّيــر�املنــاخ.

هنــاك�حتــٍد�آخــر�يواجــه��العديــد�مــن�الــدول�العربيــة�يتعلــق�بــإدارة�املــوارد�املائيــة�املشــتركة:�فأكثــر�

ــع�مــن�خــارج�املنطقــة،�مــع� ــة�تنب ــاه�املتجــددة�فــي�املنطقــة�العربي ــي�مــوارد�املي مــن�نصــف�إجمال

عــدم�وجــود�اتفاقيــات�موقعــة�بشــأن�تقاســمها�وإدارتهــا.�متثــل�هــذه�القضيــة�مصــدر�قلــق�كبيــر�

يهــدد�االســتقرار�اإلقليمــي،�واألمــن�الغذائــي،�وتخطيــط�مــوارد�امليــاه.�باإلضافــة�لذلــك،�حتــرم�

ــة�بعــض�الــدول�العربيــة�مــن�مواردهــا�املائيــة،�ممــا�يحــد�مــن�تنميتهــا�االجتماعيــة� القــوى�املحتل

واالقتصاديــة.

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية
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 … معاجلة��
ً
يجب�أوال

القيود�املؤسسية�واملالية�
والسياسية�وحلها�…

الطريق�إلى�حتقيق�هدف�التنمية�املستدامة�6

يتضمــن�الهــدف�الســادس�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(ضمــان�توافــر�امليــاه�والصرف�الصحي�

وإدارتهــا�بشــكل�مســتدام�للجميــع)�ثمانيــة�مبــادئ�فــي�املجمــل،�تتعلــق�بامليــاه�النظيفــة�والصــرف�

الصحــي،�وكفــاءة�اســتخدام�امليــاه�وإدارتهــا،�وحمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�املتصلــة�بامليــاه،�مــن�بــني�

�علــى�
ً
مبــادئ�أخــرى.�فــي�املنطقــة�العربيــة،�شــهدت�الســنوات�اخلمــس�عشــرة�األخيــرة�تركيــزا

املبدأيــن�األولــني،�وهمــا�توفيــر�إمــدادات�ميــاه�الشــرب�(املبــدأ�6-1)�وخدمــات�الصــرف�الصحــي�

�الهدفــني�املرتبطــني�بامليــاه�فــي�األهــداف�اإلمنائيــة�لأللفيــة�
ً
(املبــدأ�6-2)،�اللذيــن�كانــا�أيضــا

�.(MDGs�،2015-2000األهــداف�اإلمنائيــة�لأللفيــة�)

فــي�عــام�2016،�بلغــت�نســبة�الســكان�الذيــن�يحصلــون�علــى�ميــاه�الشــرب�املأمونــة�فــي�املنطقــة�

حوالــي�٪90،�وهــو�ما�يقتــرب�مــن�املتوســط�العاملــي�البالــغ�حوالــي�٪�91فــي�ذلــك�العــام.�وبلغــت�

�مــن�املتوســط�
ً
نســبة�األشــخاص�الذيــن�تتوفــر�لهــم�خدمــات�الصــرف�الصحــي�٪�85-�أعلــى�كثيــرا

العاملــي�البالــغ�٪67٫5.�ومــع�ذلــك،�ال�يــزال�هنــاك�فــارق�ضخــم�بــني�املناطــق�احلضريــة�والريفيــة:�

ففــي�عــام�2015،�بلغــت�نســبة�ســكان�احلضــر�الذيــن�يحصلــون�علــى�ميــاه�الشــرب�املأمونــة�فــي�

املنطقــة�العربيــة�٪90،�فــي�حــني�بلغــت�النســبة�فــي�املناطــق�الريفيــة�٪84؛�وبالنســبة�خلدمــات�

الصــرف�الصحــي،�كانــت�النســبة�فــي�املناطــق�احلضريــة�٪�97فــي�مقابــل�٪�73فــي�املناطــق�

الريفيــة�(منظمــة�الصحــة�العامليــة�واليونيســيف،�برنامــج�رصــد�قطــاع�امليــاه�واملرافــق�الصحيــة�

.(JMP�2018املشــترك�بــني�منظمــة�الصحــة�العامليــة�واليونيســيف�

�علــى�ذلــك،�فــإن�اجتاهــات�هذيــن�املبدأيــن،�كما�يتضــح�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�
ً
عــالوة

املســتدامة�اإلقليمــي�لعــام�2019،�ظلــت�راكــدة�أو�متدهــورة�فــي�نصــف�البلــدان�العربيــة�البالــغ�

��22دولــة.�ويرجــع�ذلــك�إلــى�العديــد�مــن�العوامــل،�مبــا�فــي�ذلــك�االحتــالل�
ً
عددهــا�مجتمعــة

والصراعــات�وعــدم�االســتقرار،�ونقــص�امليــاه،�وعــدم�كفايــة�إدارة�امليــاه،�وغيــاب�املــوارد�املاليــة،�

وعــدم�كفايــة�االســتثمار�(املنتــدى�العربــي�للبيئــة�والتنميــة�AFED�2017).�بالنســبة�لبقيــة�مبــادئ�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�6،�لــم�تتوفــر�البيانــات�بعــد�مــن�عــدد�كاف�مــن�حكومــات�املنطقــة�لعــدد�

كاٍف�مــن�الســنوات�لتتبــع�اجتاهــات�األداء�املتحقــق.

�إلــى�
ً
كمــا�توضــح�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام�2019،�اســتنادا

البيانــات�املتاحــة�ألحــدث�الســنوات�بشــأن�ســبعة�مؤشــرات�مرتبطــة�بهــدف�التنميــة�املســتدامة�6،�

ال�يــزال�أمــام�معظــم�الــدول�العربيــة�أعمــال�كبيــرة�لتحقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�6:�هنالــك�

�يواجــه�حتديــات�ضخمــة�(اللــون�األحمــر)�وثمانيــة�تواجــه�حتديــات�كبيــرة�فــي�بلــوغ�
ً
�14بلــدا

الهــدف�الســادس�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(اللــون�البرتقالــي).

حوكمة�املياه�كمصدر�مشترك

تتــم�أعمــال�اإلدارة�والتعــاون�بشــأن�امليــاه�فــي�املنطقــة�العربيــة�بشــكل�رئيســي�فــي�إطــار�جامعــة�

الــدول�العربيــة�(LAS)�ومجلســها�الــوزاري�العربــي�للميــاه�(AMWC)،�بدعــم�مــن�عــدد�مــن�أجهــزة�

األمم�املتحــدة�واجلهــات�املانحــة.�

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

فــي�عــام�2012،�أقــرت�القمــة�العربيــة�االســتراتيجية�العربيــة�ألمــن�امليــاه�بــني�عامــي�2030-2010،�

ــة� ــل�وثيقــة�هادي
ّ
ــة�املســتدامة،�ومتث ــق�التنمي والتــي�حتــدد�الطمــوح�العربــي�املشــترك�نحــو�حتقي

طويلــة�األجــل�للمنطقــة.�وفــي�الوقــت�احلالــي،�تخضــع�هــذه�االســتراتيجية�للمراجعــة�والتحديــث�

لتشــمل�التطــورات�األخيــرة�فــي�جــدول�أعمــال�امليــاه�العاملــي،�وال�ســيما�هــدف�التنميــة�املســتدامة�

ضيــف�عنصــر�جديــد�متعلــق�برابطــة�األمــن�الغذائــي�واملائــي�
ُ
رقــم�6.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�أ

.AWMCوالطاقــة�كبنــد�دائــم�فــي�جــدول�أعمــال�املجلــس�الــوزاري�العربــي�للميــاه�

أقــرت�القمــة�العربيــة�لرؤســاء�الــدول�فــي�عــام��2016خطــة�العمل�االســتراتيجية�العربيــة�لألمن�املائي.�

�خلطة�العمل�في�حتســني�اســتدامة�قطاع�املياه�في�املنطقة�
ً
يســاهم�التنفيذ�املتضافر�واملنســق�جيدا

�معاجلة�القيود�املؤسســية�واملالية�والسياســية�وحلها.
ً
بشــكل�كبير،�ومع�ذلك،�يجب�أوال

فيمــا�يتعلــق�بخطــة�عــام�2030،�مت�تكليــف�جلنــة�األمم�املتحــدة�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغربــي�

آســيا�(اإلســكوا)�بقيادة�التنســيق�اإلقليمي�ومتابعة�التقدم�املحرز�بشــأن�أهداف�التنمية�املســتدامة�

فــي�الــدول�األعضــاء�بهــا�والبالــغ�عددهــا��18دولــة.�فــي�هــذا�الســياق،�تنظــم�جلنــة�األمم�املتحــدة�

االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغربــي�آســيا،�بالشــراكة�مــع�جامعــة�الــدول�العربيــة،�املنتــدى�العربــي�

للتنميــة�املســتدامة�(AFSD)،�والــذي�يعــد�اآلليــة�اإلقليميــة�الرئيســية�متعــددة�األطــراف�ملتابعــة�

ومراجعــة�تنفيــذ�خطــة�عــام�2030،�ويركــز�علــى�اخلبــرات�الوطنيــة�فــي�تنفيــذ�أهــداف�التنميــة�

�منــذ�عــام��2014وتتفــق�موضوعاتــه�مــع�املوضوعــات�ذات�الصلــة�
ً
املســتدامة.�ينعقــد�املنتــدى�ســنويا

املطروحــة�فــي�املنتــدى�السياســي�رفيــع�املســتوى�املعنــي�بالتنميــة�املســتدامة�التابــع�لــألمم�املتحــدة.�

تثمــر�فعاليــة�املنتــدى�العربــي�للتنميــة�املســتدامة�الســنوية�عــن�اعتمــاد�إعــالن�سياســي�متفــاوض�

عليــه،�والــذي�ميثــل�منظــور�وموقــف�البلــدان�العربيــة�جتــاه�قضايــا�التنميــة�املســتدامة.

�فــي�
ً
وبخصــوص�التعــاون�فــي�أحــواض�األنهــار�املشــتركة،�تتــم�إدارة�جميــع�هــذه�املناطــق�تقريبــا

الوقــت�احلالــي�مــن�جانــب�البلــدان�املتشــاطئة.�االتفاقيــات�القليلــة�القائمــة�ثنائيــة�األطــراف�

ــة�لغربــي�آســيا� ــة�واالجتماعي ــة�األمم�املتحــدة�االقتصادي ــى�مســتوى�األحــواض�(جلن وليســت�عل

(اإلســكوا)�ESCWA�2001)،�وفــي�كثيــر�مــن�احلــاالت�تكثــف�البلــدان�املتشــاطئة�جهــود�تنميــة�امليــاه�

وســحبها،�ممــا�يزيــد�مــن�املنافســة�والتوتــرات�علــى�مــوارد�امليــاه�املشــتركة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�

مــن�املتوقــع�أن�تــؤدي�اآلثــار�الســلبية�املتوقعــة�لتغّيــر�املنــاخ�علــى�توافــر�املــوارد�املائيــة�إلــى�تفاقــم�

�.(ESCWA�2017جلنــة�األمم�املتحــدة�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغربــي�آســيا�)الوضــع�

لذلــك،�مــن�الضــروري�الوصــول�إلــى�التعــاون�والتنســيق�بــني�الــدول�املتشــاطئة�إلدارة�املــوارد�املائيــة�

املشــتركة�علــى�نحــو�مســتدام�(اليونســكو�UNESCO�2012).�فــي�عــام�2018،�وفــي�خطــوة�انعقــدت�

ــب�اليونســكو�فــي�القاهــرة� ــاه�مكت ــي�للمي ــوزاري�العرب ــس�ال ــف�املجل
ّ
ــر�مــن�اآلمــال،�كل ــا�كثي عليه

�"األمــن�املائــي�للجميــع:�مبــادرة�دبلوماســية�العلــوم�مــن�
ً
بالتكفــل�مببادرتهــا�التــي�أطلقتهــا�مؤخــرا

أجــل�التنميــة�املســتدامة�للمــوارد�املائيــة�املشــتركة�فــي�املنطقــة�العربيــة�والبلــدان�املجــاورة".

ن�لتحقيق�هدف�التنمية�املستدامة�6
ّ

حال

في�سعيها�حلل�حتديات�املياه�في�املنطقة�وحتقيق�الهدف�السادس�من�أهداف�التنمية�املستدامة�

بحلول�العام�2030،�ميكن�أن�يستفيد�التعاون�بني�الدول�العربية�من�التركيز�على�مجالني:�

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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 … معاجلة��
ً
يجب�أوال

القيود�املؤسسية�واملالية�
والسياسية�وحلها�…

الطريق�إلى�حتقيق�هدف�التنمية�املستدامة�6

يتضمــن�الهــدف�الســادس�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(ضمــان�توافــر�امليــاه�والصرف�الصحي�

وإدارتهــا�بشــكل�مســتدام�للجميــع)�ثمانيــة�مبــادئ�فــي�املجمــل،�تتعلــق�بامليــاه�النظيفــة�والصــرف�

الصحــي،�وكفــاءة�اســتخدام�امليــاه�وإدارتهــا،�وحمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�املتصلــة�بامليــاه،�مــن�بــني�

�علــى�
ً
مبــادئ�أخــرى.�فــي�املنطقــة�العربيــة،�شــهدت�الســنوات�اخلمــس�عشــرة�األخيــرة�تركيــزا

املبدأيــن�األولــني،�وهمــا�توفيــر�إمــدادات�ميــاه�الشــرب�(املبــدأ�6-1)�وخدمــات�الصــرف�الصحــي�

�الهدفــني�املرتبطــني�بامليــاه�فــي�األهــداف�اإلمنائيــة�لأللفيــة�
ً
(املبــدأ�6-2)،�اللذيــن�كانــا�أيضــا

�.(MDGs�،2015-2000األهــداف�اإلمنائيــة�لأللفيــة�)

فــي�عــام�2016،�بلغــت�نســبة�الســكان�الذيــن�يحصلــون�علــى�ميــاه�الشــرب�املأمونــة�فــي�املنطقــة�

حوالــي�٪90،�وهــو�ما�يقتــرب�مــن�املتوســط�العاملــي�البالــغ�حوالــي�٪�91فــي�ذلــك�العــام.�وبلغــت�

�مــن�املتوســط�
ً
نســبة�األشــخاص�الذيــن�تتوفــر�لهــم�خدمــات�الصــرف�الصحــي�٪�85-�أعلــى�كثيــرا

العاملــي�البالــغ�٪67٫5.�ومــع�ذلــك،�ال�يــزال�هنــاك�فــارق�ضخــم�بــني�املناطــق�احلضريــة�والريفيــة:�

ففــي�عــام�2015،�بلغــت�نســبة�ســكان�احلضــر�الذيــن�يحصلــون�علــى�ميــاه�الشــرب�املأمونــة�فــي�

املنطقــة�العربيــة�٪90،�فــي�حــني�بلغــت�النســبة�فــي�املناطــق�الريفيــة�٪84؛�وبالنســبة�خلدمــات�

الصــرف�الصحــي،�كانــت�النســبة�فــي�املناطــق�احلضريــة�٪�97فــي�مقابــل�٪�73فــي�املناطــق�

الريفيــة�(منظمــة�الصحــة�العامليــة�واليونيســيف،�برنامــج�رصــد�قطــاع�امليــاه�واملرافــق�الصحيــة�

.(JMP�2018املشــترك�بــني�منظمــة�الصحــة�العامليــة�واليونيســيف�

�علــى�ذلــك،�فــإن�اجتاهــات�هذيــن�املبدأيــن،�كما�يتضــح�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�
ً
عــالوة

املســتدامة�اإلقليمــي�لعــام�2019،�ظلــت�راكــدة�أو�متدهــورة�فــي�نصــف�البلــدان�العربيــة�البالــغ�

��22دولــة.�ويرجــع�ذلــك�إلــى�العديــد�مــن�العوامــل،�مبــا�فــي�ذلــك�االحتــالل�
ً
عددهــا�مجتمعــة

والصراعــات�وعــدم�االســتقرار،�ونقــص�امليــاه،�وعــدم�كفايــة�إدارة�امليــاه،�وغيــاب�املــوارد�املاليــة،�

وعــدم�كفايــة�االســتثمار�(املنتــدى�العربــي�للبيئــة�والتنميــة�AFED�2017).�بالنســبة�لبقيــة�مبــادئ�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�6،�لــم�تتوفــر�البيانــات�بعــد�مــن�عــدد�كاف�مــن�حكومــات�املنطقــة�لعــدد�

كاٍف�مــن�الســنوات�لتتبــع�اجتاهــات�األداء�املتحقــق.

�إلــى�
ً
كمــا�توضــح�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام�2019،�اســتنادا

البيانــات�املتاحــة�ألحــدث�الســنوات�بشــأن�ســبعة�مؤشــرات�مرتبطــة�بهــدف�التنميــة�املســتدامة�6،�

ال�يــزال�أمــام�معظــم�الــدول�العربيــة�أعمــال�كبيــرة�لتحقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�6:�هنالــك�

�يواجــه�حتديــات�ضخمــة�(اللــون�األحمــر)�وثمانيــة�تواجــه�حتديــات�كبيــرة�فــي�بلــوغ�
ً
�14بلــدا

الهــدف�الســادس�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(اللــون�البرتقالــي).

حوكمة�املياه�كمصدر�مشترك

تتــم�أعمــال�اإلدارة�والتعــاون�بشــأن�امليــاه�فــي�املنطقــة�العربيــة�بشــكل�رئيســي�فــي�إطــار�جامعــة�

الــدول�العربيــة�(LAS)�ومجلســها�الــوزاري�العربــي�للميــاه�(AMWC)،�بدعــم�مــن�عــدد�مــن�أجهــزة�

األمم�املتحــدة�واجلهــات�املانحــة.�

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

فــي�عــام�2012،�أقــرت�القمــة�العربيــة�االســتراتيجية�العربيــة�ألمــن�امليــاه�بــني�عامــي�2030-2010،�

ــة� ــل�وثيقــة�هادي
ّ
ــة�املســتدامة،�ومتث ــق�التنمي والتــي�حتــدد�الطمــوح�العربــي�املشــترك�نحــو�حتقي

طويلــة�األجــل�للمنطقــة.�وفــي�الوقــت�احلالــي،�تخضــع�هــذه�االســتراتيجية�للمراجعــة�والتحديــث�

لتشــمل�التطــورات�األخيــرة�فــي�جــدول�أعمــال�امليــاه�العاملــي،�وال�ســيما�هــدف�التنميــة�املســتدامة�

ضيــف�عنصــر�جديــد�متعلــق�برابطــة�األمــن�الغذائــي�واملائــي�
ُ
رقــم�6.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�أ

.AWMCوالطاقــة�كبنــد�دائــم�فــي�جــدول�أعمــال�املجلــس�الــوزاري�العربــي�للميــاه�

أقــرت�القمــة�العربيــة�لرؤســاء�الــدول�فــي�عــام��2016خطــة�العمل�االســتراتيجية�العربيــة�لألمن�املائي.�

�خلطة�العمل�في�حتســني�اســتدامة�قطاع�املياه�في�املنطقة�
ً
يســاهم�التنفيذ�املتضافر�واملنســق�جيدا

�معاجلة�القيود�املؤسســية�واملالية�والسياســية�وحلها.
ً
بشــكل�كبير،�ومع�ذلك،�يجب�أوال

فيمــا�يتعلــق�بخطــة�عــام�2030،�مت�تكليــف�جلنــة�األمم�املتحــدة�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغربــي�

آســيا�(اإلســكوا)�بقيادة�التنســيق�اإلقليمي�ومتابعة�التقدم�املحرز�بشــأن�أهداف�التنمية�املســتدامة�

فــي�الــدول�األعضــاء�بهــا�والبالــغ�عددهــا��18دولــة.�فــي�هــذا�الســياق،�تنظــم�جلنــة�األمم�املتحــدة�

االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغربــي�آســيا،�بالشــراكة�مــع�جامعــة�الــدول�العربيــة،�املنتــدى�العربــي�

للتنميــة�املســتدامة�(AFSD)،�والــذي�يعــد�اآلليــة�اإلقليميــة�الرئيســية�متعــددة�األطــراف�ملتابعــة�

ومراجعــة�تنفيــذ�خطــة�عــام�2030،�ويركــز�علــى�اخلبــرات�الوطنيــة�فــي�تنفيــذ�أهــداف�التنميــة�

�منــذ�عــام��2014وتتفــق�موضوعاتــه�مــع�املوضوعــات�ذات�الصلــة�
ً
املســتدامة.�ينعقــد�املنتــدى�ســنويا

املطروحــة�فــي�املنتــدى�السياســي�رفيــع�املســتوى�املعنــي�بالتنميــة�املســتدامة�التابــع�لــألمم�املتحــدة.�

تثمــر�فعاليــة�املنتــدى�العربــي�للتنميــة�املســتدامة�الســنوية�عــن�اعتمــاد�إعــالن�سياســي�متفــاوض�

عليــه،�والــذي�ميثــل�منظــور�وموقــف�البلــدان�العربيــة�جتــاه�قضايــا�التنميــة�املســتدامة.

�فــي�
ً
وبخصــوص�التعــاون�فــي�أحــواض�األنهــار�املشــتركة،�تتــم�إدارة�جميــع�هــذه�املناطــق�تقريبــا

الوقــت�احلالــي�مــن�جانــب�البلــدان�املتشــاطئة.�االتفاقيــات�القليلــة�القائمــة�ثنائيــة�األطــراف�

ــة�لغربــي�آســيا� ــة�واالجتماعي ــة�األمم�املتحــدة�االقتصادي ــى�مســتوى�األحــواض�(جلن وليســت�عل

(اإلســكوا)�ESCWA�2001)،�وفــي�كثيــر�مــن�احلــاالت�تكثــف�البلــدان�املتشــاطئة�جهــود�تنميــة�امليــاه�

وســحبها،�ممــا�يزيــد�مــن�املنافســة�والتوتــرات�علــى�مــوارد�امليــاه�املشــتركة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�

مــن�املتوقــع�أن�تــؤدي�اآلثــار�الســلبية�املتوقعــة�لتغّيــر�املنــاخ�علــى�توافــر�املــوارد�املائيــة�إلــى�تفاقــم�

�.(ESCWA�2017جلنــة�األمم�املتحــدة�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغربــي�آســيا�)الوضــع�

لذلــك،�مــن�الضــروري�الوصــول�إلــى�التعــاون�والتنســيق�بــني�الــدول�املتشــاطئة�إلدارة�املــوارد�املائيــة�

املشــتركة�علــى�نحــو�مســتدام�(اليونســكو�UNESCO�2012).�فــي�عــام�2018،�وفــي�خطــوة�انعقــدت�

ــب�اليونســكو�فــي�القاهــرة� ــاه�مكت ــي�للمي ــوزاري�العرب ــس�ال ــف�املجل
ّ
ــر�مــن�اآلمــال،�كل ــا�كثي عليه

�"األمــن�املائــي�للجميــع:�مبــادرة�دبلوماســية�العلــوم�مــن�
ً
بالتكفــل�مببادرتهــا�التــي�أطلقتهــا�مؤخــرا

أجــل�التنميــة�املســتدامة�للمــوارد�املائيــة�املشــتركة�فــي�املنطقــة�العربيــة�والبلــدان�املجــاورة".

ن�لتحقيق�هدف�التنمية�املستدامة�6
ّ

حال

في�سعيها�حلل�حتديات�املياه�في�املنطقة�وحتقيق�الهدف�السادس�من�أهداف�التنمية�املستدامة�

بحلول�العام�2030،�ميكن�أن�يستفيد�التعاون�بني�الدول�العربية�من�التركيز�على�مجالني:�
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 … ميكن�حتقيق�األمن�
الغذائي�اإلقليمي�من�خالل�

االستثمارات�الزراعية�
اإلقليمية…

بنــاء�القــدرات�والتمويــل:�يتعلــق�املجــال�األول�بتعزيــز�القــدرات�الوطنيــة�لتحقيــق�إدارة�فّعالــة�

ومســتدامة�ملواردهــا�املائيــة.�وتشــتمل�مجــاالت�التعــاون�ذات�األولويــة�فــي�مجــال�بنــاء�القــدرات�

علــى�توفيــر�إمــدادات�امليــاه�والصــرف�الصحــي،�والكفــاءة�فــي�إمــدادات�امليــاه�واســتخدامها،�

ومعاجلــة�وإعــادة�اســتخدام�امليــاه�املســتعملة،�وحمايــة�امليــاه�اجلوفيــة،�ورفــع�الوعــي،�واالســتدامة�

املاليــة،�وحمايــة�البيئــة.�باإلضافــة�إلــى�تبــادل�اخلبــرات�بــني�البلــدان،�ســتكون�املســاعدات�املاليــة�

،�وال�ســّيما�للبلــدان�منخفضــة�الدخــل،�والتــي�ميكــن�أن�تقدمهــا�وكاالت�متويــل�
ً
مهمــة�أيضــا

التنميــة�فــي�املنطقــة.

املبــادرات�املشــتركة:�أمــا�املجــال�الثانــي�فيتعلــق�بتحقيــق�األهــداف�االســتراتيجية�اإلقليميــة�املتعلقة�

بامليــاه،�وال�ســيما:�األمــن�الغذائــي؛�توطــني�تقنيــات�حتليــة�امليــاه�ومعاجلتهــا؛�وإدارة�املــوارد�املائيــة�

�أقــوى�ومبــادرات�مشــتركة�بــني�البلــدان�العربيــة.�
ً
املشــتركة.�وســيتطلب�ذلــك�تعاونــا

ميكــن�حتقيــق�األمــن�الغذائــي�اإلقليمــي�مــن�خــالل�االســتثمارات�الزراعيــة�اإلقليميــة:�فالبلــدان�

العربيــة�تســتطيع�اجلمــع�بــني�ميزاتهــا�النســبية�مــن�حيــث�األراضــي�وامليــاه�واملــوارد�البشــرية�

التــي� املتقدمــة� الزراعيــة� التقنيــات� باســتخدام� الضخمــة� الزراعيــة� املشــروعات� فــي� واملاليــة�

ــة� ــل،�ســيتطلب�توطــني�تقنيــات�حتلي ــة.�فــي�املقاب ــاج�األغذي ــر�فــي�إنت تدعمهــا�البحــوث�والتطوي

امليــاه�ومعاجلتهــا�مــن�الــدول�العربيــة�صياغــة�اســتراتيجية�اســتثمار�طموحــة�تهــدف�إلــى�إنشــاء�

قاعــدة�صناعيــة�لتكنولوجيــات�حتليــة�امليــاه�ومعاجلتهــا.�مــن�أجــل�إحــراز�تقــدم�فــي�إدارة�املــوارد�

املائية�املشــتركة،�ستســتفيد�بلدان�املنطقة�من�صياغة�وتنفيذ�اســتراتيجية�مشــتركة�لدبلوماســية�

امليــاه�مــن�أجــل�التغلــب�علــى�النزاعــات�املائيــة�القائمــة�والبــدء�فــي�وضــع�األســس�إلطــار�التعــاون�

بــني�الــدول�العربيــة�وغيــر�العربيــة.
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اجلامعة�األمريكية�في�بيروت

2-2-�حوكمة�"رابطة�املاء-الطاقة-الغذاء"�
على�املستوى�الوطني

عتبــر�قضيــة�امليــاه�فــي�املنطقــة�العربيــة�مــن�التحديــات�الرئيســية�للتنميــة�املســتقبلية.�وتواجــه�
ُ
ت

عــّرف�بأنهــا�أقــل�مــن��1,000متــر�مكعــب�للشــخص�
ُ
غالبيــة�البلــدان�إمــا�مشــكلة�نــدرة�امليــاه�(ت

عــّرف�بأنهــا�أقــل�مــن��500متــر�مكعــب�للشــخص�
ُ
الواحــد�فــي�الســنة)�أو�نــدرة�امليــاه�املطلقــة�(ت

الواحــد�فــي�الســنة)�(Falkenmark�et�al.�1989).�ســيؤدي�تغّيــر�املنــاخ�إلــى�زيــادة�الضغــوط�علــى�

توافــر�امليــاه،�حيــث�تتوقــع�الهيئــة�احلكوميــة�الدوليــة�املعنيــة�بتغّيــر�املنــاخ�أن�املنطقــة�ســتصبح�

أكثــر�ســخونة�وستشــهد�كميــة�أقــل�مــن�األمطــار�فــي�العقــود�القادمــة�(البنــك�الدولــي�2013).�

ويأخــذ�الكثيــر�مــن�هطــول�األمطــار�صــورة�األمطــار�الغزيــرة�التــي�تتســبب�فــي�فيضانــات�وتقلــل�

مــن�تســرب�امليــاه�إلــى�التربــة،�ممــا�يقلــل�بــدوره�مــن�جتديــد�امليــاه�اجلوفيــة.�وبالتالــي،�فــإن�قضيــة�

امليــاه�موضــوع�ملــح�يجــب�معاجلتــه�فــي�املنطقــة،�وكذلــك�علــى�جميــع�البلــدان�حتديــد�خيــارات�

احلوكمــة�املبتكــرة�للتكيــف�مــع�هــذه�الديناميكيــات.�

بالتأكيــد،�ســيكون�علــى�املنطقــة�أن�تواصــل�اســتيراد�األغذيــة�مــن�أجــزاء�أخــرى�مــن�العالــم�

�بأنهــا�"واردات�ميــاه�افتراضيــة"�
ً
للحفــاظ�علــى�األمــن�الغذائــي.�وتوصــف�هــذه�الــواردات�أيضــا

�.(Allan�2002)امليــاه�املتضمنــة�فــي�الغــذاء�ملوازنــة�نــدرة�امليــاه�لديهــا��
ً
حيــث�تســتورد�املنطقــة�أيضــا

ومــع�ذلــك،�تتمتــع�املنطقــة�العربيــة�كذلــك�بتقاليــد�زراعيــة�راســخة�قدميــة�العهــد.�فــي�الواقــع،�

ــث�ينتشــر�الفقــر� ــة،�حي �فــي�املناطــق�الريفي
ً
ــا ــة�حالي ــات�فــي�املنطقــة�العربي تعيــش�أضعــف�الفئ

ــل�هــذا�املوضــوع�عقبــة�خطيــرة�أمــام�االســتقرار�السياســي�
ّ
،�وفــي�كثيــر�مــن�احلــاالت�ميث

ً
غالبــا

اإلقليمــي.�لذلــك،�ينبغــي�للــدول�العربيــة�حتديــد�خياراتهــا�السياســية�ملعاجلــة�مســألة�الريــف�فــي�

املنطقــة�مــن�أجــل�جتنــب�الهجــرة�التــي�ال�ميكــن�الســيطرة�عليهــا�للمناطــق�احلضريــة.

عهد�رابطة�األمن�الغذائي�واملائي�والطاقة�

ال�تــؤدي�بالضــرورة�نــدرة�امليــاه�أو�حتــى�نــدرة�امليــاه�املطلقــة�إلــى�غيــاب�إمكانيــات�الزراعــة.�ومــع�

ذلــك،�فهــذا�يعنــي�أن�القطاعــات�الزراعيــة�ســتحتاج�إلــى�التغييــر�وجعلهــا�مناســبة�للمســتقبل�

مــن�خــالل�زيــادة�كفــاءة�اســتهالك�امليــاه�وإنتاجيــة�امليــاه�بشــكل�كبيــر�مــن�خــالل�االبتــكارات�

التكنولوجيــة�ونظــم�زراعــة�املحاصيــل�املعدلــة.�

ــاع�القــرار�هــو�
ّ
�فــي�الســنوات�األخيــرة�مــن�صن

ً
�واســعا

ً
مــن�املفاهيــم�الرئيســية�التــي�جذبــت�اهتمامــا

العالقــة�بــني�املــاء�والغــذاء�والطاقــة�(WEF�Nexus).�تدعــو�الرابطــة�بــني�األمــن�املائــي�والغذائــي�

أجــل�حتديــد� مــن� والغــذاء� والطاقــة� امليــاه� شــاملة�ألنظمــة� إدارة� إلــى� �WEF�Nexus والطاقــة�

املفاضــالت�املهمــة�بــني�املنظومــات�الثالثــة�املترابطــة.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�فــي�حــني�أن�إنتــاج�

الغــذاء�يتطلــب�األســمدة�التــي�يتــم�تصنيعهــا�مــن�خــالل�عمليــة�كثيفــة�االســتهالك�للطاقــة،�فــإن�

�
ً
إنتــاج�الطاقــة�بــدوره�ميكــن�أن�يعتمــد�علــى�املحاصيــل�الزراعيــة.�ويتطلــب�إنتــاج�الطاقــة�أيضــا

.�وفــي�الوقــت�نفســه،�ال�يتطلــب�اإلنتــاج�الزراعــي�املــاء�وحــده،�بــل�
ً
املــاء�مــن�أجــل�التبريــد،�مثــال

يتطلــب�كذلــك�طاقــة�لضــخ�امليــاه�وإعــادة�التدويــر�وتزويــد�شــبكات�الــري�بالطاقــة.�

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية
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 … ميكن�حتقيق�األمن�
الغذائي�اإلقليمي�من�خالل�

االستثمارات�الزراعية�
اإلقليمية…

بنــاء�القــدرات�والتمويــل:�يتعلــق�املجــال�األول�بتعزيــز�القــدرات�الوطنيــة�لتحقيــق�إدارة�فّعالــة�

ومســتدامة�ملواردهــا�املائيــة.�وتشــتمل�مجــاالت�التعــاون�ذات�األولويــة�فــي�مجــال�بنــاء�القــدرات�

علــى�توفيــر�إمــدادات�امليــاه�والصــرف�الصحــي،�والكفــاءة�فــي�إمــدادات�امليــاه�واســتخدامها،�

ومعاجلــة�وإعــادة�اســتخدام�امليــاه�املســتعملة،�وحمايــة�امليــاه�اجلوفيــة،�ورفــع�الوعــي،�واالســتدامة�

املاليــة،�وحمايــة�البيئــة.�باإلضافــة�إلــى�تبــادل�اخلبــرات�بــني�البلــدان،�ســتكون�املســاعدات�املاليــة�

،�وال�ســّيما�للبلــدان�منخفضــة�الدخــل،�والتــي�ميكــن�أن�تقدمهــا�وكاالت�متويــل�
ً
مهمــة�أيضــا

التنميــة�فــي�املنطقــة.

املبــادرات�املشــتركة:�أمــا�املجــال�الثانــي�فيتعلــق�بتحقيــق�األهــداف�االســتراتيجية�اإلقليميــة�املتعلقة�

بامليــاه،�وال�ســيما:�األمــن�الغذائــي؛�توطــني�تقنيــات�حتليــة�امليــاه�ومعاجلتهــا؛�وإدارة�املــوارد�املائيــة�

�أقــوى�ومبــادرات�مشــتركة�بــني�البلــدان�العربيــة.�
ً
املشــتركة.�وســيتطلب�ذلــك�تعاونــا

ميكــن�حتقيــق�األمــن�الغذائــي�اإلقليمــي�مــن�خــالل�االســتثمارات�الزراعيــة�اإلقليميــة:�فالبلــدان�

العربيــة�تســتطيع�اجلمــع�بــني�ميزاتهــا�النســبية�مــن�حيــث�األراضــي�وامليــاه�واملــوارد�البشــرية�

التــي� املتقدمــة� الزراعيــة� التقنيــات� باســتخدام� الضخمــة� الزراعيــة� املشــروعات� فــي� واملاليــة�

ــة� ــل،�ســيتطلب�توطــني�تقنيــات�حتلي ــة.�فــي�املقاب ــاج�األغذي ــر�فــي�إنت تدعمهــا�البحــوث�والتطوي

امليــاه�ومعاجلتهــا�مــن�الــدول�العربيــة�صياغــة�اســتراتيجية�اســتثمار�طموحــة�تهــدف�إلــى�إنشــاء�

قاعــدة�صناعيــة�لتكنولوجيــات�حتليــة�امليــاه�ومعاجلتهــا.�مــن�أجــل�إحــراز�تقــدم�فــي�إدارة�املــوارد�

املائية�املشــتركة،�ستســتفيد�بلدان�املنطقة�من�صياغة�وتنفيذ�اســتراتيجية�مشــتركة�لدبلوماســية�

امليــاه�مــن�أجــل�التغلــب�علــى�النزاعــات�املائيــة�القائمــة�والبــدء�فــي�وضــع�األســس�إلطــار�التعــاون�

بــني�الــدول�العربيــة�وغيــر�العربيــة.
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اجلامعة�األمريكية�في�بيروت

2-2-�حوكمة�"رابطة�املاء-الطاقة-الغذاء"�
على�املستوى�الوطني

عتبــر�قضيــة�امليــاه�فــي�املنطقــة�العربيــة�مــن�التحديــات�الرئيســية�للتنميــة�املســتقبلية.�وتواجــه�
ُ
ت

عــّرف�بأنهــا�أقــل�مــن��1,000متــر�مكعــب�للشــخص�
ُ
غالبيــة�البلــدان�إمــا�مشــكلة�نــدرة�امليــاه�(ت

عــّرف�بأنهــا�أقــل�مــن��500متــر�مكعــب�للشــخص�
ُ
الواحــد�فــي�الســنة)�أو�نــدرة�امليــاه�املطلقــة�(ت

الواحــد�فــي�الســنة)�(Falkenmark�et�al.�1989).�ســيؤدي�تغّيــر�املنــاخ�إلــى�زيــادة�الضغــوط�علــى�

توافــر�امليــاه،�حيــث�تتوقــع�الهيئــة�احلكوميــة�الدوليــة�املعنيــة�بتغّيــر�املنــاخ�أن�املنطقــة�ســتصبح�

أكثــر�ســخونة�وستشــهد�كميــة�أقــل�مــن�األمطــار�فــي�العقــود�القادمــة�(البنــك�الدولــي�2013).�

ويأخــذ�الكثيــر�مــن�هطــول�األمطــار�صــورة�األمطــار�الغزيــرة�التــي�تتســبب�فــي�فيضانــات�وتقلــل�

مــن�تســرب�امليــاه�إلــى�التربــة،�ممــا�يقلــل�بــدوره�مــن�جتديــد�امليــاه�اجلوفيــة.�وبالتالــي،�فــإن�قضيــة�

امليــاه�موضــوع�ملــح�يجــب�معاجلتــه�فــي�املنطقــة،�وكذلــك�علــى�جميــع�البلــدان�حتديــد�خيــارات�

احلوكمــة�املبتكــرة�للتكيــف�مــع�هــذه�الديناميكيــات.�

بالتأكيــد،�ســيكون�علــى�املنطقــة�أن�تواصــل�اســتيراد�األغذيــة�مــن�أجــزاء�أخــرى�مــن�العالــم�

�بأنهــا�"واردات�ميــاه�افتراضيــة"�
ً
للحفــاظ�علــى�األمــن�الغذائــي.�وتوصــف�هــذه�الــواردات�أيضــا

�.(Allan�2002)امليــاه�املتضمنــة�فــي�الغــذاء�ملوازنــة�نــدرة�امليــاه�لديهــا��
ً
حيــث�تســتورد�املنطقــة�أيضــا

ومــع�ذلــك،�تتمتــع�املنطقــة�العربيــة�كذلــك�بتقاليــد�زراعيــة�راســخة�قدميــة�العهــد.�فــي�الواقــع،�

ــث�ينتشــر�الفقــر� ــة،�حي �فــي�املناطــق�الريفي
ً
ــا ــة�حالي ــات�فــي�املنطقــة�العربي تعيــش�أضعــف�الفئ

ــل�هــذا�املوضــوع�عقبــة�خطيــرة�أمــام�االســتقرار�السياســي�
ّ
،�وفــي�كثيــر�مــن�احلــاالت�ميث

ً
غالبــا

اإلقليمــي.�لذلــك،�ينبغــي�للــدول�العربيــة�حتديــد�خياراتهــا�السياســية�ملعاجلــة�مســألة�الريــف�فــي�

املنطقــة�مــن�أجــل�جتنــب�الهجــرة�التــي�ال�ميكــن�الســيطرة�عليهــا�للمناطــق�احلضريــة.

عهد�رابطة�األمن�الغذائي�واملائي�والطاقة�

ال�تــؤدي�بالضــرورة�نــدرة�امليــاه�أو�حتــى�نــدرة�امليــاه�املطلقــة�إلــى�غيــاب�إمكانيــات�الزراعــة.�ومــع�

ذلــك،�فهــذا�يعنــي�أن�القطاعــات�الزراعيــة�ســتحتاج�إلــى�التغييــر�وجعلهــا�مناســبة�للمســتقبل�

مــن�خــالل�زيــادة�كفــاءة�اســتهالك�امليــاه�وإنتاجيــة�امليــاه�بشــكل�كبيــر�مــن�خــالل�االبتــكارات�

التكنولوجيــة�ونظــم�زراعــة�املحاصيــل�املعدلــة.�

ــاع�القــرار�هــو�
ّ
�فــي�الســنوات�األخيــرة�مــن�صن

ً
�واســعا

ً
مــن�املفاهيــم�الرئيســية�التــي�جذبــت�اهتمامــا

العالقــة�بــني�املــاء�والغــذاء�والطاقــة�(WEF�Nexus).�تدعــو�الرابطــة�بــني�األمــن�املائــي�والغذائــي�

أجــل�حتديــد� مــن� والغــذاء� والطاقــة� امليــاه� شــاملة�ألنظمــة� إدارة� إلــى� �WEF�Nexus والطاقــة�

املفاضــالت�املهمــة�بــني�املنظومــات�الثالثــة�املترابطــة.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�فــي�حــني�أن�إنتــاج�

الغــذاء�يتطلــب�األســمدة�التــي�يتــم�تصنيعهــا�مــن�خــالل�عمليــة�كثيفــة�االســتهالك�للطاقــة،�فــإن�

�
ً
إنتــاج�الطاقــة�بــدوره�ميكــن�أن�يعتمــد�علــى�املحاصيــل�الزراعيــة.�ويتطلــب�إنتــاج�الطاقــة�أيضــا

.�وفــي�الوقــت�نفســه،�ال�يتطلــب�اإلنتــاج�الزراعــي�املــاء�وحــده،�بــل�
ً
املــاء�مــن�أجــل�التبريــد،�مثــال

يتطلــب�كذلــك�طاقــة�لضــخ�امليــاه�وإعــادة�التدويــر�وتزويــد�شــبكات�الــري�بالطاقــة.�
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 … من�املستبعد�أن�ينجح�
في�املستقبل�النموذج�القدمي�
حلوكمة�القطاعات�الثالثة�…

إذا�متــت�إدارة�هــذه�املنظومــات�الثالثــة�بطريقــة�متناســقة،�فيمكــن�حتقيــق�التضافــر�مــن�خــالل�

استخدام�الطاقة�املتجددة�لتحلية�املياه�إلنتاج�الغذاء،�من�جملة�أمور�أخرى.�وميكن�أن�تتيح�اإلدارة�

�زراعــة�املزيــد�مــن�املحاصيــل،�فعلــى�ســبيل�املثــال،�ميكــن�توفيــر�ما�يصــل��30٪
ً
املتكاملــة�للمــوارد�أيضــا

مــن�امليــاه�فــي�بعــض�احلــاالت�باســتخدام�امليــاه�املســتعملة�املعــاد�تدويرهــا�للــري�أو�رطوبــة�التربــة�

.(Mohtar�and�Daher�2012)�"باســم�"املــاء�األخضــر�
ً
عــرف�هــذه�التقنيــة�أيضــا

ُ
املعــززة،�وت

�وبالتالــي�
ً
�وابتــكارا

ً
�حتديثــا

ً
علــى�صعيــد�اإلنتــاج،�تتطلــب�اإلدارة�املتكاملــة�للمــوارد�الثالثــة�أيضــا

.�ومــع�ذلــك،�بالنظــر�إلــى�انتشــار�الفقــر�فــي�املناطــق�الريفيــة�وكذلــك�
ً
�كبيــرا

ً
�رأســماليا

ً
اســتثمارا

أهميــة�الريــف�الكبيــرة�فــي�االســتقرار�االجتماعــي�والسياســي�فــي�املســتقبل،�هنــاك�حاجــة�إلــى�

سياســات�مبتكــرة�فــي�الريــف�علــى�وجــه�التحديــد.�فهــذا�هــو�املــكان�الــذي�ميكــن�أن�تــؤدي�فيــه�

�مــن�إنتــاج�محاصيــل�
ً
.�فبــدال

ً
�مهمــا

ً
رابطــة�األمــن�املائــي�والغذائــي�والطاقــة��WEF�Nexusدورا

منخفضــة�القيمــة�مــع�القليــل�مــن�امليــاه�املتاحــة،�ميكــن�للريــف�فــي�العالــم�العربــي�االســتفادة�

�لزراعــة�محاصيــل�نقديــة�عاليــة�القيمــة�عــن�طريــق�تقنيــات�مبتكــرة�
ً
ــا مــن�مناخــه�الدافــئ�غالب

مســتوحاة�مــن�الرابطــة،�مبــا�فــي�ذلــك�أســواق�التصديــر.�

التكامل�بدال�من�التشتت�

�أن�تخضــع�املنظومــات�بشــكل�مشــترك�
ً
تتطلــب�اإلدارة�املتكاملــة�للميــاه�والطاقــة�والغــذاء�أيضــا

ملــا�يلــي:�يجــب�أن�تشــمل�حوكمــة�امليــاه�والطاقــة�والغــذاء�قطاعــات�امليــاه�والزراعــة�والطاقــة.�فــي�

الوقــت�احلالــي،�هنــاك�العديــد�مــن�الــوزارات�فــي�بلــدان�املنطقــة�العربيــة�التــي�جتمــع�بــني�املــاء�

والطاقــة�مبوجــب�صالحياتهــا،�كما��هــو�احلــال�فــي�لبنــان�واملغــرب.�ومــع�ذلــك،�لــم�يتــم�تكليــف�

،�واستشــراف�املســتقبل�لتحديــد�أفضــل�
ً
أي�وزارة�حتــى�اآلن�بتغطيــة�امليــاه�والطاقــة�والغــذاء�معــا

أوجــه�التضافــر�بــني�هــذه�القطاعــات�الثالثــة.�

�للغايــة�فــي�احلفــاظ�علــى�
ً
�هامــا

ً
مــن�املهــم�أن�نراعــي�أن�هــذه�القطاعــات�الثالثــة�تــؤدي�جميعهــا�دورا

�مبهندســني�يعملــون�علــى�
ً
االقتصــادات.�ومــع�ذلــك،�ففــي�حــني�يرتبــط�قطاعــا�امليــاه�والطاقــة�غالبــا

�ما�يتــم�اعتبارهــم�قطاعــني�"يتمتعــان�بثقــل�سياســي�
ً
البنيــة�األساســية�والشــبكات�والتســعير،�وكثيــرا

أقــل"،�إال�أن�الزراعــة�مــن�ناحيــة�أخــرى�هــي�قطــاع�ينطــوي�علــى�مهمــة�سياســية�مثيــرة�للخالفــات�

بشــدة�باعتبارهــا�تتحكــم�باملزارعــني�والطعــام�(Hoff�et�al.�2019).�يرتبــط�توافــر�الغــذاء�فــي�معظــم�

بلــدان�العالــم�بالســالم�االجتماعــي،�والــذي�يرتبــط�بــدوره�باالســتقرار�السياســي.�

ومــن�املســتبعد�أن�ينجــح�فــي�املســتقبل�النمــوذج�القــدمي�حلوكمــة�القطاعــات�الثالثــة�مبعــزل�عــن�

بعضهــا�عندمــا�تتكشــف�معالــم�أزمــة�امليــاه�الوشــيكة�بالكامــل،�ممــا�يعنــي�زيــادة�تنافــس�القطاعــات�

علــى�امليــاه.�ومــع�ذلــك،�فــي�كثيــر�مــن�احلــاالت�ال�تــزال�هنــاك�حتديــات�اقتصاديــة�جّمــة�يجــب�

معاجلتهــا�مــن�أجــل�حتقيــق�إدارة�أفضــل�للميــاه�والطاقــة�والغــذاء.�

يصنــف�الشــكل��13البلــدان�العربيــة�فــي�مصفوفــة�بنــاًء�علــى�كيفيــة�أدائهــا�االقتصــادي�(إجمالــي�

النــاجت�املحلــي�املنخفــض�/�املرتفــع�للفــرد)�ومــن�حيــث�مواردهــا�املائيــة�(فقيــرة�بامليــاه�/�غنيــة�

بامليــاه).�ويتضــح�أنــه�ال�يوجــد�بلــد�فــي�منطقــة�الشــرق�األوســط�وشــمال�أفريقيــا�(MENA)�فــي�

"النطــاق�املتميــز"�الــذي�يتمتــع�بوجــود�إجمالــي�نــاجت�محلــي�إجمالــي�مرتفــع�وثــراء�مائــي�فــي�

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

الوقــت�نفســه.�فغالبيــة�دول�منطقــة�الشــرق�األوســط�وشــمال�أفريقيــا�تعانــي�مــن�فقــر�مائــي�

ونــاجت�محلــي�إجمالــي�أقــل�للفــرد�باملقارنــة�مــع�مناطــق�العالــم�األخــرى.�وتتمتــع�موريتانيــا�والعــراق�

�نــاجت�محلــي�إجمالــي�منخفــض�للفــرد.�مــن�ناحية�
ً
وحدهمــا�بالثــراء�املائــي،�لكنهمــا�يســّجالن�أيضــا

ــي� ــاجت�محل ــع�بن ــا�تتمت ــة،�ولكنه ــوارد�املائي ــى�امل ــاون�اخلليجــي�إل ــس�التع أخــرى،�تفتقــر�دول�مجل

إجمالــي�مرتفــع�للفــرد.�

فــي�حــني�أن�االقتصــادات�مرتفعــة�الدخــل�فــي�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�هــي�األكثــر�جاهزية�

لتحديــث�قطاعاتهــا�الزراعيــة،�فــإن�الغالبيــة�العظمــى�مــن�البلــدان�فــي�املنطقــة�العربيــة�ليســت�

�معــدالت�منخفضــة�فــي�الثــروة�االقتصاديــة.�وهــذا�
ً
فقيــرة�بامليــاه�فحســب�بــل�تســّجل�أيضــا

ينســحب�إلــى�حتديــات�فــي�كل�مــن�تبســيط�إدارة�املــوارد�املحليــة�وتوســيع�نطــاق�االســتثمار�الــذي�

تــزداد�احلاجــة�إليــه�فــي�الريــف.�

�ملوارد�املياه�وإجمالي�الناجت�املحلي�للفرد
ً
الشكل���13|�تصنيف�بعض�الدول�العربية�وفقا
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 … من�املستبعد�أن�ينجح�
في�املستقبل�النموذج�القدمي�
حلوكمة�القطاعات�الثالثة�…

إذا�متــت�إدارة�هــذه�املنظومــات�الثالثــة�بطريقــة�متناســقة،�فيمكــن�حتقيــق�التضافــر�مــن�خــالل�

استخدام�الطاقة�املتجددة�لتحلية�املياه�إلنتاج�الغذاء،�من�جملة�أمور�أخرى.�وميكن�أن�تتيح�اإلدارة�

�زراعــة�املزيــد�مــن�املحاصيــل،�فعلــى�ســبيل�املثــال،�ميكــن�توفيــر�ما�يصــل��30٪
ً
املتكاملــة�للمــوارد�أيضــا

مــن�امليــاه�فــي�بعــض�احلــاالت�باســتخدام�امليــاه�املســتعملة�املعــاد�تدويرهــا�للــري�أو�رطوبــة�التربــة�

.(Mohtar�and�Daher�2012)�"باســم�"املــاء�األخضــر�
ً
عــرف�هــذه�التقنيــة�أيضــا

ُ
املعــززة،�وت

�وبالتالــي�
ً
�وابتــكارا

ً
�حتديثــا

ً
علــى�صعيــد�اإلنتــاج،�تتطلــب�اإلدارة�املتكاملــة�للمــوارد�الثالثــة�أيضــا

.�ومــع�ذلــك،�بالنظــر�إلــى�انتشــار�الفقــر�فــي�املناطــق�الريفيــة�وكذلــك�
ً
�كبيــرا

ً
�رأســماليا

ً
اســتثمارا

أهميــة�الريــف�الكبيــرة�فــي�االســتقرار�االجتماعــي�والسياســي�فــي�املســتقبل،�هنــاك�حاجــة�إلــى�

سياســات�مبتكــرة�فــي�الريــف�علــى�وجــه�التحديــد.�فهــذا�هــو�املــكان�الــذي�ميكــن�أن�تــؤدي�فيــه�

�مــن�إنتــاج�محاصيــل�
ً
.�فبــدال

ً
�مهمــا

ً
رابطــة�األمــن�املائــي�والغذائــي�والطاقــة��WEF�Nexusدورا

منخفضــة�القيمــة�مــع�القليــل�مــن�امليــاه�املتاحــة،�ميكــن�للريــف�فــي�العالــم�العربــي�االســتفادة�

�لزراعــة�محاصيــل�نقديــة�عاليــة�القيمــة�عــن�طريــق�تقنيــات�مبتكــرة�
ً
ــا مــن�مناخــه�الدافــئ�غالب

مســتوحاة�مــن�الرابطــة،�مبــا�فــي�ذلــك�أســواق�التصديــر.�

التكامل�بدال�من�التشتت�

�أن�تخضــع�املنظومــات�بشــكل�مشــترك�
ً
تتطلــب�اإلدارة�املتكاملــة�للميــاه�والطاقــة�والغــذاء�أيضــا

ملــا�يلــي:�يجــب�أن�تشــمل�حوكمــة�امليــاه�والطاقــة�والغــذاء�قطاعــات�امليــاه�والزراعــة�والطاقــة.�فــي�

الوقــت�احلالــي،�هنــاك�العديــد�مــن�الــوزارات�فــي�بلــدان�املنطقــة�العربيــة�التــي�جتمــع�بــني�املــاء�

والطاقــة�مبوجــب�صالحياتهــا،�كما��هــو�احلــال�فــي�لبنــان�واملغــرب.�ومــع�ذلــك،�لــم�يتــم�تكليــف�

،�واستشــراف�املســتقبل�لتحديــد�أفضــل�
ً
أي�وزارة�حتــى�اآلن�بتغطيــة�امليــاه�والطاقــة�والغــذاء�معــا

أوجــه�التضافــر�بــني�هــذه�القطاعــات�الثالثــة.�

�للغايــة�فــي�احلفــاظ�علــى�
ً
�هامــا

ً
مــن�املهــم�أن�نراعــي�أن�هــذه�القطاعــات�الثالثــة�تــؤدي�جميعهــا�دورا

�مبهندســني�يعملــون�علــى�
ً
االقتصــادات.�ومــع�ذلــك،�ففــي�حــني�يرتبــط�قطاعــا�امليــاه�والطاقــة�غالبــا

�ما�يتــم�اعتبارهــم�قطاعــني�"يتمتعــان�بثقــل�سياســي�
ً
البنيــة�األساســية�والشــبكات�والتســعير،�وكثيــرا

أقــل"،�إال�أن�الزراعــة�مــن�ناحيــة�أخــرى�هــي�قطــاع�ينطــوي�علــى�مهمــة�سياســية�مثيــرة�للخالفــات�

بشــدة�باعتبارهــا�تتحكــم�باملزارعــني�والطعــام�(Hoff�et�al.�2019).�يرتبــط�توافــر�الغــذاء�فــي�معظــم�

بلــدان�العالــم�بالســالم�االجتماعــي،�والــذي�يرتبــط�بــدوره�باالســتقرار�السياســي.�

ومــن�املســتبعد�أن�ينجــح�فــي�املســتقبل�النمــوذج�القــدمي�حلوكمــة�القطاعــات�الثالثــة�مبعــزل�عــن�

بعضهــا�عندمــا�تتكشــف�معالــم�أزمــة�امليــاه�الوشــيكة�بالكامــل،�ممــا�يعنــي�زيــادة�تنافــس�القطاعــات�

علــى�امليــاه.�ومــع�ذلــك،�فــي�كثيــر�مــن�احلــاالت�ال�تــزال�هنــاك�حتديــات�اقتصاديــة�جّمــة�يجــب�

معاجلتهــا�مــن�أجــل�حتقيــق�إدارة�أفضــل�للميــاه�والطاقــة�والغــذاء.�

يصنــف�الشــكل��13البلــدان�العربيــة�فــي�مصفوفــة�بنــاًء�علــى�كيفيــة�أدائهــا�االقتصــادي�(إجمالــي�

النــاجت�املحلــي�املنخفــض�/�املرتفــع�للفــرد)�ومــن�حيــث�مواردهــا�املائيــة�(فقيــرة�بامليــاه�/�غنيــة�

بامليــاه).�ويتضــح�أنــه�ال�يوجــد�بلــد�فــي�منطقــة�الشــرق�األوســط�وشــمال�أفريقيــا�(MENA)�فــي�

"النطــاق�املتميــز"�الــذي�يتمتــع�بوجــود�إجمالــي�نــاجت�محلــي�إجمالــي�مرتفــع�وثــراء�مائــي�فــي�
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الوقــت�نفســه.�فغالبيــة�دول�منطقــة�الشــرق�األوســط�وشــمال�أفريقيــا�تعانــي�مــن�فقــر�مائــي�

ونــاجت�محلــي�إجمالــي�أقــل�للفــرد�باملقارنــة�مــع�مناطــق�العالــم�األخــرى.�وتتمتــع�موريتانيــا�والعــراق�

�نــاجت�محلــي�إجمالــي�منخفــض�للفــرد.�مــن�ناحية�
ً
وحدهمــا�بالثــراء�املائــي،�لكنهمــا�يســّجالن�أيضــا

ــي� ــاجت�محل ــع�بن ــا�تتمت ــة،�ولكنه ــوارد�املائي ــى�امل ــاون�اخلليجــي�إل ــس�التع أخــرى،�تفتقــر�دول�مجل

إجمالــي�مرتفــع�للفــرد.�

فــي�حــني�أن�االقتصــادات�مرتفعــة�الدخــل�فــي�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�هــي�األكثــر�جاهزية�

لتحديــث�قطاعاتهــا�الزراعيــة،�فــإن�الغالبيــة�العظمــى�مــن�البلــدان�فــي�املنطقــة�العربيــة�ليســت�

�معــدالت�منخفضــة�فــي�الثــروة�االقتصاديــة.�وهــذا�
ً
فقيــرة�بامليــاه�فحســب�بــل�تســّجل�أيضــا

ينســحب�إلــى�حتديــات�فــي�كل�مــن�تبســيط�إدارة�املــوارد�املحليــة�وتوســيع�نطــاق�االســتثمار�الــذي�

تــزداد�احلاجــة�إليــه�فــي�الريــف.�

�ملوارد�املياه�وإجمالي�الناجت�املحلي�للفرد
ً
الشكل���13|�تصنيف�بعض�الدول�العربية�وفقا
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منح�األولوية�لتحقيق�االستقرار�

املــاء�مــورد�لــه�القــدرة�علــى�تدميــر�املجتمعــات!�إذا�مت�تســخيرها�لتحقيــق�التنميــة�املســتدامة،�

ــي� ــة؛�وميكــن�للنهــج�املتكامــل�لرابطــة�األمــن�املائ ــرة�فــي�املنطقــة�العربي ــات�كبي فســتتمتع�بإمكان

والغذائــي�والطاقــة��WEF Nexusمــع�االســتثمارات�ذات�الصلــة�فــي�تقنيــات�اإلدارة�اجلديــدة�وإدارة�

�فــي�هــذا�الصــدد.�كخطــوة�أولــى،�ينبغــي�للبلــدان�إجــراء�
ً
�بــارزا

ً
املــوارد�املبتكــرة�أن�تــؤدي�دورا

�مــع�قطاعــي�
ً
جــرد�للميــاه�فــي�املــوارد�احلاليــة�وحتديــد�كيفيــة�إدارتهــا�بشــكل�أفضــل�متاشــيا

الطاقــة�والزراعــة.�فــإذا�متــت�إدارتهــا�وحوكمتهــا�علــى�النحــو�األمثــل�باســتخدام�أحــدث�التقنيــات�

ن�البلــدان�مــن�زيــادة�
ّ
املتقدمــة،�فــإن�رابطــة�األمــن�املائــي�والغذائــي�والطاقــة��WEF Nexusســتمك

الرفــاه�الريفــي،�واإلســهام�فــي�األمــن�الغذائــي،�واالســتفادة�مــن�كل�قطــرة�مــاء�فــي�العقــود�الصعبــة�

�
ً
املقبلــة.�ســوف�يســاعد�االســتثمار�فــي�امليــاه�فــي�ازدهــار�املنطقــة�فــي�املســتقبل،�ويســاعد�أيضــا

فــي�حتقيــق�العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.
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املؤلف:�

الدكتور/�كريستيان�كوخ،�
معهد�بوسوال

 … شهدت�أجزاء�أخرى�
من�العالم�العربي�ظهور�

ما�يسمى�"حاالت�الفوضى"�
…

2-3-�احلاجة�العامة�لتعزيز�االستقرار

يؤكــد�الهــدف��16مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�االرتبــاط�القــوي�بــني�الســالم�واألمــن�

واحلوكمــة�الرشــيدة�واالندمــاج�االجتماعــي�وحتقيــق�العدالــة.�ومــع�ذلــك،�مــن�أجــل�التمكــن�مــن�

ــة�املســتدامة�وخطــة�العــام��2030مــن� حتقيــق�هــذه�األهــداف،�مــن�الضــروري�النظــر�إلــى�التنمي

خــالل�عدســة�االســتقرار.

إن�ســرعة�االنتفاضــات�التــي�انتشــرت�فــي�جميــع�أنحــاء�العالــم�العربــي�والتــي�بــدأت�فــي�نهايــة�

عــام��2010أكــدت�بوضــوح�علــى�ضعــف�وهشاشــة�العديــد�مــن�النظــم�السياســية�القائمــة�فــي�

الشــرق�األوســط�وشــمال�أفريقيــا.�وتــردد�صــدى�الثــورات�فــي�جميــع�أنحــاء�املنطقــة،�مــع�حــدوث�

نتائــج�مختلفــة:�مــن�التغيــرات�الفعليــة�فــي�احلكــم�إلــى�درجــات�كبيــرة�مــن�املنافســة�وحتــى�حــد�

أدنــى�مــن�االعتــراف�بأنــه�يلــزم�تنفيــذ�جهــود�اإلصــالح�السياســي�واالقتصــادي�بســرعة�أكبــر.

�مــن�حــاالت�حــرب�أو�نزاعــات�
ً
إحــدى�النتائــج�هــي�أن��10مــن�أصــل��22دولــة�عربيــة�تعانــي�حاليــا

فــي� ،�وهنــاك�نقــص�
ً
نازحــني�داخليــا أو� البشــر�أصبحــوا�الجئــني� أو�احتــالل.�فاملاليــني�مــن�

االحتياجــات�األساســية�علــى�مســتويات�متعــددة.�ال�تــزال�البلــدان�العربيــة�األخــرى�تشــهد�مرحلــة�

التغييــر�السياســي�واالقتصــادي�واالجتماعــي.�ويحــدث�هــذا�بشــكل� انتقاليــة�مســتمرة�نحــو�

خــاص�علــى�مســتوى�الشــباب�الذيــن�-�بدعــم�مــن�فــرص�التعليــم�األفضــل،�واألهــم�مــن�ذلــك�

مــع�زيــادة�قنــوات�التواصــل�-�لــم�يعــودوا�ملزمــني�باالتفاقــات�والتقاليــد�الضمنيــة�الســابقة�التــي�

كانــت�موجــودة�مــن�قبــل�فــي�الترتيبــات�احلاكمــة.�بالنظــر�إلــى�الشــريحة�املتناميــة�مــن�الشــباب�

فــي�التركيبــة�الســكانية�باملنطقــة،�لــم�يعــد�مــن�املمكــن�ببســاطة�جتاهــل�هــذه�التوقعــات�مــن�

الشــرائح�الدنيــا.�وميكــن�قــول�الشــيء�نفســه�بشــأن�التمكــني�االقتصــادي�والسياســي�للمــرأة.�

فبشــكل�عــام،�هنــاك�اعتــراف�متزايــد�بضــرورة�معاجلــة�القضايــا�املحليــة�بطريقــة�أكثــر�اســتباقية�

�لفرصــة�أكبــر�لتفــادي�االضطرابــات�أو�التفــكك�
ً
عتبــر�الــدول�التــي�تفعــل�ذلــك�مالكــة

ُ
وفاعليــة.�وت

االجتماعــي،�كما�شــوهد�خــالل�االنتفاضــات�العربيــة.

أكــد�التقريــر�الســنوي�التاســع�للمنتــدى�العربــي�للبيئــة�والتنميــة�علــى�أن�تنفيــذ�خطــة�العــام��2030

ــة�املســتدامة�ال�ميكــن�تفعيلهمــا�دون�التصــدي�للعديــد�مــن�الصراعــات� وحتقيــق�أهــداف�التنمي

العنيفــة�فــي�املنطقــة�(Saab and Sadik 2016).�ففــي�الوقــت�الــذي�اســتجابت�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي�(GCC)�بالعديــد�مــن�املبــادرات�السياســية�املتضمنــة�فــي�برامجهــا�املختلفــة�لرؤيــة�

واستشــراف�املســتقبل،�مثــل�الرؤيــة�الســعودية��2030أو�رؤيــة�اإلمــارات�2021،�شــهدت�أجــزاء�

أخــرى�مــن�العالــم�العربــي�ظهــور�ما�يســمى�""حــاالت�الفوضــى"�التــي�تتســم�بانهيــار�كامــل�للنظــام�

الداخلــي�وزيــادة�التفــكك�املحلــي".(1)�فعلــى�ســبيل�املثــال،�ال�تــؤدي�أجهــزة�الدولــة�فــي�ســوريا�

وليبيــا�واليمــن�وظائفهــا،�مــع�وجــود�فجــوات�فــي�الســلطة�تشــغلها�مختلــف�اجلهــات�الفاعلــة�مــن�

غيــر�كيــان�الدولــة،�وفــي�كثيــر�مــن�األحيــان�بدعــم�مــن�دول�إقليميــة�أو�خارجيــة�أخــرى.

لقــد�أدى�انتشــار�الــدول�الضعيفــة�واملدمــرة�إلــى�تغييــر�الديناميكيــات�الهيكليــة�لسياســة�املنطقــة.�

البيئــة� التعامــل�مــع�هــذه� الــدول�اإلقليميــة�والقــوى�اخلارجيــة�صعوبــات�فــي� فبينمــا�تواجــه�

اجلديــدة،�ازدادت�احلاجــة�إلــى�سياســات�جديــدة�ومناهــج�متعــددة�اجلوانــب،�مدعومــة�بــإدراك�

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية
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منح�األولوية�لتحقيق�االستقرار�

املــاء�مــورد�لــه�القــدرة�علــى�تدميــر�املجتمعــات!�إذا�مت�تســخيرها�لتحقيــق�التنميــة�املســتدامة،�

ــي� ــة؛�وميكــن�للنهــج�املتكامــل�لرابطــة�األمــن�املائ ــرة�فــي�املنطقــة�العربي ــات�كبي فســتتمتع�بإمكان

والغذائــي�والطاقــة��WEF Nexusمــع�االســتثمارات�ذات�الصلــة�فــي�تقنيــات�اإلدارة�اجلديــدة�وإدارة�

�فــي�هــذا�الصــدد.�كخطــوة�أولــى،�ينبغــي�للبلــدان�إجــراء�
ً
�بــارزا

ً
املــوارد�املبتكــرة�أن�تــؤدي�دورا

�مــع�قطاعــي�
ً
جــرد�للميــاه�فــي�املــوارد�احلاليــة�وحتديــد�كيفيــة�إدارتهــا�بشــكل�أفضــل�متاشــيا

الطاقــة�والزراعــة.�فــإذا�متــت�إدارتهــا�وحوكمتهــا�علــى�النحــو�األمثــل�باســتخدام�أحــدث�التقنيــات�

ن�البلــدان�مــن�زيــادة�
ّ
املتقدمــة،�فــإن�رابطــة�األمــن�املائــي�والغذائــي�والطاقــة��WEF Nexusســتمك

الرفــاه�الريفــي،�واإلســهام�فــي�األمــن�الغذائــي،�واالســتفادة�مــن�كل�قطــرة�مــاء�فــي�العقــود�الصعبــة�

�
ً
املقبلــة.�ســوف�يســاعد�االســتثمار�فــي�امليــاه�فــي�ازدهــار�املنطقــة�فــي�املســتقبل،�ويســاعد�أيضــا

فــي�حتقيــق�العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

املؤلف:�

الدكتور/�كريستيان�كوخ،�
معهد�بوسوال

 … شهدت�أجزاء�أخرى�
من�العالم�العربي�ظهور�

ما�يسمى�"حاالت�الفوضى"�
…

2-3-�احلاجة�العامة�لتعزيز�االستقرار

يؤكــد�الهــدف��16مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�االرتبــاط�القــوي�بــني�الســالم�واألمــن�

واحلوكمــة�الرشــيدة�واالندمــاج�االجتماعــي�وحتقيــق�العدالــة.�ومــع�ذلــك،�مــن�أجــل�التمكــن�مــن�

ــة�املســتدامة�وخطــة�العــام��2030مــن� حتقيــق�هــذه�األهــداف،�مــن�الضــروري�النظــر�إلــى�التنمي

خــالل�عدســة�االســتقرار.

إن�ســرعة�االنتفاضــات�التــي�انتشــرت�فــي�جميــع�أنحــاء�العالــم�العربــي�والتــي�بــدأت�فــي�نهايــة�

عــام��2010أكــدت�بوضــوح�علــى�ضعــف�وهشاشــة�العديــد�مــن�النظــم�السياســية�القائمــة�فــي�

الشــرق�األوســط�وشــمال�أفريقيــا.�وتــردد�صــدى�الثــورات�فــي�جميــع�أنحــاء�املنطقــة،�مــع�حــدوث�

نتائــج�مختلفــة:�مــن�التغيــرات�الفعليــة�فــي�احلكــم�إلــى�درجــات�كبيــرة�مــن�املنافســة�وحتــى�حــد�

أدنــى�مــن�االعتــراف�بأنــه�يلــزم�تنفيــذ�جهــود�اإلصــالح�السياســي�واالقتصــادي�بســرعة�أكبــر.

�مــن�حــاالت�حــرب�أو�نزاعــات�
ً
إحــدى�النتائــج�هــي�أن��10مــن�أصــل��22دولــة�عربيــة�تعانــي�حاليــا

فــي� ،�وهنــاك�نقــص�
ً
نازحــني�داخليــا أو� البشــر�أصبحــوا�الجئــني� أو�احتــالل.�فاملاليــني�مــن�

االحتياجــات�األساســية�علــى�مســتويات�متعــددة.�ال�تــزال�البلــدان�العربيــة�األخــرى�تشــهد�مرحلــة�

التغييــر�السياســي�واالقتصــادي�واالجتماعــي.�ويحــدث�هــذا�بشــكل� انتقاليــة�مســتمرة�نحــو�

خــاص�علــى�مســتوى�الشــباب�الذيــن�-�بدعــم�مــن�فــرص�التعليــم�األفضــل،�واألهــم�مــن�ذلــك�

مــع�زيــادة�قنــوات�التواصــل�-�لــم�يعــودوا�ملزمــني�باالتفاقــات�والتقاليــد�الضمنيــة�الســابقة�التــي�

كانــت�موجــودة�مــن�قبــل�فــي�الترتيبــات�احلاكمــة.�بالنظــر�إلــى�الشــريحة�املتناميــة�مــن�الشــباب�

فــي�التركيبــة�الســكانية�باملنطقــة،�لــم�يعــد�مــن�املمكــن�ببســاطة�جتاهــل�هــذه�التوقعــات�مــن�

الشــرائح�الدنيــا.�وميكــن�قــول�الشــيء�نفســه�بشــأن�التمكــني�االقتصــادي�والسياســي�للمــرأة.�

فبشــكل�عــام،�هنــاك�اعتــراف�متزايــد�بضــرورة�معاجلــة�القضايــا�املحليــة�بطريقــة�أكثــر�اســتباقية�

�لفرصــة�أكبــر�لتفــادي�االضطرابــات�أو�التفــكك�
ً
عتبــر�الــدول�التــي�تفعــل�ذلــك�مالكــة

ُ
وفاعليــة.�وت

االجتماعــي،�كما�شــوهد�خــالل�االنتفاضــات�العربيــة.

أكــد�التقريــر�الســنوي�التاســع�للمنتــدى�العربــي�للبيئــة�والتنميــة�علــى�أن�تنفيــذ�خطــة�العــام��2030

ــة�املســتدامة�ال�ميكــن�تفعيلهمــا�دون�التصــدي�للعديــد�مــن�الصراعــات� وحتقيــق�أهــداف�التنمي

العنيفــة�فــي�املنطقــة�(Saab and Sadik 2016).�ففــي�الوقــت�الــذي�اســتجابت�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي�(GCC)�بالعديــد�مــن�املبــادرات�السياســية�املتضمنــة�فــي�برامجهــا�املختلفــة�لرؤيــة�

واستشــراف�املســتقبل،�مثــل�الرؤيــة�الســعودية��2030أو�رؤيــة�اإلمــارات�2021،�شــهدت�أجــزاء�

أخــرى�مــن�العالــم�العربــي�ظهــور�ما�يســمى�""حــاالت�الفوضــى"�التــي�تتســم�بانهيــار�كامــل�للنظــام�

الداخلــي�وزيــادة�التفــكك�املحلــي".(1)�فعلــى�ســبيل�املثــال،�ال�تــؤدي�أجهــزة�الدولــة�فــي�ســوريا�

وليبيــا�واليمــن�وظائفهــا،�مــع�وجــود�فجــوات�فــي�الســلطة�تشــغلها�مختلــف�اجلهــات�الفاعلــة�مــن�

غيــر�كيــان�الدولــة،�وفــي�كثيــر�مــن�األحيــان�بدعــم�مــن�دول�إقليميــة�أو�خارجيــة�أخــرى.

لقــد�أدى�انتشــار�الــدول�الضعيفــة�واملدمــرة�إلــى�تغييــر�الديناميكيــات�الهيكليــة�لسياســة�املنطقــة.�

البيئــة� التعامــل�مــع�هــذه� الــدول�اإلقليميــة�والقــوى�اخلارجيــة�صعوبــات�فــي� فبينمــا�تواجــه�

اجلديــدة،�ازدادت�احلاجــة�إلــى�سياســات�جديــدة�ومناهــج�متعــددة�اجلوانــب،�مدعومــة�بــإدراك�

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية
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 … توافر�درجة�عالية�من�
الثقة�من�جانب�السكان�في�

احلكومة�هي�عنصر�إضافي�
ضروري�…

ــي�سياســات�اســتقرار�أفضــل�
ّ
�بتبن

ً
�وثيقــا

ً
أن�منــع�املزيــد�مــن�الفوضــى�الداخليــة�يرتبــط�ارتباطــا

داخــل�املنطقــة�األكبــر.�لذلــك،�يتــم�التركيــز�بشــكل�متزايــد�علــى�مصطلحــات�االســتقرار�فــي�

الســياق�اإلقليمــي�والنظــر�فــي�اخليــارات�ضمــن�إطــار�إقليمــي�حيــث�ميكــن�للجهــات�الفاعلــة�

.
ً
�واســتقرارا

ً
ــا ــر�أمان ــة�أكث ــق�بيئ ــة�أن�تتحــد�لتحقي ــة�والدولي اإلقليمي

توجــد�درجــة�مــن�االرتبــاط�بــني�مبــادئ�هــدف�التنميــة�املســتدامة��16وتهيئــة�بيئــة�مســتقرة�

ــواردة�فــي�هــذا�التقريــر.� حيــث�ميكــن�حتقيــق�تلــك�املســتهدفات،�كما�تؤكــد�بعــض�املؤشــرات�ال

فعلــى�ســبيل�املثــال،�ميكــن�القــول�بوجــود�عالقــة�بــني�اإلنفــاق�احلكومــي�علــى�الصحــة�والتعليــم�

ومعــدالت�العنــف�السياســي،�حيــث�إن�الــدول�التــي�يغيــب�عنهــا�العنــف�وتتمتــع�بدرجــة�أكبــر�مــن�

االســتقرار�السياســي،�مثــل�عمــان�واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة،�هــي�البلــدان�نفســها�التــي�ارتفــع�

�عندمــا�
ً
�مؤثــرا

ً
بهــا�اإلنفــاق�علــى�اخلدمــات�االجتماعيــة.�وباملثــل،�ُيعــد�االســتقرار�السياســي�عامــال

يتعلــق�األمــر�بــاألداء�علــى�عــدد�مــن�املؤشــرات�االجتماعيــة،�مثــل�ارتفــاع�متوســط�العمــر�املتوقــع�

أو�حتقيــق�الطــالب�نتائــج�أفضــل�فــي�اختبــارات�املــدارس.

تشــتمل�املكونــات�األساســية�التــي�ينبغــي�الســعي�لتحقيقهــا�فــي�املناطــق�التــي�ال�تــزال�تشــهد�عــدم�

اســتقرار�وتقلبــات�كبيــرة�علــى�ما�يلــي:�ضمــان�تقــدمي�اخلدمــات�العامــة�للحفــاظ�علــى�الدعــم�

�لتوفيــر�
ً
العــام�الشــامل؛�حتقيــق�االســتقرار�فــي�االقتصــاد،�كوســيلة�لتقــدمي�اخلدمــات�وأيضــا

،�إرســاء�األمــن�علــى�أرض�الواقــع�
ً
أســاس�لالســتقرار�علــى�املــدى�املتوســط�إلــى�الطويــل؛�وأخيــرا

بحيــث�ميكــن�متابعــة�تنفيــذ�تقــدمي�اخلدمــات�العامــة�واالســتقرار�االقتصــادي.�األهــم�مــن�ذلــك،�

ــة�فــي�آن�واحــد�حيــث�إن�هــذه� ــر�االســتقرار�التقــدم�فــي�املجــاالت�الثالث يجــب�أن�حتقــق�تدابي

املجــاالت�مترابطــة.

�ألن�كيــان�الدولــة�ضــروري�لتوفيــر�األمــن،�فــإن�توافــر�درجــة�عاليــة�مــن�الثقــة�مــن�جانــب�
ً
ونظــرا

�
ً
الســكان�فــي�احلكومــة�هــي�عنصــر�إضافــي�ضــروري�لتنفيــذ�التدابيــر�األمنيــة�ذات�الصلــة�تنفيــذا

.�وترتكــز�هــذه�الثقــة�علــى�توفيــر�اخلدمــات�العامــة،�والتــي�بدورهــا�تعمــل�بكفــاءة�فــي�
ً
فعــاال

�لنجــاح�
ً
اقتصــاد�محكــم�التنظيــم�ويــؤدي�وظائفــه.�لذلــك،�فــإن�االســتقرار�شــرط�أساســي�أيضــا

عمليــة�التنفيــذ�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة.

مــا�دامــت�القضايــا�املحيطــة�باحلوكمــة�الرشــيدة،�والبيئــة�اإلقليميــة�املســتقرة،�واملؤسســات�

ــدة�تظــل�حقيقــة�قائمــة.� ــورات�جدي ــزال�دون�معاجلــة،�فــإن�احتمــاالت�حــدوث�ث املســتجيبة�ال�ت

،�أصبحــت�املشــكالت�االقتصاديــة�
ً
لألســف،�وكمــا�تذهــب�الدراســات:�"فــي�كل�بلــد�[عربــي]�تقريبــا

والسياســية�التــي�دفعــت�املنطقــة�نحــو�االنتفاضــة�الشــعبية�فــي�عــام��2011أكثــر�حــدة�اليــوم"�عمــا�

كانــت�عليــه�قبــل�ثمانــي�ســنوات�(Lynch�2018).�فــي�هــذا�الســياق،�إن�قضايــا�هــدف�التنميــة�

�لعــدم�إحــراز�تقــدم�فــي�
ً
املســتدامة��16جميعهــا�وثيقــة�الصلــة�ببلــدان�العالــم�العربــي،�ونظــرا

ــرة�للمســتقبل. ــة�كبي ــا�ســتظل�ذات�أهمي ــى�اآلن،�فإنه ــذ�حت التنفي
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املؤلفون:�

مارشال�براون،�وأحمد�العمرة،�
املعهد�العاملي�للنمو�األخضر�-�األردن؛�

لينا�زموري،�ونيكول�بيركنز،�
املعهد�العاملي�للنمو�األخضر�-�املغرب؛�

روسيان�جيل�ماميت،�وهيو�يول�كيم،�
املعهد�العاملي�للنمو�األخضر�-�

اإلمارات�العربية�املتحدة

2-4-��دعم�أهداف�التنمية�املستدامة�في�إطار�هتوذج�النمو�
األخضر:�تأمالت�في�مبادرات�املعهد�العاملي�للنمو�األخضر�

في�األردن�واملغرب�واإلمارات�العربية�املتحدة

�وشــامل�
ً
النمــو�األخضــر�هــو�نهــج�تنمــوي�يســعى�إلــى�حتقيــق�هتــو�اقتصــادي�مســتدام�بيئيــا

.�ويركــز�النمــو�األخضــر�علــى�فــرص�النمــو�االقتصــادي�التــي�تتميــز�بالكربــون�املنخفــض�
ً
اجتماعيــا

واملقاومــة�آلثــار�تغّيــر�املنــاخ،�ومتنــع�التلــوث�أو�تقــوم�مبعاجلتــه،�وحتافــظ�علــى�األنظمــة�البيئيــة�

الصحيــة�واملنتجــة،�وتخلــق�فــرص�عمــل�خضــراء،�وحتــّد�مــن�الفقــر،�وتعــزز�االندمــاج�االجتماعــي.�

بهــذا�التعريــف،�يلتــزم�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�(GGGI)�-�وهــو�منظمــة�حكوميــة�دوليــة�قائمة�

علــى�اتفاقيــات�مبرمــة�وتضــم��33دولــة�عضــو�فــي�خمــس�قــارات�-�بدعــم�حتــوالت�االقتصــاد�األخضر�

فــي�االقتصــادات�الناميــة�والناشــئة�والتــي�تتقاطــع�مــع�مختلــف�القطاعــات�والقضايــا�اإلهتائيــة.�

فــي�املنطقــة�العربيــة،�فــي�الســنوات�اخلمــس�األخيــرة�منــذ�اعتمــاد�خطــة�التنميــة�املســتدامة�

�GGGIلعــام��2030وأهدافهــا�للتنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر،�نفــذ�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�

مبــادرات�منخفضــة�الكربــون�ومتعلقــة�بتغّيــر�املنــاخ�فــي�األردن�واملغــرب�واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة.�

تتشــابك�هــذه�التدخــالت�مــع�العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�وميكــن�أن�تعمــل�علــى�إلهــام�

ــي�منهجيــات�مماثلــة�فــي�أماكــن�أخــرى�مــن�املنطقــة.
ّ
تبن

دعم�أهداف�التنمية�املستدامة�من�خالل�تعميم�النمو�األخضر�في�األردن

كخطــوة�حاســمة�لتحقيــق�املواءمــة�والتكامــل�بــني�النمــو�االقتصــادي�والتنميــة�االجتماعية�وجداول�

أعمــال�التغّيــر�املناخــي�والبيئــة،�وضــع�األردن�اخلطــة�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�(NGGP،�انظــر�

الشــكل�14).�تقّيــم�اخلطــة�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�الثغــرات�الكائنــة�والفــرص�الســانحة�لتحــّوالت�

النمــو�األخضــر�فــي�قطاعــات�الزراعــة،�والطاقــة،�وإدارة�النفايــات،�وامليــاه،�والســياحة،�والنقــل.�

ــة�بالعديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،� مــن�خــالل�القيــام�بذلــك،�فــإن�اخلطــة�وثيقــة�الصل

مبــا�فــي�ذلــك�هــدف�التنميــة�املســتدامة��6املتعلــق�بامليــاه�النظيفــة�والصــرف�الصحــي،�وهــدف�

ــة�املســتدامة��11 ــة،�وهــدف�التنمي ــق�بالطاقــة�النظيفــة�بتكلفــة�معقول ــة�املســتدامة��7املتعل التنمي

بشــأن�املــدن�واملجتمعــات�املســتدامة،�وهــدف�التنميــة�املســتدامة��12املتعلــق�باالســتهالك�واإلنتــاج�

ــة�املســتدامة��14 ــة�املســتدامة��13بشــأن�العمــل�املناخــي،�وهــدف�التنمي املســؤول،�وهــدف�التنمي

حــول�احليــاة�حتــت�املــاء،�وهــدف�التنميــة�املســتدامة��15املتعلــق�باحليــاة�على�األرض.�شــمل�إعداد�

اخلطــة�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�حتليــالت�كميــة�وكيفيــة�ملشــاريع�النمــو�األخضــر�القطاعــي،�وقــد�

�
ً
وافــق�عليهــا�مجلــس�وزراء�األردن�فــي�عــام�2017،�واعترفــت�بهــا�جامعــة�الــدول�العربيــة�منوذجــا

�بالتكــرار.
ً
�جديــرا

ً
إقليميــا

�النتقــال�األردن�بعــد�عــام��2025نحــو�
ً
�لبرنامــج�اخلطــة�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�وحتضيــرا

ً
دعمــا

االقتصــاد�األخضــر،�وضــع�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�خطــة�العمــل�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�

2020-2024،�بالتعــاون�مــع�وزارة�البيئــة�األردنيــة�والــوزارات�املعنيــة.�تتضمــن�الوثيقــة�ســت�خطــط�

عمــل�قطاعيــة،�وتوّضــح�رؤيــة�خضــراء�ملســتقبل�األردن�مــن�خــالل�الدعــوة�إلــى�االســتثمارات�

ــي�فــي� ــد�الوطن ــى�الصعي ــي�تســاهم�فــي�األهــداف�اخلمســة�للنمــو�األخضــر�عل والسياســات�الت
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 … توافر�درجة�عالية�من�
الثقة�من�جانب�السكان�في�

احلكومة�هي�عنصر�إضافي�
ضروري�…

ــي�سياســات�اســتقرار�أفضــل�
ّ
�بتبن

ً
�وثيقــا

ً
أن�منــع�املزيــد�مــن�الفوضــى�الداخليــة�يرتبــط�ارتباطــا

داخــل�املنطقــة�األكبــر.�لذلــك،�يتــم�التركيــز�بشــكل�متزايــد�علــى�مصطلحــات�االســتقرار�فــي�

الســياق�اإلقليمــي�والنظــر�فــي�اخليــارات�ضمــن�إطــار�إقليمــي�حيــث�ميكــن�للجهــات�الفاعلــة�

.
ً
�واســتقرارا

ً
ــا ــر�أمان ــة�أكث ــق�بيئ ــة�أن�تتحــد�لتحقي ــة�والدولي اإلقليمي

توجــد�درجــة�مــن�االرتبــاط�بــني�مبــادئ�هــدف�التنميــة�املســتدامة��16وتهيئــة�بيئــة�مســتقرة�

ــواردة�فــي�هــذا�التقريــر.� حيــث�ميكــن�حتقيــق�تلــك�املســتهدفات،�كما�تؤكــد�بعــض�املؤشــرات�ال

فعلــى�ســبيل�املثــال،�ميكــن�القــول�بوجــود�عالقــة�بــني�اإلنفــاق�احلكومــي�علــى�الصحــة�والتعليــم�

ومعــدالت�العنــف�السياســي،�حيــث�إن�الــدول�التــي�يغيــب�عنهــا�العنــف�وتتمتــع�بدرجــة�أكبــر�مــن�

االســتقرار�السياســي،�مثــل�عمــان�واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة،�هــي�البلــدان�نفســها�التــي�ارتفــع�

�عندمــا�
ً
�مؤثــرا

ً
بهــا�اإلنفــاق�علــى�اخلدمــات�االجتماعيــة.�وباملثــل،�ُيعــد�االســتقرار�السياســي�عامــال

يتعلــق�األمــر�بــاألداء�علــى�عــدد�مــن�املؤشــرات�االجتماعيــة،�مثــل�ارتفــاع�متوســط�العمــر�املتوقــع�

أو�حتقيــق�الطــالب�نتائــج�أفضــل�فــي�اختبــارات�املــدارس.

تشــتمل�املكونــات�األساســية�التــي�ينبغــي�الســعي�لتحقيقهــا�فــي�املناطــق�التــي�ال�تــزال�تشــهد�عــدم�

اســتقرار�وتقلبــات�كبيــرة�علــى�ما�يلــي:�ضمــان�تقــدمي�اخلدمــات�العامــة�للحفــاظ�علــى�الدعــم�

�لتوفيــر�
ً
العــام�الشــامل؛�حتقيــق�االســتقرار�فــي�االقتصــاد،�كوســيلة�لتقــدمي�اخلدمــات�وأيضــا

،�إرســاء�األمــن�علــى�أرض�الواقــع�
ً
أســاس�لالســتقرار�علــى�املــدى�املتوســط�إلــى�الطويــل؛�وأخيــرا

بحيــث�ميكــن�متابعــة�تنفيــذ�تقــدمي�اخلدمــات�العامــة�واالســتقرار�االقتصــادي.�األهــم�مــن�ذلــك،�

ــة�فــي�آن�واحــد�حيــث�إن�هــذه� ــر�االســتقرار�التقــدم�فــي�املجــاالت�الثالث يجــب�أن�حتقــق�تدابي

املجــاالت�مترابطــة.

�ألن�كيــان�الدولــة�ضــروري�لتوفيــر�األمــن،�فــإن�توافــر�درجــة�عاليــة�مــن�الثقــة�مــن�جانــب�
ً
ونظــرا

�
ً
الســكان�فــي�احلكومــة�هــي�عنصــر�إضافــي�ضــروري�لتنفيــذ�التدابيــر�األمنيــة�ذات�الصلــة�تنفيــذا

.�وترتكــز�هــذه�الثقــة�علــى�توفيــر�اخلدمــات�العامــة،�والتــي�بدورهــا�تعمــل�بكفــاءة�فــي�
ً
فعــاال

�لنجــاح�
ً
اقتصــاد�محكــم�التنظيــم�ويــؤدي�وظائفــه.�لذلــك،�فــإن�االســتقرار�شــرط�أساســي�أيضــا

عمليــة�التنفيــذ�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة.

مــا�دامــت�القضايــا�املحيطــة�باحلوكمــة�الرشــيدة،�والبيئــة�اإلقليميــة�املســتقرة،�واملؤسســات�

ــدة�تظــل�حقيقــة�قائمــة.� ــورات�جدي ــزال�دون�معاجلــة،�فــإن�احتمــاالت�حــدوث�ث املســتجيبة�ال�ت

،�أصبحــت�املشــكالت�االقتصاديــة�
ً
لألســف،�وكمــا�تذهــب�الدراســات:�"فــي�كل�بلــد�[عربــي]�تقريبــا

والسياســية�التــي�دفعــت�املنطقــة�نحــو�االنتفاضــة�الشــعبية�فــي�عــام��2011أكثــر�حــدة�اليــوم"�عمــا�

كانــت�عليــه�قبــل�ثمانــي�ســنوات�(Lynch�2018).�فــي�هــذا�الســياق،�إن�قضايــا�هــدف�التنميــة�

�لعــدم�إحــراز�تقــدم�فــي�
ً
املســتدامة��16جميعهــا�وثيقــة�الصلــة�ببلــدان�العالــم�العربــي،�ونظــرا

ــرة�للمســتقبل. ــة�كبي ــا�ســتظل�ذات�أهمي ــى�اآلن،�فإنه ــذ�حت التنفي
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املؤلفون:�

مارشال�براون،�وأحمد�العمرة،�
املعهد�العاملي�للنمو�األخضر�-�األردن؛�

لينا�زموري،�ونيكول�بيركنز،�
املعهد�العاملي�للنمو�األخضر�-�املغرب؛�

روسيان�جيل�ماميت،�وهيو�يول�كيم،�
املعهد�العاملي�للنمو�األخضر�-�

اإلمارات�العربية�املتحدة

2-4-��دعم�أهداف�التنمية�املستدامة�في�إطار�هتوذج�النمو�
األخضر:�تأمالت�في�مبادرات�املعهد�العاملي�للنمو�األخضر�

في�األردن�واملغرب�واإلمارات�العربية�املتحدة

�وشــامل�
ً
النمــو�األخضــر�هــو�نهــج�تنمــوي�يســعى�إلــى�حتقيــق�هتــو�اقتصــادي�مســتدام�بيئيــا

.�ويركــز�النمــو�األخضــر�علــى�فــرص�النمــو�االقتصــادي�التــي�تتميــز�بالكربــون�املنخفــض�
ً
اجتماعيــا

واملقاومــة�آلثــار�تغّيــر�املنــاخ،�ومتنــع�التلــوث�أو�تقــوم�مبعاجلتــه،�وحتافــظ�علــى�األنظمــة�البيئيــة�

الصحيــة�واملنتجــة،�وتخلــق�فــرص�عمــل�خضــراء،�وحتــّد�مــن�الفقــر،�وتعــزز�االندمــاج�االجتماعــي.�

بهــذا�التعريــف،�يلتــزم�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�(GGGI)�-�وهــو�منظمــة�حكوميــة�دوليــة�قائمة�

علــى�اتفاقيــات�مبرمــة�وتضــم��33دولــة�عضــو�فــي�خمــس�قــارات�-�بدعــم�حتــوالت�االقتصــاد�األخضر�

فــي�االقتصــادات�الناميــة�والناشــئة�والتــي�تتقاطــع�مــع�مختلــف�القطاعــات�والقضايــا�اإلهتائيــة.�

فــي�املنطقــة�العربيــة،�فــي�الســنوات�اخلمــس�األخيــرة�منــذ�اعتمــاد�خطــة�التنميــة�املســتدامة�

�GGGIلعــام��2030وأهدافهــا�للتنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر،�نفــذ�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�

مبــادرات�منخفضــة�الكربــون�ومتعلقــة�بتغّيــر�املنــاخ�فــي�األردن�واملغــرب�واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة.�

تتشــابك�هــذه�التدخــالت�مــع�العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�وميكــن�أن�تعمــل�علــى�إلهــام�

ــي�منهجيــات�مماثلــة�فــي�أماكــن�أخــرى�مــن�املنطقــة.
ّ
تبن

دعم�أهداف�التنمية�املستدامة�من�خالل�تعميم�النمو�األخضر�في�األردن

كخطــوة�حاســمة�لتحقيــق�املواءمــة�والتكامــل�بــني�النمــو�االقتصــادي�والتنميــة�االجتماعية�وجداول�

أعمــال�التغّيــر�املناخــي�والبيئــة،�وضــع�األردن�اخلطــة�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�(NGGP،�انظــر�

الشــكل�14).�تقّيــم�اخلطــة�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�الثغــرات�الكائنــة�والفــرص�الســانحة�لتحــّوالت�

النمــو�األخضــر�فــي�قطاعــات�الزراعــة،�والطاقــة،�وإدارة�النفايــات،�وامليــاه،�والســياحة،�والنقــل.�

ــة�بالعديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،� مــن�خــالل�القيــام�بذلــك،�فــإن�اخلطــة�وثيقــة�الصل

مبــا�فــي�ذلــك�هــدف�التنميــة�املســتدامة��6املتعلــق�بامليــاه�النظيفــة�والصــرف�الصحــي،�وهــدف�

ــة�املســتدامة��11 ــة،�وهــدف�التنمي ــق�بالطاقــة�النظيفــة�بتكلفــة�معقول ــة�املســتدامة��7املتعل التنمي

بشــأن�املــدن�واملجتمعــات�املســتدامة،�وهــدف�التنميــة�املســتدامة��12املتعلــق�باالســتهالك�واإلنتــاج�

ــة�املســتدامة��14 ــة�املســتدامة��13بشــأن�العمــل�املناخــي،�وهــدف�التنمي املســؤول،�وهــدف�التنمي

حــول�احليــاة�حتــت�املــاء،�وهــدف�التنميــة�املســتدامة��15املتعلــق�باحليــاة�على�األرض.�شــمل�إعداد�

اخلطــة�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�حتليــالت�كميــة�وكيفيــة�ملشــاريع�النمــو�األخضــر�القطاعــي،�وقــد�

�
ً
وافــق�عليهــا�مجلــس�وزراء�األردن�فــي�عــام�2017،�واعترفــت�بهــا�جامعــة�الــدول�العربيــة�منوذجــا

�بالتكــرار.
ً
�جديــرا

ً
إقليميــا

�النتقــال�األردن�بعــد�عــام��2025نحــو�
ً
�لبرنامــج�اخلطــة�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�وحتضيــرا

ً
دعمــا

االقتصــاد�األخضــر،�وضــع�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�خطــة�العمــل�الوطنيــة�للنمــو�األخضــر�

2020-2024،�بالتعــاون�مــع�وزارة�البيئــة�األردنيــة�والــوزارات�املعنيــة.�تتضمــن�الوثيقــة�ســت�خطــط�

عمــل�قطاعيــة،�وتوّضــح�رؤيــة�خضــراء�ملســتقبل�األردن�مــن�خــالل�الدعــوة�إلــى�االســتثمارات�

ــي�فــي� ــد�الوطن ــى�الصعي ــي�تســاهم�فــي�األهــداف�اخلمســة�للنمــو�األخضــر�عل والسياســات�الت
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ــة� األردن�وهــي:�تعزيــز�رأس�املــال�الطبيعــي،�والنمــو�االقتصــادي�املســتدام،�والتنميــة�االجتماعي

وتخفيــف�حــدة�الفقــر،�وكفــاءة�اســتهالك�املــوارد،�والتكيــف�مــع�تغيــر�املنــاخ�واتخــاذ�التدابيــر�

للتخفيــف�مــن�حدتــه.�ستســاعد�كل�خطــة�عمــل�قطاعيــة�األردن�علــى�تنفيــذ�خطتــه�للنمــو�

�(NDC)�فــي�اتفاقيــة�
ً
االقتصــادي�الوطنــي�(رؤيــة�األردن�لعــام�2025)،�ومســاهمته�املحــددة�وطنيــا

باريــس�للمنــاخ�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة.

الشكل��14|�األهداف�الوطنية�للنمو�األخضر�في�األردن

إطالق�العنان�لإلمكانات�االقتصادية�للنفايات�في�املغرب

فــي�قطاعــي�اســتعادة�النفايــات�والطاقــة�املتجــددة�فــي�املغــرب،�يدعــم�املعهــد�العاملــي�للنمــو�

األخضــر��GGGIهيكلــة�برنامــج�حتويــل�النفايــات�العضويــة�إلــى�طاقــة�Organic Waste2Energy مــع�

وزارة�الطاقــة�واملعــادن�والتنميــة�املســتدامة.�تتضمــن�اخلطــة�تركيــب��11إلــى��15جهــاز�هضــم�

ــي�األطــراف�لتجــارة� ــة�وإعــداد�إطــار�ثنائ ــة�البلدي ــات�العضوي ــي�ملعاجلــة�مســارات�النفاي الهوائ

�(ITMO)�مبوجــب�املــادة�6-�2مــن�اتفاقيــة�
ً
الكربــون�يدعــم�آليــة�نتائــج�التخفيــف�املنقولــة�دوليــا
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 … تتضمن�اخلطة�هدف�
إجراء�تقييم�وطني�ملخاطر�

املناخ�بحلول�عام��2020…

باريــس.�وعلــى�الرغــم�مــن�هــذا�العمــل،�الــذي�يدعــم�هــدف�التنميــة�املســتدامة��13بشــأن�العمــل�

املناخــي،�تســاهم�مبــادرة�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�فــي�التــزام�املغــرب�مبســاهمته�املحــددة�

�بتحقيــق�تخفيــض�بنســبة�٪�42فــي�انبعاثــات�غــازات�الدفيئــة�بحلــول�العــام�2030،�باملقارنــة�
ً
وطنيــا

مــع�مســار�العمــل�املعتــاد.�

إلــى�جانــب�احلــد�مــن�انبعاثــات�غــازات�الدفيئــة�فــي�املغــرب،�يقــدم�برنامــج�حتويــل�النفايــات�

العضويــة�إلــى�طاقــة�منافــع�مشــتركة�محليــة�مهمــة،�والتــي�تشــمل�احلــد�مــن�تلــوث�امليــاه�اجلوفيــة�

بســبب�خفــض�كميــات�النضــاض�فــي�مدافــن�النفايــات�(ذات�صلــة�بهــدف�التنميــة�املســتدامة��6

املتعلــق�بامليــاه�النظيفــة�والصــرف�الصحــي).�كما�أنــه�يزيــد�مــن�عمــر�مدافــن�النفايــات،�ويحســن�

كفــاءة�اســتخدام�املــوارد�ويتيــح�وظائــف�جديــدة�(ذات�صلــة�بهــدف�التنميــة�املســتدامة��8بشــأن�

العمــل�الالئــق�والنمــو�االقتصــادي)،�واالســتثمارات�اجلديــدة�فــي�قطــاع�الغــاز�احليــوي�والطاقــة،�

باإلضافــة�إلــى�نقــل�املعرفــة�ورفــع�الوعــي�مبشــكلة�النفايــات.

�
ً
فــي�مجــال�اإلدارة�املســتدامة�للنفايــات،�شــارك�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�فــي�املغــرب�أيضــا

مــع�أمانــة�الدولــة�للتنميــة�املســتدامة،�ووزارة�الصناعــة�واالســتثمار�والتجــارة�واالقتصــاد�الرقمــي،�

والرابطــة�األوروبيــة�إلعــادة�تدويــر�اإلطــارات�(ETRA)�لوضــع�سياســة�وإطــار�لالســتثمار�مــن�أجــل�

سلســلة�القيمــة�لإلطــارات�املســتعملة�واســتعادة�املــواد.�تهــدف�املبــادرة�إلــى�مســاعدة�املغــرب�علــى�

حتقيــق�هدفــه�الوطنــي�املتمثــل�فــي�الوصــول�إلــى�نســبة�٪�20مــن�املــواد�امُلعــاد�تدويرهــا�في�سلســلة�

عتبــر�املــدن�واملناطــق�الصناعيــة�التــي�تســتضيف�مرافــق�اســتعادة�
ُ
القيمــة�بحلــول�عــام�2020.�ت

النفايــات�هــي�املســتفيد�املباشــر�مــن�املبــادرة،�مبــا�يتفــق�مــع�هــدف�التنميــة�املســتدامة��11بشــأن�

ــع�أنحــاء� ــات�فــي�جمي لو�مدافــن�النفاي
ّ
ــات�ومشــغ املــدن�واملجتمعــات�املســتدامة.�تســتفيد�البلدي

�مــن�زيــادة�العمــر�التشــغيلي�للمدافــن�بســبب�النفايــات�املحّولــة�نحــو�اســتعادة�املــواد�
ً
البلــد�أيضــا

-�وهــي�نتيجــة�تدعــم�هــدف�التنميــة�املســتدامة��12بشــأن�االســتهالك�واإلنتــاج�املســؤول.�وتتيــح�

�انتقــال�قطــاع�النفايــات�مــن�االقتصــاد�غيــر�الرســمي�إلــى�االقتصــاد�الرســمي،�ممــا�
ً
املبــادرة�أيضــا

سيســاعد�فــي�زيــادة�القاعــدة�الضريبيــة،�وحتســني�حصيلــة�الضرائــب،�ومــن�خــالل�القيــام�بذلــك،�

زيادة�إمكانات�احلكومة�لتحسني�جودة�وتقدمي�اخلدمات�ملواطنيها.

تعزيز�املرونة�وجودة�الصحة�والسالمة�من�خالل�تقييم�مخاطر�املناخ�في�
اإلمارات�العربية�املتحدة

تعــّرف�اخلطــة�الوطنيــة�للتغّيــر�املناخــي�فــي�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�2017-�2050التكيــف�

مــع�تغّيــر�املنــاخ�بأنــه�أحــد�أركانهــا�الثالثــة،�إلــى�جانــب�حســاب�غــازات�الدفيئــة�والتنويــع�األخضــر�

بقيــادة�القطــاع�اخلــاص.�مــع�إدراك�أن�فهــم�مخاطــر�املنــاخ�هــو�شــرط�أساســي�إلعــداد�تدابيــر�

مناخيــة�ســريعة�االســتجابة،�تتضمــن�اخلطــة�هــدف�إجــراء�تقييــم�وطنــي�ملخاطــر�املنــاخ�بحلــول�

عــام�2020.�لتحقيــق�هــذا�الهــدف،�قــدم�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�الدعــم�الفنــي�لــوزارة�التغّيــر�

املناخــي�والبيئــة�(MOCCAE)�مــن�أجــل�تقييــم�مخاطــر�تغّيــر�املنــاخ�علــى�املســتوى�االقتصــادي�

واالجتماعــي�واإليكولوجــي�فــي�قطاعــات�الصحــة�والطاقــة�والبنيــة�األساســية�والبيئــة�فــي�دولــة�

عتبــر�بالغــة�األهميــة�فــي�حتقيــق�التحــّول�االقتصــادي�األخضــر�
ُ
اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة،�والتــي�ت

فــي�البلــد،�حســبما�ورد�فــي�األجنــدة�الوطنيــة�اخلضــراء�لإلمــارات�2030-2015.

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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ــة� األردن�وهــي:�تعزيــز�رأس�املــال�الطبيعــي،�والنمــو�االقتصــادي�املســتدام،�والتنميــة�االجتماعي

وتخفيــف�حــدة�الفقــر،�وكفــاءة�اســتهالك�املــوارد،�والتكيــف�مــع�تغيــر�املنــاخ�واتخــاذ�التدابيــر�

للتخفيــف�مــن�حدتــه.�ستســاعد�كل�خطــة�عمــل�قطاعيــة�األردن�علــى�تنفيــذ�خطتــه�للنمــو�

�(NDC)�فــي�اتفاقيــة�
ً
االقتصــادي�الوطنــي�(رؤيــة�األردن�لعــام�2025)،�ومســاهمته�املحــددة�وطنيــا

باريــس�للمنــاخ�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة.

الشكل��14|�األهداف�الوطنية�للنمو�األخضر�في�األردن

إطالق�العنان�لإلمكانات�االقتصادية�للنفايات�في�املغرب

فــي�قطاعــي�اســتعادة�النفايــات�والطاقــة�املتجــددة�فــي�املغــرب،�يدعــم�املعهــد�العاملــي�للنمــو�

األخضــر��GGGIهيكلــة�برنامــج�حتويــل�النفايــات�العضويــة�إلــى�طاقــة�Organic Waste2Energy مــع�

وزارة�الطاقــة�واملعــادن�والتنميــة�املســتدامة.�تتضمــن�اخلطــة�تركيــب��11إلــى��15جهــاز�هضــم�

ــي�األطــراف�لتجــارة� ــة�وإعــداد�إطــار�ثنائ ــة�البلدي ــات�العضوي ــي�ملعاجلــة�مســارات�النفاي الهوائ

�(ITMO)�مبوجــب�املــادة�6-�2مــن�اتفاقيــة�
ً
الكربــون�يدعــم�آليــة�نتائــج�التخفيــف�املنقولــة�دوليــا

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

 … تتضمن�اخلطة�هدف�
إجراء�تقييم�وطني�ملخاطر�

املناخ�بحلول�عام��2020…

باريــس.�وعلــى�الرغــم�مــن�هــذا�العمــل،�الــذي�يدعــم�هــدف�التنميــة�املســتدامة��13بشــأن�العمــل�

املناخــي،�تســاهم�مبــادرة�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�فــي�التــزام�املغــرب�مبســاهمته�املحــددة�

�بتحقيــق�تخفيــض�بنســبة�٪�42فــي�انبعاثــات�غــازات�الدفيئــة�بحلــول�العــام�2030،�باملقارنــة�
ً
وطنيــا

مــع�مســار�العمــل�املعتــاد.�

إلــى�جانــب�احلــد�مــن�انبعاثــات�غــازات�الدفيئــة�فــي�املغــرب،�يقــدم�برنامــج�حتويــل�النفايــات�

العضويــة�إلــى�طاقــة�منافــع�مشــتركة�محليــة�مهمــة،�والتــي�تشــمل�احلــد�مــن�تلــوث�امليــاه�اجلوفيــة�

بســبب�خفــض�كميــات�النضــاض�فــي�مدافــن�النفايــات�(ذات�صلــة�بهــدف�التنميــة�املســتدامة��6

املتعلــق�بامليــاه�النظيفــة�والصــرف�الصحــي).�كما�أنــه�يزيــد�مــن�عمــر�مدافــن�النفايــات،�ويحســن�

كفــاءة�اســتخدام�املــوارد�ويتيــح�وظائــف�جديــدة�(ذات�صلــة�بهــدف�التنميــة�املســتدامة��8بشــأن�

العمــل�الالئــق�والنمــو�االقتصــادي)،�واالســتثمارات�اجلديــدة�فــي�قطــاع�الغــاز�احليــوي�والطاقــة،�

باإلضافــة�إلــى�نقــل�املعرفــة�ورفــع�الوعــي�مبشــكلة�النفايــات.

�
ً
فــي�مجــال�اإلدارة�املســتدامة�للنفايــات،�شــارك�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�فــي�املغــرب�أيضــا

مــع�أمانــة�الدولــة�للتنميــة�املســتدامة،�ووزارة�الصناعــة�واالســتثمار�والتجــارة�واالقتصــاد�الرقمــي،�

والرابطــة�األوروبيــة�إلعــادة�تدويــر�اإلطــارات�(ETRA)�لوضــع�سياســة�وإطــار�لالســتثمار�مــن�أجــل�

سلســلة�القيمــة�لإلطــارات�املســتعملة�واســتعادة�املــواد.�تهــدف�املبــادرة�إلــى�مســاعدة�املغــرب�علــى�

حتقيــق�هدفــه�الوطنــي�املتمثــل�فــي�الوصــول�إلــى�نســبة�٪�20مــن�املــواد�امُلعــاد�تدويرهــا�في�سلســلة�

عتبــر�املــدن�واملناطــق�الصناعيــة�التــي�تســتضيف�مرافــق�اســتعادة�
ُ
القيمــة�بحلــول�عــام�2020.�ت

النفايــات�هــي�املســتفيد�املباشــر�مــن�املبــادرة،�مبــا�يتفــق�مــع�هــدف�التنميــة�املســتدامة��11بشــأن�

ــع�أنحــاء� ــات�فــي�جمي لو�مدافــن�النفاي
ّ
ــات�ومشــغ املــدن�واملجتمعــات�املســتدامة.�تســتفيد�البلدي

�مــن�زيــادة�العمــر�التشــغيلي�للمدافــن�بســبب�النفايــات�املحّولــة�نحــو�اســتعادة�املــواد�
ً
البلــد�أيضــا

-�وهــي�نتيجــة�تدعــم�هــدف�التنميــة�املســتدامة��12بشــأن�االســتهالك�واإلنتــاج�املســؤول.�وتتيــح�

�انتقــال�قطــاع�النفايــات�مــن�االقتصــاد�غيــر�الرســمي�إلــى�االقتصــاد�الرســمي،�ممــا�
ً
املبــادرة�أيضــا

سيســاعد�فــي�زيــادة�القاعــدة�الضريبيــة،�وحتســني�حصيلــة�الضرائــب،�ومــن�خــالل�القيــام�بذلــك،�

زيادة�إمكانات�احلكومة�لتحسني�جودة�وتقدمي�اخلدمات�ملواطنيها.

تعزيز�املرونة�وجودة�الصحة�والسالمة�من�خالل�تقييم�مخاطر�املناخ�في�
اإلمارات�العربية�املتحدة

تعــّرف�اخلطــة�الوطنيــة�للتغّيــر�املناخــي�فــي�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�2017-�2050التكيــف�

مــع�تغّيــر�املنــاخ�بأنــه�أحــد�أركانهــا�الثالثــة،�إلــى�جانــب�حســاب�غــازات�الدفيئــة�والتنويــع�األخضــر�

بقيــادة�القطــاع�اخلــاص.�مــع�إدراك�أن�فهــم�مخاطــر�املنــاخ�هــو�شــرط�أساســي�إلعــداد�تدابيــر�

مناخيــة�ســريعة�االســتجابة،�تتضمــن�اخلطــة�هــدف�إجــراء�تقييــم�وطنــي�ملخاطــر�املنــاخ�بحلــول�

عــام�2020.�لتحقيــق�هــذا�الهــدف،�قــدم�املعهــد�العاملــي�للنمــو�األخضــر�الدعــم�الفنــي�لــوزارة�التغّيــر�

املناخــي�والبيئــة�(MOCCAE)�مــن�أجــل�تقييــم�مخاطــر�تغّيــر�املنــاخ�علــى�املســتوى�االقتصــادي�

واالجتماعــي�واإليكولوجــي�فــي�قطاعــات�الصحــة�والطاقــة�والبنيــة�األساســية�والبيئــة�فــي�دولــة�

عتبــر�بالغــة�األهميــة�فــي�حتقيــق�التحــّول�االقتصــادي�األخضــر�
ُ
اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة،�والتــي�ت

فــي�البلــد،�حســبما�ورد�فــي�األجنــدة�الوطنيــة�اخلضــراء�لإلمــارات�2030-2015.

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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يتكــون�اإلطــار�الوطنــي�لتقييــم�مخاطــر�التغّيــر�املناخــي�والــذي�وضعــه�املعهــد�العاملــي�للنمو�األخضر�

ــة� ــة�املحلي ــة�بالظــروف�املناخي ــاس�مســتوى�املعرفــة�احلالي ــم�بقي ــدأ�التقيي مــن�خمــس�مراحــل.�يب

�مــن�التأثيــرات�املحتملــة�لتغّيــر�املنــاخ�علــى�
ً
وتوقعاتهــا�املســتقبلية.�حتــدد�املرحلــة�الثانيــة�مجموعــة

مســتوى�القطــاع�وفيمــا�يتعلــق�بالســياق�الوطنــي،�بينمــا�تقّيــم�املرحلــة�الثالثــة�حجــم�هــذه�التأثيــرات�

واحتماليــة�حدوثهــا.�يتــم�إدخــال�نتائــج�هــذا�التقييــم�فــي�املرحلــة�الرابعــة،�والتــي�حتــدد�أهم�مخاطر�

،�مــن�خــالل�حتليــل�الثغــرات�
ً
املنــاخ�علــى�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�(انظــر�الشــكل�15).�وأخيــرا

املوجــودة�فــي�اإلجــراءات�احلاليــة�والقــدرات�املؤسســية�اخلاصــة�بالقطــاع،�تقتــرح�املرحلــة�األخيــرة�

اتخــاذ�تدابيــر�للتكيــف�مــع�تغّيــر�املنــاخ�مــن�أجــل�معاجلــة�املخاطــر�ذات�األولويــة.�

مــن�خــالل�تقييــم�املخاطــر�التشــاركي�والقائــم�علــى�األدلــة�حتــت�إشــراف�وتوجيــه�اخلبــراء،�

حــدد�املشــروع�عشــرة�مخاطــر�مناخيــة�ذات�أولويــة�عبــر�القطاعــات�األربعــة،�والتــي�كانــت�مبثابــة�

انطالقــة�لتوســيع�نطــاق�العمــل.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�قامــت�وزارة�الصحــة�ووقايــة�املجتمــع�بدولــة�

اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�بدمــج�النتائــج�فــي�إعــداد�إطــار�العمــل�الوطنــي�لدولــة�اإلمــارات�

ــة�اإلمــارات� ــر�املناخــي�والصحــة�2019-�2021وامللــف�القطــري�لدول العربيــة�املتحــدة�بشــأن�التغّي

العربيــة�املتحــدة�حــول�املنــاخ�والصحــة�املقــّدم�إلــى�منظمــة�الصحــة�العاملية�واتفاقيــة�األمم�املتحدة�

اإلطاريــة�حــول�تغّيــر�املنــاخ.�يحــدد�امللــف�القطــري�حــول�املنــاخ�والصحــة�املخاطــر�املناخيــة�علــى�

الصحــة�وآثارهــا،�وكذلــك�املخاطــر�الصحيــة�الناجمــة�عــن�تلــوث�الهــواء�والعواصــف�الرمليــة�

�اســتجابات�القطــاع�الصحــي�مــن�أجــل�
ً
والترابيــة�فــي�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة.�ويشــمل�أيضــا

�مــع�هــدف�التنميــة�املســتدامة��3
ً
التصــدي�للتحديــات�ذات�الصلــة�بنظــام�الصحــة�العامــة،�متاشــيا

بشــأن�الصحــة�اجليــدة�والرفــاه.�

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

الشكل��15|�عشرة�مخاطر�مناخية�ذات�أولوية�في�اإلمارات�العربية�املتحدة

10 priority climate risks for the UAE

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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يتكــون�اإلطــار�الوطنــي�لتقييــم�مخاطــر�التغّيــر�املناخــي�والــذي�وضعــه�املعهــد�العاملــي�للنمو�األخضر�

ــة� ــة�املحلي ــة�بالظــروف�املناخي ــاس�مســتوى�املعرفــة�احلالي ــم�بقي ــدأ�التقيي مــن�خمــس�مراحــل.�يب

�مــن�التأثيــرات�املحتملــة�لتغّيــر�املنــاخ�علــى�
ً
وتوقعاتهــا�املســتقبلية.�حتــدد�املرحلــة�الثانيــة�مجموعــة

مســتوى�القطــاع�وفيمــا�يتعلــق�بالســياق�الوطنــي،�بينمــا�تقّيــم�املرحلــة�الثالثــة�حجــم�هــذه�التأثيــرات�

واحتماليــة�حدوثهــا.�يتــم�إدخــال�نتائــج�هــذا�التقييــم�فــي�املرحلــة�الرابعــة،�والتــي�حتــدد�أهم�مخاطر�

،�مــن�خــالل�حتليــل�الثغــرات�
ً
املنــاخ�علــى�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�(انظــر�الشــكل�15).�وأخيــرا

املوجــودة�فــي�اإلجــراءات�احلاليــة�والقــدرات�املؤسســية�اخلاصــة�بالقطــاع،�تقتــرح�املرحلــة�األخيــرة�

اتخــاذ�تدابيــر�للتكيــف�مــع�تغّيــر�املنــاخ�مــن�أجــل�معاجلــة�املخاطــر�ذات�األولويــة.�

مــن�خــالل�تقييــم�املخاطــر�التشــاركي�والقائــم�علــى�األدلــة�حتــت�إشــراف�وتوجيــه�اخلبــراء،�

حــدد�املشــروع�عشــرة�مخاطــر�مناخيــة�ذات�أولويــة�عبــر�القطاعــات�األربعــة،�والتــي�كانــت�مبثابــة�

انطالقــة�لتوســيع�نطــاق�العمــل.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�قامــت�وزارة�الصحــة�ووقايــة�املجتمــع�بدولــة�

اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�بدمــج�النتائــج�فــي�إعــداد�إطــار�العمــل�الوطنــي�لدولــة�اإلمــارات�

ــة�اإلمــارات� ــر�املناخــي�والصحــة�2019-�2021وامللــف�القطــري�لدول العربيــة�املتحــدة�بشــأن�التغّي

العربيــة�املتحــدة�حــول�املنــاخ�والصحــة�املقــّدم�إلــى�منظمــة�الصحــة�العاملية�واتفاقيــة�األمم�املتحدة�

اإلطاريــة�حــول�تغّيــر�املنــاخ.�يحــدد�امللــف�القطــري�حــول�املنــاخ�والصحــة�املخاطــر�املناخيــة�علــى�

الصحــة�وآثارهــا،�وكذلــك�املخاطــر�الصحيــة�الناجمــة�عــن�تلــوث�الهــواء�والعواصــف�الرمليــة�

�اســتجابات�القطــاع�الصحــي�مــن�أجــل�
ً
والترابيــة�فــي�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة.�ويشــمل�أيضــا

�مــع�هــدف�التنميــة�املســتدامة��3
ً
التصــدي�للتحديــات�ذات�الصلــة�بنظــام�الصحــة�العامــة،�متاشــيا

بشــأن�الصحــة�اجليــدة�والرفــاه.�

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

الشكل��15|�عشرة�مخاطر�مناخية�ذات�أولوية�في�اإلمارات�العربية�املتحدة

10 priority climate risks for the UAE
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املؤلفون:�

كريستيان�كويتزي،�ومروة�القباني،
الهيئة�االحتادية�للتنافسية�واإلحصاء،�

اإلمارات�العربية�املتحدة

 … ُتعتبر�الشراكات�العاملية�
واملحلية�ركيزة�أساسية�
لتمكني�حتقيق�أهداف�

التنمية�املستدامة�…

2-5-��بيانات�من�أجل�املنفعة:�طرق�مبتكرة�تساهم�بها�دولة�
اإلمارات�العربية�املتحدة�من�أجل�عالم�أفضل

يتمثــل�الهــدف�األولــي�ملركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�

املتحــدة�UAE�SDG�Data�Hub،�والــذي�مت�إنشــاؤه�فــي�أكتوبــر�عــام��2018مــن�قبــل�الهيئــة�االحتاديــة�

للتنافســية�واإلحصــاء�(FCSA)،�فــي�نشــر�بيانــات�التنميــة�املســتدامة�ومتابعتهــا�وإعــداد�التقاريــر�

مــع� الســلس� التكامــل� وتيســير� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� فــي�مؤشــرات� التقــدم� مــدى� عــن�

�.(FIS4SDGs)نظــام�املعلومــات�املوّحــد�لــألمم�املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــر�أداة�تعليميــة�فعالــة�
ّ
كما��يدعــم�املركــز�مبــادئ�البيانــات�املفتوحــة�وتكويــن�الشــراكات،�ويوف

للجمهــور�حــول�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.

�بخطــة�عــام�2030،�وقــد�ســعت�منــذ�
ً
�صارمــا

ً
تلتــزم�حكومــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�التزامــا

البدايــة�إلــى�إيجــاد�طــرق�مبتكــرة�للنهــوض�بتنفيذهــا.�تعمــل�اللجنــة�الوطنيــة�اإلماراتيــة�ألهــداف�

التنميــة�املســتدامة�فــي�صميــم�هــذه�اجلهــود،�والتــي�مت�تشــكيلها�مبوجــب�قــرار�مجلــس�الــوزراء�

فــة�بضمــان�التنفيــذ�الناجــح�ألهــداف�التنميــة�
ّ
رقــم��14لعــام�2017.�وتــرأس�اللجنــة�الوطنيــة،�املكل

املســتدامة،�معالــي�رمي�بنــت�إبراهيــم�الهاشــمي،�وزيــرة�الدولــة�لشــؤون�التعــاون�الدولــي،�وتضــم�

الــوزراء�واملســتقبل،�ووزارة�اخلارجيــة�والتعــاون� ،�مــن�بينهــم�وزارة�شــؤون�مجلــس�
ً
�17عضــوا

الدولــي،�وزارة�الصحــة�ووقايــة�املجتمــع،�ومجلــس�اإلمــارات�للتــوازن�بــني�اجلنســني.�وتــؤدي�الهيئــة�

االحتاديــة�للتنافســية�واإلحصــاء��FCSAوظيفــة�نائــب�الرئيــس�واألمــني�للجنــة�الوطنيــة.

عتبــر�الشــراكات�العامليــة�واملحليــة�ركيــزة�أساســية�لتمكــني�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�
ُ
ت

ــق�بعقــد�الشــراكات�مــن�أجــل�حتقيــق�األهــداف�هــو�محــور� وهــدف�التنميــة�املســتدامة��17املتعل

جنــاح�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�-�وهــذا�مجــال�تركــز�عليــه�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�مــن�

خــالل�مســاعداتها�اخلارجيــة.�ومــع�ذلــك،�فــإن�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ســيتطلب�

�مســتويات�كبيــرة�مــن�الوعــي�العــام.�للبــدء�فــي�مواجهــة�هــذا�التحــدي،�أنشــأت�الهيئــة�
ً
أيضــا

فــي�دولــة� التنميــة�املســتدامة� بيانــات�أهــداف� �FCSAمركــز� للتنافســية�واإلحصــاء� االحتاديــة�

ــه� اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�UAE SDGs Data Hub،�والــذي�يعتمــد�علــى�نهــج�شــامل�للمجتمــع�كل

يســعى�إلــى�االشــتراك�مــع�كال�القطاعــني�العــام�واخلــاص،�وكذلــك�املجتمــع�اإلماراتــي�ككل،�فــي�

شــراكة�متعــددة�األطــراف.�

وعلــى�صعيــد�إنشــاء�مركــز�البيانــات،�عملــت�الهيئــة�االحتاديــة�للتنافســية�واإلحصــاء�بالشــراكة�

�فــي�تطويــر�حلــول�أنظمــة�املعلومــات�اجلغرافيــة�
ً
مــع�Esri�Global�Inc،�الشــركة�الرائــدة�عامليــا

(GIS).�وقــد�مت�دمــج�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة��SDG�Data�Hubمــع�مركــز�البيانــات�

العاملــي�التابــع�إلدارة�الشــؤون�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�(UNDESA)،�ونظــام�املعلومــات�املوّحــد�

لــألمم�املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�(FIS4SDGs)،�انظــر�املربــع�2).�يدعــم�

املركــز�البيانــات�املفتوحــة�والشــراكات�املســتدامة،�ويعمــل�كأداة�تعليميــة�تعالــج�نقــص�الوعــي�

العــام�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�خــالل�البيانــات�اجلغرافيــة�واملكانيــة�املفتوحــة�وتبســيط�

البيانــات�واملبــادرات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة.�مــن�خــالل�التكامــل،�يقــوم�مركــز�

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية

بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�بتغذيــة�نظــام�املعلومــات�

املوّحــد�لــألمم�املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�(FIS4SDGs)�ببيانــات�مؤشــرات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�والبيانــات�املبســطة�واملبــادرات�الرئيســية�مــن�جميــع�أنحــاء�اإلمــارات�

�.(FCSA�2018ــة�للتنافســية�واإلحصــاء� ــة�االحتادي ــة�املتحــدة�(الهيئ العربي

ــد�مــن� ــى�إلهــام�عقــد�العدي ــة�املســتدامة��SDG�Data�Hubإل ــات�أهــداف�التنمي يســعى�مركــز�بيان

الشــراكات�بــني�القطاعــني�العــام�واخلــاص�مــع�االســتفادة�مــن�مبــادئ�منصــة�نظــام�املعلومــات�

اجلغرافيــة��GISعلــى�الويــب:�فهــو�يســمح�باالتصــال�بــني�البيانــات�مــن�مصــادر�ومنظمــات�متعــددة،�

ــات�الوصــول�بــني�احلكومــة�والقطاعــات�واملجتمــع،� ــات�املفتوحــة�وإمكان ــادل�البيان ممــا�يعــزز�تب

ــاع�القــرارات.�يدعــم�مركــز�البيانــات�تنفيــذ�أهــداف�التنميــة�
ّ
ما�مــن�شــأنه�دعــم�السياســة�وصن

املســتدامة�مــن�خــالل�مشــاركة�البيانــات�املبســطة�واملحللــة�واملبــادرات�وعناصر�الوســائط�وبيانات�

املؤشــرات�علــى�مســتوى�كل�إمــارة.

�FIS4SDGs�-اإلطار�2:�نظام�املعلومات�املوّحد�لألمم�املتحدة�فيما�يتعلق�بأهداف�التنمية�املستدامة�

نظــام�املعلومــات�املوّحــد�لــألمم�املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�(FIS4SDGs)�هــي�مبــادرة�تقودهــا�إدارة�الشــؤون�

�.(UNSD�2019bو�UN�2019انظــر�)�.Esri�Global�Incبالتعــاون�مــع��،(UNDESA)االقتصاديــة�واالجتماعيــة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�

تســتخدم�املبــادرة�أحــدث�أنظمــة�املعلومــات�اجلغرافيــة�(GIS)�املســتندة�إلــى�الويــب.�يعمــل�النظــام�علــى�تعزيــز�إدراج�وتوافــر�

وســهولة�اســتخدام�اإلحصــاءات�اجلغرافيــة�الرســمية�وغيرهــا�مــن�مصــادر�البيانــات�مــن�أجــل�دعــم�مكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�

اع�القرار�على�املستويات�الوطنية�وحتت�الوطنية�واإلقليمية�والعاملية�في�حتقيق�أهداف�التنمية�املستدامة.�
ّ
وصن
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املؤلفون:�

كريستيان�كويتزي،�ومروة�القباني،
الهيئة�االحتادية�للتنافسية�واإلحصاء،�

اإلمارات�العربية�املتحدة

 … ُتعتبر�الشراكات�العاملية�
واملحلية�ركيزة�أساسية�
لتمكني�حتقيق�أهداف�

التنمية�املستدامة�…

2-5-��بيانات�من�أجل�املنفعة:�طرق�مبتكرة�تساهم�بها�دولة�
اإلمارات�العربية�املتحدة�من�أجل�عالم�أفضل

يتمثــل�الهــدف�األولــي�ملركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�

املتحــدة�UAE�SDG�Data�Hub،�والــذي�مت�إنشــاؤه�فــي�أكتوبــر�عــام��2018مــن�قبــل�الهيئــة�االحتاديــة�

للتنافســية�واإلحصــاء�(FCSA)،�فــي�نشــر�بيانــات�التنميــة�املســتدامة�ومتابعتهــا�وإعــداد�التقاريــر�

مــع� الســلس� التكامــل� وتيســير� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� فــي�مؤشــرات� التقــدم� مــدى� عــن�

�.(FIS4SDGs)نظــام�املعلومــات�املوّحــد�لــألمم�املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــر�أداة�تعليميــة�فعالــة�
ّ
كما��يدعــم�املركــز�مبــادئ�البيانــات�املفتوحــة�وتكويــن�الشــراكات،�ويوف

للجمهــور�حــول�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.

�بخطــة�عــام�2030،�وقــد�ســعت�منــذ�
ً
�صارمــا

ً
تلتــزم�حكومــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�التزامــا

البدايــة�إلــى�إيجــاد�طــرق�مبتكــرة�للنهــوض�بتنفيذهــا.�تعمــل�اللجنــة�الوطنيــة�اإلماراتيــة�ألهــداف�

التنميــة�املســتدامة�فــي�صميــم�هــذه�اجلهــود،�والتــي�مت�تشــكيلها�مبوجــب�قــرار�مجلــس�الــوزراء�

فــة�بضمــان�التنفيــذ�الناجــح�ألهــداف�التنميــة�
ّ
رقــم��14لعــام�2017.�وتــرأس�اللجنــة�الوطنيــة،�املكل

املســتدامة،�معالــي�رمي�بنــت�إبراهيــم�الهاشــمي،�وزيــرة�الدولــة�لشــؤون�التعــاون�الدولــي،�وتضــم�

الــوزراء�واملســتقبل،�ووزارة�اخلارجيــة�والتعــاون� ،�مــن�بينهــم�وزارة�شــؤون�مجلــس�
ً
�17عضــوا

الدولــي،�وزارة�الصحــة�ووقايــة�املجتمــع،�ومجلــس�اإلمــارات�للتــوازن�بــني�اجلنســني.�وتــؤدي�الهيئــة�

االحتاديــة�للتنافســية�واإلحصــاء��FCSAوظيفــة�نائــب�الرئيــس�واألمــني�للجنــة�الوطنيــة.

عتبــر�الشــراكات�العامليــة�واملحليــة�ركيــزة�أساســية�لتمكــني�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�
ُ
ت

ــق�بعقــد�الشــراكات�مــن�أجــل�حتقيــق�األهــداف�هــو�محــور� وهــدف�التنميــة�املســتدامة��17املتعل

جنــاح�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�-�وهــذا�مجــال�تركــز�عليــه�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�مــن�

خــالل�مســاعداتها�اخلارجيــة.�ومــع�ذلــك،�فــإن�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ســيتطلب�

�مســتويات�كبيــرة�مــن�الوعــي�العــام.�للبــدء�فــي�مواجهــة�هــذا�التحــدي،�أنشــأت�الهيئــة�
ً
أيضــا

فــي�دولــة� التنميــة�املســتدامة� بيانــات�أهــداف� �FCSAمركــز� للتنافســية�واإلحصــاء� االحتاديــة�

ــه� اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�UAE SDGs Data Hub،�والــذي�يعتمــد�علــى�نهــج�شــامل�للمجتمــع�كل

يســعى�إلــى�االشــتراك�مــع�كال�القطاعــني�العــام�واخلــاص،�وكذلــك�املجتمــع�اإلماراتــي�ككل،�فــي�

شــراكة�متعــددة�األطــراف.�

وعلــى�صعيــد�إنشــاء�مركــز�البيانــات،�عملــت�الهيئــة�االحتاديــة�للتنافســية�واإلحصــاء�بالشــراكة�

�فــي�تطويــر�حلــول�أنظمــة�املعلومــات�اجلغرافيــة�
ً
مــع�Esri�Global�Inc،�الشــركة�الرائــدة�عامليــا

(GIS).�وقــد�مت�دمــج�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة��SDG�Data�Hubمــع�مركــز�البيانــات�

العاملــي�التابــع�إلدارة�الشــؤون�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�(UNDESA)،�ونظــام�املعلومــات�املوّحــد�

لــألمم�املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�(FIS4SDGs)،�انظــر�املربــع�2).�يدعــم�

املركــز�البيانــات�املفتوحــة�والشــراكات�املســتدامة،�ويعمــل�كأداة�تعليميــة�تعالــج�نقــص�الوعــي�

العــام�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�خــالل�البيانــات�اجلغرافيــة�واملكانيــة�املفتوحــة�وتبســيط�

البيانــات�واملبــادرات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة.�مــن�خــالل�التكامــل،�يقــوم�مركــز�
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بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�بتغذيــة�نظــام�املعلومــات�

املوّحــد�لــألمم�املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�(FIS4SDGs)�ببيانــات�مؤشــرات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�والبيانــات�املبســطة�واملبــادرات�الرئيســية�مــن�جميــع�أنحــاء�اإلمــارات�

�.(FCSA�2018ــة�للتنافســية�واإلحصــاء� ــة�االحتادي ــة�املتحــدة�(الهيئ العربي

ــد�مــن� ــى�إلهــام�عقــد�العدي ــة�املســتدامة��SDG�Data�Hubإل ــات�أهــداف�التنمي يســعى�مركــز�بيان

الشــراكات�بــني�القطاعــني�العــام�واخلــاص�مــع�االســتفادة�مــن�مبــادئ�منصــة�نظــام�املعلومــات�

اجلغرافيــة��GISعلــى�الويــب:�فهــو�يســمح�باالتصــال�بــني�البيانــات�مــن�مصــادر�ومنظمــات�متعــددة،�

ــات�الوصــول�بــني�احلكومــة�والقطاعــات�واملجتمــع،� ــات�املفتوحــة�وإمكان ــادل�البيان ممــا�يعــزز�تب

ــاع�القــرارات.�يدعــم�مركــز�البيانــات�تنفيــذ�أهــداف�التنميــة�
ّ
ما�مــن�شــأنه�دعــم�السياســة�وصن

املســتدامة�مــن�خــالل�مشــاركة�البيانــات�املبســطة�واملحللــة�واملبــادرات�وعناصر�الوســائط�وبيانات�

املؤشــرات�علــى�مســتوى�كل�إمــارة.

�FIS4SDGs�-اإلطار�2:�نظام�املعلومات�املوّحد�لألمم�املتحدة�فيما�يتعلق�بأهداف�التنمية�املستدامة�

نظــام�املعلومــات�املوّحــد�لــألمم�املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�(FIS4SDGs)�هــي�مبــادرة�تقودهــا�إدارة�الشــؤون�

�.(UNSD�2019bو�UN�2019انظــر�)�.Esri�Global�Incبالتعــاون�مــع��،(UNDESA)االقتصاديــة�واالجتماعيــة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�

تســتخدم�املبــادرة�أحــدث�أنظمــة�املعلومــات�اجلغرافيــة�(GIS)�املســتندة�إلــى�الويــب.�يعمــل�النظــام�علــى�تعزيــز�إدراج�وتوافــر�

وســهولة�اســتخدام�اإلحصــاءات�اجلغرافيــة�الرســمية�وغيرهــا�مــن�مصــادر�البيانــات�مــن�أجــل�دعــم�مكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�

اع�القرار�على�املستويات�الوطنية�وحتت�الوطنية�واإلقليمية�والعاملية�في�حتقيق�أهداف�التنمية�املستدامة.�
ّ
وصن
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باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يتطلــب�تنفيــذ�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مشــاركة�اســتباقية�بــني�جميــع�

القطاعــات،�مبــا�فــي�ذلــك�املجتمــع�املدنــي.�وملعاجلــة�هــذا�املســألة،�طرحــت�الهيئــة�االحتاديــة�

للتنافســية�واإلحصــاء��FCSAعنصــر�املبــادرة�العامليــة�فــي�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

SDG�Data�Hub،�والــذي�يســعى�إلــى�تشــجيع�جميــع�القطاعــات�علــى�اإلســهامات�الفعالــة�ومشــاركة�

ــر�وحــدة�املبــادرات�فــي�مركــز�
ّ
�مــع�شــعبة�اإلحصــاء�بــاألمم�املتحــدة�(UNSD).�توف

ً
املبــادرات�مباشــرة

بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة��SDG�Data�Hubأداة�للمســاعدة�فــي�حتويــل�التطلعــات�إلــى�

مبــادرات�(انظــر�الشــكل�16)،�مــع�خلــق�الوعــي�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة.�تعكس�كل�مبادرة�كيفية�

تعامــل�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�مــع�هــدف�واحــد�أو�أكثــر�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�-�

�علــى�ذلك،�
ً
ــى�أي�دولــة�أو�منظمــة�فــي�جميــع�العالــم�نهــج�مماثــل�لتبــادل�املعلومــات.�عــالوة

ّ
ميكــن�تتبن

تأمــل�الهيئــة�االحتاديــة�للتنافســية�واإلحصــاء��FCSAلتعزيــز�املشــاركة�العامــة�مــن�خــالل�توجيــه�

الدعــوات�إلــى�العمــل�عبــر�تقــدمي�اســتطالعات�رأي�ضمــن�عنصــر�املبــادرات�فــي�مركــز�البيانــات.�

الشكل��16|�ملحة�عن�مركز�بيانات�أهداف�التنمية�املستدامة�في�اإلمارات�العربية�املتحدة�

http://sdgsuae-fcsa.opendata.arcgis.com�،مركز�بيانات�أهداف�التنمية�املستدامة�في�اإلمارات�العربية�املتحدة
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مــن�أجــل�تنفيــذ�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بنجــاح،�عملــت�الهيئــة�االحتاديــة�

لــألمم� املوّحــد� املعلومــات� (نظــام� رائــدة� عامليــة� مبــادرة� وضــع� علــى� واإلحصــاء� للتنافســية�

املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�FIS4SDGs)�وإقامــة�شــراكة�عامليــة�لالنضمــام�

إلــى�املبــادرة.�بعــد�توقيــع�الشــراكة�مــع�Esri�Global�Inc.،�حــددت�الهيئــة�االحتاديــة�للتنافســية�

واإلحصــاء�و�Esriنطــاق�عمــل�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�شــمل�النطــاق�جاهزيــة�

البيانــات،�والبيانــات�املرجعيــة�اجلغرافيــة�املكانيــة�علــى�مســتوى�اإلمــارة�أو�البلديــة،�ومصــادر�

البيانــات�املفتوحــة،�وكذلــك�تقــدمي�التقاريــر�إلــى�شــعبة�اإلحصــاء�بــاألمم�املتحــدة�UNSD.�مت�

تضمــني�حتديــد�البيانــات�املبســطة�واملبــادرات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�هــذه�

املرحلــة.�لذلــك،�كانــت�مهمــة�أصحــاب�املصلحــة�فــي�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�ثالثيــة�

املســاعي:�توافــر�البيانــات،�وتبســيط�البيانــات،�واملبــادرات.�شــمل�تطويــر�محتــوى�مركــز�بيانــات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ما�يلــي:�

�بيانات�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�على�مستوى�اإلمارة؛� أ)�

�وتبســيط�البيانــات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�والتــي�تتكــون�مــن�بيانــات� ب)�

كالهمــا؛� أو� اإلمــارة� أو� البلــد� مســتوى� علــى� مهمــة�

�وتلخيــص�املبــادرات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــع�التركيــز�علــى�هــدف� ج)�

املبــادرة�وكيفيــة�تنفيذهــا�مــن�خــالل�املشــاريع�والسياســات�املقترنــة�بخريطــة�تفاعليــة�

إليصــال�الصــورة�املتعلقــة�باالســتدامة�أو�مــع�اســتبيان�للمســاعدة�فــي�فهــم�تصــورات�

املجتمــع؛� وتفضيــالت�

�وتوفيــر�محتــوى�وســائط�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الــذي�يســمح�للزائريــن�مبعرفــة� د)�

املزيــد�عــن�الفعاليــات�واملبــادرات،�واملشــاركة�مــن�خــالل�االســتطالعات�ومشــاهدة�

الوزاريــة.� الفيديــو� مقاطــع�

نعتقــد�أن�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�سيســاعد�علــى�زيــادة�الوعــي�املجتمعــي�

ــي�ممارســات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�باســتخدام�التكنولوجيــا�الذكيــة�لتعميــم�
ّ
وتشــجيع�تبن

التنميــة�التــي�تعتمــد�علــى�البيانــات�مــن�خــالل�تبســيط�وحتليــل�البيانــات�واملبــادرات.�مت�الترحيــب�

مبركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الــذي�حظــي�باالعتــراف�والتقديــر�مــن�قبــل�منظمــة�

األمم�املتحــدة�والعديــد�مــن�املحافــل�الدوليــة�األخــرى�بصفتــه�مــن�أفضــل�املمارســات�العامليــة�مــن�

ــد�لــألمم�املتحــدة� ــة�املســتدامة�مــع�نظــام�املعلومــات�املوّح ــادرات�أهــداف�التنمي خــالل�ربــط�مب

فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�(FIS4SDGs).�مت�إنشــاء�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�ملواصلــة�التوســع�مــن�خــالل�النهــج�نفســه�املتمثــل�فــي�عقــد�شــراكات�متعــددة�األطــراف�

وإشــراك�املجتمــع�بأســره.�

�يســتضيف�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�املجمــل��6مبــادرات�
ً
فــي�اخلتــام،�حاليــا

ــاع�القــرارات�والسياســات�مــن�
ّ
ــن�املركــز�صن

ّ
�و�9شــروحات�للبيانــات،�وبذلــك،�ميك

ً
و�25مؤشــرا

�
ً
اتخــاذ�قــرارات�وطــرح�توصيــات�مســتنيرة�بنــاًء�علــى�بيانــات�وإحصائيــات�مفصلــة�ومناســبة�زمنيــا

ومتــاح�الوصــول�إليهــا.�تقــوم�مبــادرات�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بتســليط�الضــوء�
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باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يتطلــب�تنفيــذ�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مشــاركة�اســتباقية�بــني�جميــع�

القطاعــات،�مبــا�فــي�ذلــك�املجتمــع�املدنــي.�وملعاجلــة�هــذا�املســألة،�طرحــت�الهيئــة�االحتاديــة�

للتنافســية�واإلحصــاء��FCSAعنصــر�املبــادرة�العامليــة�فــي�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

SDG�Data�Hub،�والــذي�يســعى�إلــى�تشــجيع�جميــع�القطاعــات�علــى�اإلســهامات�الفعالــة�ومشــاركة�

ــر�وحــدة�املبــادرات�فــي�مركــز�
ّ
�مــع�شــعبة�اإلحصــاء�بــاألمم�املتحــدة�(UNSD).�توف

ً
املبــادرات�مباشــرة

بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة��SDG�Data�Hubأداة�للمســاعدة�فــي�حتويــل�التطلعــات�إلــى�

مبــادرات�(انظــر�الشــكل�16)،�مــع�خلــق�الوعــي�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة.�تعكس�كل�مبادرة�كيفية�

تعامــل�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�مــع�هــدف�واحــد�أو�أكثــر�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�-�

�علــى�ذلك،�
ً
ــى�أي�دولــة�أو�منظمــة�فــي�جميــع�العالــم�نهــج�مماثــل�لتبــادل�املعلومــات.�عــالوة

ّ
ميكــن�تتبن

تأمــل�الهيئــة�االحتاديــة�للتنافســية�واإلحصــاء��FCSAلتعزيــز�املشــاركة�العامــة�مــن�خــالل�توجيــه�

الدعــوات�إلــى�العمــل�عبــر�تقــدمي�اســتطالعات�رأي�ضمــن�عنصــر�املبــادرات�فــي�مركــز�البيانــات.�

الشكل��16|�ملحة�عن�مركز�بيانات�أهداف�التنمية�املستدامة�في�اإلمارات�العربية�املتحدة�

http://sdgsuae-fcsa.opendata.arcgis.com�،مركز�بيانات�أهداف�التنمية�املستدامة�في�اإلمارات�العربية�املتحدة
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مــن�أجــل�تنفيــذ�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بنجــاح،�عملــت�الهيئــة�االحتاديــة�

لــألمم� املوّحــد� املعلومــات� (نظــام� رائــدة� عامليــة� مبــادرة� وضــع� علــى� واإلحصــاء� للتنافســية�

املتحــدة�فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�FIS4SDGs)�وإقامــة�شــراكة�عامليــة�لالنضمــام�

إلــى�املبــادرة.�بعــد�توقيــع�الشــراكة�مــع�Esri�Global�Inc.،�حــددت�الهيئــة�االحتاديــة�للتنافســية�

واإلحصــاء�و�Esriنطــاق�عمــل�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�شــمل�النطــاق�جاهزيــة�

البيانــات،�والبيانــات�املرجعيــة�اجلغرافيــة�املكانيــة�علــى�مســتوى�اإلمــارة�أو�البلديــة،�ومصــادر�

البيانــات�املفتوحــة،�وكذلــك�تقــدمي�التقاريــر�إلــى�شــعبة�اإلحصــاء�بــاألمم�املتحــدة�UNSD.�مت�

تضمــني�حتديــد�البيانــات�املبســطة�واملبــادرات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�هــذه�

املرحلــة.�لذلــك،�كانــت�مهمــة�أصحــاب�املصلحــة�فــي�دولــة�اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�ثالثيــة�

املســاعي:�توافــر�البيانــات،�وتبســيط�البيانــات،�واملبــادرات.�شــمل�تطويــر�محتــوى�مركــز�بيانــات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ما�يلــي:�

�بيانات�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�على�مستوى�اإلمارة؛� أ)�

�وتبســيط�البيانــات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�والتــي�تتكــون�مــن�بيانــات� ب)�

كالهمــا؛� أو� اإلمــارة� أو� البلــد� مســتوى� علــى� مهمــة�

�وتلخيــص�املبــادرات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــع�التركيــز�علــى�هــدف� ج)�

املبــادرة�وكيفيــة�تنفيذهــا�مــن�خــالل�املشــاريع�والسياســات�املقترنــة�بخريطــة�تفاعليــة�

إليصــال�الصــورة�املتعلقــة�باالســتدامة�أو�مــع�اســتبيان�للمســاعدة�فــي�فهــم�تصــورات�

املجتمــع؛� وتفضيــالت�

�وتوفيــر�محتــوى�وســائط�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الــذي�يســمح�للزائريــن�مبعرفــة� د)�

املزيــد�عــن�الفعاليــات�واملبــادرات،�واملشــاركة�مــن�خــالل�االســتطالعات�ومشــاهدة�

الوزاريــة.� الفيديــو� مقاطــع�

نعتقــد�أن�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�سيســاعد�علــى�زيــادة�الوعــي�املجتمعــي�

ــي�ممارســات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�باســتخدام�التكنولوجيــا�الذكيــة�لتعميــم�
ّ
وتشــجيع�تبن

التنميــة�التــي�تعتمــد�علــى�البيانــات�مــن�خــالل�تبســيط�وحتليــل�البيانــات�واملبــادرات.�مت�الترحيــب�

مبركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الــذي�حظــي�باالعتــراف�والتقديــر�مــن�قبــل�منظمــة�

األمم�املتحــدة�والعديــد�مــن�املحافــل�الدوليــة�األخــرى�بصفتــه�مــن�أفضــل�املمارســات�العامليــة�مــن�

ــد�لــألمم�املتحــدة� ــة�املســتدامة�مــع�نظــام�املعلومــات�املوّح ــادرات�أهــداف�التنمي خــالل�ربــط�مب

فيمــا�يتعلــق�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�(FIS4SDGs).�مت�إنشــاء�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�ملواصلــة�التوســع�مــن�خــالل�النهــج�نفســه�املتمثــل�فــي�عقــد�شــراكات�متعــددة�األطــراف�

وإشــراك�املجتمــع�بأســره.�

�يســتضيف�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�املجمــل��6مبــادرات�
ً
فــي�اخلتــام،�حاليــا

ــاع�القــرارات�والسياســات�مــن�
ّ
ــن�املركــز�صن

ّ
�و�9شــروحات�للبيانــات،�وبذلــك،�ميك

ً
و�25مؤشــرا

�
ً
اتخــاذ�قــرارات�وطــرح�توصيــات�مســتنيرة�بنــاًء�علــى�بيانــات�وإحصائيــات�مفصلــة�ومناســبة�زمنيــا

ومتــاح�الوصــول�إليهــا.�تقــوم�مبــادرات�مركــز�بيانــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بتســليط�الضــوء�
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 … تقوم�مبادرات�مركز�
بيانات�أهداف�التنمية�

املستدامة�بتسليط�الضوء�
على�أعمال�مختلف�الكيانات�

املشاركة�في�تنفيذ�أهداف�
التنمية�املستدامة�…

ــة�املســتدامة.�يعمــل�املركــز� ــذ�أهــداف�التنمي ــات�املشــاركة�فــي�تنفي ــف�الكيان ــى�أعمــال�مختل عل

�كمســتودع�للمعرفــة�لعــدد�مــن�أفضــل�املمارســات�فــي�هــذا�الصــدد.�وتأمــل�الهيئــة�االحتاديــة�
ً
أيضــا

�باالتبــاع،�
ً
�جديــرا

ً
للتنافســية�واإلحصــاء�أن�يكــون�عنصــر�املبــادرات�فــي�مركــز�البيانــات�منوذجــا

�علــى�ذلــك،�أثبتــت�عمليــة�إنشــاء�مركــز�البيانــات�أن�هنــاك�
ً
ويلهــم�العالــم�كلــه�لتكــراره.�عــالوة

رغبــة�شــديدة�فــي�املشــاركة�علــى�مســتوى�القطــاع�وتدشــني�نظــام�مركــزي�يعــرض�تقــدم�وإجنــازات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.

ملزيــد�مــن�املعلومــات�حــول�كيفيــة�املشــاركة�واملســاهمة،�ُيرجــى�التواصــل�علــى�البريــد�التالــي:�

�sdgs@fcsa.gov.ae
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 … ال�يزال�مؤشر�املعرفة�
العاملي��GKIهو�املؤشر�

الوحيد�الذي�يقيس�املعرفة�
على�املستوى�العاملي�…

2-6-��توافر�البيانات�في�املنطقة�العربية�من�خالل�عدسة�منظور�
مشروع�املعرفة�التابع�لبرنامج�األمم�املتحدة�اإلهتائي�-�

مؤسسة�محمد�بن�راشد�آل�مكتوم�للمعرفة

التنميــة� أهــداف� تنفيــذ� دعــم� فــي� �
ً
رئيســيا �

ً
دورا والدقيقــة� واملتيســرة� املتاحــة� البيانــات� تــؤدي�

املســتدامة.�علــى�نطــاق�أوســع،�البيانــات�بالغــة�األهميــة�فــي�حتســني�أداء�وفاعليــة�اخلدمــات�

وإجنــاز�املشــاريع�بشــكل�عــام�فــي�قطاعــات�متعــددة.�وعلــى�غــرار�العديــد�مــن�املناطــق�الناميــة�

األخــرى�فــي�العالــم،�ال�تــزال�املنطقــة�العربيــة�تواجــه�حتديــات�تتعلــق�بتوافــر�البيانــات�وجودتهــا.�

واجــه�مشــروع�املعرفــة�(http://knowledge4all.org)�حتدياتــه�اخلاصــة�فــي�هــذا�الصــدد،�ولكنــه�

ــول�لهــذه�املشــاكل�والتــي�سنناقشــها�فــي�هــذا�املقــال.� �احلل
ً
ابتكــر�أيضــا

حتديات�البيانات�اإلقليمية

مشــروع�املعرفــة�هــو�مبــادرة�مشــتركة�بــني�برنامــج�األمم�املتحــدة�اإلمنائــي�(UNDP)�ومؤسســة�

محمــد�بــن�راشــد�آل�مكتــوم�للمعرفــة�(MBRF)،�ويعمــل�علــى�نشــر�املعرفــة�بــني�األفــراد�وبنــاء�

ــذي�مت�إنشــاؤه�عــام��2007 ــة�وخارجهــا.�قــام�املشــروع،�ال مجتمعــات�املعرفــة�فــي�املنطقــة�العربي

بتطويــر�العديــد�مــن�املنتجــات�املعرفيــة�مــع�مراعــاة�هــذا�الهــدف،�مبــا�فــي�ذلــك�تقاريــر�املعرفــة�

�knowledge4allالعربية،�ومؤشــر�املعرفة�العربية،�ومؤشــر�القراءة�العربية،�وبوابة�املعرفة�للجميع�

،�تقريــر�مســتقبل�املعرفــة.
ً
والتطبيــق�املحمــول،�ومؤشــر�املعرفــة�العاملــي،�ومؤخــرا

مؤشــر�املعرفــة�العاملــي�(GKI)�هــو�أداة�منهجيــة�تهــدف�إلــى�التأكيــد�علــى�الــدور�االســتراتيجي�

ــاع�السياســات�
ّ
للمعرفــة�كمفهــوم�متعــدد�األبعــاد،�وأهميــة�قيــاس�وإدارة�املعرفــة،�وتوجيــه�صن

�علــى�مختلــف�اجلوانب�من�السياســات�
ً
والباحثــني�واملجتمــع�املدنــي�والقطــاع�اخلــاص�للتعــاون�معــا

لتهيئــة�مجتمــع�قائــم�علــى�املعرفــة.

.�كان�إنشــاء�مؤشــر�
ً
�ويغطــي�أكثــر�مــن��130دولــة

ً
يتكــّون�مؤشــر�املعرفــة�العاملــي��GKIمــن��133متغيــرا

�بعــدة�قيــود�علــى�البيانــات،�أهمهــا�عــدم�توفــر�بيانــات�كافيــة�(أي�غيــاب�
ً
املعرفــة�العاملــي��GKIمقيــدا

البيانــات�املتاحــة�للجمهــور)،�وضعــف�تغطيــة�البيانــات�(أي�عــدم�توفــر�البيانــات�لعــدد�كبيــر�مــن�

�مــن�املتغيــرات�التــي�مــن�شــأنها�
ً
�أكثــر�شــموال

ً
البلــدان).�يتضمــن�النمــوذج�املثالــي�للمؤشــر�مجموعــة

�ملجتمعــات�املعرفــة.�ومــع�ذلــك،�فــإن�سلســلة�قيــود�البيانــات�املذكــورة�حالــت�دون�
ً
�كلّيــة

ً
أن�تتيــح�نظــرة

إنشــاء�هــذا�النمــوذج�"املثالــي".�وبالرغــم�مــن�ذلــك،�ال�يــزال�مؤشــر�املعرفــة�العاملــي��GKIهــو�املؤشــر�

الوحيــد�الــذي�يقيــس�املعرفــة�علــى�املســتوى�العاملــي،�مــع�تطبيــق�حتديثــات�ســنوية�وتعديــالت�علــى�

�للتكيــف�مــع�حتديــات�وأولويــات�املعرفــة�العامليــة�ســريعة�التغيــر.
ً
املنهجيــة�كلمــا�كان�ذلــك�ضروريــا

بالنســبة�للمؤشــرات�املركبــة�مثــل�مؤشــر�املعرفــة�العاملــي�GKI،�ميثــل�تدنــي�توافــر�البيانات�وإمكانية�

�
ً
�فقــط�مــن�جملــة��22بلــدا

ً
الوصــول�إليهــا�عقبــات�كبيــرة�خاصــة�للبلــدان�العربيــة�حيــث�بلــغ��14بلــدا

احلــد�األدنــى�ملتطلبــات�تغطيــة�البيانــات�التــي�حددتهــا�املنهجيــة�اإلحصائيــة�لـــمؤشر�املعرفــة�

العاملــي��GKIإلدراجهــا�باملؤشــر�(UNDP and MBRF 2019).�إلــى�جانــب�ذلــك،�وباملقارنــة�مــع�املناطــق�

األخــرى،�حتظــى�املنطقــة�العربيــة�بأقــل�تغطيــة�للبيانــات�علــى�مســتوى�متغيــرات�املؤشــر،�حيــث�
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 … تقوم�مبادرات�مركز�
بيانات�أهداف�التنمية�

املستدامة�بتسليط�الضوء�
على�أعمال�مختلف�الكيانات�

املشاركة�في�تنفيذ�أهداف�
التنمية�املستدامة�…

ــة�املســتدامة.�يعمــل�املركــز� ــذ�أهــداف�التنمي ــات�املشــاركة�فــي�تنفي ــف�الكيان ــى�أعمــال�مختل عل

�كمســتودع�للمعرفــة�لعــدد�مــن�أفضــل�املمارســات�فــي�هــذا�الصــدد.�وتأمــل�الهيئــة�االحتاديــة�
ً
أيضــا

�باالتبــاع،�
ً
�جديــرا

ً
للتنافســية�واإلحصــاء�أن�يكــون�عنصــر�املبــادرات�فــي�مركــز�البيانــات�منوذجــا

�علــى�ذلــك،�أثبتــت�عمليــة�إنشــاء�مركــز�البيانــات�أن�هنــاك�
ً
ويلهــم�العالــم�كلــه�لتكــراره.�عــالوة

رغبــة�شــديدة�فــي�املشــاركة�علــى�مســتوى�القطــاع�وتدشــني�نظــام�مركــزي�يعــرض�تقــدم�وإجنــازات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.

ملزيــد�مــن�املعلومــات�حــول�كيفيــة�املشــاركة�واملســاهمة،�ُيرجــى�التواصــل�علــى�البريــد�التالــي:�

�sdgs@fcsa.gov.ae
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 … ال�يزال�مؤشر�املعرفة�
العاملي��GKIهو�املؤشر�

الوحيد�الذي�يقيس�املعرفة�
على�املستوى�العاملي�…

2-6-��توافر�البيانات�في�املنطقة�العربية�من�خالل�عدسة�منظور�
مشروع�املعرفة�التابع�لبرنامج�األمم�املتحدة�اإلهتائي�-�

مؤسسة�محمد�بن�راشد�آل�مكتوم�للمعرفة

التنميــة� أهــداف� تنفيــذ� دعــم� فــي� �
ً
رئيســيا �

ً
دورا والدقيقــة� واملتيســرة� املتاحــة� البيانــات� تــؤدي�

املســتدامة.�علــى�نطــاق�أوســع،�البيانــات�بالغــة�األهميــة�فــي�حتســني�أداء�وفاعليــة�اخلدمــات�

وإجنــاز�املشــاريع�بشــكل�عــام�فــي�قطاعــات�متعــددة.�وعلــى�غــرار�العديــد�مــن�املناطــق�الناميــة�

األخــرى�فــي�العالــم،�ال�تــزال�املنطقــة�العربيــة�تواجــه�حتديــات�تتعلــق�بتوافــر�البيانــات�وجودتهــا.�

واجــه�مشــروع�املعرفــة�(http://knowledge4all.org)�حتدياتــه�اخلاصــة�فــي�هــذا�الصــدد،�ولكنــه�

ــول�لهــذه�املشــاكل�والتــي�سنناقشــها�فــي�هــذا�املقــال.� �احلل
ً
ابتكــر�أيضــا

حتديات�البيانات�اإلقليمية

مشــروع�املعرفــة�هــو�مبــادرة�مشــتركة�بــني�برنامــج�األمم�املتحــدة�اإلمنائــي�(UNDP)�ومؤسســة�

محمــد�بــن�راشــد�آل�مكتــوم�للمعرفــة�(MBRF)،�ويعمــل�علــى�نشــر�املعرفــة�بــني�األفــراد�وبنــاء�

ــذي�مت�إنشــاؤه�عــام��2007 ــة�وخارجهــا.�قــام�املشــروع،�ال مجتمعــات�املعرفــة�فــي�املنطقــة�العربي

بتطويــر�العديــد�مــن�املنتجــات�املعرفيــة�مــع�مراعــاة�هــذا�الهــدف،�مبــا�فــي�ذلــك�تقاريــر�املعرفــة�

�knowledge4allالعربية،�ومؤشــر�املعرفة�العربية،�ومؤشــر�القراءة�العربية،�وبوابة�املعرفة�للجميع�

،�تقريــر�مســتقبل�املعرفــة.
ً
والتطبيــق�املحمــول،�ومؤشــر�املعرفــة�العاملــي،�ومؤخــرا

مؤشــر�املعرفــة�العاملــي�(GKI)�هــو�أداة�منهجيــة�تهــدف�إلــى�التأكيــد�علــى�الــدور�االســتراتيجي�

ــاع�السياســات�
ّ
للمعرفــة�كمفهــوم�متعــدد�األبعــاد،�وأهميــة�قيــاس�وإدارة�املعرفــة،�وتوجيــه�صن

�علــى�مختلــف�اجلوانب�من�السياســات�
ً
والباحثــني�واملجتمــع�املدنــي�والقطــاع�اخلــاص�للتعــاون�معــا

لتهيئــة�مجتمــع�قائــم�علــى�املعرفــة.

.�كان�إنشــاء�مؤشــر�
ً
�ويغطــي�أكثــر�مــن��130دولــة

ً
يتكــّون�مؤشــر�املعرفــة�العاملــي��GKIمــن��133متغيــرا

�بعــدة�قيــود�علــى�البيانــات،�أهمهــا�عــدم�توفــر�بيانــات�كافيــة�(أي�غيــاب�
ً
املعرفــة�العاملــي��GKIمقيــدا

البيانــات�املتاحــة�للجمهــور)،�وضعــف�تغطيــة�البيانــات�(أي�عــدم�توفــر�البيانــات�لعــدد�كبيــر�مــن�

�مــن�املتغيــرات�التــي�مــن�شــأنها�
ً
�أكثــر�شــموال

ً
البلــدان).�يتضمــن�النمــوذج�املثالــي�للمؤشــر�مجموعــة

�ملجتمعــات�املعرفــة.�ومــع�ذلــك،�فــإن�سلســلة�قيــود�البيانــات�املذكــورة�حالــت�دون�
ً
�كلّيــة

ً
أن�تتيــح�نظــرة

إنشــاء�هــذا�النمــوذج�"املثالــي".�وبالرغــم�مــن�ذلــك،�ال�يــزال�مؤشــر�املعرفــة�العاملــي��GKIهــو�املؤشــر�

الوحيــد�الــذي�يقيــس�املعرفــة�علــى�املســتوى�العاملــي،�مــع�تطبيــق�حتديثــات�ســنوية�وتعديــالت�علــى�

�للتكيــف�مــع�حتديــات�وأولويــات�املعرفــة�العامليــة�ســريعة�التغيــر.
ً
املنهجيــة�كلمــا�كان�ذلــك�ضروريــا

بالنســبة�للمؤشــرات�املركبــة�مثــل�مؤشــر�املعرفــة�العاملــي�GKI،�ميثــل�تدنــي�توافــر�البيانات�وإمكانية�

�
ً
�فقــط�مــن�جملــة��22بلــدا

ً
الوصــول�إليهــا�عقبــات�كبيــرة�خاصــة�للبلــدان�العربيــة�حيــث�بلــغ��14بلــدا

احلــد�األدنــى�ملتطلبــات�تغطيــة�البيانــات�التــي�حددتهــا�املنهجيــة�اإلحصائيــة�لـــمؤشر�املعرفــة�

العاملــي��GKIإلدراجهــا�باملؤشــر�(UNDP and MBRF 2019).�إلــى�جانــب�ذلــك،�وباملقارنــة�مــع�املناطــق�

األخــرى،�حتظــى�املنطقــة�العربيــة�بأقــل�تغطيــة�للبيانــات�علــى�مســتوى�متغيــرات�املؤشــر،�حيــث�
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 … لعدم�توفر�البيانات�
عواقب�على�عملية�صنع�

القرار�…

متــت�اإلفــادة�عــن�حوالــي�٪�86مــن�نقــاط�البيانــات�فــي��14دولــة�عربيــة،�متفاوتــة�فيمــا�بينهــا�-�

�من�املتوسط�العاملي�البالغ�90,15٪.�
ً
وهذا�أقل�كثيرا

ــات� ــر�مــن�البيان ــات�املتوفــرة؛�حيــث�تســتند�الكثي �بجــودة�البيان
ً
ــات�أيضــا ــات�البيان ترتبــط�حتدي

الســائدة�إلــى�االســتطالعات�والتصــّورات�واآلراء،�وبالتالــي،�تســّجل�أحجــام�عينــات�صغيــرة�

�بالســلوكيات�الفرديــة�-�وبعبــارة�أخــرى،�فــإن�املتغيــرات�التــي�
ً
�ال�متثــل�الســكان�وتتأثــر�جــدا

ً
نســبيا

تســتند�إلــى�اســتطالعات�الــرأي�تعّبــر�عــن�وجهــات�نظــر�العينــة�املدروســة�نحــو�موضــوع�محــدد،�

بغــض�النظــر�عــن�املوقــف.

إشراك�املكاتب�اإلحصائية�في�العمل

بيانــات�ســليمة�التخــاذ� توفيــر� فــي� �
ً
�جوهريــا

ً
دورا �(NSOs) الوطنيــة� تــؤدي�مكاتــب�اإلحصــاء�

القــرارات.�تتضمــن�إحــدى�مهامهــا�التنســيق�مــع�املنظمــات�الدوليــة�لوضــع�املعاييــر�املرجعيــة،�

وتوحيــد�املفاهيــم�والتعاريــف�اإلحصائيــة،�وضمــان�اجلــودة.�وال�تــزال�املنطقــة�العربيــة�تواجــه�

ــؤدي�اإلخفــاق�فــي�مواءمــة� ــرة،�ي ،�فــي�حــاالت�كثي
ً
ــات�فــي�هــذا�الصــدد.�أوال �مــن�التحدي

ً
عــددا

�،
ً
ــا .�ثاني

ً
ــا ــة�دولي ــة�للمقارن ــر�قابل ــات�غي ــى�جمــع�بيان ــة�إل ــات�الدولي ــة�مــع�املنهجي ــر�الوطني املعايي

�ما�يكــون�ملكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�نطــاق�عمــل�محــدود،�ممــا�مينعهــم�
ً
غالبــا

مــن�جتميــع�بيانــات�لبعــض�أبــرز�مجــاالت�التنميــة�املســتدامة،�مثــل�الفســاد�أو�كثافــة�اســتهالك�

،�ال�يتــم�فــي�كثيــر�مــن�األحيــان�إبــالغ�مكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�بشــكل�منهجــي�
ً
ــا الطاقــة.�ثالث

بالبيانــات�الضخمــة�التــي�تنشــأ�عــن�القطــاع�اخلــاص�فــي�املنطقــة�ومختلــف�املؤسســات�احلكوميــة�

ــم�اإلبــالغ�عــن�جميــع�املعــارف�املتاحــة�وتبادلهــا. وغيــر�احلكوميــة�األخــرى،�وبالتالــي،�ال�يت

تشــمل�التدابيــر�املمكنــة�لدعــم�مكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�فــي�جهودها�جلمع�البيانــات�ومواءمتها:�

الوطنيــة�نفســها،�وتفويــض� البحــوث�ومكاتــب�اإلحصــاء� لــكل�مــن� التمويــل�احلكومــي� حشــد�

ــن�فــي� ــة�وأصحــاب�املصلحــة�اآلخري ــوكاالت�احلكومي ــني�ال ــات�ب ــادل�البيان وتشــجيع�وضمــان�تب

�فــي�منــع�
ً
إطــار�البيانــات.�إن�العمــل�علــى�حتقيــق�الســالم�واالســتقرار�اإلقليميــني�سيســاعد�أيضــا

هجــرة�األدمغــة�مــن�املنطقــة�ودعــم�االحتفــاظ�بالقــدرات�املتعلقــة�بالبيانــات�فــي�البلــدان�العربيــة�

وزيــادة�مســتوى�تعزيزهــا.

نحو�صنع�القرار�القائم�على�البيانات

لعــدم�توفــر�البيانــات�عواقــب�علــى�عمليــة�صنــع�القــرار:�فيمكــن�أن�يــؤدي�إلــى�اتخــاذ�قــرارات�

ســيئة�لهــا�تأثيــر�وخيــم�مباشــر�علــى�جــودة�أو�فاعليــة�أداء�املنظمــة�أو�احلكومــة�أو�البلــد.�وتــؤدي�

محدوديــة�البيانــات�إلــى�حتليــالت�خاطئــة،�والتــي�بدورهــا�تــؤدي�إلــى�اســتنتاجات�خاطئــة.�وميكــن�

�إلــى�نتائــج�غيــر�ممثلــة�للســكان�اخلاضعــني�للدراســة.�وميكــن�أن�يــؤدي�إلــى�ســوء�
ً
أن�تــؤدي�أيضــا

فهــم�األســباب�وراء�مشــكلة�أو�اجتاهــات�معينــة.�

�قيــاس�مبتكــرة�تكشــف�عــن�
َ
فــي�محاولــة�حلــل�مشــكلة�توفــر�البيانــات،�صمــم�مشــروُع�املعرفــة�أداة

قــوة�البيانــات�الضخمــة�فــي�الوقــت�احلقيقــي�علــى�توفيــر�بيانــات�متيســرة�الوصــول�فــي�الوقــت�

�(UNDP and MBRF 2018)�"املناســب.�وقــد�ظهــر�هــذا�فــي�الدراســة�التجريبيــة�"مســتقبل�املعرفــة
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 … إذا�مت�تسخير�البيانات�
الضخمة�في�الوقت�احلقيقي�

من�أجل�املنفعة،�فستتيح�
تطوير�حلول�مستنيرة�…

والتــي�تتحــرى�وعــي�بعــض�البلــدان�املختــارة�بالعراقيــل�التكنولوجيــة،�وبالتالــي�تســفر�عــن�كميــة�

ــاع�السياســات�والباحثــني�
ّ
هائلــة�مــن�البيانــات.�باســتخدام�هــذه�البيانــات،�أصبــح�مبقــدور�صن

املعرفــة� علــى� القائمــة� املجتمعــات� لبنــاء� البلــدان� اســتعداد� دراســة� اآلن� املصلحــة� وأصحــاب�

واحلفــاظ�عليهــا.�ال�تــزال�الدراســة�التجريبيــة�فــي�مرحلتهــا�التمهيديــة،�وتشــير�إلــى�أن�دولــة�

اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�واململكــة�العربيــة�الســعودية�حتتــالن�مركــز�الصــدارة�فــي�املنطقــة�مبــا�

�أخــرى�تواجــه�املزيــد�مــن�التحديــات�فــي�
ً
يؤهلهمــا�للقيــادة�فــي�املســتقبل،�فــي�حــني�يبــدو�أن�بلدانــا

التكيــف�مــع�التغيــرات�الســريعة�فــي�هــذا�املجــال.

ــة� ــى�املعرفــة�والنهــوض�بأهــداف�التنمي مــن�أجــل�تســريع�عمليــة�تطويــر�املجتمعــات�القائمــة�عل

املســتدامة�فــي�املنطقــة،�ستســتفيد�احلكومــات�وأصحــاب�املصلحــة�فــي�التنميــة�املســتدامة�مــن�

غيــر�احلكومــات�علــى�حــد�ســواء�مــن�االســتثمار�فــي�قــدرات�البيانــات�الضخمــة.�ومــن�أجــل�

أن�يحــدث�هــذا،�يجــب�متكــني�مكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�وتشــجيعها�علــى�االســتجابة�بشــكل�

اســتباقي�للتطــورات�التكنولوجيــة�الناشــئة.�توفــر�البيانــات�الضخمــة�كميــات�أكبــر�مــن�البيانــات�

مــن�مصــادر�بيانــات�متعــددة،�والتــي�متكــن�املكاتــب�اإلحصائيــة�مــن�تلبيــة�الطلــب�املتزايــد�علــى�

�التــي�ال�غنــى�عنهــا�لتصميــم�السياســات�وتقييمهــا.�فــإذا�
ً
البيانــات�املوثوقــة�واملناســبة�زمنيــا

ــول� مت�تســخير�البيانــات�الضخمــة�فــي�الوقــت�احلقيقــي�مــن�أجــل�املنفعــة،�فســتتيح�تطويــر�حل

مســتنيرة�لبعــض�أكثــر�حتديــات�العالــم�صعوبــة،�مبــا�فــي�ذلــك�الفقــر�أو�الكــوارث�الطبيعيــة،�

كما�ستســاعد�فــي�نهايــة�املطــاف�علــى�حتقيــق�خطــة�العــام�2030.

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية
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 … لعدم�توفر�البيانات�
عواقب�على�عملية�صنع�

القرار�…

متــت�اإلفــادة�عــن�حوالــي�٪�86مــن�نقــاط�البيانــات�فــي��14دولــة�عربيــة،�متفاوتــة�فيمــا�بينهــا�-�

�من�املتوسط�العاملي�البالغ�90,15٪.�
ً
وهذا�أقل�كثيرا

ــات� ــر�مــن�البيان ــات�املتوفــرة؛�حيــث�تســتند�الكثي �بجــودة�البيان
ً
ــات�أيضــا ــات�البيان ترتبــط�حتدي

الســائدة�إلــى�االســتطالعات�والتصــّورات�واآلراء،�وبالتالــي،�تســّجل�أحجــام�عينــات�صغيــرة�

�بالســلوكيات�الفرديــة�-�وبعبــارة�أخــرى،�فــإن�املتغيــرات�التــي�
ً
�ال�متثــل�الســكان�وتتأثــر�جــدا

ً
نســبيا

تســتند�إلــى�اســتطالعات�الــرأي�تعّبــر�عــن�وجهــات�نظــر�العينــة�املدروســة�نحــو�موضــوع�محــدد،�

بغــض�النظــر�عــن�املوقــف.

إشراك�املكاتب�اإلحصائية�في�العمل

بيانــات�ســليمة�التخــاذ� توفيــر� فــي� �
ً
�جوهريــا

ً
دورا �(NSOs) الوطنيــة� تــؤدي�مكاتــب�اإلحصــاء�

القــرارات.�تتضمــن�إحــدى�مهامهــا�التنســيق�مــع�املنظمــات�الدوليــة�لوضــع�املعاييــر�املرجعيــة،�

وتوحيــد�املفاهيــم�والتعاريــف�اإلحصائيــة،�وضمــان�اجلــودة.�وال�تــزال�املنطقــة�العربيــة�تواجــه�

ــؤدي�اإلخفــاق�فــي�مواءمــة� ــرة،�ي ،�فــي�حــاالت�كثي
ً
ــات�فــي�هــذا�الصــدد.�أوال �مــن�التحدي

ً
عــددا

�،
ً
ــا .�ثاني

ً
ــا ــة�دولي ــة�للمقارن ــر�قابل ــات�غي ــى�جمــع�بيان ــة�إل ــات�الدولي ــة�مــع�املنهجي ــر�الوطني املعايي

�ما�يكــون�ملكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�نطــاق�عمــل�محــدود،�ممــا�مينعهــم�
ً
غالبــا

مــن�جتميــع�بيانــات�لبعــض�أبــرز�مجــاالت�التنميــة�املســتدامة،�مثــل�الفســاد�أو�كثافــة�اســتهالك�

،�ال�يتــم�فــي�كثيــر�مــن�األحيــان�إبــالغ�مكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�بشــكل�منهجــي�
ً
ــا الطاقــة.�ثالث

بالبيانــات�الضخمــة�التــي�تنشــأ�عــن�القطــاع�اخلــاص�فــي�املنطقــة�ومختلــف�املؤسســات�احلكوميــة�

ــم�اإلبــالغ�عــن�جميــع�املعــارف�املتاحــة�وتبادلهــا. وغيــر�احلكوميــة�األخــرى،�وبالتالــي،�ال�يت

تشــمل�التدابيــر�املمكنــة�لدعــم�مكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�فــي�جهودها�جلمع�البيانــات�ومواءمتها:�

الوطنيــة�نفســها،�وتفويــض� البحــوث�ومكاتــب�اإلحصــاء� لــكل�مــن� التمويــل�احلكومــي� حشــد�

ــن�فــي� ــة�وأصحــاب�املصلحــة�اآلخري ــوكاالت�احلكومي ــني�ال ــات�ب ــادل�البيان وتشــجيع�وضمــان�تب

�فــي�منــع�
ً
إطــار�البيانــات.�إن�العمــل�علــى�حتقيــق�الســالم�واالســتقرار�اإلقليميــني�سيســاعد�أيضــا

هجــرة�األدمغــة�مــن�املنطقــة�ودعــم�االحتفــاظ�بالقــدرات�املتعلقــة�بالبيانــات�فــي�البلــدان�العربيــة�

وزيــادة�مســتوى�تعزيزهــا.

نحو�صنع�القرار�القائم�على�البيانات

لعــدم�توفــر�البيانــات�عواقــب�علــى�عمليــة�صنــع�القــرار:�فيمكــن�أن�يــؤدي�إلــى�اتخــاذ�قــرارات�

ســيئة�لهــا�تأثيــر�وخيــم�مباشــر�علــى�جــودة�أو�فاعليــة�أداء�املنظمــة�أو�احلكومــة�أو�البلــد.�وتــؤدي�

محدوديــة�البيانــات�إلــى�حتليــالت�خاطئــة،�والتــي�بدورهــا�تــؤدي�إلــى�اســتنتاجات�خاطئــة.�وميكــن�

�إلــى�نتائــج�غيــر�ممثلــة�للســكان�اخلاضعــني�للدراســة.�وميكــن�أن�يــؤدي�إلــى�ســوء�
ً
أن�تــؤدي�أيضــا

فهــم�األســباب�وراء�مشــكلة�أو�اجتاهــات�معينــة.�

�قيــاس�مبتكــرة�تكشــف�عــن�
َ
فــي�محاولــة�حلــل�مشــكلة�توفــر�البيانــات،�صمــم�مشــروُع�املعرفــة�أداة

قــوة�البيانــات�الضخمــة�فــي�الوقــت�احلقيقــي�علــى�توفيــر�بيانــات�متيســرة�الوصــول�فــي�الوقــت�

�(UNDP and MBRF 2018)�"املناســب.�وقــد�ظهــر�هــذا�فــي�الدراســة�التجريبيــة�"مســتقبل�املعرفــة
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 … إذا�مت�تسخير�البيانات�
الضخمة�في�الوقت�احلقيقي�

من�أجل�املنفعة،�فستتيح�
تطوير�حلول�مستنيرة�…

والتــي�تتحــرى�وعــي�بعــض�البلــدان�املختــارة�بالعراقيــل�التكنولوجيــة،�وبالتالــي�تســفر�عــن�كميــة�

ــاع�السياســات�والباحثــني�
ّ
هائلــة�مــن�البيانــات.�باســتخدام�هــذه�البيانــات،�أصبــح�مبقــدور�صن

املعرفــة� علــى� القائمــة� املجتمعــات� لبنــاء� البلــدان� اســتعداد� دراســة� اآلن� املصلحــة� وأصحــاب�

واحلفــاظ�عليهــا.�ال�تــزال�الدراســة�التجريبيــة�فــي�مرحلتهــا�التمهيديــة،�وتشــير�إلــى�أن�دولــة�

اإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�واململكــة�العربيــة�الســعودية�حتتــالن�مركــز�الصــدارة�فــي�املنطقــة�مبــا�

�أخــرى�تواجــه�املزيــد�مــن�التحديــات�فــي�
ً
يؤهلهمــا�للقيــادة�فــي�املســتقبل،�فــي�حــني�يبــدو�أن�بلدانــا

التكيــف�مــع�التغيــرات�الســريعة�فــي�هــذا�املجــال.

ــة� ــى�املعرفــة�والنهــوض�بأهــداف�التنمي مــن�أجــل�تســريع�عمليــة�تطويــر�املجتمعــات�القائمــة�عل

املســتدامة�فــي�املنطقــة،�ستســتفيد�احلكومــات�وأصحــاب�املصلحــة�فــي�التنميــة�املســتدامة�مــن�

غيــر�احلكومــات�علــى�حــد�ســواء�مــن�االســتثمار�فــي�قــدرات�البيانــات�الضخمــة.�ومــن�أجــل�

أن�يحــدث�هــذا،�يجــب�متكــني�مكاتــب�اإلحصــاء�الوطنيــة�وتشــجيعها�علــى�االســتجابة�بشــكل�

اســتباقي�للتطــورات�التكنولوجيــة�الناشــئة.�توفــر�البيانــات�الضخمــة�كميــات�أكبــر�مــن�البيانــات�

مــن�مصــادر�بيانــات�متعــددة،�والتــي�متكــن�املكاتــب�اإلحصائيــة�مــن�تلبيــة�الطلــب�املتزايــد�علــى�

�التــي�ال�غنــى�عنهــا�لتصميــم�السياســات�وتقييمهــا.�فــإذا�
ً
البيانــات�املوثوقــة�واملناســبة�زمنيــا

ــول� مت�تســخير�البيانــات�الضخمــة�فــي�الوقــت�احلقيقــي�مــن�أجــل�املنفعــة،�فســتتيح�تطويــر�حل

مســتنيرة�لبعــض�أكثــر�حتديــات�العالــم�صعوبــة،�مبــا�فــي�ذلــك�الفقــر�أو�الكــوارث�الطبيعيــة،�

كما�ستســاعد�فــي�نهايــة�املطــاف�علــى�حتقيــق�خطــة�العــام�2030.

اجلزء�الثاني:�دراسات�حالة�ألهداف�التنمية�املستدامة�من�املنطقة�العربية
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اجلزء�الثالث:�

ملفات�التعريف�القطرية�
تقـدم�ملفـات�التعريـف�القطريـة�نتائـج�مؤشـر�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة�العربـي�لعـام��2019ولوحـات�املتابعـة�
لـكل�بلـد�مـن�البلـدان�العربيـة�الــ22.�تتوفـر�البيانـات�األساسـية�والبيانـات�الوصفيـة�الكاملة�عبـر�اإلنترنت�على�

��.https://eda.ac.ae/ و� �https://sdgindex.org/

نقدم�لكل�بلد�من�البلدان:
��األداء�العام:�ترتيب�البلد�على�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�(من�أصل��21بلًدا)�ونتيجته�(0–100). •�

��متوسـط�األداء�بحسـب�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة:�مخطـط�مراقبـة�يبّيـن�أداء�البلـد�(بـني�0-100)�لـكل� •�
هـدف�مـن�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة�الــ17.�الدرجـة��100تعنـي�"أفضـل"�قيمـة�ممكنـة.

��لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة:�تقدم�لوحة�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�تقاريَر�عن�أداء� •�
البلـد�(أخضـر�أو�أصفـر�أو�برتقالـي�أو�أحمـر)�علـى�كل�هـدف�مـن�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة.�يشـير�اللـون�
األخضـر�إلـى�حتقيـق�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة،�ويبـرز�اللـون�األحمـر�التحديـات�الضخمة،�بينما�يشـير�

اللونـان�األصفـر�والبرتقالـي�إلـى�وجـود�درجـات�متفاوتة�مـن�التحديات�املتبقية.�
��األداء�حسـب�املؤشـر:�يسـرد�جـدول�املؤشـرات�فـي�صفحـة�كاملـة�قيـم�مؤشـر�البلـد�األوليـة�والتصنيفـات� •�
اللونيـة�اخلاصـة�بلوحـات�متابعـة�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة.�يتـم�تسـجيل�البيانـات�الناقصـة�باللـون�
الرمـادي.�يشـير�العمـود�األخيـر�إلـى�اجتـاه�كل�مؤشـر�بحسـب�توافـر�بيانـات�السالسـل�الزمنيـة.�فيمـا�يلـي�
مفتـاح�األسـهم:�األخضـر�-�علـى�املسـار�الصحيـح�أو�احلفـاظ�علـى�اإلجنـاز؛�األصفـر�-�حتسـن�معتـدل؛�

البرتقالـي�-�ركـود؛�األحمـر�-�فـي�تناقـص.
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اجلزائر
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

00.0 57.866.7 57.8

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة�
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

اجلزائر
الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•0.3نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•2.0نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•9.7(٪�من�إجمالي�العمالة)

الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.7انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••11.7انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••4.1انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.4انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.6محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•140معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•14.9معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•24.0معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•70.0معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•14.2وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••50(لكل��100,000نسمة)

\•23.7معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.4العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•10.4معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••96.6الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•88نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•72.3مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.0الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.7انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.3معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.5صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••93.8معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•79.1معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••79نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•47.7نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••374.1درجات�االختبار�القياسية

الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•77.2تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•88.4نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•22.8نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

p•25.8املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.2األمريكي�لعام�2011)

•••0.4النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•13.3نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•93.5السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•87.5السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••88.0سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••7.5استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••46.1معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••48درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.9(لكل��100,000نسمة)
الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•99.4احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•92.6الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•2.0(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•0.3إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.9الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.4-النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•42.8خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•10.1معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•49.9درجة�حرية�العمل
p•30.0البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••78.1درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.5مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•47.7السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•78.4اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.4(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.1عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.1نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
T•0.8(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••31.5مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•38.9املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•57.7الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••6.2النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••8.5انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••10.8بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••304.8إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••40درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••222.6(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••54.2االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
\•3.4(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1-(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••195.2األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••3,194.1انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•54.9متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•40.5هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•61.2هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•29.6األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•38.8متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.4جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••64.3يعيشون�بها�(٪)

L•3.8حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.6تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•35مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••5.0األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•43.1مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•145.2عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.6الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.0-االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.4اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•56.7درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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اجلزائر
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

00.0 57.866.7 57.8

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

اجلزائر
الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•0.3نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•2.0نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•9.7(٪�من�إجمالي�العمالة)

الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.7انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••11.7انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••4.1انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.4انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.6محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•140معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•14.9معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•24.0معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•70.0معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•14.2وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••50(لكل��100,000نسمة)

\•23.7معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.4العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•10.4معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••96.6الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•88نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•72.3مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.0الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.7انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.3معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.5صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••93.8معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•79.1معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••79نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•47.7نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••374.1درجات�االختبار�القياسية

الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•77.2تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•88.4نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•22.8نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

p•25.8املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.2األمريكي�لعام�2011)

•••0.4النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•13.3نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•93.5السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•87.5السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••88.0سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••7.5استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••46.1معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••48درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.9(لكل��100,000نسمة)
الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•99.4احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•92.6الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•2.0(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•0.3إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.9الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.4-النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•42.8خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•10.1معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•49.9درجة�حرية�العمل
p•30.0البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••78.1درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.5مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•47.7السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•78.4اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.4(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.1عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.1نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
T•0.8(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••31.5مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•38.9املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•57.7الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••6.2النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••8.5انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••10.8بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••304.8إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••40درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••222.6(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••54.2االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
\•3.4(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1-(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••195.2األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••3,194.1انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•54.9متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•40.5هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•61.2هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•29.6األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•38.8متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.4جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••64.3يعيشون�بها�(٪)

L•3.8حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.6تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•35مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••5.0األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•43.1مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•145.2عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.6الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.0-االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.4اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•56.7درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
•••NA  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NA  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NA  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•29.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
•••NA  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•15  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•12.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•11.3  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••40  (لكل��100,000نسمة)

L•7.1  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
L•79.1  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•13.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•81.5  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.2  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••16.5  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•5.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••94.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•97.3  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•55  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•45.5  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••451.7  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•61.6*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•97.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•50.8  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•7.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•4.5  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••60  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••205.8  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••112.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••72.7  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•100.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•1.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••10.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••0.6-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•82.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•1.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•71.1  درجة�حرية�العمل
L•5.0  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••89.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.3  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•95.9  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•146.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.7  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.1  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•70.8  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•72.7  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••25.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.8-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••21.7  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••668.0  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••27  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,326.1(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••77.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•15.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.4-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••15,853.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•36.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•63.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•34.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

T•11.7  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•27.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••5.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••59.9  يعيشون�بها�(٪)

L•5.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•36  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.6  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•60.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•233.4  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••1.8  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�

•••0.0*السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.9-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.1  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••1  درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

البحرين

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  

ية
طر

لق
ف�ا

ري
تع

�ال
ت
فا

مل
ث:�

ال
لث

ء�ا
جلز

ا

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

األداء�حسب�املؤشر
االتجاهالتصنيفالقيمة�االتجاهالتصنيفالقيمة�



53

البحرين
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
•••NA  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NA  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NA  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•29.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
•••NA  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•15  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•12.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•11.3  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••40  (لكل��100,000نسمة)

L•7.1  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
L•79.1  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•13.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•81.5  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.2  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••16.5  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•5.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••94.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•97.3  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•55  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•45.5  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••451.7  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•61.6*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•97.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•50.8  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•7.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•4.5  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••60  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••205.8  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••112.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••72.7  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•100.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•1.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••10.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••0.6-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•82.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•1.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•71.1  درجة�حرية�العمل
L•5.0  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••89.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.3  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•95.9  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•146.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.7  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.1  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•70.8  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•72.7  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••25.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.8-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••21.7  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••668.0  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••27  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,326.1(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••77.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•15.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.4-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••15,853.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•36.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•63.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•34.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

T•11.7  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•27.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••5.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••59.9  يعيشون�بها�(٪)

L•5.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•36  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.6  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•60.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•233.4  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••1.8  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�

•••0.0*السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.9-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.1  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••1  درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

البحرين

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
\•20.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
\•38.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•28.1  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••32.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.1  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

L•7.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.4  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•335  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

T•31.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•69.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•35.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•22.9  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••172  (لكل��100,000نسمة)

p•28.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•67.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••82.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•90  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•47.4  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••11.9  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•11.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•79.8  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••71.6  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••48.3  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••21  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••9.0  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••392.2  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•27.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•66.1  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

L•71.9  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•6.1  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.6  األمريكي�لعام�2011)

•••10.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•0.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

p•83.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•34.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1.2  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••NA  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••26  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••50.7  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•77.8  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•9.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.8-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••21.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•4.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••NA  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•60.3  درجة�حرية�العمل
L•8.5  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••72.3  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
T•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•8.5  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•37.8  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.3  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••45.0  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
\•20.5  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••58.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••0.8  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••117.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••NA  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••45.8  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••NA  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1,252.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•36.7  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•31.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•10.4  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••NA  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••7.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••70.8  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••87.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•27  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••22.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•25.3  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•23.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.0  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•35.6  درجة�القدرة�اإلحصائية

جزر�القمر

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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جزر�القمر
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
\•20.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
\•38.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•28.1  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••32.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.1  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

L•7.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.4  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•335  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

T•31.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•69.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•35.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•22.9  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••172  (لكل��100,000نسمة)

p•28.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•67.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••82.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•90  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•47.4  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••11.9  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•11.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•79.8  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••71.6  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••48.3  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••21  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••9.0  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••392.2  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•27.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•66.1  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

L•71.9  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•6.1  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.6  األمريكي�لعام�2011)

•••10.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•0.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

p•83.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•34.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1.2  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••NA  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••26  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••50.7  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•77.8  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•9.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.8-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••21.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•4.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••NA  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•60.3  درجة�حرية�العمل
L•8.5  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••72.3  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
T•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•8.5  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•37.8  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.3  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••45.0  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
\•20.5  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••58.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••0.8  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••117.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••NA  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••45.8  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••NA  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1,252.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•36.7  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•31.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•10.4  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••NA  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••7.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••70.8  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••87.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•27  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••22.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•25.3  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•23.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.0  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•35.6  درجة�القدرة�اإلحصائية

جزر�القمر

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

جيبوتي
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•14.7  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
T•35.6  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
•••NA  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•19.7  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••33.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••21.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•13.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.9  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•229  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

T•32.4  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•61.7  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

T•269.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
T•0.6  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•19.6  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••159  (لكل��100,000نسمة)

L•24.9  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•19.4  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••87.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•68  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•48.9  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.4  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•8.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•57.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••NA  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•43.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•7  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••5.0  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•44.9*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

•••NA  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
L•72.2  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

L•26.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.6  األمريكي�لعام�2011)
•••1.8  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

p•5.6  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
\•76.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

\•51.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••7.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••77.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••31.3  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

p•51.8  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•11.5  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.1  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••12.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•5.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•60.4  درجة�حرية�العمل
p•21.3  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••85.7  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•55.7  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•19.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••44.1*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•45.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••60.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••0.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••17.6  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••154.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••7.1  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••40.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••2,573.8األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•49.9  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•41.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•0.9  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••1.9  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••6.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.2  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••71.6  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••91.7  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•31  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••7.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•70.8  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•63.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

 •••1.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.7-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.1  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•60.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

جيبوتي
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•14.7  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
T•35.6  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
•••NA  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•19.7  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••33.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••21.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•13.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.9  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•229  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

T•32.4  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•61.7  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

T•269.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
T•0.6  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•19.6  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••159  (لكل��100,000نسمة)

L•24.9  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•19.4  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••87.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•68  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•48.9  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.4  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•8.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•57.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••NA  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•43.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•7  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••5.0  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•44.9*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

•••NA  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
L•72.2  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

L•26.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.6  األمريكي�لعام�2011)
•••1.8  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

p•5.6  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
\•76.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

\•51.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••7.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••77.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••31.3  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

p•51.8  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•11.5  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.1  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••12.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•5.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•60.4  درجة�حرية�العمل
p•21.3  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••85.7  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•55.7  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•19.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••44.1*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•45.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••60.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••0.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••17.6  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••154.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••7.1  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••40.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••2,573.8األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•49.9  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•41.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•0.9  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••1.9  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••6.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.2  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••71.6  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••91.7  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•31  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••7.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•70.8  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•63.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

 •••1.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.7-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.1  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•60.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•0.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•9.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•42.7  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.8  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••22.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••9.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•7.1  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.7  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•33  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•11.6  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•22.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•13.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•27.7  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••109  (لكل��100,000نسمة)

T•13.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•70.5  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•51.0  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••91.5  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•94  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•65.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.3  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•4.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.0  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••88.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•81.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•30  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•34.4  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••356.0  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•80.0  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

T•82.3  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•30.2  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•14.9  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

T•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••2.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•11.8  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••90  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•98.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•93.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••159.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••2.8  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••28.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••2.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•97.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•8.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.4-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•32.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•11.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.6  درجة�حرية�العمل
\•32.6  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••84.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•45.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•50.1  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
T•0.7  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•0.8  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••49.7  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•87.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•71.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••7.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••239.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••45  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••177.2  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••50.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•2.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.2-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••17.2  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••155.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•64.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•49.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•33.7  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•34.5  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•39.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.3  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
L•87.0  يعيشون�بها�(٪)

L•3.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.4  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•35  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••7.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•56.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••110.9  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••1.4  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.4-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•90.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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مصر
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•0.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•9.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•42.7  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.8  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••22.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••9.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•7.1  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.7  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•33  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•11.6  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•22.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•13.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•27.7  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••109  (لكل��100,000نسمة)

T•13.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•70.5  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•51.0  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••91.5  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•94  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•65.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.3  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•4.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.0  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••88.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•81.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•30  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•34.4  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••356.0  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•80.0  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

T•82.3  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•30.2  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•14.9  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

T•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••2.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•11.8  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••90  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•98.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•93.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••159.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••2.8  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••28.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••2.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•97.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•8.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.4-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•32.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•11.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.6  درجة�حرية�العمل
\•32.6  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••84.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•45.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•50.1  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
T•0.7  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•0.8  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••49.7  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•87.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•71.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••7.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••239.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••45  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••177.2  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••50.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•2.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.2-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••17.2  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••155.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•64.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•49.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•33.7  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•34.5  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•39.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.3  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
L•87.0  يعيشون�بها�(٪)

L•3.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.4  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•35  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••7.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•56.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••110.9  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••1.4  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.4-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•90.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

العراق
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•1.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
T•15.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
T•31.6  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•27.7  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••22.6  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••7.4  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•30.4  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•3.1  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.1  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•50  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•17.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•30.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•42.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
T•21.3  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••75  (لكل��100,000نسمة)

\•17.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•69.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

p•79.8  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••70.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•63  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•71.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•4.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••92.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••52.3  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••48.1  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••7  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••16.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••363.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•59.3  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•69.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•25.5  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

p•25.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.2  األمريكي�لعام�2011)
•••4.6  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

T•10.5  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
T•86.1  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

\•85.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••93.1  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••18.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••6.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••25  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••3.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•97.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•3.7  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.3-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
T•22.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•8.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•53.1  درجة�حرية�العمل
\•16.6  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••76.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.9  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•49.4  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•41.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
p•0.0  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•4.7  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••29.5*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•61.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

T•57.2  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••6.1  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••12.7  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••363.8  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••52  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••11.2  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••37.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
\•4.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.3-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••121.9  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••8,194.2انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•41.6  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•29.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•30.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•5.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••9.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•60.4  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.2  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•18  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•56.6  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••23.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••145.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.7  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•51.1  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

العراق
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•1.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
T•15.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
T•31.6  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•27.7  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••22.6  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••7.4  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•30.4  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•3.1  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.1  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•50  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•17.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•30.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•42.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
T•21.3  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••75  (لكل��100,000نسمة)

\•17.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•69.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

p•79.8  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••70.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•63  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•71.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•4.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••92.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••52.3  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••48.1  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••7  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••16.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••363.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•59.3  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•69.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•25.5  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

p•25.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.2  األمريكي�لعام�2011)
•••4.6  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

T•10.5  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
T•86.1  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

\•85.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••93.1  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••18.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••6.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••25  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••3.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•97.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•3.7  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.3-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
T•22.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•8.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•53.1  درجة�حرية�العمل
\•16.6  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••76.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.9  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•49.4  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•41.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
p•0.0  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•4.7  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••29.5*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•61.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

T•57.2  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••6.1  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••12.7  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••363.8  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••52  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••11.2  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••37.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
\•4.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.3-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••121.9  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••8,194.2انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•41.6  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•29.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•30.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•5.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••9.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•60.4  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.2  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•18  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•56.6  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••23.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••145.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.7  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•51.1  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.7  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•13.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•12.0  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•13.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••7.8  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.4  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.1  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•58  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•10.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•17.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•6.8  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
T•19.2  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••51  (لكل��100,000نسمة)

\•23.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•23.3  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•93  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•77.3  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.6  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••11.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••92.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•60.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••29  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•31.7  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••409.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•58.0  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•95.3  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•22.1  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
T•15.4  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••0.3  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•7.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•98.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•96.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••150.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••16.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••18.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••63  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.1  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.3  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•1.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.5  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•42.5  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.5  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•52.7  درجة�حرية�العمل
p•37.2  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••84.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•66.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•100.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.7  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.3  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.6  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••43.2  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
\•33.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•65.4  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••13.3  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••300.7  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••69.9  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••58.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••1.4  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•48.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•28.5  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.5  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
L•81.4  يعيشون�بها�(٪)

L•4.8  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.1  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•49  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••1.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•41.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•161.8  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.3  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.5  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.5-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

\•74.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

األردن

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  

ية
طر

لق
ف�ا

ري
تع

�ال
ت
فا

مل
ث:�

ال
لث

ء�ا
جلز

ا

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

األداء�حسب�املؤشر
االتجاهالتصنيفالقيمة�االتجاهالتصنيفالقيمة�



63
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.7  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•13.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•12.0  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•13.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••7.8  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.4  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.1  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•58  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•10.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•17.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•6.8  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
T•19.2  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••51  (لكل��100,000نسمة)

\•23.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•23.3  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•93  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•77.3  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.6  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••11.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••92.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•60.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••29  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•31.7  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••409.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•58.0  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•95.3  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•22.1  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
T•15.4  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••0.3  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•7.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•98.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•96.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••150.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••16.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••18.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••63  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.1  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.3  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•1.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.5  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•42.5  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.5  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•52.7  درجة�حرية�العمل
p•37.2  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••84.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•66.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•100.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.7  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.3  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.6  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••43.2  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
\•33.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•65.4  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••13.3  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••300.7  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••69.9  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••58.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••1.4  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•48.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•28.5  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.5  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
L•81.4  يعيشون�بها�(٪)

L•4.8  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.1  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•49  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••1.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•41.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•161.8  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.3  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.5  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.5-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

\•74.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

األردن

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.1  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•2.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••4.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••3.1  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•37.9  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•13.3  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•4  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.3  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•8.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•27.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•17.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••104  (لكل��100,000نسمة)

T•17.7  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•9.4  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•84.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.1  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••15.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•87.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•90.4  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•68  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••32.6  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••383.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•64.6*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•115.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•56.0  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•3.1  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.4  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•6.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••2,603.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••42.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••75.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••82  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•100.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
p•1.4  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.4  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.2-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•79.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•2.1  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••7.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•61.7  درجة�حرية�العمل
L•13.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••81.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
T•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•98.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•127.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
L•0.4  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•2.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•60.7  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•61.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.8  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••176.3  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••11.1-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••95.1  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••583.7  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••44  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••798.6  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••54.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•23.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••5.0-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••0.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••79,245.5انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•32.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•63.2  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•32.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•48.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

L•59.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••30.8  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••1.8  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.1  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••85.8  يعيشون�بها�(٪)

L•4.4  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•41  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•31.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•145.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••6.8  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.0  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.1  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•2.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••4.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••3.1  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•37.9  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•13.3  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•4  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.3  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•8.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•27.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•17.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••104  (لكل��100,000نسمة)

T•17.7  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•9.4  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•84.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.1  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••15.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•87.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•90.4  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•68  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••32.6  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••383.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•64.6*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•115.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•56.0  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•3.1  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.4  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•6.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••2,603.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••42.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••75.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••82  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•100.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
p•1.4  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.4  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.2-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•79.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•2.1  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••7.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•61.7  درجة�حرية�العمل
L•13.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••81.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
T•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•98.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•127.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
L•0.4  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•2.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•60.7  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•61.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.8  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••176.3  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••11.1-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••95.1  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••583.7  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••44  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••798.6  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••54.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•23.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••5.0-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••0.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••79,245.5انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•32.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•63.2  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•32.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•48.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

L•59.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••30.8  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••1.8  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.1  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••85.8  يعيشون�بها�(٪)

L•4.4  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•41  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•31.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•145.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••6.8  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.0  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

الكويت

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•0.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.4  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•10.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••16.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••6.6  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•3.0  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•15  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.8  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•12.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•17.9  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••51  (لكل��100,000نسمة)

\•19.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•76.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•12.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••98.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•79  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•81.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.2  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••12.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•86.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•52.4  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•86  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•38.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••404.9  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•63.8*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•95.5  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•32.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•4.7  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••1.2  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•3.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•92.3  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•95.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••33.3  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••17.3  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••32  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.8  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.3  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•2.6  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.9-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•44.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•6.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•46.5  درجة�حرية�العمل
p•17.4  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••78.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•78.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

T•51.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•2.6  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••38.3  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•30.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•51.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.1  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••21.4  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••364.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••499.9  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••55.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•2.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••1.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••8,559.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•17.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•30.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•41.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••10.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•13.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••4.2  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

p•4.0  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.5  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•55.3  يعيشون�بها�(٪)

L•3.9  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.5  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•28  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••1.9  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•31.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••1.0  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•106.2  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.5  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•1.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.2  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•64.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

لبنان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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لبنان
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة�
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لبنان
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••p••L\T\p

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•0.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.4  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•10.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••16.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••6.6  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•3.0  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•15  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.8  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•12.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•17.9  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••51  (لكل��100,000نسمة)

\•19.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•76.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•12.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••98.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•79  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•81.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.2  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••12.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•86.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•52.4  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•86  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•38.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••404.9  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•63.8*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•95.5  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•32.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•4.7  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••1.2  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•3.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•92.3  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•95.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••33.3  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••17.3  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••32  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.8  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.3  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•2.6  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.9-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•44.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•6.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•46.5  درجة�حرية�العمل
p•17.4  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••78.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•78.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

T•51.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•2.6  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••38.3  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•30.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•51.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.1  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••21.4  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••364.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••499.9  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••55.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•2.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••1.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••8,559.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•17.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•30.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•41.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••10.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•13.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••4.2  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

p•4.0  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.5  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•55.3  يعيشون�بها�(٪)

L•3.9  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.5  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•28  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••1.9  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•31.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••1.0  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•106.2  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.5  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•1.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.2  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•64.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

لبنان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•10.4  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••21.0  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••6.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•0.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•9  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•6.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•12.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•40.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•20.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••72  (لكل��100,000نسمة)

p•25.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•71.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•5.7  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•94  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•70.6  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••10.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•5.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••NA  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.6  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••NA  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••10  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••60.5  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•29.6  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•110.0  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•32.6  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•16.0  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
•••3.6  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

\•96.8  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•99.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1,072.0سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••9.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••9.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••47  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•98.5  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.2  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••9.1-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••65.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•15.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.3  درجة�حرية�العمل
p•41.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••73.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
p•0.7  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•21.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

T•36.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•5.4  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•54.3  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•45.7  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.0  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••8.5  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••20.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••346.8  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••27  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••426.7  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••53.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•8.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.4-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

T•57.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•42.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•19.9  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•4.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.9  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••54.1  يعيشون�بها�(٪)

•••2.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•17  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•56.8  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••10.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••99.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•29.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

ليبيا

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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ليبيا
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•10.4  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••21.0  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••6.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•0.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•9  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•6.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•12.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•40.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•20.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••72  (لكل��100,000نسمة)

p•25.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•71.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•5.7  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•94  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•70.6  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••10.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•5.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••NA  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.6  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••NA  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••10  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••60.5  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•29.6  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•110.0  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•32.6  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•16.0  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
•••3.6  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

\•96.8  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•99.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1,072.0سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••9.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••9.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••47  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•98.5  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.2  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••9.1-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••65.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•15.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.3  درجة�حرية�العمل
p•41.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••73.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
p•0.7  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•21.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

T•36.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•5.4  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•54.3  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•45.7  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.0  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••8.5  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••20.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••346.8  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••27  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••426.7  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••53.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•8.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.4-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

T•57.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•42.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•19.9  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•4.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.9  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••54.1  يعيشون�بها�(٪)

•••2.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•17  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•56.8  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••10.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••99.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•29.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

ليبيا

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•3.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•17.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•15.9  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•11.3  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••27.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••14.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•12.7  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•1.2  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.4  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•602  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•33.8  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•79.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

T•97.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•18.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••169  (لكل��100,000نسمة)

\•24.2  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•80.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
T•69.3  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•78  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•56.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

T•4.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••2.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•7.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•75.7  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••56.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

T•35.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••10  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•4.8  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••342.1  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•30.4  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•63.6  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•45.9  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
p•20.3  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.4  األمريكي�لعام�2011)

•••17.8  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•30.8  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•69.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•44.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••15.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••5.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••45  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••38.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•41.7  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•46.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

T•13.4  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•20.9  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•9.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.5  درجة�حرية�العمل
T•16.0  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••92.2  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•20.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•30.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.3  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••32.4  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•47.4  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•22.2  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.3  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••0.8  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••18.3  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••129.5  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••41  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••12.3  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••65.2  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••31,953.2األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••198.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•48.3  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•59.7  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•51.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•23.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•14.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••9.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•42.6  يعيشون�بها�(٪)

T•2.7  حقوق�امللكية�(7-1)
•••65.6  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•27  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••37.6  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•29.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•44.6  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.3  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••4.3  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•65.6  درجة�القدرة�اإلحصائية

موريتانيا
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* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

األداء�حسب�املؤشر
االتجاهالتصنيفالقيمة�االتجاهالتصنيفالقيمة�
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موريتانيا
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة�
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•3.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•17.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•15.9  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•11.3  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••27.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••14.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•12.7  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•1.2  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.4  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•602  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•33.8  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•79.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

T•97.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•18.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••169  (لكل��100,000نسمة)

\•24.2  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•80.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
T•69.3  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•78  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•56.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

T•4.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••2.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•7.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•75.7  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••56.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

T•35.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••10  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•4.8  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••342.1  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•30.4  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•63.6  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•45.9  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
p•20.3  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.4  األمريكي�لعام�2011)

•••17.8  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•30.8  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•69.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•44.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••15.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••5.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••45  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••38.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•41.7  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•46.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

T•13.4  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•20.9  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•9.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.5  درجة�حرية�العمل
T•16.0  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••92.2  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•20.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•30.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.3  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••32.4  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•47.4  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•22.2  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.3  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••0.8  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••18.3  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••129.5  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••41  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••12.3  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••65.2  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••31,953.2األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••198.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•48.3  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•59.7  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•51.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•23.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•14.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••9.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•42.6  يعيشون�بها�(٪)

T•2.7  حقوق�امللكية�(7-1)
•••65.6  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•27  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••37.6  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•29.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•44.6  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.3  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••4.3  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•65.6  درجة�القدرة�اإلحصائية

موريتانيا

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•5.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
T•8.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•3.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••14.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•26.1  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•0.9  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•121  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•14.4  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•23.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•99.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•12.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••49  (لكل��100,000نسمة)

L•18.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•31.7  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••73.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•61.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.9  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••7.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•96.8  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••91.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•64.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•50  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•33.8  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••367.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•74.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•69.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•33.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

T•20.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.3  األمريكي�لعام�2011)
•••2.5  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

L•13.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
L•83.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

L•83.5  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••49.0  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••3.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••26.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••64  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.9  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•96.8  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•14.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.3  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••28.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•9.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•33.1  درجة�حرية�العمل
p•21.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••93.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•61.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•58.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

•••2.4  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)
T•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)

•••0.7  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�

L•0.3  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••41.2  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•32.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

\•55.1  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••3.7  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••12.2  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••199.7  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••56  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••7.5  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••78.4  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1,455.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•34.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•52.8  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•63.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•62.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•43.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•63.8  يعيشون�بها�(٪)

L•4.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••94.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•43  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••8.3  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•43.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•232.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.8  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••11  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.4-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.8  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•73.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

املغرب

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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املغرب
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•5.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
T•8.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•3.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••14.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•26.1  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•0.9  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•121  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•14.4  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•23.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•99.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•12.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••49  (لكل��100,000نسمة)

L•18.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•31.7  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••73.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•61.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.9  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••7.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•96.8  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••91.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•64.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•50  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•33.8  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••367.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•74.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•69.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•33.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

T•20.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.3  األمريكي�لعام�2011)
•••2.5  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

L•13.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
L•83.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

L•83.5  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••49.0  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••3.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••26.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••64  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.9  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•96.8  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•14.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.3  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••28.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•9.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•33.1  درجة�حرية�العمل
p•21.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••93.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•61.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•58.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

•••2.4  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)
T•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)

•••0.7  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�

L•0.3  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••41.2  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•32.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

\•55.1  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••3.7  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••12.2  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••199.7  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••56  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••7.5  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••78.4  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1,455.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•34.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•52.8  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•63.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•62.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•43.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•63.8  يعيشون�بها�(٪)

L•4.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••94.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•43  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••8.3  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•43.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•232.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.8  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••11  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.4-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.8  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•73.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

املغرب

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•5.4  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••14.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••7.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•5.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
\•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•17  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•5.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•11.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•6.7  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.1*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•17.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••54  (لكل��100,000نسمة)

T•25.0  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•77.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•7.9  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.1  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•79.3  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••6.9  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••12.6  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•94.1  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••98.7  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•99.7  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•57  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•44.6  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••423.5  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•39.6  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•113.0  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•34.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•1.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•6.3  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••50  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•90.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•99.3  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••106.2  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••97.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••5.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•95.2  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••6.6  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.2-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••73.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•3.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.7  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•57.3  درجة�حرية�العمل
L•8.3  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••92.9  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•80.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•93.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
\•0.2  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•3.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•41.1  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••72.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••14.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••39.3  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••2.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••29.2  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••438.0  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••32  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••222.0  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••75.2  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•14.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.9-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••36.9  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••24,494.4انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•8.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•70.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•54.8  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•0.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•11.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••6.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••NA  يعيشون�بها�(٪)

L•5.2  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•52  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••35.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••10.9  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.2  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.7  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

ُعمان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•5.4  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••14.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••7.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•5.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
\•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•17  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•5.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•11.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•6.7  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.1*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•17.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••54  (لكل��100,000نسمة)

T•25.0  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•77.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•7.9  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.1  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•79.3  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••6.9  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••12.6  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•94.1  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••98.7  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•99.7  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•57  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•44.6  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••423.5  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•39.6  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•113.0  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•34.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•1.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•6.3  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••50  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•90.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•99.3  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••106.2  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••97.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••5.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•95.2  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••6.6  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.2-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••73.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•3.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.7  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•57.3  درجة�حرية�العمل
L•8.3  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••92.9  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•80.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•93.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
\•0.2  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•3.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•41.1  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••72.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••14.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••39.3  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••2.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••29.2  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••438.0  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••32  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••222.0  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••75.2  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•14.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.9-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••36.9  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••24,494.4انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•8.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•70.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•54.8  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•0.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•11.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••6.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••NA  يعيشون�بها�(٪)

L•5.2  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•52  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••35.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••10.9  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.2  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.7  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

ُعمان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.8  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•9.4  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•2.9  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••7.4  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••1.2  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

•••NA  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.8  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•45  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•11.3  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•20.9  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•1.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
•••NA  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••NA  (لكل��100,000نسمة)

L•5.4  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•57.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
•••71.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.6  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••10.6  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

•••NA  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••91.7  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.4  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•78.2  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•54  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•42.2  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••412.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

•••64.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
•••95.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•27.4  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
•••NA  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••1.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
•••NA  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••84  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

p•87.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•96.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••48.8  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••0.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••NA  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.3  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••6.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
\•25.0  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•26.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••NA  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

•••NA  درجة�حرية�العمل
p•46.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••69.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
•••65.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

•••NA  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

•••NA  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)
•••NA  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)

•••0.5  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�

•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)
        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••33.7*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
•••NA  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••NA  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••342.7  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••NA  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••NA  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
•••NA  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

•••NA  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
•••NA  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

•••2.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
•••0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••NA  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••NA  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••NA  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

•••NA  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••5.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

•••NA  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•170.1  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••NA  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•66.7  درجة�القدرة�اإلحصائية

فلسطني

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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فلسطني
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.8  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•9.4  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•2.9  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••7.4  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••1.2  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

•••NA  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.8  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•45  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•11.3  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•20.9  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•1.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
•••NA  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••NA  (لكل��100,000نسمة)

L•5.4  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•57.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
•••71.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.6  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••10.6  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

•••NA  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••91.7  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.4  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•78.2  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•54  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•42.2  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••412.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

•••64.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
•••95.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•27.4  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
•••NA  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••1.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
•••NA  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••84  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

p•87.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•96.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••48.8  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••0.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••NA  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.3  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••6.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
\•25.0  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•26.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••NA  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

•••NA  درجة�حرية�العمل
p•46.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••69.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
•••65.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

•••NA  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

•••NA  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)
•••NA  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)

•••0.5  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�

•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)
        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••33.7*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
•••NA  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••NA  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••342.7  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••NA  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••NA  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
•••NA  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

•••NA  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
•••NA  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

•••2.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
•••0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••NA  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••NA  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••NA  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

•••NA  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••5.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

•••NA  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•170.1  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••NA  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•66.7  درجة�القدرة�اإلحصائية

فلسطني

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

      الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NAنسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NAنسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.0(٪�من�إجمالي�العمالة)

      الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NAانتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NAانتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NAانتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.1انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•4.7محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NAمستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

      الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•13معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.8معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.6معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•26.0معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•15.3وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••47(لكل��100,000نسمة)

L•12.8معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•78.1العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•10.2معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•83.6مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••6.4الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••16.5انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•5.8معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
      الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•94.4صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••95.5معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•83.4معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•60نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

\•16.4نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••431.7درجات�االختبار�القياسية

      الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•68.9تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•113.7نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•61.1نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
L•9.8املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.4األمريكي�لعام�2011)

•••0.0النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
T•6.3نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••50إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
      الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••472.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••148.2استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••70.0معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••82درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1(لكل��100,000نسمة)
      الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•98.5الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
T•2.0(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••6.0الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

      الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.5-النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••65.9خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•0.1معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••2.1احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•65.9درجة�حرية�العمل
L•0.6البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••87.7درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.5مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

      الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•95.9السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•127.2اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.4(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

L•0.5عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.5نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.9(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

      الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NAمت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

      الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•91.2املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••64.7الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
      الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.3النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••7.9انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••23.8انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••42.9بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••474.5إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••33درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,544.1(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••84.1االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
      الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•47.5(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••6.5-(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••55.7األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••160,772.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

      الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•40.0متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•65.0هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•43.2هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NAاألسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
      الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•50.0متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••7.0تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
      الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.4جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.4نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••92.1يعيشون�بها�(٪)

L•5.6حقوق�امللكية�(7-1)
•••100.0تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•62مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NAاألطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.2مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NAالوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••51.1عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••16.2الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.5االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
      الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.7اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NAدرجة�القدرة�اإلحصائية

قطر
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

      الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NAنسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NAنسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.0(٪�من�إجمالي�العمالة)

      الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NAانتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NAانتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NAانتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.1انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•4.7محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NAمستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

      الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•13معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.8معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.6معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•26.0معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•15.3وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••47(لكل��100,000نسمة)

L•12.8معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•78.1العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•10.2معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•83.6مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••6.4الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••16.5انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•5.8معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
      الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•94.4صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••95.5معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•83.4معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•60نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

\•16.4نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••431.7درجات�االختبار�القياسية

      الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•68.9تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•113.7نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•61.1نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
L•9.8املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.4األمريكي�لعام�2011)

•••0.0النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
T•6.3نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••50إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
      الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••472.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••148.2استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••70.0معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••82درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1(لكل��100,000نسمة)
      الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•98.5الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
T•2.0(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••6.0الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

      الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.5-النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••65.9خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•0.1معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••2.1احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•65.9درجة�حرية�العمل
L•0.6البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••87.7درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.5مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

      الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•95.9السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•127.2اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.4(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

L•0.5عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.5نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.9(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

      الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NAمت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

      الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•91.2املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••64.7الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
      الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.3النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••7.9انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••23.8انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••42.9بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••474.5إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••33درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,544.1(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••84.1االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
      الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•47.5(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••6.5-(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••55.7األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••160,772.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

      الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•40.0متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•65.0هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•43.2هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NAاألسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
      الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•50.0متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••7.0تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
      الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.4جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.4نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••92.1يعيشون�بها�(٪)

L•5.6حقوق�امللكية�(7-1)
•••100.0تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•62مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NAاألطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.2مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NAالوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••51.1عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••16.2الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.5االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
      الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.7اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NAدرجة�القدرة�اإلحصائية

قطر

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•5.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••9.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.4  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•5.2  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•12  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.9  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•10.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••84  (لكل��100,000نسمة)

p•27.5  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•8.3  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••98.0  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•96  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•77.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••97.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•116.1  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•25  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•68.9  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••407.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•41.5*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•88.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•28.0  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•19.9  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•0.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1,242.6سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••27.1  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••32.5  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••57  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•96.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.7  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•71.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•5.4  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.5  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•63.3  درجة�حرية�العمل
T•25.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••80.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•82.1  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•90.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

T•0.3  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•1.4  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•87.9  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•71.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••57.9  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••10.1-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••39.5  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••511.0  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••23  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,185.0(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••49.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•18.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.9-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1.2  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••36,823.0انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•20.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•64.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•36.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•17.9  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•21.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••6.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••1.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••76.8  يعيشون�بها�(٪)

L•5.0  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•49  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•63.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•206.6  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••8.9  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••8  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.0  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

اململكة�العربية�السعودية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•5.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••9.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.4  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•5.2  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•12  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.9  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•10.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••84  (لكل��100,000نسمة)

p•27.5  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•8.3  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••98.0  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•96  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•77.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••97.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•116.1  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•25  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•68.9  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••407.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•41.5*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•88.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•28.0  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•19.9  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•0.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1,242.6سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••27.1  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••32.5  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••57  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•96.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.7  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•71.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•5.4  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.5  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•63.3  درجة�حرية�العمل
T•25.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••80.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•82.1  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•90.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

T•0.3  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•1.4  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•87.9  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•71.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••57.9  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••10.1-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••39.5  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••511.0  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••23  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,185.0(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••49.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•18.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.9-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1.2  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••36,823.0انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•20.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•64.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•36.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•17.9  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•21.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••6.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••1.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••76.8  يعيشون�بها�(٪)

L•5.0  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•49  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•63.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•206.6  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••8.9  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••8  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.0  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

اململكة�العربية�السعودية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
\•49.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
\•76.9  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•71.3  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••25.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••15.0  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

L•8.3  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•0.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•732  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•38.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•127.2  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•266.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•21.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••213  (لكل��100,000نسمة)

\•26.9  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•55.4  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•102.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••9.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•42  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•25.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.7  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•8.3  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••NA  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••NA  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••NA  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••NA  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••NA  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•48.3*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

•••NA  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•25.1  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

L•24.4  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

•••NA  األمريكي�لعام�2011)
•••8.4  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

\•6.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••NA  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
\•40.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

p•16.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••30.3  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••32.4  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••10  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••86.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•29.9  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•2.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••41.4  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••38.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•5.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.0  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

•••91.8  درجة�حرية�العمل
\•24.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••46.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•2.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•2.4  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•1.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•32.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••62.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••37.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••162.5  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••NA  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••35.8  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••6,394.1األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•59.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•13.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•10.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••4.3  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••85.4  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••3.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•10  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••49.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•63.0  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••9.5  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••NA  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••5  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•30.0  درجة�القدرة�اإلحصائية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
\•49.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
\•76.9  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•71.3  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••25.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••15.0  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

L•8.3  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•0.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•732  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•38.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•127.2  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•266.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•21.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••213  (لكل��100,000نسمة)

\•26.9  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•55.4  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•102.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••9.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•42  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•25.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.7  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•8.3  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••NA  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••NA  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••NA  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••NA  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••NA  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•48.3*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

•••NA  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•25.1  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

L•24.4  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

•••NA  األمريكي�لعام�2011)
•••8.4  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

\•6.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••NA  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
\•40.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

p•16.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••30.3  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••32.4  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••10  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••86.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•29.9  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•2.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••41.4  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••38.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•5.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.0  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

•••91.8  درجة�حرية�العمل
\•24.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••46.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•2.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•2.4  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•1.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•32.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••62.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••37.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••162.5  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••NA  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••35.8  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••6,394.1األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•59.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•13.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•10.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••4.3  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••85.4  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••3.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•10  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••49.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•63.0  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••9.5  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••NA  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••5  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•30.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

الصومال

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
p•22.4  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•50.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•23.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
\•25.2  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••38.2  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••16.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

•••NA  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•0.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•311  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•29.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•63.2  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•77.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•26.0  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••185  (لكل��100,000نسمة)

p•24.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•65.1  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•67.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••77.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•90  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•60.5  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.1  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••15.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

\•9.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

T•60.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••65.8  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•50.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•48  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••17.0  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••379.6  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•30.2  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
T•75.6  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•33.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•30.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••11.9  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•11.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••56  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•58.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•34.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••93.7  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••0.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••17.3  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•38.5  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
T•41.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.2  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

L•64.5  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.2  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••3.4-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••15.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•12.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.0  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•59.0  درجة�حرية�العمل
\•26.7  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••76.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.5  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•30.9  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•30.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•0.3  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••39.7  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•55.4  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••33.3  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.3  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••73.3  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••26  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••13.8  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••54.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••531.3  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••177.5  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•87.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•44.6  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•36.3  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•2.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

L•25.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••5.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.2  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••71.3  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••67.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•16  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••24.9  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•71.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••2.0  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•51.8  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.2  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•2.0-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••4.6  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•65.6  درجة�القدرة�اإلحصائية

السودان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
p•22.4  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•50.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•23.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
\•25.2  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••38.2  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••16.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

•••NA  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•0.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•311  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•29.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•63.2  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•77.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•26.0  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••185  (لكل��100,000نسمة)

p•24.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•65.1  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•67.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••77.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•90  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•60.5  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.1  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••15.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

\•9.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

T•60.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••65.8  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•50.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•48  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••17.0  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••379.6  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•30.2  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
T•75.6  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•33.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•30.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••11.9  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•11.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••56  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•58.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•34.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••93.7  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••0.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••17.3  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•38.5  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
T•41.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.2  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

L•64.5  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.2  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••3.4-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••15.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•12.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.0  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•59.0  درجة�حرية�العمل
\•26.7  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••76.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.5  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•30.9  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•30.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•0.3  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••39.7  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•55.4  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••33.3  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.3  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••73.3  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••26  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••13.8  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••54.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••531.3  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••177.5  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•87.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•44.6  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•36.3  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•2.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

L•25.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••5.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.2  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••71.3  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••67.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•16  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••24.9  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•71.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••2.0  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•51.8  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.2  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•2.0-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••4.6  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•65.6  درجة�القدرة�اإلحصائية

السودان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•62.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••27.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•1.6  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•68  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•8.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•17.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•19.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•21.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••75  (لكل��100,000نسمة)

\•19.7  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•63.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•39.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••96.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

T•48  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•69.9  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••3.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.2  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••63.2  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••92.5  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••50.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••6  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•39.2  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•53.3  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
p•82.1  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•16.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•13.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.1  األمريكي�لعام�2011)

•••2.5  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•6.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••120  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

\•96.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•92.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••109.4  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••8.1  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••48.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••3.7  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
p•1.5  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•2.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••23.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•58.2  درجة�حرية�العمل
\•19.5  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••81.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•34.3  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•12.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.5  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•3.6  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••35.8*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•43.8  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••15.3  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••9.5  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••216.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••NA  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••56.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•2.3  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••18.8  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•38.3  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•46.5  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•22.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•1.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••32.2  يعيشون�بها�(٪)

•••4.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••96.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•13  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•79.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••283.3  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••59.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.6  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.7  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•33.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلمهورية�العربية�السورية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•62.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••27.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•1.6  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•68  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•8.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•17.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•19.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•21.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••75  (لكل��100,000نسمة)

\•19.7  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•63.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•39.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••96.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

T•48  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•69.9  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••3.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.2  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••63.2  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••92.5  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••50.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••6  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•39.2  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•53.3  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
p•82.1  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•16.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•13.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.1  األمريكي�لعام�2011)

•••2.5  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•6.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••120  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

\•96.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•92.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••109.4  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••8.1  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••48.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••3.7  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
p•1.5  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•2.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••23.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•58.2  درجة�حرية�العمل
\•19.5  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••81.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•34.3  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•12.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.5  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•3.6  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••35.8*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•43.8  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••15.3  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••9.5  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••216.1  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••NA  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••NA  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••56.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•2.3  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••18.8  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•38.3  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•46.5  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•22.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•1.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••32.2  يعيشون�بها�(٪)

•••4.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••96.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•13  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•79.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••283.3  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••59.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.6  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.7  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•33.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلمهورية�العربية�السورية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•2.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•5.3  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••10.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•26.9  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•1.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
\•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•62  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•7.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•13.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•34.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••56  (لكل��100,000نسمة)

\•23.0  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•7.6  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••73.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•98  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•79.4  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.7  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.5  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••98.6  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••96.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••70.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•44  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•32.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••384.1  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•73.2  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•79.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•34.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•31.3  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••0.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•23.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••30  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•94.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•93.1  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••94.0  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••7.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••33.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••55  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.1  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•1.4  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•2.8  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.8  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••3.0-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
T•36.9  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•15.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.3  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•50.3  درجة�حرية�العمل
p•34.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••90.2  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•55.5  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•65.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

L•0.5  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
p•0.6  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.7  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••41.3  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•37.7  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

\•39.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••17.2  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••6.7-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••12.9  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••242.3  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••50  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••93.3  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••62.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••137.4  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••411.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•44.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

T•50.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
T•44.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•28.1  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•40.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••1.6  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••3.0  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
T•0.5  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
\•62.9  يعيشون�بها�(٪)

L•4.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.2  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•43  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••2.1  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•30.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.6  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•180.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.4  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•1.1-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••10.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•63.3  درجة�القدرة�اإلحصائية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•2.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•5.3  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••10.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•26.9  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•1.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
\•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•62  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•7.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•13.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•34.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••56  (لكل��100,000نسمة)

\•23.0  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•7.6  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••73.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•98  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•79.4  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.7  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.5  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••98.6  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••96.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••70.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•44  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•32.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••384.1  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•73.2  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•79.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•34.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•31.3  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••0.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•23.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••30  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•94.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•93.1  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••94.0  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••7.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••33.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••55  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.1  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•1.4  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•2.8  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.8  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••3.0-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
T•36.9  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•15.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.3  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•50.3  درجة�حرية�العمل
p•34.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••90.2  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•55.5  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•65.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

L•0.5  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
p•0.6  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.7  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••41.3  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•37.7  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

\•39.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••17.2  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••6.7-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••12.9  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••242.3  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••50  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••93.3  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••62.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••137.4  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••411.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•44.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

T•50.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
T•44.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•28.1  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•40.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••1.6  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••3.0  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
T•0.5  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
\•62.9  يعيشون�بها�(٪)

L•4.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.2  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•43  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••2.1  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•30.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.6  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•180.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.4  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•1.1-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••10.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•63.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

تونس

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•2.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NA  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NA  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•31.7  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•21.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.2  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
T•2.4  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•6  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•9.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•0.8  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••55  (لكل��100,000نسمة)

L•9.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•77.2  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•28.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•69.0  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•7.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.3  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•94.6  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••95.0  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••81.9  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•82  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••NA  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••451.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•60.9*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•122.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•44.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•22.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•26.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••45  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•99.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••2,346.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••40.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••75.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••75  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•98.5  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.6  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.2  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.2  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.4  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•88.2  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•1.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••4.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•81.1  درجة�حرية�العمل
L•7.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••94.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•94.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•243.4  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•4.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

T•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
L•1.0  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•2.1  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••32.5*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•40.9  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•77.5  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••13.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••13.9  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••58.4  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••65.2  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••584.0  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••32  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,319.7(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••85.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•24.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••2.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••43,941.9انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•26.4  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•72.3  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•49.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•5.6  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

T•30.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••15.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••90.0  يعيشون�بها�(٪)

L•5.9  حقوق�امللكية�(7-1)
•••100.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•70  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••108.3  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••13.9  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.7  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.6  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

اإلمارات�العربية�املتحدة

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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 اإلمارات العربية
املتحدة
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•2.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NA  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NA  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•31.7  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•21.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.2  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
T•2.4  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•6  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•9.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•0.8  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••55  (لكل��100,000نسمة)

L•9.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•77.2  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•28.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•69.0  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•7.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.3  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•94.6  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••95.0  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••81.9  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•82  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••NA  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••451.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•60.9*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•122.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•44.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•22.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•26.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••45  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•99.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••2,346.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••40.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••75.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••75  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•98.5  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.6  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.2  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.2  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.4  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•88.2  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•1.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••4.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•81.1  درجة�حرية�العمل
L•7.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••94.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•94.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•243.4  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•4.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

T•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
L•1.0  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•2.1  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••32.5*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•40.9  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•77.5  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••13.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••13.9  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••58.4  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••65.2  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••584.0  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••32  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,319.7(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••85.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•24.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••2.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••43,941.9انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•26.4  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•72.3  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•49.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•5.6  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

T•30.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••15.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••90.0  يعيشون�بها�(٪)

L•5.9  حقوق�امللكية�(7-1)
•••100.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•70  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••108.3  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••13.9  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.7  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.6  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

اإلمارات�العربية�املتحدة

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•81.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•34.4  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••46.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••16.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•17.1  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.0  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•385  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•27.0  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
\•55.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•48.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•30.6  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••194  (لكل��100,000نسمة)

p•22.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•65.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•61.8  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••44.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•65  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•56.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

T•3.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••5.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

\•9.8  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•83.1  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••77.0  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

T•52.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•2  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••10.0  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••321.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•46.9  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•45.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•8.4  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•0.0  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.1  األمريكي�لعام�2011)

•••9.4  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•5.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•70.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
T•59.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••227.7  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••16.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••39  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••10.2  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

p•71.6  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•64.9  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••14.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••6.4  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•49.8  درجة�حرية�العمل
T•23.7  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••67.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•26.7  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•5.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•2.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•1.1  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••36.7*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•50.5  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•40.5  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••9.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••175.3  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••50  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••3.9  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••74.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.8  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••157.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••860.8  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•27.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•54.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•52.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•8.2  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•31.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.4  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••6.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.7  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•52.2  يعيشون�بها�(٪)

p•2.8  حقوق�امللكية�(7-1)
•••30.7  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•14  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••22.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•62.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••9.9  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••54.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.1  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•3.0-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.6  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•37.8  درجة�القدرة�اإلحصائية

اليمن

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•81.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•34.4  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••46.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••16.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•17.1  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.0  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•385  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•27.0  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
\•55.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•48.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•30.6  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••194  (لكل��100,000نسمة)

p•22.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•65.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•61.8  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••44.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•65  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•56.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

T•3.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••5.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

\•9.8  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•83.1  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••77.0  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

T•52.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•2  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

•••10.0  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••321.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•46.9  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•45.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•8.4  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•0.0  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.1  األمريكي�لعام�2011)

•••9.4  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•5.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•70.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
T•59.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••227.7  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••16.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••39  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••10.2  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

p•71.6  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•64.9  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••14.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••6.4  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•49.8  درجة�حرية�العمل
T•23.7  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••67.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•26.7  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•5.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•2.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•1.1  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••36.7*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•50.5  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•40.5  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••9.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••175.3  إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••50  درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••3.9  (باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••74.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.8  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••157.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••860.8  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•27.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•54.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•52.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•8.2  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•31.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.4  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••6.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.7  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•52.2  يعيشون�بها�(٪)

p•2.8  حقوق�امللكية�(7-1)
•••30.7  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•14  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••22.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•62.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••9.9  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••54.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.1  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•3.0-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.6  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•37.8  درجة�القدرة�اإلحصائية

اليمن

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

األداء�حسب�املؤشر
االتجاهالتصنيفالقيمة�االتجاهالتصنيفالقيمة�



9494

اجلزء�الرابع:�

ملفات�تعريف�املؤشرات
ص�ملفات�تعريف�املؤشـرات�نتائج�مؤشـر�أهداف�التنمية�املسـتدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019ولوحات�

ّ
تلخ

املتابعـة�لـكل�مؤشـر�مـن�املؤشـرات�البالـغ�عددهـا�105.�يعـرض�كل�ملـف�تعريـف�القيمـة�األوليـة�والتصنيـف�
ـا�موجـًزا�للمؤشـر،�ومصـدر�البيانـات،�والسـنة�املرجعيـة�لبيانـات�

ً
اللونـي�بحسـب�البلـد؛�ويتضمـن�أيًضـا�تعريف

املؤشـر،�و"سـنوات�االجتاهـات"�املسـتخدمة�فـي�حسـاب�االجتاهـات�للمؤشـرات�والتـي�تتوفـر�بيانـات�السالسـل�
الزمنيـة�اخلاصـة�بهـا.�ويشـير�لـون�لوحـة�املتابعـة�الرمـادي�إلـى�نقـص�البيانات.�ويرد�مفتاح�تفسـير�األسـهم�في�
قسـم�املنهجيـة�بالصفحـة�138.�مالحظـة:�تصنيـف�املؤشـرات�باأللـوان�يعتمـد�علـى�البيانـات�والتـي�تكـون�فـي�
الكثيـر�مـن�احلـاالت�أكثـر�مـن�رقـم�عشـري�واحـد.�ألغـراض�العـرض،�البيانـات�الـواردة�فـي�تقريـر�املؤشـر�ولوحات�
املتابعـة�يتـم�عرضهـا�برقـم�عشـري�واحـد.�وميكـن�االطـالع�علـى�البيانـات�الوصفيـة�التفصيليـة،�مبـا�فـي�ذلـك�
�.https://eda.ac.ae/و��https://sdgindex.org/العتبـات�الكميـة�املسـتخدمة�لـكل�مؤشـر،�عبـر�اإلنترنـت�علـى�

(I)ترد�أوصاف�املؤشرات�في�امللحق�
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اجلزء�الرابع:�

ملفات�تعريف�املؤشرات
ص�ملفات�تعريف�املؤشـرات�نتائج�مؤشـر�أهداف�التنمية�املسـتدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019ولوحات�

ّ
تلخ

املتابعـة�لـكل�مؤشـر�مـن�املؤشـرات�البالـغ�عددهـا�105.�يعـرض�كل�ملـف�تعريـف�القيمـة�األوليـة�والتصنيـف�
ـا�موجـًزا�للمؤشـر،�ومصـدر�البيانـات،�والسـنة�املرجعيـة�لبيانـات�

ً
اللونـي�بحسـب�البلـد؛�ويتضمـن�أيًضـا�تعريف

املؤشـر،�و"سـنوات�االجتاهـات"�املسـتخدمة�فـي�حسـاب�االجتاهـات�للمؤشـرات�والتـي�تتوفـر�بيانـات�السالسـل�
الزمنيـة�اخلاصـة�بهـا.�ويشـير�لـون�لوحـة�املتابعـة�الرمـادي�إلـى�نقـص�البيانات.�ويرد�مفتاح�تفسـير�األسـهم�في�
قسـم�املنهجيـة�بالصفحـة�138.�مالحظـة:�تصنيـف�املؤشـرات�باأللـوان�يعتمـد�علـى�البيانـات�والتـي�تكـون�فـي�
الكثيـر�مـن�احلـاالت�أكثـر�مـن�رقـم�عشـري�واحـد.�ألغـراض�العـرض،�البيانـات�الـواردة�فـي�تقريـر�املؤشـر�ولوحات�
املتابعـة�يتـم�عرضهـا�برقـم�عشـري�واحـد.�وميكـن�االطـالع�علـى�البيانـات�الوصفيـة�التفصيليـة،�مبـا�فـي�ذلـك�
�.https://eda.ac.ae/و��https://sdgindex.org/العتبـات�الكميـة�املسـتخدمة�لـكل�مؤشـر،�عبـر�اإلنترنـت�علـى�

(I)ترد�أوصاف�املؤشرات�في�امللحق�



9696

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•0.0لبنان

L•0.2تونس

L•0.2المغرب

L•0.3الجزائر

L•0.5مصر

L•0.7األردن

L•0.8فلسطين

L•1.3العراق

L•3.3موريتانيا

L•14.7جيبوتي

\•20.3جزر�القمر

p•22.4السودان

\•49.2الصومال

•••*NAالبحرين
•••*NAالكويت

•••*NAليبيا
•••*NAُعمان
•••*NAقطر

المملكة�العربية�
•••*NAالسعودية

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

اإلمارات�العربية�
•••*NAالمتحدة

•••*NAاليمن

L•0.0قطر

L•0.1الكويت

المملكة�العربية�
L•0.2السعودية

L•0.4لبنان

L•0.5ُعمان

اإلمارات�العربية�
L•0.5المتحدة

\•2.9فلسطين

\•5.3تونس

T•8.2المغرب

\•9.7الجزائر

L•10.4ليبيا

p•12.0األردن

\•15.9موريتانيا

p•23.2السودان

\•28.1جزر�القمر

T•31.6العراق

\•42.7مصر
الجمهورية�

p•62.5العربية�السورية

\•71.3الصومال

p•81.2اليمن

•••NAالبحرين
•••NAجيبوتي

L•0.1لبنان

L•2.0الجزائر

L•2.2تونس

L•5.1المغرب

p•9.4فلسطين

L•9.5مصر

p•13.1األردن

T•15.5العراق

L•17.3موريتانيا

T•35.6جيبوتي

\•38.0جزر�القمر

p•50.0السودان

\•76.9الصومال

•••*NAالبحرين
•••*NAالكويت

•••*NAليبيا
•••*NAُعمان
•••*NAقطر

المملكة�العربية�
•••*NAالسعودية

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

اإلمارات�العربية�
•••*NAالمتحدة

•••*NAاليمن

L•2.5الكويت

اإلمارات�العربية�
L•2.5المتحدة

L•3.9المغرب

L•4.7الجزائر

L•4.8مصر

L•4.9تونس

L•5.4ُعمان

المملكة�العربية�
L•5.5السعودية

p•10.9لبنان

p•11.3موريتانيا

p•13.5األردن

p•19.7جيبوتي

\•25.2السودان

p•27.7العراق

p•34.4اليمن

•••NAالبحرين
•••NAجزر�القمر

•••NAليبيا
•••NAفلسطين

•••NAقطر
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1,90دوالًرا�في�اليوم
(٪�من�السكان)

املصدر:�مختبر�البيانات�العاملي (2019)
السنة�املرجعية:�2019

سنوات�االجتاهات:�2019-2015

نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3.20دوالًرا�في�اليوم
(٪�من�السكان)

املصدر:�مختبر�البيانات�العاملي (2019)
السنة�املرجعية:�2019

سنوات�االجتاهات:�2019-2015

الفقراء�العاملون�مقابل��3.10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�
القوة�الشرائية��(٪�من�إجمالي�العمالة)

UNDPاملصدر:�برنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي�
(�2018بيانات�التنمية�البشرية)

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

انتشار�نقص�التغذية
(٪�من�السكان)

(2019) FAOاملصدر:�منظمة�األغذية�والزراعة�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••4.9الكويت
•••7.4فلسطين

•••7.8األردن
المملكة�العربية�

•••9.3السعودية
•••10.1تونس

•••11.7الجزائر
•••14.1ُعمان

•••14.9المغرب
•••16.5لبنان
•••21.0ليبيا
•••22.3مصر

•••22.6العراق
•••25.3الصومال

الجمهورية�
•••27.5العربية�السورية

•••27.9موريتانيا
•••32.1جزر�القمر

•••33.5جيبوتي
•••38.2السودان

•••46.5اليمن
•••NAالبحرين

•••NAقطر
اإلمارات�العربية�

•••NAالمتحدة

L•7.8جزر�القمر

L•8.3الصومال

p•12.7موريتانيا

p•13.5جيبوتي

p•17.1اليمن

p•26.1المغرب

p•26.9تونس

p•27.0ُعمان

p•27.4الجزائر

الجمهورية�
p•27.8العربية�السورية

p•29.8البحرين

p•30.4العراق

اإلمارات�العربية�
p•31.7المتحدة

p•32.0مصر

p•32.0لبنان

p•32.5ليبيا

p•35.1قطر

المملكة�العربية�
p•35.4السعودية

p•35.5األردن

p•37.9الكويت

•••NAفلسطين
•••NAالسودان

•••1.2فلسطين
•••2.3المغرب
•••2.4األردن
•••2.8تونس

•••3.1الكويت
•••4.1الجزائر

•••6.5ليبيا
•••6.6لبنان

•••7.4العراق
•••7.5ُعمان
•••9.5مصر

•••11.1جزر�القمر

الجمهورية�
•••11.5العربية�السورية
المملكة�العربية�

•••11.8السعودية
•••14.8موريتانيا
•••15.0الصومال
•••16.3السودان

•••16.3اليمن
•••21.5جيبوتي
•••NAالبحرين

•••NAقطر
اإلمارات�العربية�

•••NAالمتحدة

اإلمارات�العربية�
L•21.5المتحدة

L•13.3الكويت

L•7.1مصر

L•5.7ُعمان

المملكة�العربية�
L•5.2السعودية

L•4.7قطر

L•3.1العراق

L•3.0لبنان

p•1.9جيبوتي

p•1.8فلسطين

الجمهورية�
\•1.6العربية�السورية

p•1.6الجزائر

L•1.5تونس

p•1.5األردن

p•1.4جزر�القمر

\•1.2موريتانيا

p•1.0اليمن

p•0.9المغرب

\•0.7ليبيا

\•0.7السودان

p•0.5الصومال

•••NAالبحرين

انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�
عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

(2019) UNICEF et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

انتشار�الهزال�لدى�األطفال�
دون�سن�اخلامسة�(٪)

(2019) UNICEF et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥�30
(٪�من�السكان�البالغني)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

محصول�احلبوب
(طن/هكتار)

(2019) FAOاملصدر:�منظمة�األغذية�والزراعة�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•0.0لبنان

L•0.2تونس

L•0.2المغرب

L•0.3الجزائر

L•0.5مصر

L•0.7األردن

L•0.8فلسطين

L•1.3العراق

L•3.3موريتانيا

L•14.7جيبوتي

\•20.3جزر�القمر

p•22.4السودان

\•49.2الصومال

•••*NAالبحرين
•••*NAالكويت

•••*NAليبيا
•••*NAُعمان
•••*NAقطر

المملكة�العربية�
•••*NAالسعودية

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

اإلمارات�العربية�
•••*NAالمتحدة

•••*NAاليمن

L•0.0قطر

L•0.1الكويت

المملكة�العربية�
L•0.2السعودية

L•0.4لبنان

L•0.5ُعمان

اإلمارات�العربية�
L•0.5المتحدة

\•2.9فلسطين

\•5.3تونس

T•8.2المغرب

\•9.7الجزائر

L•10.4ليبيا

p•12.0األردن

\•15.9موريتانيا

p•23.2السودان

\•28.1جزر�القمر

T•31.6العراق

\•42.7مصر
الجمهورية�

p•62.5العربية�السورية

\•71.3الصومال

p•81.2اليمن

•••NAالبحرين
•••NAجيبوتي

L•0.1لبنان

L•2.0الجزائر

L•2.2تونس

L•5.1المغرب

p•9.4فلسطين

L•9.5مصر

p•13.1األردن

T•15.5العراق

L•17.3موريتانيا

T•35.6جيبوتي

\•38.0جزر�القمر

p•50.0السودان

\•76.9الصومال

•••*NAالبحرين
•••*NAالكويت

•••*NAليبيا
•••*NAُعمان
•••*NAقطر

المملكة�العربية�
•••*NAالسعودية

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

اإلمارات�العربية�
•••*NAالمتحدة

•••*NAاليمن

L•2.5الكويت

اإلمارات�العربية�
L•2.5المتحدة

L•3.9المغرب

L•4.7الجزائر

L•4.8مصر

L•4.9تونس

L•5.4ُعمان

المملكة�العربية�
L•5.5السعودية

p•10.9لبنان

p•11.3موريتانيا

p•13.5األردن

p•19.7جيبوتي

\•25.2السودان

p•27.7العراق

p•34.4اليمن

•••NAالبحرين
•••NAجزر�القمر

•••NAليبيا
•••NAفلسطين

•••NAقطر
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1,90دوالًرا�في�اليوم
(٪�من�السكان)

املصدر:�مختبر�البيانات�العاملي (2019)
السنة�املرجعية:�2019

سنوات�االجتاهات:�2019-2015

نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3.20دوالًرا�في�اليوم
(٪�من�السكان)

املصدر:�مختبر�البيانات�العاملي (2019)
السنة�املرجعية:�2019

سنوات�االجتاهات:�2019-2015

الفقراء�العاملون�مقابل��3.10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�
القوة�الشرائية��(٪�من�إجمالي�العمالة)

UNDPاملصدر:�برنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي�
(�2018بيانات�التنمية�البشرية)

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

انتشار�نقص�التغذية
(٪�من�السكان)

(2019) FAOاملصدر:�منظمة�األغذية�والزراعة�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••4.9الكويت
•••7.4فلسطين

•••7.8األردن
المملكة�العربية�

•••9.3السعودية
•••10.1تونس

•••11.7الجزائر
•••14.1ُعمان

•••14.9المغرب
•••16.5لبنان
•••21.0ليبيا
•••22.3مصر

•••22.6العراق
•••25.3الصومال

الجمهورية�
•••27.5العربية�السورية

•••27.9موريتانيا
•••32.1جزر�القمر

•••33.5جيبوتي
•••38.2السودان

•••46.5اليمن
•••NAالبحرين

•••NAقطر
اإلمارات�العربية�

•••NAالمتحدة

L•7.8جزر�القمر

L•8.3الصومال

p•12.7موريتانيا

p•13.5جيبوتي

p•17.1اليمن

p•26.1المغرب

p•26.9تونس

p•27.0ُعمان

p•27.4الجزائر

الجمهورية�
p•27.8العربية�السورية

p•29.8البحرين

p•30.4العراق

اإلمارات�العربية�
p•31.7المتحدة

p•32.0مصر

p•32.0لبنان

p•32.5ليبيا

p•35.1قطر

المملكة�العربية�
p•35.4السعودية

p•35.5األردن

p•37.9الكويت

•••NAفلسطين
•••NAالسودان

•••1.2فلسطين
•••2.3المغرب
•••2.4األردن
•••2.8تونس

•••3.1الكويت
•••4.1الجزائر

•••6.5ليبيا
•••6.6لبنان

•••7.4العراق
•••7.5ُعمان
•••9.5مصر

•••11.1جزر�القمر

الجمهورية�
•••11.5العربية�السورية
المملكة�العربية�

•••11.8السعودية
•••14.8موريتانيا
•••15.0الصومال
•••16.3السودان

•••16.3اليمن
•••21.5جيبوتي
•••NAالبحرين

•••NAقطر
اإلمارات�العربية�

•••NAالمتحدة

اإلمارات�العربية�
L•21.5المتحدة

L•13.3الكويت

L•7.1مصر

L•5.7ُعمان

المملكة�العربية�
L•5.2السعودية

L•4.7قطر

L•3.1العراق

L•3.0لبنان

p•1.9جيبوتي

p•1.8فلسطين

الجمهورية�
\•1.6العربية�السورية

p•1.6الجزائر

L•1.5تونس

p•1.5األردن

p•1.4جزر�القمر

\•1.2موريتانيا

p•1.0اليمن

p•0.9المغرب

\•0.7ليبيا

\•0.7السودان

p•0.5الصومال

•••NAالبحرين

انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�
عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

(2019) UNICEF et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

انتشار�الهزال�لدى�األطفال�
دون�سن�اخلامسة�(٪)

(2019) UNICEF et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥�30
(٪�من�السكان�البالغني)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

محصول�احلبوب
(طن/هكتار)

(2019) FAOاملصدر:�منظمة�األغذية�والزراعة�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••0.7مصر
•••0.8البحرين
•••0.8الجزائر

•••0.8اليمن
•••0.9المغرب

الجمهورية�
•••0.9العربية�السورية

•••0.9الكويت
المملكة�العربية�

•••0.9السعودية
•••0.9لبنان

•••1.0العراق
•••1.0قطر

•••1.0تونس
•••1.0ُعمان

•••1.0السودان
•••1.1األردن

اإلمارات�العربية�
•••1.2المتحدة

•••NAجزر�القمر
•••NAجيبوتي

•••NAليبيا
•••NAموريتانيا
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

L•4الكويت

اإلمارات�العربية�
L•6المتحدة

L•9ليبيا

المملكة�العربية�
L•12السعودية

L•13قطر

L•15البحرين

L•15لبنان

L•17ُعمان

L•33مصر

L•45فلسطين

L•50العراق

L•58األردن

L•62تونس

الجمهورية�
L•68العربية�السورية

L•121المغرب

\•140الجزائر

T•229جيبوتي

\•311السودان

T•335جزر�القمر

\•385اليمن

T•602موريتانيا

\•732الصومال

L•2.1العراق

L•2.2مصر

L•2.2المغرب

L•2.2جيبوتي

p•2.2اليمن

\•2.2تونس

L•2.2الجزائر

p•2.2لبنان

L•2.2األردن

المملكة�العربية�
p•2.3السعودية

L•2.3الكويت

L•2.3السودان

\•2.3ُعمان
اإلمارات�العربية�

T•2.4المتحدة

p•2.4موريتانيا

•••NAالبحرين
•••NAجزر�القمر

•••NAليبيا
•••NAفلسطين

•••NAقطر
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

L•3.1البحرين

L•3.8قطر

المملكة�العربية�
L•3.9السعودية

L•4.3الكويت

L•4.5لبنان

اإلمارات�العربية�
L•4.7المتحدة

L•5.1ُعمان

L•6.5ليبيا

L•7.5تونس

الجمهورية�
L•8.7العربية�السورية

L•10.1األردن

L•11.3فلسطين

L•11.6مصر

L•14.4المغرب

L•14.9الجزائر

L•17.1العراق

\•27.0اليمن

\•29.5السودان

T•31.7جزر�القمر

T•32.4جيبوتي

\•33.8موريتانيا

\•38.5الصومال

معدل�وفيات�حديثي�الوالدة
(لكل��1,000مولود�حي)

(2019) UNICEF et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

مستوى�التغذية�البشري
(األفضل��2-��3األسوأ)

(2013) Bonhommeau et al�:املصدر
السنة�املرجعية:�2013

سنوات�االجتاهات:�2013-2008

مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني

(2016) Zhang and Davidson�:املصدر
السنة�املرجعية:�2011

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

معدل�وفيات�األمهات
(لكل��100,000مولود�حي)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2012

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•7.3البحرين

المملكة�العربية�
L•7.4السعودية

L•7.6قطر

L•7.8لبنان

L•8.1الكويت

اإلمارات�العربية�
L•9.1المتحدة

L•11.3ُعمان

L•12.4ليبيا

L•13.0تونس

L•17.0األردن

الجمهورية�
L•17.0العربية�السورية

L•20.9فلسطين

L•22.1مصر

L•23.3المغرب

L•24.0الجزائر

L•30.4العراق

\•55.4اليمن

T•61.7جيبوتي

T•63.2السودان

T•69.0جزر�القمر

T•79.0موريتانيا

T•127.2الصومال

الجمهورية�
•••*0.0العربية�السورية

•••*0.0العراق
•••*0.0األردن

L•0.0جزر�القمر

المملكة�العربية�
•••*0.0السعودية

L•0.0مصر

•••*0.0ليبيا
L•0.0الجزائر

•••0.0لبنان
L•0.0المغرب

L•0.0الصومال

L•0.0تونس

•••*0.0اليمن
L•0.0البحرين

اإلمارات�العربية�
•••*0.0المتحدة
L•0.1الكويت

L•0.1موريتانيا

L•0.1قطر

•••*0.1ُعمان
L•0.1السودان

T•0.6جيبوتي

•••NAفلسطين

اإلمارات�العربية�
L•0.8المتحدة

L•1.0فلسطين

L•6.7ُعمان

L•6.8األردن

المملكة�العربية�
L•10.0السعودية

L•12.0البحرين

L•12.0لبنان

L•13.0مصر

الجمهورية�
L•19.0العربية�السورية

\•26.0قطر

\•27.0الكويت

\•34.0تونس

\•35.0جزر�القمر

\•40.0ليبيا

\•42.0العراق

\•48.0اليمن

\•70.0الجزائر

L•77.0السودان

T•97.0موريتانيا

\•99.0المغرب

\•266.0الصومال

T•269.0جيبوتي

L•11.3البحرين

L•12.4المغرب

L•14.2الجزائر

L•15.3قطر

L•16.1تونس

المملكة�العربية�
L•16.4السعودية

اإلمارات�العربية�
L•16.8المتحدة

L•17.4الكويت

L•17.8ُعمان

\•17.9لبنان

p•18.1موريتانيا

T•19.2األردن

p•19.6جيبوتي

\•20.1ليبيا

T•21.3العراق

p•21.8الصومال

الجمهورية�
\•21.8العربية�السورية

\•22.9جزر�القمر

\•26.0السودان

\•27.7مصر

\•30.6اليمن

•••NAفلسطين

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�
واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�وأمراض�اجلهاز�التنفسي�

املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2010

اإلصابات�اجلديدة�بفيروس
نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز��(لكل�1,000)

املصدر:�برنامج�األمم�املتحدة�املشترك�املعني�بفيروس�
نقص�املناعة�البشرية (2018)

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

معدل�اإلصابة�بالسل
(لكل��100,000نسمة)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة
(لكل��1,000مولود�حي)

(2019) UNICEF et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••0.7مصر
•••0.8البحرين
•••0.8الجزائر

•••0.8اليمن
•••0.9المغرب

الجمهورية�
•••0.9العربية�السورية

•••0.9الكويت
المملكة�العربية�

•••0.9السعودية
•••0.9لبنان

•••1.0العراق
•••1.0قطر

•••1.0تونس
•••1.0ُعمان

•••1.0السودان
•••1.1األردن

اإلمارات�العربية�
•••1.2المتحدة

•••NAجزر�القمر
•••NAجيبوتي

•••NAليبيا
•••NAموريتانيا
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

L•4الكويت

اإلمارات�العربية�
L•6المتحدة

L•9ليبيا

المملكة�العربية�
L•12السعودية

L•13قطر

L•15البحرين

L•15لبنان

L•17ُعمان

L•33مصر

L•45فلسطين

L•50العراق

L•58األردن

L•62تونس

الجمهورية�
L•68العربية�السورية

L•121المغرب

\•140الجزائر

T•229جيبوتي

\•311السودان

T•335جزر�القمر

\•385اليمن

T•602موريتانيا

\•732الصومال

L•2.1العراق

L•2.2مصر

L•2.2المغرب

L•2.2جيبوتي

p•2.2اليمن

\•2.2تونس

L•2.2الجزائر

p•2.2لبنان

L•2.2األردن

المملكة�العربية�
p•2.3السعودية

L•2.3الكويت

L•2.3السودان

\•2.3ُعمان
اإلمارات�العربية�

T•2.4المتحدة

p•2.4موريتانيا

•••NAالبحرين
•••NAجزر�القمر

•••NAليبيا
•••NAفلسطين

•••NAقطر
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

L•3.1البحرين

L•3.8قطر

المملكة�العربية�
L•3.9السعودية

L•4.3الكويت

L•4.5لبنان

اإلمارات�العربية�
L•4.7المتحدة

L•5.1ُعمان

L•6.5ليبيا

L•7.5تونس

الجمهورية�
L•8.7العربية�السورية

L•10.1األردن

L•11.3فلسطين

L•11.6مصر

L•14.4المغرب

L•14.9الجزائر

L•17.1العراق

\•27.0اليمن

\•29.5السودان

T•31.7جزر�القمر

T•32.4جيبوتي

\•33.8موريتانيا

\•38.5الصومال

معدل�وفيات�حديثي�الوالدة
(لكل��1,000مولود�حي)

(2019) UNICEF et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

مستوى�التغذية�البشري
(األفضل��2-��3األسوأ)

(2013) Bonhommeau et al�:املصدر
السنة�املرجعية:�2013

سنوات�االجتاهات:�2013-2008

مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني

(2016) Zhang and Davidson�:املصدر
السنة�املرجعية:�2011

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

معدل�وفيات�األمهات
(لكل��100,000مولود�حي)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2012

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•7.3البحرين

المملكة�العربية�
L•7.4السعودية

L•7.6قطر

L•7.8لبنان

L•8.1الكويت

اإلمارات�العربية�
L•9.1المتحدة

L•11.3ُعمان

L•12.4ليبيا

L•13.0تونس

L•17.0األردن

الجمهورية�
L•17.0العربية�السورية

L•20.9فلسطين

L•22.1مصر

L•23.3المغرب

L•24.0الجزائر

L•30.4العراق

\•55.4اليمن

T•61.7جيبوتي

T•63.2السودان

T•69.0جزر�القمر

T•79.0موريتانيا

T•127.2الصومال

الجمهورية�
•••*0.0العربية�السورية

•••*0.0العراق
•••*0.0األردن

L•0.0جزر�القمر

المملكة�العربية�
•••*0.0السعودية

L•0.0مصر

•••*0.0ليبيا
L•0.0الجزائر

•••0.0لبنان
L•0.0المغرب

L•0.0الصومال

L•0.0تونس

•••*0.0اليمن
L•0.0البحرين

اإلمارات�العربية�
•••*0.0المتحدة
L•0.1الكويت

L•0.1موريتانيا

L•0.1قطر

•••*0.1ُعمان
L•0.1السودان

T•0.6جيبوتي

•••NAفلسطين

اإلمارات�العربية�
L•0.8المتحدة

L•1.0فلسطين

L•6.7ُعمان

L•6.8األردن

المملكة�العربية�
L•10.0السعودية

L•12.0البحرين

L•12.0لبنان

L•13.0مصر

الجمهورية�
L•19.0العربية�السورية

\•26.0قطر

\•27.0الكويت

\•34.0تونس

\•35.0جزر�القمر

\•40.0ليبيا

\•42.0العراق

\•48.0اليمن

\•70.0الجزائر

L•77.0السودان

T•97.0موريتانيا

\•99.0المغرب

\•266.0الصومال

T•269.0جيبوتي

L•11.3البحرين

L•12.4المغرب

L•14.2الجزائر

L•15.3قطر

L•16.1تونس

المملكة�العربية�
L•16.4السعودية

اإلمارات�العربية�
L•16.8المتحدة

L•17.4الكويت

L•17.8ُعمان

\•17.9لبنان

p•18.1موريتانيا

T•19.2األردن

p•19.6جيبوتي

\•20.1ليبيا

T•21.3العراق

p•21.8الصومال

الجمهورية�
\•21.8العربية�السورية

\•22.9جزر�القمر

\•26.0السودان

\•27.7مصر

\•30.6اليمن

•••NAفلسطين

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�
واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�وأمراض�اجلهاز�التنفسي�

املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2010

اإلصابات�اجلديدة�بفيروس
نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز��(لكل�1,000)

املصدر:�برنامج�األمم�املتحدة�املشترك�املعني�بفيروس�
نقص�املناعة�البشرية (2018)

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

معدل�اإلصابة�بالسل
(لكل��100,000نسمة)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة
(لكل��1,000مولود�حي)

(2019) UNICEF et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••40البحرين
•••47قطر

•••49المغرب
•••50الجزائر
•••51األردن
•••51لبنان
•••54ُعمان

اإلمارات�العربية�
•••55المتحدة

•••56تونس
•••72ليبيا

•••75العراق

الجمهورية�
•••75العربية�السورية
المملكة�العربية�

•••84السعودية
•••104الكويت

•••109مصر
•••159جيبوتي

•••169موريتانيا
•••172جزر�القمر

•••185السودان
•••194اليمن

•••213الصومال
•••NAفلسطين

L•79.1البحرين

T•78.1قطر

اإلمارات�العربية�
T•77.2المتحدة

T•77.0ُعمان

T•76.4الجزائر

\•76.3لبنان

T•76.0المغرب

T•76.0تونس

\•74.8الكويت
المملكة�العربية�

\•74.8السعودية

\•74.3األردن

p•71.9ليبيا

p•70.5مصر

p•69.8العراق

\•65.3اليمن

\•65.1السودان

\•63.9جزر�القمر

\•63.9موريتانيا

\•63.8جيبوتي
الجمهورية�

T•63.8العربية�السورية

\•55.4الصومال

•••NAفلسطين

L•5.4فلسطين

L•7.1البحرين

اإلمارات�العربية�
L•9.8المتحدة

L•12.8قطر

T•13.3مصر

T•17.7الكويت

\•17.8العراق

L•18.6المغرب

\•19.3لبنان
الجمهورية�

\•19.7العربية�السورية

p•22.8اليمن

\•23.0تونس

\•23.6األردن

\•23.7الجزائر

\•24.2موريتانيا

p•24.6السودان

L•24.9جيبوتي

T•25.0ُعمان

p•25.3ليبيا

\•26.9الصومال
المملكة�العربية�

p•27.5السعودية

p•28.6جزر�القمر

L•5.7ليبيا

L•7.6تونس

L•7.9ُعمان

المملكة�العربية�
L•8.3السعودية

L•9.4الكويت

L•10.2قطر

L•10.4الجزائر

L•12.2لبنان

L•13.5البحرين

L•19.4جيبوتي

L•23.3األردن

اإلمارات�العربية�
\•28.2المتحدة

L•31.7المغرب

الجمهورية�
T•39.5العربية�السورية

T•51.0مصر

\•57.2فلسطين

T•61.8اليمن

T•67.2جزر�القمر

L•67.2السودان

p•79.8العراق

\•80.5موريتانيا

\•102.2الصومال

معدل�خصوبة�املراهقني
(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)

(2019) UNDPاملصدر:�برنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

العمر�املتوقع�عند�الوالدة
(بالسنوات)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

معدل�الوفيات�املرورية
(لكل��100,000نسمة)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2010

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�
املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�(لكل��100,000نسمة)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•99.9الكويت

•••99.9ليبيا
L•99.9قطر

اإلمارات�العربية�
L•99.9المتحدة

L•99.7البحرين

•••99.6األردن
•••99.6فلسطين

L•99.1ُعمان

•••98.2لبنان
المملكة�العربية�

•••98.0السعودية
•••96.6الجزائر

الجمهورية�
•••96.2العربية�السورية

•••91.5مصر
•••87.4جيبوتي

•••82.2جزر�القمر
•••77.7السودان
•••73.6المغرب

•••73.6تونس
•••70.4العراق

T•69.3موريتانيا

•••44.7اليمن
•••9.4الصومال

L•84.8الكويت

L•83.6قطر

L•81.5البحرين

L•81.2لبنان

L•79.4تونس

L•79.3ُعمان

المملكة�العربية�
L•77.8السعودية

L•77.3األردن

L•72.3الجزائر

•••71.8فلسطين
L•71.1العراق

\•70.6ليبيا
الجمهورية�

T•69.9العربية�السورية

اإلمارات�العربية�
T•69.0المتحدة

\•65.2مصر

\•61.1المغرب

T•60.5السودان

\•56.2اليمن

\•56.1موريتانيا

\•48.9جيبوتي

\•47.4جزر�القمر

\•25.8الصومال

L•99الكويت

L•99المغرب

L•99ُعمان

L•99فلسطين

L•98تونس

L•97البحرين

L•97قطر

اإلمارات�العربية�
L•97المتحدة

المملكة�العربية�
L•96السعودية

L•94مصر

L•94ليبيا

L•93األردن

L•90جزر�القمر

L•90السودان

p•88الجزائر

\•79لبنان

p•78موريتانيا

p•68جيبوتي

p•65اليمن

\•63العراق
الجمهورية�

T•48العربية�السورية

\•42الصومال

اإلمارات�العربية�
L•7.0المتحدة

•••6.9ُعمان
•••6.4قطر

المملكة�العربية�
L•6.3السعودية

L•6.2البحرين

L•6.1الكويت

p•5.5ليبيا

p•5.2لبنان

p•5.0الجزائر

p•4.9المغرب

p•4.7تونس

•••4.7الصومال
p•4.6األردن

•••4.6فلسطين
p•4.5العراق

•••4.4جيبوتي
T•4.3موريتانيا

•••4.1السودان
p•4.0مصر

•••4.0جزر�القمر
الجمهورية�

•••3.5العربية�السورية
T•3.3اليمن

الرفاهية�الذاتية
(متوسط�درجات�السلم،�10-0)

(2019) Gallup�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

(2017) IMHEاملصدر:�معهد�املقاييس�الصحية�والتقييم�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�
منظمة�الصحة�العاملية�(٪)

(2019) WHO and UNICEF�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2013

الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

(2019) UNICEFاملصدر:�منظمة�اليونيسيف�
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2012

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••40البحرين
•••47قطر

•••49المغرب
•••50الجزائر
•••51األردن
•••51لبنان
•••54ُعمان

اإلمارات�العربية�
•••55المتحدة

•••56تونس
•••72ليبيا

•••75العراق

الجمهورية�
•••75العربية�السورية
المملكة�العربية�

•••84السعودية
•••104الكويت

•••109مصر
•••159جيبوتي

•••169موريتانيا
•••172جزر�القمر

•••185السودان
•••194اليمن

•••213الصومال
•••NAفلسطين

L•79.1البحرين

T•78.1قطر

اإلمارات�العربية�
T•77.2المتحدة

T•77.0ُعمان

T•76.4الجزائر

\•76.3لبنان

T•76.0المغرب

T•76.0تونس

\•74.8الكويت
المملكة�العربية�

\•74.8السعودية

\•74.3األردن

p•71.9ليبيا

p•70.5مصر

p•69.8العراق

\•65.3اليمن

\•65.1السودان

\•63.9جزر�القمر

\•63.9موريتانيا

\•63.8جيبوتي
الجمهورية�

T•63.8العربية�السورية

\•55.4الصومال

•••NAفلسطين

L•5.4فلسطين

L•7.1البحرين

اإلمارات�العربية�
L•9.8المتحدة

L•12.8قطر

T•13.3مصر

T•17.7الكويت

\•17.8العراق

L•18.6المغرب

\•19.3لبنان
الجمهورية�

\•19.7العربية�السورية

p•22.8اليمن

\•23.0تونس

\•23.6األردن

\•23.7الجزائر

\•24.2موريتانيا

p•24.6السودان

L•24.9جيبوتي

T•25.0ُعمان

p•25.3ليبيا

\•26.9الصومال
المملكة�العربية�

p•27.5السعودية

p•28.6جزر�القمر

L•5.7ليبيا

L•7.6تونس

L•7.9ُعمان

المملكة�العربية�
L•8.3السعودية

L•9.4الكويت

L•10.2قطر

L•10.4الجزائر

L•12.2لبنان

L•13.5البحرين

L•19.4جيبوتي

L•23.3األردن

اإلمارات�العربية�
\•28.2المتحدة

L•31.7المغرب

الجمهورية�
T•39.5العربية�السورية

T•51.0مصر

\•57.2فلسطين

T•61.8اليمن

T•67.2جزر�القمر

L•67.2السودان

p•79.8العراق

\•80.5موريتانيا

\•102.2الصومال

معدل�خصوبة�املراهقني
(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)

(2019) UNDPاملصدر:�برنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

العمر�املتوقع�عند�الوالدة
(بالسنوات)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

معدل�الوفيات�املرورية
(لكل��100,000نسمة)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2010

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�
املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�(لكل��100,000نسمة)

(2019) WHOاملصدر:�منظمة�الصحة�العاملية�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•99.9الكويت

•••99.9ليبيا
L•99.9قطر

اإلمارات�العربية�
L•99.9المتحدة

L•99.7البحرين

•••99.6األردن
•••99.6فلسطين

L•99.1ُعمان

•••98.2لبنان
المملكة�العربية�

•••98.0السعودية
•••96.6الجزائر

الجمهورية�
•••96.2العربية�السورية

•••91.5مصر
•••87.4جيبوتي

•••82.2جزر�القمر
•••77.7السودان
•••73.6المغرب

•••73.6تونس
•••70.4العراق

T•69.3موريتانيا

•••44.7اليمن
•••9.4الصومال

L•84.8الكويت

L•83.6قطر

L•81.5البحرين

L•81.2لبنان

L•79.4تونس

L•79.3ُعمان

المملكة�العربية�
L•77.8السعودية

L•77.3األردن

L•72.3الجزائر

•••71.8فلسطين
L•71.1العراق

\•70.6ليبيا
الجمهورية�

T•69.9العربية�السورية

اإلمارات�العربية�
T•69.0المتحدة

\•65.2مصر

\•61.1المغرب

T•60.5السودان

\•56.2اليمن

\•56.1موريتانيا

\•48.9جيبوتي

\•47.4جزر�القمر

\•25.8الصومال

L•99الكويت

L•99المغرب

L•99ُعمان

L•99فلسطين

L•98تونس

L•97البحرين

L•97قطر

اإلمارات�العربية�
L•97المتحدة

المملكة�العربية�
L•96السعودية

L•94مصر

L•94ليبيا

L•93األردن

L•90جزر�القمر

L•90السودان

p•88الجزائر

\•79لبنان

p•78موريتانيا

p•68جيبوتي

p•65اليمن

\•63العراق
الجمهورية�

T•48العربية�السورية

\•42الصومال

اإلمارات�العربية�
L•7.0المتحدة

•••6.9ُعمان
•••6.4قطر

المملكة�العربية�
L•6.3السعودية

L•6.2البحرين

L•6.1الكويت

p•5.5ليبيا

p•5.2لبنان

p•5.0الجزائر

p•4.9المغرب

p•4.7تونس

•••4.7الصومال
p•4.6األردن

•••4.6فلسطين
p•4.5العراق

•••4.4جيبوتي
T•4.3موريتانيا

•••4.1السودان
p•4.0مصر

•••4.0جزر�القمر
الجمهورية�

•••3.5العربية�السورية
T•3.3اليمن

الرفاهية�الذاتية
(متوسط�درجات�السلم،�10-0)

(2019) Gallup�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

(2017) IMHEاملصدر:�معهد�املقاييس�الصحية�والتقييم�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�
منظمة�الصحة�العاملية�(٪)

(2019) WHO and UNICEF�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2013

الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

(2019) UNICEFاملصدر:�منظمة�اليونيسيف�
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2012

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••2.4موريتانيا
•••5.4اليمن

•••6.1جيبوتي
•••6.1الصومال
•••6.7الجزائر
•••7.1المغرب

الجمهورية�
•••8.2العربية�السورية

•••8.5تونس
•••8.8العراق

•••10.4ليبيا
•••10.6فلسطين

•••11.8األردن
•••11.9جزر�القمر

•••12.6ُعمان
•••12.7لبنان

•••15.7السودان
•••15.8الكويت

•••16.5البحرين
•••16.5قطر

اإلمارات�العربية�
•••17.3المتحدة

•••17.3مصر
المملكة�العربية�

•••17.7السعودية

•••98.6تونس
L•97.5الجزائر

L•97.4البحرين

المملكة�العربية�
•••97.4السعودية

L•97.0مصر

L•96.8المغرب

اإلمارات�العربية�
L•94.6المتحدة

L•94.4قطر

\•94.1ُعمان

•••92.4األردن
•••92.3العراق

•••91.7فلسطين
p•87.3الكويت

L•86.3لبنان

p•83.1اليمن

p•79.8جزر�القمر

\•75.7موريتانيا
الجمهورية�

•••63.2العربية�السورية
T•60.4السودان

\•57.3جيبوتي

•••NAليبيا
•••NAالصومال

L•2.2الكويت

الجمهورية�
L•2.4العربية�السورية

اإلمارات�العربية�
L•2.7المتحدة

L•3.1المغرب

L•3.2لبنان

L•3.2تونس

L•3.3الجزائر

المملكة�العربية�
L•3.4السعودية

L•3.5ُعمان

L•3.7األردن

L•4.1العراق

L•4.4مصر

L•5.5ليبيا

p•5.7البحرين

p•5.8قطر

p•7.5موريتانيا

p•8.3الصومال

p•8.5جيبوتي

\•9.5السودان

\•9.8اليمن

p•11.1جزر�القمر

•••NAفلسطين

•••99.6ليبيا
•••99.4فلسطين
•••99.2الكويت

•••99.2لبنان
المملكة�العربية�

•••99.2السعودية
•••99.1األردن
•••98.7ُعمان
•••96.2تونس
•••95.5قطر

اإلمارات�العربية�
•••95.0المتحدة
•••94.1البحرين

•••93.8الجزائر
الجمهورية�

•••92.5العربية�السورية
•••91.2المغرب

•••88.2مصر
•••77.0اليمن

•••71.6جزر�القمر
•••65.8السودان
•••56.1موريتانيا

•••52.3العراق
•••NAجيبوتي

•••NAالصومال

معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما
من�كال�اجلنسني�(٪)

املصدر:�منظمة�األمم�املتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة�
(2019) UNESCO

السنة�املرجعية:�2011
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)

املصدر:�منظمة�األمم�املتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة�
(2019) UNESCO

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

معدالت�االنتحار�حسب�العمر
(لكل��100,000نسمة)

املصدر:�منظمة�الصحة�العاملية
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2015-2010

انتشار�داء�السكري
(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)�2019
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

المملكة�العربية�
L•116.1السعودية

L•99.7ُعمان

L•97.3البحرين

L•90.4الكويت

p•83.4قطر

اإلمارات�العربية�
•••81.9المتحدة

\•81.0مصر

p•79.1الجزائر

L•78.2فلسطين

•••70.8تونس
p•64.8المغرب

p•60.8األردن

T•52.5اليمن

\•52.4لبنان
الجمهورية�

•••50.5العربية�السورية
p•50.0السودان

•••48.3جزر�القمر
•••48.1العراق

\•43.5جيبوتي

T•35.0موريتانيا

•••NAليبيا
•••NAالصومال

المملكة�العربية�
L•68.9السعودية

•••60.5ليبيا
L•47.7الجزائر

L•45.5البحرين

L•44.6ُعمان

p•42.2فلسطين

الجمهورية�
p•39.2العربية�السورية

p•38.1لبنان

L•34.4مصر

L•33.8المغرب

•••32.6الكويت

p•32.1تونس

p•31.7األردن

•••17.0السودان
\•16.4قطر

•••16.1العراق
•••10.0اليمن

•••9.0جزر�القمر
•••5.0جيبوتي

p•4.8موريتانيا

•••NAالصومال
اإلمارات�العربية�

•••NAالمتحدة

L•86لبنان

اإلمارات�العربية�
p•82المتحدة

•••79الجزائر
p•68الكويت

L•60قطر

T•57ُعمان

\•55البحرين

L•54فلسطين

p•50المغرب

T•48السودان

\•44تونس

T•30مصر

•••29األردن
المملكة�العربية�

T•25السعودية

•••21جزر�القمر
•••10ليبيا

•••10موريتانيا
\•7جيبوتي

•••7العراق
الجمهورية�

•••6العربية�السورية
\•2اليمن

•••NAالصومال

•••451.7البحرين
اإلمارات�العربية�

•••451.3المتحدة
•••431.7قطر
•••423.5ُعمان

•••412.3فلسطين
•••409.4األردن

المملكة�العربية�
•••407.4السعودية

•••404.9لبنان
•••392.2جزر�القمر

•••384.1تونس
•••383.4الكويت

•••379.6السودان
•••374.1الجزائر
•••367.3المغرب
•••363.4العراق
•••356.0مصر

•••342.1موريتانيا
•••321.3اليمن

•••NAجيبوتي
•••NAليبيا

•••NAالصومال
الجمهورية�

•••NAالعربية�السورية

درجات�االختبار�القياسية

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشر�رأس�املال�البشري)
السنة�املرجعية:�وفق�أحدث�التقديرات�لعام�2018

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي
(٪�من�اإلجمالي)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)
السنة�املرجعية:�2017-2011

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي
(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

املصدر:�معهد�منظمة�اليونسكو�لإلحصاء (2018)
السنة�املرجعية:�2017-2011

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)

املصدر:�منظمة�األمم�املتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة�
(2019) UNESCO

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••2.4موريتانيا
•••5.4اليمن

•••6.1جيبوتي
•••6.1الصومال
•••6.7الجزائر
•••7.1المغرب

الجمهورية�
•••8.2العربية�السورية

•••8.5تونس
•••8.8العراق

•••10.4ليبيا
•••10.6فلسطين

•••11.8األردن
•••11.9جزر�القمر

•••12.6ُعمان
•••12.7لبنان

•••15.7السودان
•••15.8الكويت

•••16.5البحرين
•••16.5قطر

اإلمارات�العربية�
•••17.3المتحدة

•••17.3مصر
المملكة�العربية�

•••17.7السعودية

•••98.6تونس
L•97.5الجزائر

L•97.4البحرين

المملكة�العربية�
•••97.4السعودية

L•97.0مصر

L•96.8المغرب

اإلمارات�العربية�
L•94.6المتحدة

L•94.4قطر

\•94.1ُعمان

•••92.4األردن
•••92.3العراق

•••91.7فلسطين
p•87.3الكويت

L•86.3لبنان

p•83.1اليمن

p•79.8جزر�القمر

\•75.7موريتانيا
الجمهورية�

•••63.2العربية�السورية
T•60.4السودان

\•57.3جيبوتي

•••NAليبيا
•••NAالصومال

L•2.2الكويت

الجمهورية�
L•2.4العربية�السورية

اإلمارات�العربية�
L•2.7المتحدة

L•3.1المغرب

L•3.2لبنان

L•3.2تونس

L•3.3الجزائر

المملكة�العربية�
L•3.4السعودية

L•3.5ُعمان

L•3.7األردن

L•4.1العراق

L•4.4مصر

L•5.5ليبيا

p•5.7البحرين

p•5.8قطر

p•7.5موريتانيا

p•8.3الصومال

p•8.5جيبوتي

\•9.5السودان

\•9.8اليمن

p•11.1جزر�القمر

•••NAفلسطين

•••99.6ليبيا
•••99.4فلسطين
•••99.2الكويت

•••99.2لبنان
المملكة�العربية�

•••99.2السعودية
•••99.1األردن
•••98.7ُعمان
•••96.2تونس
•••95.5قطر

اإلمارات�العربية�
•••95.0المتحدة
•••94.1البحرين

•••93.8الجزائر
الجمهورية�

•••92.5العربية�السورية
•••91.2المغرب

•••88.2مصر
•••77.0اليمن

•••71.6جزر�القمر
•••65.8السودان
•••56.1موريتانيا

•••52.3العراق
•••NAجيبوتي

•••NAالصومال

معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما
من�كال�اجلنسني�(٪)

املصدر:�منظمة�األمم�املتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة�
(2019) UNESCO

السنة�املرجعية:�2011
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)

املصدر:�منظمة�األمم�املتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة�
(2019) UNESCO

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

معدالت�االنتحار�حسب�العمر
(لكل��100,000نسمة)

املصدر:�منظمة�الصحة�العاملية
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2015-2010

انتشار�داء�السكري
(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)�2019
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

المملكة�العربية�
L•116.1السعودية

L•99.7ُعمان

L•97.3البحرين

L•90.4الكويت

p•83.4قطر

اإلمارات�العربية�
•••81.9المتحدة

\•81.0مصر

p•79.1الجزائر

L•78.2فلسطين

•••70.8تونس
p•64.8المغرب

p•60.8األردن

T•52.5اليمن

\•52.4لبنان
الجمهورية�

•••50.5العربية�السورية
p•50.0السودان

•••48.3جزر�القمر
•••48.1العراق

\•43.5جيبوتي

T•35.0موريتانيا

•••NAليبيا
•••NAالصومال

المملكة�العربية�
L•68.9السعودية

•••60.5ليبيا
L•47.7الجزائر

L•45.5البحرين

L•44.6ُعمان

p•42.2فلسطين

الجمهورية�
p•39.2العربية�السورية

p•38.1لبنان

L•34.4مصر

L•33.8المغرب

•••32.6الكويت

p•32.1تونس

p•31.7األردن

•••17.0السودان
\•16.4قطر

•••16.1العراق
•••10.0اليمن

•••9.0جزر�القمر
•••5.0جيبوتي

p•4.8موريتانيا

•••NAالصومال
اإلمارات�العربية�

•••NAالمتحدة

L•86لبنان

اإلمارات�العربية�
p•82المتحدة

•••79الجزائر
p•68الكويت

L•60قطر

T•57ُعمان

\•55البحرين

L•54فلسطين

p•50المغرب

T•48السودان

\•44تونس

T•30مصر

•••29األردن
المملكة�العربية�

T•25السعودية

•••21جزر�القمر
•••10ليبيا

•••10موريتانيا
\•7جيبوتي

•••7العراق
الجمهورية�

•••6العربية�السورية
\•2اليمن

•••NAالصومال

•••451.7البحرين
اإلمارات�العربية�

•••451.3المتحدة
•••431.7قطر
•••423.5ُعمان

•••412.3فلسطين
•••409.4األردن

المملكة�العربية�
•••407.4السعودية

•••404.9لبنان
•••392.2جزر�القمر

•••384.1تونس
•••383.4الكويت

•••379.6السودان
•••374.1الجزائر
•••367.3المغرب
•••363.4العراق
•••356.0مصر

•••342.1موريتانيا
•••321.3اليمن

•••NAجيبوتي
•••NAليبيا

•••NAالصومال
الجمهورية�

•••NAالعربية�السورية

درجات�االختبار�القياسية

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشر�رأس�املال�البشري)
السنة�املرجعية:�وفق�أحدث�التقديرات�لعام�2018

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي
(٪�من�اإلجمالي)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)
السنة�املرجعية:�2017-2011

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي
(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

املصدر:�معهد�منظمة�اليونسكو�لإلحصاء (2018)
السنة�املرجعية:�2017-2011

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)

املصدر:�منظمة�األمم�املتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة�
(2019) UNESCO

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•80.0مصر
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•••NAالمتحدة

الجمهورية�
•••120العربية�السورية

•••98الجزائر
•••98جزر�القمر

•••98جيبوتي
•••98العراق

•••98ليبيا
•••98موريتانيا
•••98المغرب

•••90مصر
•••84فلسطين

•••70األردن

•••70الكويت
•••70لبنان

المملكة�العربية�
•••70السعودية

•••70اليمن
•••60البحرين
•••56السودان

•••50ُعمان
•••50قطر

اإلمارات�العربية�
•••45المتحدة

•••30تونس
•••NAالصومال

إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر
(باأليام)

�UNDPاملصدر:�برنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي�
(�2018بيانات�التنمية�البشرية)

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

 ،(IPU)املصدر:�البنك�الدولي�من�االحتاد�البرملاني�الدولي�
Women in Politics

السنة�املرجعية:�2016*
سنوات�االجتاهات:�2016-2012

النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�
قبل�سن��15(٪)

املصدر:�منظمة�اليونيسيف
السنة�املرجعية:�2015-2009

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�
(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)

UNDPاملصدر:�برنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي�
(�2018بيانات�التنمية�البشرية)

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي



106106

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•100.0البحرين

L•100.0الكويت

L•100.0قطر

المملكة�العربية�
L•100.0السعودية

اإلمارات�العربية�
L•99.6المتحدة

L•98.6األردن

L•98.4مصر

\•96.8ليبيا
الجمهورية�

\•96.7العربية�السورية

L•94.2تونس

T•93.5الجزائر

L•92.3لبنان

L•90.9ُعمان

p•87.6فلسطين

T•86.1العراق

p•83.7جزر�القمر

L•83.0المغرب

\•76.9جيبوتي

L•70.4اليمن

T•69.6موريتانيا

T•58.9السودان

\•40.0الصومال

•••1.2جزر�القمر
•••7.9جيبوتي

•••15.9موريتانيا
•••30.3الصومال

•••33.3لبنان
•••48.8فلسطين
•••49.0المغرب
•••88.0الجزائر
•••93.1العراق

•••93.7السودان
•••94.0تونس
•••106.2ُعمان

الجمهورية�
•••109.4العربية�السورية

•••150.9األردن
•••159.9مصر

•••205.8البحرين
•••227.7اليمن
•••472.5قطر
•••1,072.0ليبيا

المملكة�العربية�
•••1,242.6السعودية

اإلمارات�العربية�
•••2,346.5المتحدة
•••2,603.5الكويت

L•100.0البحرين

L•100.0الكويت

L•100.0قطر

المملكة�العربية�
L•100.0السعودية

اإلمارات�العربية�
L•100.0المتحدة

L•99.7ليبيا

L•99.3ُعمان

L•96.7األردن

L•96.0فلسطين

L•95.4لبنان

\•93.2مصر

L•93.1تونس

الجمهورية�
\•92.9العربية�السورية

\•87.5الجزائر

\•85.7العراق

L•83.5المغرب

T•59.7اليمن

\•51.4جيبوتي

\•44.6موريتانيا

\•34.6السودان

\•34.2جزر�القمر

p•16.2الصومال

•••0.5فلسطين
•••0.7السودان

•••2.8مصر
•••3.0المغرب

•••5.5موريتانيا
•••7.0تونس

•••7.5الجزائر
الجمهورية�

•••8.1العربية�السورية
•••9.7ليبيا

•••16.5اليمن
•••16.6األردن

•••17.3لبنان
•••18.6العراق

المملكة�العربية�
•••27.1السعودية
•••32.4الصومال

اإلمارات�العربية�
•••40.7المتحدة
•••42.6الكويت
•••77.7جيبوتي

•••97.7ُعمان
•••112.0البحرين

•••148.2قطر
•••NAجزر�القمر

استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة
(متر3/سنة/فرد)

(2017) Dalin et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

(2019) FAOاملصدر:�منظمة�األغذية�والزراعة�
السنة�املرجعية:�2014

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�
على�األقل�(٪)

املصدر:�برنامج�رصد�قطاع�املياه�واملرافق�الصحية�املشترك�
(2019) JMPبني�منظمة�الصحة�العاملية�واليونيسيف�

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2012

السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�
على�األقل�(٪)

املصدر:�برنامج�رصد�قطاع�املياه�واملرافق�الصحية�املشترك�
(2019) JMPبني�منظمة�الصحة�العاملية�واليونيسيف�

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2012

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••75.0الكويت
اإلمارات�العربية�

•••75.0المتحدة
•••72.7البحرين

•••70.0قطر
الجمهورية�

•••48.0العربية�السورية
•••46.1الجزائر

•••33.6تونس
المملكة�العربية�

•••32.5السعودية
•••28.4مصر

•••26.0المغرب

•••18.6األردن
•••9.6ليبيا

•••6.4العراق
•••5.4ُعمان

•••0.0جيبوتي
•••0.0موريتانيا
•••0.0السودان

•••0.0اليمن
•••NAجزر�القمر

•••NAلبنان
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

•••0.1البحرين
•••0.1الكويت
•••0.1ُعمان
•••0.1قطر

المملكة�العربية�
•••0.1السعودية

اإلمارات�العربية�
•••0.1المتحدة

•••0.6األردن
•••0.6ليبيا
•••0.8لبنان
•••1.0تونس

•••1.9الجزائر

•••1.9المغرب
•••2.0مصر

•••3.0العراق
الجمهورية�

•••3.7العربية�السورية
•••10.2اليمن

•••17.3السودان
•••31.3جيبوتي

•••38.6موريتانيا
•••50.7جزر�القمر
•••86.6الصومال
•••NAفلسطين

•••82الكويت
•••82قطر

اإلمارات�العربية�
•••75المتحدة
•••64المغرب
•••63األردن

المملكة�العربية�
•••57السعودية

•••55تونس
•••48الجزائر

•••47ليبيا
•••45موريتانيا
•••40البحرين

•••40مصر
•••40السودان

•••39اليمن
•••32لبنان

•••26جزر�القمر
•••25العراق

•••10الصومال
•••NAجيبوتي

•••NAُعمان
•••NAفلسطين

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

L•100.0البحرين

L•100.0مصر

L•100.0العراق

L•100.0األردن

L•100.0الكويت

L•100.0لبنان

L•100.0المغرب

L•100.0ُعمان

L•100.0فلسطين

L•100.0قطر

المملكة�العربية�
L•100.0السعودية

الجمهورية�
L•100.0العربية�السورية

L•100.0تونس

اإلمارات�العربية�
L•100.0المتحدة

L•99.4الجزائر

L•98.5ليبيا

L•77.8جزر�القمر

p•71.6اليمن

p•51.8جيبوتي

\•41.7موريتانيا

\•38.5السودان

\•29.9الصومال

احلصول�على�الكهرباء�
(٪�من�السكان)

(2019) SE4Allاملصدر:�الطاقة�املستدامة�للجميع�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة
والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة

(لكل��100,000نسمة)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)�2019
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)

املصدر:�إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�باألمم�
UN Statsإحصائيات�األمم�املتحدة��/�UN DESAاملتحدة�

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

(2018) EPIاملصدر:�مؤشر�األداء�البيئي�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•100.0البحرين

L•100.0الكويت

L•100.0قطر

المملكة�العربية�
L•100.0السعودية

اإلمارات�العربية�
L•99.6المتحدة

L•98.6األردن

L•98.4مصر

\•96.8ليبيا
الجمهورية�

\•96.7العربية�السورية

L•94.2تونس

T•93.5الجزائر

L•92.3لبنان

L•90.9ُعمان

p•87.6فلسطين

T•86.1العراق

p•83.7جزر�القمر

L•83.0المغرب

\•76.9جيبوتي

L•70.4اليمن

T•69.6موريتانيا

T•58.9السودان

\•40.0الصومال

•••1.2جزر�القمر
•••7.9جيبوتي

•••15.9موريتانيا
•••30.3الصومال

•••33.3لبنان
•••48.8فلسطين
•••49.0المغرب
•••88.0الجزائر
•••93.1العراق

•••93.7السودان
•••94.0تونس
•••106.2ُعمان

الجمهورية�
•••109.4العربية�السورية

•••150.9األردن
•••159.9مصر

•••205.8البحرين
•••227.7اليمن
•••472.5قطر
•••1,072.0ليبيا

المملكة�العربية�
•••1,242.6السعودية

اإلمارات�العربية�
•••2,346.5المتحدة
•••2,603.5الكويت

L•100.0البحرين

L•100.0الكويت

L•100.0قطر

المملكة�العربية�
L•100.0السعودية

اإلمارات�العربية�
L•100.0المتحدة

L•99.7ليبيا

L•99.3ُعمان

L•96.7األردن

L•96.0فلسطين

L•95.4لبنان

\•93.2مصر

L•93.1تونس

الجمهورية�
\•92.9العربية�السورية

\•87.5الجزائر

\•85.7العراق

L•83.5المغرب

T•59.7اليمن

\•51.4جيبوتي

\•44.6موريتانيا

\•34.6السودان

\•34.2جزر�القمر

p•16.2الصومال

•••0.5فلسطين
•••0.7السودان

•••2.8مصر
•••3.0المغرب

•••5.5موريتانيا
•••7.0تونس

•••7.5الجزائر
الجمهورية�

•••8.1العربية�السورية
•••9.7ليبيا

•••16.5اليمن
•••16.6األردن

•••17.3لبنان
•••18.6العراق

المملكة�العربية�
•••27.1السعودية
•••32.4الصومال

اإلمارات�العربية�
•••40.7المتحدة
•••42.6الكويت
•••77.7جيبوتي

•••97.7ُعمان
•••112.0البحرين

•••148.2قطر
•••NAجزر�القمر

استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة
(متر3/سنة/فرد)

(2017) Dalin et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

(2019) FAOاملصدر:�منظمة�األغذية�والزراعة�
السنة�املرجعية:�2014

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�
على�األقل�(٪)

املصدر:�برنامج�رصد�قطاع�املياه�واملرافق�الصحية�املشترك�
(2019) JMPبني�منظمة�الصحة�العاملية�واليونيسيف�

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2012

السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�
على�األقل�(٪)

املصدر:�برنامج�رصد�قطاع�املياه�واملرافق�الصحية�املشترك�
(2019) JMPبني�منظمة�الصحة�العاملية�واليونيسيف�

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2012

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••75.0الكويت
اإلمارات�العربية�

•••75.0المتحدة
•••72.7البحرين

•••70.0قطر
الجمهورية�

•••48.0العربية�السورية
•••46.1الجزائر

•••33.6تونس
المملكة�العربية�

•••32.5السعودية
•••28.4مصر

•••26.0المغرب

•••18.6األردن
•••9.6ليبيا

•••6.4العراق
•••5.4ُعمان

•••0.0جيبوتي
•••0.0موريتانيا
•••0.0السودان

•••0.0اليمن
•••NAجزر�القمر

•••NAلبنان
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

•••0.1البحرين
•••0.1الكويت
•••0.1ُعمان
•••0.1قطر

المملكة�العربية�
•••0.1السعودية

اإلمارات�العربية�
•••0.1المتحدة

•••0.6األردن
•••0.6ليبيا
•••0.8لبنان
•••1.0تونس

•••1.9الجزائر

•••1.9المغرب
•••2.0مصر

•••3.0العراق
الجمهورية�

•••3.7العربية�السورية
•••10.2اليمن

•••17.3السودان
•••31.3جيبوتي

•••38.6موريتانيا
•••50.7جزر�القمر
•••86.6الصومال
•••NAفلسطين

•••82الكويت
•••82قطر

اإلمارات�العربية�
•••75المتحدة
•••64المغرب
•••63األردن

المملكة�العربية�
•••57السعودية

•••55تونس
•••48الجزائر

•••47ليبيا
•••45موريتانيا
•••40البحرين

•••40مصر
•••40السودان

•••39اليمن
•••32لبنان

•••26جزر�القمر
•••25العراق

•••10الصومال
•••NAجيبوتي

•••NAُعمان
•••NAفلسطين

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

L•100.0البحرين

L•100.0مصر

L•100.0العراق

L•100.0األردن

L•100.0الكويت

L•100.0لبنان

L•100.0المغرب

L•100.0ُعمان

L•100.0فلسطين

L•100.0قطر

المملكة�العربية�
L•100.0السعودية

الجمهورية�
L•100.0العربية�السورية

L•100.0تونس

اإلمارات�العربية�
L•100.0المتحدة

L•99.4الجزائر

L•98.5ليبيا

L•77.8جزر�القمر

p•71.6اليمن

p•51.8جيبوتي

\•41.7موريتانيا

\•38.5السودان

\•29.9الصومال

احلصول�على�الكهرباء�
(٪�من�السكان)

(2019) SE4Allاملصدر:�الطاقة�املستدامة�للجميع�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة
والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة

(لكل��100,000نسمة)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)�2019
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)

املصدر:�إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�باألمم�
UN Statsإحصائيات�األمم�املتحدة��/�UN DESAاملتحدة�

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

(2018) EPIاملصدر:�مؤشر�األداء�البيئي�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•100.0البحرين

L•100.0الكويت

L•99.1تونس

L•99.1األردن

الجمهورية�
L•99.0العربية�السورية

اإلمارات�العربية�
L•98.5المتحدة

L•98.5قطر

L•97.6العراق

L•97.6مصر

L•96.8المغرب

المملكة�العربية�
L•96.0السعودية

L•95.2ُعمان

L•92.6الجزائر

\•64.9اليمن

\•46.6موريتانيا

T•41.3السودان

\•11.5جيبوتي

\•9.3جزر�القمر

\•2.3الصومال

•••NAلبنان
•••NAليبيا

•••NAفلسطين

L•64.5السودان

p•14.3المغرب

T•13.4موريتانيا

p•8.3مصر

p•3.7العراق

\•2.8تونس

p•2.6لبنان

الجمهورية�
p•2.3العربية�السورية

\•1.0األردن

p•0.3الجزائر

اإلمارات�العربية�
\•0.2المتحدة

المملكة�العربية�
\•0.0السعودية

\•0.0البحرين

\•0.0جزر�القمر

\•0.0جيبوتي

\•0.0الكويت

\•0.0ليبيا

\•0.0ُعمان

\•0.0فلسطين

\•0.0قطر

\•0.0الصومال

\•0.0اليمن

\•1.1البحرين

L•1.1مصر

L•1.2ليبيا

L•1.2السودان

L•1.3لبنان

L•1.3األردن

\•1.4تونس

p•1.4الكويت

الجمهورية�
p•1.5العربية�السورية

اإلمارات�العربية�
L•1.6المتحدة

المملكة�العربية�
L•1.7السعودية

\•2.0المغرب

T•2.0قطر

L•2.0اليمن

\•2.0الجزائر

L•2.0العراق

L•2.1ُعمان

•••NAجزر�القمر
•••NAجيبوتي

•••NAموريتانيا
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

•••3.0اليمن
•••3.3المغرب

•••3.3فلسطين
•••3.7موريتانيا

•••3.7مصر
•••3.8تونس

•••3.9الجزائر
•••4.0العراق
•••4.0لبنان

•••4.1جيبوتي
•••4.2السودان

•••4.5األردن

•••4.7جزر�القمر
اإلمارات�العربية�

•••5.2المتحدة
•••5.4الكويت

المملكة�العربية�
•••5.7السعودية

الجمهورية�
•••5.7العربية�السورية

•••5.7ليبيا
•••6.0قطر
•••6.6ُعمان

•••10.0البحرين
•••41.4الصومال

مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�
الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�

لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)
السنة�املرجعية:�2015-2011

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة
(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2010

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�
إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�

تيراواط/ساعة)

(2016) IEAاملصدر:�الوكالة�الدولية�للطاقة�
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2012

الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�
الطهي�(٪�من�السكان)

(2019) SE4Allاملصدر:�الطاقة�املستدامة�للجميع�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

اإلمارات�العربية�
•••1.4المتحدة
•••0.6-البحرين

•••1.5-قطر
المملكة�العربية�

•••1.7-السعودية
•••2.3-العراق

•••2.4-الجزائر
•••2.4-مصر

•••2.5-المغرب
•••3.0-تونس

•••3.4-السودان
•••4.2-الكويت

•••4.2-ُعمان
•••4.7-موريتانيا

•••5.5-األردن
•••5.8-جزر�القمر

•••5.9-لبنان
•••6.7-فلسطين

•••9.1-ليبيا
•••14.5-اليمن

•••NAجيبوتي
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

L•0.1قطر

L•1.2البحرين

اإلمارات�العربية�
L•1.7المتحدة

L•2.1الكويت

L•3.2ُعمان

L•4.3جزر�القمر

المملكة�العربية�
L•5.4السعودية

\•5.8جيبوتي

T•5.9الصومال

\•6.7لبنان

p•8.2العراق

\•9.3المغرب

p•9.9موريتانيا

T•10.1الجزائر

T•11.8مصر

\•12.7السودان

p•14.2اليمن

p•14.7األردن

الجمهورية�
p•14.9العربية�السورية

p•15.3تونس

L•15.7ليبيا

p•26.8فلسطين

اإلمارات�العربية�
L•88.2المتحدة

L•82.6البحرين

L•79.8الكويت

•••73.6ُعمان
المملكة�العربية�

L•71.7السعودية

•••65.9قطر
•••65.7ليبيا
p•44.8لبنان

p•42.8الجزائر

L•42.5األردن

•••38.7الصومال

T•36.9تونس

L•32.8مصر

•••28.6المغرب
\•25.0فلسطين

الجمهورية�
•••23.3العربية�السورية

T•22.7العراق

•••21.7جزر�القمر
p•20.9موريتانيا

•••15.3السودان
•••12.3جيبوتي

•••6.4اليمن

•••0.0السودان
•••0.0الصومال

الجمهورية�
•••0.1العربية�السورية

•••0.1اليمن
•••0.1مصر

•••0.1المغرب
•••0.1الجزائر

•••0.1موريتانيا
•••0.2العراق

•••0.2ليبيا
•••0.2جيبوتي

•••0.3تونس
•••0.5األردن
•••0.9لبنان

•••1.2البحرين
المملكة�العربية�

•••1.5السعودية
•••1.7ُعمان
•••2.1قطر

اإلمارات�العربية�
•••4.9المتحدة
•••7.9الكويت

•••NAجزر�القمر
•••NAفلسطين

احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�
(الوفيات�لكل�100,000)

(2017) Alsamawi et al�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

معدل�البطالة�
(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)

(2019) ILOاملصدر:�منظمة�العمل�الدولية�
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�
أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�خلدمات�األموال�عبر�

الهاتف�املحمول�(٪)

2019 ،Demirguc-Kunt et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

النمو�املعدل�(٪)

املصدر:�البنك�الدولي (2019)
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•100.0البحرين

L•100.0الكويت

L•99.1تونس

L•99.1األردن

الجمهورية�
L•99.0العربية�السورية

اإلمارات�العربية�
L•98.5المتحدة

L•98.5قطر

L•97.6العراق

L•97.6مصر

L•96.8المغرب

المملكة�العربية�
L•96.0السعودية

L•95.2ُعمان

L•92.6الجزائر

\•64.9اليمن

\•46.6موريتانيا

T•41.3السودان

\•11.5جيبوتي

\•9.3جزر�القمر

\•2.3الصومال

•••NAلبنان
•••NAليبيا

•••NAفلسطين

L•64.5السودان

p•14.3المغرب

T•13.4موريتانيا

p•8.3مصر

p•3.7العراق

\•2.8تونس

p•2.6لبنان

الجمهورية�
p•2.3العربية�السورية

\•1.0األردن

p•0.3الجزائر

اإلمارات�العربية�
\•0.2المتحدة

المملكة�العربية�
\•0.0السعودية

\•0.0البحرين

\•0.0جزر�القمر

\•0.0جيبوتي

\•0.0الكويت

\•0.0ليبيا

\•0.0ُعمان

\•0.0فلسطين

\•0.0قطر

\•0.0الصومال

\•0.0اليمن

\•1.1البحرين

L•1.1مصر

L•1.2ليبيا

L•1.2السودان

L•1.3لبنان

L•1.3األردن

\•1.4تونس

p•1.4الكويت

الجمهورية�
p•1.5العربية�السورية

اإلمارات�العربية�
L•1.6المتحدة

المملكة�العربية�
L•1.7السعودية

\•2.0المغرب

T•2.0قطر

L•2.0اليمن

\•2.0الجزائر

L•2.0العراق

L•2.1ُعمان

•••NAجزر�القمر
•••NAجيبوتي

•••NAموريتانيا
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

•••3.0اليمن
•••3.3المغرب

•••3.3فلسطين
•••3.7موريتانيا

•••3.7مصر
•••3.8تونس

•••3.9الجزائر
•••4.0العراق
•••4.0لبنان

•••4.1جيبوتي
•••4.2السودان

•••4.5األردن

•••4.7جزر�القمر
اإلمارات�العربية�

•••5.2المتحدة
•••5.4الكويت

المملكة�العربية�
•••5.7السعودية

الجمهورية�
•••5.7العربية�السورية

•••5.7ليبيا
•••6.0قطر
•••6.6ُعمان

•••10.0البحرين
•••41.4الصومال

مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�
الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�

لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)
السنة�املرجعية:�2015-2011

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة
(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2010

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�
إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�

تيراواط/ساعة)

(2016) IEAاملصدر:�الوكالة�الدولية�للطاقة�
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�2015-2012

الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�
الطهي�(٪�من�السكان)

(2019) SE4Allاملصدر:�الطاقة�املستدامة�للجميع�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

اإلمارات�العربية�
•••1.4المتحدة
•••0.6-البحرين

•••1.5-قطر
المملكة�العربية�

•••1.7-السعودية
•••2.3-العراق

•••2.4-الجزائر
•••2.4-مصر

•••2.5-المغرب
•••3.0-تونس

•••3.4-السودان
•••4.2-الكويت

•••4.2-ُعمان
•••4.7-موريتانيا

•••5.5-األردن
•••5.8-جزر�القمر

•••5.9-لبنان
•••6.7-فلسطين

•••9.1-ليبيا
•••14.5-اليمن

•••NAجيبوتي
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

L•0.1قطر

L•1.2البحرين

اإلمارات�العربية�
L•1.7المتحدة

L•2.1الكويت

L•3.2ُعمان

L•4.3جزر�القمر

المملكة�العربية�
L•5.4السعودية

\•5.8جيبوتي

T•5.9الصومال

\•6.7لبنان

p•8.2العراق

\•9.3المغرب

p•9.9موريتانيا

T•10.1الجزائر

T•11.8مصر

\•12.7السودان

p•14.2اليمن

p•14.7األردن

الجمهورية�
p•14.9العربية�السورية

p•15.3تونس

L•15.7ليبيا

p•26.8فلسطين

اإلمارات�العربية�
L•88.2المتحدة

L•82.6البحرين

L•79.8الكويت

•••73.6ُعمان
المملكة�العربية�

L•71.7السعودية

•••65.9قطر
•••65.7ليبيا
p•44.8لبنان

p•42.8الجزائر

L•42.5األردن

•••38.7الصومال

T•36.9تونس

L•32.8مصر

•••28.6المغرب
\•25.0فلسطين

الجمهورية�
•••23.3العربية�السورية

T•22.7العراق

•••21.7جزر�القمر
p•20.9موريتانيا

•••15.3السودان
•••12.3جيبوتي

•••6.4اليمن

•••0.0السودان
•••0.0الصومال

الجمهورية�
•••0.1العربية�السورية

•••0.1اليمن
•••0.1مصر

•••0.1المغرب
•••0.1الجزائر

•••0.1موريتانيا
•••0.2العراق

•••0.2ليبيا
•••0.2جيبوتي

•••0.3تونس
•••0.5األردن
•••0.9لبنان

•••1.2البحرين
المملكة�العربية�

•••1.5السعودية
•••1.7ُعمان
•••2.1قطر

اإلمارات�العربية�
•••4.9المتحدة
•••7.9الكويت

•••NAجزر�القمر
•••NAفلسطين

احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�
(الوفيات�لكل�100,000)

(2017) Alsamawi et al�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

معدل�البطالة�
(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)

(2019) ILOاملصدر:�منظمة�العمل�الدولية�
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�
أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�خلدمات�األموال�عبر�

الهاتف�املحمول�(٪)

2019 ،Demirguc-Kunt et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

النمو�املعدل�(٪)

املصدر:�البنك�الدولي (2019)
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  

ت
را
ش
ملؤ

ف�ا
ري

تع
ت�

فا
مل

��:
بع

را
�ال

زء
جل

ا

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••91.8الصومال
اإلمارات�العربية�

L•81.1المتحدة

p•71.1البحرين

p•65.9قطر

المملكة�العربية�
p•63.3السعودية

p•61.7الكويت

p•60.4جيبوتي

L•60.3جزر�القمر

L•59.0السودان

الجمهورية�
L•58.2العربية�السورية

p•57.3ُعمان

p•53.1العراق

p•52.7األردن

p•51.6مصر

p•51.5موريتانيا

p•51.3ليبيا

p•50.3تونس

p•49.9الجزائر

p•49.8اليمن

p•46.5لبنان

p•33.1المغرب

•••NAفلسطين

اإلمارات�العربية�
•••94.1المتحدة
•••93.0المغرب

•••92.9ُعمان
•••92.2موريتانيا

•••90.2تونس
•••89.6البحرين

•••87.7قطر
•••85.7جيبوتي
•••84.4األردن
•••84.1مصر

•••81.4الكويت

الجمهورية�
•••81.0العربية�السورية
المملكة�العربية�

•••80.1السعودية
•••78.6لبنان

•••78.1الجزائر
•••76.6العراق

•••76.4السودان
•••73.6ليبيا

•••72.3جزر�القمر
•••69.4فلسطين

•••67.0اليمن
•••46.4الصومال

L•0.6قطر

L•5.0البحرين

اإلمارات�العربية�
L•7.8المتحدة

L•8.3ُعمان

L•8.5جزر�القمر

L•13.9الكويت

T•16.0موريتانيا

\•16.6العراق

p•17.4لبنان

الجمهورية�
\•19.5العربية�السورية

p•21.3جيبوتي

p•21.9المغرب

T•23.7اليمن

\•24.9الصومال
المملكة�العربية�

T•25.8السعودية

\•26.7السودان

p•30.0الجزائر

\•32.6مصر

p•34.8تونس

p•37.2األردن

p•41.9ليبيا

p•46.8فلسطين

L•0.1تونس

L•0.1لبنان

L•0.1مصر

L•0.2جيبوتي

L•0.2المغرب

L•0.2األردن

الجمهورية�
L•0.2العربية�السورية

L•0.2فلسطين

اإلمارات�العربية�
L•0.2المتحدة

L•0.3البحرين

L•0.4موريتانيا

L•0.4اليمن

L•0.4ُعمان

L•0.5السودان

\•0.5الجزائر

\•0.5قطر

L•0.6الصومال

المملكة�العربية�
L•0.6السعودية

T•0.6الكويت

T•0.6جزر�القمر

p•0.7ليبيا

\•0.9العراق

مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

املصدر:�إحصائيات�مؤمتر�األمم�املتحدة�للتجارة�والتنمية�
UNCTAD

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد

املصدر:�البنك�الدولي�(ممارسة�أنشطة�األعمال)
السنة�املرجعية:�2019

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

البطالة،�إجمالي�الشباب�
(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

درجة�حرية�العمل

املصدر:�مؤسسة�التراث
السنة�املرجعية:�2019

سنوات�االجتاهات:�2019-2015

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•98.0الكويت

L•95.9قطر

L•95.9البحرين

اإلمارات�العربية�
L•94.8المتحدة

المملكة�العربية�
L•82.1السعودية

L•80.2ُعمان

L•78.2لبنان

L•66.8األردن

•••65.2فلسطين
L•61.8المغرب

L•55.7جيبوتي

L•55.5تونس

L•49.4العراق

L•47.7الجزائر

L•45.0مصر

الجمهورية�
T•34.3العربية�السورية

T•30.9السودان

\•26.7اليمن

\•21.8ليبيا

T•20.8موريتانيا

\•8.5جزر�القمر

\•2.0الصومال

اإلمارات�العربية�
L•4.0المتحدة

L•3.4قطر

L•3.2ُعمان

المملكة�العربية�
L•3.1السعودية

L•3.0الكويت

p•2.8مصر

L•2.8جيبوتي

p•2.7البحرين

L•2.7األردن

T•2.6لبنان

الجمهورية�
L•2.5العربية�السورية

•••2.4المغرب
p•2.4الجزائر

p•2.3موريتانيا

p•2.3جزر�القمر

p•2.2ليبيا

L•2.2السودان

T•2.1اليمن

p•2.1تونس

p•2.0العراق

T•1.8الصومال

•••NAفلسطين

اإلمارات�العربية�
L•243.4المتحدة

L•146.0البحرين

L•127.3الكويت

L•127.2قطر

L•100.0األردن

L•93.9ُعمان

المملكة�العربية�
L•90.0السعودية

L•78.4الجزائر

L•65.0تونس

L•58.3المغرب

T•51.3لبنان

L•50.1مصر

L•41.0العراق

L•37.8جزر�القمر

T•36.9ليبيا

\•30.5السودان

L•30.3موريتانيا

L•19.5جيبوتي

الجمهورية�
\•12.5العربية�السورية

\•5.9اليمن

\•2.4الصومال

•••NAفلسطين

L•0.5قطر

L•0.5تونس

المملكة�العربية�
T•0.3السعودية

اإلمارات�العربية�
T•0.2المتحدة

\•0.2لبنان

p•0.2الكويت

p•0.2ُعمان

p•0.2األردن

p•0.1البحرين

T•0.1المغرب

\•0.1مصر

\•0.1الجزائر

\•0.0العراق

p•0.0ليبيا

الجمهورية�
\•0.0العربية�السورية

p•0.0السودان

p•0.0جزر�القمر

\•0.0موريتانيا

p•0.0جيبوتي

p•0.0اليمن

p•0.0الصومال

•••NAفلسطين

عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�
(لكل��1,000نسمة)

املصدر:�املؤسسة�الوطنية�للعلوم (2019)
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�
األساسية�املتعلقة�بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

املصدر:�البنك�الدولي (2018)
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2014

اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�
(لكل��100نسمة)

(2019) ITUاملصدر:�االحتاد�الدولي�لالتصاالت�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

(2019) ITUاملصدر:�االحتاد�الدولي�لالتصاالت�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••91.8الصومال
اإلمارات�العربية�

L•81.1المتحدة

p•71.1البحرين

p•65.9قطر

المملكة�العربية�
p•63.3السعودية

p•61.7الكويت

p•60.4جيبوتي

L•60.3جزر�القمر

L•59.0السودان

الجمهورية�
L•58.2العربية�السورية

p•57.3ُعمان

p•53.1العراق

p•52.7األردن

p•51.6مصر

p•51.5موريتانيا

p•51.3ليبيا

p•50.3تونس

p•49.9الجزائر

p•49.8اليمن

p•46.5لبنان

p•33.1المغرب

•••NAفلسطين

اإلمارات�العربية�
•••94.1المتحدة
•••93.0المغرب

•••92.9ُعمان
•••92.2موريتانيا

•••90.2تونس
•••89.6البحرين

•••87.7قطر
•••85.7جيبوتي
•••84.4األردن
•••84.1مصر

•••81.4الكويت

الجمهورية�
•••81.0العربية�السورية
المملكة�العربية�

•••80.1السعودية
•••78.6لبنان

•••78.1الجزائر
•••76.6العراق

•••76.4السودان
•••73.6ليبيا

•••72.3جزر�القمر
•••69.4فلسطين

•••67.0اليمن
•••46.4الصومال

L•0.6قطر

L•5.0البحرين

اإلمارات�العربية�
L•7.8المتحدة

L•8.3ُعمان

L•8.5جزر�القمر

L•13.9الكويت

T•16.0موريتانيا

\•16.6العراق

p•17.4لبنان

الجمهورية�
\•19.5العربية�السورية

p•21.3جيبوتي

p•21.9المغرب

T•23.7اليمن

\•24.9الصومال
المملكة�العربية�

T•25.8السعودية

\•26.7السودان

p•30.0الجزائر

\•32.6مصر

p•34.8تونس

p•37.2األردن

p•41.9ليبيا

p•46.8فلسطين

L•0.1تونس

L•0.1لبنان

L•0.1مصر

L•0.2جيبوتي

L•0.2المغرب

L•0.2األردن

الجمهورية�
L•0.2العربية�السورية

L•0.2فلسطين

اإلمارات�العربية�
L•0.2المتحدة

L•0.3البحرين

L•0.4موريتانيا

L•0.4اليمن

L•0.4ُعمان

L•0.5السودان

\•0.5الجزائر

\•0.5قطر

L•0.6الصومال

المملكة�العربية�
L•0.6السعودية

T•0.6الكويت

T•0.6جزر�القمر

p•0.7ليبيا

\•0.9العراق

مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

املصدر:�إحصائيات�مؤمتر�األمم�املتحدة�للتجارة�والتنمية�
UNCTAD

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد

املصدر:�البنك�الدولي�(ممارسة�أنشطة�األعمال)
السنة�املرجعية:�2019

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

البطالة،�إجمالي�الشباب�
(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�التنمية�العاملية)
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

درجة�حرية�العمل

املصدر:�مؤسسة�التراث
السنة�املرجعية:�2019

سنوات�االجتاهات:�2019-2015

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•98.0الكويت

L•95.9قطر

L•95.9البحرين

اإلمارات�العربية�
L•94.8المتحدة

المملكة�العربية�
L•82.1السعودية

L•80.2ُعمان

L•78.2لبنان

L•66.8األردن

•••65.2فلسطين
L•61.8المغرب

L•55.7جيبوتي

L•55.5تونس

L•49.4العراق

L•47.7الجزائر

L•45.0مصر

الجمهورية�
T•34.3العربية�السورية

T•30.9السودان

\•26.7اليمن

\•21.8ليبيا

T•20.8موريتانيا

\•8.5جزر�القمر

\•2.0الصومال

اإلمارات�العربية�
L•4.0المتحدة

L•3.4قطر

L•3.2ُعمان

المملكة�العربية�
L•3.1السعودية

L•3.0الكويت

p•2.8مصر

L•2.8جيبوتي

p•2.7البحرين

L•2.7األردن

T•2.6لبنان

الجمهورية�
L•2.5العربية�السورية

•••2.4المغرب
p•2.4الجزائر

p•2.3موريتانيا

p•2.3جزر�القمر

p•2.2ليبيا

L•2.2السودان

T•2.1اليمن

p•2.1تونس

p•2.0العراق

T•1.8الصومال

•••NAفلسطين

اإلمارات�العربية�
L•243.4المتحدة

L•146.0البحرين

L•127.3الكويت

L•127.2قطر

L•100.0األردن

L•93.9ُعمان

المملكة�العربية�
L•90.0السعودية

L•78.4الجزائر

L•65.0تونس

L•58.3المغرب

T•51.3لبنان

L•50.1مصر

L•41.0العراق

L•37.8جزر�القمر

T•36.9ليبيا

\•30.5السودان

L•30.3موريتانيا

L•19.5جيبوتي

الجمهورية�
\•12.5العربية�السورية

\•5.9اليمن

\•2.4الصومال

•••NAفلسطين

L•0.5قطر

L•0.5تونس

المملكة�العربية�
T•0.3السعودية

اإلمارات�العربية�
T•0.2المتحدة

\•0.2لبنان

p•0.2الكويت

p•0.2ُعمان

p•0.2األردن

p•0.1البحرين

T•0.1المغرب

\•0.1مصر

\•0.1الجزائر

\•0.0العراق

p•0.0ليبيا

الجمهورية�
\•0.0العربية�السورية

p•0.0السودان

p•0.0جزر�القمر

\•0.0موريتانيا

p•0.0جيبوتي

p•0.0اليمن

p•0.0الصومال

•••NAفلسطين

عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�
(لكل��1,000نسمة)

املصدر:�املؤسسة�الوطنية�للعلوم (2019)
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�
األساسية�املتعلقة�بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

املصدر:�البنك�الدولي (2018)
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2014

اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�
(لكل��100نسمة)

(2019) ITUاملصدر:�االحتاد�الدولي�لالتصاالت�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

(2019) ITUاملصدر:�االحتاد�الدولي�لالتصاالت�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

اإلمارات�العربية�
المتحدة

1.0•L

•••0.7المغرب
T•0.7مصر

p•0.6تونس

•••0.5قطر
•••0.5فلسطين
L•0.4الكويت

•••0.3األردن
\•0.2ُعمان

•••0.1البحرين
•••0.1الجزائر

p•0.0العراق

•••*0.0جزر�القمر
•••*0.0الصومال

الجمهورية�
•••*0.0العربية�السورية

•••*0.0اليمن
•••NAجيبوتي

•••NAلبنان
•••NAليبيا

•••NAموريتانيا
المملكة�العربية�

•••NAالسعودية
•••NAالسودان

•••*29.5العراق
•••31.5الجزائر

•••32.4موريتانيا
اإلمارات�العربية�

•••*32.5المتحدة
•••*33.7فلسطين

الجمهورية�
•••*35.8العربية�السورية

•••*36.7اليمن
•••38.3لبنان

•••39.7السودان
•••41.2المغرب

•••41.3تونس

•••43.2األردن
•••*44.1جيبوتي

•••45.0جزر�القمر
•••49.7مصر

•••NAالبحرين
•••NAالكويت

•••NAليبيا
•••NAُعمان
•••NAقطر

المملكة�العربية�
•••NAالسعودية
•••NAالصومال

L•0.3السودان

L•0.3المغرب

\•0.5البحرين

\•0.5لبنان

\•0.6األردن

\•0.7تونس

L•0.8مصر

T•0.8الجزائر

\•0.9قطر

L•1.1اليمن

المملكة�العربية�
L•1.4السعودية

اإلمارات�العربية�
L•2.1المتحدة

p•2.5الكويت

p•3.5ُعمان

الجمهورية�
\•3.6العربية�السورية

p•4.7العراق

p•5.4ليبيا

•••NAجزر�القمر
•••NAجيبوتي

•••NAموريتانيا
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

\•20.5جزر�القمر

p•30.6لبنان

p•32.0الصومال

p•32.6المغرب

\•33.0األردن

p•37.7تونس

p•38.9الجزائر

اإلمارات�العربية�
p•40.9المتحدة

p•41.1ُعمان

الجمهورية�
p•43.8العربية�السورية

p•45.6جيبوتي

p•47.4موريتانيا

p•50.5اليمن

p•54.3ليبيا

p•55.4السودان

p•60.7الكويت

p•61.6العراق

p•70.8البحرين

p•87.0مصر

المملكة�العربية�
p•87.9السعودية

p•91.2قطر

•••NAفلسطين

املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها
عن��2.5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

(2017) IHMEاملصدر:�معهد�املقاييس�الصحية�والتقييم�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

2017 ،Chandy, L., Seidel B.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2011

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�
التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�

أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

املصدر:�إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�باألمم�
UN�Statsإحصائيات�األمم�املتحدة��/�UN�DESAاملتحدة�

السنة�املرجعية:�2016
سنوات�االجتاهات:�2016-2013

نفقات�البحوث�والتطوير
(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

املصدر:�منظمة�األمم�املتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة�
(2019) UNESCO

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2010

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

اإلمارات�العربية�
L•77.5المتحدة

•••72.8ُعمان
L•72.7البحرين

L•71.0مصر

المملكة�العربية�
L•71.0السعودية

L•65.4األردن

•••64.7قطر
•••62.0الصومال

p•61.0الكويت

•••60.8جيبوتي
•••58.0جزر�القمر

L•57.7الجزائر

T•57.2العراق

\•55.1المغرب

p•51.8لبنان

p•45.7ليبيا

L•40.5اليمن

\•39.8تونس

•••33.3السودان
p•22.2موريتانيا

الجمهورية�
•••15.3العربية�السورية

•••NAفلسطين

•••0.8موريتانيا
•••1.1جيبوتي
•••1.1السودان

•••1.1جزر�القمر
•••1.1الصومال

•••7.6مصر
•••7.9قطر
•••8.5ليبيا

•••8.5الجزائر
•••12.2المغرب

اإلمارات�العربية�
•••13.9المتحدة

•••17.2تونس

•••25.7البحرين
•••39.3ُعمان

المملكة�العربية�
•••57.9السعودية

•••176.3الكويت
•••NAالعراق
•••NAاألردن
•••NAلبنان

•••NAفلسطين
الجمهورية�

•••NAالعربية�السورية
•••NAاليمن

•••0.8جزر�القمر
•••0.9جيبوتي

•••1.3موريتانيا
•••1.3السودان

•••1.5اليمن
•••3.7المغرب

•••5.5مصر
•••5.6األردن
•••5.6تونس
•••6.1العراق

•••6.2الجزائر
•••11.0ليبيا

•••11.1لبنان
•••11.3قطر

اإلمارات�العربية�
•••13.6المتحدة

•••14.9ُعمان
•••15.5البحرين
•••15.8الكويت

المملكة�العربية�
•••15.9السعودية
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

•••11.1-الكويت
المملكة�العربية�

•••10.1-السعودية
•••6.7-تونس

•••1.8-البحرين
•••1.4-العراق

الجمهورية�
•••1.4-العربية�السورية

•••1.4-اليمن
•••1.4-األردن
•••1.4-لبنان

•••1.4-فلسطين
•••0.6-مصر

•••0.0المغرب
•••0.6جيبوتي
•••0.6السودان

•••0.6جزر�القمر
•••0.6الصومال

•••0.7ليبيا
•••0.7الجزائر

•••0.7موريتانيا
•••2.0ُعمان
•••23.8قطر

اإلمارات�العربية�
•••58.4المتحدة

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة
(كجم/فرد)

(2017) Zhang et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج
(كجم/فرد)

(2017) Zhang et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)

املصدر:�معهد�الدراسات�املتقدمة�التابع�جلامعة�
(2017) UNU-IASاألمم�املتحدة�

السنة�املرجعية:�2016
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)

(2019) Gallup�:املصدر
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

اإلمارات�العربية�
المتحدة

1.0•L

•••0.7المغرب
T•0.7مصر

p•0.6تونس

•••0.5قطر
•••0.5فلسطين
L•0.4الكويت

•••0.3األردن
\•0.2ُعمان

•••0.1البحرين
•••0.1الجزائر

p•0.0العراق

•••*0.0جزر�القمر
•••*0.0الصومال

الجمهورية�
•••*0.0العربية�السورية

•••*0.0اليمن
•••NAجيبوتي

•••NAلبنان
•••NAليبيا

•••NAموريتانيا
المملكة�العربية�

•••NAالسعودية
•••NAالسودان

•••*29.5العراق
•••31.5الجزائر

•••32.4موريتانيا
اإلمارات�العربية�

•••*32.5المتحدة
•••*33.7فلسطين

الجمهورية�
•••*35.8العربية�السورية

•••*36.7اليمن
•••38.3لبنان

•••39.7السودان
•••41.2المغرب

•••41.3تونس

•••43.2األردن
•••*44.1جيبوتي

•••45.0جزر�القمر
•••49.7مصر

•••NAالبحرين
•••NAالكويت

•••NAليبيا
•••NAُعمان
•••NAقطر

المملكة�العربية�
•••NAالسعودية
•••NAالصومال

L•0.3السودان

L•0.3المغرب

\•0.5البحرين

\•0.5لبنان

\•0.6األردن

\•0.7تونس

L•0.8مصر

T•0.8الجزائر

\•0.9قطر

L•1.1اليمن

المملكة�العربية�
L•1.4السعودية

اإلمارات�العربية�
L•2.1المتحدة

p•2.5الكويت

p•3.5ُعمان

الجمهورية�
\•3.6العربية�السورية

p•4.7العراق

p•5.4ليبيا

•••NAجزر�القمر
•••NAجيبوتي

•••NAموريتانيا
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

\•20.5جزر�القمر

p•30.6لبنان

p•32.0الصومال

p•32.6المغرب

\•33.0األردن

p•37.7تونس

p•38.9الجزائر

اإلمارات�العربية�
p•40.9المتحدة

p•41.1ُعمان

الجمهورية�
p•43.8العربية�السورية

p•45.6جيبوتي

p•47.4موريتانيا

p•50.5اليمن

p•54.3ليبيا

p•55.4السودان

p•60.7الكويت

p•61.6العراق

p•70.8البحرين

p•87.0مصر

المملكة�العربية�
p•87.9السعودية

p•91.2قطر

•••NAفلسطين

املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها
عن��2.5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

(2017) IHMEاملصدر:�معهد�املقاييس�الصحية�والتقييم�
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

2017 ،Chandy, L., Seidel B.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2011

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�
التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�

أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

املصدر:�إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�باألمم�
UN�Statsإحصائيات�األمم�املتحدة��/�UN�DESAاملتحدة�

السنة�املرجعية:�2016
سنوات�االجتاهات:�2016-2013

نفقات�البحوث�والتطوير
(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

املصدر:�منظمة�األمم�املتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة�
(2019) UNESCO

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2010

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

اإلمارات�العربية�
L•77.5المتحدة

•••72.8ُعمان
L•72.7البحرين

L•71.0مصر

المملكة�العربية�
L•71.0السعودية

L•65.4األردن

•••64.7قطر
•••62.0الصومال

p•61.0الكويت

•••60.8جيبوتي
•••58.0جزر�القمر

L•57.7الجزائر

T•57.2العراق

\•55.1المغرب

p•51.8لبنان

p•45.7ليبيا

L•40.5اليمن

\•39.8تونس

•••33.3السودان
p•22.2موريتانيا

الجمهورية�
•••15.3العربية�السورية

•••NAفلسطين

•••0.8موريتانيا
•••1.1جيبوتي
•••1.1السودان

•••1.1جزر�القمر
•••1.1الصومال

•••7.6مصر
•••7.9قطر
•••8.5ليبيا

•••8.5الجزائر
•••12.2المغرب

اإلمارات�العربية�
•••13.9المتحدة

•••17.2تونس

•••25.7البحرين
•••39.3ُعمان

المملكة�العربية�
•••57.9السعودية

•••176.3الكويت
•••NAالعراق
•••NAاألردن
•••NAلبنان

•••NAفلسطين
الجمهورية�

•••NAالعربية�السورية
•••NAاليمن

•••0.8جزر�القمر
•••0.9جيبوتي

•••1.3موريتانيا
•••1.3السودان

•••1.5اليمن
•••3.7المغرب

•••5.5مصر
•••5.6األردن
•••5.6تونس
•••6.1العراق

•••6.2الجزائر
•••11.0ليبيا

•••11.1لبنان
•••11.3قطر

اإلمارات�العربية�
•••13.6المتحدة

•••14.9ُعمان
•••15.5البحرين
•••15.8الكويت

المملكة�العربية�
•••15.9السعودية
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

•••11.1-الكويت
المملكة�العربية�

•••10.1-السعودية
•••6.7-تونس

•••1.8-البحرين
•••1.4-العراق

الجمهورية�
•••1.4-العربية�السورية

•••1.4-اليمن
•••1.4-األردن
•••1.4-لبنان

•••1.4-فلسطين
•••0.6-مصر

•••0.0المغرب
•••0.6جيبوتي
•••0.6السودان

•••0.6جزر�القمر
•••0.6الصومال

•••0.7ليبيا
•••0.7الجزائر

•••0.7موريتانيا
•••2.0ُعمان
•••23.8قطر

اإلمارات�العربية�
•••58.4المتحدة

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة
(كجم/فرد)

(2017) Zhang et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج
(كجم/فرد)

(2017) Zhang et. al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)

املصدر:�معهد�الدراسات�املتقدمة�التابع�جلامعة�
(2017) UNU-IASاألمم�املتحدة�

السنة�املرجعية:�2016
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)

(2019) Gallup�:املصدر
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  

ت
را
ش
ملؤ

ف�ا
ري

تع
ت�

فا
مل

��:
بع

را
�ال

زء
جل

ا

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••9.0اليمن
الجمهورية�

•••9.5العربية�السورية
•••10.8الجزائر
•••12.7العراق
•••12.9تونس
•••13.3األردن

•••17.6جيبوتي
•••18.3موريتانيا

•••20.0ليبيا
•••21.4لبنان

•••21.7البحرين

•••29.2ُعمان
•••37.0الصومال

المملكة�العربية�
•••39.5السعودية

•••42.9قطر
اإلمارات�العربية�

•••65.2المتحدة
•••95.1الكويت

•••NAجزر�القمر
•••NAمصر

•••NAالمغرب
•••NAفلسطين
•••NAالسودان

•••56المغرب
•••52العراق
•••50تونس
•••50اليمن
•••45مصر

•••44الكويت
•••41موريتانيا
•••40الجزائر

•••33قطر
•••32ُعمان

اإلمارات�العربية�
•••32المتحدة

•••27البحرين
•••27ليبيا

•••26السودان
المملكة�العربية�

•••23السعودية
•••NAجزر�القمر

•••NAجيبوتي
•••NAاألردن
•••NAلبنان

•••NAفلسطين
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

•••73.3السودان
•••117.1جزر�القمر

•••129.5موريتانيا
•••154.1جيبوتي

•••162.5الصومال
•••175.3اليمن

•••199.7المغرب
الجمهورية�

•••216.1العربية�السورية
•••239.1مصر
•••242.3تونس
•••300.7األردن

•••304.8الجزائر
•••342.7فلسطين

•••346.8ليبيا
•••363.8العراق
•••364.1لبنان
•••438.0ُعمان
•••474.5قطر

المملكة�العربية�
•••511.0السعودية

•••583.7الكويت
اإلمارات�العربية�

•••584.0المتحدة
•••668.0البحرين

•••3.9اليمن
•••7.1جيبوتي
•••7.5المغرب
•••11.2العراق

•••12.3موريتانيا
•••13.8السودان

•••69.9األردن
•••93.3تونس
•••177.2مصر
•••222.0ُعمان

•••222.6الجزائر
•••426.7ليبيا

•••499.9لبنان
•••798.6الكويت

المملكة�العربية�
•••1,185.0السعودية

اإلمارات�العربية�
•••1,319.7المتحدة
•••1,326.1البحرين

•••1,544.1قطر
•••NAجزر�القمر

•••NAفلسطين
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�
(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�(باألسعار�احلالية�

للدوالر�األمريكي)

املصدر:�إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�باألمم�
UN�Statsإحصائيات�األمم�املتحدة��/�UN�DESAاملتحدة�

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

املصدر:�معهد�حوكمة�املوارد�الطبيعية�(مؤشر�حوكمة�
املوارد�لعام�2017)

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)

املصدر:�البنك�الدولي�(ما�قاعدة�بيانات�النفايات)
السنة�املرجعية:�2016-2009

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

(2016) Oita et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

اإلمارات�العربية�
•••85.5المتحدة

•••84.1قطر
•••78.4المغرب
•••77.0البحرين

•••75.2ُعمان
•••74.0اليمن

•••65.2موريتانيا
•••62.5تونس
•••58.6األردن

الجمهورية�
•••56.6العربية�السورية

•••55.6لبنان

•••54.7الكويت
•••54.7السودان
•••54.2الجزائر

•••53.7ليبيا
•••50.0مصر

المملكة�العربية�
•••49.5السعودية

•••45.8جزر�القمر
•••40.0جيبوتي
•••37.5العراق

•••35.8الصومال
•••NAفلسطين

•••6.5-قطر
•••5.0-الكويت
•••2.9-ُعمان

•••2.4-البحرين
المملكة�العربية�

•••0.9-السعودية
الجمهورية�

•••0.5-العربية�السورية
•••0.4-ليبيا

•••0.3-العراق
•••0.2-مصر

•••0.1-الجزائر
•••0.1-اليمن

•••0.0السودان
•••0.0الصومال
•••0.1موريتانيا

•••0.4األردن
•••0.5المغرب

•••0.5فلسطين
•••0.6جيبوتي

•••0.9تونس
•••1.1لبنان

اإلمارات�العربية�
•••2.1المتحدة

•••NAجزر�القمر

L•0.0الصومال

L•0.2جزر�القمر

L•0.4السودان

L•0.6جيبوتي

L•0.6موريتانيا

L•0.8اليمن

L•1.5المغرب

L•1.9تونس

L•1.9األردن

L•2.0مصر

الجمهورية�
p•2.3العربية�السورية

L•2.4لبنان

\•3.4الجزائر

\•4.9العراق

T•8.2ليبيا

T•14.2ُعمان

L•15.9البحرين

المملكة�العربية�
p•18.4السعودية

T•23.5الكويت

اإلمارات�العربية�
p•24.4المتحدة

p•47.5قطر

•••NAفلسطين

•••0.0الكويت
•••1.0األردن

المملكة�العربية�
•••1.2السعودية

اإلمارات�العربية�
•••2.0المتحدة

•••17.2مصر
الجمهورية�

•••18.8العربية�السورية
•••36.9ُعمان
•••55.7قطر

•••121.9العراق
•••137.4تونس

•••157.0اليمن
•••195.2الجزائر
•••531.3السودان

•••1,252.5جزر�القمر
•••1,455.5المغرب
•••2,573.8جيبوتي

•••6,394.1الصومال
•••8,559.5لبنان

•••31,953.2موريتانيا
•••NAالبحرين

•••NAليبيا
•••NAفلسطين

األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ
(لكل��100,000نسمة)

(2019) EM-DATاملصدر:�قاعدة�بيانات�الكوارث�الدولية�
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�
التكنولوجيا�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

(2015) Kander et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�
بالطاقة�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

(2016) Gütschow�et�al�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�
اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)

املصدر:�إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�باألمم�
UN Statsإحصائيات�األمم�املتحدة��/�UN DESAاملتحدة�

السنة�املرجعية:��2015(2014-2010)
سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••9.0اليمن
الجمهورية�

•••9.5العربية�السورية
•••10.8الجزائر
•••12.7العراق
•••12.9تونس
•••13.3األردن

•••17.6جيبوتي
•••18.3موريتانيا

•••20.0ليبيا
•••21.4لبنان

•••21.7البحرين

•••29.2ُعمان
•••37.0الصومال

المملكة�العربية�
•••39.5السعودية

•••42.9قطر
اإلمارات�العربية�

•••65.2المتحدة
•••95.1الكويت

•••NAجزر�القمر
•••NAمصر

•••NAالمغرب
•••NAفلسطين
•••NAالسودان

•••56المغرب
•••52العراق
•••50تونس
•••50اليمن
•••45مصر

•••44الكويت
•••41موريتانيا
•••40الجزائر

•••33قطر
•••32ُعمان

اإلمارات�العربية�
•••32المتحدة

•••27البحرين
•••27ليبيا

•••26السودان
المملكة�العربية�

•••23السعودية
•••NAجزر�القمر

•••NAجيبوتي
•••NAاألردن
•••NAلبنان

•••NAفلسطين
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

•••73.3السودان
•••117.1جزر�القمر

•••129.5موريتانيا
•••154.1جيبوتي

•••162.5الصومال
•••175.3اليمن

•••199.7المغرب
الجمهورية�

•••216.1العربية�السورية
•••239.1مصر
•••242.3تونس
•••300.7األردن

•••304.8الجزائر
•••342.7فلسطين

•••346.8ليبيا
•••363.8العراق
•••364.1لبنان
•••438.0ُعمان
•••474.5قطر

المملكة�العربية�
•••511.0السعودية

•••583.7الكويت
اإلمارات�العربية�

•••584.0المتحدة
•••668.0البحرين

•••3.9اليمن
•••7.1جيبوتي
•••7.5المغرب
•••11.2العراق

•••12.3موريتانيا
•••13.8السودان

•••69.9األردن
•••93.3تونس
•••177.2مصر
•••222.0ُعمان

•••222.6الجزائر
•••426.7ليبيا

•••499.9لبنان
•••798.6الكويت

المملكة�العربية�
•••1,185.0السعودية

اإلمارات�العربية�
•••1,319.7المتحدة
•••1,326.1البحرين

•••1,544.1قطر
•••NAجزر�القمر

•••NAفلسطين
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�
(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�(باألسعار�احلالية�

للدوالر�األمريكي)

املصدر:�إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�باألمم�
UN�Statsإحصائيات�األمم�املتحدة��/�UN�DESAاملتحدة�

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

املصدر:�معهد�حوكمة�املوارد�الطبيعية�(مؤشر�حوكمة�
املوارد�لعام�2017)

السنة�املرجعية:�2017
سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)

املصدر:�البنك�الدولي�(ما�قاعدة�بيانات�النفايات)
السنة�املرجعية:�2016-2009

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

(2016) Oita et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2010

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

اإلمارات�العربية�
•••85.5المتحدة

•••84.1قطر
•••78.4المغرب
•••77.0البحرين

•••75.2ُعمان
•••74.0اليمن

•••65.2موريتانيا
•••62.5تونس
•••58.6األردن

الجمهورية�
•••56.6العربية�السورية

•••55.6لبنان

•••54.7الكويت
•••54.7السودان
•••54.2الجزائر

•••53.7ليبيا
•••50.0مصر

المملكة�العربية�
•••49.5السعودية

•••45.8جزر�القمر
•••40.0جيبوتي
•••37.5العراق

•••35.8الصومال
•••NAفلسطين

•••6.5-قطر
•••5.0-الكويت
•••2.9-ُعمان

•••2.4-البحرين
المملكة�العربية�

•••0.9-السعودية
الجمهورية�

•••0.5-العربية�السورية
•••0.4-ليبيا

•••0.3-العراق
•••0.2-مصر

•••0.1-الجزائر
•••0.1-اليمن

•••0.0السودان
•••0.0الصومال
•••0.1موريتانيا

•••0.4األردن
•••0.5المغرب

•••0.5فلسطين
•••0.6جيبوتي

•••0.9تونس
•••1.1لبنان

اإلمارات�العربية�
•••2.1المتحدة

•••NAجزر�القمر

L•0.0الصومال

L•0.2جزر�القمر

L•0.4السودان

L•0.6جيبوتي

L•0.6موريتانيا

L•0.8اليمن

L•1.5المغرب

L•1.9تونس

L•1.9األردن

L•2.0مصر

الجمهورية�
p•2.3العربية�السورية

L•2.4لبنان

\•3.4الجزائر

\•4.9العراق

T•8.2ليبيا

T•14.2ُعمان

L•15.9البحرين

المملكة�العربية�
p•18.4السعودية

T•23.5الكويت

اإلمارات�العربية�
p•24.4المتحدة

p•47.5قطر

•••NAفلسطين

•••0.0الكويت
•••1.0األردن

المملكة�العربية�
•••1.2السعودية

اإلمارات�العربية�
•••2.0المتحدة

•••17.2مصر
الجمهورية�

•••18.8العربية�السورية
•••36.9ُعمان
•••55.7قطر

•••121.9العراق
•••137.4تونس

•••157.0اليمن
•••195.2الجزائر
•••531.3السودان

•••1,252.5جزر�القمر
•••1,455.5المغرب
•••2,573.8جيبوتي

•••6,394.1الصومال
•••8,559.5لبنان

•••31,953.2موريتانيا
•••NAالبحرين

•••NAليبيا
•••NAفلسطين

األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ
(لكل��100,000نسمة)

(2019) EM-DATاملصدر:�قاعدة�بيانات�الكوارث�الدولية�
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�
التكنولوجيا�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

(2015) Kander et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:��ال�ينطبق

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�
بالطاقة�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

(2016) Gütschow�et�al�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�2016-2013

االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�
اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)

املصدر:�إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�باألمم�
UN Statsإحصائيات�األمم�املتحدة��/�UN DESAاملتحدة�
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p•0.9اليمن

p•0.9الكويت

اإلمارات�العربية�
p•0.9المتحدة

p•0.8البحرين

p•0.8قطر

p•0.8جيبوتي

p•0.8العراق

•••0.8فلسطين
p•0.8جزر�القمر

L•59.0الكويت

\•50.0قطر

\•43.0المغرب

\•40.8تونس

\•39.6مصر

\•38.8الجزائر

\•31.1اليمن
اإلمارات�العربية�

T•30.8المتحدة

\•27.5البحرين

L•25.0السودان

المملكة�العربية�
\•21.0السعودية

\•14.6موريتانيا

\•13.1لبنان

\•11.5ُعمان

\•10.4جزر�القمر

\•5.1العراق

\•4.6ليبيا

•••2.5فلسطين
الجمهورية�

\•1.1العربية�السورية

\•0.9جيبوتي

\•0.0الصومال

•••NAاألردن

•••0.0السودان
•••0.1الصومال

•••0.3مصر
•••0.4اليمن

الجمهورية�
•••0.7العربية�السورية

•••0.7العراق
•••0.7المغرب
•••0.7الجزائر

•••1.6تونس
•••1.9جيبوتي

•••2.0موريتانيا

•••2.1ليبيا
•••2.5األردن
•••4.2لبنان

•••5.7البحرين
المملكة�العربية�

•••6.0السعودية
•••6.0ُعمان
•••7.0قطر

٧15.1•••
•••30.8الكويت

•••NAجزر�القمر
•••NAفلسطين

تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�
نسمة)

(2012) Lenzen et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2015

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

املصدر:�االحتاد�الدولي�لصون�الطبيعة��IUCNواالحتاد�
(2019) Birdlife Internationalالدولي�حلماية�الطيور�

السنة�املرجعية:�2018
سنوات�االجتاهات:�2018-2015

متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�
البيولوجي�(٪)

(2019) Birdlife International et al.�:املصدر
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)

(2018) Sea Around Us�:املصدر
السنة�املرجعية:�2014

سنوات�االجتاهات:�2014-2010

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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L•0.4قطر

L•0.5البحرين

L•0.7ُعمان

اإلمارات�العربية�
L•0.9المتحدة

L•1.2المغرب

L•1.4الجزائر

المملكة�العربية�
•••1.5السعودية

L•1.5األردن

•••1.8الكويت
الجمهورية�

•••2.2العربية�السورية

•••2.5ليبيا
•••2.5مصر
•••3.0تونس
p•4.0لبنان

•••4.3الصومال
•••5.2السودان
•••6.5جيبوتي

•••6.7اليمن
•••7.7جزر�القمر

•••9.9العراق
•••9.9موريتانيا
•••NAفلسطين

•••92.1قطر
اإلمارات�العربية�

•••90.0المتحدة
L•87.0مصر

•••85.8الكويت
•••85.4الصومال

L•81.4األردن

المملكة�العربية�
•••76.8السعودية

•••71.6جيبوتي
•••71.3السودان

•••70.8جزر�القمر
•••64.3الجزائر

p•63.8المغرب

\•62.9تونس

p•60.4العراق

•••59.9البحرين
p•55.3لبنان

•••54.1ليبيا
p•52.2اليمن

p•42.6موريتانيا

الجمهورية�
•••32.2العربية�السورية

•••NAُعمان
•••NAفلسطين

L•0.1الجزائر

•••0.1الكويت
L•0.2جيبوتي

•••0.2السودان
•••0.3العراق

•••0.3البحرين
L•0.3جزر�القمر

اإلمارات�العربية�
p•0.4المتحدة

•••0.4موريتانيا
L•0.4المغرب

•••0.4قطر

L•0.4األردن

p•0.5لبنان

T•0.5تونس

•••0.7اليمن
p•0.9ليبيا

•••NAمصر
•••NAُعمان

•••NAفلسطين
المملكة�العربية�

•••NAالسعودية
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

اإلمارات�العربية�
L•5.9المتحدة

L•5.6قطر

L•5.3البحرين

L•5.2ُعمان

المملكة�العربية�
L•5.0السعودية

L•4.8األردن

L•4.6المغرب

L•4.4الكويت

L•4.3تونس

الجمهورية�
•••4.3العربية�السورية

L•3.9لبنان

L•3.8الجزائر

L•3.6مصر

p•2.8اليمن

T•2.7موريتانيا

•••2.6ليبيا
•••NAجزر�القمر

•••NAجيبوتي
•••NAالعراق

•••NAفلسطين
•••NAالصومال
•••NAالسودان

حقوق�امللكية�(7-1)

(2018) Schwab and Sala-i-Martin�:املصدر
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
في�املدينة�أو�املنطقة�التي�يعيشون�بها�(٪)

(2019) Gallup�:املصدر
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

املصدر:�مكتب�األمم�املتحدة�املعني�باملخدرات�واجلرمية�
(2019) UNODC

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2012

جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)

املصدر:�مكتب�األمم�املتحدة�املعني�باملخدرات�واجلرمية�
(2018) UNODC

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2012

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 
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•••100.0قطر
اإلمارات�العربية�

•••100.0المتحدة
•••99.6الجزائر

•••99.5لبنان
•••99.4مصر

•••99.3فلسطين
•••99.2العراق
•••99.2تونس
•••99.1األردن

الجمهورية�
•••96.0العربية�السورية

•••94.0المغرب

•••91.7جيبوتي
•••87.3جزر�القمر

•••67.3السودان
•••65.6موريتانيا

•••30.7اليمن
•••3.0الصومال
•••NAالبحرين
•••NAالكويت

•••NAليبيا
•••NAُعمان

المملكة�العربية�
•••NAالسعودية

•••1.7األردن
•••1.9لبنان
•••2.1تونس

الجمهورية�
•••4.0العربية�السورية

•••4.6البحرين
•••4.7العراق

•••5.0الجزائر
•••5.7فلسطين

•••7.0مصر
•••7.7جيبوتي
•••8.3المغرب

•••22.0جزر�القمر
•••22.7اليمن

•••24.9السودان
•••37.6موريتانيا
•••49.0الصومال

•••NAالكويت
•••NAليبيا

•••NAُعمان
•••NAقطر

المملكة�العربية�
•••NAالسعودية

اإلمارات�العربية�
•••NAالمتحدة

اإلمارات�العربية�
L•70المتحدة

L•62قطر

L•52ُعمان

p•49األردن

المملكة�العربية�
p•49السعودية

L•43المغرب

L•43تونس

p•41الكويت

p•36البحرين

p•35الجزائر

p•35مصر

p•31جيبوتي

\•28لبنان

\•27جزر�القمر

p•27موريتانيا

\•18العراق

\•17ليبيا

\•16السودان

p•14اليمن

الجمهورية�
p•13العربية�السورية

\•10الصومال

•••NAفلسطين

p•25.3جزر�القمر

p•29.1موريتانيا

T•30.9تونس

T•31.2لبنان

\•31.9الكويت

p•40.2قطر

p•40.7ُعمان

اإلمارات�العربية�
p•40.9المتحدة

T•41.7األردن

p•43.1الجزائر

p•43.1المغرب

p•56.6العراق

p•56.7مصر

\•56.8ليبيا

p•60.9البحرين

T•62.2اليمن

\•63.0الصومال
المملكة�العربية�

p•63.1السعودية

\•70.8جيبوتي

\•71.1السودان
الجمهورية�

\•79.2العربية�السورية

•••NAفلسطين

مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)

 Reporters sans frontièresاملصدر:�مراسلون�بال�حدود�
(2019)

السنة�املرجعية:�2018
سنوات�االجتاهات:�2018-2015

األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

(2017) UNICEFاملصدر:�منظمة�اليونيسيف�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)

املصدر:�منظمة�الشفافية�الدولية�
(2019) Transparency International

السنة�املرجعية:�2018
سنوات�االجتاهات:�2018-2015

تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�
دون��5سنوات�(٪)

(2017) UNICEFاملصدر:�منظمة�اليونيسيف�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق
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L•0.4قطر

L•0.5البحرين

L•0.7ُعمان

اإلمارات�العربية�
L•0.9المتحدة

L•1.2المغرب

L•1.4الجزائر

المملكة�العربية�
•••1.5السعودية

L•1.5األردن

•••1.8الكويت
الجمهورية�

•••2.2العربية�السورية

•••2.5ليبيا
•••2.5مصر
•••3.0تونس
p•4.0لبنان

•••4.3الصومال
•••5.2السودان
•••6.5جيبوتي

•••6.7اليمن
•••7.7جزر�القمر

•••9.9العراق
•••9.9موريتانيا
•••NAفلسطين

•••92.1قطر
اإلمارات�العربية�

•••90.0المتحدة
L•87.0مصر

•••85.8الكويت
•••85.4الصومال

L•81.4األردن

المملكة�العربية�
•••76.8السعودية

•••71.6جيبوتي
•••71.3السودان

•••70.8جزر�القمر
•••64.3الجزائر

p•63.8المغرب

\•62.9تونس

p•60.4العراق

•••59.9البحرين
p•55.3لبنان

•••54.1ليبيا
p•52.2اليمن

p•42.6موريتانيا

الجمهورية�
•••32.2العربية�السورية

•••NAُعمان
•••NAفلسطين

L•0.1الجزائر

•••0.1الكويت
L•0.2جيبوتي

•••0.2السودان
•••0.3العراق

•••0.3البحرين
L•0.3جزر�القمر

اإلمارات�العربية�
p•0.4المتحدة

•••0.4موريتانيا
L•0.4المغرب

•••0.4قطر

L•0.4األردن

p•0.5لبنان

T•0.5تونس

•••0.7اليمن
p•0.9ليبيا

•••NAمصر
•••NAُعمان

•••NAفلسطين
المملكة�العربية�

•••NAالسعودية
•••NAالصومال

الجمهورية�
•••NAالعربية�السورية

اإلمارات�العربية�
L•5.9المتحدة

L•5.6قطر

L•5.3البحرين

L•5.2ُعمان

المملكة�العربية�
L•5.0السعودية

L•4.8األردن

L•4.6المغرب

L•4.4الكويت

L•4.3تونس

الجمهورية�
•••4.3العربية�السورية

L•3.9لبنان

L•3.8الجزائر

L•3.6مصر

p•2.8اليمن

T•2.7موريتانيا

•••2.6ليبيا
•••NAجزر�القمر

•••NAجيبوتي
•••NAالعراق

•••NAفلسطين
•••NAالصومال
•••NAالسودان

حقوق�امللكية�(7-1)

(2018) Schwab and Sala-i-Martin�:املصدر
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
في�املدينة�أو�املنطقة�التي�يعيشون�بها�(٪)

(2019) Gallup�:املصدر
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

املصدر:�مكتب�األمم�املتحدة�املعني�باملخدرات�واجلرمية�
(2019) UNODC

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2012

جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)

املصدر:�مكتب�األمم�املتحدة�املعني�باملخدرات�واجلرمية�
(2018) UNODC

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�2015-2012

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••100.0قطر
اإلمارات�العربية�

•••100.0المتحدة
•••99.6الجزائر

•••99.5لبنان
•••99.4مصر

•••99.3فلسطين
•••99.2العراق
•••99.2تونس
•••99.1األردن

الجمهورية�
•••96.0العربية�السورية

•••94.0المغرب

•••91.7جيبوتي
•••87.3جزر�القمر

•••67.3السودان
•••65.6موريتانيا

•••30.7اليمن
•••3.0الصومال
•••NAالبحرين
•••NAالكويت

•••NAليبيا
•••NAُعمان

المملكة�العربية�
•••NAالسعودية

•••1.7األردن
•••1.9لبنان
•••2.1تونس

الجمهورية�
•••4.0العربية�السورية

•••4.6البحرين
•••4.7العراق

•••5.0الجزائر
•••5.7فلسطين

•••7.0مصر
•••7.7جيبوتي
•••8.3المغرب

•••22.0جزر�القمر
•••22.7اليمن

•••24.9السودان
•••37.6موريتانيا
•••49.0الصومال

•••NAالكويت
•••NAليبيا

•••NAُعمان
•••NAقطر

المملكة�العربية�
•••NAالسعودية

اإلمارات�العربية�
•••NAالمتحدة

اإلمارات�العربية�
L•70المتحدة

L•62قطر

L•52ُعمان

p•49األردن

المملكة�العربية�
p•49السعودية

L•43المغرب

L•43تونس

p•41الكويت

p•36البحرين

p•35الجزائر

p•35مصر

p•31جيبوتي

\•28لبنان

\•27جزر�القمر

p•27موريتانيا

\•18العراق

\•17ليبيا

\•16السودان

p•14اليمن

الجمهورية�
p•13العربية�السورية

\•10الصومال

•••NAفلسطين

p•25.3جزر�القمر

p•29.1موريتانيا

T•30.9تونس

T•31.2لبنان

\•31.9الكويت

p•40.2قطر

p•40.7ُعمان

اإلمارات�العربية�
p•40.9المتحدة

T•41.7األردن

p•43.1الجزائر

p•43.1المغرب

p•56.6العراق

p•56.7مصر

\•56.8ليبيا

p•60.9البحرين

T•62.2اليمن

\•63.0الصومال
المملكة�العربية�

p•63.1السعودية

\•70.8جيبوتي

\•71.1السودان
الجمهورية�

\•79.2العربية�السورية

•••NAفلسطين

مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)

 Reporters sans frontièresاملصدر:�مراسلون�بال�حدود�
(2019)

السنة�املرجعية:�2018
سنوات�االجتاهات:�2018-2015

األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

(2017) UNICEFاملصدر:�منظمة�اليونيسيف�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)

املصدر:�منظمة�الشفافية�الدولية�
(2019) Transparency International

السنة�املرجعية:�2018
سنوات�االجتاهات:�2018-2015

تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�
دون��5سنوات�(٪)

(2017) UNICEFاملصدر:�منظمة�اليونيسيف�
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••0.2األردن
المملكة�العربية�

•••0.2السعودية
•••0.2الجزائر

•••0.4مصر
•••0.6تونس
•••1.0لبنان

•••2.0السودان
•••9.5الصومال

•••9.9اليمن
•••10.4ليبيا

•••23.4العراق

الجمهورية�
•••283.3العربية�السورية

•••NAالبحرين
•••NAجزر�القمر

•••NAجيبوتي
•••NAالكويت

•••NAموريتانيا
•••NAالمغرب

•••NAُعمان
•••NAفلسطين

•••NAقطر
اإلمارات�العربية�

•••NAالمتحدة

•••0.0جزر�القمر
•••0.0فلسطين
•••0.0الصومال

•••0.1اليمن
•••0.2السودان
•••0.3موريتانيا

•••0.4تونس
•••0.5لبنان

الجمهورية�
•••0.6العربية�السورية

•••0.8المغرب
•••1.0جيبوتي

•••1.4مصر
•••1.8البحرين

•••2.0ليبيا
•••2.3األردن

•••2.6الجزائر
•••2.7العراق
•••6.8الكويت

المملكة�العربية�
•••8.9السعودية

•••10.9ُعمان
اإلمارات�العربية�

•••13.9المتحدة
•••16.2قطر

L•23.5جزر�القمر

•••35.0ُعمان
L•44.6موريتانيا

•••51.1قطر
L•51.8السودان

•••54.7اليمن
الجمهورية�

•••59.5العربية�السورية
L•63.7جيبوتي

•••99.7ليبيا
L•106.2لبنان

اإلمارات�العربية�
•••108.3المتحدة

•••110.9مصر
p•145.0الكويت

•••145.0العراق
L•145.2الجزائر

p•161.8األردن

L•170.1فلسطين

L•180.0تونس

المملكة�العربية�
p•206.6السعودية

p•232.5المغرب

L•233.4البحرين

•••NAالصومال

•••0.0الجزائر
•••*0.0البحرين

•••*0.0جزر�القمر
•••*0.0جيبوتي
•••*0.0العراق
•••*0.0الكويت

•••*0.0لبنان
•••*0.0ليبيا

•••*0.0موريتانيا
•••*0.0المغرب

•••*0.0قطر
المملكة�العربية�

•••*0.0السعودية

•••*0.0الصومال
الجمهورية�

•••*0.0العربية�السورية
•••*0.0تونس
•••*0.0اليمن
•••0.0مصر

•••0.0السودان
•••0.2ُعمان
•••0.5األردن

اإلمارات�العربية�
•••0.7المتحدة
•••NAفلسطين

صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�
باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990

لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

املصدر:�معهد�ستوكهولم�لبحوث�السالم (2019)
السنة�املرجعية:�2017-2013

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�
باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر
لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

املصدر:�معهد�ستوكهولم�لبحوث�السالم (2019)
السنة�املرجعية:�2017-2013

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

عدد�السجناء
(لكل��100,000شخص)

املصدر:�مكتب�األمم�املتحدة�املعني�باملخدرات�واجلرمية�
UNODC

السنة�املرجعية:�2017-2013
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

الوفيات�املرتبطة�باملعارك
(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

(SDGsأهداف�التنمية�املستدامة�)املصدر:�البنك�الدولي�
السنة�املرجعية:�2017-2013

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق
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تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••11المغرب
•••10الجزائر

•••10مصر
•••10العراق

•••10موريتانيا
الجمهورية�

•••10العربية�السورية
•••10تونس

•••9البحرين
•••9جيبوتي
•••9األردن
•••9الكويت

•••9فلسطين
•••9قطر

•••9اليمن
المملكة�العربية�

•••8السعودية
•••7لبنان
•••7ليبيا

•••7السودان
•••6جزر�القمر

•••6ُعمان
اإلمارات�العربية�

•••6المتحدة
•••5الصومال

•••10.4تونس
•••7.8المغرب

•••7.4ُعمان
•••7.4الجزائر
•••7.1جيبوتي

المملكة�العربية�
•••7.0السعودية

الجمهورية�
•••6.7العربية�السورية

•••6.6اليمن
•••6.2لبنان

•••6.1البحرين
•••5.7قطر

•••5.4جزر�القمر
•••5.4مصر

•••4.6السودان
•••4.3موريتانيا

•••NAالعراق
•••NAاألردن
•••NAالكويت

•••NAليبيا
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

اإلمارات�العربية�
•••NAالمتحدة

L•0.7ُعمان

اإلمارات�العربية�
L•0.6المتحدة

L•0.5قطر

L•0.0جزر�القمر

p•0.0الكويت

\•0.4-المغرب

\•0.5-األردن

p•0.6-موريتانيا

المملكة�العربية�
p•0.6-السعودية

\•0.7-جيبوتي

p•0.9-البحرين

T•1.0-الجزائر

p•1.1-تونس

T•1.4-مصر

\•1.6-لبنان

T•1.6-فلسطين

T•2.0-السودان

\•2.3-ليبيا

\•2.3-الصومال

\•2.3-العراق
الجمهورية�

\•2.6-العربية�السورية

p•3.0-اليمن

•••*0الجزائر
•••*0جزر�القمر

•••*0جيبوتي
•••*0مصر

•••*0العراق
•••*0األردن
•••*0الكويت

•••*0لبنان
•••*0ليبيا

•••*0موريتانيا
•••*0المغرب

•••*0ُعمان

•••*0فلسطين
•••*0قطر

المملكة�العربية�
•••*0السعودية
•••*0الصومال
•••*0السودان

الجمهورية�
•••*0العربية�السورية

•••*0تونس
اإلمارات�العربية�

•••*0المتحدة
•••*0اليمن

•••1البحرين

درجة�املالذ�الضريبي
(األفضل�0-�5األسوأ)

(2016) Oxfam�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم
(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

املصدر:�منظمة�اليونسكو�UNESCO (2019)؛�منظمة�
(2019) WHOالصحة�العاملية�

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�احلوكمة�العاملية)
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

املصدر:�مفوضية�األمم�املتحدة�حلقوق�اإلنسان�
�UNOHCHRعن�طريق�برنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي�

�UNDP�(2018بيانات�التنمية�البشرية)

السنة�املرجعية:�2018
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  

ت
را
ش
ملؤ

ف�ا
ري

تع
ت�

فا
مل

��:
بع

را
�ال

زء
جل

ا
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••0.2األردن
المملكة�العربية�

•••0.2السعودية
•••0.2الجزائر

•••0.4مصر
•••0.6تونس
•••1.0لبنان

•••2.0السودان
•••9.5الصومال

•••9.9اليمن
•••10.4ليبيا

•••23.4العراق

الجمهورية�
•••283.3العربية�السورية

•••NAالبحرين
•••NAجزر�القمر

•••NAجيبوتي
•••NAالكويت

•••NAموريتانيا
•••NAالمغرب

•••NAُعمان
•••NAفلسطين

•••NAقطر
اإلمارات�العربية�

•••NAالمتحدة

•••0.0جزر�القمر
•••0.0فلسطين
•••0.0الصومال

•••0.1اليمن
•••0.2السودان
•••0.3موريتانيا

•••0.4تونس
•••0.5لبنان

الجمهورية�
•••0.6العربية�السورية

•••0.8المغرب
•••1.0جيبوتي

•••1.4مصر
•••1.8البحرين

•••2.0ليبيا
•••2.3األردن

•••2.6الجزائر
•••2.7العراق
•••6.8الكويت

المملكة�العربية�
•••8.9السعودية

•••10.9ُعمان
اإلمارات�العربية�

•••13.9المتحدة
•••16.2قطر

L•23.5جزر�القمر

•••35.0ُعمان
L•44.6موريتانيا

•••51.1قطر
L•51.8السودان

•••54.7اليمن
الجمهورية�

•••59.5العربية�السورية
L•63.7جيبوتي

•••99.7ليبيا
L•106.2لبنان

اإلمارات�العربية�
•••108.3المتحدة

•••110.9مصر
p•145.0الكويت

•••145.0العراق
L•145.2الجزائر

p•161.8األردن

L•170.1فلسطين

L•180.0تونس

المملكة�العربية�
p•206.6السعودية

p•232.5المغرب

L•233.4البحرين

•••NAالصومال

•••0.0الجزائر
•••*0.0البحرين

•••*0.0جزر�القمر
•••*0.0جيبوتي
•••*0.0العراق
•••*0.0الكويت

•••*0.0لبنان
•••*0.0ليبيا

•••*0.0موريتانيا
•••*0.0المغرب

•••*0.0قطر
المملكة�العربية�

•••*0.0السعودية

•••*0.0الصومال
الجمهورية�

•••*0.0العربية�السورية
•••*0.0تونس
•••*0.0اليمن
•••0.0مصر

•••0.0السودان
•••0.2ُعمان
•••0.5األردن

اإلمارات�العربية�
•••0.7المتحدة
•••NAفلسطين

صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�
باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990

لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

املصدر:�معهد�ستوكهولم�لبحوث�السالم (2019)
السنة�املرجعية:�2017-2013

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�
باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر
لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

املصدر:�معهد�ستوكهولم�لبحوث�السالم (2019)
السنة�املرجعية:�2017-2013

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

عدد�السجناء
(لكل��100,000شخص)

املصدر:�مكتب�األمم�املتحدة�املعني�باملخدرات�واجلرمية�
UNODC

السنة�املرجعية:�2017-2013
سنوات�االجتاهات:�2017-2014

الوفيات�املرتبطة�باملعارك
(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

(SDGsأهداف�التنمية�املستدامة�)املصدر:�البنك�الدولي�
السنة�املرجعية:�2017-2013

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

االتجاهالتصنيفالقيمةالدولةاالتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

•••11المغرب
•••10الجزائر

•••10مصر
•••10العراق

•••10موريتانيا
الجمهورية�

•••10العربية�السورية
•••10تونس

•••9البحرين
•••9جيبوتي
•••9األردن
•••9الكويت

•••9فلسطين
•••9قطر

•••9اليمن
المملكة�العربية�

•••8السعودية
•••7لبنان
•••7ليبيا

•••7السودان
•••6جزر�القمر

•••6ُعمان
اإلمارات�العربية�

•••6المتحدة
•••5الصومال

•••10.4تونس
•••7.8المغرب

•••7.4ُعمان
•••7.4الجزائر
•••7.1جيبوتي

المملكة�العربية�
•••7.0السعودية

الجمهورية�
•••6.7العربية�السورية

•••6.6اليمن
•••6.2لبنان

•••6.1البحرين
•••5.7قطر

•••5.4جزر�القمر
•••5.4مصر

•••4.6السودان
•••4.3موريتانيا

•••NAالعراق
•••NAاألردن
•••NAالكويت

•••NAليبيا
•••NAفلسطين
•••NAالصومال

اإلمارات�العربية�
•••NAالمتحدة

L•0.7ُعمان

اإلمارات�العربية�
L•0.6المتحدة

L•0.5قطر

L•0.0جزر�القمر

p•0.0الكويت

\•0.4-المغرب

\•0.5-األردن

p•0.6-موريتانيا

المملكة�العربية�
p•0.6-السعودية

\•0.7-جيبوتي

p•0.9-البحرين

T•1.0-الجزائر

p•1.1-تونس

T•1.4-مصر

\•1.6-لبنان

T•1.6-فلسطين

T•2.0-السودان

\•2.3-ليبيا

\•2.3-الصومال

\•2.3-العراق
الجمهورية�

\•2.6-العربية�السورية

p•3.0-اليمن

•••*0الجزائر
•••*0جزر�القمر

•••*0جيبوتي
•••*0مصر

•••*0العراق
•••*0األردن
•••*0الكويت

•••*0لبنان
•••*0ليبيا

•••*0موريتانيا
•••*0المغرب

•••*0ُعمان

•••*0فلسطين
•••*0قطر

المملكة�العربية�
•••*0السعودية
•••*0الصومال
•••*0السودان

الجمهورية�
•••*0العربية�السورية

•••*0تونس
اإلمارات�العربية�

•••*0المتحدة
•••*0اليمن

•••1البحرين

درجة�املالذ�الضريبي
(األفضل�0-�5األسوأ)

(2016) Oxfam�:املصدر
السنة�املرجعية:�2016

سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم
(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

املصدر:�منظمة�اليونسكو�UNESCO (2019)؛�منظمة�
(2019) WHOالصحة�العاملية�

السنة�املرجعية:�2015
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب

املصدر:�البنك�الدولي�(مؤشرات�احلوكمة�العاملية)
السنة�املرجعية:�2017

سنوات�االجتاهات:�2017-2014

وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

املصدر:�مفوضية�األمم�املتحدة�حلقوق�اإلنسان�
�UNOHCHRعن�طريق�برنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي�

�UNDP�(2018بيانات�التنمية�البشرية)

السنة�املرجعية:�2018
سنوات�االجتاهات:�ال�ينطبق

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019  
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البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•90.0مصر

\•74.4األردن

p•73.3المغرب

p•66.7فلسطين

p•65.6موريتانيا

L•65.6السودان

p•64.4لبنان

p•63.3تونس

L•60.0جيبوتي

T•56.7الجزائر

p•51.1العراق

p•37.8اليمن

p•35.6جزر�القمر

الجمهورية�
p•33.3العربية�السورية

T•30.0الصومال

T•29.4ليبيا

•••NAالبحرين
•••NAالكويت
•••NAُعمان
•••NAقطر

المملكة�العربية�
•••NAالسعودية

اإلمارات�العربية�
•••NAالمتحدة

درجة�القدرة�اإلحصائية

املصدر:�البنك�الدولي
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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االتجاهالتصنيفالقيمةالدولة

L•90.0مصر

\•74.4األردن

p•73.3المغرب

p•66.7فلسطين

p•65.6موريتانيا

L•65.6السودان

p•64.4لبنان

p•63.3تونس

L•60.0جيبوتي

T•56.7الجزائر

p•51.1العراق

p•37.8اليمن

p•35.6جزر�القمر

الجمهورية�
p•33.3العربية�السورية

T•30.0الصومال

T•29.4ليبيا

•••NAالبحرين
•••NAالكويت
•••NAُعمان
•••NAقطر

المملكة�العربية�
•••NAالسعودية

اإلمارات�العربية�
•••NAالمتحدة

درجة�القدرة�اإلحصائية

املصدر:�البنك�الدولي
السنة�املرجعية:�2018

سنوات�االجتاهات:�2018-2015

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام 2019 

اجلزء�الرابع:��ملفات�تعريف�املؤشرات

البيانات�غير�متاحة•ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة•ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة•ال�تزال�هناك�حتديات•مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة•

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

تشير�البيانات�إلى�أحدث�عام�خالل�الفترة�املحددة
www.sdgindex.org�:البيانات�الوصفية�التفصيلية�والعتبات�الكمية�املستخدمة�لكل�مؤشر�متاحة�في�املوقع�اإللكتروني�التالي
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اجلزء�اخلامس:

المنهجيةاملنهجية

الجزء�الخامس

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة� يصــف�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

العربيــة�ولوحــات�املتابعــة�لعــام��2019التقــّدم�الــذي�أحرزتــه�

التنميــة� أهــداف� حتقيــق� نحــو� العربيــة� املنطقــة� بلــدان�

ــا�بوتيــرة� املســتدامة�ويشــير�إلــى�املجــاالت�التــي�تتطلــب�تقدًم

أســرع.�ويســتعني�التقريــر�بأحــدث�البيانــات�املتاحــة�التــي�متــت�

ألهــداف� الرســمية� املؤشــرات� مــع� اإلمــكان� قــدر� مطابقتهــا�

التنمية�املستدامة.�

التنميــة� أهــداف� درجــات�وتصنيفــات�مؤشــر� تفســير� ميكــن�

اإلجنــازات� مــن� مئويــة� كنســبة� الهــدف� بحســب� املســتدامة�

املتحققــة،�علــى�أن�يكــون�الفــرق�بــني�املئــة�الكاملــة�والدرجــات�

التــي�حصلــت�عليهــا�البلــدان�هــو�املجــال�التــي�ينبغــي�عليهــا�

اســتكماله�بالنســبة�املئوية�لتحقيق�أهداف�التنمية�املســتدامة،�

علًمــا�بــأن�املجموعــة�نفســها�مــن�املؤشــرات�مســتخدمة�فــي�

ــدان.�كمــا�جتــدر� ــع�البل تســجيل�الدرجــات�والتصنيفــات�جلمي

اإلشــارة�إلــى�أن�االختالفــات�فــي�التصنيفــات�العامليــة�قد�تعزى�

إلى�فروقات�بسيطة�في�مجموع�الدرجات.�

(انظــر� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� متابعــة� لوحــات� ــر�
ّ
توف

�مرئًيــا�ألداء�الــدول�بحســب�أهــداف�
ً

القســمني�1-�3و3)�متثيــال

التنميــة�املســتدامة�مــن�أجــل�حتديــد�أولويــات�العمــل.�وتوّضــح�

(األخضــر� الضوئيــة"� املــرور� "إشــارات� اللونيــة� املنظومــة�

واألصفــر�والبرتقالــي�واألحمــر)�الوضــع�احلالــي�للبلــد�بالنســبة�

ــق� لهــدف�ُمعــني،�بحيــث�يشــير�التصنيــف�األخضــر�إلــى�حتقي

الهــدف،�وُيعطــى�للبلــد�بشــأن�هــدف�ُمعــني�إذا�مــا�مت�تصنيــف�

األخضــر.� باللــون� الهــدف� بهــذا� اخلاصــة� املؤشــرات� جميــع�

ــوان�األصفــر�والبرتقالــي�واألحمــر�بالترتيــب� بينمــا�تشــير�األل

التنميــة� أهــداف� حتقيــق� عــن� تدريجًيــا� البعــد� زيــادة� إلــى�

املستدامة.�

وتشــير�لوحــات�متابعــة�اجتاهــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(أيًضــا�فــي�القســمني�1-�3و3)�إلــى�مــا�إذا�كان�البلــد�يســير�

العــام� بحلــول� لتحقيــق�هــدف�معــني� الصحيــح� املســار� علــى�

�2030اســتناًدا�إلــى�األداء�ا�لســابق�ملؤشــر�مــن�املؤشــرات.�ومــن�

ثــم،�يتــم�جتميــع�اجتاهــات�املؤشــرات�علــى�مســتوى�الهــدف،�

ــق�الهــدف� ــد�يتجــه�للتقــدم�فــي�حتقي وإيضــاح�مــا�إذا�كان�البل

بشكل�عام.�

لضمــان�مالءمتهــا�للمنطقــة�العربيــة،�مت�إدخــال�العديــد�مــن�

التغييــرات�املنهجيــة�علــى�هــذا�التقريــر�بالنســبة�ملؤشــر�أهداف�

التنمية�املستدامة�العاملي�ولوحات�املتابعة:�

• �مؤشــرات�إضافيــة�تســد�الثغــرات�وتقيــس�قضايــا�خاصــة�

بسياق�املنطقة�العربية.�

��مت�اســتبعاد�عــدد�مــن�املؤشــرات�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة� •

املســتدامة�العاملــي�لعــام��2019نظــًرا�لعــدم�كفايــة�تغطيــة�

البيانــات،�ومتــت�االســتعاضة�عــن�اثنــني�منهــا�مبؤشــرين�

يتمتعان�بتغطية�أفضل�للبيانات�في�املنطقة.�

��كمــا�مت�تنقيــح�عتبــات�املؤشــرات�-�فــي�أربــع�حــاالت�-�بنــاًء� •

علــى�التعليقــات�واملالحظــات�الــواردة�فــي�مشــاورات�اخلبــراء.

��بالنســبة�للمؤشــرات�اخلاصة�باملنطقة�العربية،�اســتخدمت� •

املنهجيــة�نفســها�لتحديــد�احلــد�األعلــى�كمــا�هــو�احلــال�فــي�

املؤشر�العاملي�(انظر�القسمني�5-�3و4-5).�

نتيجــة�لهــذه�التغييــرات�املهمــة،�ال�ميكــن�مقارنــة�نتائــج�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�ولوحــات�املتابعــة�

مؤشــر� (تقريــر� العاملــي� املســتدامة� التنميــة� تقريــر� بنتائــج�

ا).�
ً
أهداف�التنمية�املستدامة�العاملي�سابق

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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اجلزء�اخلامس:

المنهجيةاملنهجية

الجزء�الخامس

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة� يصــف�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

العربيــة�ولوحــات�املتابعــة�لعــام��2019التقــّدم�الــذي�أحرزتــه�

التنميــة� أهــداف� حتقيــق� نحــو� العربيــة� املنطقــة� بلــدان�

ــا�بوتيــرة� املســتدامة�ويشــير�إلــى�املجــاالت�التــي�تتطلــب�تقدًم

أســرع.�ويســتعني�التقريــر�بأحــدث�البيانــات�املتاحــة�التــي�متــت�

ألهــداف� الرســمية� املؤشــرات� مــع� اإلمــكان� قــدر� مطابقتهــا�

التنمية�املستدامة.�

التنميــة� أهــداف� درجــات�وتصنيفــات�مؤشــر� تفســير� ميكــن�

اإلجنــازات� مــن� مئويــة� كنســبة� الهــدف� بحســب� املســتدامة�

املتحققــة،�علــى�أن�يكــون�الفــرق�بــني�املئــة�الكاملــة�والدرجــات�

التــي�حصلــت�عليهــا�البلــدان�هــو�املجــال�التــي�ينبغــي�عليهــا�

اســتكماله�بالنســبة�املئوية�لتحقيق�أهداف�التنمية�املســتدامة،�

علًمــا�بــأن�املجموعــة�نفســها�مــن�املؤشــرات�مســتخدمة�فــي�

ــدان.�كمــا�جتــدر� ــع�البل تســجيل�الدرجــات�والتصنيفــات�جلمي

اإلشــارة�إلــى�أن�االختالفــات�فــي�التصنيفــات�العامليــة�قد�تعزى�

إلى�فروقات�بسيطة�في�مجموع�الدرجات.�

(انظــر� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� متابعــة� لوحــات� ــر�
ّ
توف

�مرئًيــا�ألداء�الــدول�بحســب�أهــداف�
ً

القســمني�1-�3و3)�متثيــال

التنميــة�املســتدامة�مــن�أجــل�حتديــد�أولويــات�العمــل.�وتوّضــح�

(األخضــر� الضوئيــة"� املــرور� "إشــارات� اللونيــة� املنظومــة�

واألصفــر�والبرتقالــي�واألحمــر)�الوضــع�احلالــي�للبلــد�بالنســبة�

ــق� لهــدف�ُمعــني،�بحيــث�يشــير�التصنيــف�األخضــر�إلــى�حتقي

الهــدف،�وُيعطــى�للبلــد�بشــأن�هــدف�ُمعــني�إذا�مــا�مت�تصنيــف�

األخضــر.� باللــون� الهــدف� بهــذا� اخلاصــة� املؤشــرات� جميــع�

ــوان�األصفــر�والبرتقالــي�واألحمــر�بالترتيــب� بينمــا�تشــير�األل

التنميــة� أهــداف� حتقيــق� عــن� تدريجًيــا� البعــد� زيــادة� إلــى�

املستدامة.�

وتشــير�لوحــات�متابعــة�اجتاهــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(أيًضــا�فــي�القســمني�1-�3و3)�إلــى�مــا�إذا�كان�البلــد�يســير�

العــام� بحلــول� لتحقيــق�هــدف�معــني� الصحيــح� املســار� علــى�

�2030اســتناًدا�إلــى�األداء�ا�لســابق�ملؤشــر�مــن�املؤشــرات.�ومــن�

ثــم،�يتــم�جتميــع�اجتاهــات�املؤشــرات�علــى�مســتوى�الهــدف،�

ــق�الهــدف� ــد�يتجــه�للتقــدم�فــي�حتقي وإيضــاح�مــا�إذا�كان�البل

بشكل�عام.�

لضمــان�مالءمتهــا�للمنطقــة�العربيــة،�مت�إدخــال�العديــد�مــن�

التغييــرات�املنهجيــة�علــى�هــذا�التقريــر�بالنســبة�ملؤشــر�أهداف�

التنمية�املستدامة�العاملي�ولوحات�املتابعة:�

• �مؤشــرات�إضافيــة�تســد�الثغــرات�وتقيــس�قضايــا�خاصــة�

بسياق�املنطقة�العربية.�

��مت�اســتبعاد�عــدد�مــن�املؤشــرات�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة� •

املســتدامة�العاملــي�لعــام��2019نظــًرا�لعــدم�كفايــة�تغطيــة�

البيانــات،�ومتــت�االســتعاضة�عــن�اثنــني�منهــا�مبؤشــرين�

يتمتعان�بتغطية�أفضل�للبيانات�في�املنطقة.�

��كمــا�مت�تنقيــح�عتبــات�املؤشــرات�-�فــي�أربــع�حــاالت�-�بنــاًء� •

علــى�التعليقــات�واملالحظــات�الــواردة�فــي�مشــاورات�اخلبــراء.

��بالنســبة�للمؤشــرات�اخلاصة�باملنطقة�العربية،�اســتخدمت� •

املنهجيــة�نفســها�لتحديــد�احلــد�األعلــى�كمــا�هــو�احلــال�فــي�

املؤشر�العاملي�(انظر�القسمني�5-�3و4-5).�

نتيجــة�لهــذه�التغييــرات�املهمــة،�ال�ميكــن�مقارنــة�نتائــج�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�ولوحــات�املتابعــة�

مؤشــر� (تقريــر� العاملــي� املســتدامة� التنميــة� تقريــر� بنتائــج�

ا).�
ً
أهداف�التنمية�املستدامة�العاملي�سابق

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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اجلدول��4|��التغيــرات�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019باملقارنــة�مــع�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�

املستدامة�العاملي�لعام��2019

هدف�التنمية�
املستدامة

التغييراملؤشر

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�الهدف�1

(٪�من�إجمالي�العمالة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدانتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�من�العمر��20إلى��79عاًما)الهدف�3

مؤشر�جديدمعدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)

ضت�العتبة�اخلضراء�من��98إلى�95)صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)الهدف�4
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

ضت�العتبة�اخلضراء�من��85إلى�80)معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�

ما�قبل�املدرسة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدنسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)

مؤشر�جديددرجات�االختبار�القياسية

ضت�العتبة�اخلضراء�من��70إلى�75)نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملةالهدف�5
ّ
ف

ُ
تغير�يفي�العتبة�(خ

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�

الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدالنساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

مؤشر�جديدإجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

مؤشر�جديددرجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)الهدف�6

معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�

النظافة�(لكل��100,000نسمة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديد�إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)الهدف�7

مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول�/�إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�

تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)انتشار�العبودية�احلديثة�(الضحايا�لكل��1,000نسمة)الهدف�8

مؤشر�جديددرجة�حرية�العمل

مؤشر�جديدالبطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد

مؤشر�جديدمؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)تصنيف�التاميز�جلامعات�التعليم�العالي:�متوسط�درجات�أفضل��3جامعات�(0-100)الهدف�9

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�

ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

مؤشر�جديد

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)مصدر�مياه�محّسن،�عبر�املواسير�(٪�من�سكان�املناطق�احلضرية�الذين�يحصلون�عليه)الهدف�11

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

هدف�التنمية�
املستدامة

التغييراملؤشر

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)صافي�انبعاثات�الواردات�من�النيتروجني�التفاعلي�(كجم�/�فرد)الهدف�12

مستبعد�(مستبدل)النفايات�البلدية�الصلبة�(كجم�/�يوم�/�فرد)

مؤشر�جديدإجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم�/�سنة�/�فرد)

مؤشر�جديددرجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

مؤشر�جديد

االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�

املواد�الكيميائية�(٪)

مؤشر�جديد

النسبة�املئوية�لألرصدة�السمكية�مفرطة�االستغالل�أو�املنهارة�بحسب�املنطقة�الهدف�14

االقتصادية�اخلالصة�(٪)

مستبعد�(مستبدل)

مؤشر�جديدهدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)متوسط�املساحة�املحمية�في�مواقع�املياه�العذبة�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)الهدف�15

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)إزالة�الغابات�الدائمة�(٪�ملتوسط��5سنوات)

ضت�العتبة�اخلضراء�من��2إلى�0)األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)الهدف�16
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�املؤشر�العاملي�ملنظمة�عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)

التعاون�االقتصادي�والتنمية)

واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�

بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدوضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

مؤشر�جديداالستقرار�السياسي�وغياب�العنف�/�اإلرهاب

بالنسبة�إلى�البلدان�مرتفعة�الدخل�وجميع�بلدان�جلنة�املساعدة�اإلمنائية�التابعة�الهدف�17

ملنظمة�التعاون�والتنمية�االقتصادية:�التمويل�العام�الدولي�امليسر،�مبا�في�ذلك�

املساعدة�اإلمنائية�الرسمية�(٪�من�إجمالي�الدخل�القومي)؛�البلدان�األخرى:�

اإليرادات�احلكومية�باستثناء�املنح�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلدول��4|��التغيــرات�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019باملقارنــة�مــع�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�

املستدامة�العاملي�لعام��2019(تابع)�

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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اجلدول��4|��التغيــرات�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019باملقارنــة�مــع�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�

املستدامة�العاملي�لعام��2019

هدف�التنمية�
املستدامة

التغييراملؤشر

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�الهدف�1

(٪�من�إجمالي�العمالة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدانتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�من�العمر��20إلى��79عاًما)الهدف�3

مؤشر�جديدمعدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)

ضت�العتبة�اخلضراء�من��98إلى�95)صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)الهدف�4
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

ضت�العتبة�اخلضراء�من��85إلى�80)معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�

ما�قبل�املدرسة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدنسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)

مؤشر�جديددرجات�االختبار�القياسية

ضت�العتبة�اخلضراء�من��70إلى�75)نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملةالهدف�5
ّ
ف

ُ
تغير�يفي�العتبة�(خ

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�

الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدالنساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

مؤشر�جديدإجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

مؤشر�جديددرجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)الهدف�6

معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�

النظافة�(لكل��100,000نسمة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديد�إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)الهدف�7

مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول�/�إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�

تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)انتشار�العبودية�احلديثة�(الضحايا�لكل��1,000نسمة)الهدف�8

مؤشر�جديددرجة�حرية�العمل

مؤشر�جديدالبطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد

مؤشر�جديدمؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)تصنيف�التاميز�جلامعات�التعليم�العالي:�متوسط�درجات�أفضل��3جامعات�(0-100)الهدف�9

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�

ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

مؤشر�جديد

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)مصدر�مياه�محّسن،�عبر�املواسير�(٪�من�سكان�املناطق�احلضرية�الذين�يحصلون�عليه)الهدف�11

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

هدف�التنمية�
املستدامة

التغييراملؤشر

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)صافي�انبعاثات�الواردات�من�النيتروجني�التفاعلي�(كجم�/�فرد)الهدف�12

مستبعد�(مستبدل)النفايات�البلدية�الصلبة�(كجم�/�يوم�/�فرد)

مؤشر�جديدإجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم�/�سنة�/�فرد)

مؤشر�جديددرجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

مؤشر�جديد

االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�

املواد�الكيميائية�(٪)

مؤشر�جديد

النسبة�املئوية�لألرصدة�السمكية�مفرطة�االستغالل�أو�املنهارة�بحسب�املنطقة�الهدف�14

االقتصادية�اخلالصة�(٪)

مستبعد�(مستبدل)

مؤشر�جديدهدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)متوسط�املساحة�املحمية�في�مواقع�املياه�العذبة�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)الهدف�15

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)إزالة�الغابات�الدائمة�(٪�ملتوسط��5سنوات)

ضت�العتبة�اخلضراء�من��2إلى�0)األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)الهدف�16
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�املؤشر�العاملي�ملنظمة�عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)

التعاون�االقتصادي�والتنمية)

واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�

بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدوضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

مؤشر�جديداالستقرار�السياسي�وغياب�العنف�/�اإلرهاب

بالنسبة�إلى�البلدان�مرتفعة�الدخل�وجميع�بلدان�جلنة�املساعدة�اإلمنائية�التابعة�الهدف�17

ملنظمة�التعاون�والتنمية�االقتصادية:�التمويل�العام�الدولي�امليسر،�مبا�في�ذلك�

املساعدة�اإلمنائية�الرسمية�(٪�من�إجمالي�الدخل�القومي)؛�البلدان�األخرى:�

اإليرادات�احلكومية�باستثناء�املنح�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلدول��4|��التغيــرات�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019باملقارنــة�مــع�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�

املستدامة�العاملي�لعام��2019(تابع)�

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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5-1-  املقارنة�بني�تقرير�مؤشر�أهداف�
التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�

والتقرير�العاملي�لعام�2019

العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� مؤشــر� يتضمــن�

لعــام��2019عــدة�تغييــرات�فــي�املؤشــرات�املدرجــة�فــي�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي�لعــام��2019(تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي)،�يوضحهــا�اجلــدول��4بالتفصيــل.

ــة� ــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربي ــوي�مؤشــر�أهــداف�التنمي يحت

لعــام��2019علــى��105مؤشــرات�فــي�املجمــل،�منهــا��75مؤشــًرا�

مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�لعــام�2019،�كمــا�

ويشــتمل�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�علــى�أربعــة�مؤشــرات�واردة�

فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ألفريقيــا�لعــام��2019

البيانــات� بــأن� علًمــا� العاملــي،� املؤشــر� فــي� مشــمولة� غيــر�

املتعلقــة�بجميــع�املؤشــرات�مســتخلصة�فــي�الفتــرة�بــني�فبرايــر�

وأبريــل�عــام�2019.�أمــا�بالنســبة�للمؤشــرات�الســت�والعشــرين�

اجلديــدة�كلًيــا،�فقــد�مت�اســتخالص�بياناتهــا�فــي�يوليــو�2019.

مت�اعتبــار�نســبة�التغطيــة�الدنيــا�عنــد�٪�75نقطــة�انطــالق�

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر� مؤشــرات� الختيــار�

التــي� البلــدان� أخــذ� يتــم� لــم� �.2019 لعــام� العربيــة� للمنطقــة�

بلــغ�عــدد�ســكانها�أقــل�مــن�مليــون�نســمة�عــام��2019(جــزر�

القمــر�وجيبوتــي)�بعــني�االعتبــار�عنــد�حســاب�نســبة�التغطيــة.�

وينطبــق�األمــر�ذاتــه�علــى�فلســطني�بالنظــر�إلــى�قلــة�البيانــات�

املتوفــرة�عــن�البلــد�(٪�55مــن�جميــع�املؤشــرات�فــي�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العربــي�لعــام�2019).�مبعنــى�آخــر،�

كان�علــى�املؤشــر�تقــدمي�بيانــات�حديثــة�ملــا�ال�يقــل�عــن��15-14

مــن�أصــل��19دولــة�عربيــة�أخــرى�كــي�يتــم�إشــماله�فــي�التقريــر.�

وُيســتثنى�مــن�هــذه�القاعــدة�ما�هــو�املذكــورة�فــي�اجلــدول�5.

اجلدول��5|��املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019بالرغم�من�انخفاض�

تغطية�البيانات

التبريراملؤشرهدف�التنمية�املستدامة

األهمية�للمنطقةالنساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)الهدف�5

األهمية�للمنطقة؛�الفجوة�الرئيسية�في�التغطية�األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)الهدف�16

بدول�مجلس�التعاون�اخلليجي

األهمية�للمنطقة؛�البيانات�املتاحة�تغطي�الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)الهدف�16

الصراعات�الرئيسية�عموًما

األهمية�للمنطقة؛�إتاحة�نتائج�أكثر�دقة�للوحة�اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)الهدف�17

متابعة�هدف�التنمية�املستدامة�رقم�17

األهمية�للمنطقةدرجة�القدرة�اإلحصائيةالهدف�17

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

5-2-�اختيار�البيانات

5-2-1-�معايير�اختيار�املؤشرات

ــا،�يســتخدم�مؤشــر�ولوحــات�متابعــة�
ً
عندمــا�يكــون�ذلــك�ممكن

أهداف�التنمية�املستدامة"�للمنطقة�العربية�لعام��2019مؤشرات�

اللجنــة� أقرتهــا� التــي� الرســمية� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

اإلحصائيــة�لــألمم�املتحــدة.�فــي�حالــة�عــدم�توفــر�بيانــات�كافيــة�

ملؤشــر�رســمي،�ولســد�فجــوات�البيانــات،�يتــم�تضمــني�مقاييــس�

أخــرى�مــن�مصــادر�رســمية�وغيــر�رســمية.�مت�اســتخدام�خمســة�

معاييــر�الختيــار�املؤشــرات�مــن�أجــل�حتديــد�املقاييــس�املناســبة�

ــة�املســتدامة. لــكل�هــدف�مــن�أهــداف�التنمي

��األهميــة�العامليــة�وإمكانيــة�التطبيــق�علــى�نطــاق�واســع�مــن� -1

مناطــق�البلــد:�تتصــل�املؤشــرات�برصــد�حتقيــق�أهــداف�

القــارة� علــى� للتطبيــق� قابلــة� وتكــون� املســتدامة� التنميــة�

ــا،�وتســمح�بإجــراء� بأكملهــا.�كمــا�إنهــا�قابلــة�للمقارنــة�دولًي

مقارنــة�مباشــرة�لــألداء�عبــر�البلــدان.�بشــكل�خــاص،�تتيــح�

املؤشــرات�حتديــد�عتبــات�كميــة�لــألداء�مــن�شــأنها�بيــان�

حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

ــل�املؤشــرات�املختــارة�مقاييــس�
ّ
��الكفايــة�اإلحصائيــة:�متث -2

صحيحــة�وموثوقــة.

��الصالحيــة�الزمنيــة:�املؤشــرات�املحــددة�محّدثــة�ومنشــورة� -3

في�إطار�زمني�حديث�بشكل�معقول.�

ا�للمعايير�الدولية،�
ً
��جودة�البيانات:�يجب�معايرة�البيانات�وفق -4

ســواٌء�أكانت�مســتخلصة�من�مصادر�وطنية�أم�دولية�رســمية�

(مثــل�األجهــزة�اإلحصائيــة�الوطنيــة�أو�املنظمــات�الدوليــة)�

أو�غيرهــا�مــن�املصــادر�ذات�الســمعة�اجليــدة،�مثل�املنشــورات�

أو�األوســاط�األكادمييــة�التــي�راجعهــا�النظــراء.

��مــدى�التغطيــة:�يجــب�أن�تكــون�البيانــات�متاحــة�ملــا�ال�يقــل� -5

عــن�٪�75مــن�دول�املنطقــة�العربيــة�التــي�يزيــد�عــدد�ســكانها�

على�مليون�نســمة.�لقد�اســتبعدنا�البلدان�الصغيرة�(2)�في�

عمليــة�اختيــار�املؤشــرات�ألن�البيانــات�غالًبــا�ما�تكــون�نــادرة�

فــي�هــذه�البلــدان،�وهــذا�األمــر�بــدوره�يزيــد�مــن�صعوبــة�

إدراج�مؤشــرات�جديدة�نظًرا�ملتطلباتنا�الدقيقة�في�تغطية�

البيانــات�إلضافــة�مؤشــرات�إضافيــة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�

ــار�املؤشــرات�بســبب� ــة�اختي ــم�نشــمل�فلســطني�فــي�عملي ل

ــة�البيانــات�املتوفــرة�عنهــا�(٪�55مــن�املؤشــرات�املدرجــة� قل

حالًيــا�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العربــي).

5-2-2-�اختيار�املؤشر

�مت�بنــاء�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بنــاًء�علــى�مجموعــة�

مــن�املؤشــرات�لــكل�هــدف�مــن�األهــداف�الســبعة�عشــرة�للتنميــة�

أشــملنا� املنشــورة.� البيانــات� أحــدث� باســتخدام� املســتدامة�

جميــع�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�التــي�يزيــد�عددهــا�علــى��230مؤشــر�والتــي�اقترحهــا�

مبؤشــرات� واملعنــي� الــوكاالت� بــني� املشــترك� اخلبــراء� فريــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(IAEG-SDGs)�والتــي�أقرتهــا�اللجنــة�

اإلحصائيــة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�واســتوفت�املعاييــر�اخلمســة�

املذكــورة�أعــاله�(UNSD�2019a).�تتمتــع�بعــض�مؤشــرات�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�الرســمية�بتغطيــة�كافيــة�للبيانــات،�ولكــن�

ال�ميكــن�إشــمالها�ألنهــا�ال�تســمح�بترتيــب�البلــدان�أو�بتحديــد�

عتبــات�كميــة�لــألداء�مــن�شــأنها�بيــان�حتقيــق�األهــداف�املطّبقــة�

علــى�جميــع�البلــدان.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�تتخصــص�مختلــف�

البلــدان�فــي�قطاعــات�مختلفــة�مــن�االقتصــاد،�لذلــك�ال�توجــد�

ــي� ــاجت�املحل ــي�الن ــع�كحصــة�مــن�إجمال ــة�"مناســبة"�للتصني عتب

ينبغــي�أن�تســعى�جميــع�البلــدان�إلــى�حتقيقهــا.�فــي�حــني�أن�كل�

بلــد�مــن�البلــدان�قــد�يجــد�أن�حصــة�القيمــة�املضافــة�التصنيعيــة�

مفيــدة�للغايــة�لوضــع�اســتراتيجيات�التصنيــع�طويلــة�األجــل،�

فــال�ميكــن�حتديــد�عتبــة�مشــتركة�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

ومؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية�األخــرى�مفيــدة�

باملثــل�علــى�املســتوى�القطــري،�ولكنهــا�ال�ميكــن�أن�تكــون�معيــاًرا�

ملقارنــة�أداء�الــدول�علــى�املســتوى�الدولــي.

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــرات� ال�تســتوفي� وعندمــا�

الرســمية�معاييــَر�اختيــار�البيانــات�أو�حــني�تبقــى�هنالــك�فجــوات�

فــي�املؤشــر،�فقــد�أخذنــا�بعــني�االعتبــار�املقاييــس�الرســمية�وتلك�

املنشــورة�فــي�املؤلفــات�التــي�راجعهــا�النظــراء،�وكذلــك�قواعــد�
البيانــات�والتقاريــر�الرئيســية�عــن�املؤشــرات�التنموية�والبيئيــة.(2)

��تتضمن:�البنك�الدولي،�مؤشرات�التنمية�العاملية؛�برنامج�األمم�املتحدة� (2)
اإلمنائي،�تقرير�التنمية�البشرية؛�إحصائيات�منظمة�التعاون�االقتصادي�

�Kroll,�Sustainable�Development�Goals:�Are�the�Richوالتنمية؛�
Countries�Ready?�(2015)؛�شبكة�حلول�التنمية�املستدامة،�املؤشرات�
وإطار�عمل�لرصد�أهداف�التنمية�املستدامة�-�إطالق�ثورة�بيانات�

ألهداف�التنمية�املستدامة�(2018).

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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5-1-  املقارنة�بني�تقرير�مؤشر�أهداف�
التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�

والتقرير�العاملي�لعام�2019

العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� مؤشــر� يتضمــن�

لعــام��2019عــدة�تغييــرات�فــي�املؤشــرات�املدرجــة�فــي�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي�لعــام��2019(تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي)،�يوضحهــا�اجلــدول��4بالتفصيــل.

ــة� ــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربي ــوي�مؤشــر�أهــداف�التنمي يحت

لعــام��2019علــى��105مؤشــرات�فــي�املجمــل،�منهــا��75مؤشــًرا�

مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�لعــام�2019،�كمــا�

ويشــتمل�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�علــى�أربعــة�مؤشــرات�واردة�

فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ألفريقيــا�لعــام��2019

البيانــات� بــأن� علًمــا� العاملــي،� املؤشــر� فــي� مشــمولة� غيــر�

املتعلقــة�بجميــع�املؤشــرات�مســتخلصة�فــي�الفتــرة�بــني�فبرايــر�

وأبريــل�عــام�2019.�أمــا�بالنســبة�للمؤشــرات�الســت�والعشــرين�

اجلديــدة�كلًيــا،�فقــد�مت�اســتخالص�بياناتهــا�فــي�يوليــو�2019.

مت�اعتبــار�نســبة�التغطيــة�الدنيــا�عنــد�٪�75نقطــة�انطــالق�

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر� مؤشــرات� الختيــار�

التــي� البلــدان� أخــذ� يتــم� لــم� �.2019 لعــام� العربيــة� للمنطقــة�

بلــغ�عــدد�ســكانها�أقــل�مــن�مليــون�نســمة�عــام��2019(جــزر�

القمــر�وجيبوتــي)�بعــني�االعتبــار�عنــد�حســاب�نســبة�التغطيــة.�

وينطبــق�األمــر�ذاتــه�علــى�فلســطني�بالنظــر�إلــى�قلــة�البيانــات�

املتوفــرة�عــن�البلــد�(٪�55مــن�جميــع�املؤشــرات�فــي�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العربــي�لعــام�2019).�مبعنــى�آخــر،�

كان�علــى�املؤشــر�تقــدمي�بيانــات�حديثــة�ملــا�ال�يقــل�عــن��15-14

مــن�أصــل��19دولــة�عربيــة�أخــرى�كــي�يتــم�إشــماله�فــي�التقريــر.�

وُيســتثنى�مــن�هــذه�القاعــدة�ما�هــو�املذكــورة�فــي�اجلــدول�5.

اجلدول��5|��املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019بالرغم�من�انخفاض�

تغطية�البيانات

التبريراملؤشرهدف�التنمية�املستدامة

األهمية�للمنطقةالنساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)الهدف�5

األهمية�للمنطقة؛�الفجوة�الرئيسية�في�التغطية�األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)الهدف�16

بدول�مجلس�التعاون�اخلليجي

األهمية�للمنطقة؛�البيانات�املتاحة�تغطي�الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)الهدف�16

الصراعات�الرئيسية�عموًما

األهمية�للمنطقة؛�إتاحة�نتائج�أكثر�دقة�للوحة�اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)الهدف�17

متابعة�هدف�التنمية�املستدامة�رقم�17

األهمية�للمنطقةدرجة�القدرة�اإلحصائيةالهدف�17

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

5-2-�اختيار�البيانات

5-2-1-�معايير�اختيار�املؤشرات

ــا،�يســتخدم�مؤشــر�ولوحــات�متابعــة�
ً
عندمــا�يكــون�ذلــك�ممكن

أهداف�التنمية�املستدامة"�للمنطقة�العربية�لعام��2019مؤشرات�

اللجنــة� أقرتهــا� التــي� الرســمية� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

اإلحصائيــة�لــألمم�املتحــدة.�فــي�حالــة�عــدم�توفــر�بيانــات�كافيــة�

ملؤشــر�رســمي،�ولســد�فجــوات�البيانــات،�يتــم�تضمــني�مقاييــس�

أخــرى�مــن�مصــادر�رســمية�وغيــر�رســمية.�مت�اســتخدام�خمســة�

معاييــر�الختيــار�املؤشــرات�مــن�أجــل�حتديــد�املقاييــس�املناســبة�

ــة�املســتدامة. لــكل�هــدف�مــن�أهــداف�التنمي

��األهميــة�العامليــة�وإمكانيــة�التطبيــق�علــى�نطــاق�واســع�مــن� -1

مناطــق�البلــد:�تتصــل�املؤشــرات�برصــد�حتقيــق�أهــداف�

القــارة� علــى� للتطبيــق� قابلــة� وتكــون� املســتدامة� التنميــة�

ــا،�وتســمح�بإجــراء� بأكملهــا.�كمــا�إنهــا�قابلــة�للمقارنــة�دولًي

مقارنــة�مباشــرة�لــألداء�عبــر�البلــدان.�بشــكل�خــاص،�تتيــح�

املؤشــرات�حتديــد�عتبــات�كميــة�لــألداء�مــن�شــأنها�بيــان�

حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

ــل�املؤشــرات�املختــارة�مقاييــس�
ّ
��الكفايــة�اإلحصائيــة:�متث -2

صحيحــة�وموثوقــة.

��الصالحيــة�الزمنيــة:�املؤشــرات�املحــددة�محّدثــة�ومنشــورة� -3

في�إطار�زمني�حديث�بشكل�معقول.�

ا�للمعايير�الدولية،�
ً
��جودة�البيانات:�يجب�معايرة�البيانات�وفق -4

ســواٌء�أكانت�مســتخلصة�من�مصادر�وطنية�أم�دولية�رســمية�

(مثــل�األجهــزة�اإلحصائيــة�الوطنيــة�أو�املنظمــات�الدوليــة)�

أو�غيرهــا�مــن�املصــادر�ذات�الســمعة�اجليــدة،�مثل�املنشــورات�

أو�األوســاط�األكادمييــة�التــي�راجعهــا�النظــراء.

��مــدى�التغطيــة:�يجــب�أن�تكــون�البيانــات�متاحــة�ملــا�ال�يقــل� -5

عــن�٪�75مــن�دول�املنطقــة�العربيــة�التــي�يزيــد�عــدد�ســكانها�

على�مليون�نســمة.�لقد�اســتبعدنا�البلدان�الصغيرة�(2)�في�

عمليــة�اختيــار�املؤشــرات�ألن�البيانــات�غالًبــا�ما�تكــون�نــادرة�

فــي�هــذه�البلــدان،�وهــذا�األمــر�بــدوره�يزيــد�مــن�صعوبــة�

إدراج�مؤشــرات�جديدة�نظًرا�ملتطلباتنا�الدقيقة�في�تغطية�

البيانــات�إلضافــة�مؤشــرات�إضافيــة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�

ــار�املؤشــرات�بســبب� ــة�اختي ــم�نشــمل�فلســطني�فــي�عملي ل

ــة�البيانــات�املتوفــرة�عنهــا�(٪�55مــن�املؤشــرات�املدرجــة� قل

حالًيــا�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العربــي).

5-2-2-�اختيار�املؤشر

�مت�بنــاء�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بنــاًء�علــى�مجموعــة�

مــن�املؤشــرات�لــكل�هــدف�مــن�األهــداف�الســبعة�عشــرة�للتنميــة�

أشــملنا� املنشــورة.� البيانــات� أحــدث� باســتخدام� املســتدامة�

جميــع�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�التــي�يزيــد�عددهــا�علــى��230مؤشــر�والتــي�اقترحهــا�

مبؤشــرات� واملعنــي� الــوكاالت� بــني� املشــترك� اخلبــراء� فريــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(IAEG-SDGs)�والتــي�أقرتهــا�اللجنــة�

اإلحصائيــة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�واســتوفت�املعاييــر�اخلمســة�

املذكــورة�أعــاله�(UNSD�2019a).�تتمتــع�بعــض�مؤشــرات�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�الرســمية�بتغطيــة�كافيــة�للبيانــات،�ولكــن�

ال�ميكــن�إشــمالها�ألنهــا�ال�تســمح�بترتيــب�البلــدان�أو�بتحديــد�

عتبــات�كميــة�لــألداء�مــن�شــأنها�بيــان�حتقيــق�األهــداف�املطّبقــة�

علــى�جميــع�البلــدان.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�تتخصــص�مختلــف�

البلــدان�فــي�قطاعــات�مختلفــة�مــن�االقتصــاد،�لذلــك�ال�توجــد�

ــي� ــاجت�املحل ــي�الن ــع�كحصــة�مــن�إجمال ــة�"مناســبة"�للتصني عتب

ينبغــي�أن�تســعى�جميــع�البلــدان�إلــى�حتقيقهــا.�فــي�حــني�أن�كل�

بلــد�مــن�البلــدان�قــد�يجــد�أن�حصــة�القيمــة�املضافــة�التصنيعيــة�

مفيــدة�للغايــة�لوضــع�اســتراتيجيات�التصنيــع�طويلــة�األجــل،�

فــال�ميكــن�حتديــد�عتبــة�مشــتركة�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

ومؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية�األخــرى�مفيــدة�

باملثــل�علــى�املســتوى�القطــري،�ولكنهــا�ال�ميكــن�أن�تكــون�معيــاًرا�

ملقارنــة�أداء�الــدول�علــى�املســتوى�الدولــي.

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــرات� ال�تســتوفي� وعندمــا�

الرســمية�معاييــَر�اختيــار�البيانــات�أو�حــني�تبقــى�هنالــك�فجــوات�

فــي�املؤشــر،�فقــد�أخذنــا�بعــني�االعتبــار�املقاييــس�الرســمية�وتلك�

املنشــورة�فــي�املؤلفــات�التــي�راجعهــا�النظــراء،�وكذلــك�قواعــد�
البيانــات�والتقاريــر�الرئيســية�عــن�املؤشــرات�التنموية�والبيئيــة.(2)

��تتضمن:�البنك�الدولي،�مؤشرات�التنمية�العاملية؛�برنامج�األمم�املتحدة� (2)
اإلمنائي،�تقرير�التنمية�البشرية؛�إحصائيات�منظمة�التعاون�االقتصادي�

�Kroll,�Sustainable�Development�Goals:�Are�the�Richوالتنمية؛�
Countries�Ready?�(2015)؛�شبكة�حلول�التنمية�املستدامة،�املؤشرات�
وإطار�عمل�لرصد�أهداف�التنمية�املستدامة�-�إطالق�ثورة�بيانات�

ألهداف�التنمية�املستدامة�(2018).

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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5-2-3-�البيانات�املفقودة�وعمليات�احتسابها

إن�الغرض�من�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�

ولوحــات�املتابعــة�لعــام��2019هــو�توجيــه�مناقشــات�البلــدان�حــول�

أولوياتهــا�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�اليــوم�اســتناًدا�إلــى�

البيانــات�املتاحــة�والدقيقــة.�لهــذا�الســبب،�ونظــًرا�ألن�العديــد�مــن�

أولويات�أهداف�التنمية�املستدامة�تفتقر�إلى�النماذج�اإلحصائية�

املقبولة�على�نطاق�واسع�من�أجل�احتساب�البيانات�على�املستوى�

القطري،�فإننا�بشكل�عام�لم�نقم�باحتساب�أو�منذجة�أي�بيانات�

مفقــودة.�وقد�أجرينــا�اســتثناءات�للمتغيــرات�التاليــة�بســبب�كثافــة�

البيانــات�املفقــودة�والتــي�كانــت�ســتحول�دون�إدراج�الكثيــر�منهــا:

 •  هــدف�التنميــة�املســتدامة�1:�نســبة�عــدد�الفقــراء�احلاليــني�

بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�الســكان)�لم�نحصل�على�

بيانــات�البلــدان�التــي�لــم�تتوفــر�بهــا�بيانــات�املســوح.

 •  هــدف�التنميــة�املســتدامة�1:�نســبة�عــدد�الفقــراء�احلاليــني�

بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�الســكان)�لم�نحصل�على�

بيانــات�البلــدان�التــي�لــم�تتوفــر�بهــا�بيانــات�املســوح.

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�3:�اإلصابــات�اجلديــدة�بفيــروس� •�

نقــص�املناعــة�البشــرية�/�اإليدز�(لــكل�1,000)�مت�احتســاب�

القيــم�املســتمدة�مــن�دراســة�العــبء�العاملــي�للمــرض�(2017)�

الصادرة�عن�معهد�املقاييس�الصحية�والتقييم��IHMEعندما�

كانــت�البلــدان�تفتقــر�إلــى�البيانــات�التجريبيــة�فــي�برنامــج�

األمم�املتحدة�املشترك�املعني�باإليدز.�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�5:�املطالبــة�بتنظيــم�لألســرة�مبنــي� •�

ــة�(٪�النســاء�املتزوجــات�أو�املرتبطــات� ــى�الطــرق�احلديث عل

الالئي�تتراوح�أعمارهن�بني�15-49):�مت�احتساب�التقديرات�

النموذجيــة�مــن�قســم�الســكان�بــاألمم�املتحــدة�للبلــدان�التــي�

تفتقر�إلى�نقاط�البيانات�التجريبية.�

البحــوث�والتطويــر� ��هــدف�التنميــة�املســتدامة�9:�نفقــات� •�

(٪�مــن�إجمالــي�النــاجت�املحلــي)�افترضنــا�غيــاب�نفقــات�

البحــوث�والتطويــر�للبلــدان�منخفضــة�الدخــل�التــي�لــم�تبلــغ�

عن�أي�بيانات�لهذا�املتغير.��

��هدف�التنمية�املســتدامة�10:�مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى� •�

دخــل�(1-100):�لقــد�احتســبنا�معامــالت�جينــي�اخلاصــة�

بالبنــك�الدولــي�لتلــك�البلــدان�التــي�تفتقــر�إلــى�البيانــات�

�.Brookingsاملتعلقة�مبعامل�جيني�املعدل�من�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�12:�درجــة�حتقيــق�القيمــة:�يحتوي� •�

هــذا�املكــّون�مــن�مؤشــر�حوكمــة�املــوارد�(RGI)�على�بيانات�من�

الــدول�العربيــة�وحدهــا�التــي�لديهــا�قطاعــات�للنفــط�والغــاز�

ــم� ــا�تقيي ــي�مت�فيه ــن�أو�كالهمــا.�فــي�احلــاالت�الت أو�التعدي

كال�القطاعــني�بواســطة�مؤشــر�حوكمــة�املــوارد�(تونــس)،�

مت�حساب�متوسط�الدرجات�عبر�القطاعات.�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�16:�صــادرات�األســلحة�التقليديــة� •�

الرئيســية�(تقييــم�مؤشــر�االجتــاه�باملليــون�دوالر�أمريكــي�

بحســب�الســعر�الثابــت�للــدوالر�لعــام��1990لــكل��100,000

نســمة،�متوســط��5ســنوات)�افترضنــا�قيمــة�صفريــة�للبلــدان�

التــي�لم�تبلــغ�عــن�بياناتهــا�التصديريــة�وال�توجــد�لديهــا�

شــركات�كبــرى�تنتــج�األســلحة.

الضريبــي� املــالذ� درجــة� �:17 املســتدامة� التنميــة� ��هــدف� •�

(األفضــل�0-�5األســوأ):�احتســبنا�قيمــة�صفريــة�جلميــع�

البلدان�التي�لم�تقدم�بيانات�عن�هذا�املؤشر.�

لتقليــل�حتيــزات�البيانــات�املفقــودة�فــي�حســاب�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة،�احتســبنا�نتائــج�األهــداف�

املفقودة�باســتخدام�الوســط�اإلقليمي.�وهذا�ينطبق�في�األســاس�

على�الهدف��1(القضاء�على�الفقر)�والهدف��10(احلد�من�أوجه�

ســتخدم�درجــات�األهــداف�املحتســبة�حلســاب�
ُ
عــدم�املســاواة).�ت

املؤشــر�وحــده،�وال�يتــم�اإلبــالغ�عنهــا�فــي�لوحــات�متابعــة�أهــداف�

التنمية�املستدامة�أو�ملفات�التعريف�القطرية.��

نظــًرا�ألن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

يقــارن�بــني�البلــدان،�فمــن�املهــم�جتنــب�التحيــز�املفــرط�خــالل�

البيانــات�املفقــودة.�لذلــك،�فــإن�املؤشــر�ال�يشــمل�ســوى�البلــدان�

املؤشــرات� مــن� األقــل� علــى� �75٪ عــن� بيانــات� متتلــك� التــي�

املســتخدمة.�فــي�هــذا�التقريــر،�دولــة�واحــدة�فقــط�مــن�أصــل�

�22دولــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�(فلســطني)�لــم�يتــم�إشــمالها�فــي�

تصنيــف�املؤشــر�بســبب�عــدم�كفايــة�البيانــات�املتوفــرة�(55٪).�

منتظمــة� بيانــات� لتوليــد� البلــدان� قــدرات� فــي� إن�االســتثمار�

وعاليــة�اجلــودة�ُيعتبــر�أولويــة�مــن�أجــل�إنشــاء�إجــراءات�متابعــة�

أفضــل�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�بهــدف�توجيــه�أولويــات�

السياســات�وتخصيــص�املــوارد.�وعلــى�الرغــم�مــن�أن�فلســطني�

�عــن�
ً

ليســت�مصنفــة�فــي�املؤشــر،�فــإن�املعلومــات�األكثــر�تفصيــال

البلــد�متوفــرة�فــي�ملــف�التعريــف�القطــري�ولوحــة�املتابعــة.

�ملزيــد�مــن�التفاصيــل،�تتوفــر�البيانــات�األوليــة�املشــمولة�في�إنشــاء�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�للمنطقــة�

https://sdgindex.org/العربيــة�لعــام��2019للتحميــل�علــى�

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

5-3-�منهجية�املؤشرات

التنميــة� أهــداف� مؤشــر� بحســاب� اخلــاص� اإلجــراء� يتألــف�

املســتدامة�مــن��3خطــوات:�(1)�مراقبــة�القيــم�القصــوى�مــن�

توزيــع�كل�مؤشــر؛�و(2)�إعــادة�تقييــس�البيانــات�لضمــان�قابليــة�

املقارنــة�عبــر�املؤشــرات؛�و(3)�جتميــع�املؤشــرات�داخــل�وعبــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.

5-3-1-�معاجلة�القيم�القصوى�وإعادة�التقييس

ــر�املؤشــرات،�متــت�إعــادة� ــة�عب ــة�للمقارن ــات�قابل جلعــل�البيان

تقييــس�كل�متغيــر�مــن��0إلــى��100حيــث�يصــف��0أســوأ�أداء�

بعــني� التقييــس� إعــادة� تأخــذ� األمثــل.� األداء� �100 وتصــف�

االعتبــار�احلــدود�والقيــم�القصــوى�(القيــم�املتطرفــة)�فــي�كل�

مــن�طرفــي�التوزيــع.�قــد�تصبــح�األخيــرة�عتبــات�غيــر�مقصــودة�

وتطــرح�متغيــرات�زائفــة�فــي�البيانــات.�وبالتالــي،�ميكــن�أن�

يؤثــر�اختيــار�احلــدود�العليــا�والدنيــا�علــى�الترتيــب�النســبي�

للبلدان�في�املؤشر.�

أهــداف� ملؤشــر� العامليــة� باملؤشــرات� االحتفــاظ� مت� حيــث�

االحتفــاظ� مت� فقــد� العربيــة،� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة�

باحلــدود�العليــا�نفســها�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــا�
ً
العاملــي�لتلــك�املؤشــرات.�بالنســبة�للمؤشــرات�املضافــة�حديث

واخلاصــة�باملنطقــة�العربيــة،�فقــد�حددنــا�حــدوًدا�عليــا�و�دنيــا�

جديدة.�

مخطــط� باســتخدام� مؤشــر� لــكل� األعلــى� احلــد� مت�حتديــد�

قرارات�شجري�يتألف�من��4خطوات:�

األهــداف� فــي� املطلقــة� الكميــة� األهــداف� ��اســتخدم� -1�

والغايــات:�علــى�ســبيل�املثــال،�صفــر�مــن�الفقــر�أو�إمتــام�

والصــرف� امليــاه� علــى� احلصــول� أو� عموًمــا� الدراســة�

بــني�اجلنســني.� الكاملــة� املســاواة� أو� الصحــي�عموًمــا�

فــي� املــرأة� لتمثيــل� األمثــل� احلــد� املثــال،� ســبيل� علــى�

البرملــان�هــو�٪50،�ممــا�ُيعتبــر�مســاواة�بــني�اجلنســني.�

تقتــرح�بعــض�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�تغييــرات�نســبية�

املبكــرة� الوفيــات� انخفــاض� �[...] �:4-3 الهــدف� (مثــل�

�([...] الثلــث� مبقــدار� املعديــة� غيــر� األمــراض� بســبب�

والتــي�ال�ميكــن�ترجمتهــا�إلــى�منظــور�عاملــي�اليــوم.�يتــم�

تنــاول�هــذه�األهــداف�مــن�خــالل�اخلطــوة�رقــم��4أدنــاه.�

��فــي�حالــة�عــدم�توافــر�هــدف�صريــح�مــن�أهــداف�التنميــة� -2�

املســتدامة،�يتــم�تطبيــق�مبــدأ�"ضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�

خلــف�الركــب"�لتعيــني�احلــد�األعلــى�للوصــول�الشــامل�

أو�غيــاب�احلرمــان� �(100 املثلــى�مــن� (املكافــئ�للقيمــة�

ألنواع�املؤشرات�التالية:�

يتوافــق� الهــدر)،�مبــا� (مثــل� الشــديد� الفقــر� ��تدابيــر� �أ- �

مــع�طمــوح�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إلنهــاء�الفقــر�

أحــد� تــرك� عــدم� ("ضمــان� أشــكاله� بجميــع� املدقــع�

خلف�الركب")�

��تغطيــة�اخلدمــات�العامــة�(مثــل�الوصــول�إلــى�وســائل� �ب- �

منع�احلمل)�

��الوصــول�إلــى�البنيــة�التحتيــة�األساســية�(مثــل�تغطيــة� �ج- �

الهاتف�املحمول�أو�معاجلة�املياه�املستعملة)�

ويجــب� العلــم� إلــى� تســتند� أهــداف� وجــود� حالــة� ��فــي� -3�

حتقيقهــا�بحلــول�العــام��2030أو�ما�بعــده،�يتــم�اســتخدام�

هــذه�األهــداف�لتحديــد�احلــد�األعلــى�بنســبة�100٪:�

حينمــا�يكــون�هنــاك�أهــداف�قائمــة�علــى�املعرفــة�العلمية�

وال�بــد�مــن�حتقيقهــا�بحلــول��2030أو�بعدها،�اســتخدمها�

لوضــع�حــد�أعلــى�بنســبة�٪100:�علــى�ســبيل�املثــال�صفــر�

مــن�انبعاثــات�غــازات�الدفيئــة�الصافيــة�بحلــول��2050

لإلبقاء�على�الزيادة�في�متوســط�درجة�احلرارة�العاملية�

حتــت��1٫5درجــة�مئويــة�مقارنــة�باحلقبــة�قبل�الصناعية،�

أو�٪�100مــن�اإلدارة�املســتدامة�ملصايد�األســماك.

اســتخدام� يتــم� األخــرى،� املؤشــرات� جلميــع� ��بالنســبة� -4

متوســط� اســتخدام� يتــم� اإلجنــازات.� أفضــل� متوســط�

أفضل��5إجنازات�على�املؤشر�لتحديد�احلد�األعلى.�

بصفتهــا� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� املبــادئ� هــذه� تصــف�

"أهــداف�ممتــدة"،�وتركــز�االهتمــام�على�املؤشــرات�التي�يتخلف�

البلــدان.�كان�كل�توزيــع�للمؤشــرات�خاضًعــا� بلــد�مــن� فيهــا�

للرقابــة،�بحيــث�ســجلت�كل�القيــم�التــي�تتجــاوز�احلــد�األعلــى�

100،�وسجلت�القيم�أسفل�احلد�األدنى�0.�

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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5-2-3-�البيانات�املفقودة�وعمليات�احتسابها

إن�الغرض�من�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�

ولوحــات�املتابعــة�لعــام��2019هــو�توجيــه�مناقشــات�البلــدان�حــول�

أولوياتهــا�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�اليــوم�اســتناًدا�إلــى�

البيانــات�املتاحــة�والدقيقــة.�لهــذا�الســبب،�ونظــًرا�ألن�العديــد�مــن�

أولويات�أهداف�التنمية�املستدامة�تفتقر�إلى�النماذج�اإلحصائية�

املقبولة�على�نطاق�واسع�من�أجل�احتساب�البيانات�على�املستوى�

القطري،�فإننا�بشكل�عام�لم�نقم�باحتساب�أو�منذجة�أي�بيانات�

مفقــودة.�وقد�أجرينــا�اســتثناءات�للمتغيــرات�التاليــة�بســبب�كثافــة�

البيانــات�املفقــودة�والتــي�كانــت�ســتحول�دون�إدراج�الكثيــر�منهــا:

 •  هــدف�التنميــة�املســتدامة�1:�نســبة�عــدد�الفقــراء�احلاليــني�

بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�الســكان)�لم�نحصل�على�

بيانــات�البلــدان�التــي�لــم�تتوفــر�بهــا�بيانــات�املســوح.

 •  هــدف�التنميــة�املســتدامة�1:�نســبة�عــدد�الفقــراء�احلاليــني�

بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�الســكان)�لم�نحصل�على�

بيانــات�البلــدان�التــي�لــم�تتوفــر�بهــا�بيانــات�املســوح.

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�3:�اإلصابــات�اجلديــدة�بفيــروس� •�

نقــص�املناعــة�البشــرية�/�اإليدز�(لــكل�1,000)�مت�احتســاب�

القيــم�املســتمدة�مــن�دراســة�العــبء�العاملــي�للمــرض�(2017)�

الصادرة�عن�معهد�املقاييس�الصحية�والتقييم��IHMEعندما�

كانــت�البلــدان�تفتقــر�إلــى�البيانــات�التجريبيــة�فــي�برنامــج�

األمم�املتحدة�املشترك�املعني�باإليدز.�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�5:�املطالبــة�بتنظيــم�لألســرة�مبنــي� •�

ــة�(٪�النســاء�املتزوجــات�أو�املرتبطــات� ــى�الطــرق�احلديث عل

الالئي�تتراوح�أعمارهن�بني�15-49):�مت�احتساب�التقديرات�

النموذجيــة�مــن�قســم�الســكان�بــاألمم�املتحــدة�للبلــدان�التــي�

تفتقر�إلى�نقاط�البيانات�التجريبية.�

البحــوث�والتطويــر� ��هــدف�التنميــة�املســتدامة�9:�نفقــات� •�

(٪�مــن�إجمالــي�النــاجت�املحلــي)�افترضنــا�غيــاب�نفقــات�

البحــوث�والتطويــر�للبلــدان�منخفضــة�الدخــل�التــي�لــم�تبلــغ�

عن�أي�بيانات�لهذا�املتغير.��

��هدف�التنمية�املســتدامة�10:�مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى� •�

دخــل�(1-100):�لقــد�احتســبنا�معامــالت�جينــي�اخلاصــة�

بالبنــك�الدولــي�لتلــك�البلــدان�التــي�تفتقــر�إلــى�البيانــات�

�.Brookingsاملتعلقة�مبعامل�جيني�املعدل�من�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�12:�درجــة�حتقيــق�القيمــة:�يحتوي� •�

هــذا�املكــّون�مــن�مؤشــر�حوكمــة�املــوارد�(RGI)�على�بيانات�من�

الــدول�العربيــة�وحدهــا�التــي�لديهــا�قطاعــات�للنفــط�والغــاز�

ــم� ــا�تقيي ــي�مت�فيه ــن�أو�كالهمــا.�فــي�احلــاالت�الت أو�التعدي

كال�القطاعــني�بواســطة�مؤشــر�حوكمــة�املــوارد�(تونــس)،�

مت�حساب�متوسط�الدرجات�عبر�القطاعات.�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�16:�صــادرات�األســلحة�التقليديــة� •�

الرئيســية�(تقييــم�مؤشــر�االجتــاه�باملليــون�دوالر�أمريكــي�

بحســب�الســعر�الثابــت�للــدوالر�لعــام��1990لــكل��100,000

نســمة،�متوســط��5ســنوات)�افترضنــا�قيمــة�صفريــة�للبلــدان�

التــي�لم�تبلــغ�عــن�بياناتهــا�التصديريــة�وال�توجــد�لديهــا�

شــركات�كبــرى�تنتــج�األســلحة.

الضريبــي� املــالذ� درجــة� �:17 املســتدامة� التنميــة� ��هــدف� •�

(األفضــل�0-�5األســوأ):�احتســبنا�قيمــة�صفريــة�جلميــع�

البلدان�التي�لم�تقدم�بيانات�عن�هذا�املؤشر.�

لتقليــل�حتيــزات�البيانــات�املفقــودة�فــي�حســاب�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة،�احتســبنا�نتائــج�األهــداف�

املفقودة�باســتخدام�الوســط�اإلقليمي.�وهذا�ينطبق�في�األســاس�

على�الهدف��1(القضاء�على�الفقر)�والهدف��10(احلد�من�أوجه�

ســتخدم�درجــات�األهــداف�املحتســبة�حلســاب�
ُ
عــدم�املســاواة).�ت

املؤشــر�وحــده،�وال�يتــم�اإلبــالغ�عنهــا�فــي�لوحــات�متابعــة�أهــداف�

التنمية�املستدامة�أو�ملفات�التعريف�القطرية.��

نظــًرا�ألن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

يقــارن�بــني�البلــدان،�فمــن�املهــم�جتنــب�التحيــز�املفــرط�خــالل�

البيانــات�املفقــودة.�لذلــك،�فــإن�املؤشــر�ال�يشــمل�ســوى�البلــدان�

املؤشــرات� مــن� األقــل� علــى� �75٪ عــن� بيانــات� متتلــك� التــي�

املســتخدمة.�فــي�هــذا�التقريــر،�دولــة�واحــدة�فقــط�مــن�أصــل�

�22دولــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�(فلســطني)�لــم�يتــم�إشــمالها�فــي�

تصنيــف�املؤشــر�بســبب�عــدم�كفايــة�البيانــات�املتوفــرة�(55٪).�

منتظمــة� بيانــات� لتوليــد� البلــدان� قــدرات� فــي� إن�االســتثمار�

وعاليــة�اجلــودة�ُيعتبــر�أولويــة�مــن�أجــل�إنشــاء�إجــراءات�متابعــة�

أفضــل�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�بهــدف�توجيــه�أولويــات�

السياســات�وتخصيــص�املــوارد.�وعلــى�الرغــم�مــن�أن�فلســطني�

�عــن�
ً

ليســت�مصنفــة�فــي�املؤشــر،�فــإن�املعلومــات�األكثــر�تفصيــال

البلــد�متوفــرة�فــي�ملــف�التعريــف�القطــري�ولوحــة�املتابعــة.

�ملزيــد�مــن�التفاصيــل،�تتوفــر�البيانــات�األوليــة�املشــمولة�في�إنشــاء�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�للمنطقــة�

https://sdgindex.org/العربيــة�لعــام��2019للتحميــل�علــى�

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��
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5-3-�منهجية�املؤشرات

التنميــة� أهــداف� مؤشــر� بحســاب� اخلــاص� اإلجــراء� يتألــف�

املســتدامة�مــن��3خطــوات:�(1)�مراقبــة�القيــم�القصــوى�مــن�

توزيــع�كل�مؤشــر؛�و(2)�إعــادة�تقييــس�البيانــات�لضمــان�قابليــة�

املقارنــة�عبــر�املؤشــرات؛�و(3)�جتميــع�املؤشــرات�داخــل�وعبــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.

5-3-1-�معاجلة�القيم�القصوى�وإعادة�التقييس

ــر�املؤشــرات،�متــت�إعــادة� ــة�عب ــة�للمقارن ــات�قابل جلعــل�البيان

تقييــس�كل�متغيــر�مــن��0إلــى��100حيــث�يصــف��0أســوأ�أداء�

بعــني� التقييــس� إعــادة� تأخــذ� األمثــل.� األداء� �100 وتصــف�

االعتبــار�احلــدود�والقيــم�القصــوى�(القيــم�املتطرفــة)�فــي�كل�

مــن�طرفــي�التوزيــع.�قــد�تصبــح�األخيــرة�عتبــات�غيــر�مقصــودة�

وتطــرح�متغيــرات�زائفــة�فــي�البيانــات.�وبالتالــي،�ميكــن�أن�

يؤثــر�اختيــار�احلــدود�العليــا�والدنيــا�علــى�الترتيــب�النســبي�

للبلدان�في�املؤشر.�

أهــداف� ملؤشــر� العامليــة� باملؤشــرات� االحتفــاظ� مت� حيــث�

االحتفــاظ� مت� فقــد� العربيــة،� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة�

باحلــدود�العليــا�نفســها�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــا�
ً
العاملــي�لتلــك�املؤشــرات.�بالنســبة�للمؤشــرات�املضافــة�حديث

واخلاصــة�باملنطقــة�العربيــة،�فقــد�حددنــا�حــدوًدا�عليــا�و�دنيــا�

جديدة.�

مخطــط� باســتخدام� مؤشــر� لــكل� األعلــى� احلــد� مت�حتديــد�

قرارات�شجري�يتألف�من��4خطوات:�

األهــداف� فــي� املطلقــة� الكميــة� األهــداف� ��اســتخدم� -1�

والغايــات:�علــى�ســبيل�املثــال،�صفــر�مــن�الفقــر�أو�إمتــام�

والصــرف� امليــاه� علــى� احلصــول� أو� عموًمــا� الدراســة�

بــني�اجلنســني.� الكاملــة� املســاواة� أو� الصحــي�عموًمــا�

فــي� املــرأة� لتمثيــل� األمثــل� احلــد� املثــال،� ســبيل� علــى�

البرملــان�هــو�٪50،�ممــا�ُيعتبــر�مســاواة�بــني�اجلنســني.�

تقتــرح�بعــض�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�تغييــرات�نســبية�

املبكــرة� الوفيــات� انخفــاض� �[...] �:4-3 الهــدف� (مثــل�

�([...] الثلــث� مبقــدار� املعديــة� غيــر� األمــراض� بســبب�

والتــي�ال�ميكــن�ترجمتهــا�إلــى�منظــور�عاملــي�اليــوم.�يتــم�

تنــاول�هــذه�األهــداف�مــن�خــالل�اخلطــوة�رقــم��4أدنــاه.�

��فــي�حالــة�عــدم�توافــر�هــدف�صريــح�مــن�أهــداف�التنميــة� -2�

املســتدامة،�يتــم�تطبيــق�مبــدأ�"ضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�

خلــف�الركــب"�لتعيــني�احلــد�األعلــى�للوصــول�الشــامل�

أو�غيــاب�احلرمــان� �(100 املثلــى�مــن� (املكافــئ�للقيمــة�

ألنواع�املؤشرات�التالية:�

يتوافــق� الهــدر)،�مبــا� (مثــل� الشــديد� الفقــر� ��تدابيــر� �أ- �

مــع�طمــوح�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إلنهــاء�الفقــر�

أحــد� تــرك� عــدم� ("ضمــان� أشــكاله� بجميــع� املدقــع�

خلف�الركب")�

��تغطيــة�اخلدمــات�العامــة�(مثــل�الوصــول�إلــى�وســائل� �ب- �

منع�احلمل)�

��الوصــول�إلــى�البنيــة�التحتيــة�األساســية�(مثــل�تغطيــة� �ج- �

الهاتف�املحمول�أو�معاجلة�املياه�املستعملة)�

ويجــب� العلــم� إلــى� تســتند� أهــداف� وجــود� حالــة� ��فــي� -3�

حتقيقهــا�بحلــول�العــام��2030أو�ما�بعــده،�يتــم�اســتخدام�

هــذه�األهــداف�لتحديــد�احلــد�األعلــى�بنســبة�100٪:�

حينمــا�يكــون�هنــاك�أهــداف�قائمــة�علــى�املعرفــة�العلمية�

وال�بــد�مــن�حتقيقهــا�بحلــول��2030أو�بعدها،�اســتخدمها�

لوضــع�حــد�أعلــى�بنســبة�٪100:�علــى�ســبيل�املثــال�صفــر�

مــن�انبعاثــات�غــازات�الدفيئــة�الصافيــة�بحلــول��2050

لإلبقاء�على�الزيادة�في�متوســط�درجة�احلرارة�العاملية�

حتــت��1٫5درجــة�مئويــة�مقارنــة�باحلقبــة�قبل�الصناعية،�

أو�٪�100مــن�اإلدارة�املســتدامة�ملصايد�األســماك.

اســتخدام� يتــم� األخــرى،� املؤشــرات� جلميــع� ��بالنســبة� -4

متوســط� اســتخدام� يتــم� اإلجنــازات.� أفضــل� متوســط�

أفضل��5إجنازات�على�املؤشر�لتحديد�احلد�األعلى.�

بصفتهــا� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� املبــادئ� هــذه� تصــف�

"أهــداف�ممتــدة"،�وتركــز�االهتمــام�على�املؤشــرات�التي�يتخلف�

البلــدان.�كان�كل�توزيــع�للمؤشــرات�خاضًعــا� بلــد�مــن� فيهــا�

للرقابــة،�بحيــث�ســجلت�كل�القيــم�التــي�تتجــاوز�احلــد�األعلــى�

100،�وسجلت�القيم�أسفل�احلد�األدنى�0.�
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التــي� العتبــات� األعلــى� احلــد� جتــاوز� احلــاالت،� بعــض� فــي�

يجــب�الوفــاء�بهــا�بحلــول�العــام��2030مــن�أجــل�حتقيــق�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�تدعــو�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�إلــى�خفــض�معــدل�وفيــات�األطفــال�إلــى�ما�ال�يزيــد�

علــى��25وفــاة�لــكل��1,000مولــود�حــي،�لكــن�بعــض�دول�املنطقــة�

حتديــد� خــالل� مــن� احلــد.� هــذا� بالفعــل� جتــاوزت� العربيــة�

ــات� ــل�معــدل�وفي ــه�"أفضــل"�نتيجــة�(مث ــى�أن ــى�عل احلــد�األعل

�مــن�عتبــة�حتقيــق�هدفــة�
ً

يســاوي�الصفــر�لــكل�1,000)�-�بــدال

التنميــة�املســتدامة�-�يكافــئ�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

خــاص� بشــكل� مهــم� هــذا� التوزيــع.� كامــل� عبــر� التحســينات�

للبلــدان�التــي�حققــت�بالفعــل�بعــض�عتبــات�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�ولكنهــا�ما�زالــت�متخلفــة�عــن�الــدول�األخــرى�علــى�

هــذا�املقيــاس.�وقــد�جتــاوزت�بعــض�البلــدان�بالفعــل�احلــد�

األعلــى�لبعــض�املؤشــرات�اليــوم،�وســتحذو�حذوهــا�بلــدان�أكثــر�

فــي�الســنوات�القادمــة�مــع�تقــدم�العالــم�نحــو�حتقيــق�أهــداف�

التنمية�املستدامة.�

ــى� ــر�عل ــي�ميكــن�أن�تؤث ــم�القصــوى،�والت ــر�القي الســتبعاد�تأثي

نتائــج�املؤشــر�املركــب.�توصــي�منظمــة�التعــاون�االقتصــادي�

والتنميــة�بفــرض�رقابــة�علــى�البيانــات�عنــد�نســبة��2٫5املئويــة�

املعاييــر�(�منظمــة� لتوحيــد� الدنيــا� القيمــة� الدنيــا�باعتبارهــا�

التعاون�االقتصادي�والتنمية�OECD،�واالحتاد�األوروبي�ومركز�

البحــوث�املشــتركة�JRC�2008).�طّبقنــا�هــذا�النهــج�علــى�احلــد�

األدنى�وراقبنا�البيانات�عند�هذا�املستوى.��

املتغيــرات� والدنيــا،�مت�حتويــل� العليــا� بعــد�حتديــد�احلــدود�

�0و�100باســتخدام�معادلــة�إعــادة� بــني� إلــى�مقيــاس� خطًيــا�

التقييس�التالية�للمجال�[0؛�100]:�

x́  =
x – min(x)

max(x) – min(x)
(Eq.S1)

حيــث�تكــون��xهــي�قيمــة�البيانــات�اخلــام؛�و��max/minتــدل�

هــي� �x’و التوالــي؛� علــى� أداء� وأســوأ� احلديــن�ألفضــل� علــى�

القيمة�املوّحدة�بعد�إعادة�التقييس.�

تضمــن�معادلــة�إعــادة�التقييــس�أن�جميــع�املتغيــرات�امُلعــاد�

تقييســها�مت�التعبيــر�عنهــا�كمتغيــرات�تصاعديــة�(أي�أن�القيــم�

األعلــى�تشــير�إلــى�أداء�أفضــل).�وبهــذه�الطريقــة،�أصبحــت�

ــر� ــة�عب ــاد�تقييســها�أســهل�فــي�التفســير�واملقارن ــات�امُلع البيان

جميــع�املؤشــرات:�فالبلــد�الــذي�يســجل��50درجــة�علــى�متغيــر�

يقــع�فــي�منتصــف�املســار�نحــو�حتقيــق�القيمــة�املثلــى؛�بينمــا�

بلــد�آخــر�ســجل��75درجــة�قطــع�ثالثــة�أربــاع�املســار�مــن�األســوأ�

إلى�األفضل.�

درجــات� مجمــوع� فــي� املفقــودة� البيانــات� حتيــزات� لتقليــل�

لــدى�البلــدان�أي�قيــم�للمؤشــرات� املؤشــر،�عندمــا�ال�يكــون�

حتــت�هــدف�مــن�األهــداف،�يتــم�اســتخدام�متوســط�الهــدف�

اإلقليمي�لغرض�حساب�درجة�املؤشر.��

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��
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5-4-��منهج�لوحة�املتابعة�(العتبات،�
التوحيد،�التجميع)

تســـتخدم�لوحـــات�متابعـــة�أهـــداف�التنميـــة�املســـتدامة�للمنطقـــة�

أهـــداف� مؤشـــر� فـــي� املســـتخدمة� البيانـــات� نفـــس� العربيـــة�

التنميـــة�املســـتدامة�اخلـــاص�باملنطقـــة�العربيـــة�بعـــد�الرقابـــة�

ــكل� ــة�لـ ــة�إضافيـ ــدوًدا�كميـ ــا�حـ ــد�طرحنـ ــس.�وقـ ــادة�التقييـ وإعـ

مؤشـــر�لتجميـــع�البلـــدان�فـــي�جـــدول�"إشـــارات�املـــرور�الضوئيـــة".�

ويســـتند�إجمالـــي�التصنيـــف�فـــي�املؤشـــرات�علـــى�املؤشـــرين�

اللذين�حتقق�فيهما�دولة�ما�أسوأ�أداء.�

لتقييــم�التقــدم�املحــرز�فــي�أي�بلــد�بشــأن�مؤشــر�معــني،�درســنا�

أربعــة�نطاقــات.�يشــير�النطــاق�األخضــر�إلــى�احلــد�األقصــى�

الــذي�ميكــن�حتقيقــه�لــكل�متغيــر�(أي�احلــد�األعلــى)�وعتبــة�

حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة.�تشــير�النطاقــات�اللونيــة�

الثالثــة�(األصفــر�إلــى�البرتقالــي�وحتــى�األحمــر)�إلــى�مســافة�

تتباعد�تدريجًيا�عن�إجناز�أهداف�التنمية�املســتدامة.�احلدان�

األعلى�واألدنى�كما�هما�للمؤشر�املوصوف�أعاله.�

5-4-1-�العتبات

بالنســبة�للمؤشــرات�العاملية�التي�مت�االحتفاظ�بها�في�لوحات�

متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة،�بقيــت�

العتبتــان�اخلضــراء�واحلمــراء�دائًمــا�كمــا�همــا�بالنســبة�لتحقيق�

األهــداف،�مــع�وجــود�أربعــة�اســتثناءات�(انظــر�اجلــدول�4).�

مت�إنشــاء�عتبتــني�إضافيتــني،�حمــراء�وخضــراء،�مــن�خــالل�

مزيــج�مــن�حتليــل�توزيــع�البيانــات�والتشــاور�مــع�اخلبــراء،�مبــا�

فــي�ذلــك�أعضــاء�شــبكة�حلــول�التنميــة�املســتدامة��SDSNوعبــر�

�.SGDCARشبكة�

بالقيــم�املطلقــة�وتطبيقهــا�علــى� العتبــات� مت�حتديــد�جميــع�

جميــع�البلــدان.�بفضــل�هــذا�النهــج،�تكشــف�لوحــات�متابعــة�

ــة�عــن�مزيــد�مــن� ــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربي أهــداف�التنمي

الدقــة�فــي�مســتويات�األداء�بــني�الــدول�وتعمــل�كأداة�مرجعيــة�

مفيــدة�للبلــدان�العربيــة.�

فيمــا�يلــي�باجلــدول��6قائمــة�كاملــة�بالعتبــات�املســتخدمة�فــي�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربية�لعــام�2019.

عقــد�مركــز�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�جلســتي�مشــورة�للخبــراء�للحصــول�علــى�مدخــالت�وتعليقــات�

ــى� ــو��2019إلــى�احلصــول�عل ــار�املؤشــرات�واحلــدود.�ســعت�مشــاورة�اخلبــراء�العامــة�فــي�أيار/ماي ومالحظــات�بشــأن�اختي

اقتراحــات�بشــأن�مؤشــرات�جديــدة،�وكذلــك�التحقــق�مــن�صحــة�املؤشــرات�التــي�مت�االحتفــاظ�بهــا�مــن�املؤشــر�العاملــي.�تلقــت�

شــبكة��SDGCARأكثــر�مــن��200تعليــق�مــن�أكثــر�مــن��30خبيــًرا.�ســاعد�اخلبــراء�-�مــن�بــني�جملــة�شــؤون�أخــرى�-�فــي�حتديــد�

مصــادر�البيانــات�اجلديــدة�واملؤشــرات�التــي�حتظــى�بتغطيــة�بيانــات�كافيــة،�وفــي�إيجــاد�طــرق�جديــدة�لقيــاس�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�وغاياتهــا.�مت�إجــراء�جولــة�ثانيــة�أكثــر�تركيــًزا�مــن�مشــاورات�اخلبــراء�فــي�آب/أغســطس�2019،�حيــث�مت�

التحقق�من�صحة�االختيار�النهائي�للمؤشرات�وعتبات�لوحات�املتابعة.�
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التــي� العتبــات� األعلــى� احلــد� جتــاوز� احلــاالت،� بعــض� فــي�

يجــب�الوفــاء�بهــا�بحلــول�العــام��2030مــن�أجــل�حتقيــق�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�تدعــو�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�إلــى�خفــض�معــدل�وفيــات�األطفــال�إلــى�ما�ال�يزيــد�

علــى��25وفــاة�لــكل��1,000مولــود�حــي،�لكــن�بعــض�دول�املنطقــة�

حتديــد� خــالل� مــن� احلــد.� هــذا� بالفعــل� جتــاوزت� العربيــة�

ــات� ــل�معــدل�وفي ــه�"أفضــل"�نتيجــة�(مث ــى�أن ــى�عل احلــد�األعل

�مــن�عتبــة�حتقيــق�هدفــة�
ً

يســاوي�الصفــر�لــكل�1,000)�-�بــدال

التنميــة�املســتدامة�-�يكافــئ�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

خــاص� بشــكل� مهــم� هــذا� التوزيــع.� كامــل� عبــر� التحســينات�

للبلــدان�التــي�حققــت�بالفعــل�بعــض�عتبــات�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�ولكنهــا�ما�زالــت�متخلفــة�عــن�الــدول�األخــرى�علــى�

هــذا�املقيــاس.�وقــد�جتــاوزت�بعــض�البلــدان�بالفعــل�احلــد�

األعلــى�لبعــض�املؤشــرات�اليــوم،�وســتحذو�حذوهــا�بلــدان�أكثــر�

فــي�الســنوات�القادمــة�مــع�تقــدم�العالــم�نحــو�حتقيــق�أهــداف�

التنمية�املستدامة.�

ــى� ــر�عل ــي�ميكــن�أن�تؤث ــم�القصــوى،�والت ــر�القي الســتبعاد�تأثي

نتائــج�املؤشــر�املركــب.�توصــي�منظمــة�التعــاون�االقتصــادي�

والتنميــة�بفــرض�رقابــة�علــى�البيانــات�عنــد�نســبة��2٫5املئويــة�

املعاييــر�(�منظمــة� لتوحيــد� الدنيــا� القيمــة� الدنيــا�باعتبارهــا�

التعاون�االقتصادي�والتنمية�OECD،�واالحتاد�األوروبي�ومركز�

البحــوث�املشــتركة�JRC�2008).�طّبقنــا�هــذا�النهــج�علــى�احلــد�

األدنى�وراقبنا�البيانات�عند�هذا�املستوى.��

املتغيــرات� والدنيــا،�مت�حتويــل� العليــا� بعــد�حتديــد�احلــدود�

�0و�100باســتخدام�معادلــة�إعــادة� بــني� إلــى�مقيــاس� خطًيــا�

التقييس�التالية�للمجال�[0؛�100]:�

x́  =
x – min(x)

max(x) – min(x)
(Eq.S1)

حيــث�تكــون��xهــي�قيمــة�البيانــات�اخلــام؛�و��max/minتــدل�

هــي� �x’و التوالــي؛� علــى� أداء� وأســوأ� احلديــن�ألفضــل� علــى�

القيمة�املوّحدة�بعد�إعادة�التقييس.�

تضمــن�معادلــة�إعــادة�التقييــس�أن�جميــع�املتغيــرات�امُلعــاد�

تقييســها�مت�التعبيــر�عنهــا�كمتغيــرات�تصاعديــة�(أي�أن�القيــم�

األعلــى�تشــير�إلــى�أداء�أفضــل).�وبهــذه�الطريقــة،�أصبحــت�

ــر� ــة�عب ــاد�تقييســها�أســهل�فــي�التفســير�واملقارن ــات�امُلع البيان

جميــع�املؤشــرات:�فالبلــد�الــذي�يســجل��50درجــة�علــى�متغيــر�

يقــع�فــي�منتصــف�املســار�نحــو�حتقيــق�القيمــة�املثلــى؛�بينمــا�

بلــد�آخــر�ســجل��75درجــة�قطــع�ثالثــة�أربــاع�املســار�مــن�األســوأ�

إلى�األفضل.�

درجــات� مجمــوع� فــي� املفقــودة� البيانــات� حتيــزات� لتقليــل�

لــدى�البلــدان�أي�قيــم�للمؤشــرات� املؤشــر،�عندمــا�ال�يكــون�

حتــت�هــدف�مــن�األهــداف،�يتــم�اســتخدام�متوســط�الهــدف�

اإلقليمي�لغرض�حساب�درجة�املؤشر.��
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5-4-��منهج�لوحة�املتابعة�(العتبات،�
التوحيد،�التجميع)

تســـتخدم�لوحـــات�متابعـــة�أهـــداف�التنميـــة�املســـتدامة�للمنطقـــة�

أهـــداف� مؤشـــر� فـــي� املســـتخدمة� البيانـــات� نفـــس� العربيـــة�

التنميـــة�املســـتدامة�اخلـــاص�باملنطقـــة�العربيـــة�بعـــد�الرقابـــة�

ــكل� ــة�لـ ــة�إضافيـ ــدوًدا�كميـ ــا�حـ ــد�طرحنـ ــس.�وقـ ــادة�التقييـ وإعـ

مؤشـــر�لتجميـــع�البلـــدان�فـــي�جـــدول�"إشـــارات�املـــرور�الضوئيـــة".�

ويســـتند�إجمالـــي�التصنيـــف�فـــي�املؤشـــرات�علـــى�املؤشـــرين�

اللذين�حتقق�فيهما�دولة�ما�أسوأ�أداء.�

لتقييــم�التقــدم�املحــرز�فــي�أي�بلــد�بشــأن�مؤشــر�معــني،�درســنا�

أربعــة�نطاقــات.�يشــير�النطــاق�األخضــر�إلــى�احلــد�األقصــى�

الــذي�ميكــن�حتقيقــه�لــكل�متغيــر�(أي�احلــد�األعلــى)�وعتبــة�

حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة.�تشــير�النطاقــات�اللونيــة�

الثالثــة�(األصفــر�إلــى�البرتقالــي�وحتــى�األحمــر)�إلــى�مســافة�

تتباعد�تدريجًيا�عن�إجناز�أهداف�التنمية�املســتدامة.�احلدان�

األعلى�واألدنى�كما�هما�للمؤشر�املوصوف�أعاله.�

5-4-1-�العتبات

بالنســبة�للمؤشــرات�العاملية�التي�مت�االحتفاظ�بها�في�لوحات�

متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة،�بقيــت�

العتبتــان�اخلضــراء�واحلمــراء�دائًمــا�كمــا�همــا�بالنســبة�لتحقيق�

األهــداف،�مــع�وجــود�أربعــة�اســتثناءات�(انظــر�اجلــدول�4).�

مت�إنشــاء�عتبتــني�إضافيتــني،�حمــراء�وخضــراء،�مــن�خــالل�

مزيــج�مــن�حتليــل�توزيــع�البيانــات�والتشــاور�مــع�اخلبــراء،�مبــا�

فــي�ذلــك�أعضــاء�شــبكة�حلــول�التنميــة�املســتدامة��SDSNوعبــر�

�.SGDCARشبكة�

بالقيــم�املطلقــة�وتطبيقهــا�علــى� العتبــات� مت�حتديــد�جميــع�

جميــع�البلــدان.�بفضــل�هــذا�النهــج،�تكشــف�لوحــات�متابعــة�

ــة�عــن�مزيــد�مــن� ــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربي أهــداف�التنمي

الدقــة�فــي�مســتويات�األداء�بــني�الــدول�وتعمــل�كأداة�مرجعيــة�

مفيــدة�للبلــدان�العربيــة.�

فيمــا�يلــي�باجلــدول��6قائمــة�كاملــة�بالعتبــات�املســتخدمة�فــي�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربية�لعــام�2019.

عقــد�مركــز�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�جلســتي�مشــورة�للخبــراء�للحصــول�علــى�مدخــالت�وتعليقــات�

ــى� ــو��2019إلــى�احلصــول�عل ــار�املؤشــرات�واحلــدود.�ســعت�مشــاورة�اخلبــراء�العامــة�فــي�أيار/ماي ومالحظــات�بشــأن�اختي

اقتراحــات�بشــأن�مؤشــرات�جديــدة،�وكذلــك�التحقــق�مــن�صحــة�املؤشــرات�التــي�مت�االحتفــاظ�بهــا�مــن�املؤشــر�العاملــي.�تلقــت�

شــبكة��SDGCARأكثــر�مــن��200تعليــق�مــن�أكثــر�مــن��30خبيــًرا.�ســاعد�اخلبــراء�-�مــن�بــني�جملــة�شــؤون�أخــرى�-�فــي�حتديــد�

مصــادر�البيانــات�اجلديــدة�واملؤشــرات�التــي�حتظــى�بتغطيــة�بيانــات�كافيــة،�وفــي�إيجــاد�طــرق�جديــدة�لقيــاس�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�وغاياتهــا.�مت�إجــراء�جولــة�ثانيــة�أكثــر�تركيــًزا�مــن�مشــاورات�اخلبــراء�فــي�آب/أغســطس�2019،�حيــث�مت�

التحقق�من�صحة�االختيار�النهائي�للمؤشرات�وعتبات�لوحات�املتابعة.�

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

213نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

213نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

213الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)1

7٫515انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)2

7٫515انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)2

510انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)2

1025انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)2

2٫51٫5محصول�احلبوب�(طن�لكل�هكتار)2

0٫30٫7مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني2

2٫22٫4مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)2

70140معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)�3

1218معدل�وفيات�املواليد�(لكل��1,000مولود�حي)3

2550معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)3

1075معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)3

0٫21اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز�(لكل�1,000)3

3
معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�وأمراض�

اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)
1525

18150املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�(لكل��100,000نسمة)3

8٫416٫8معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)3

8070العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)3

2550معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)3

9890الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)3

9080نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)3

8060مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)3

65الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)3

313انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�من�العمر��20إلى��79عاًما)3

510معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)3

9580صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)4

9580معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)4

9075معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)4

9050نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)4

5025نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)4

500350درجات�االختبار�القياسية4

5
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
8060

9875نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر�5

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��
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هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

7550نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة5

4020املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)5

0٫80٫6نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)5

02النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)5

4020نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)5

12090إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)5

9880السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)6

9575السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)6

2575سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة6

520استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر�مكعب�/�سنة�/�فرد)6

5015معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)6

8040درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)6

110معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�(لكل��100,000نسمة)6

9880احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)7

8550الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)7

7
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�

الكربون�/�تيراواط�/�ساعة)
11٫5

6010إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)7

7
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول�/�إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)
3٫57

3-0النمو�املعدل�(٪)8

8
البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�خلدمات�األموال�

عبر�الهاتف�املحمول�(٪)
8050

510معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)8

12٫5احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)8

7550درجة�حرية�العمل8

1020البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)8

9075درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد8

0٫20٫6مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات8

8050السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)9

7540اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�املحمولة�(لكل��100نسمة)9

32مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)9

0٫50٫05عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)9

1٫51نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)9

9
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�

دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)
0٫21

3040مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):10

�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019(تابع)

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

213نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

213نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

213الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)1

7٫515انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)2

7٫515انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)2

510انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)2

1025انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)2

2٫51٫5محصول�احلبوب�(طن�لكل�هكتار)2

0٫30٫7مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني2

2٫22٫4مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)2

70140معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)�3

1218معدل�وفيات�املواليد�(لكل��1,000مولود�حي)3

2550معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)3

1075معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)3

0٫21اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز�(لكل�1,000)3

3
معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�وأمراض�

اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)
1525

18150املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�(لكل��100,000نسمة)3

8٫416٫8معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)3

8070العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)3

2550معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)3

9890الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)3

9080نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)3

8060مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)3

65الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)3

313انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�من�العمر��20إلى��79عاًما)3

510معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)3

9580صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)4

9580معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)4

9075معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)4

9050نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)4

5025نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)4

500350درجات�االختبار�القياسية4

5
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
8060

9875نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر�5

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

7550نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة5

4020املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)5

0٫80٫6نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)5

02النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)5

4020نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)5

12090إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)5

9880السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)6

9575السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)6

2575سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة6

520استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر�مكعب�/�سنة�/�فرد)6

5015معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)6

8040درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)6

110معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�(لكل��100,000نسمة)6

9880احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)7

8550الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)7

7
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�

الكربون�/�تيراواط�/�ساعة)
11٫5

6010إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)7

7
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول�/�إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)
3٫57

3-0النمو�املعدل�(٪)8

8
البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�خلدمات�األموال�

عبر�الهاتف�املحمول�(٪)
8050

510معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)8

12٫5احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)8

7550درجة�حرية�العمل8

1020البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)8

9075درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد8

0٫20٫6مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات8

8050السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)9

7540اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�املحمولة�(لكل��100نسمة)9

32مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)9

0٫50٫05عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)9

1٫51نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)9

9
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�

دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)
0٫21

3040مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):10

�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019(تابع)

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

1025املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2٫5)�(ميكروغرام�/�م3)11

7243الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)11

510النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم�/�فرد)12

1030انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�اإلنتاج�(كجم�/�فرد)12

115انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم�/�فرد)�12

850بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم�/�فرد)12

200500إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم�/�سنة�/�فرد)12

7030درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)12

12
الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)
0400

9050االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)12

24نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون��/��فرد)13

0٫51انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون��/��فرد)13

100500األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)13

1008,000انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم��/��فرد)13

5010متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)�14

7060هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)14

7060هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)14

760األسماك�املصطادة�بشباك�اجلر�(٪)14

5010متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)15

0٫90٫8مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)15

515تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)15

1٫54جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)16

0٫30٫5نسبة�املحتجزين�غير�املدانني16

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�يعيشون�بها�(٪)16
ً

8050نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال

4٫53حقوق�امللكية�(7-1)16

9875تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)16

6040مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)16

010األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)16

2550مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)16

01الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)16

100200عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)16
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16
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�

لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
0٫22٫5

16
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�

لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
12٫5

118وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان�16

1-0٫5االستقرار�السياسي�وغياب�العنف��/��اإلرهاب16

105اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)17

13٫99درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)17

7550درجة�القدرة�اإلحصائية17

5-4-2-�الترجيح�والتجميع

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� متابعــة� لوحــات� مــن� الغــرض�

للمنطقــة�العربيــة�هــو�تســليط�الضــوء�علــى�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�التــي�تتطلــب�عنايــة�خاصــة�فــي�كل�بلــد،�وبالتالــي،�

لوحــات� لتصميــم� املبكــر.� للعمــل� األولويــة� إعطاؤهــا� ينبغــي�

متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�يتــم�تطبيــق�املســائل�التــي�

متــت�مناقشــتها�أعــاله�بشــأن�الترجيــح�والتجميــع�باســتخدام�

مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة.�

قــد�يــؤدي�اســتخدام�املتوســط�جلميــع�مؤشــرات�هــدف�مــن�

االهتمــام� مجــاالت� إخفــاء� إلــى� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

السياســي�إذا�كان�أداء�بلــد�ما�جيــًدا�علــى�معظــم�املؤشــرات�

ولكنــه�يواجــه�أوجــه�قصــور�خطيــرة�فــي�مقيــاس�واحــد�أو�اثنــني�

مــن�املقاييــس�ضمــن�هــدف�التنميــة�املســتدامة�نفســه�(والتــي�

ــادل"�أو�"التعويــض".� ــة�التب �مبوضــوع�"قابلي
ً
ــا�دائمــا يشــار�إليه

�لذلــك،�تقــوم�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�
ً
نتيجــة

للمنطقــة�العربيــة�بتجميــع�تصنيفــات�مؤشــرات�كل�هــدف�مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�خــالل�تقديــر�متوســط�أســوأ�

ــا�لهــذه�الغايــة،�متــت�إعــادة�تقييــس�
ً
متغيريــن�فــي�األداء.�حتقيق

�من��0إلى�3،�حيث�تكافئ�تقابل�احلد�األدنى،�
ً

قيم�املؤشر�أوال

و�1قيمــة�العتبــة�بــني�األحمــر�والبرتقالــي�("العتبــة�احلمــراء")،�

و�2قيمــة�العتبــة�بــني�األصفــر�واألخضــر�("العتبــة�اخلضــراء")،�

و�3احلــد�األعلــى.�بالنســبة�جلميــع�املؤشــرات،�مت�تعيــني�عتبــة�

"األصفر�/�البرتقالــي"�كقيمــة�نصفيــة�بــني�العتبتــني�احلمــراء�

واخلضــراء�(1٫5).�وكل�فاصــل�بــني��0و�3ُيعتبــر�مســتمًرا.�

بعــد�ذلــك،�أخذنــا�متوســط�املتغيريــن�امُلعــاد�تقييســهما�والذيــن�

الهــدف.�طّبقنــا� للبلــد�لتحديــد�تصنيــف� أداء� ميثــال�أســواء�

القاعــدة�املضافــة�والتــي�تفيــد�بأنــه�مــن�أجــل�تســجيل�النطــاق�

ــن�-� األخضــر�للهــدف،�يجــب�أن�يكــون�كال�املؤشــرين�أخضري

وإال�ســيتم�تصنيــف�الهــدف�باللــون�األصفــر.�وباملثــل،�مت�تطبيق�

درجــة�حمــراء�فقــط�إذا�كان�كال�املؤشــرين�األســوأ�أداًء�باللــون�

األحمــر.�وإذا�كان�لــدى�الدولــة�نقطــة�بيانــات�واحــدة�فقــط�

حتــت�هــدف�معــني،�فســيحدد�التصنيــف�اللونــي�لهــذا�املؤشــر�

أقــل� متتلــك� الدولــة� كانــت� وإذا� للهــدف.� الكلــي� التصنيــف�

مــن�٪�50مــن�املؤشــرات�املتاحــة�حتــت�هــدف�مــن�األهــداف،�

ــا". فــإن�لــون�لوحــة�املتابعــة�لهــذا�الهــدف�ســيكون�"رمادًي
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هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

1025املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2٫5)�(ميكروغرام�/�م3)11

7243الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)11

510النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم�/�فرد)12

1030انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�اإلنتاج�(كجم�/�فرد)12

115انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم�/�فرد)�12

850بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم�/�فرد)12

200500إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم�/�سنة�/�فرد)12

7030درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)12

12
الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)
0400

9050االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)12

24نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون��/��فرد)13

0٫51انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون��/��فرد)13

100500األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)13

1008,000انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم��/��فرد)13

5010متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)�14

7060هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)14

7060هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)14

760األسماك�املصطادة�بشباك�اجلر�(٪)14

5010متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)15

0٫90٫8مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)15

515تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)15

1٫54جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)16

0٫30٫5نسبة�املحتجزين�غير�املدانني16

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�يعيشون�بها�(٪)16
ً

8050نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال

4٫53حقوق�امللكية�(7-1)16

9875تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)16

6040مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)16

010األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)16

2550مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)16

01الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)16

100200عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)16
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هدف�التنمية�
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املؤشر
العتبة�

اخلضراء
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16
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�

لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
0٫22٫5

16
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�

لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
12٫5

118وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان�16

1-0٫5االستقرار�السياسي�وغياب�العنف��/��اإلرهاب16

105اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)17

13٫99درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)17

7550درجة�القدرة�اإلحصائية17

5-4-2-�الترجيح�والتجميع

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� متابعــة� لوحــات� مــن� الغــرض�

للمنطقــة�العربيــة�هــو�تســليط�الضــوء�علــى�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�التــي�تتطلــب�عنايــة�خاصــة�فــي�كل�بلــد،�وبالتالــي،�

لوحــات� لتصميــم� املبكــر.� للعمــل� األولويــة� إعطاؤهــا� ينبغــي�

متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�يتــم�تطبيــق�املســائل�التــي�

متــت�مناقشــتها�أعــاله�بشــأن�الترجيــح�والتجميــع�باســتخدام�

مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة.�

قــد�يــؤدي�اســتخدام�املتوســط�جلميــع�مؤشــرات�هــدف�مــن�

االهتمــام� مجــاالت� إخفــاء� إلــى� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

السياســي�إذا�كان�أداء�بلــد�ما�جيــًدا�علــى�معظــم�املؤشــرات�

ولكنــه�يواجــه�أوجــه�قصــور�خطيــرة�فــي�مقيــاس�واحــد�أو�اثنــني�

مــن�املقاييــس�ضمــن�هــدف�التنميــة�املســتدامة�نفســه�(والتــي�

ــادل"�أو�"التعويــض".� ــة�التب �مبوضــوع�"قابلي
ً
ــا�دائمــا يشــار�إليه

�لذلــك،�تقــوم�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�
ً
نتيجــة

للمنطقــة�العربيــة�بتجميــع�تصنيفــات�مؤشــرات�كل�هــدف�مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�خــالل�تقديــر�متوســط�أســوأ�

ــا�لهــذه�الغايــة،�متــت�إعــادة�تقييــس�
ً
متغيريــن�فــي�األداء.�حتقيق

�من��0إلى�3،�حيث�تكافئ�تقابل�احلد�األدنى،�
ً

قيم�املؤشر�أوال

و�1قيمــة�العتبــة�بــني�األحمــر�والبرتقالــي�("العتبــة�احلمــراء")،�

و�2قيمــة�العتبــة�بــني�األصفــر�واألخضــر�("العتبــة�اخلضــراء")،�

و�3احلــد�األعلــى.�بالنســبة�جلميــع�املؤشــرات،�مت�تعيــني�عتبــة�

"األصفر�/�البرتقالــي"�كقيمــة�نصفيــة�بــني�العتبتــني�احلمــراء�

واخلضــراء�(1٫5).�وكل�فاصــل�بــني��0و�3ُيعتبــر�مســتمًرا.�

بعــد�ذلــك،�أخذنــا�متوســط�املتغيريــن�امُلعــاد�تقييســهما�والذيــن�

الهــدف.�طّبقنــا� للبلــد�لتحديــد�تصنيــف� أداء� ميثــال�أســواء�

القاعــدة�املضافــة�والتــي�تفيــد�بأنــه�مــن�أجــل�تســجيل�النطــاق�

ــن�-� األخضــر�للهــدف،�يجــب�أن�يكــون�كال�املؤشــرين�أخضري

وإال�ســيتم�تصنيــف�الهــدف�باللــون�األصفــر.�وباملثــل،�مت�تطبيق�

درجــة�حمــراء�فقــط�إذا�كان�كال�املؤشــرين�األســوأ�أداًء�باللــون�

األحمــر.�وإذا�كان�لــدى�الدولــة�نقطــة�بيانــات�واحــدة�فقــط�

حتــت�هــدف�معــني،�فســيحدد�التصنيــف�اللونــي�لهــذا�املؤشــر�

أقــل� متتلــك� الدولــة� كانــت� وإذا� للهــدف.� الكلــي� التصنيــف�

مــن�٪�50مــن�املؤشــرات�املتاحــة�حتــت�هــدف�مــن�األهــداف،�

ــا". فــإن�لــون�لوحــة�املتابعــة�لهــذا�الهــدف�ســيكون�"رمادًي

�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019(تابع)

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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5-5-�االجتاهات

باســتخدام�البيانــات�التاريخيــة،�قّدرنــا�مــدى�ســرعة�تقــدم�أي�

بلــد�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وحتديــد�مــا�إذا�

كانــت�هــذه�الوتيــرة�-�إذا�اســتمرت�فــي�املســتقبل�-�ســتكون�

كافيــة�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بحلــول�عــام�2030.�

لــكل�مؤشــر،�يتــم�حتديــد�إجنــاز�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

بواســطة�العتبــة�اخلضــراء�املحــددة�فــي�لوحــات�متابعــة�أهداف�

التنميــة�املســتدامة.�واالختــالف�فــي�نقــاط�النســبة�املئويــة�بــني�

العتبــة�اخلضــراء�ودرجــة�البلــد�املوّحــدة�هــو�الفجــوة�التــي�يجــب�

ســدها�لتحقيــق�هــذا�الهــدف.�مــن�أجــل�تقديــر�االجتاهــات�

علــى�مســتوى�املؤشــر،�قمنــا�بحســاب�معــدالت�النمــو�الســنوية�

الالزمــة� الســنوية)� املئويــة� النســبة� (أي�حتســينات� اخلطيــة�

ــذي� ــام��2030(أي�2010-2030)�وال ــول�الع ــق�الهــدف�بحل لتحقي

خــالل� الســنوي� النمــو� معــدل� مبتوســط� مبقارنتهــا� قمنــا�

�2010-2015).�ويوصــف�التقــدم�امُلحــرز�
ً

الفتــرة�األخيــرة�(مثــال

نحــو�حتقيــق�مؤشــر�معــني�باســتخدام�نظــام�رباعــي�األســهم�

(الشــكل�17).�يوضــح�الشــكل��18املنهجيــة�بيانًيــا.�

�الشكل��17|�منظومة�رباعية�األسهم�لتحديد�اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة

LT\p

على�املسار�الصحيح�أو�احلفاظ�على�

حتقيق�هدف�التنمية�املستدامة
التراجع�ثباتحتسن�معتدل

ارتفاع�الدرجات�باملعدل�الالزم�لتحقيق�

أهداف�التنمية�املستدامة�بحلول�عام�

�2030أو�جتاوز�األداء�بالفعل�لعتبة�حتقيق�

أهداف�التنمية�املستدامة

ارتفاع�الدرجات�مبعدل�يزيد�على��50٪

من�معدل�النمو�املطلوب،�ولكن�تبقى�دون�

املعدل�املطلوب�لتحقيق�أهداف�التنمية�

املستدامة�بحلول�عام�2030

بقاء�الدرجات�كما�هي�أو�تزداد�مبعدل�

أقل�من�٪�50من�معدل�النمو�الالزم�

لتحقيق�أهداف�التنمية�املستدامة�بحلول�

عام�2030

انخفاض�الدرجات،�يعني�حترك�

البلد�في�االجتاه�اخلاطئ

�الشكل��18|�التمثيل�البياني�ملنهجية�اجتاهات�التنمية�املستدامة

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

علــى�وجــه�التحديــد،�متــت�إعــادة�توحيــد�اجتــاه�كل�مؤشــر�علــى�

مقيــاس�مــن�0-�4بطريقــة�مشــابهة�ملنهجيــة�لوحــة�املتابعــة.�مت�

تعيــني�قيمــة�بــني�0-�1ملؤشــرات�االنخفــاض�حيــث��0هــو�أســوأ�

معــدل�انخفــاض�فــي�الدرجــة�و�1يكافــئ�عــدم�حــدوث�أي�تغييــر�

فــي�النتيجــة�علــى�مــر�الزمــن.�مت�تعيــني�قيمــة�تتــراوح�ما�بــني�

القيمــة� هــي� �2 حيــث� "الراكــدة"،� املؤشــرات� 1-�2الجتاهــات�

التــي�تكافــئ�٪�50مــن�معــدل�النمــو�املطلــوب�لتحقيــق�الهــدف�

بحلــول�العــام�2030.�مت�تعيــني�قيمــة�بــني�2-�3للمؤشــرات�التــي�

كانــت�"تتحســن�باعتــدال"�حيــث��3هــي�معــدل�النمــو�الــالزم�

بــني� القيــم� تعيــني� 2030.�مت� العــام� بحلــول� الهــدف� لتحقيــق�

3-�4للمؤشــرات�التــي�تعتبــر�"علــى�املســار�الصحيــح"�حيــث��4

هــي�أفضــل�حتســن�خــالل�هــذه�الفتــرة.�ومت�تعيــني�القيمــة��3

حتديــًدا�للمؤشــرات�التــي�كان�هدفهــا�"احلفــاظ�علــى�حتقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة".�النطاقــات�خطيــة،�لكــن�النطــاق�

ــا�بالكامــل.� املســتمر�مــن��0إلــى��4ليــس�خطًي

مت�حســاب�اجتاهــات�الهــدف�اإلجماليــة�كمتوســط�حســابي�

للقيــم�امُلعــاد�تقييســها�جلميــع�مؤشــرات�االجتــاه�حتــت�الهــدف�

الهــدف،� "تراجــع"� اجتــاه� �1-0 بــني� القيمــة� تكافــئ� املعنــّي.�

املســار� "علــى� و�4-3 املعتــدل"،� "التحســن� �3-2 1-�2"الركــود"،�

الصحيح�أو�احلفاظ�على�حتقيق�الهدف".�مت�حســاب�االجتاه�

لــكل�هــدف�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�أنــه�املتوســط�

احلســابي�جلميــع�مؤشــرات�االجتــاه�حتــت�الهدف�املعنــّي.

املســتخدمة�حلســاب� باملؤشــرات� كاملــة� قائمــة� �7 باجلــدول�

اجتاهــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�مت�اختيــار�مؤشــرات�

االجتــاه�مــن�املؤشــرات�املدرجــة�فــي�لوحــات�متابعــة�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�بنــاًء�علــى�توفــر�بيانــات�االجتــاه.�عندمــا�

تكــون�القيمــة�ملــدة�عــام�واحــد�غيــر�متوفــرة،�يتــم�اســتخدام�

أقــرب�قيمــة�متاحــة�بفــارق�أقصــى�قــدره�عــام�واحــد�حلســاب�

مؤشــرات�االجتــاه.�ويوضــح�اجلــدول�أيًضــا�الفتــرة�التــي�مت�

علــى�مدارهــا�حســاب�االجتــاه.

بعــد�تلقــي�تعليقــات�ومالحظــات�مــن�مركــز�البحــوث�املشــترك�

االجتاهــات� منهجيــة� تنقيــح� (JRC)،�مت� األوروبيــة� للمفوضيــة�

املربــع�3).� أيًضــا� (انظــر� الصغيــرة� االنخفاضــات� لتســتوعب�

بالنسبة�إلى�أفضل�البلدان�أداًء�فقط،�يتم�اعتبار�االنخفاضات�

الطفيفــة�جــًدا�علــى�أنهــا�اجتاهــات�"راكــدة".�ويتــم�اإلبــالغ�عنهــا�

عامــل�علــى�هــذا�النحــو�عنــد�حســاب�
ُ
علــى�مســتوى�املؤشــر�وت

االجتــاه�العــام�للهــدف.�ونظــًرا�ألن�البلــدان�التــي�ال�تــزال�بعيــدة�

عــن�حتقيــق�الهــدف�ما�زالــت�تواجــه�حتديــات�خطيــرة،�فقــد�مت�

تطبيــق�هــذه�املنهجيــة�فقــط�علــى�أفضــل�البلــدان�أداًء�والتي�كان�

أداؤهــا�يتناقــص�بدورهــا.�

متــت�إعــادة�تقييــس�قيــم�املؤشــر�اخلــام�بحيــث�ميثــل��0احلــد�

األدنــى�للقيمــة�فــي�السلســلة،�فــي�حــني�متثــل��100حتقيــق�

هــدف�التنميــة�املســتدامة،�وهــو�العتبــة�اخلضــراء.�بعــد�ذلــك،�

مت�حتديــد�البلــدان�التــي�انخفــض�أداؤهــا�خــالل�الفترة�الزمنية�

املختــارة�(مثــل�2010-�2015أو�2015-�2018أو�2015-2019)�مــع�

البقــاء�فــي�حــدود�٪�90مــن�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�

ــة� ــة�ونهاي ــر�مــن��90فــي�بداي أي�أن�قيمــة�إعــادة�التقييــس�أكب

الفتــرة�الزمنيــة.�ومــع�ذلــك،�إذا�انخفــض�أداء�بلــد�مــن�البلــدان�

مــن�درجــة��100(إجنــاز�هــدف�التنميــة�املســتدامة)�إلــى�درجــة�

أقــل�بحيــث�لــم�يعــد�يحقــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة،�فــإن�هــذا�

البلــد�ينضــم�إلــى�اجتــاه�"التراجــع".

متــت�دراســة�العديــد�مــن�الطــرق�احلســابية�األخــرى.�فعلــى�

ســبيل�املثــال،�اختبرنــا�حساســية�النتائــج�عند�اســتخدام�القيمة�

الهــدف"� "حتقيــق� اعتبــار� علــى� درجــة)� �100) املثلــى� الفنيــة�

وحســاب�املســافة�حتــى�القيــم�الفنيــة�املثلــى.�أســفر�هــذا�النهــج�

ــأن� ــا�املفاهيمــي�ب عــن�نتائــج�أصعــب�وال�يتوافــق�مــع�افتراضن

الهــدف.�درســنا� تكافــئ�حتقيــق� األدنــى� العتبــات�اخلضــراء�

�(CAGR) املركــب� الســنوي� النمــو� معــدالت� اســتخدام� أيًضــا�

ــج� ــج�عــن�النهجــني�نتائ �مــن�معــدالت�النمــو�اخلطــي.�ينت
ً

ــدال ب

متشــابهة�إلــى�حــد�مــا،�ولــم�نتمكــن�مــن�إيجــاد�ســبب�قــوي�

الســتخدام�منهــج��CAGRاألكثــر�تعقيــًدا.�وأخيــًرا،�علــى�الرغــم�

مــن�أن�لوحــات�املتابعــة�تعتمــد�فقــط�علــى�اثنــني�مــن�أســوأ�

املؤشــرات،�يتــم�إنشــاء�اجتاهــات�باســتخدام�جميــع�املؤشــرات�

حتــت�الهــدف�املعنــّي.�وهــذا�بســبب�أن�لوحــات�املتابعــة�تهــدف�

إلــى�تســليط�الضــوء�علــى�األهــداف�التــي�تتطلــب�اهتماًمــا�

خاًصــا�بســبب�األداء�الضعيــف�للغايــة�فــي�بعــض�مؤشــرات�

الهــدف،�فــي�حــني�تهــدف�االجتاهــات�إلــى�التعبيــر�عــن�أفــكار�

ــع�املؤشــرات.� ــك�جمي ــام،�مبــا�فــي�ذل حــول�تطــّور�الهــدف�الع

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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5-5-�االجتاهات

باســتخدام�البيانــات�التاريخيــة،�قّدرنــا�مــدى�ســرعة�تقــدم�أي�

بلــد�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وحتديــد�مــا�إذا�

كانــت�هــذه�الوتيــرة�-�إذا�اســتمرت�فــي�املســتقبل�-�ســتكون�

كافيــة�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بحلــول�عــام�2030.�

لــكل�مؤشــر،�يتــم�حتديــد�إجنــاز�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

بواســطة�العتبــة�اخلضــراء�املحــددة�فــي�لوحــات�متابعــة�أهداف�

التنميــة�املســتدامة.�واالختــالف�فــي�نقــاط�النســبة�املئويــة�بــني�

العتبــة�اخلضــراء�ودرجــة�البلــد�املوّحــدة�هــو�الفجــوة�التــي�يجــب�

ســدها�لتحقيــق�هــذا�الهــدف.�مــن�أجــل�تقديــر�االجتاهــات�

علــى�مســتوى�املؤشــر،�قمنــا�بحســاب�معــدالت�النمــو�الســنوية�

الالزمــة� الســنوية)� املئويــة� النســبة� (أي�حتســينات� اخلطيــة�

ــذي� ــام��2030(أي�2010-2030)�وال ــول�الع ــق�الهــدف�بحل لتحقي

خــالل� الســنوي� النمــو� معــدل� مبتوســط� مبقارنتهــا� قمنــا�

�2010-2015).�ويوصــف�التقــدم�امُلحــرز�
ً

الفتــرة�األخيــرة�(مثــال

نحــو�حتقيــق�مؤشــر�معــني�باســتخدام�نظــام�رباعــي�األســهم�

(الشــكل�17).�يوضــح�الشــكل��18املنهجيــة�بيانًيــا.�

�الشكل��17|�منظومة�رباعية�األسهم�لتحديد�اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة

LT\p

على�املسار�الصحيح�أو�احلفاظ�على�

حتقيق�هدف�التنمية�املستدامة
التراجع�ثباتحتسن�معتدل

ارتفاع�الدرجات�باملعدل�الالزم�لتحقيق�

أهداف�التنمية�املستدامة�بحلول�عام�

�2030أو�جتاوز�األداء�بالفعل�لعتبة�حتقيق�

أهداف�التنمية�املستدامة

ارتفاع�الدرجات�مبعدل�يزيد�على��50٪

من�معدل�النمو�املطلوب،�ولكن�تبقى�دون�

املعدل�املطلوب�لتحقيق�أهداف�التنمية�

املستدامة�بحلول�عام�2030

بقاء�الدرجات�كما�هي�أو�تزداد�مبعدل�

أقل�من�٪�50من�معدل�النمو�الالزم�

لتحقيق�أهداف�التنمية�املستدامة�بحلول�

عام�2030

انخفاض�الدرجات،�يعني�حترك�

البلد�في�االجتاه�اخلاطئ

�الشكل��18|�التمثيل�البياني�ملنهجية�اجتاهات�التنمية�املستدامة

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

علــى�وجــه�التحديــد،�متــت�إعــادة�توحيــد�اجتــاه�كل�مؤشــر�علــى�

مقيــاس�مــن�0-�4بطريقــة�مشــابهة�ملنهجيــة�لوحــة�املتابعــة.�مت�

تعيــني�قيمــة�بــني�0-�1ملؤشــرات�االنخفــاض�حيــث��0هــو�أســوأ�

معــدل�انخفــاض�فــي�الدرجــة�و�1يكافــئ�عــدم�حــدوث�أي�تغييــر�

فــي�النتيجــة�علــى�مــر�الزمــن.�مت�تعيــني�قيمــة�تتــراوح�ما�بــني�

القيمــة� هــي� �2 حيــث� "الراكــدة"،� املؤشــرات� 1-�2الجتاهــات�

التــي�تكافــئ�٪�50مــن�معــدل�النمــو�املطلــوب�لتحقيــق�الهــدف�

بحلــول�العــام�2030.�مت�تعيــني�قيمــة�بــني�2-�3للمؤشــرات�التــي�

كانــت�"تتحســن�باعتــدال"�حيــث��3هــي�معــدل�النمــو�الــالزم�

بــني� القيــم� تعيــني� 2030.�مت� العــام� بحلــول� الهــدف� لتحقيــق�

3-�4للمؤشــرات�التــي�تعتبــر�"علــى�املســار�الصحيــح"�حيــث��4

هــي�أفضــل�حتســن�خــالل�هــذه�الفتــرة.�ومت�تعيــني�القيمــة��3

حتديــًدا�للمؤشــرات�التــي�كان�هدفهــا�"احلفــاظ�علــى�حتقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة".�النطاقــات�خطيــة،�لكــن�النطــاق�

ــا�بالكامــل.� املســتمر�مــن��0إلــى��4ليــس�خطًي

مت�حســاب�اجتاهــات�الهــدف�اإلجماليــة�كمتوســط�حســابي�

للقيــم�امُلعــاد�تقييســها�جلميــع�مؤشــرات�االجتــاه�حتــت�الهــدف�

الهــدف،� "تراجــع"� اجتــاه� �1-0 بــني� القيمــة� تكافــئ� املعنــّي.�

املســار� "علــى� و�4-3 املعتــدل"،� "التحســن� �3-2 1-�2"الركــود"،�

الصحيح�أو�احلفاظ�على�حتقيق�الهدف".�مت�حســاب�االجتاه�

لــكل�هــدف�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�أنــه�املتوســط�

احلســابي�جلميــع�مؤشــرات�االجتــاه�حتــت�الهدف�املعنــّي.

املســتخدمة�حلســاب� باملؤشــرات� كاملــة� قائمــة� �7 باجلــدول�

اجتاهــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�مت�اختيــار�مؤشــرات�

االجتــاه�مــن�املؤشــرات�املدرجــة�فــي�لوحــات�متابعــة�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�بنــاًء�علــى�توفــر�بيانــات�االجتــاه.�عندمــا�

تكــون�القيمــة�ملــدة�عــام�واحــد�غيــر�متوفــرة،�يتــم�اســتخدام�

أقــرب�قيمــة�متاحــة�بفــارق�أقصــى�قــدره�عــام�واحــد�حلســاب�

مؤشــرات�االجتــاه.�ويوضــح�اجلــدول�أيًضــا�الفتــرة�التــي�مت�

علــى�مدارهــا�حســاب�االجتــاه.

بعــد�تلقــي�تعليقــات�ومالحظــات�مــن�مركــز�البحــوث�املشــترك�

االجتاهــات� منهجيــة� تنقيــح� (JRC)،�مت� األوروبيــة� للمفوضيــة�

املربــع�3).� أيًضــا� (انظــر� الصغيــرة� االنخفاضــات� لتســتوعب�

بالنسبة�إلى�أفضل�البلدان�أداًء�فقط،�يتم�اعتبار�االنخفاضات�

الطفيفــة�جــًدا�علــى�أنهــا�اجتاهــات�"راكــدة".�ويتــم�اإلبــالغ�عنهــا�

عامــل�علــى�هــذا�النحــو�عنــد�حســاب�
ُ
علــى�مســتوى�املؤشــر�وت

االجتــاه�العــام�للهــدف.�ونظــًرا�ألن�البلــدان�التــي�ال�تــزال�بعيــدة�

عــن�حتقيــق�الهــدف�ما�زالــت�تواجــه�حتديــات�خطيــرة،�فقــد�مت�

تطبيــق�هــذه�املنهجيــة�فقــط�علــى�أفضــل�البلــدان�أداًء�والتي�كان�

أداؤهــا�يتناقــص�بدورهــا.�

متــت�إعــادة�تقييــس�قيــم�املؤشــر�اخلــام�بحيــث�ميثــل��0احلــد�

األدنــى�للقيمــة�فــي�السلســلة،�فــي�حــني�متثــل��100حتقيــق�

هــدف�التنميــة�املســتدامة،�وهــو�العتبــة�اخلضــراء.�بعــد�ذلــك،�

مت�حتديــد�البلــدان�التــي�انخفــض�أداؤهــا�خــالل�الفترة�الزمنية�

املختــارة�(مثــل�2010-�2015أو�2015-�2018أو�2015-2019)�مــع�

البقــاء�فــي�حــدود�٪�90مــن�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�

ــة� ــة�ونهاي ــر�مــن��90فــي�بداي أي�أن�قيمــة�إعــادة�التقييــس�أكب

الفتــرة�الزمنيــة.�ومــع�ذلــك،�إذا�انخفــض�أداء�بلــد�مــن�البلــدان�

مــن�درجــة��100(إجنــاز�هــدف�التنميــة�املســتدامة)�إلــى�درجــة�

أقــل�بحيــث�لــم�يعــد�يحقــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة،�فــإن�هــذا�

البلــد�ينضــم�إلــى�اجتــاه�"التراجــع".

متــت�دراســة�العديــد�مــن�الطــرق�احلســابية�األخــرى.�فعلــى�

ســبيل�املثــال،�اختبرنــا�حساســية�النتائــج�عند�اســتخدام�القيمة�

الهــدف"� "حتقيــق� اعتبــار� علــى� درجــة)� �100) املثلــى� الفنيــة�

وحســاب�املســافة�حتــى�القيــم�الفنيــة�املثلــى.�أســفر�هــذا�النهــج�

ــأن� ــا�املفاهيمــي�ب عــن�نتائــج�أصعــب�وال�يتوافــق�مــع�افتراضن

الهــدف.�درســنا� تكافــئ�حتقيــق� األدنــى� العتبــات�اخلضــراء�

�(CAGR) املركــب� الســنوي� النمــو� معــدالت� اســتخدام� أيًضــا�

ــج� ــج�عــن�النهجــني�نتائ �مــن�معــدالت�النمــو�اخلطــي.�ينت
ً

ــدال ب

متشــابهة�إلــى�حــد�مــا،�ولــم�نتمكــن�مــن�إيجــاد�ســبب�قــوي�

الســتخدام�منهــج��CAGRاألكثــر�تعقيــًدا.�وأخيــًرا،�علــى�الرغــم�

مــن�أن�لوحــات�املتابعــة�تعتمــد�فقــط�علــى�اثنــني�مــن�أســوأ�

املؤشــرات،�يتــم�إنشــاء�اجتاهــات�باســتخدام�جميــع�املؤشــرات�

حتــت�الهــدف�املعنــّي.�وهــذا�بســبب�أن�لوحــات�املتابعــة�تهــدف�

إلــى�تســليط�الضــوء�علــى�األهــداف�التــي�تتطلــب�اهتماًمــا�

خاًصــا�بســبب�األداء�الضعيــف�للغايــة�فــي�بعــض�مؤشــرات�

الهــدف،�فــي�حــني�تهــدف�االجتاهــات�إلــى�التعبيــر�عــن�أفــكار�

ــع�املؤشــرات.� ــك�جمي ــام،�مبــا�فــي�ذل حــول�تطــّور�الهــدف�الع

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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اإلطار�3:�املراجعة�اإلحصائية�املستقلة�للمفوضية�األوروبية

أجــرى�مركــز�البحــوث�املشــتركة�للمفوضيــة�األوروبيــة�(JRC)�ألول�مــرة�مراجعــة�إحصائيــة�مســتقلة�ملنهجيــة�ونتائــج�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي�(انظــر:�Papadimitriou et al. 2019).�وكان�الغــرض�مــن�املراجعــة�هــو�التحقــق�مــن�التماســك�

املفاهيمــي�واإلحصائــي�لهيــكل�املؤشــر.�وبنــاًء�علــى�اســتنتاجات�املراجعــة،�مت�إدخــال�تعديــالت�علــى�املنهجيــة�واختيــار�

املؤشــرات�وعــرض�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�ولوحــات�املعلومــات،�والتــي�يقــوم�عليهــا�أيًضــا�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة.�وفيمــا�يلــي�التعديــالت�الرئيســية:�

املنهجية:

��مبا�أنه�هنالك�قيم�متطرفة�واضحة�داخل�نسبة��2٫5املئوية�الدنيا،�مت�إجراء�تعديالت�في�أدنى�التوزيع؛ •�

رحت�عملية�خاصة�للتعامل�مع�االنخفاضات�البسيطة�في�أداء�املؤشر�بني�أفضل�البلدان�أداًء؛
ُ
��وقد�ط •�

��ومت�تنقيح�بعض�األهداف�في�اجلزء�األعلى�من�التوزيع. •�

اختيار�املؤشر:

��لــم�يعــد�يتــم�االحتفــاظ�باملؤشــرات�املتوقعــة�(علــى�ســبيل�املثــال،�"الفقــر�املتوقــع�فــي�عــام�2030"،�ممــا�يــؤدي�إلــى�االلتبــاس� •�

مــع�أســهم�اجتاهــات�مؤشــر�الفقر)؛

إلــى�هــدف�التنميــة� ��ومت�نقــل�مؤشــر�"امليــاه�املســتعملة�فــي�األنشــطة�البشــرية"�مــن�هــدف�التنميــة�املســتدامة��12 •�

كثــب؛ عــن� الرســمية� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� ملتابعــة�محتــوى� املســتدامة��6

��ومت�اســتبدال�مؤشــر�"رصــد�قابليــة�التأثــر�باملنــاخ"�مبؤشــر�"األشــخاص�املتأثريــن�بالكــوارث"�-�وهــو�إجــراء�أكثــر�حتديــًدا� •�

يتــم�حتديثــه�دورًيــا؛

��ومتت�مراجعة�قائمة�املؤشرات�املدرجة�حتت�الهدف��14من�أهداف�التنمية�املستدامة�(احلياة�حتت�املاء).� •�

عرض�النتائج:�

��مت�تبســيط�منظومــة�أســهم�االجتاهــات�(حتتــوي�اآلن�علــى��4أســهم)�مــع�دمــج�املجــال�األخضــر�"flat�green"�(احلفــاظ�علــى� •�

أداء�أعلــى�مــن�معاييــر�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)�واألخضــر�املتقــدم�"up-green"�(علــى�املســار�الصحيــح)�م�ًعــا.
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هدف�التنمية�
املستدامة

سنوات�املؤشر
االستخدام

�2015–�2019نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

�2015–�2019نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

�2014–�2017الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)1

�2013–�2016انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)2

�2013–�2016انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)2

�2013–�2016محصول�احلبوب�(طن�لكل�هكتار)2

�2008–�2013مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)2

�2012–�2015معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)�3

�2014–�2017معدل�وفيات�املواليد�(لكل��1,000مولود�حي)3

�2014–�2017معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)3

�2014–�2017معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)3

�2014–�2017اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز�(لكل�1,000)3

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�3

وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

2016�–�2010

�2010–�2015معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)3

�2013–�2016العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)3

�2013–�2016معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)3

�2012–�2015الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)3

�2013–�2017نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)3

�2014–�2017مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)3

�2015–�2018الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)3

�2010–�2015معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)3

�2014–�2017صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)4

�2014–�2017معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)4

�2013–�2016نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)4

�2014–�2017نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)4

املطالبة�املقدرة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�5

(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

2017�–�2014

�2014–�2017نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر�5

�2015–�2018نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة5

�2015–�2018املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)5

�2014–�2017نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)5

�2012–�2016نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)5

�2012–�2015السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)6

�2012–�2015السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)6

�2013–�2016احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)7

�2013–�2016الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)7

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�7

الكربون�/�تيراواط�/�ساعة)

2015�–�2012

�2010–�2015إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)7

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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اإلطار�3:�املراجعة�اإلحصائية�املستقلة�للمفوضية�األوروبية

أجــرى�مركــز�البحــوث�املشــتركة�للمفوضيــة�األوروبيــة�(JRC)�ألول�مــرة�مراجعــة�إحصائيــة�مســتقلة�ملنهجيــة�ونتائــج�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي�(انظــر:�Papadimitriou et al. 2019).�وكان�الغــرض�مــن�املراجعــة�هــو�التحقــق�مــن�التماســك�

املفاهيمــي�واإلحصائــي�لهيــكل�املؤشــر.�وبنــاًء�علــى�اســتنتاجات�املراجعــة،�مت�إدخــال�تعديــالت�علــى�املنهجيــة�واختيــار�

املؤشــرات�وعــرض�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�ولوحــات�املعلومــات،�والتــي�يقــوم�عليهــا�أيًضــا�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة.�وفيمــا�يلــي�التعديــالت�الرئيســية:�

املنهجية:

��مبا�أنه�هنالك�قيم�متطرفة�واضحة�داخل�نسبة��2٫5املئوية�الدنيا،�مت�إجراء�تعديالت�في�أدنى�التوزيع؛ •�

رحت�عملية�خاصة�للتعامل�مع�االنخفاضات�البسيطة�في�أداء�املؤشر�بني�أفضل�البلدان�أداًء؛
ُ
��وقد�ط •�

��ومت�تنقيح�بعض�األهداف�في�اجلزء�األعلى�من�التوزيع. •�

اختيار�املؤشر:

��لــم�يعــد�يتــم�االحتفــاظ�باملؤشــرات�املتوقعــة�(علــى�ســبيل�املثــال،�"الفقــر�املتوقــع�فــي�عــام�2030"،�ممــا�يــؤدي�إلــى�االلتبــاس� •�

مــع�أســهم�اجتاهــات�مؤشــر�الفقر)؛

إلــى�هــدف�التنميــة� ��ومت�نقــل�مؤشــر�"امليــاه�املســتعملة�فــي�األنشــطة�البشــرية"�مــن�هــدف�التنميــة�املســتدامة��12 •�

كثــب؛ عــن� الرســمية� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� ملتابعــة�محتــوى� املســتدامة��6

��ومت�اســتبدال�مؤشــر�"رصــد�قابليــة�التأثــر�باملنــاخ"�مبؤشــر�"األشــخاص�املتأثريــن�بالكــوارث"�-�وهــو�إجــراء�أكثــر�حتديــًدا� •�

يتــم�حتديثــه�دورًيــا؛

��ومتت�مراجعة�قائمة�املؤشرات�املدرجة�حتت�الهدف��14من�أهداف�التنمية�املستدامة�(احلياة�حتت�املاء).� •�

عرض�النتائج:�

��مت�تبســيط�منظومــة�أســهم�االجتاهــات�(حتتــوي�اآلن�علــى��4أســهم)�مــع�دمــج�املجــال�األخضــر�"flat�green"�(احلفــاظ�علــى� •�

أداء�أعلــى�مــن�معاييــر�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)�واألخضــر�املتقــدم�"up-green"�(علــى�املســار�الصحيــح)�م�ًعــا.
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هدف�التنمية�
املستدامة

سنوات�املؤشر
االستخدام

�2015–�2019نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

�2015–�2019نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

�2014–�2017الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)1

�2013–�2016انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)2

�2013–�2016انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)2

�2013–�2016محصول�احلبوب�(طن�لكل�هكتار)2

�2008–�2013مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)2

�2012–�2015معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)�3

�2014–�2017معدل�وفيات�املواليد�(لكل��1,000مولود�حي)3

�2014–�2017معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)3

�2014–�2017معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)3

�2014–�2017اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز�(لكل�1,000)3

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�3

وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

2016�–�2010

�2010–�2015معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)3

�2013–�2016العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)3

�2013–�2016معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)3

�2012–�2015الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)3

�2013–�2017نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)3

�2014–�2017مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)3

�2015–�2018الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)3

�2010–�2015معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)3

�2014–�2017صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)4

�2014–�2017معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)4

�2013–�2016نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)4

�2014–�2017نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)4

املطالبة�املقدرة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�5

(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

2017�–�2014

�2014–�2017نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر�5

�2015–�2018نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة5

�2015–�2018املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)5

�2014–�2017نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)5

�2012–�2016نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)5

�2012–�2015السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)6

�2012–�2015السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)6
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هدف�التنمية�
املستدامة

سنوات�املؤشر
االستخدام

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�8

أو�مع�شركة�خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

2017�–�2014

�2015–�2018معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)8

�2015–�2019درجة�حرية�العمل8

�2015–�2018البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)8

�2014–�2017مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات8

�2014–�2017السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)9

�2014–�2017اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�املحمولة�(لكل��100نسمة)9

�2014–�2018مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)9

�2013–�2016عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)9

�2010–�2015نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)9

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�9

لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

2016�–�2013

�2014–�2017املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2٫5)�(ميكروغرام�/�م3)11

�2015–�2018الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)11

�2013–�2016نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون�/�فرد)13

�2015–�2018متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)�14

�2015–�2018هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)14

�2015–�2018هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)14

�2010–�2014األسماك�املصطادة�بشباك�اجلر�(٪)14

�2015–�2018متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)15

�2015–�2018مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)15

�2012–�2015جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)16

�2012–�2015نسبة�املحتجزين�غير�املدانني16

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�يعيشون�بها�(٪)16
ً

�2015–�2018نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال

�2015–�2018حقوق�امللكية�(7-1)16

�2015–�2018مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)16

�2015–�2018مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)16

�2014–�2017عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)16
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امللحق��1-�مواصفات�املؤشرات

هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

نسبة�الفقراء�احلاليني�1

�في�اليوم�
ً
بدخل��1٫90دوالرا

(٪�من�السكان)

مختبر�البيانات�العاملي�

(2019)

�
ً
النسبة�املئوية�املقدرة�لسكان�كل�بلد�الذين�يعيشون�في�عام��2019حتت�عتبة�الفقر�البالغة��1٫90دوالرا

�في�اليوم.�مت�تقدير�النسبة�باستخدام�التقديرات�التاريخية�لتوزيع�الدخل،�وتوقعات�التغيرات�
ً
أمريكيا

السكانية�بحسب�العمر�والتحصيل�التعليمي،�وتوقعات�إجمالي�الناجت�املحلي.

نسبة�الفقراء�احلاليني�1

�في�اليوم�
ً
بدخل��3٫20دوالرا

(٪�من�السكان)

مختبر�البيانات�العاملي�

(2019)

النسبة�املئوية�املقدرة�لسكان�كل�بلد�الذين�يعيشون�في�عام��2019حتت�عتبة�الفقر�البالغة��3٫20دوالرات�

أمريكية�في�اليوم.

الفقراء�العاملون�مقابل�1

�3٫10دوالرات�في�اليوم�

بحسب�تعادل�القوة�

الشرائية�

(٪�من�إجمالي�العمالة)

�برنامج�األمم�املتحدة�

�2018) UNDPاإلمنائي�

بيانات�التنمية�البشرية)

نسبة�العاملني�الذين�يعيشون�على�أقل�من��3٫10دوالرات�أمريكية�(بتعادل�القوة�الشرائية)�في�اليوم،�

�فأكبر.�املصدر�األصلي:�قاعدة�بيانات�
ً
كنسبة�مئوية�من�إجمالي�السكان�العاملني�البالغني��15عاما

إحصائيات�منظمة�العمل�الدولية�ILOSTAT،www.ilo.org/ilostat،�مت�الوصول�إليها�في��13أبريل�2018.

انتشار�نقص�التغذية�2

(٪�من�السكان)

منظمة�األغذية�والزراعة�

(2019) FAO

النسبة�املئوية�للسكان�الذين�ال�تكفي�حصتهم�من�الطعام�لتلبية�متطلبات�الطاقة�الغذائية�لعام�واحد�

على�األقل.�يتم�تعريف�متطلبات�الطاقة�الغذائية�على�أنها�كمية�الطاقة�الغذائية�التي�يحتاج�إليها�الفرد�

للحفاظ�على�وظائف�جسمه�وصحته�ونشاطه�الطبيعي.�.FAO et al (2015)�مت�اإلبالغ�عن��14٫7مليون�

شخص�يعانون�من�سوء�التغذية�في�املناطق�املتقدمة،�وهو�ما�يعادل�متوسط�انتشار�بنسبة�1٫17٪�في�

املناطق�املتقدمة.�افترضنا�أن�معدل�االنتشار�يبلغ�1٫2٪�لكل�بلد�من�البلدان�مرتفعة�الدخل�(البنك�

الدولي�2019)�مع�نقص�البيانات.�

انتشار�التقزم�(تدني�الطول�2

مقابل�العمر)�عند�األطفال�

دون�سن�اخلامسة�(٪)

(2019) UNICEF et. al.النسبة�املئوية�لألطفال�حتى�سن�اخلامسة�الذين�يعانون�من�التقزم،�ومت�قياسها�كنسبة�مئوية�أقل�من�

�ملعايير�منظمة�الصحة�العاملية�لنمو�الطفل.�
ً
-�2من�االنحرافات�املعيارية�عن�متوسط�الطول�لسنهم،�وفقا

�UNICEF et al. (2016)يبلغ�معدل�انتشار�الهزال�في�البلدان�مرتفعة�الدخل�2٫58٪.�لقد�افترضنا�هذه�

القيمة�للبلدان�ذات�الدخل�املرتفع�التي�ال�تتوفر�بياناتها.

انتشار�الهزال�لدى�األطفال�2

دون�سن�اخلامسة�(٪)

(2019) UNICEF et. al.النسبة�املئوية�لألطفال�حتى�سن�اخلامسة�الذين�يقل�وزنهم�عن�-�2من�االنحرافات�املعيارية�عن�متوسط�

�ملعايير�منظمة�الصحة�العاملية�لنمو�الطفل.�UNICEF�et�al. (2016)�يبلغ�معدل�انتشار�
ً
الوزن�لسنهم،�وفقا

الهزال�في�البلدان�مرتفعة�الدخل�0٫75٪.�لقد�افترضنا�هذه�القيمة�للبلدان�ذات�الدخل�املرتفع�التي�ال�

تتوفر�بياناتها.

انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�2

اجلسم�≥��30

(٪�من�السكان�البالغني)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

النسبة�املئوية�للسكان�البالغني�الذين�يبلغ�مؤشر�كتلة�أجسامهم�(BMI) �30كجم/متر�2أو�أعلى،�على�

أساس�الطول�والوزن�املقاسني.

محصول�احلبوب�2

(طن/هكتار)

منظمة�األغذية�والزراعة�

(2019) FAO

محصول�احلبوب،�يقاس�باألطنان�لكل�هكتار�من�األراضي�املحصودة.�تتعلق�بيانات�اإلنتاج�اخلاصة�

باحلبوب�باملحاصيل�التي�يتم�حصادها�للحبوب�اجلافة�فقط،�وتستبعد�املحاصيل�التي�يتم�حصادها�

للعلف�اجلاف�أو�اخلضراء�لألغذية�أو�العليقة�أو�السيالج�وتلك�املستخدمة�للرعي.�مت�حتويل�بيانات�

املصدر�من�كجم/هكتار�إلى�طن/هكتار.

مؤشر�اإلدارة�املستدامة�2

للنيتروجني

�Zhang�and�Davidson

(2016)

مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني�(SNMI)�هو�درجة�تصنيف�أحادية�البعد�جتمع�بني�مقياسني�للفاعلية�

في�إنتاج�املحاصيل:�كفاءة�استخدام�النيتروجني�(NUE)�وكفاءة�استخدام�األراضي�(إنتاجية�املحاصيل).

مستوى�التغذية�البشري�2

(األفضل��2-��3األسوأ)

 Bonhommeau et al

(2013)

�لكثافة�الطاقة�في�تركيب�النظام�الغذائي،�وتعّبر�عن�الكميات�النسبية�
ً
عد�مستويات�التغذية�مقياسا

ُ
ت

للنباتات�باملقارنة�مع�احليوانات�التي�يتغذى�عليها�بلد�معني.�كلما�زاد�مستوى�التغذية،�ارتفع�االستهالك�

من�احليوانات�كثيفة�االستهالك�للطاقة.

معدل�وفيات�األمهات�(لكل�3

�100,000مولود�حي)�

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

�
ً
�الالئي�مينت�ألسباب�تتعلق�باحلمل�أثناء�احلمل،�أو�خالل��42يوما

ً
العدد�املقدر�للنساء�بني�15-�49عاما

من�انتهاء�احلمل،�لكل��100,000مولود�حي.

معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�3

(لكل��1,000مولود�حي)

(2019) UNICEF et. al..لكل��1,000مولود�حي�،
ً
عدد�األطفال�حديثي�الوالدة�الذين�ميوتون�قبل�بلوغ��28يوما
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

قائمة�املراجع

امللحق��1-�مواصفات�املؤشرات

هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

نسبة�الفقراء�احلاليني�1

�في�اليوم�
ً
بدخل��1٫90دوالرا

(٪�من�السكان)

مختبر�البيانات�العاملي�

(2019)

�
ً
النسبة�املئوية�املقدرة�لسكان�كل�بلد�الذين�يعيشون�في�عام��2019حتت�عتبة�الفقر�البالغة��1٫90دوالرا

�في�اليوم.�مت�تقدير�النسبة�باستخدام�التقديرات�التاريخية�لتوزيع�الدخل،�وتوقعات�التغيرات�
ً
أمريكيا

السكانية�بحسب�العمر�والتحصيل�التعليمي،�وتوقعات�إجمالي�الناجت�املحلي.

نسبة�الفقراء�احلاليني�1

�في�اليوم�
ً
بدخل��3٫20دوالرا

(٪�من�السكان)

مختبر�البيانات�العاملي�

(2019)

النسبة�املئوية�املقدرة�لسكان�كل�بلد�الذين�يعيشون�في�عام��2019حتت�عتبة�الفقر�البالغة��3٫20دوالرات�

أمريكية�في�اليوم.

الفقراء�العاملون�مقابل�1

�3٫10دوالرات�في�اليوم�

بحسب�تعادل�القوة�

الشرائية�

(٪�من�إجمالي�العمالة)

�برنامج�األمم�املتحدة�

�2018) UNDPاإلمنائي�

بيانات�التنمية�البشرية)

نسبة�العاملني�الذين�يعيشون�على�أقل�من��3٫10دوالرات�أمريكية�(بتعادل�القوة�الشرائية)�في�اليوم،�

�فأكبر.�املصدر�األصلي:�قاعدة�بيانات�
ً
كنسبة�مئوية�من�إجمالي�السكان�العاملني�البالغني��15عاما

إحصائيات�منظمة�العمل�الدولية�ILOSTAT،www.ilo.org/ilostat،�مت�الوصول�إليها�في��13أبريل�2018.

انتشار�نقص�التغذية�2

(٪�من�السكان)

منظمة�األغذية�والزراعة�

(2019) FAO

النسبة�املئوية�للسكان�الذين�ال�تكفي�حصتهم�من�الطعام�لتلبية�متطلبات�الطاقة�الغذائية�لعام�واحد�

على�األقل.�يتم�تعريف�متطلبات�الطاقة�الغذائية�على�أنها�كمية�الطاقة�الغذائية�التي�يحتاج�إليها�الفرد�

للحفاظ�على�وظائف�جسمه�وصحته�ونشاطه�الطبيعي.�.FAO et al (2015)�مت�اإلبالغ�عن��14٫7مليون�

شخص�يعانون�من�سوء�التغذية�في�املناطق�املتقدمة،�وهو�ما�يعادل�متوسط�انتشار�بنسبة�1٫17٪�في�

املناطق�املتقدمة.�افترضنا�أن�معدل�االنتشار�يبلغ�1٫2٪�لكل�بلد�من�البلدان�مرتفعة�الدخل�(البنك�

الدولي�2019)�مع�نقص�البيانات.�

انتشار�التقزم�(تدني�الطول�2

مقابل�العمر)�عند�األطفال�

دون�سن�اخلامسة�(٪)

(2019) UNICEF et. al.النسبة�املئوية�لألطفال�حتى�سن�اخلامسة�الذين�يعانون�من�التقزم،�ومت�قياسها�كنسبة�مئوية�أقل�من�

�ملعايير�منظمة�الصحة�العاملية�لنمو�الطفل.�
ً
-�2من�االنحرافات�املعيارية�عن�متوسط�الطول�لسنهم،�وفقا

�UNICEF et al. (2016)يبلغ�معدل�انتشار�الهزال�في�البلدان�مرتفعة�الدخل�2٫58٪.�لقد�افترضنا�هذه�

القيمة�للبلدان�ذات�الدخل�املرتفع�التي�ال�تتوفر�بياناتها.

انتشار�الهزال�لدى�األطفال�2

دون�سن�اخلامسة�(٪)

(2019) UNICEF et. al.النسبة�املئوية�لألطفال�حتى�سن�اخلامسة�الذين�يقل�وزنهم�عن�-�2من�االنحرافات�املعيارية�عن�متوسط�

�ملعايير�منظمة�الصحة�العاملية�لنمو�الطفل.�UNICEF�et�al. (2016)�يبلغ�معدل�انتشار�
ً
الوزن�لسنهم،�وفقا

الهزال�في�البلدان�مرتفعة�الدخل�0٫75٪.�لقد�افترضنا�هذه�القيمة�للبلدان�ذات�الدخل�املرتفع�التي�ال�

تتوفر�بياناتها.

انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�2

اجلسم�≥��30

(٪�من�السكان�البالغني)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

النسبة�املئوية�للسكان�البالغني�الذين�يبلغ�مؤشر�كتلة�أجسامهم�(BMI) �30كجم/متر�2أو�أعلى،�على�

أساس�الطول�والوزن�املقاسني.

محصول�احلبوب�2

(طن/هكتار)

منظمة�األغذية�والزراعة�

(2019) FAO

محصول�احلبوب،�يقاس�باألطنان�لكل�هكتار�من�األراضي�املحصودة.�تتعلق�بيانات�اإلنتاج�اخلاصة�

باحلبوب�باملحاصيل�التي�يتم�حصادها�للحبوب�اجلافة�فقط،�وتستبعد�املحاصيل�التي�يتم�حصادها�

للعلف�اجلاف�أو�اخلضراء�لألغذية�أو�العليقة�أو�السيالج�وتلك�املستخدمة�للرعي.�مت�حتويل�بيانات�

املصدر�من�كجم/هكتار�إلى�طن/هكتار.

مؤشر�اإلدارة�املستدامة�2

للنيتروجني

�Zhang�and�Davidson

(2016)

مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني�(SNMI)�هو�درجة�تصنيف�أحادية�البعد�جتمع�بني�مقياسني�للفاعلية�

في�إنتاج�املحاصيل:�كفاءة�استخدام�النيتروجني�(NUE)�وكفاءة�استخدام�األراضي�(إنتاجية�املحاصيل).

مستوى�التغذية�البشري�2

(األفضل��2-��3األسوأ)

 Bonhommeau et al

(2013)

�لكثافة�الطاقة�في�تركيب�النظام�الغذائي،�وتعّبر�عن�الكميات�النسبية�
ً
عد�مستويات�التغذية�مقياسا

ُ
ت

للنباتات�باملقارنة�مع�احليوانات�التي�يتغذى�عليها�بلد�معني.�كلما�زاد�مستوى�التغذية،�ارتفع�االستهالك�

من�احليوانات�كثيفة�االستهالك�للطاقة.

معدل�وفيات�األمهات�(لكل�3

�100,000مولود�حي)�

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

�
ً
�الالئي�مينت�ألسباب�تتعلق�باحلمل�أثناء�احلمل،�أو�خالل��42يوما

ً
العدد�املقدر�للنساء�بني�15-�49عاما

من�انتهاء�احلمل،�لكل��100,000مولود�حي.

معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�3

(لكل��1,000مولود�حي)

(2019) UNICEF et. al..لكل��1,000مولود�حي�،
ً
عدد�األطفال�حديثي�الوالدة�الذين�ميوتون�قبل�بلوغ��28يوما
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

معدل�الوفيات�دون�سن�3

اخلامسة�(لكل��1,000مولود�

حي)

(2019) UNICEF et. al.ملعدالت�الوفيات�حسب�العمر�في��
ً
احتمال�وفاة�الوليد�اجلديد�قبل�بلوغ�سن�اخلامسة،�إذا�كان�خاضعا

السنة�املحددة،�لكل��1,000مولود�حي.

معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل�3

�100,000نسمة)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

املعدل�امُلقّدر�حلاالت�السل�اجلديدة�واملنتكسة�في�سنة�معينة،�لكل��100,000شخص.�جميع�أشكال�

مرض�السل�مشمولة،�مبا�في�ذلك�حاالت�املصابني�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�(اإليدز).

اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�3

نقص�املناعة�البشرية/�

اإليدز�(لكل�1,000)

برنامج�األمم�املتحدة�

املشترك�املعني�بفيروس�

نقص�املناعة�البشرية�

(2018)

عدد�اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�بني�السكان�غير�املصابني�لكل��1,000من�السكان�

غير�املصابني�في�السنة�السابقة�لهذه�الفترة.

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�3

العمر�بسبب�أمراض�القلب�

واألوعية�الدموية�والسرطان�

والسكري�وأمراض�اجلهاز�

التنفسي�املزمنة�بني�السكان�

�(لكل��100,000
ً
بني�30-�70عاما

نسمة)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�أو�السرطان�أو�مرض�السكري�
ً
احتمال�الوفاة�بني�30-�70عاما

�والذين�
ً
أو�أمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة،�كنسبة�مئوية�من�األشخاص�البالغني�من�العمر��30عاما

سيموتون�قبل�بلوغهم�سن�السبعني�بسبب�هذه�األمراض،�مع�األخذ�بعني�االعتبار�معدالت�الوفيات�

احلالية�في�كل�فئة�عمرية�وأن�األفراد�لن�ميوتوا�من�أي�سبب�آخر�للوفاة�(مثل�اإلصابات�أو�فيروس�

نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز).

املعدل�املعياري�للوفيات�3

حسب�العمر�بسبب�تلوث�

الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�

املحيط�(لكل��100,000نسمة)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

معدل�الوفيات�الذي�يعزى�إلى�اآلثار�املشتركة�ألنواع�الوقود�املستخدمة�للطهو�املنزلي�وتلوث�الهواء�

�على�مجموع�السكان.
ً
اخلارجي�املحيط.�ُيحسب�كعدد�الوفيات�مقسوما

معدل�الوفيات�املرورية�3

(لكل��100,000نسمة)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

العدد�امُلقّدر�لإلصابات�القاتلة�عن�احلوادث�املرورية�لكل��100,000شخص.

العمر�املتوقع�عند�الوالدة�3

(بالسنوات)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

متوسط�عدد�السنوات�املتوقع�أن�يعيشها�الشخص�”بصحة�كاملة“�مبراعاة�السنوات�التي�عاشها�دون�

التمتع�بالصحة�الكاملة�بسبب�املرض�أو�اإلصابة�أو�كالهما.�وهو�يضيف�متوسط�العمر�املتوقع�للحاالت�

الصحية�املختلفة،�مع�تعديله�لتوزيع�اخلطورة،�حيث�يسّجل�النتائج�الصحية�املميتة�وغير�املميتة�على�

مقياس�مختصر�ملتوسط�مستويات�صحة�السكان.

معدل�خصوبة�املراهقني�3

(املواليد�لكل��1,000امرأة�

(
ً
بني�15-�19عاما

برنامج�األمم�املتحدة�

(2019) UNDPاإلمنائي�

.
ً
عدد�الوالدات�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاما

الوالدات�حتت�إشراف�3

املختصني�الصحيني�املهرة�

(٪)

منظمة�اليونيسيف�

(2019) UNICEF

نسبة�الوالدات�التي�تتم�حتت�إشراف�أفراد�مدربني�على�توفير�اإلشراف�والرعاية�واملشورة�الضرورية�

للنساء�أثناء�احلمل�والوالدة�وفترة�ما�بعد�الوالدة؛�وإلمتام�عمليات�الوالدة�مبفردهم؛�ولرعاية�حديثي�

الوالدة.

نسبة�الرضع�الناجني�الذين�3

تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�

منظمة�الصحة�العاملية�(٪)

�WHO�and�UNICEF

(2019)

التغطية�الوطنية�امُلقّدرة�للتمنيع�الروتيني�للرضع،�كنسبة�مئوية�من�األطفال�الرضع�الباقني�على�قيد�

�والذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(اجلرعة�الثالثة�من�اللقاح�
ً
احلياة�دون��12شهرا

الثالثي�[اخلناق�والشاهوق�والكزاز]�واجلرعة�األولى�من�احلصبة).

مؤشر�تتبع�التغطية�3

الصحية�الشاملة�(100-0)

معهد�املقاييس�الصحية�

(2017) IMHEوالتقييم�

تغطية�اخلدمات�الصحية�األساسية،�كما�هو�محدد�في��9تداخالت�تتبعية�ومعدالت�الوفاة�موّحدة�

�للرعاية�الصحية�الشخصية.
ً
�خاضعا

ً
املخاطر�من�أصل��32سببا

الرفاهية�الذاتية�(متوسط�3

درجات�السلم،�10-0)

(2019) Gallup�،التقييم�الذاتي�الشخصي�للحياة،�حيث�ُيطلب�من�املستجيبني�تقييم�موقفهم�على�درجات�سلم�افتراضي

حيث�ميثل��0أسوأ�حياة�ممكنة�و�10أفضل�حياة�ممكنة.

انتشار�داء�السكري�3

(٪�من�السكان�البالغني�

(
ً
20-�79عاما

البنك�الدولي�

(مؤشرات�التنمية�

العاملية)�2019

�املصابني�مبرض�السكري�من�
ً
يشير�انتشار�مرض�السكري�إلى�النسبة�املئوية�لألشخاص�بني�20-�79عاما

النوع�األول�أو�الثاني.
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امللحق�1-�مواصفات�املؤشر

هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

معدالت�االنتحار�حسب�3

العمر�(لكل��100,000نسمة)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�هو�متوسط�مرجح�ملعدالت�الوفيات�بحسب�الفئة�العمرية�لكل�منظمة�الصحة�العاملية

ل�األوزان�نسب�األشخاص�في�الفئات�العمرية�املكافئة�لتعداد�السكان�
ّ
�100,000شخص،�حيث�متث

القياسي�لدى�منظمة�الصحة�العاملية.

صافي�معدل�االلتحاق�4

باملدارس�االبتدائية�(٪)

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

النسبة�املئوية�لألطفال�في�الفئة�العمرية�الرسمية�لسن�املدرسة�امللتحقون�بالتعليم�االبتدائي.

معدل�أمية�األشخاص�4

البالغني�من�العمر��24-15

�من�كال�اجلنسني�(٪)
ً
عاما

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

�الذين�ميكنهم�قراءة�وكتابة�وفهم�عبارة�بسيطة�قصيرة�ومفهومة�عن�
ً
نسبة�الشباب�بني�15-�24عاما

احلياة�اليومية.

معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�4

الدنيا�(٪)

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�كنسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالصف�األخير�من�التعليم�الثانوي�األدنى�

(التعليم�العام�وما�قبل�املهني).�ويتم�حسابه�على�أنه�عدد�امللتحقني�اجلدد�بالصف�األخير�من�املرحلة�

�على�عدد�السكان�في�سن�االلتحاق�بالصف�األخير�من�
ً
الثانوية�الدنيا،�بغض�النظر�عن�العمر،�مقسوما

املرحلة�الثانوية�الدنيا.

نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�4

بالتعليم�قبل�االبتدائي�

(٪�من�األطفال�في�سن�ما�

قبل�املدرسة)

معهد�منظمة�اليونسكو�

لإلحصاء�(2018)

إجمالي�التسجيل�في�مستوى�معني�من�التعليم�(ما�قبل�االبتدائي�أو�االبتدائي�أو�الثانوي�أو�العالي)،�

بغض�النظر�عن�العمر،�كنسبة�مئوية�من�السكان�في�سن�الدراسة�الرسمية�للمستوى�نفسه�من�التعليم.

نسبة�االلتحاق�باملدرسة�4

والتعليم�العالي�

(٪�من�اإلجمالي)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)

�
ً
نسبة�إجمالي�االلتحاق،�بغض�النظر�عن�العمر،�إلى�عدد�السكان�في�الفئة�العمرية�املكافئة�رسميا

�يتطلب�التعليم�العالي،�سواء�أكان�حتى�مستوى�البحوث�املتقدمة�أم�ال،�
ً
ملستوى�التعليم�املوّضح.�عادة

إكمال�التعليم�بنجاح�في�املرحلة�الثانوية�كحد�أدنى�للقبول.

البنك�الدولي�(مؤشر�درجات�االختبار�القياسية4

رأس�املال�البشري)

تقوم�قاعدة�البيانات�بتوحيد�النتائج�عبر�أبرز�برامج�االختبارات�الدولية�لتحصيل�الطالب،�والتي�يتم�

قياسها�بوحدات�مكافئة�الختبار�االجتاهات�في�الدراسة�العاملية�للرياضيات�TIMMS،�حيث�تكون��300احلد�

�من�عام�2018.
ً
.�يتم�استخدام�أحدث�التقديرات�اعتبارا

ً
�متقدما

ً
عتبر��625حتصيال

ُ
األدنى�للتحصيل�وت

املطالبة�بتنظيم�لألسرة�5

مبني�على�الطرق�احلديثة�

(٪�النساء�املتزوجات�أو�

املرتبطات�الالئي�تتراوح�

أعمارهن�بني�49-15):

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

(2018) UNDESAاملتحدة�

رحت�وسائل�منع�احلمل�
ُ
النسبة�املئوية�للنساء�في�سن�اإلجناب،�سواٌء�املتزوجات�أم�املرتبطات،�الالئي�ط

�ملطالباتهن�بتنظيم�األسرة.
ً
احلديثة�ألجلهن�نظرا

نسبة�متوسط�سنوات�5

الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�

في�الفئة�العمرية��25سنة�

فأكبر�

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

�على�عدد�سنوات�املدرسة�
ً
عدد�سنوات�املدرسة�املتوقعة�لطفلة�في�سن�االلتحاق�باملدرسة�مقسوما

املتوقعة�للطفل�الذكر،�على�افتراض�أن�األمناط�السائدة�ملعدالت�االلتحاق�بحسب�الفئة�العمرية�

ستستمر�طوال�حياتهم.�مت�حساب�النسبة�على�النحو�التالي:�متوسط�سنوات�املدرسة�(إناث)�/�متوسط�

سنوات�املدرسة�(ذكور).

نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�5

الذكور�في�القوى�العاملة

منظمة�العمل�الدولية�

(2019) ILO

�على�نفس�
ً
،�مقسوما

ً
�فأكبر�الناشطات�اقتصاديا

ً
تقدير�منوذجي�لنسبة�السكان�اإلناث�البالغات��15عاما

النسبة�للرجال.�مت�حساب�النسبة�على�النحو�التالي:�معدل�مشاركة�اإلناث�في�القوى�العاملة�/�مشاركة�

الذكور�في�القوى�العاملة.

املقاعد�التي�تشغلها�النساء�5

في�البرملانات�الوطنية�(٪)

االحتاد�البرملاني�الدولي�

(2019) IPU

عدد�املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�املجالس�األحادية�أو�الدنيا�في�البرملانات�الوطنية،�كنسبة�مئوية�من�

جميع�املقاعد�املشغولة.�تشير�املقاعد�إلى�عدد�الواليات�البرملانية،�أو�عدد�أعضاء�البرملان.

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�5

املقّدر�للفرد،�اإلناث/�

الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�

الشرائية�للدوالر�األمريكي�

لعام�2011)

برنامج�األمم�املتحدة�

�2018) UNDPاإلمنائي�

بيانات�التنمية�البشرية)

�وإجمالي�الدخل�
ً
نسبة�أجور�اإلناث�إلى�الذكور؛�حصتا�اإلناث�والذكور�من�السكان�النشطني�اقتصاديا

القومي�(مع�تعادل�القوة�الشرائية�لعام�2011).�

امللحق�1-�مواصفات�املؤشر
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

معدل�الوفيات�دون�سن�3

اخلامسة�(لكل��1,000مولود�

حي)

(2019) UNICEF et. al.ملعدالت�الوفيات�حسب�العمر�في��
ً
احتمال�وفاة�الوليد�اجلديد�قبل�بلوغ�سن�اخلامسة،�إذا�كان�خاضعا

السنة�املحددة،�لكل��1,000مولود�حي.

معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل�3

�100,000نسمة)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

املعدل�امُلقّدر�حلاالت�السل�اجلديدة�واملنتكسة�في�سنة�معينة،�لكل��100,000شخص.�جميع�أشكال�

مرض�السل�مشمولة،�مبا�في�ذلك�حاالت�املصابني�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�(اإليدز).

اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�3

نقص�املناعة�البشرية/�

اإليدز�(لكل�1,000)

برنامج�األمم�املتحدة�

املشترك�املعني�بفيروس�

نقص�املناعة�البشرية�

(2018)

عدد�اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�بني�السكان�غير�املصابني�لكل��1,000من�السكان�

غير�املصابني�في�السنة�السابقة�لهذه�الفترة.

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�3

العمر�بسبب�أمراض�القلب�

واألوعية�الدموية�والسرطان�

والسكري�وأمراض�اجلهاز�

التنفسي�املزمنة�بني�السكان�

�(لكل��100,000
ً
بني�30-�70عاما

نسمة)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�أو�السرطان�أو�مرض�السكري�
ً
احتمال�الوفاة�بني�30-�70عاما

�والذين�
ً
أو�أمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة،�كنسبة�مئوية�من�األشخاص�البالغني�من�العمر��30عاما

سيموتون�قبل�بلوغهم�سن�السبعني�بسبب�هذه�األمراض،�مع�األخذ�بعني�االعتبار�معدالت�الوفيات�

احلالية�في�كل�فئة�عمرية�وأن�األفراد�لن�ميوتوا�من�أي�سبب�آخر�للوفاة�(مثل�اإلصابات�أو�فيروس�

نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز).

املعدل�املعياري�للوفيات�3

حسب�العمر�بسبب�تلوث�

الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�

املحيط�(لكل��100,000نسمة)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

معدل�الوفيات�الذي�يعزى�إلى�اآلثار�املشتركة�ألنواع�الوقود�املستخدمة�للطهو�املنزلي�وتلوث�الهواء�

�على�مجموع�السكان.
ً
اخلارجي�املحيط.�ُيحسب�كعدد�الوفيات�مقسوما

معدل�الوفيات�املرورية�3

(لكل��100,000نسمة)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

العدد�امُلقّدر�لإلصابات�القاتلة�عن�احلوادث�املرورية�لكل��100,000شخص.

العمر�املتوقع�عند�الوالدة�3

(بالسنوات)

منظمة�الصحة�العاملية�

(2019) WHO

متوسط�عدد�السنوات�املتوقع�أن�يعيشها�الشخص�”بصحة�كاملة“�مبراعاة�السنوات�التي�عاشها�دون�

التمتع�بالصحة�الكاملة�بسبب�املرض�أو�اإلصابة�أو�كالهما.�وهو�يضيف�متوسط�العمر�املتوقع�للحاالت�

الصحية�املختلفة،�مع�تعديله�لتوزيع�اخلطورة،�حيث�يسّجل�النتائج�الصحية�املميتة�وغير�املميتة�على�

مقياس�مختصر�ملتوسط�مستويات�صحة�السكان.

معدل�خصوبة�املراهقني�3

(املواليد�لكل��1,000امرأة�

(
ً
بني�15-�19عاما

برنامج�األمم�املتحدة�

(2019) UNDPاإلمنائي�

.
ً
عدد�الوالدات�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاما

الوالدات�حتت�إشراف�3

املختصني�الصحيني�املهرة�

(٪)

منظمة�اليونيسيف�

(2019) UNICEF

نسبة�الوالدات�التي�تتم�حتت�إشراف�أفراد�مدربني�على�توفير�اإلشراف�والرعاية�واملشورة�الضرورية�

للنساء�أثناء�احلمل�والوالدة�وفترة�ما�بعد�الوالدة؛�وإلمتام�عمليات�الوالدة�مبفردهم؛�ولرعاية�حديثي�

الوالدة.

نسبة�الرضع�الناجني�الذين�3

تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�

منظمة�الصحة�العاملية�(٪)

�WHO�and�UNICEF

(2019)

التغطية�الوطنية�امُلقّدرة�للتمنيع�الروتيني�للرضع،�كنسبة�مئوية�من�األطفال�الرضع�الباقني�على�قيد�

�والذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(اجلرعة�الثالثة�من�اللقاح�
ً
احلياة�دون��12شهرا

الثالثي�[اخلناق�والشاهوق�والكزاز]�واجلرعة�األولى�من�احلصبة).

مؤشر�تتبع�التغطية�3

الصحية�الشاملة�(100-0)

معهد�املقاييس�الصحية�

(2017) IMHEوالتقييم�

تغطية�اخلدمات�الصحية�األساسية،�كما�هو�محدد�في��9تداخالت�تتبعية�ومعدالت�الوفاة�موّحدة�

�للرعاية�الصحية�الشخصية.
ً
�خاضعا

ً
املخاطر�من�أصل��32سببا

الرفاهية�الذاتية�(متوسط�3

درجات�السلم،�10-0)

(2019) Gallup�،التقييم�الذاتي�الشخصي�للحياة،�حيث�ُيطلب�من�املستجيبني�تقييم�موقفهم�على�درجات�سلم�افتراضي

حيث�ميثل��0أسوأ�حياة�ممكنة�و�10أفضل�حياة�ممكنة.

انتشار�داء�السكري�3

(٪�من�السكان�البالغني�

(
ً
20-�79عاما

البنك�الدولي�

(مؤشرات�التنمية�

العاملية)�2019

�املصابني�مبرض�السكري�من�
ً
يشير�انتشار�مرض�السكري�إلى�النسبة�املئوية�لألشخاص�بني�20-�79عاما

النوع�األول�أو�الثاني.
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

معدالت�االنتحار�حسب�3

العمر�(لكل��100,000نسمة)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�هو�متوسط�مرجح�ملعدالت�الوفيات�بحسب�الفئة�العمرية�لكل�منظمة�الصحة�العاملية

ل�األوزان�نسب�األشخاص�في�الفئات�العمرية�املكافئة�لتعداد�السكان�
ّ
�100,000شخص،�حيث�متث

القياسي�لدى�منظمة�الصحة�العاملية.

صافي�معدل�االلتحاق�4

باملدارس�االبتدائية�(٪)

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

النسبة�املئوية�لألطفال�في�الفئة�العمرية�الرسمية�لسن�املدرسة�امللتحقون�بالتعليم�االبتدائي.

معدل�أمية�األشخاص�4

البالغني�من�العمر��24-15

�من�كال�اجلنسني�(٪)
ً
عاما

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

�الذين�ميكنهم�قراءة�وكتابة�وفهم�عبارة�بسيطة�قصيرة�ومفهومة�عن�
ً
نسبة�الشباب�بني�15-�24عاما

احلياة�اليومية.

معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�4

الدنيا�(٪)

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�كنسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالصف�األخير�من�التعليم�الثانوي�األدنى�

(التعليم�العام�وما�قبل�املهني).�ويتم�حسابه�على�أنه�عدد�امللتحقني�اجلدد�بالصف�األخير�من�املرحلة�

�على�عدد�السكان�في�سن�االلتحاق�بالصف�األخير�من�
ً
الثانوية�الدنيا،�بغض�النظر�عن�العمر،�مقسوما

املرحلة�الثانوية�الدنيا.

نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�4

بالتعليم�قبل�االبتدائي�

(٪�من�األطفال�في�سن�ما�

قبل�املدرسة)

معهد�منظمة�اليونسكو�

لإلحصاء�(2018)

إجمالي�التسجيل�في�مستوى�معني�من�التعليم�(ما�قبل�االبتدائي�أو�االبتدائي�أو�الثانوي�أو�العالي)،�

بغض�النظر�عن�العمر،�كنسبة�مئوية�من�السكان�في�سن�الدراسة�الرسمية�للمستوى�نفسه�من�التعليم.

نسبة�االلتحاق�باملدرسة�4

والتعليم�العالي�

(٪�من�اإلجمالي)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)

�
ً
نسبة�إجمالي�االلتحاق،�بغض�النظر�عن�العمر،�إلى�عدد�السكان�في�الفئة�العمرية�املكافئة�رسميا

�يتطلب�التعليم�العالي،�سواء�أكان�حتى�مستوى�البحوث�املتقدمة�أم�ال،�
ً
ملستوى�التعليم�املوّضح.�عادة

إكمال�التعليم�بنجاح�في�املرحلة�الثانوية�كحد�أدنى�للقبول.

البنك�الدولي�(مؤشر�درجات�االختبار�القياسية4

رأس�املال�البشري)

تقوم�قاعدة�البيانات�بتوحيد�النتائج�عبر�أبرز�برامج�االختبارات�الدولية�لتحصيل�الطالب،�والتي�يتم�

قياسها�بوحدات�مكافئة�الختبار�االجتاهات�في�الدراسة�العاملية�للرياضيات�TIMMS،�حيث�تكون��300احلد�

�من�عام�2018.
ً
.�يتم�استخدام�أحدث�التقديرات�اعتبارا

ً
�متقدما

ً
عتبر��625حتصيال

ُ
األدنى�للتحصيل�وت

املطالبة�بتنظيم�لألسرة�5

مبني�على�الطرق�احلديثة�

(٪�النساء�املتزوجات�أو�

املرتبطات�الالئي�تتراوح�

أعمارهن�بني�49-15):

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

(2018) UNDESAاملتحدة�

رحت�وسائل�منع�احلمل�
ُ
النسبة�املئوية�للنساء�في�سن�اإلجناب،�سواٌء�املتزوجات�أم�املرتبطات،�الالئي�ط

�ملطالباتهن�بتنظيم�األسرة.
ً
احلديثة�ألجلهن�نظرا

نسبة�متوسط�سنوات�5

الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�

في�الفئة�العمرية��25سنة�

فأكبر�

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

�على�عدد�سنوات�املدرسة�
ً
عدد�سنوات�املدرسة�املتوقعة�لطفلة�في�سن�االلتحاق�باملدرسة�مقسوما

املتوقعة�للطفل�الذكر،�على�افتراض�أن�األمناط�السائدة�ملعدالت�االلتحاق�بحسب�الفئة�العمرية�

ستستمر�طوال�حياتهم.�مت�حساب�النسبة�على�النحو�التالي:�متوسط�سنوات�املدرسة�(إناث)�/�متوسط�

سنوات�املدرسة�(ذكور).

نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�5

الذكور�في�القوى�العاملة

منظمة�العمل�الدولية�

(2019) ILO

�على�نفس�
ً
،�مقسوما

ً
�فأكبر�الناشطات�اقتصاديا

ً
تقدير�منوذجي�لنسبة�السكان�اإلناث�البالغات��15عاما

النسبة�للرجال.�مت�حساب�النسبة�على�النحو�التالي:�معدل�مشاركة�اإلناث�في�القوى�العاملة�/�مشاركة�

الذكور�في�القوى�العاملة.

املقاعد�التي�تشغلها�النساء�5

في�البرملانات�الوطنية�(٪)

االحتاد�البرملاني�الدولي�

(2019) IPU

عدد�املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�املجالس�األحادية�أو�الدنيا�في�البرملانات�الوطنية،�كنسبة�مئوية�من�

جميع�املقاعد�املشغولة.�تشير�املقاعد�إلى�عدد�الواليات�البرملانية،�أو�عدد�أعضاء�البرملان.

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�5

املقّدر�للفرد،�اإلناث/�

الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�

الشرائية�للدوالر�األمريكي�

لعام�2011)

برنامج�األمم�املتحدة�

�2018) UNDPاإلمنائي�

بيانات�التنمية�البشرية)

�وإجمالي�الدخل�
ً
نسبة�أجور�اإلناث�إلى�الذكور؛�حصتا�اإلناث�والذكور�من�السكان�النشطني�اقتصاديا

القومي�(مع�تعادل�القوة�الشرائية�لعام�2011).�

امللحق�1-�مواصفات�املؤشر
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

5�
ً
النساء�بني��20و�24عاما

الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�

ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن�15.منظمة�اليونيسيف
ً
النسبة�املئوية�للنساء�بني�20-�24عاما

نسبة�النساء�في�املناصب�5

الوزارية�(٪)

البنك�الدولي�من�االحتاد�

 (IPU)�،البرملاني�الدولي

Women in Politics

النساء�في�املناصب�الوزارية�هي�نسبة�مشاركة�النساء�في�املناصب�الوزارية�أو�ما�يكافئها�(مبا�في�ذلك�

نواب�رؤساء�الوزراء)�في�احلكومة.�يتم�تضمني�رؤساء�الوزراء�/�رؤساء�احلكومات�باعتبارهم�يشغلون�

مناصب�وزارية.�يستبعد�نواب�الرئيس�ورؤساء�الوكاالت�احلكومية�أو�العامة.

إجازة�األمومة�اإللزامية�5

مدفوعة�األجر�(باأليام)

برنامج�األمم�املتحدة�

�2018) UNDPاإلمنائي�

بيانات�التنمية�البشرية)

احلد�األدنى�اإللزامي�لعدد�األيام�التقوميية�التي�يجب�أن�تدفعها�احلكومة�أو�صاحب�العمل�أو�كالهما�

مبوجب�القانون.�يشير�إلى�اإلجازة�املتعلقة�بوالدة�الطفل�والتي�ال�تتوفر�سوى�لألم؛�وال�تشمل�اإلجازة�

رعاية�الوالدين�املتاحة�لكال�الوالدين.

السكان�الذين�يستخدمون�6

خدمات�مياه�الشرب�

األساسية�على�األقل�(٪)

برنامج�رصد�قطاع�

املياه�واملرافق�الصحية�

املشترك�بني�منظمة�

الصحة�العاملية�

(2019) JMPواليونيسيف�

النسبة�املئوية�للسكان�الذين�يستخدمون�خدمة�أساسية�واحدة�على�األقل؛�مثل:�مياه�الشرب�من�مصدر�

،�مبا�في�ذلك�طابور�
ً
�وإيابا

ً
ُمحّسن،�شريطة�أال�يكون�وقت�احلصول�عليه�أكثر�من��30دقيقة�للرحلة�ذهابا

االنتظار.�

السكان�الذين�يستخدمون�6

خدمات�الصرف�الصحي�

األساسية�على�األقل�(٪)

برنامج�رصد�قطاع�

املياه�واملرافق�الصحية�

املشترك�بني�منظمة�

الصحة�العاملية�

(2019) JMPواليونيسيف�

النسبة�املئوية�للسكان�الذين�يستخدمون�خدمة�صرف�صحي�أساسية�واحدة�على�األقل،�أي�مرفق�

صرف�صحي�ُمحّسن�ال�تشاركهم�فيه�أسر�أخرى.�

سحب�املياه�العذبة،�6�٪

من�إجمالي�موارد�املياه�

املتجددة

منظمة�األغذية�والزراعة�

(2019) FAO

إجمالي�عمليات�سحب�املياه�العذبة�من�مصادر�متجددة،�دون�حساب�خسائر�التبخر�من�أحواض�

التخزين،�مقسومة�على�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة�املتاحة.�يشمل�السحب�على�حد�سواٍء�سحب�املياه�

السطحية�وسحب�املياه�اجلوفية.

استنفاد�املياه�اجلوفية�6

املستوردة�(متر3/سنة/فرد)

(2017) .Dalin et alالواردات�من�استنزاف�املياه�اجلوفية�جزٌء�ال�يتجزأ�من�جتارة�املحاصيل�الدولية.�تستند�التقديرات�إلى�

مجموعة�من�التقديرات�العاملية�اخلاصة�باملحاصيل�الستخراج�املياه�اجلوفية�غير�املتجددة�والبيانات�

الدولية�لتجارة�األغذية.�مت�حساب�هذا�املؤشر�من�خالل�جتميع�بيانات�االستيراد�الثنائية�في�خانة�

الدرجة�العامة�للبلد،�والتعبير�عنها�من�حيث�نصيب�الفرد.

معاجلة�املياه�املستعملة�في�6

األنشطة�البشرية�(٪)

�EPIمؤشر�األداء�البيئي�

(2018)

النسبة�املئوية�للمياه�املستعملة�التي�مت�جمعها�أو�توليدها�أو�إنتاجها�والتي�تتم�معاجلتها�أو�تطبيعها�

بواسطة�السكان�املتصلني�مبرافق�معاجلة�املياه�املستعملة�املركزية.�مت�حساب�الدرجات�من�خالل�ضرب�

القيم�اإلجمالية�ملعاجلة�املياه�املستعملة،�بناًء�على�متوسطات�عشرية،�مع�قيم�توصيل�الصرف�الصحي�

للوصول�إلى�النسبة�اإلجمالية�الكلية�للمياه�املستعملة�املعاجلة.

درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�6

للموارد�املائية�(٪)

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

�/�UN�DESAاملتحدة�

إحصائيات�األمم�املتحدة�

UN�Stats

�قياس�درجة�مؤشر�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(IWRM)،�والذي�ُيقاس�بالنسبة�
ً
يتم�حاليا

املئوية�من�صفر�(لم�يبدأ�التنفيذ�بعد)�إلى��100(مت�تنفيذها�بالكامل)�من�حيث�مختلف�مراحل�التطوير�

.(IWRM)والتنفيذ�لإلدارة�املتكاملة�املوارد�املائية�

معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�6

املياه�غير�اآلمنة�والصرف�

الصحي�غير�اآلمن�وغياب�

النظافة�

(لكل��100,000نسمة)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)�2019

معدل�الوفيات�املنسوب�إلى�املياه�غير�اآلمنة�واملرافق�الصحية�غير�اآلمنة�وغياب�النظافة�هو�عدد�

عزى�إلى�املياه�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�ونقص�النظافة�الصحية،�بالتركيز�على�عدم�
ُ
الوفيات�التي�ت

حسب�معدالت�
ُ
كفاية�خدمات�توفير�املياه�والصرف�الصحي�والنظافة�الصحية�لكل��100,000نسمة.�ت

الوفاة�بقسمة�عدد�الوفيات�على�مجموع�السكان.�في�هذا�التقدير،�ال�ُيراعى�سوى�تأثير�أمراض�

اإلسهال�وعدوى�األمعاء�بالدودة�األسطوانية�وسوء�التغذية�بالبروتني�والطاقة.

احلصول�على�الكهرباء�(7�٪

من�السكان)

الطاقة�املستدامة�للجميع�

(2019) SE4All

النسبة�املئوية�ملجموع�السكان�الذين�يحصلون�على�الكهرباء.
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

الوصول�إلى�مصادر�الوقود�7

النظيف�والتكنولوجيا�

ألغراض�الطهي�(٪�من�

السكان)

الطاقة�املستدامة�للجميع�

(2019) SE4All

النسبة�املئوية�ملجموع�السكان�الذين�يستخدمون�في�املقام�األول�الوقود�والتقنيات�النظيفة�للطهو.�

مبوجب�املبادئ�التوجيهية�ملنظمة�الصحة�العاملية،�يتم�استبعاد�الكيروسني�من�وقود�الطهو�النظيف.

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�7

الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�

إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�

مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�

تيراواط/ساعة)

الوكالة�الدولية�للطاقة�

(2016) IEA

مقياس�لكثافة�الكربون�في�إنتاج�الطاقة،�يتم�حسابه�بقسمة�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�من�احتراق�

الوقود�إلنتاج�الكهرباء.�مت�حساب�هذا�املؤشر�بقسمة�البيانات�الوطنية�عن�”إجمالي�انبعاثات�ثاني�

أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�احتراق�الوقود�إلنتاج�الكهرباء�واحلرارة�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�

الكربون)“�على�”إنتاج�الكهرباء�(تيراواط/ساعة)“.

إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�7

متجددة�(٪�من�إجمالي�

إنتاج�الكهرباء)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)

د�من�الكهرباء�من�محطات�توليد�الطاقة�املتجددة�من�إجمالي�الكهرباء�
ّ
الكهرباء�املتجددة�هي�اجلزء�املول

دة�من�جميع�أنواع�محطات�توليد�الطاقة.
ّ
املول

مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�7

األولية�(ميجاجول/إجمالي�

الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�

القوة�الشرائية�للدوالر�

األمريكي�لعام�2011،�

متوسط��5سنوات)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)

مستوى�كثافة�الطاقة�في�الطاقة�األولية�هو�النسبة�بني�إمدادات�الطاقة�وإجمالي�الناجت�املحلي�امُلقاس�

�على�مقدار�الطاقة�املستخدمة�إلنتاج�وحدة�واحدة�
ً
عد�كثافة�الطاقة�مؤشرا

ُ
بتعادل�القوة�الشرائية.�ت

من�املخرجات�االقتصادية.�وتشير�النسبة�األقل�إلى�أنه�يتم�استخدام�طاقة�أقل�إلنتاج�وحدة�مخرجات�

واحدة.

�ملستويات�الدخل�(املتوقع�أن�تنخفض�معدالت�منو�الدول�البنك�الدولي�(2019)النمو�املعدل�(٪)8
ً
معدل�منو�إجمالي�الناجت�املحلي�املعّدل�وفقا

الغنية)،�ويتم�التعبير�عنه�بالنسبة�إلى�أداء�النمو�في�الواليات�املتحدة.�إجمالي�الناجت�املحلي�هو�القيمة�

اإلجمالية�املضافة�بواسطة�جميع�املنتجني�املؤثرين�في�االقتصاد،�باإلضافة�إلى�أي�ضرائب�على�

�منها�أي�دعم�أو�إعانات�غير�ُمدرجة�في�قيمة�املنتجات.
ً
املنتجات�مطروحا

�فأكبر)�8
ً
البالغون�(�15عاما

�في�
ً
الذين�ميتلكون�حسابا

بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�

أو�مع�شركة�خلدمات�

األموال�عبر�الهاتف�

املحمول�(٪)

�Demirguc-Kunt et al.,

2019

�(مبفردهم�أو�مع�شخص�آخر)�
ً
�فأكبر،�الذين�قالوا�إنهم�ميتلكون�حسابا

ً
النسبة�املئوية�للبالغني،��15عاما

�خدمة�مالية�عبر�
ً
في�أحد�البنوك�أو�أي�نوع�آخر�من�املؤسسات�املالية،�أو�الذين�استخدموا�شخصيا

�املاضية.
ً
الهاتف�املحمول�خالل�الـ�12شهرا

معدل�البطالة�(٪�من�8

إجمالي�القوى�العاملة)

منظمة�العمل�الدولية�

(2019) ILO

�ولكنها�مستعدة�للعمل�وتنشط�في�البحث�عنه.�يعّبر�املؤشر�عن�
ً
نصيب�القوى�العاملة�التي�ال�تعمل�حاليا

عجز�االقتصاد�عن�توفير�فرص�عمل�لألشخاص�الذين�يرغبون�في�العمل�ولكنهم�ال�يحصلون�عليه.

احلوادث�القاتلة�املرتبطة�8

بالعمل�في�الواردات�

(الوفيات�لكل�100,000)

(2017) Alsamawi et alحسب�باستخدام�ملحقات�جلدول�املدخالت�
ُ
احلوادث�املميتة�املرتبطة�بالعمل�في�البضائع�املستوردة.�ت

واملخرجات�متعددة�األقاليم.

حرية�العمل�هو�مقياس�كمي�يراعي�اجلوانب�املختلفة�لإلطار�القانوني�والتشريعي�لسوق�العمل�في�مؤسسة�التراثدرجة�حرية�العمل8

البلد،�مبا�في�ذلك�اللوائح�املتعلقة�باحلد�األدنى�لألجور،�والقوانني�التي�متنع�تسريح�العمال،�ومتطلبات�

الفصل�الوظيفي،�والقيود�التنظيمية�القابلة�للقياس�على�التوظيف�وساعات�العمل.�هناك�ستة�عوامل�

كمية�موزونة�بالتساوي،�مع�اعتبار�أن�لكل�منها�السدس�في�عنصر�حرية�العمل:�نسبة�احلد�األدنى�

لألجور�إلى�متوسط�القيمة�املضافة�لكل�عامل،�والعائق�أمام�توظيف�عمال�إضافيني،�وعدم�مرونة�

ساعات�العمل،�وصعوبة�فصل�املوظفني�الزائدين�عن�احلاجة،�وفترة�اإلشعار�بالفصل�املنصوص�عليها�

.(https://www.heritage.org/index/labor-freedom)ومستحقات�الفصل�اإللزامية��،
ً
قانونا

البطالة،�إجمالي�الشباب�8

(٪�من�إجمالي�القوى�

العاملة�من�الفئة�العمرية�

15-�24سنة)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)

�دون�عمل�ولكنهم�مستعدون�للعمل�
ً
تشير�بطالة�الشباب�إلى�جزء�من�القوى�العاملة�بني�15-�24عاما

ويبحثون�عنه.�وتختلف�تعريفات�القوى�العاملة�والبطالة�حسب�البلد.

امللحق�1-�مواصفات�املؤشر
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

5�
ً
النساء�بني��20و�24عاما

الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�

ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن�15.منظمة�اليونيسيف
ً
النسبة�املئوية�للنساء�بني�20-�24عاما

نسبة�النساء�في�املناصب�5

الوزارية�(٪)

البنك�الدولي�من�االحتاد�

 (IPU)�،البرملاني�الدولي

Women in Politics

النساء�في�املناصب�الوزارية�هي�نسبة�مشاركة�النساء�في�املناصب�الوزارية�أو�ما�يكافئها�(مبا�في�ذلك�

نواب�رؤساء�الوزراء)�في�احلكومة.�يتم�تضمني�رؤساء�الوزراء�/�رؤساء�احلكومات�باعتبارهم�يشغلون�

مناصب�وزارية.�يستبعد�نواب�الرئيس�ورؤساء�الوكاالت�احلكومية�أو�العامة.

إجازة�األمومة�اإللزامية�5

مدفوعة�األجر�(باأليام)

برنامج�األمم�املتحدة�

�2018) UNDPاإلمنائي�

بيانات�التنمية�البشرية)

احلد�األدنى�اإللزامي�لعدد�األيام�التقوميية�التي�يجب�أن�تدفعها�احلكومة�أو�صاحب�العمل�أو�كالهما�

مبوجب�القانون.�يشير�إلى�اإلجازة�املتعلقة�بوالدة�الطفل�والتي�ال�تتوفر�سوى�لألم؛�وال�تشمل�اإلجازة�

رعاية�الوالدين�املتاحة�لكال�الوالدين.

السكان�الذين�يستخدمون�6

خدمات�مياه�الشرب�

األساسية�على�األقل�(٪)

برنامج�رصد�قطاع�

املياه�واملرافق�الصحية�

املشترك�بني�منظمة�

الصحة�العاملية�

(2019) JMPواليونيسيف�

النسبة�املئوية�للسكان�الذين�يستخدمون�خدمة�أساسية�واحدة�على�األقل؛�مثل:�مياه�الشرب�من�مصدر�

،�مبا�في�ذلك�طابور�
ً
�وإيابا

ً
ُمحّسن،�شريطة�أال�يكون�وقت�احلصول�عليه�أكثر�من��30دقيقة�للرحلة�ذهابا

االنتظار.�

السكان�الذين�يستخدمون�6

خدمات�الصرف�الصحي�

األساسية�على�األقل�(٪)

برنامج�رصد�قطاع�

املياه�واملرافق�الصحية�

املشترك�بني�منظمة�

الصحة�العاملية�

(2019) JMPواليونيسيف�

النسبة�املئوية�للسكان�الذين�يستخدمون�خدمة�صرف�صحي�أساسية�واحدة�على�األقل،�أي�مرفق�

صرف�صحي�ُمحّسن�ال�تشاركهم�فيه�أسر�أخرى.�

سحب�املياه�العذبة،�6�٪

من�إجمالي�موارد�املياه�

املتجددة

منظمة�األغذية�والزراعة�

(2019) FAO

إجمالي�عمليات�سحب�املياه�العذبة�من�مصادر�متجددة،�دون�حساب�خسائر�التبخر�من�أحواض�

التخزين،�مقسومة�على�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة�املتاحة.�يشمل�السحب�على�حد�سواٍء�سحب�املياه�

السطحية�وسحب�املياه�اجلوفية.

استنفاد�املياه�اجلوفية�6

املستوردة�(متر3/سنة/فرد)

(2017) .Dalin et alالواردات�من�استنزاف�املياه�اجلوفية�جزٌء�ال�يتجزأ�من�جتارة�املحاصيل�الدولية.�تستند�التقديرات�إلى�

مجموعة�من�التقديرات�العاملية�اخلاصة�باملحاصيل�الستخراج�املياه�اجلوفية�غير�املتجددة�والبيانات�

الدولية�لتجارة�األغذية.�مت�حساب�هذا�املؤشر�من�خالل�جتميع�بيانات�االستيراد�الثنائية�في�خانة�

الدرجة�العامة�للبلد،�والتعبير�عنها�من�حيث�نصيب�الفرد.

معاجلة�املياه�املستعملة�في�6

األنشطة�البشرية�(٪)

�EPIمؤشر�األداء�البيئي�

(2018)

النسبة�املئوية�للمياه�املستعملة�التي�مت�جمعها�أو�توليدها�أو�إنتاجها�والتي�تتم�معاجلتها�أو�تطبيعها�

بواسطة�السكان�املتصلني�مبرافق�معاجلة�املياه�املستعملة�املركزية.�مت�حساب�الدرجات�من�خالل�ضرب�

القيم�اإلجمالية�ملعاجلة�املياه�املستعملة،�بناًء�على�متوسطات�عشرية،�مع�قيم�توصيل�الصرف�الصحي�

للوصول�إلى�النسبة�اإلجمالية�الكلية�للمياه�املستعملة�املعاجلة.

درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�6

للموارد�املائية�(٪)

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

�/�UN�DESAاملتحدة�

إحصائيات�األمم�املتحدة�

UN�Stats

�قياس�درجة�مؤشر�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(IWRM)،�والذي�ُيقاس�بالنسبة�
ً
يتم�حاليا

املئوية�من�صفر�(لم�يبدأ�التنفيذ�بعد)�إلى��100(مت�تنفيذها�بالكامل)�من�حيث�مختلف�مراحل�التطوير�

.(IWRM)والتنفيذ�لإلدارة�املتكاملة�املوارد�املائية�

معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�6

املياه�غير�اآلمنة�والصرف�

الصحي�غير�اآلمن�وغياب�

النظافة�

(لكل��100,000نسمة)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)�2019

معدل�الوفيات�املنسوب�إلى�املياه�غير�اآلمنة�واملرافق�الصحية�غير�اآلمنة�وغياب�النظافة�هو�عدد�

عزى�إلى�املياه�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�ونقص�النظافة�الصحية،�بالتركيز�على�عدم�
ُ
الوفيات�التي�ت

حسب�معدالت�
ُ
كفاية�خدمات�توفير�املياه�والصرف�الصحي�والنظافة�الصحية�لكل��100,000نسمة.�ت

الوفاة�بقسمة�عدد�الوفيات�على�مجموع�السكان.�في�هذا�التقدير،�ال�ُيراعى�سوى�تأثير�أمراض�

اإلسهال�وعدوى�األمعاء�بالدودة�األسطوانية�وسوء�التغذية�بالبروتني�والطاقة.

احلصول�على�الكهرباء�(7�٪

من�السكان)

الطاقة�املستدامة�للجميع�

(2019) SE4All

النسبة�املئوية�ملجموع�السكان�الذين�يحصلون�على�الكهرباء.
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امللحق�1-�مواصفات�املؤشر

هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

الوصول�إلى�مصادر�الوقود�7

النظيف�والتكنولوجيا�

ألغراض�الطهي�(٪�من�

السكان)

الطاقة�املستدامة�للجميع�

(2019) SE4All

النسبة�املئوية�ملجموع�السكان�الذين�يستخدمون�في�املقام�األول�الوقود�والتقنيات�النظيفة�للطهو.�

مبوجب�املبادئ�التوجيهية�ملنظمة�الصحة�العاملية،�يتم�استبعاد�الكيروسني�من�وقود�الطهو�النظيف.

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�7

الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�

إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�

مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�

تيراواط/ساعة)

الوكالة�الدولية�للطاقة�

(2016) IEA

مقياس�لكثافة�الكربون�في�إنتاج�الطاقة،�يتم�حسابه�بقسمة�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�من�احتراق�

الوقود�إلنتاج�الكهرباء.�مت�حساب�هذا�املؤشر�بقسمة�البيانات�الوطنية�عن�”إجمالي�انبعاثات�ثاني�

أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�احتراق�الوقود�إلنتاج�الكهرباء�واحلرارة�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�

الكربون)“�على�”إنتاج�الكهرباء�(تيراواط/ساعة)“.

إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�7

متجددة�(٪�من�إجمالي�

إنتاج�الكهرباء)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)

د�من�الكهرباء�من�محطات�توليد�الطاقة�املتجددة�من�إجمالي�الكهرباء�
ّ
الكهرباء�املتجددة�هي�اجلزء�املول

دة�من�جميع�أنواع�محطات�توليد�الطاقة.
ّ
املول

مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�7

األولية�(ميجاجول/إجمالي�

الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�

القوة�الشرائية�للدوالر�

األمريكي�لعام�2011،�

متوسط��5سنوات)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)

مستوى�كثافة�الطاقة�في�الطاقة�األولية�هو�النسبة�بني�إمدادات�الطاقة�وإجمالي�الناجت�املحلي�امُلقاس�

�على�مقدار�الطاقة�املستخدمة�إلنتاج�وحدة�واحدة�
ً
عد�كثافة�الطاقة�مؤشرا

ُ
بتعادل�القوة�الشرائية.�ت

من�املخرجات�االقتصادية.�وتشير�النسبة�األقل�إلى�أنه�يتم�استخدام�طاقة�أقل�إلنتاج�وحدة�مخرجات�

واحدة.

�ملستويات�الدخل�(املتوقع�أن�تنخفض�معدالت�منو�الدول�البنك�الدولي�(2019)النمو�املعدل�(٪)8
ً
معدل�منو�إجمالي�الناجت�املحلي�املعّدل�وفقا

الغنية)،�ويتم�التعبير�عنه�بالنسبة�إلى�أداء�النمو�في�الواليات�املتحدة.�إجمالي�الناجت�املحلي�هو�القيمة�

اإلجمالية�املضافة�بواسطة�جميع�املنتجني�املؤثرين�في�االقتصاد،�باإلضافة�إلى�أي�ضرائب�على�

�منها�أي�دعم�أو�إعانات�غير�ُمدرجة�في�قيمة�املنتجات.
ً
املنتجات�مطروحا

�فأكبر)�8
ً
البالغون�(�15عاما

�في�
ً
الذين�ميتلكون�حسابا

بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�

أو�مع�شركة�خلدمات�

األموال�عبر�الهاتف�

املحمول�(٪)

�Demirguc-Kunt et al.,

2019

�(مبفردهم�أو�مع�شخص�آخر)�
ً
�فأكبر،�الذين�قالوا�إنهم�ميتلكون�حسابا

ً
النسبة�املئوية�للبالغني،��15عاما

�خدمة�مالية�عبر�
ً
في�أحد�البنوك�أو�أي�نوع�آخر�من�املؤسسات�املالية،�أو�الذين�استخدموا�شخصيا

�املاضية.
ً
الهاتف�املحمول�خالل�الـ�12شهرا

معدل�البطالة�(٪�من�8

إجمالي�القوى�العاملة)

منظمة�العمل�الدولية�

(2019) ILO

�ولكنها�مستعدة�للعمل�وتنشط�في�البحث�عنه.�يعّبر�املؤشر�عن�
ً
نصيب�القوى�العاملة�التي�ال�تعمل�حاليا

عجز�االقتصاد�عن�توفير�فرص�عمل�لألشخاص�الذين�يرغبون�في�العمل�ولكنهم�ال�يحصلون�عليه.

احلوادث�القاتلة�املرتبطة�8

بالعمل�في�الواردات�

(الوفيات�لكل�100,000)

(2017) Alsamawi et alحسب�باستخدام�ملحقات�جلدول�املدخالت�
ُ
احلوادث�املميتة�املرتبطة�بالعمل�في�البضائع�املستوردة.�ت

واملخرجات�متعددة�األقاليم.

حرية�العمل�هو�مقياس�كمي�يراعي�اجلوانب�املختلفة�لإلطار�القانوني�والتشريعي�لسوق�العمل�في�مؤسسة�التراثدرجة�حرية�العمل8

البلد،�مبا�في�ذلك�اللوائح�املتعلقة�باحلد�األدنى�لألجور،�والقوانني�التي�متنع�تسريح�العمال،�ومتطلبات�

الفصل�الوظيفي،�والقيود�التنظيمية�القابلة�للقياس�على�التوظيف�وساعات�العمل.�هناك�ستة�عوامل�

كمية�موزونة�بالتساوي،�مع�اعتبار�أن�لكل�منها�السدس�في�عنصر�حرية�العمل:�نسبة�احلد�األدنى�

لألجور�إلى�متوسط�القيمة�املضافة�لكل�عامل،�والعائق�أمام�توظيف�عمال�إضافيني،�وعدم�مرونة�

ساعات�العمل،�وصعوبة�فصل�املوظفني�الزائدين�عن�احلاجة،�وفترة�اإلشعار�بالفصل�املنصوص�عليها�

.(https://www.heritage.org/index/labor-freedom)ومستحقات�الفصل�اإللزامية��،
ً
قانونا

البطالة،�إجمالي�الشباب�8

(٪�من�إجمالي�القوى�

العاملة�من�الفئة�العمرية�

15-�24سنة)

البنك�الدولي�(مؤشرات�

التنمية�العاملية)

�دون�عمل�ولكنهم�مستعدون�للعمل�
ً
تشير�بطالة�الشباب�إلى�جزء�من�القوى�العاملة�بني�15-�24عاما

ويبحثون�عنه.�وتختلف�تعريفات�القوى�العاملة�والبطالة�حسب�البلد.

امللحق�1-�مواصفات�املؤشر
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

درجة�سهولة�بدء�عمل�8

جديد

البنك�الدولي�(ممارسة�

أنشطة�األعمال)

�وتشغيلها�بشكل�رسمي�(عدد�اإلجراءات)،�والوقت�الالزم�
ً
اإلجراءات�الالزمة�لتأسيس�شركة�قانونيا

إلكمال�كل�إجراء�(األيام�التقوميية)،�والتكلفة�املطلوبة�إلكمال�كل�إجراء�(النسبة�املئوية�من�الدخل�

للفرد)،�واحلد�األدنى�لرأس�املال�املدفوع�(٪�من�دخل�الفرد)

مؤشر�تركيز�املنتج،�8

الصادرات

إحصائيات�مؤمتر�األمم�

املتحدة�للتجارة�والتنمية�

UNCTAD

�مبؤشر�Herfindahl-Hirschmann (Product HHI)،�هو�مقياس�لدرجة�تركيز�
ً
مؤشر�التركيز،�املسمى�أيضا

املنتج.�يوضح�مؤشر�تركيز�الصادرات�إلى�أي�درجة�تتركز�صادرات�االقتصادات�املتطورة�على�عدد�قليل�

�بني�العديد�من�املنتجات.
ً
�من�توزيعها�بطريقة�أكثر�جتانسا

ً
من�املنتجات�بدال

السكان�الذين�يستخدمون�9

اإلنترنت�(٪)

االحتاد�الدولي�

(2019) ITUلالتصاالت�

النسبة�املئوية�إلجمالي�السكان�الذين�استخدموا�اإلنترنت�من�أي�موقع�خالل�األشهر�الثالثة�املاضية.�

وميكن�أن�يكون�الوصول�عبر�شبكة�ثابتة�أو�جّوالة.

اشتراكات�النطاق�العريض�9

لألجهزة�اجلّوالة�

(لكل��100نسمة)

االحتاد�الدولي�

(2019) ITUلالتصاالت�

النسبة�املئوية�إلجمالي�السكان�الذين�استخدموا�اإلنترنت�من�أي�موقع�خالل�األشهر�الثالثة�املاضية�

عبر�شبكة�جّوالة.

مؤشر�أداء�اخلدمات�9

اللوجستية:�جودة�التجارة�

والبنية�األساسية�املتعلقة�

بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�

5=عالية)

تقييم�املتوسط�القائم�على�املسوح�جلودة�البنية�األساسية�املتعلقة�بالتجارة�والنقل،�مثل:�املوانئ�والطرق�البنك�الدولي�(2018)

والسكك�احلديدية�وتكنولوجيا�املعلومات،�على�مقياس�من��1(األسوأ)�إلى��5(األفضل).

عدد�مقاالت�الدوريات�9

العلمية�والتقنية�

(لكل��1,000نسمة)

املؤسسة�الوطنية�للعلوم�

(2019)

عدد�مقاالت�الدورّيات�العلمية�والتقنية�املنشورة،�والتي�يغطيها�مؤشر�االقتباس�العلمي�(SCI)�أو�مؤشر�

االقتباس�في�العلوم�االجتماعية�(SSCI).�يتم�إحصاء�املقاالت�وتعيينها�إلى�بلٍد�بناًء�على�عنوان(عناوين)�

املؤسسة�املدرج�في�املقالة.�وقد�مت�اإلبالغ�عن�البيانات�على�مستوى�الفرد.

نفقات�البحوث�والتطوير�9

(٪�من�إجمالي�الناجت�

املحلي)

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

إجمالي�اإلنفاق�املحلي�على�البحوث�العلمية�والتطوير�التجريبي�(R&D)�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�الناجت�

املحلي.�افترضنا�غياب�نفقات�البحوث�والتطوير�للبلدان�منخفضة�الدخل�التي�لم�تبلغ�عن�أي�بيانات�

لهذا�املتغير.�

انبعاثات�ثاني�أكسيد�9

الكربون�لكل�وحدة�من�

القيمة�املضافة�التصنيعية�

(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�

الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�

بالسعر�الثابت�لعام�2010)

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

�/�UN�DESAاملتحدة�

إحصائيات�األمم�املتحدة�

UN�Stats

تقيس�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�

أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)�كثافة�الكربون�في�املخرجات�االقتصادية�

التصنيعية،�وتنتج�اجتاهاتها�عن�التغيرات�في�متوسط�كثافة�الكربون�ملزيج�الطاقة�املستخدم،�في�قطاع�

التصنيع،�في�كفاءة�استخدام�الطاقة�بتقنيات�اإلنتاج�في�كل�قطاع�فرعي،�وفي�القيمة�االقتصادية�

ملختلف�املخرجات.

مت�تعديل�معامل�جيني�10

ألعلى�دخل�(100-1):

 Chandy, L., Seidel B.,

2017

مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�الدخول�غير�معروفة�املصدر�في�استطالعات�األسر.�يأخذ�هذا�املؤشر�

.2017 Chandy, L., Seidel B.,متوسط�معامل�جيني�غير�املعدل�ومعامل�جيني�املعدل�حسب�حسابات�

املتوسط�السنوي�لتركيز�11

اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�

�(PM2٫5)عن��2٫5ميكرون�

(ميكروغرام/�م3)

معهد�املقاييس�الصحية�

(2017) IHMEوالتقييم�

ُيقاس�تلوث�الهواء�مبتوسط�التركيز�السنوي�امُلرّجح�حسب�التعداد�السكاني�للجسيمات�التي�يقل�قطرها�

عن��2٫5ميكرون�(PM2٫5)�لسكان�احلضر�في�بلد�من�البلدان.��PM2٫5هي�جزيئات�معلقة�يقل�قطرها�

الديناميكي�الهوائي�عن��2٫5ميكرون،�والتي�ميكنها�اختراق�أعماق�اجلهاز�التنفسي�وميكن�أن�تسبب�

�صحية�شديدة.
ً
أضرارا

الرضا�عن�املواصالت�11

العامة�(٪)

(2019) Gallupالنسبة�املئوية�للسكان�املشمولني�في�االستطالع�والذين�أجابوا�بـ“نعم“�على�السؤال�”في�املدينة�أو�

املنطقة�التي�تعيش�بها،�هل�أنت�راٍض�أم�غير�راٍض�عن�أنظمة�النقل�العام؟“.

النفايات�اإللكترونية�12

الناجتة�(كجم/فرد)

معهد�الدراسات�املتقدمة�

التابع�جلامعة�األمم�

(2017) UNU-IASاملتحدة�

ّدرت�على�
ُ
النفايات�الناجمة�عن�األجهزة�الكهربائية�واإللكترونية�التي�يتم�إنتاجها،�بالكيلوغرام�للفرد.�ق

أساس�أرقام�اإلنتاج�املحلي،�والواردات،�والصادرات�من�املنتجات�اإللكترونية،�فضال�عن�بيانات�عمر�

املنتج.

انبعاثات�ثاني�أكسيد�12

الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�

(كجم/فرد)

(2017) Zhang et. al.انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكبريت�املرتبطة�بإنتاج�السلع�واخلدمات،�والتي�يتم�تصديرها�أو�استهالكها�

�وكذلك�في�املناطق�املجاورة،�بسبب�النقل�
ً
.�اآلثار�الصحية�لتلوث�الهواء�اخلارجي�ملموسة�محليا

ً
محليا

اجلوي�للملّوثات�عبر�احلدود.
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

انبعاثات�ثاني�أكسيد�12

الكربون�املستوردة�(كجم/

فرد)�

(2017) Zhang et. al.صافي�واردات�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكبريت�املرتبطة�بالتجارة�في�السلع�واخلدمات.�وهي�لها�آثار�

صحية�بالغة،�ومن�األسباب�الرئيسية�للوفيات�املبكرة�في�جميع�أنحاء�العالم.�تعني�التجارة�في�السلع�أن�

�عن�نقطة�االستهالك.
ً
اآلثار�الصحية�لتلوث�الهواء�حتدث�بعيدا

بصمة�إنتاج�النيتروجني�12

(كجم/فرد)

(2016) Oita et al.يوجد�النيتروجني��.
ً
النيتروجني�التفاعلي�املنبعث�أثناء�إنتاج�السلع�التي�يتم�تصديرها�أو�استهالكها�محليا

التفاعلي�في�انبعاثات�األمونيا�وأكاسيد�النيتروجني�وأكسيد�النيتروز�في�الغالف�اجلوي،�وميكن�تصدير�

النيتروجني�التفاعلي�إلى�املسطحات�املائية،�وهي�كلها�ميكن�أن�تكون�ضارة�بصحة�اإلنسان�والبيئة.

إجمالي�النفايات�البلدية�12

الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/

فرد)

البنك�الدولي�(ما�قاعدة�

بيانات�النفايات)

يعّرف�هذا�املصدر�النفايات�البلدية�الصلبة�بأنها�النفايات�املنزلية�والتجارية�واملؤسسية.�ويتم�اإلبالغ�

عن�النفايات�الصناعية�والطبية�واخلطرة�واإللكترونية�ومخلفات�البناء�والهدم�بشكل�منفصل�عن�

إجمالي�النفايات�الوطنية�الناجتة�إلى�أقصى�حد�ممكن.

درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�12

حوكمة�املوارد)

معهد�حوكمة�املوارد�

الطبيعية�(مؤشر�حوكمة�

املوارد�لعام�2017)

يقيس�حتقيق�القيمة�جودة�احلوكمة�بشأن�االستكشاف،�واإلنتاج،�وحماية�البيئة،�وجمع�اإليرادات،�

واملؤسسات�اململوكة�للدولة�(SOEs)�لتلك�البلدان�التي�متلك�مثل�هذه�املؤسسات.�في�التقييمات�حيث�

ال�توجد�مؤسسات�مملوكة�للدولة،�ال�يتضمن�هذا�املكّون�سوى�العناصر�الفرعية�الثالثة�األولى.�وهذه�

�على�حتقيق�القيمة�العامة�من�النفط�والغاز�واملعادن�في�بلد�من�
ً
هي�جوانب�حوكمة�املوارد�التي�تعمل�معا

البلدان،�والتي�حتمي�البيئة�واملجتمعات�املحلية�في�البلد.�يتوافق�حتقيق�القيمة�بشكل�لصيق�مع�املفاهيم�

�2و�3و�4و�5و�6في�ميثاق�املوارد�الطبيعية.

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�12

على�الوقود�األحفوري�

(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�

األمريكي)

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

�/�UN�DESAاملتحدة�

إحصائيات�األمم�املتحدة�

UN�Stats

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�(باألسعار�احلالية�

للدوالر�األمريكي)

االمتثال�لالتفاقات�البيئية�12

متعددة�األطراف�بشأن�

النفايات�اخلطرة�وغيرها�

من�املواد�الكيميائية�(٪)

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

�/�UN�DESAاملتحدة�

إحصائيات�األمم�املتحدة�

UN�Stats

االمتثال�ألربعة�اتفاقات�بيئية�متعددة�األطراف�(MEAs)�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�

اتفاقية�بازل،�وبروتوكول�مونتريال،�واتفاقية�روتردام،�واتفاقية�استكهولم.�البيانات�من�2010-2014.�يكافئ�

غياب�بيانات�االمتثال�التفاقية�من�االتفاقيات�الدرجة��0لالتفاقية�املعنية.

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�13

ثاني�أكسيد�الكربون�

املرتبطة�بالطاقة�(طن�من�

ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

(2016) Gütschow et alانبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�للفرد�الواحد�التي�تنشأ�عن�استهالك�الطاقة.�يتضمن�ذلك�االنبعاثات�

�عن�حرق�الغاز�الطبيعي.
ً
الناجتة�عن�استهالك�البنزين،�والغاز�الطبيعي،�والفحم،�وأيضا

انبعاثات�ثاني�أكسيد�13

الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�

حسب�التكنولوجيا�(طن�من�

ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

(2015) Kander et al.�
ً
واردات�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�في�البضائع،�والتي�مت�قياسها�باالنبعاثات�املعدلة�تكنولوجيا

�منها�االنبعاثات�القائمة�على�اإلنتاج.�تعّبر�بيانات�االنبعاثات�
ً
القائمة�على�االستهالك�(TCBA)�مطروحا

�عن�كفاءة�استخدام�الكربون�في�قطاعات�التصدير.�إذا�كان�بلد�من�البلدان�يستخدم�
ً
املعدلة�تكنولوجيا

�في�قطاعه�التصديري،�فسيحصل�على�نسبة��TCBAأعلى�
ً
تكنولوجيات�كثيفة�ثاني�أكسيد�الكربون�نسبيا

من�التي�تقترحها�بصمة�الكربون�البسيطة.

األشخاص�املتأثرون�13

بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�

(لكل��100,000نسمة)

قاعدة�بيانات�الكوارث�

(2019) EM-DATالدولية�

متوسط�عدد�األشخاص�الذين�لقوا�حتفهم�أو�الذين�أصيبوا�بجروح�أو�الذين�بال�مأوى�أو�الذين�

يحتاجون�إلى�االحتياجات�األساسية�للبقاء�على�قيد�احلياة�بسبب�الكوارث�املرتبطة�باملناخ�على�مدار�

اخلمس�سنوات�املاضية�لكل��100,000نسمة.

انبعاثات�ثاني�أكسيد�13

الكربون�املتضمنة�في�

صادرات�الوقود�األحفوري�

(كجم/فرد)

قاعدة�البيانات�

اإلحصائية�لتجارة�السلع�

�UN�Comtradeاألساسية�

(2018)

عدد�الكيلوغرامات�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�للفرد�في�صادرات�الفحم�والغاز�والنفط،�محسوب�

باستخدام�متوسط��3سنوات�من�صادرات�الوقود�األحفوري�وتطبيق�عوامل�حتويل�ثاني�أكسيد�الكربون�

إلى�تلك�األنواع�من�الوقود�األحفوري.�عند�استخراج�بيانات�البلدان�التي�ال�تنتج�إال�القليل�من�الوقود�

،�افترضنا�لها�قيمة�صفرية.�
ً
األحفوري�أو�ال�تنتجه�أصال

امللحق�1-�مواصفات�املؤشر
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

درجة�سهولة�بدء�عمل�8

جديد

البنك�الدولي�(ممارسة�

أنشطة�األعمال)

�وتشغيلها�بشكل�رسمي�(عدد�اإلجراءات)،�والوقت�الالزم�
ً
اإلجراءات�الالزمة�لتأسيس�شركة�قانونيا

إلكمال�كل�إجراء�(األيام�التقوميية)،�والتكلفة�املطلوبة�إلكمال�كل�إجراء�(النسبة�املئوية�من�الدخل�

للفرد)،�واحلد�األدنى�لرأس�املال�املدفوع�(٪�من�دخل�الفرد)

مؤشر�تركيز�املنتج،�8

الصادرات

إحصائيات�مؤمتر�األمم�

املتحدة�للتجارة�والتنمية�

UNCTAD

�مبؤشر�Herfindahl-Hirschmann (Product HHI)،�هو�مقياس�لدرجة�تركيز�
ً
مؤشر�التركيز،�املسمى�أيضا

املنتج.�يوضح�مؤشر�تركيز�الصادرات�إلى�أي�درجة�تتركز�صادرات�االقتصادات�املتطورة�على�عدد�قليل�

�بني�العديد�من�املنتجات.
ً
�من�توزيعها�بطريقة�أكثر�جتانسا

ً
من�املنتجات�بدال

السكان�الذين�يستخدمون�9

اإلنترنت�(٪)

االحتاد�الدولي�

(2019) ITUلالتصاالت�

النسبة�املئوية�إلجمالي�السكان�الذين�استخدموا�اإلنترنت�من�أي�موقع�خالل�األشهر�الثالثة�املاضية.�

وميكن�أن�يكون�الوصول�عبر�شبكة�ثابتة�أو�جّوالة.

اشتراكات�النطاق�العريض�9

لألجهزة�اجلّوالة�

(لكل��100نسمة)

االحتاد�الدولي�

(2019) ITUلالتصاالت�

النسبة�املئوية�إلجمالي�السكان�الذين�استخدموا�اإلنترنت�من�أي�موقع�خالل�األشهر�الثالثة�املاضية�

عبر�شبكة�جّوالة.

مؤشر�أداء�اخلدمات�9

اللوجستية:�جودة�التجارة�

والبنية�األساسية�املتعلقة�

بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�

5=عالية)

تقييم�املتوسط�القائم�على�املسوح�جلودة�البنية�األساسية�املتعلقة�بالتجارة�والنقل،�مثل:�املوانئ�والطرق�البنك�الدولي�(2018)

والسكك�احلديدية�وتكنولوجيا�املعلومات،�على�مقياس�من��1(األسوأ)�إلى��5(األفضل).

عدد�مقاالت�الدوريات�9

العلمية�والتقنية�

(لكل��1,000نسمة)

املؤسسة�الوطنية�للعلوم�

(2019)

عدد�مقاالت�الدورّيات�العلمية�والتقنية�املنشورة،�والتي�يغطيها�مؤشر�االقتباس�العلمي�(SCI)�أو�مؤشر�

االقتباس�في�العلوم�االجتماعية�(SSCI).�يتم�إحصاء�املقاالت�وتعيينها�إلى�بلٍد�بناًء�على�عنوان(عناوين)�

املؤسسة�املدرج�في�املقالة.�وقد�مت�اإلبالغ�عن�البيانات�على�مستوى�الفرد.

نفقات�البحوث�والتطوير�9

(٪�من�إجمالي�الناجت�

املحلي)

منظمة�األمم�املتحدة�

للتربية�والعلم�والثقافة�

(2019) UNESCO

إجمالي�اإلنفاق�املحلي�على�البحوث�العلمية�والتطوير�التجريبي�(R&D)�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�الناجت�

املحلي.�افترضنا�غياب�نفقات�البحوث�والتطوير�للبلدان�منخفضة�الدخل�التي�لم�تبلغ�عن�أي�بيانات�

لهذا�املتغير.�

انبعاثات�ثاني�أكسيد�9

الكربون�لكل�وحدة�من�

القيمة�املضافة�التصنيعية�

(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�

الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�

بالسعر�الثابت�لعام�2010)

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

�/�UN�DESAاملتحدة�

إحصائيات�األمم�املتحدة�

UN�Stats

تقيس�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�

أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)�كثافة�الكربون�في�املخرجات�االقتصادية�

التصنيعية،�وتنتج�اجتاهاتها�عن�التغيرات�في�متوسط�كثافة�الكربون�ملزيج�الطاقة�املستخدم،�في�قطاع�

التصنيع،�في�كفاءة�استخدام�الطاقة�بتقنيات�اإلنتاج�في�كل�قطاع�فرعي،�وفي�القيمة�االقتصادية�

ملختلف�املخرجات.

مت�تعديل�معامل�جيني�10

ألعلى�دخل�(100-1):

 Chandy, L., Seidel B.,

2017

مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�الدخول�غير�معروفة�املصدر�في�استطالعات�األسر.�يأخذ�هذا�املؤشر�

.2017 Chandy, L., Seidel B.,متوسط�معامل�جيني�غير�املعدل�ومعامل�جيني�املعدل�حسب�حسابات�

املتوسط�السنوي�لتركيز�11

اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�

�(PM2٫5)عن��2٫5ميكرون�

(ميكروغرام/�م3)

معهد�املقاييس�الصحية�

(2017) IHMEوالتقييم�

ُيقاس�تلوث�الهواء�مبتوسط�التركيز�السنوي�امُلرّجح�حسب�التعداد�السكاني�للجسيمات�التي�يقل�قطرها�

عن��2٫5ميكرون�(PM2٫5)�لسكان�احلضر�في�بلد�من�البلدان.��PM2٫5هي�جزيئات�معلقة�يقل�قطرها�

الديناميكي�الهوائي�عن��2٫5ميكرون،�والتي�ميكنها�اختراق�أعماق�اجلهاز�التنفسي�وميكن�أن�تسبب�

�صحية�شديدة.
ً
أضرارا

الرضا�عن�املواصالت�11

العامة�(٪)

(2019) Gallupالنسبة�املئوية�للسكان�املشمولني�في�االستطالع�والذين�أجابوا�بـ“نعم“�على�السؤال�”في�املدينة�أو�

املنطقة�التي�تعيش�بها،�هل�أنت�راٍض�أم�غير�راٍض�عن�أنظمة�النقل�العام؟“.

النفايات�اإللكترونية�12

الناجتة�(كجم/فرد)

معهد�الدراسات�املتقدمة�

التابع�جلامعة�األمم�

(2017) UNU-IASاملتحدة�

ّدرت�على�
ُ
النفايات�الناجمة�عن�األجهزة�الكهربائية�واإللكترونية�التي�يتم�إنتاجها،�بالكيلوغرام�للفرد.�ق

أساس�أرقام�اإلنتاج�املحلي،�والواردات،�والصادرات�من�املنتجات�اإللكترونية،�فضال�عن�بيانات�عمر�

املنتج.

انبعاثات�ثاني�أكسيد�12

الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�

(كجم/فرد)

(2017) Zhang et. al.انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكبريت�املرتبطة�بإنتاج�السلع�واخلدمات،�والتي�يتم�تصديرها�أو�استهالكها�

�وكذلك�في�املناطق�املجاورة،�بسبب�النقل�
ً
.�اآلثار�الصحية�لتلوث�الهواء�اخلارجي�ملموسة�محليا

ً
محليا

اجلوي�للملّوثات�عبر�احلدود.
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امللحق�1-�مواصفات�املؤشر

هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

انبعاثات�ثاني�أكسيد�12

الكربون�املستوردة�(كجم/

فرد)�

(2017) Zhang et. al.صافي�واردات�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكبريت�املرتبطة�بالتجارة�في�السلع�واخلدمات.�وهي�لها�آثار�

صحية�بالغة،�ومن�األسباب�الرئيسية�للوفيات�املبكرة�في�جميع�أنحاء�العالم.�تعني�التجارة�في�السلع�أن�

�عن�نقطة�االستهالك.
ً
اآلثار�الصحية�لتلوث�الهواء�حتدث�بعيدا

بصمة�إنتاج�النيتروجني�12

(كجم/فرد)

(2016) Oita et al.يوجد�النيتروجني��.
ً
النيتروجني�التفاعلي�املنبعث�أثناء�إنتاج�السلع�التي�يتم�تصديرها�أو�استهالكها�محليا

التفاعلي�في�انبعاثات�األمونيا�وأكاسيد�النيتروجني�وأكسيد�النيتروز�في�الغالف�اجلوي،�وميكن�تصدير�

النيتروجني�التفاعلي�إلى�املسطحات�املائية،�وهي�كلها�ميكن�أن�تكون�ضارة�بصحة�اإلنسان�والبيئة.

إجمالي�النفايات�البلدية�12

الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/

فرد)

البنك�الدولي�(ما�قاعدة�

بيانات�النفايات)

يعّرف�هذا�املصدر�النفايات�البلدية�الصلبة�بأنها�النفايات�املنزلية�والتجارية�واملؤسسية.�ويتم�اإلبالغ�

عن�النفايات�الصناعية�والطبية�واخلطرة�واإللكترونية�ومخلفات�البناء�والهدم�بشكل�منفصل�عن�

إجمالي�النفايات�الوطنية�الناجتة�إلى�أقصى�حد�ممكن.

درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�12

حوكمة�املوارد)

معهد�حوكمة�املوارد�

الطبيعية�(مؤشر�حوكمة�

املوارد�لعام�2017)

يقيس�حتقيق�القيمة�جودة�احلوكمة�بشأن�االستكشاف،�واإلنتاج،�وحماية�البيئة،�وجمع�اإليرادات،�

واملؤسسات�اململوكة�للدولة�(SOEs)�لتلك�البلدان�التي�متلك�مثل�هذه�املؤسسات.�في�التقييمات�حيث�

ال�توجد�مؤسسات�مملوكة�للدولة،�ال�يتضمن�هذا�املكّون�سوى�العناصر�الفرعية�الثالثة�األولى.�وهذه�

�على�حتقيق�القيمة�العامة�من�النفط�والغاز�واملعادن�في�بلد�من�
ً
هي�جوانب�حوكمة�املوارد�التي�تعمل�معا

البلدان،�والتي�حتمي�البيئة�واملجتمعات�املحلية�في�البلد.�يتوافق�حتقيق�القيمة�بشكل�لصيق�مع�املفاهيم�

�2و�3و�4و�5و�6في�ميثاق�املوارد�الطبيعية.

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�12

على�الوقود�األحفوري�

(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�

األمريكي)

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

�/�UN�DESAاملتحدة�

إحصائيات�األمم�املتحدة�

UN�Stats

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�(باألسعار�احلالية�

للدوالر�األمريكي)

االمتثال�لالتفاقات�البيئية�12

متعددة�األطراف�بشأن�

النفايات�اخلطرة�وغيرها�

من�املواد�الكيميائية�(٪)

إدارة�الشؤون�االقتصادية�

واالجتماعية�باألمم�

�/�UN�DESAاملتحدة�

إحصائيات�األمم�املتحدة�

UN�Stats

االمتثال�ألربعة�اتفاقات�بيئية�متعددة�األطراف�(MEAs)�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�

اتفاقية�بازل،�وبروتوكول�مونتريال،�واتفاقية�روتردام،�واتفاقية�استكهولم.�البيانات�من�2010-2014.�يكافئ�

غياب�بيانات�االمتثال�التفاقية�من�االتفاقيات�الدرجة��0لالتفاقية�املعنية.

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�13

ثاني�أكسيد�الكربون�

املرتبطة�بالطاقة�(طن�من�

ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

(2016) Gütschow et alانبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�للفرد�الواحد�التي�تنشأ�عن�استهالك�الطاقة.�يتضمن�ذلك�االنبعاثات�

�عن�حرق�الغاز�الطبيعي.
ً
الناجتة�عن�استهالك�البنزين،�والغاز�الطبيعي،�والفحم،�وأيضا

انبعاثات�ثاني�أكسيد�13

الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�

حسب�التكنولوجيا�(طن�من�

ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

(2015) Kander et al.�
ً
واردات�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�في�البضائع،�والتي�مت�قياسها�باالنبعاثات�املعدلة�تكنولوجيا

�منها�االنبعاثات�القائمة�على�اإلنتاج.�تعّبر�بيانات�االنبعاثات�
ً
القائمة�على�االستهالك�(TCBA)�مطروحا

�عن�كفاءة�استخدام�الكربون�في�قطاعات�التصدير.�إذا�كان�بلد�من�البلدان�يستخدم�
ً
املعدلة�تكنولوجيا

�في�قطاعه�التصديري،�فسيحصل�على�نسبة��TCBAأعلى�
ً
تكنولوجيات�كثيفة�ثاني�أكسيد�الكربون�نسبيا

من�التي�تقترحها�بصمة�الكربون�البسيطة.

األشخاص�املتأثرون�13

بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�

(لكل��100,000نسمة)

قاعدة�بيانات�الكوارث�

(2019) EM-DATالدولية�

متوسط�عدد�األشخاص�الذين�لقوا�حتفهم�أو�الذين�أصيبوا�بجروح�أو�الذين�بال�مأوى�أو�الذين�

يحتاجون�إلى�االحتياجات�األساسية�للبقاء�على�قيد�احلياة�بسبب�الكوارث�املرتبطة�باملناخ�على�مدار�

اخلمس�سنوات�املاضية�لكل��100,000نسمة.

انبعاثات�ثاني�أكسيد�13

الكربون�املتضمنة�في�

صادرات�الوقود�األحفوري�

(كجم/فرد)

قاعدة�البيانات�

اإلحصائية�لتجارة�السلع�

�UN�Comtradeاألساسية�

(2018)

عدد�الكيلوغرامات�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�للفرد�في�صادرات�الفحم�والغاز�والنفط،�محسوب�

باستخدام�متوسط��3سنوات�من�صادرات�الوقود�األحفوري�وتطبيق�عوامل�حتويل�ثاني�أكسيد�الكربون�

إلى�تلك�األنواع�من�الوقود�األحفوري.�عند�استخراج�بيانات�البلدان�التي�ال�تنتج�إال�القليل�من�الوقود�

،�افترضنا�لها�قيمة�صفرية.�
ً
األحفوري�أو�ال�تنتجه�أصال

امللحق�1-�مواصفات�املؤشر
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

متوسط�املساحة�املحمية�14

في�املواقع�البحرية�املهمة�

للتنوع�البيولوجي�(٪)�

 Birdlife International et

(2019) al.

متوسط�النسبة�املئوية�ملساحة�مناطق�التنوع�البيولوجي�البحري�الرئيسية�(املواقع�املهمة�الستمرار�التنوع�

البيولوجي�البحري�العاملي)�التي�تغطيها�املناطق�املحمية.

هدف�مؤشر�صحة�14

املحيطات�-�املياه�النظيفة�

(100-0)

مؤشر�سالمة�املحيطات�

(2018)

الغرض�من�الهدف�الفرعي�للمياه�النظيفة�ضمن�مؤشر�سالمة�املحيطات�هو�قياس�إلى�أي�مدى�تلوثت�

املياه�البحرية�اخلاضعة�للسلطات�الوطنية�باملواد�الكيميائية�أو�املواد�املغذية�املفرطة�(اإلتخامية)�أو�

مسببات�األمراض�البشرية�أو�القمامة.

هدف�مؤشر�سالمة�14

املحيطات�-�مصايد�

األسماك�(100-0)

مؤشر�سالمة�املحيطات�

(2018)

الغرض�من�الهدف�الفرعي�ملصايد�األسماك�ضمن�مؤشر�سالمة�املحيطات�هو�تقييم�كمية�املأكوالت�

البحرية�الطبيعية�التي�ميكن�صيدها�بشكل�مستدام�مع�فرض�عقوبات�على�كل�من�الصيد�اجلائر�

والناقص.�يقّيم�املقياس�توفير�الغذاء�من�املصايد�الطبيعية�عن�طريق�تقدير�الكتلة�األحيائية�اإلجمالية�

بالنسبة�للكتلة�احليوية�التي�ميكن�أن�توفر�أقصى�إنتاج�مستدام�لكل�مخزون.

األسماك�املصيدة�بشباك�14

اجلر�(٪)

(2018) Sea Around Usالنسبة�املئوية�إلجمالي�املصيد�السمكي�الذي�مت�صيده�بواسطة�شباك�اجلر�في�بلد�من�البلدان�

باألطنان،�وهي�طريقة�لصيد�األسماك�تقوم�فيها�سفن�الصيد�الصناعية�بسحب�شباك�الصيد�الضخمة�

على�طول�قاع�البحر.

متوسط�املساحة�املحمية�15

في�املواقع�البرية�املهمة�

للتنوع�البيولوجي�(٪)

 Birdlife International et

(2019) al.

متوسط�النسبة�املئوية�ملساحة�مناطق�التنوع�البيولوجي�األرضي�الرئيسية�(املواقع�املهمة�الستمرار�

التنوع�البيولوجي�العاملي)�التي�تغطيها�املناطق�املحمية.

مؤشر�القائمة�احلمراء�15

لبقاء�األنواع�(1-0)

االحتاد�الدولي�لصون�

الطبيعة��IUCNواالحتاد�

الدولي�حلماية�الطيور�

�Birdlife�International

(2019)

التغير�في�خطر�االنقراض�الكلي�عبر�مجموعات�من�األنواع.�يعتمد�املؤشر�على�تغييرات�حقيقية�في�

عدد�األنواع�في�كل�فئة�من�فئات�خطر�االنقراض�على�القائمة�احلمراء�لألنواع�املهددة�باالنقراض�

التابعة�لالحتاد�الدولي�لصون�الطبيعة.

تهديدات�التنوع�البيولوجي�15

املستوردة�(التهديدات�لكل�

مليون�نسمة)

(2012) Lenzen et al..للتجارة�الدولية،�لكل�مليون�شخص�
ً
عدد�األنواع�املهددة�باالنقراض�نتيجة

جرائم�القتل�16

(لكل��100,000نسمة)

مكتب�األمم�املتحدة�

املعني�باملخدرات�

�UNODCواجلرمية�

(2018)

عدد�جرائم�القتل�العمد�لكل��100,000شخص.�جرائم�القتل�العمد�هي�تقديرات�لعمليات�القتل�غير�القانوني�

�للنزاعات�الداخلية،�والعنف�بني�األشخاص،�والصراعات�العنيفة�على�موارد�األرض،�
ً
�نتيجة

ً
كبت�عمدا

ُ
التي�ارت

والعنف�بني�اجلماعات�على�النفوذ�أو�السيطرة،�والعنف�والقتل�الوحشي�على�أيدي�اجلماعات�املسلحة.�القتل�

؛�مثال�القتل�في�الصراع�املسلح.
ً
العمد�ال�يشمل�جميع�عمليات�إزهاق�األرواح�عمدا

نسبة�املحتجزين�بغير�16

أحكام

مكتب�األمم�املتحدة�

املعني�باملخدرات�

�UNODCواجلرمية�

(2019)

السجناء�بغير�أحكام،�كنسبة�من�إجمالي�عدد�السجناء.�يشير�مصطلح�األشخاص�املحتجزين�بغير�

أحكام�أو�محاكمة�متهيدية�إلى�األشخاص�املحتجزين�في�السجون�أو�املؤسسات�العقابية�أو�اإلصالحية�

موا�أو�يخضعوا�ملحاكمة�متهيدية�أو�في�انتظار�قرار�محكمة�الدرجة�األولى�بشأن�قضيتهم�
َ
الذين�لم�ُيحاك

من�سلطة�مختصة�فيما�يتعلق�بإدانتهم�أو�تبرئتهم.

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�16

باألمان�عند�املشي�مبفردهم�

�في�املدينة�أو�املنطقة�
ً
ليال

التي�يعيشون�بها�(٪)

(2019) Gallupالنسبة�املئوية�للسكان�املشمولني�في�االستطالع�والذين�أجابوا�بـ“نعم“�على�السؤال�”هل�تشعر�باألمان�

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�تعيش�بها؟“
ً
أثناء�املشي�مبفردك�ليال

Schwab and Sala-i-Martin حقوق�امللكية�(7-1)16

(2018)

تقييم�قائم�على�املسوح�حلماية�حقوق�امللكية،�على�مقياس�من��1(األسوأ)�إلى��7(األفضل).�يشير�املؤشر�

�لكفاءة�احلكومة،�وهو�إجراء�إجمالي�يستند�إلى�إجابات�أشخاص�أجابوا�
ً
إلى�تقييم�املستجيبني�كيفيا

.
ً
�وحماية�حقوق�امللكية�الفكرية�خصوصا

ً
على�عدة�أسئلة�حول�حماية�حقوق�امللكية�عموما

تسجيل�املواليد�لدى�16

السلطة�املدنية،�األطفال�

دون��5سنوات�(٪)

منظمة�اليونيسيف�

(2017)�UNICEF

النسبة�املئوية�لألطفال�أقل�من�خمس�سنوات�الذين�مت�تسجيل�والداتهم�لدى�السلطات�املدنية�الوطنية�

املختصة.
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

مؤشر�مدركات�الفساد�16

(100-0)

منظمة�الشفافية�الدولية�

Transparency Interna-

(2019) tional

املستويات�املدركة�لفساد�القطاع�العام،�على�مقياس�من��0(أعلى�مستوى�للفساد�امللحوظ)�إلى��100

(أدنى�مستوى�للفساد�امللحوظ).�يقوم�مؤشر�أسعار�املستهلك��CPIبتجميع�البيانات�من�عدة�مصادر�

مختلفة�توفر�تصّورات�عن�رجال�األعمال�واخلبراء�من�البلد.

16�
ً
األطفال�بني��5و�14عاما

املشاركون�في�عمالة�

األطفال�(٪)

منظمة�اليونيسيف�

(2017)�UNICEF

�املشتركون�في�عمالة�األطفال�في�وقت�إجراء�املسح.�يعتبر�
ً
النسبة�املئوية�لألطفال�بني�5-�14عاما

،�خالل�األسبوع�
ً
�في�عمالة�األطفال�مبوجب�الشروط�التالية:�(أ)�األطفال�بني�5-�11عاما

ً
الطفل�مشاركا

�ملدة�ساعة�واحدة�على�األقل�أو��28ساعة�على�األقل�من�
ً
�اقتصاديا

ً
املرجعي،�الذين�مارسوا�نشاطا

،�خالل�األسبوع�املرجعي،�الذين�مارسوا�ما�ال�يقل�عن�
ً
األعمال�املنزلية،�أو�(ب)�األطفال�بني�12-�14عاما

�14ساعة�من�النشاط�االقتصادي�أو��28ساعة�على�األقل�من�األعمال�املنزلية.�افترضنا�عمالة�األطفال�

بنسبة�0٪�في�البلدان�مرتفعة�الدخل�التي�لم�يتم�تقدمي�أي�بيانات�بشأنها.

مؤشر�حرية�الصحافة�16

(األفضل��0-��100األسوأ)

مراسلون�بال�حدود�

�Reporters sans frontières

(2019)

درجة�احلرية�املتاحة�للصحفيني�في��180بلد�ومنطقة،�والتي�تتحدد�بتجميع�ردود�اخلبراء�على�استبيان�

.RSFأعدته�منظمة�مراسلون�بال�حدود�

الوفيات�املرتبطة�باملعارك�16

(لكل��100,000نسمة،�

متوسط��5سنوات)

البنك�الدولي�(أهداف�

(SDGsالتنمية�املستدامة�

الوفيات�املرتبطة�باحلرب�هي�الوفيات�في�املعارك�املتعلقة�باحلرب�بني�األطراف�املتنازعة،�والتي�عادة�

ما�تتضمن�قوات�مسلحة.�ويشمل�ذلك�القتال�التقليدي�في�ساحة�املعركة،�وأنشطة�حرب�العصابات،�

وجميع�أنواع�القصف�على�الوحدات�العسكرية�واملدن�والقرى�وغيرها.�جميع�الوفيات�-�العسكرية�

حسب�على�أنها�حاالت�وفاة�مرتبطة�باحلرب.
ُ
واملدنية�-�التي�تسقط�في�مثل�هذه�احلاالت،�ت

عدد�السجناء�16

(لكل��100,000شخص)

مكتب�األمم�املتحدة�

املعني�باملخدرات�

UNODCواجلرمية�

�لتعريف�«دراسة�األمم�املتحدة�االستقصائية�الجتاهات�اجلرمية�وعمليات�نظم�العدالة�اجلنائية�
ً
وفقا

واستراتيجيات�منع�اجلرمية»�UN�CTS،�يتألف�نزالء�السجون�من�األشخاص�املحتجزين�في�السجون�أو�

املؤسسات�العقابية�أو�املؤسسات�اإلصالحية.�وهم�األشخاص�املحتجزون�في�يوم�محدد�وينبغي�استبعاد�

السجناء�غير�اجلنائيني�املحتجزين�ألغراض�إدارية،�على�سبيل�املثال،�األشخاص�املحتجزون�في�انتظار�

التحقيق�في�وضعهم�كمهاجرين�أو�املواطنني�األجانب�دون�حق�قانوني�في�اإلقامة.

واردات�األسلحة�التقليدية�16

الرئيسية�(تقييم�مؤشر�

االجتاه�باملليون�دوالر�

أمريكي�بحسب�السعر�

الثابت�للدوالر�لعام��1990

لكل��100,000نسمة،�

متوسط��5سنوات)

معهد�ستوكهولم�لبحوث�

السالم�(2019)

األرقام�هي�قيم�مؤشرات�االجتاهات�(TIVs)�ملعهد�ستوكهولم�الدولي�لبحوث�السالم��SIPRIباملاليني.�وال�

متثل�أرقام��SIPRI�TIVأسعار�مبيعات�عمليات�نقل�األسلحة.�لذلك،�ال�ينبغي�مقارنتها�مباشرة�بإجمالي�

الناجت�املحلي�أو�اإلنفاق�العسكري�أو�قيم�املبيعات�أو�القيمة�املالية�لتراخيص�التصدير�في�محاولة�

لقياس�العبء�االقتصادي�لواردات�األسلحة�أو�الفوائد�االقتصادية�للصادرات.�

صادرات�األسلحة�التقليدية�16

الرئيسية�(تقييم�مؤشر�

االجتاه�باملليون�دوالر�

أمريكي�بحسب�السعر�

الثابت�للدوالر�لعام��1990

لكل��100,000نسمة،�

متوسط��5سنوات)

معهد�ستوكهولم�لبحوث�

السالم�(2019)

حجم�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�املصدرة،�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�األمريكي�لعام��1990لكل�

�100,000نسمة.�ويتم�حسابه�بناًء�على�قيمة�مؤشرات�االجتاهات�(TIV)،�والتي�تستند�إلى�تكلفة�إنتاج�

الوحدة�املعروفة�ملجموعة�أساسية�من�األسلحة،�وال�تعّبر�عن�القيمة�املالية�للصادرات.�األسلحة�الصغيرة�

واألسلحة�اخلفيفة�والذخيرة�ومواد�الدعم�األخرى�غير�مشمولة.

وضع�املعاهدات�األساسية�16

حلقوق�اإلنسان�

مفوضية�األمم�املتحدة�

حلقوق�اإلنسان�

�UNOHCHRعن�طريق�

برنامج�األمم�املتحدة�

�2018) UNDPاإلمنائي�

بيانات�التنمية�البشرية)

التصديق�على��11معاهدة�دولية�أساسية�حلقوق�اإلنسان:�االتفاقية�الدولية�للقضاء�على�جميع�أشكال�

التمييز�العنصري�ICERD،�العهد�الدولي�اخلاص�باحلقوق�املدنية�والسياسية�ICCPR،�العهد�الدولي�

اخلاص�باحلقوق�االقتصادية�واالجتماعية�والثقافية�ICESCR،�اتفاقية�القضاء�على�جميع�أشكال�التمييز�

ضد�املرأة�CEDAW،�اتفاقية�مناهضة�التعذيب�CAT،�اتفاقية�حقوق�الطفل�CRC،�االتفاقية�الدولية�حلماية�

حقوق�جميع�العمال�املهاجرين�ICMW،�اتفاقية�حقوق�الطفل�بشأن�اشتراك�األطفال�في�املنازعات�

املسلحة�CRC-AC،�اتفاقية�حقوق�الطفل�بشأن�بيع�األطفال�واستغالل�األطفال�في�البغاء�وفي�املواد�

اإلباحية�CRC-SC،�املؤمتر�الدولي�املعني�بالتربية�السكانية�والتنمية�ICPED،�واتفاقية�حقوق�األشخاص�

.CRPDذوي�اإلعاقة�

االستقرار�السياسي�وغياب�16

العنف/اإلرهاب

البنك�الدولي�(مؤشرات�

احلوكمة�العاملية)

يقيس�التصورات�عن�احتماالت�حدوث�عدم�استقرار�سياسي�أو�العنف�بدوافع�سياسية،�مبا�في�ذلك�

اإلرهاب،�أو�كالهما.

امللحق�1-�مواصفات�املؤشر
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

متوسط�املساحة�املحمية�14

في�املواقع�البحرية�املهمة�

للتنوع�البيولوجي�(٪)�

 Birdlife International et

(2019) al.

متوسط�النسبة�املئوية�ملساحة�مناطق�التنوع�البيولوجي�البحري�الرئيسية�(املواقع�املهمة�الستمرار�التنوع�

البيولوجي�البحري�العاملي)�التي�تغطيها�املناطق�املحمية.

هدف�مؤشر�صحة�14

املحيطات�-�املياه�النظيفة�

(100-0)

مؤشر�سالمة�املحيطات�

(2018)

الغرض�من�الهدف�الفرعي�للمياه�النظيفة�ضمن�مؤشر�سالمة�املحيطات�هو�قياس�إلى�أي�مدى�تلوثت�

املياه�البحرية�اخلاضعة�للسلطات�الوطنية�باملواد�الكيميائية�أو�املواد�املغذية�املفرطة�(اإلتخامية)�أو�

مسببات�األمراض�البشرية�أو�القمامة.

هدف�مؤشر�سالمة�14

املحيطات�-�مصايد�

األسماك�(100-0)

مؤشر�سالمة�املحيطات�

(2018)

الغرض�من�الهدف�الفرعي�ملصايد�األسماك�ضمن�مؤشر�سالمة�املحيطات�هو�تقييم�كمية�املأكوالت�

البحرية�الطبيعية�التي�ميكن�صيدها�بشكل�مستدام�مع�فرض�عقوبات�على�كل�من�الصيد�اجلائر�

والناقص.�يقّيم�املقياس�توفير�الغذاء�من�املصايد�الطبيعية�عن�طريق�تقدير�الكتلة�األحيائية�اإلجمالية�

بالنسبة�للكتلة�احليوية�التي�ميكن�أن�توفر�أقصى�إنتاج�مستدام�لكل�مخزون.

األسماك�املصيدة�بشباك�14

اجلر�(٪)

(2018) Sea Around Usالنسبة�املئوية�إلجمالي�املصيد�السمكي�الذي�مت�صيده�بواسطة�شباك�اجلر�في�بلد�من�البلدان�

باألطنان،�وهي�طريقة�لصيد�األسماك�تقوم�فيها�سفن�الصيد�الصناعية�بسحب�شباك�الصيد�الضخمة�

على�طول�قاع�البحر.

متوسط�املساحة�املحمية�15

في�املواقع�البرية�املهمة�

للتنوع�البيولوجي�(٪)

 Birdlife International et

(2019) al.

متوسط�النسبة�املئوية�ملساحة�مناطق�التنوع�البيولوجي�األرضي�الرئيسية�(املواقع�املهمة�الستمرار�

التنوع�البيولوجي�العاملي)�التي�تغطيها�املناطق�املحمية.

مؤشر�القائمة�احلمراء�15

لبقاء�األنواع�(1-0)

االحتاد�الدولي�لصون�

الطبيعة��IUCNواالحتاد�

الدولي�حلماية�الطيور�

�Birdlife�International

(2019)

التغير�في�خطر�االنقراض�الكلي�عبر�مجموعات�من�األنواع.�يعتمد�املؤشر�على�تغييرات�حقيقية�في�

عدد�األنواع�في�كل�فئة�من�فئات�خطر�االنقراض�على�القائمة�احلمراء�لألنواع�املهددة�باالنقراض�

التابعة�لالحتاد�الدولي�لصون�الطبيعة.

تهديدات�التنوع�البيولوجي�15

املستوردة�(التهديدات�لكل�

مليون�نسمة)

(2012) Lenzen et al..للتجارة�الدولية،�لكل�مليون�شخص�
ً
عدد�األنواع�املهددة�باالنقراض�نتيجة

جرائم�القتل�16

(لكل��100,000نسمة)

مكتب�األمم�املتحدة�

املعني�باملخدرات�

�UNODCواجلرمية�

(2018)

عدد�جرائم�القتل�العمد�لكل��100,000شخص.�جرائم�القتل�العمد�هي�تقديرات�لعمليات�القتل�غير�القانوني�

�للنزاعات�الداخلية،�والعنف�بني�األشخاص،�والصراعات�العنيفة�على�موارد�األرض،�
ً
�نتيجة

ً
كبت�عمدا

ُ
التي�ارت

والعنف�بني�اجلماعات�على�النفوذ�أو�السيطرة،�والعنف�والقتل�الوحشي�على�أيدي�اجلماعات�املسلحة.�القتل�

؛�مثال�القتل�في�الصراع�املسلح.
ً
العمد�ال�يشمل�جميع�عمليات�إزهاق�األرواح�عمدا

نسبة�املحتجزين�بغير�16

أحكام

مكتب�األمم�املتحدة�

املعني�باملخدرات�

�UNODCواجلرمية�

(2019)

السجناء�بغير�أحكام،�كنسبة�من�إجمالي�عدد�السجناء.�يشير�مصطلح�األشخاص�املحتجزين�بغير�

أحكام�أو�محاكمة�متهيدية�إلى�األشخاص�املحتجزين�في�السجون�أو�املؤسسات�العقابية�أو�اإلصالحية�

موا�أو�يخضعوا�ملحاكمة�متهيدية�أو�في�انتظار�قرار�محكمة�الدرجة�األولى�بشأن�قضيتهم�
َ
الذين�لم�ُيحاك

من�سلطة�مختصة�فيما�يتعلق�بإدانتهم�أو�تبرئتهم.

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�16

باألمان�عند�املشي�مبفردهم�

�في�املدينة�أو�املنطقة�
ً
ليال

التي�يعيشون�بها�(٪)

(2019) Gallupالنسبة�املئوية�للسكان�املشمولني�في�االستطالع�والذين�أجابوا�بـ“نعم“�على�السؤال�”هل�تشعر�باألمان�

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�تعيش�بها؟“
ً
أثناء�املشي�مبفردك�ليال

Schwab and Sala-i-Martin حقوق�امللكية�(7-1)16

(2018)

تقييم�قائم�على�املسوح�حلماية�حقوق�امللكية،�على�مقياس�من��1(األسوأ)�إلى��7(األفضل).�يشير�املؤشر�

�لكفاءة�احلكومة،�وهو�إجراء�إجمالي�يستند�إلى�إجابات�أشخاص�أجابوا�
ً
إلى�تقييم�املستجيبني�كيفيا

.
ً
�وحماية�حقوق�امللكية�الفكرية�خصوصا

ً
على�عدة�أسئلة�حول�حماية�حقوق�امللكية�عموما

تسجيل�املواليد�لدى�16

السلطة�املدنية،�األطفال�

دون��5سنوات�(٪)

منظمة�اليونيسيف�

(2017)�UNICEF

النسبة�املئوية�لألطفال�أقل�من�خمس�سنوات�الذين�مت�تسجيل�والداتهم�لدى�السلطات�املدنية�الوطنية�

املختصة.
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

مؤشر�مدركات�الفساد�16

(100-0)

منظمة�الشفافية�الدولية�

Transparency Interna-

(2019) tional

املستويات�املدركة�لفساد�القطاع�العام،�على�مقياس�من��0(أعلى�مستوى�للفساد�امللحوظ)�إلى��100

(أدنى�مستوى�للفساد�امللحوظ).�يقوم�مؤشر�أسعار�املستهلك��CPIبتجميع�البيانات�من�عدة�مصادر�

مختلفة�توفر�تصّورات�عن�رجال�األعمال�واخلبراء�من�البلد.

16�
ً
األطفال�بني��5و�14عاما

املشاركون�في�عمالة�

األطفال�(٪)

منظمة�اليونيسيف�

(2017)�UNICEF

�املشتركون�في�عمالة�األطفال�في�وقت�إجراء�املسح.�يعتبر�
ً
النسبة�املئوية�لألطفال�بني�5-�14عاما

،�خالل�األسبوع�
ً
�في�عمالة�األطفال�مبوجب�الشروط�التالية:�(أ)�األطفال�بني�5-�11عاما

ً
الطفل�مشاركا

�ملدة�ساعة�واحدة�على�األقل�أو��28ساعة�على�األقل�من�
ً
�اقتصاديا

ً
املرجعي،�الذين�مارسوا�نشاطا

،�خالل�األسبوع�املرجعي،�الذين�مارسوا�ما�ال�يقل�عن�
ً
األعمال�املنزلية،�أو�(ب)�األطفال�بني�12-�14عاما

�14ساعة�من�النشاط�االقتصادي�أو��28ساعة�على�األقل�من�األعمال�املنزلية.�افترضنا�عمالة�األطفال�

بنسبة�0٪�في�البلدان�مرتفعة�الدخل�التي�لم�يتم�تقدمي�أي�بيانات�بشأنها.

مؤشر�حرية�الصحافة�16

(األفضل��0-��100األسوأ)

مراسلون�بال�حدود�

�Reporters sans frontières

(2019)

درجة�احلرية�املتاحة�للصحفيني�في��180بلد�ومنطقة،�والتي�تتحدد�بتجميع�ردود�اخلبراء�على�استبيان�

.RSFأعدته�منظمة�مراسلون�بال�حدود�

الوفيات�املرتبطة�باملعارك�16

(لكل��100,000نسمة،�

متوسط��5سنوات)

البنك�الدولي�(أهداف�

(SDGsالتنمية�املستدامة�

الوفيات�املرتبطة�باحلرب�هي�الوفيات�في�املعارك�املتعلقة�باحلرب�بني�األطراف�املتنازعة،�والتي�عادة�

ما�تتضمن�قوات�مسلحة.�ويشمل�ذلك�القتال�التقليدي�في�ساحة�املعركة،�وأنشطة�حرب�العصابات،�

وجميع�أنواع�القصف�على�الوحدات�العسكرية�واملدن�والقرى�وغيرها.�جميع�الوفيات�-�العسكرية�

حسب�على�أنها�حاالت�وفاة�مرتبطة�باحلرب.
ُ
واملدنية�-�التي�تسقط�في�مثل�هذه�احلاالت،�ت

عدد�السجناء�16

(لكل��100,000شخص)

مكتب�األمم�املتحدة�

املعني�باملخدرات�

UNODCواجلرمية�

�لتعريف�«دراسة�األمم�املتحدة�االستقصائية�الجتاهات�اجلرمية�وعمليات�نظم�العدالة�اجلنائية�
ً
وفقا

واستراتيجيات�منع�اجلرمية»�UN�CTS،�يتألف�نزالء�السجون�من�األشخاص�املحتجزين�في�السجون�أو�

املؤسسات�العقابية�أو�املؤسسات�اإلصالحية.�وهم�األشخاص�املحتجزون�في�يوم�محدد�وينبغي�استبعاد�

السجناء�غير�اجلنائيني�املحتجزين�ألغراض�إدارية،�على�سبيل�املثال،�األشخاص�املحتجزون�في�انتظار�

التحقيق�في�وضعهم�كمهاجرين�أو�املواطنني�األجانب�دون�حق�قانوني�في�اإلقامة.

واردات�األسلحة�التقليدية�16

الرئيسية�(تقييم�مؤشر�

االجتاه�باملليون�دوالر�

أمريكي�بحسب�السعر�

الثابت�للدوالر�لعام��1990

لكل��100,000نسمة،�

متوسط��5سنوات)

معهد�ستوكهولم�لبحوث�

السالم�(2019)

األرقام�هي�قيم�مؤشرات�االجتاهات�(TIVs)�ملعهد�ستوكهولم�الدولي�لبحوث�السالم��SIPRIباملاليني.�وال�

متثل�أرقام��SIPRI�TIVأسعار�مبيعات�عمليات�نقل�األسلحة.�لذلك،�ال�ينبغي�مقارنتها�مباشرة�بإجمالي�

الناجت�املحلي�أو�اإلنفاق�العسكري�أو�قيم�املبيعات�أو�القيمة�املالية�لتراخيص�التصدير�في�محاولة�

لقياس�العبء�االقتصادي�لواردات�األسلحة�أو�الفوائد�االقتصادية�للصادرات.�

صادرات�األسلحة�التقليدية�16

الرئيسية�(تقييم�مؤشر�

االجتاه�باملليون�دوالر�

أمريكي�بحسب�السعر�

الثابت�للدوالر�لعام��1990

لكل��100,000نسمة،�

متوسط��5سنوات)

معهد�ستوكهولم�لبحوث�

السالم�(2019)

حجم�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�املصدرة،�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�األمريكي�لعام��1990لكل�

�100,000نسمة.�ويتم�حسابه�بناًء�على�قيمة�مؤشرات�االجتاهات�(TIV)،�والتي�تستند�إلى�تكلفة�إنتاج�

الوحدة�املعروفة�ملجموعة�أساسية�من�األسلحة،�وال�تعّبر�عن�القيمة�املالية�للصادرات.�األسلحة�الصغيرة�

واألسلحة�اخلفيفة�والذخيرة�ومواد�الدعم�األخرى�غير�مشمولة.

وضع�املعاهدات�األساسية�16

حلقوق�اإلنسان�

مفوضية�األمم�املتحدة�

حلقوق�اإلنسان�

�UNOHCHRعن�طريق�

برنامج�األمم�املتحدة�

�2018) UNDPاإلمنائي�

بيانات�التنمية�البشرية)

التصديق�على��11معاهدة�دولية�أساسية�حلقوق�اإلنسان:�االتفاقية�الدولية�للقضاء�على�جميع�أشكال�

التمييز�العنصري�ICERD،�العهد�الدولي�اخلاص�باحلقوق�املدنية�والسياسية�ICCPR،�العهد�الدولي�

اخلاص�باحلقوق�االقتصادية�واالجتماعية�والثقافية�ICESCR،�اتفاقية�القضاء�على�جميع�أشكال�التمييز�

ضد�املرأة�CEDAW،�اتفاقية�مناهضة�التعذيب�CAT،�اتفاقية�حقوق�الطفل�CRC،�االتفاقية�الدولية�حلماية�

حقوق�جميع�العمال�املهاجرين�ICMW،�اتفاقية�حقوق�الطفل�بشأن�اشتراك�األطفال�في�املنازعات�

املسلحة�CRC-AC،�اتفاقية�حقوق�الطفل�بشأن�بيع�األطفال�واستغالل�األطفال�في�البغاء�وفي�املواد�

اإلباحية�CRC-SC،�املؤمتر�الدولي�املعني�بالتربية�السكانية�والتنمية�ICPED،�واتفاقية�حقوق�األشخاص�

.CRPDذوي�اإلعاقة�

االستقرار�السياسي�وغياب�16

العنف/اإلرهاب

البنك�الدولي�(مؤشرات�

احلوكمة�العاملية)

يقيس�التصورات�عن�احتماالت�حدوث�عدم�استقرار�سياسي�أو�العنف�بدوافع�سياسية،�مبا�في�ذلك�

اإلرهاب،�أو�كالهما.
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هدف�التنمية�
املستدامة

الوصفاملصدراملؤشر

اإلنفاق�احلكومي�على�17

الصحة�والتعليم�(٪�من�

إجمالي�الناجت�املحلي)

منظمة�اليونسكو�

UNESCO (2019)؛�منظمة�

 WHOالصحة�العاملية�

(2019)

إجمالي�اإلنفاق�احلكومي�العام�(املحلي�واإلقليمي�واملركزي)�على�الصحة�والتعليم�(احلالي،�رأس�املال،�

والتحويالت)،�كنسبة�مئوية�من�إجمالي�الناجت�املحلي.

درجة�املالذ�الضريبي�17

(األفضل�0-�5األسوأ)

(2016) Oxfam�(األفضل)ترتيب�مساهمة�الدول�في�جتنب�ضريبة�الشركات�العاملية�والتهرب�منها،�على�مقياس�من��0

�بتحديد�مجموعة�من�املالذات�الضريبية�من�مختلف�الهيئات�ذات�
ً
إلى��5(األسوأ).�يتم�حسابها�أوال

املصداقية،�ومن�ثم�تقييم�ثالثة�عناصر�رئيسية�للتهرب�من�ضريبة�الشركات:�معدالت�الضريبة�على�

الشركات،�واحلوافز�الضريبية�املقدمة،�وعدم�التعاون�مع�اجلهود�الدولية�ملكافحة�التهرب�الضريبي.�

متت�مراعاة�حجم�هياكل�التهرب�الضريبي�وأهميتها�العاملية.

مؤشر�القدرات�اإلحصائية�هو�درجة�مركبة�تقّيم�قدرة�املنظومة�اإلحصائية�للبلد.�وهو�يستند�إلى�إطار�البنك�الدولي�درجة�القدرة�اإلحصائية17

تشخيصي�لتقييم�املجاالت�التالية:�املنهجية؛�مصادر�البيانات؛�والوتيرة�والتوقيت�املناسب.�يتم�تصنيف�

�أو�مدخالت�
ً
�في�هذه�املجاالت،�وذلك�باستخدام�املعلومات�املتاحة�جماهيريا

ً
�لـ�25معيارا

ً
الدول�وفقا

البلد�أو�كالهما�ثم،�يتم�حساب�الدرجة�اإلجمالية�للقدرات�اإلحصائية�كمتوسط�بسيط�جلميع�درجات�

املجاالت�الثالثة�على�مقياس�100-0.

   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 
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