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 تقديم 
 

رصد التقدم ا�حرز نحو �� مجال  الثالثأن يصدر التقر�ر  العر�ية ي لدول مجلس التعاون لدول ا�خليجئحصااملركز اإل �سر 

 قام املركزفيما .  م2019 سبتم��وذلك ح�ى  دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�يةتحقيق أهداف التنمية املستدامة �� 

التقر�ر األول  ؛حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة �� دول مجلس التعاون  ثالثة تقار�رقبل إعداد هذا التقر�ر بإعداد 

 الثا�ي �ن"، والتقر�ر م2015 – 2010 من الوضع الراهن حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة للف��ة تحت عنوان "تقر�ر

�� مجلس التعاون لدول  م2030 – تحت عنوان " تقر�ر التقدم ا�حرز �� مجال تحقيق أهداف التنمية املستدامة والثالث

 ا�خليج العر�ية".

 

األعضاء �عض الدول  اق��حت ولتخفيف العبء ع�� الدول   ار�ر السابقةإعداد التق من املستقاةلدروس ا الستفادة من ل

ع�� املؤشرات املصنفة ضمن الطبقة  املؤشرات ال�ي يتم رصدها سنو�ا �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�يةاقتصار 

 مؤشر  241من أصل  )Tier Iاألو�� (
ً
و�عضها  ،أن البيانات املتوفرة ما زالت محدودة علما  . ا�خاصة بأهداف التنمية املستدامة ا

قاعدة  لالستمرار ببناءغ�� متوفرة بالصيغة ال�ي تنص عل��ا املؤشرات، إال أنھ تم عرض جميع البيانات واملعلومات ال�ي توفرت 

 بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة لدول ا�جلس. 

 

ليم أخرى �� االتعاون لدول ا�خليج العر�ية املتوفرة مع بيانات دول ومناطق وأقتم �� هذا التقر�ر مقارنة بيانات دول مجلس 

وذلك   ؛)(كم�حقات �جداول البيانات الوطنية نموا األقل من الدول   م��ا مناطق متقدمة وأخرى نامية وأخرى  ،العالم متنوعة

  لتسهيل مقارنة موقع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية ع�� ا�خارطة الدولية.   

 

 ،بيانات لدى الدول األعضاء منذ إعداد التقر�ر الثا�يالأحدث تم �� هذا التقر�ر تحديث بيانات التقر�ر الثا�ي بما توفر من 

، وذلك لالستمرار بالبناء ع�� ما يتوفر من حيث تم اإلبقاء ع�� البيانات ال�ي توفرت �� التقر�ر الثا�ي حيثما ال يوجد تحديث

ات العامة للس�� نحو تحقيق األهداف والغايات.  وسيستمر املركز تجاهسلسلة زمنية تمكننا من استقراء اال�شاء إلبيانات 

البيانات املركز�ة ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة ونظام املعلومات ا�جغرافية الذي تم إ�شاؤه بتحديث البيانات �� قاعدة 

 مؤخرا لعرض البيانات ا�خليجية بوسائل متنوعة تتما�ىى مع أحدث تكنولوجيات النشر.

 

 ظ ب�ن هدف وآخريحتوي التقر�ر ع�� بيانات ومعلومات متنوعة حول جميع األهداف السبعة عشر، مع وجود تباين م�حو 

حول  أو عدد الدول ال�ي وفرت بيانات )Tier Iات الطبقة األو�� (ؤشر مضمن قائمة  املصنفةعدد املؤشرات سواء من حيث 

أك��  ر�ر الدور�ة لتوف�� بياناتابذل جهوده بالتعاون مع الدول األعضاء أثناء إعداد التق ��  وسيستمر املركز .  نفس املؤشر

التقدم ا�حرز نحو تحقيق أهداف التنمية  ، ورصد املؤشراتات اتجاهحول تحليل معمق وتنبؤات للمستقبل  إلعدادشمولية 

املستدامة ملساعدة متخذي القرار وراس�ي السياسات ع�� مستوى مجلس التعاون من وضع ا�خطط املبنية ع�� ا�حقائق ملا 

 �� الرفاه والنماء والتقدم.  لدول ا�خليج العر�يةفيھ مص�حة جميع مواط�ي مجلس التعاون 
 

 



 شكر وتقدير
 

ول ئية �� الدحصالدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية بخالص الشكر والتقدير لألجهزة اإل ئي حصااإل يتقدم املركز 

حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.  الثالثئي حصااإل إلعداد التقر�ر  البيانات الالزمةاألعضاء ع�� �عاو��ا �� توف�� 

ئية الوطنية للبيانات ا�خاصة �عمل �ل م��ا، األمر الذي �ان حصاوكذلك يتوجھ املركز بالشكر ل�جهات ال�ي زودت املراكز اإل 

 لھ كب�� األثر �� تمك�ن املركز من إعداد التقر�ر.
 

 

 

  



 املن�جية
 

ية لك��وناملواقع اإل، إضافة لبيانات مناطق أخرى تم استخراجها من تم االعتماد �� إعداد هذا التقر�ر ع�� البيانات الوطنية 

ئية حصااألجهزة اإل  من خاللباألساس  تم ا�حصول عل��ا يوال�ي  األمم املتحدة ا�خاصة بأهداف التنمية املستدامة، ملنظمات

��و�د املركز بالبيانات املتوفرة لد��م والتنسيق مع ا�جهات لئية حصااألجهزة اإل  إ��نماذج جمع البيانات رسال إتم  فقدالوطنية، 

األخرى �� الدولة ال�ي يتوقع أن ي�ون لد��ا بيانات حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.  وتم إعطاء الدولة املهلة الزمنية 

لذلك �عت�� البيانات ال�ي �عرضها  ؛)م2019سبتم��  –م 2019(امتدت الف��ة من ف��اير  ةال�افية ل��و�د املركز بالبيانات املطلو�

 .  م 2019سبتم�� التقر�ر بأ��ا آخر بيانات وطنية متوفرة لدى الدول ح�ى 

 

الواقع التنموي (تنمية متقدمة، مستو�ات خرى �� العالم حاالت مختلفة من األ ليم اقاألناطق و امللدول و ابيانات تمثل 

مقارنة  مندول/مناطق نامية، دول ومناطق أقل نموا)، وذلك ملساعدة الدول األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

وقد تم اختيار الدول �� ا�جداول حسب   أخرى �� العالم.  وتكتالت مناطق بمية املستدامة نقيق أهداف التحواقعها نحو ت

ة املؤشر وقابليتھ للمقارنة مع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية فهناك مؤشرات تم اختيار دول مجاورة وأخرى طبيع

قليلة النمو.  واختيار دولة �عي��ا تم حسب توفر البيانات دول متقدمة و�� �عض املؤشرات تم اختيار دول نامية و�عضها دول 

 أو باالختيار العشوائي.

 

ومع مرور مقارنة التقدم ا�حرز �� �ل مؤشر يتوفر حولھ سلسلة زمنية من البيانات،  فقد زادت إم�انية التقر�ر و�إعداد هذا

حيث ح�ى  ،ا�حرز نحو تحقيق األهدافلوصف الدقيق لطبيعة التقدم الوقت سيساعد توفر سلسلة �افية من البيانات �� ا

 فرة.املتو  البيانات اآلن يمكن تقديم وصف موجز  لقراءة
  



 مالحظات للمستخدم�ن
 

 وذلك ألن البيانات تمثل دولة واحدة فقط. ؛�عض ا�جداول بدون رقم جدول  ْت ضرِ عُ  -

 .م2019د�سم��شهر من بيانات من الدول ح�ى  متوفر هو  ما ضرِ عُ  -

ِم بيانات �ع�ي أن الدولة لم يتوفر لد��ا بيانات حول املؤشر ح�ى تار�خ ال عرض�� سماؤها أالدول ال�ي لم تظهر  -
ُّ
َسل

َ
� 

 .الدول البيانات من 

لدول ا�خليج حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة �� مجلس التعاون  الثالثهذا التقر�ر هو ع�� الرغم من أن  -

 ؛�عت�� أوليةالعامة نحو تحقيق األهداف ات تجاهاالاالستنتاجات حول أن قراءة  إ��التنو�ھ  أنھ ينب��إال ، العر�ية

املستقر نحو تحقيق  تجاهطو�لة لتحديد االزمنية  وعدم توفر سلسلة  نظرا لقصر الف��ة الزمنية ب�ن القراءات

 الهدف.

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

ة ا�خاصة بالدول واملناطق األمم املتحدمنظمات اعد بيانات و وق . األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

 األخرى.

بوصفها ع�� مستوى دول مجلس التعاون �جميع املؤشرات البيانات املتوفرة لم تمكن من حساب مؤشرات تجميعية  -

 .اإقليمي اجغرافي تكتال

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

 .التقر�ر��اية �� املصادر املشار إل��ا  إ��يرغب باالطالع ع�� املن�جيات يمكنھ الرجوع 

 �ر �ون البيانات �عت�� األحدث لدى الدولة.هناك �عض البيانات �شرت �� التقر�ر الثا�ي وتم استخدامها �� هذا التقر  -

 و�� البيانات األحدث لدى الدول. اوليس تراكميً  اسنو�ً  االبيانات تمثل تقر�رً  -

�� �عض ا�حاالت قامت الدول بتحديث بيانات نفس السنة �� التقر�ر الثالث، لذلك قد ت�ون نفس السنة �� التقر�ر  -

 �سبب التحديث.الثا�ي والثالث ولكن البيانات مختلفة 

 

 

 

 

 

  االختصارات والرموز 
 

 :  البيانات غ�� متوفرة  ...

na     ال ينطبق : 

 

 

 

  



 قائمة ا�حتو�ات

 

 الصفحة املوضوع

  

 

  مقدمة

  شكر وتقدير

  املن�جية

  القضاء ع�� الفقر بجميع أش�الھ �� �ل م�ان -  1الهدف 

  املستدامة القضاء ع�� ا�جوع وتوف�� األمن الغذائي والتغذية ا�حّسنة و�عز�ز الزراعة - 2الهدف 

  ضمان تمّتع ا�جميع بأنماط عيش �حية و�الرفاهية �� جميع األعمار - 3الهدف 

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

  تحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن وتمك�ن �ل النساء والفتيات - 5الهدف 

  ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الص�� ل�جميع و�دار��ا إدارة مستدامة - 6الهدف 

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

  ل�جميع املطرد والشامل ل�جميع واملستدام، والعمالة ال�املة واملنتجة، وتوف�� العمل الالئق �عز�ز النمو االقتصادي - 8الهدف 

  إقامة ب�ى تحتية قادرة ع�� الصمود، وتحف�� التصنيع الشامل ل�جميع واملستدام، و��جيع االبت�ار - 9الهدف 

  ا�حد من ا�عدام املساواة داخل البلدان وفيما بي��ا - 10الهدف 

  ومستدامة جعل املدن واملستوطنات البشر�ة شاملة ل�جميع وآمنة وقادرة ع�� الصمود - 11الهدف 

  ضمان وجود أنماط اس��الك و�نتاج مستدامة - 12الهدف 

  � املناخ وآثارهاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغ�ّ  - 13الهدف 

  واستخدامها ع�� نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامةحفظ ا�حيطات والبحار واملوارد البحر�ة  - 14الهدف 

حماية النظم اإلي�ولوجية ال��ية وترميمها و�عز�ز استخدامها ع�� نحو مستدام، و�دارة الغابات ع�� نحو مستدام،  - 15الهدف 

 وم�افحة الت�حر، ووقف تدهور األرا�ىي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولو��

 

ش ف��ا أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، و�تاحة إم�انية وصول ا�جميع  - 16الهدف  الت�جيع ع�� إقامة مجتمعات مساملة ال ُ��مَّ

 العدالة، و�ناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة ل�جميع ع�� جميع املستو�ات إ��

 

 املستدامة التنمية �عز�ز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل - 17الهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة ا�جداول 

 

 الصفحة  ا�جدول 

البحر�ن   - :  �سبة الس�ان الذين �شملهم ا�حدود الدنيا من النظم ا�خاصة با�حماية االجتماعية1.3.1املؤشر  1.1جدول 

 (%) م2018

 

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

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

  (%) )GDP� (جما�نتيجة ال�وارث كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل :  ا�خسائر االقتصادية  املباشرة 2.5.1املؤشر  4.1جدول 

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

(%) 

 

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

 (%)ا�ح�ومي  نفاقاإل 

 

  (%) : معدل  انتشار نقص التغذية1.1.2املؤشر   1.2جدول 

نمو  معدل انتشار توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر دون انحراف�ن معيار��ن من وسيط معاي�� 1.2.2املؤشر  2.2جدول 

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

 

:  انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحراف�ن معيار��ن أو أك�� من انحراف�ن معيار��ن 2.2.2املؤشر  3.2جدول 

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

 (%) م2017عام  وز�ادة الوزن)

 

:  عدد املوارد الوراثية النباتية وا�حيوانية ال�ي �عت�� مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة �� مرافق 1.5.2املؤشر  4.2جدول 

 ا�حافظة متوسطة أو طو�لة املدى 

 

: عدد و�سبة السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو تقف 2.5.2املؤشر  .أ2.5جدول 

 هاانقراضعند مستوى غ�� معروف �خطر 

 

: عدد و�سبة السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو 2.5.2املؤشر  .ب2.5جدول 

 م2017قطر  -ها انقراضتقف عند مستوى غ�� معروف �خطر 

 

  :  مؤشر التوجھ الزرا�� للنفقات ا�ح�ومية (%)1.أ.2املؤشر  6.2جدول 

  مولود ��) مائة ألف: معدل وفيات األمهات (ل�ل 1.1.3املؤشر  1.3جدول 

  (%) مهرة إشراف أخصائي�ن �حي�ن:  �سبة الوالدات  ال�ي تتم تحت 2.1.3املؤشر  2.3جدول 

  :  معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��)1.2.3املؤشر  3.3جدول 

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

:  عدد اإلصابات ا�جديدة بف��وس نقص املناعة البشر�ة ل�ل ألف �خص غ�� مصاب، بحسب الفئة 1.3.3املؤشر  5.3جدول 

 العمر�ة ونوع ا�جنس والفئات الرئيسة من الس�ان) 

 

  �خص 100,000:  معدل انتشار  داء السل ل�ل 2.3.3 املؤشر 6.3جدول 

  :  معدل انتشار داء املالر�ا ل�ل ألف �خص3.3.3املؤشر  7.3جدول 

  �خص مائة ألف:  معدل اإلصابة بداء ال��اب الكبد (ب) ل�ل 4.3.3املؤشر  8.3جدول 

واألوعية الدمو�ة والسرطان وداء السكري واألمراض :  معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب 1.4.3املؤشر  9.3جدول 

 �خص 100,000التنفسية املزمنة ل�ل 

 

  �سمة 100,000:  معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار ل�ل 2.4.3املؤشر  10.3جدول 

  �سمة 100,000:  معدل الوفيات الناتجة عن إصابات املرور ع�� الطرق ل�ل 1.6.3املؤشر  11.3جدول 



بيت حاج��ن  49-15:  �سبة النساء �� سن اإلنجاب (الفئة العمر�ة 1.7.3املؤشر:   12.3جدول 
ُ
تنظيم األسرة  إ��سنة) الال�ي ل

 (%) بطرق حديثة

 

سنة) ل�ل ألف امرأة �� تلك الفئة  19-15و14-10:  معدل الوالدات لدى املراهقات (الفئة العمر�ة 2.7.3املؤشر  13.3جدول 

 العمر�ة

 

  تلوث الهواء �� األسرة املعيشية و�� ا�حيط (%) إ��:  معدل الوفيات املنسوب 1.9.3املؤشر  14.3جدول 

املياه غ�� اآلمنة، والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف  إ��:  معدل الوفيات املنسوب 2.9.3املؤشر  15.3جدول 

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

 

  من الس�ان 100,000ل�ل  :  معدالت الوفيات �سبب التسمم غ�� املقصود3.9.3املؤشر  16.3جدول 

 لدى األ�خاص الذين تبلغ أعمارهم 1.أ.3املؤشر  17.3جدول 
ً
سنة  15:  معدل االنتشار موحد السن الستعمال التبغ حاليا

 (%) فأك��

 

يمك��م ا�حصول �ش�ل دائم ع�� األدو�ة واللقاحات األساسية بأسعار :  �سبة الس�ان الذين 1.ب.3املؤشر  18.3جدول 

 (%) ميسورة

 

البحوث الطبية والقطاعات ال�حية  إ��:  مجموع صا�� املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة 2.ب.3املؤشر  19.3جدول 

 األساسية (بالدوالر األمر��ي)

 

من  ألف:  معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة وتوزيعهم  (عدد العامل�ن �� ا�جال الص�� ل�ل 1.ج.3املؤشر  20.3جدول 

 الس�ان)

 

�سبة األطفال / الشباب: (أ)  �� الصف الثا�ي/الثالث، (ب) �� ��اية املرحلة االبتدائية، (ج)  1.1.4املؤشر دول ج 1.4جدول 

�� ��اية املرحلة األو�� من التعليم الثانوي الذين يحققون ع�� األقل ا�حد األد�ى من مستوى الكفاءة �� (أ) 

 عمان –�ن الرا�ع والثامن القراءة ، (ب) والر�اضيات، بحسب نوع ا�جنس وذلك �� الصف

 

ا�جنس �� سلطنة عمان الذين �س��ون ع�� املسار  حسب �سبة األطفال دون سن ا�خامسة:  1.2.4 املؤشر 2.4جدول 

عام نوع ا�جنس وم�ان اإلقامة ال�حيح من حيث النمو  �� مجاالت ال�حة والتعلم والرفاه النف�ىي، بحسب 

 (%)م 2018

 

معدل املشاركة �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم  : 2.2.4املؤشر  3.4جدول 

 (%) االبتدائي)، بحسب نوع ا�جنس

 

 :  معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� الرس�ي والتدر�ب خالل اال1.3.4املؤشر  4.4جدول 
ً
ث�ي عشر شهرا

 م2017السعودية  –(%)   املاضية، بحسب نوع ا�جنس

 

:  بيانات املساواة (أن�ى /ذكر، ر�في/حضري، ا�خمس األد�ى لل��وة / ا�خمس األع�� لل��وة، وغ��ها 1.5.4املؤشر   5.4جدول 

 ة والس�ان األصلي�ن واملتضرر�ن من الن�اعات م�ى ما أصبحت البيانات متوافرة)عاقمثل حالة اإل 

 

) 3) شبكة االن��نت ألغراض التعليم، (2) الطاقة الكهر�ائية، (1:  �سبة املدارس ال�ي تحصل ع��: (1.أ.4املؤشر  6.4جدول 

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

عر�فات مؤشرات املياه والصرف الص�� ) مرافق أساسية لغسل األيدي (بحسب �6ل�ل جنس ع�� حدة، (

 (%) )WASHوالنظافة ال�حية ل�جميع: 

 

:   �سبة املعلم�ن ��: (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، (ب) التعليم االبتدائي، (ج) التعليم 1.ج.4املؤشر  7.4جدول 

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

 (%) م2017التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خدمة أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للتدريس ع�� املستوى املناسب عام 

 

 والال�ي تزوجن قبل أن يبلغن  24و  20:  �سبة النساء الال�ي ت��اوح أعمارهن ما ب�ن 1.3.5املؤشر  1.5جدول 
ً
  عاما 18و 15عاما

الرعاية غ�� مدفوعة األجر مصنفة بحسب نوع عمال أو : �سبة الوقت ا�خصص لألعمال املن�لية 1.4.5املؤشر  2.5جدول 

 (%) م2017ا�جنس عام 

 



  (%) انات الوطنية وا�ح�ومات ا�حلية:  �سبة املقاعد ال�ي �شغلها النساء �� ال��مل1.5.5املؤشر  3.5جدول 

  (%):  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة 2.5.5املؤشر  4.5جدول 

:  البلدان ال�ي يكفل ف��ا اإلطار القانو�ي (بما �� ذلك القانون العر��) للمرأة املساواة �� ا�حقوق �� 2.أ.5املؤشر  5.5جدول 

 ملكية األرا�ىي و/أو السيطرة عل��ا

 

  (%):  �سبة األفراد البالغ�ن ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال، بحسب نوع ا�جنس 1.ب.5املؤشر  6.5جدول 

  (%) :  �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة1.1.6املؤشر  1.6جدول 

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

 (%) اليدين باملاء والصابون 

 

  :  �سبة مياه الصرف الص�� املعا�جة بطر�قة آمنة  (%)1.3.6املؤشر  3.6جدول 

مصادر املياه النقية  إ��:  معدل الضغط ع�� اس��الك املياه: معدل �حب املياه النقية بالنسبة 2.4.6املؤشر  4.6جدول 

 وفرةاملت

 

  (%) �سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء 1.7جدول 

 ع�� الوقود والتكنولوجيا النظيف�ن 2.1.7املؤشر  2.7جدول 
ً
  (%):  �سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا

  :  حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك  ال��ائي للطاقة (%)1.2.7: املؤشر 3.7جدول  3.7جدول 

  (%) � ا�حقيقي(بالدوالر)جما�:  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� اإل 1.1.8املؤشر  1.8جدول 

  (%) � ا�حقيقي (بالدوالر)جما�:  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� اإل 1.2.8املؤشر  2.8جدول 

  (%) بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة:  معدل البطالة 2.5.8املؤشر  3.8جدول 

) خارج التعليم والعمالة والتدر�ب 24و  15:  �سبة الشباب (الذين ت��اوح  أعمارهم ب�ن 1.6.8املؤشر  4.8جدول 
ً
  (%) عاما

�سمة من الس�ان البالغ�ن عام  مائة ألف:  عدد فروع املصارف التجار�ة وأجهزة الصرف اآل�� ل�ل 1.10.8املؤشر  5.8جدول 

 م2018 - 2017

 

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

 (%) جميع الفصول 

 

  :  عدد الر�اب وحجم ال�حنات، بحسب وسيلة النقل2.1.9املؤشر:   2.9جدول 

�، و نصيب الفرد من القيمة جما�:  القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 1.2.9املؤشر  3.9جدول 

 (%) م2017املضافة للصناعة، 

 

  (%) :  العمالة �� الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة2.2.9املؤشر  4.9جدول 

  (%) �جما�كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل :  نفقات البحث والتطو�ر 1.5.9املؤشر  5.9جدول 

  :  العاملون �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  ل�ل مليون �سمة2.5.9املؤشر  6.9جدول 

  (%) :  �سبة الس�ان املشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول 1.ج.9املؤشر  7.9جدول 

  (%) �، بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعيةجما�:  حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإل 1.4.10املؤشر  1.10جدول 

  :  مؤشرات السالمة املالية1.5.10املؤشر  2.10جدول 

:  مجموع التدفقات ا�خصصة للتنمية، مصنفة بحسب البلدان املستفيدة والبلدان املانحة وأنواع 1.ب.10املؤشر  3.10جدول 

 مليون دوالر أمر��ي –الرسمية، واالستثمار األجن�ي املباشر، وغ��ها) التدفقات (مثل املساعدة اإلنمائية 

 

: �سبة س�ان ا�حضر الذين �عيشون �� أحياء فق��ة، أو مستوطنات غ�� رسمية، أو مساكن غ�� 1.1.11املؤشر  1.11جدول 

 (%) م2017الئقة، 

 

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

 (%)م 2017ة، عاقس، واأل�خاص ذوي اإل ا�جن

 



:  عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن الذين جرى نقلهم أو إجالؤهم نتيجة لل�وارث، 1.5.11املؤشر  3.11جدول 

 م2017�خص عام  100 000ل�ل

 

جما�� بما �شمل �وارث ا�خسائر املباشرة  الناجمة عن ال�وارث الطبيعية بالنسبة للناتج ا�ح�� اإل :  2.5.11املؤشر  4.11جدول 

 (%) تدم�� البنية التحتية وانقطاع ا�خدمات األساسية

 

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

 (%) من مجموع النفايات املتولدة �� املدينة

 

)  �� املدن (مرجح PM 2.5و  PM 10:  املتوسط السنوي ملستو�ات ا�جسيمات الدقيقة  (مثل 2.6.11املؤشر   6.11جدول 

 اململكة العر�ية السعودية -حسب الس�ان) 

 

مفتوح لالستخدام العام ل�جميع من مجموع املساحة :  متوسط حصة املساحة ال�ي �� فضاء 1.7.11املؤشر  7.11جدول 

 ة عاقع ا�جنس، واأل�خاص ذوي اإل املبنية �� املدن، بحسب الفئة العمر�ة، ونو 

 

 إنمائية حضر�ة و�قليمية تأخذ �ع�ن االعتبار 1.أ.11املؤشر  8.11جدول 
ً
:  �سبة الس�ان الذين �عيشون �� مدن تنفذ خططا

 (%) م2017واالحتياجات من املوارد، بحسب حجم املدينة، عام اإلسقاطات الس�انية 

 

:  الدول ال�ي لد��ا اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر ال�وارث ع�� املستو��ن القومي و ا�ح��  عام 2.ب.11املؤشر  9.11جدول 

 م2017

 

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

 و�حسب نوع املعا�جة

 

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

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

��: (أ) السياسات الوطنية للتعليم (ب) املنا�ج (ج) إعداد املعلم�ن و (د)  ماالتعليم �� مجال �غ�� املناخ) تم إدراجه

 تقييم الطلبة

 

انوي والعا�� :  عدد البلدان ال�ي أدمجت �� منا�جها الدراسية �� مراحل التعليم االبتدائي والث1.3.13املؤشر  1.13جدول 

 م2017مواضيع التخفيف من �غ�� املناخ، والتكيف معھ، وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ، عام 

 

  :   متوسط ا�حموضة البحر�ة مقاسة �� مجموعة متفق عل��ا من محطات تمثيلية ألخذ العينات1.3.14املؤشر   1.14جدول 

  (%):  �سبة األرصدة 1.4.14املؤشر  2.14جدول 
ً
  السمكية ضمن مستوى  مستدام بيولوجيا

  نطاق املناطق ا�حمية مقابل املناطق البحر�ة (%): 1.5.14املؤشر  3.14جدول 

ـــتدامة كنســــبة من الناتج ا�ح�� �� الدول ا�جزر�ة الصغ��ة النامية، وأقل :  1.7.14املؤشر   4.14جدول  مصــــائد األسماك املسـ

 (%) وجميع البلدان البلدانالبلدان نموا 

 

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

ـــــملها املناطق  همة:  �سـبة املواقع امل2.1.15املؤشر   2.15جدول  ال�ي تجسـد التنوع البيولو�� لليا�سـة واملياه العذبة وال�ي �شــ

ـــــب نوع النظام اإلي�ولو��  (%)  ا�حمية، بحســ

 

  مجموع مساحة اليا�سة (%) إ���سبة األرا�ىي املتدهورة :  1.3.15املؤشر  3.15جدول 

 ال�ي تمت املتاجرة ��ا سواء عن طر�ق التبييض أو من خالل االتجار غ�� املشروع:  �سبة ا�حياة ال��ية 1.7.15املؤشر  4.15جدول 

(%) 

 

البلدان ال�ي �عتمد �شــريعات وطنية ذات صــلة، وتخصـــــــص موارد �افية ملنع إدخال األنواع الغر�بة :  1.8.15املؤشر  5.15جدول 

 2017، النظم اإلي�ولوجية أو مراقب��ا إ��الغاز�ة 

 

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

  (%) :  ا�حتجزون غ�� ا�ح�وم عل��م كنسبة من مجموع ال�جناء2.3.16املؤشر  2.16جدول 



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

 (%) املوازنة أو نحوها)

 

:  �سبة األطفال دون سن ا�خامسة الذين تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية، بحسب السن، 1.9.16املؤشر  4.16جدول 

 (%) م2017

 

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

  (%) �، بحسب املصدرجما�:  مجموع اإليرادات ا�ح�ومية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 1.1.17 املؤشر 1.17جدول 

  (%) �جما�:  حجم التحو�الت املالية كنسبة من الناتج ا�ح�� إل 2.3.17املؤشر  2.17جدول 

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

  (%) سنة فأك�� الذين �ستخدمون اإلن��نت 15:  �سبة األفراد 1.8.17املؤشر  4.17جدول 

ءات الرسمية، حصائية وطنية وال�ي تتقيد باملبادئ األساسية لإل إحصا:  عدد البلدان ال�ي لد��ا �شريعات 2.18.17 5.17جدول 

 م2017

 

ئية وطنية �املة التمو�ل و�جري تنفيذها، بحسب مصدر إحصا: عدد البلدان ال�ي لد��ا خطة 3.18.17املؤشر  6.17جدول 

 م2017، التمو�ل

 

 للس�ان واملساكن �� السنوات العشر 2.19.17املؤشر  7.17جدول 
ً
 عاما

ً
:  �سبة البلدان ال�ي (أ) أجرت ع�� األقل �عدادا

 (%) باملائة من الوفيات 80باملائة من املواليد و��جيل  100املاضية، (ب) وحققت ��جيل 

 

 

 

 

 قائمة األش�ال البيانية
 

 الصفحة [الش�ل

  : �سبة الس�ان الذين �عيشون �� أسر معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� ا�خدمات األساسية1.1ش�ل 

 نفاق� اإل إجما�ا�ح�ومي ع�� ا�خدمات األساسية (التعليم وال�حة وا�حماية االجتماعية) من  نفاق: �سبة اإل 2.1ش�ل 

 ا�ح�ومي 

 

  مولود �� مائة ألف: معدل وفيات األمهات ل�ل 1.3ش�ل 

  مهرة إشراف أخصائي�ن �حي�نتتم تحت  : �سبة الوالدات ال�ي2.3ش�ل 

  (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��): معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة 3.3ش�ل 

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

  �خص مائة ألف: معدل اإلصابة بداء ال��اب الكبد (ب) ل�ل 5.3ش�ل 

  �سمة 100,000: معدل الوفيات الناتجة عن إصابات املرور ع�� الطرق ل�ل 6.3ش�ل 

  سنة ل�ل ألف امرأة �� هذه الفئة العمر�ة 19-15: معدل الوالدات لدى املراهقات �� الفئة العمر�ة 7.3ش�ل 

  من الس�ان) ألف: معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة وتوزيعهم  (عدد العامل�ن �� ا�جال الص�� ل�ل 8.3ش�ل 

  املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي): معدل املشاركة �� التعلم 1.4ش�ل 

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

 للمعلم�ن حسب النوع االجتما��

 

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

ً
  18عاما

ً
  عاما

  : �سبة األفراد ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال، بحسب نوع ا�جنس2.5ش�ل 

  : �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة1.6ش�ل 



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

 والصابون 

 

  : �سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء1.7ش�ل 

 ع�� الوقود النظيف2.7ش�ل 
ً
  : �سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا

  � ا�حقيقي (بالدوالر)جما�: معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� اإل 1.8ش�ل 

  � ا�حقيقي (بالدوالر)جما�: معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� اإل 2.8ش�ل 

  : معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس3.8ش�ل 

  م2016سنة فأك��) عام  15�سمة ( مائة ألف: عدد أجهزة الصرف اآل�� ل�ل 4.8ش�ل 

  م2017�، عام جما�املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل : القيمة 1.9ش�ل 

  : العمالة �� الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة2.9ش�ل 

  �جما�: نفقات البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 3.9ش�ل 

  ل�ل مليون �سمة: العاملون �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  4.9ش�ل 

  �، بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعيةجما�حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإل 1.10ش�ل 

 �ش�ل مالئم من مجموع 1.11ش�ل 
ً
: النسبة املئو�ة للنفايات ا�حضر�ة الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

 النفايات املتولدة �� املدينة

 

  �جما�: مجموع اإليرادات ا�ح�ومية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 1.17ش�ل 

  سنة فأك�� الذين �ستخدمون اإلن��نت 15:  �سبة األفراد 2.17ش�ل 



 القضاء ع�� الفقر بجميع أش�الھ �� �ل م�ان -الهدف األول  
 

ا�خدمات األساسية وتوفر ا�عدام الفقر �� جميع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية،  إ���ش��  ةالبيانات املتوفر 

من ا�حكومي ع�� ا�خدمات األساسية (التعليم وال�حة وا�حماية االجتماعية)  نفاقاإل �سب ،  وارتفاع �� �جميع الس�ان

 ا�حكومي  نفاق� اإل إجما�

 

% 1.85( م 2018فردا  عام  27,858�� مملكة البحر�ن بلغ   عدد  املنتفع�ن من  ا�حماية االجتماعية أن  1.1البيانات �� جدول �ش�� 

حالة �� عام  76.377�� سلطنة عمان بلغ عدد املنتفع�ن ة وغ��هم، وعاق�شملون أطفاال ومسن�ن ومن ذوي اإل � الس�ان) إجما�من 

(ال�جز، األيتام،  النساء األرامل، الشيخوخة، املطلقات، وحاالت أخرى ، وشملت تلك ا�حاالت � الس�ان)إجما�% من 1.7( م2018

عام  أن عدد الذين �شملهم ا�حدود الدنيا من النظم ا�خاصة با�حماية االجتماعية إ��بينما �ش�� بيانات دولة قطر ، غ�� محددة)

ة، عاقمحتاجة، وذوي اإل ا ومطلقات، وأسرً ، وشملت حاالت املنتفع�ن أرامل، سر أو حالة تراوحت ب�ن أفراد  17,844قد بلغ  م2017

دولة و��    واأليتام، وال�جز عن العمل، واملسن�ن، وأسر �جناء، والزوجة امل�جورة، وأسر مفقودة، و�دل خادم، ومجهو�� األبو�ن.

�شمل كبار السن   م2017% من مجمل الس�ان عام 1.3 با�حماية االجتماعية املستفيدين من النظم ا�خاصة بلغت �سبة  ال�و�ت

)، ومر�ىى، ومن �عانون �جزا ماديا، إناث)، ومطلقات ( إناثأسر الطلبة، وعاجز�ن  عن العمل، وأيتام، وأرامل ( (الشيخوخة)، و

 �ناثو 
ً
�جنسية، ور�ات بيوت، غ�� م��وجات، وأسر امل�جون�ن، وتائب�ن، ومحتضن�ن، وطلبة با�خارج، وم��وجات من غ�� محددي ا ا

 وحاالت أخرى. 

 

و�ما أن البيانات املتوفرة حول دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية تختلف �� طبيع��ا عما هو محدد �� صيغة الهدف األول 

 مقارنة بيانات دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية باملناطق األخرى �� العالم.   �ستطيعال ف

 
 (%)م 2018  عام الس�ان الذين �شملهم ا�حدود الدنيا من النظم ا�خاصة با�حماية االجتماعية(عدد) :  �سبة 1.3.1: املؤشر 1.1دول ج

 الكو�ت   قطر   عمان  السعودية  البحر�ن   اإلمارات ا�حالة 

 ... ... ... ... 316 ... ألطفالإعانة ل

 ... 3,761 22,299 ... ... ... عن العمل  ونجز االع

 ... 1,294 11,030 ... ... ... اتاملطلق

 ... 2,182 32,895 ... 5,597 ... سنكبار ال

 ... 405 4,686 ... ... ... ملااألر 

 ... 1,790 2,370 ... ... ... األيتام

 ... 3 ... ... ... ... الزوجة امل�جورة

 ... 1,344 ... ... 11,499 ... ةعاقاإل 

 ... 77 ... ... ... ... ال�جناء أسر 

 ... 912 ... ... ... ... األسر ا�حتاجة



 ... ... ... ... ... ... مساعدة إ��الولد الذي بحاجة 

 ... 5,995 ... ... ... ... بدل خادم

 ... 81 ... ... ... ... بو�ن مجهول األ 

 ... ... 3,097 ... 10,446 ... أخرى

 ... 17,844 76,377 ... 27,858 ... ا�جموع

%1.9 ... النسبة  %  ... 1.7%  0.70% 1.3%  

 
 

يمك��م ا�حصول ع�� خدمات املياه م  2017العر�ية املتحدة  عام  اإلماراتجميع س�ان دولة  أن   2.1�ش�� املعطيات �� جدول 

جميع الس�ان �� �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر ودولة ال�و�ت �عيشون �� أسر معيشية يمك��ا ا�حصول  .  وأنكهر�اءوالمنة اآل 

وأن جميع  ،وا�خدمات البنكية وسائل املواصالتحة واالتصاالت وطرق املواصالت و املياه اآلمنة والكهر�اء والتعليم وال�ع�� 

 االتصاالتو وال�حة  الكهر�اء والتعليم معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� �عيشون �� أسرالس�ان �� اململكة العر�ية السعودية 

، بينما �ش�� بيانات سلطنة % من األسر �ستطيع ا�حصول ع�� املياه اآلمنة99.8و  ،والصرف الص�� وخدمة جمع النفايات املن�لية

 �سكنون �� أسر معيشية يمنكها ا�حصول ع�� التعليم وال�حة وطرق املواصالت. % من الس�ان 100 أن إ��م 2016لعام عمان 
 

 

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

 ا�خدمة
 اإلمارات

 م 2017

 البحر�ن

 م2018

 السعودية

 م2018

 عمان  

 م2016

 قطر

 م2018 

 الكو�ت

 م2017 

 100 100 ... 99.8  100 100 املياه اآلمنة

 100 100 ... 100 100 100 الكهر�اء

 100 100  100 100 100 ... التعليم

 100 100 100  100 ... ال�حة

 100 100 ...  100 100 ... االتصاالت

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

 100 100 ... ... 100 ... املواصالت

 100 100 ... ... 100 ... خدمات بنكية

 ... ... ... 100 ... ... الصرف الص��

 ... ... ... 100 ... ... جمع النفايات املن�لية

 



 
 

 0.046من الس�ان �� اململكة العر�ية السعودية بلغت  مائة ألفل�ل  نتيجة لل�وارث أن عدد الوفيات  3.1�ش�� البيانات �� جدول 

تم و   .م2017من الس�ان �� عام  مائة ألفإصابة ل�ل   0.052عدد اإلصابات �لغ و  ،م2017من الس�ان �� عام لف أل�ل مائة  وفاة

ة غاث�لغ عدد حاالت اإل و ولم يتم ��جيل خسائر �� ا�حياة،  م،2018 -2015ة �� سلطنة عمان فقط خالل الف��ة إغاثتوثيق حاالت 

حالة م��ا  261ة غاثبلغ عدد حاالت اإل  م2016حالة جماعية، و�� عام  2,019حالة فردية و  196حالة م��ا  2,215 نحو م2015عام 

، حالة جماعية 70حالة فردية و 115حالة م��ا  185فبلغ عدد ا�حاالت  م2017حاالت جماعية، أما �� عام  104حالة فردية و 157

.  �� ح�ن أفادت دولة قطر أنھ لم حالة جماعية 38االت فردية و ح 110حالة م��ا  148� عدد ا�حاالت إجما�م بلغ 2018و�� عام 

العر�ية املتحدة  اإلمارات، بينما أفادت �ل من دولة م2017��جل أي حالة خسائر (وفيات أو إصابات أو مفقودين) خالل عام 

 .م2017العام ھ لم يحدث �وارث خالل بأن ودولة ال�و�ت ومملكة البحر�ن

 

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

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

تو��  أس��اليا حصلت ف��ا وفيات نتيجة ال�وارث خالل السنوات املاضية، فمثال �� أمثلة لبعض الدول ال�ي  3.1دول ج�عرض م�حق ا�

   ،م2017نتيجة ال�وارث عام �� سويسرا  ا�خصً  296�خص �� الن�و�ج و  230و  م2018�خص واحد نتيجة ال�وارث عام 

 

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

م2018    قطر  الكو�ت م2018 البحر�ن  السعودية   نوع ا�خسارة  اإلمارات 

na 0 0.046 na 0 وفيات 

na 0  ... na 0 ن و مفقود  

na 0 0.052 na 0 ون مصاب  
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م2017اإلمارات  م2018البحر�ن  م2018السعودية  م2016عمان  م2018قطر  2016ال�و�ت 

%
%)(�سبة الس�ان الذين �عيشون �� أسر معيشية يمك��ا ا�حصول ع�� ا�خدمات األساسية : 1.1ش�ل 

100= الغایة المنشودة 



 

 �خص 100 000:  عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن نتيجة للكوارث، ل�ل 1.5.1: املؤشر (تا�ع) 3.1جدول 

ة)غاثعمان* (عدد حاالت اإل   

م2018 2017م 2016م 2015م ةغاثنوع اإل   

 110 115 157 196 فردية

 38 70 104 2,019 جماعية

 148 185 261 2,215 �جما�اإل 
  تقدمها وزارة التنمية االجتماعية ألسر املتضرر�ن من الكوارث الطبيعية (فردية او جماعية) ، املعونة ال�يةغاثيقصد بحاالت اإل *: 

  

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

 م2017سويسرا  م2017الن�و�ج  م2018 أس��اليا

1 230 296 

 

، باستثناء سلطنة 4.1م  كما �ش�� جدول 2018م أو 2017نتيجة لل�وارث عام دول مجلس التعاون ا�خلي�� خسائر مادية لم ��جل 

و�انت �سبة ا�خسائر �� �عض الدول   ادية املباشرة الناتجة عن ال�وارث.صاالقتعمان ال�ي لم تتوفر بيانات ع��ا حول ا�خسائر 

 .4.1م كما هو مب�ن �� م�حق جدول 2018و  2017عامي �� األخرى منخفضة جدا 

 
 

 (%)  )GDP� (جما�:  ا�خسائر االقتصادية  املباشرة نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 2.5.1: املؤشر  4.1جدول 

 اإلمارات  

 م2018

 البحر�ن

 م2018

  السعودية

 *م 2017

  عمان

 م2018

  قطر 

 م2018 

 الكو�ت 

 م2017

 GDP( 0.0 na 0.00 … 0.0 0.0من ( قيمة ا�خسارة كنسبة

 *:  �انت هناك خسائر فعلية نتيجة الكوارث �� اململكة العر�ية السعودية فقط
 

 

 (%) )GDP� (جما�ا�خسائر االقتصادية املباشرة نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل  :4.1م�حق جدول 

 م2018 أس��اليا م2017 الن�و�ج م2017سويسرا 

0.0016 0.00034 0.0016 

 

 

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

ولم تتوفر بيانات  م2017عام  لنفس العام% 0.7بينما بلغت �سبة ا�خصصات ال�ي حدد��ا دولة قطر ، (برامج ا�حماية االجتماعية)

 حول با�� الدول.

 

  (%)  م2017عام  :  �سبة املوارد ال�ي تخصصها  ا�حكومة مباشرة ل��امج ا�حد من الفقر (برامج ا�حماية االجتماعية)1.أ.1 : املؤشر 5.1 جدول     

 الكو�ت  قطر  عمان  السعودية  البحر�ن اإلمارات



4.4 ... ... ... 0.7 ... 

     

 

) فقد أفادت دولة 3.5.1سنداي  ل�حد من مخاطر ال�وارث (املؤشر طار إوحول وجود اس��اتيجيات وطنية ل�حد من ال�وارث تماشيا مع 

 ال�و�ت بوجود اس��اتيجيات ع�� املستو��ن الوط�ي وا�ح��.

 

�� دول مجلس  (ال�حة والتعليم وا�حماية االجتماعية) ا�ح�ومي ع�� ا�خدمات األساسية نفاق�سبة اإل بيانات حول  6.1يب�ن جدول 

 م2017عام ا�ح�ومي  نفاق� اإل إجما�% من 18.5العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  النسبةبلغت التعاون لدول ا�خليج العر�ية، حيث 

 م2018عام % 31.0حر�ن بلغت النسبة و�� مملكة الب .  % ع�� ا�حماية االجتماعية4.4و ،% ع�� ال�حة8.4و ،% ع�� التعليم5.7بواقع 

م 2017و�� اململكة العر�ية السعودية عام  % ع�� ا�حماية االجتماعية. 11.0و   ،% ع�� ال�حة9.0و   ،% ع�� التعليم11.0بواقع  

بلغت م 2018عام و�� سلطنة عمان  % ع�� ال�حة وا�حماية االجتماعية، 14و ،% ع�� التعليم23% بواقع 37.0 نفاقبلغت �سبة اإل 

م  2017عام  % ع�� ا�حماية االجتماعية.  و�لغت �� دولة قطر  3.5و  ،% ع�� ال�حة5.1و  ،% ع�� التعليم13.1% بواقع 21.7النسبة 

م 2017عام  % 42.2�� دولة ال�و�ت  و�لغت% ع�� ا�حماية االجتماعية، 0.47% ع�� ال�حة و10.8% ع�� التعليم و10.5% بواقع 21.8

 % ع�� ا�حماية االجتماعية.  2.9% ع�� ال�حة و15.6ع�� التعليم و % 23.7بواقع 

 

وألغراض مقارنة دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول أخرى �� العالم، فقد شملت قاعدة بيانات األمم املتحدة بيانات 

�� نفس  الن�و�ج % �� 15.97و  ،م2016عام % 13.77 أس��الياا�ح�ومي ع�� التعليم ��  نفاقتتعلق بالتعليم فقط، حيث بلغت �سبة اإل 

 .م2016عام  سويسرا% �� 15.51العام و 

 

 

 
 (%)ا�حكومي  نفاق� اإل إجما�ا�حكومي ع�� ا�خدمات األساسية (التعليم وال�حة وا�حماية االجتماعية) من  نفاق:  �سبة اإل 2.أ.1 : املؤشر 6.1 جدول       

 اإلمارات نفاقمجال اإل 

 م2017

البحر�ن 

 م2018

 السعودية

 م2017

 عمان

 م)2018(

 رقط

 م2017

الكو�ت 

 م2017

 23.7 10.5 13.1 23.0 11.0 5.7 التعليم

 15.6 10.8 5.1 14.0 9.0 8.4 ال�حة

 2.9 0.47 3.5 11.0 4.4 ا�حماية االجتماعية

 42.2 21.8 21.7 37.0 31.0 18.5 ا�جملة

 

 ا�حكومي نفاق� اإل إجما�ا�حكومي ع�� ا�خدمات األساسية (التعليم وال�حة وا�حماية االجتماعية) من  نفاق:  �سبة اإل 2.أ.1املؤشر  :6.1جدول م�حق 

 (%) )التعليم (

 م2016 أس��اليا م2016الن�و�ج  م2016سويسرا 

15.51 15.97 13.77 
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دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية التعليم (دول ومناطق أخرى 

)فقط

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



املستدامة وتوف�� األمن الغذائي والتغذية ا�حّسنة و�عز�ز الزراعة القضاء ع�� ا�جوع - 2الهدف   
 

اف�ن معيار��ن  معدالت مقاييس ا�جوع وا�عدام األمن الغذائي مثل  .1 انتشار توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر دون انحر

متحقق منذ أن الهدف  �ي، وهذا �عمن وسيط معاي�� نمو الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) أقل من نصف املعدل العاملي

 .بداية مرحلة أهداف التنمية املستدامة

�� املنطقة، وكذلك حول العينات  نقراضئية محدودة حول ا�حيوانات والنباتات املهددة باال إحصاتتوفر معلومات  .2

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

 

 

% من 5.9م، وأن 2018% عام 1.37أن �سبة األطفال �� مملكة البحر�ن الذين عانوا من نقص التغذية بلغت   1.2�ش�� البيانات �� جدول 

ناث، و�� سلطنة عمان % ب�ن اإل 5.5% ب�ن الذ�ور و 6.2م بواقع 2017األطفال �� اململكة العر�ية السعودية عانوا من نقص التغذية عام 

م بواقع 2018%  عام 3.5م،  و�� دولة قطر بلغت النسبة 2018% عام 1.4�عدام األمن الغذائي األطفال الذين عانوا من ا �سبة بلغت

 العر�ية املتحدة ودولة ال�و�ت. اإلمارات.  ولم تتوفر بيانات حول دولة ناث% ب�ن اإل 3.1% ب�ن الذ�ور و 3.9

 

 (%) معدل  انتشار نقص التغذية:  1.1.2:  املؤشر  1.2جدول 

 النوع
 اإلمارات

 البحر�ن

 *م2018

 السعودية

 م2017 

 عمان

 م2018

 قطر 

 م2018
 الكو�ت 

 … 3.9 … 6.2 … … ذ�ور 

 … 3.1 … 5.5 … … إناث

 … 3.50 1.4 5.9 1.37 … جملة
 *:  معدل انتشار ا�عدام األمن الغذائي

 

�عانون من توقف  م2017عام السنة ا�خامسة من العمر �� مملكة البحر�ن  دون % من األطفال 1.4أن  إ��  2.2�ش��  البيانات �� جدول 

ن مماألطفال دون ا�خامسة من العمر ، �� ح�ن بلغت �سبة ناث% ب�ن األطفال اإل 1.2% ب�ن األطفال الذ�ور و 1.6بواقع  (التقزم) النمو

و�لغت النسبة   . ناث% ب�ن اإل 10.2% ب�ن الذ�ور و 11.9اقع بو % 11.1 م 2017ة عام �عانون من توقف النمو �� اململكة العر�ية السعودي

 .ناث% ب�ن اإل 2.5% ب�ن الذ�ور و 3.1%  بواقع 2.8م  2016، و�� دولة قطر بلغت النسبة عام م2017عام % �� سلطنة عمان 11.4

 

وعند مقارنة �سبة توقف النمو �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية ال�ي توفرت حولها بيانات مع �عض دول العالم نرى من م�حق 

% و�� شرق آسيا بلغت 25.5بلغت  أفر�قيا%، وع�� مستوى شمال 20.5بلغت  م2017عام أن النسبة ع�� مستوى العالم  1.2جدول 

5.8  .% 

 

 

 



اف�ن معيار��ن من وسيط معاي�� نمو الطفل ملنظمة ال�حة  1.2.2املؤشر :   2.2جدول  معدل انتشار توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر دون انحر

 (%) العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة

  النوع االجتما��
 اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م*2017

 السعودية

 م2017 

 عمان

 م2017

 قطر

 م2016

 الكو�ت

 م2016 

 ... 3.1 ... 11.9 1.6 ... ذكور 

 ... 2.5 ... 10.2 1.2 ...  إناث

 ... 2.8 11.4 11.1 1.4 ... � جما�اإل 

  *: التقزم الشديد

 

 

 

اف�ن معيار��ن 1.2.2املؤشر   : 2.2م�حق جدول  نمو الطفل ملنظمة  عاي�� ممن وسيط  معدل انتشار توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر دون انحر

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

 م2017العالم  م2017 أفر�قياشمال  م2017شرق آسيا 

5.8 25.5 20.5 

 

ا�خلي�� أن �سبة األطفال دون أن البيانات املتوفرة حول ثالث دول من دول مجلس التعاون  3.2من جدول  الحظيوحول مؤشر الهزال 

، و�لغت �سبة ناث% ب�ن اإل 3.3% ب�ن الذ�ور و 2.9% بواقع 2.6 الذين �عانون من الهزال بلغت م  2017ا�خامسة �� مملكة البحر�ن عام 

� ح�ن بلغت �سبة .   �ناث% ب�ن اإل 4.7% ب�ن الذ�ور و 5.1% ب�ن األطفال دون ا�خامسة بواقع 4.9الذين �عانون من ز�ادة الوزن بلغت 

% و �� املقابل بلغت النسبة 4.8الذين �عانون من الهزال   م2017عام �� اململكة العر�ية السعودية األطفال الذ�ور دون ا�خامسة من العمر 

م 2017عام  %، و�لغت �سبة األطفال الذ�ور دون ا�خامسة من العمر الذين �عانون من ز�ادة الوزن3.3�� نفس الفئة العمر�ة  ناثب�ن اإل 

% والذين �عانون 9.3الذين �عانون من الهزال  م2017عام .  و�� سلطنة عمان بلغت �سبة األطفال دون ا�خامسة % 8.7 ناث% و�سبة اإل 8.5

 .% 3.1 ز�ادة الوزنمن 

 

 انتشار سوء التغذية �سبةن أنجد  مناطق أخرى �� العالم وعند مقارنة البيانات املتوفرة حول دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع

وء �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية قر�بة من املتوسط العاملي وأقل من أمر�كيا الالتينية وأع�� من الهند. فبلغ معدل انتشار س

عام % 8.0% و�� أمر�ي�ا الالتينية وال�ار��ي بلغت 2.1بلغت  م2015عام %، و�� الهند 5.9 م2010ع�� مستوى العالم �� عام التغذية 

 .م2017

 

اف�ن معيار��ن من وسيط معاي��  نمو 2.2.2املؤشر :  3.2جدول  اف�ن معيار��ن أو أك�� من انحر :  انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحر

 (%) م2017عام  ا�خامسة، حسب النوعية (الهزال وز�ادة الوزن)الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن 

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

 هزال  

ز�ادة 

 هزال  الوزن

ز�ادة 

 هزال  الوزن

ز�ادة 

 هزال  الوزن

ز�ادة 

 هزال  الوزن

ز�ادة 

 هزال  الوزن

ز�ادة 

 الوزن

 ... ... ... ... ... ... 8.5 4.8 5.1 2.9 ... ... ذكر  

 ... ... ... ... ... ... 8.7 3.3 4.7 3.3 ... ... ن�ى أ



 ... ... ... ... 3.1 9.3 ... ... 4.9 2.6 ... ... �نكال ا�جنس

 

اف�ن معيار��ن من وسيط معاي��  نمو 2.2.2املؤشر :   3.2م�حق ا�جدول  اف�ن معيار��ن أو أك�� من  انحر :  انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول دون انحر

 (%) م2017عام  الطفل ملنظمة ال�حة العاملية) ب�ن األطفال دون سن ا�خامسة، حسب النوعية (الهزال وز�ادة الوزن)

  م2010العالم   م2015الهند   م2017 وال�ار��يأمر��ا الالتينية 

8.0 2.1 5.9 

 

ة تتوفر بيانات محدودة حول أعداد املوارد الوراثية النباتية وا�حيوانية ال�ي �عت�� مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة �� مرافق ا�حافظ

م بلغ عدد العينات الوراثية ا�حيوانية ا�حفوظة �� مرافق آمنة �� 2017�� عام  ھأن 4.2متوسطة أو طو�لة املدى، فتش�� البيانات �� جدول 

�� مرافق  عينة.  و�� اململكة العر�ية السعودية بلغت العينات ا�حيوانية ا�حفوظة 517عينات، وعدد العينات النباتية  9مملكة البحر�ن 

عينة وراثية جينية و  167عينة وراثية نباتية و  89  م2017بمرافق آمنة عام بينما �� دولة قطر بلغت العينات ا�حفوظة ، عينة  20 آمنة

 .عينة وراثية معشبية 1002

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

 

افق ا�حافظة متوسطة أو 1.5.2 : املؤشر 4.2 جدول   :  عدد املوارد الوراثية النباتية وا�حيوانية ال�ي �عت�� مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة �� مر

 م2017عام   طو�لة املدى

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

 ... … na 9 20 حيوانية

 ... … ... na 517 نباتية

 

افق ا�حافظة متوسطة 1.5.2: املؤشر (تا�ع)  4.2جدول  :  عدد املوارد الوراثية النباتية وا�حيوانية ال�ي �عت�� مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة �� مر

 قطر     - لوراثية ا�حفوظة �� بنك ا�جينات القطري اعدد املوارد أو طو�لة املدى  
        

م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 املوارد الوراثية م2017   

 89 105 25 36 70 87 عدد املوارد الوراثية النباتية ا�حفوظة

 DNA( 96 78 64 83 143 167عدد املوارد الوراثية ا�جينية (

 1,002 858 498 384 468 960 عدد املوارد الوراثية املعشبية
 ، دولة قطراملصدر: وزارة البلدية والبيئة

.  بينما �ش�� البيانات نقراضمعرضة �خطر  اال  دولة ال�و�ت�� سالالت ا�حلية ال% من 13.2أن  إ�� 5.2�� جدول  م2016بيانات عام �� �ش

% قابلة لل��ديد، و�� 14.8و  نقراض% مهددة باال 0.8% من النباتات وال�ائنات ال��ية منقرضة و 0.2 أنم 2017لعام  املتوفرة من دولة قطر 

% من النباتات وال�ائنات 0.8 و  نقراض% قابلة لل��ديد باال 2.5 و نقراضمعرضة �خطر اال  البحر�ةالنباتات وال�ائنات % من 0.7املقابل فإن 

 .  نقراضقر�بة من ال��ديد باال البحر�ة 
 

أن  4.2جدول نالحظ من م�حق ، م2018عام وملقارنة الواقع �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع مناطق أخرى من العالم �� 

 نقراضمهددة بخطر اال  أفر�قيا% من السالالت ا�حلية �� شرق 0.68، وأن �� العالم نقراضمن السالالت ا�حلية مهددة بخطر اال % 26.68



أن الوضع �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية  إ��حيث �ش�� املعطيات   .نقراض% �� جنوب شرق آسيا مهددة بخطر اال 1.98و 

% �� 72.0% �� الن�و�ج و 87.0و  نقراض�عت�� جميع السالالت ال��ية مهددة باال  أس��اليافمثال ��  ،أفضل من مناطق أخرى من العالم

 م2018سويسرا عام 
السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو تقف عند مستوى غ�� معروف و�سبة عدد : 2.5.2املؤشر :  . أ5.2  جدول 

 م2017لعام  هاانقراض�خطر 

 (%) *الكو�ت   عمان السعودية  البحر�ن   اإلمارات نقراضمستوى خطر اال 

 13.2 ... ... ... ... نقراضمعرضة �خطر اال 

 86.8 ... ... ... ... نقراضغ�� معرضة �خطر اال 

 0.0 ... ... ... ... غ�� معروف

 100 … ... ... ... جملة
 السالالت ا�حلية ا�خاصة بال��وة السمكية فقط إ���ش�� البيانات م و 2016البيان لعام *:    

 

: عدد و�سبة السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو تقف عند مستوى غ�� معروف 2.5.2:  املؤشر   . ب5.2  جدول 

 م2017قطر  -ها انقراض�خطر 

 ا�حالة

 النباتات وال�ائنات ال��ية

 (عدد)

 النباتات وال�ائنات البحر�ة

 (عدد)

 النباتات وال�ائنات ال��ية

% 

 وال�ائنات البحر�ةالنباتات 

% 

 0.0 0.2 0 2 منقرض

 
ً
 0.0 0.0 0 0 منقرض بر�ا

 0.0 0.0 0 0 مهدد �ش�ل حرج

 0.7 0.8 6 14 نقراضاملهددة باال 

 2.5 14.8 22 171 قابل لل��ديد

 0.8 0.0 7 0 قر�ب من ال��ديد

 96.1 84.2 853 965 غ�� معت��

 100 100 888 1152 جملة

 

: عدد و�سبة السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو تقف عند مستوى غ�� 2.5.2(تا�ع):  املؤشر   5.2  جدول 

 م2016الكو�ت  -ها انقراضمعروف �خطر 

 (%) النسبة العدد (ال��وة السمكية فقط)  نقراضمستوى خطر اال 

 13.2 7 نقراضمعرضة �خطر اال 

 86.8 46 نقراض�خطر اال غ�� معرضة 

 0.0 0 غ�� معروف

 100.0 53 جملة

 

 : عدد و�سبة السالالت ا�حلية ال�ي تصنف ع�� أ��ا معرضة ل�خطر أو غ�� معرضة ل�خطر أو تقف2.5.2املؤشر  :5.2جدول م�حق 

 (%)م 2018لعام ها انقراضعند مستوى غ�� معروف �خطر 

 م2019 أس��اليا م2018الن�و�ج  م2019سويسرا 

72.0 89.0 100.0 



 

��  بقيت متقار�ةحيث  مجلس التعاون،�� دول  العام نفاقمن اإل ا�ح�ومي ع�� الزراعة  نفاقأن مؤشرات �سبة اإل  6.2�ش�� بيانات جدول 

وارتفعت النسبة  �� مملكة البحر�ن من  %، 0.07 -% 0.04م حيث تراوحت ب�ن 2015 – 2012العر�ية املتحدة خالل الف��ة  اإلماراتدولة 

% ، و�� سلطنة عمان تراوحت 0.28 م 2016 عام �� اململكة العر�ية السعودية م. و�لغت النسبة 2017% عام 1.9 إ��م 2013% عام 1.3

تفاع ر ب�ن اال  العام حيث �انت ت��اوح تجاه�� االم ولكن بدون استقرار محدد 2010% عام 1.02م و 2016% عام 0.89النسبة ب�ن 

% للسنة املالية 0.48م و 2016/2017% �� السنة املالية 0.52و�� دولة ال�و�ت بلغت النسبة  أخرى خالل الف��ة. إ��واالنخفاض من سنة 

 م.2017/2018

 

 (%) :  مؤشر التوجھ الزرا�� للنفقات ا�حكومية1.أ.2: املؤشر  6.2جدول 

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

 … … 1.02 … … … م2010

 … … 1.09 … … … م2011

 … … 1.2 … … 0.04 م2012

 … … 1.09 … 1.30 0.07 م2013

 … … 1.13 … 1.30 0.05 م2014

 … … 0.92 … 1.60 0.05 م2015

 0.52 … 0.89 0.28 1.70 … م2016

 0.48 … … … 1.90 … م2018
 ا�حكومي نفاق� اإل إجما�ا�حكومي ع�� الزراعة من  نفاق*: �سبة اإل 

 

م) قد 2007م (سنة األساس = 2018دول مجلس التعاون ا�خلي�� لعام املس��لك �جموعة األغذية ��  �ش�� البيانات املتوفرة حول أسعار

م.  حيث بلغ الرقم القيا�ىي �جموعة 2018 إ��م 2014أخرى �� جميع الدول خالل الف��ة  إ��شهدت نوعا من االستقرار �� التغ�� من سنة 

 135.3و�� سلطنة عمان  149.4و�� اململكة العر�ية السعودية  151.3و�� مملكة البحر�ن  153.3العر�ية املتحدة  اإلماراتاألغذية �� دولة 

 .  152.7و�� دولة ال�و�ت  133.3و�� دولة قطر 

 

 –م 2012� املساعدات خالل الف��ة إجما�% من 9.8% و 0.0لقطاع الزرا�� �� دولة ال�و�ت ب�ن لتراوحت قيمة املساعدات اإلنمائية 

 )2.أ.2املؤشر ( . م2018

 

 

 

 

 

 



ع ا�جميع بأنماط عيش �حية و�الرفاهية �� جميع األعمار -الهدف الثالث 
ّ
 ضمان تمت

 

انخفاض  إ��وهو ما يؤدي  أخصائيون �حيون مهرةجميع الوالدات �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �شرف عل��ا  .1

 .تضا�� الدول املتقدمةلدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية األمهات معدل وفيات �� 

ل من ثلث املعدل ع�� أقو ( دون سن ا�خامسة ل�ل ألف مولود �� منخفضة جداحدي�ي الوالدة واألطفال  وفيات األطفال  .2

بكث�� وهذا الهدف متحقق قبل  �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية ودون املعدالت العاملية واإلقليمية )مستوى العالم

 م.  2016بدء متا�عة أهداف التنمية املستدامة عام 

ول �� د ةمعدالت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية املزمن .3

 .مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �عت�� مرتفعة مقارنة مع دول املنطقة ومناطق أخرى �� العالم

أقل بكث�� من  .4 معدالت الوفيات �سبب التسمم غ�� املقصود �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية منخفضة جدا و

 �� الدول املتقدمةال��ا ثيم

�� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج  )مرضون وامل سناناأل أطباء و  بشر�ون الطباء واأل  صيادلةال(ال�حية  بيانات الكوادر  .5

 .العر�ية مشا��ة ملثيال��ا �� الدول املتقدمة

 

  

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

 أس��الياالدول املتقدمة مثل  إ��، و�عت�� أقرب �� مستوى تقدمها 1.3غرب آسيا واألردن ع�� سبيل املثال كما يالحظ �� م�حق جدول 

أن هذا املؤشر حساس جدا ألعداد حاالت وفيات  .  مع األخذ �ع�ن االعتبار3.1ونيوز�الندا ع�� سبيل املثال كما يت�ح من م�حق جدول  

و�عت�� دول مجلس التعاون   ).طفيف �� عدد حاالت وفيات األمهاتأي �غ��  يرتفع و�نخفض بصورة سريعة معنھ أاألمهات القليلة (بمع�ى 

لود �� بينما  يبلغ املعدل �� دول مو  مائة ألفوفاة ل�ل  70الغاية املنشودة �� ن إمحققة للغاية املنشودة حيث لدول ا�خليج العر�ية 

 .70ا�جلس أقل بكث�� من 

 

العر�ية املتحدة �انت منخفضة  اإلمارات�� دولة   لود ��و م مائة ألفل�ل  معدالت وفيات األمهاتأن  إ��  1.3 �ش�� البيانات �� ا�جدول 

م.  و�� مملكة 2017حالة عام  2.01م و 2015مولود �� عام  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  2.05 تم حيث بلغ2017م و 2015جدا عامي 

و�قي املعدل  ي��اوح ب�ن هذين الرقم�ن  ،م2012مولود �� عام  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  36.6م  و 2010عام  11.0البحر�ن تراوح املعدل ب�ن 

مولود ��، و�� سلطنة  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  12.0م 2015و�لغ املعدل �� اململكة العر�ية السعودية عام  ،م2017 – 2010خالل الف��ة 

 مائة ألفحالة  وفاة ل�ل  24.4و  2013مولود �� عام  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  11.3م  ب�ن 2018 – 2010عمان تراوح املعدل خالل الف��ة 

 م2016 – 2010خالل الف��ة  دولة قطرتراوح املعدل �� و  عدل ي��اوح ب�ن هذين املعدل�ن طيلة الف��ة.م ، حيث بقي امل2010مولود �� عام 

خالل الف��ة  دولة ال�و�ت تراوح املعدل و�� م. 2015مولود �� عام  مائة ألفحالة ل�ل  11.3م و2016و م 2013حالة �� عامي  0.0ب�ن 

 م.2018حالة عام  5.8إ�� م، ووصل 2015عام حالة  11.4و م 2012عام حالة  1.7ب�ن  م2018 – 2012

 

 

 



 مولود ��) مائة ألف: معدل وفيات األمهات (ل�ل 1.1.3 : املؤشر 1.3جدول 

 الكو�ت قطر عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

  ... 10.30 24.40 ... 11.00 ... 2010م

  … 4.90 16.20 ... 22.80 ... 2011م

 1.70 4.70 16.50 ... 36.60 ... 2012م

 6.70 0.00 11.30 ... 25.0 ... 2013م

 11.40 3.60 19.30 ... 14.30 ... 2014م

 8.40 11.30 18.50 12.00 28.60 2.05 2015م

 3.40 0.00 12.50 ... 29.00 ... 2016م

 5.10 ... 21.00 ... 14.6 2.01 2017م

م2018  … … … 15.10 … 5.80 

 

 م2015لعام   مولود ��) مائة ألف: معدل وفيات األمهات (ل�ل 1.1.3املؤشر : 1.3م�حق جدول 

 م2017 أس��اليا م2017الن�و�ج  م2017سويسرا 

5.0 2.0 6.0 

 

 

 
 

ومملكة العر�ية املتحدة  اإلمارات�� �ل من دولة م 2018 – 2010خالل الف��ة  بأن جميع حاالت الوالدة  2.3�ش�� البيانات �� جدول 

، اململكة العر�ية السعودية �� % 100مهرة، وتق��ب النسبة من  إشراف أخصائي�ن �حي�نودولة قطر ودولة ال�و�ت تتم تحت البحر�ن 

التعاون لدول ا�خليج العر�ية أفضل من الدول املتقدمة، حيث يت�ح من م�حق  سو�عت�� دول مجل  �� سلطنة عمان. %99.0وتق��ب من 

  م.2018% عام 99.1و�� الواليات املتحدة األمر�كية ،% 99.2 الن�و�ج و��  ،م2019عام % 99.7بلغت  أس��اليابأن النسبة ��  2.3جدول 
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معدل وفيات األمهات ل�ل مائة ألف مولود ��: 1.3ش�ل 



 

 (%) مهرة أخصائي�ن �حي�نإشراف تتم تحت :  �سبة الوالدات ال�ي 2.1.3 : املؤشر 2.3 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 100 100 98.60 … 99.63 … 2010م

 100 100 98.60 … 99.70 … 2011م

 100 100 98.60 … 99.80 … 2012م

 100 100 98.60 … 99.80 … 2013م

 100 100 99.70 … 99.80 … 2014م

099.7 … 99.89 100 2015م  100 100 

 100 100  98.70 … 99.70 100 2016م

098.7  99.70 99.90 … 2017م  100 100 

م2018  … … … 098.6  … 100 

 

 (%) مهرة إشراف أخصائي�ن �حي�ن:  �سبة الوالدات ال�ي تتم تحت 2.1.3املؤشر  :2.3م�حق جدول 

 م2019 أس��اليا م2018الن�و�ج  م2018الواليات املتحدة األمر�كية 

99.1 99.2 96.7 

 

 

 



 
 

 بكث�� بأ��ا �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية أقل 3.3وحول معدالت وفيات األطفال دون ا�خامسة، �ش�� البيانات �� جدول 

مولود �� عام  مائة ألفل�ل  وفاة حالة 7.60العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  املعدل �� املناطق األخرى �� العالم، حيث بلغ مثيال��ا من

حالة  8.9 و �� اململكة العر�ية السعودية، م2017مولود �� عام  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  7.9 بلغ املعدل �� مملكة البحر�نو م، 2017

بلغ بينما  ، م2017 عاممولود ��  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  11.4 بلغ املعدل�� سلطنة عمان و، م2017مولود �� عام  مائة ألفوفاة ل�ل 

 مائة ألفل�ل  حالة وفاة 9.3 بلغ املعدل �� دولة ال�و�ت وم،  2016مولود �� عام  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  7.1 �� دولة قطر املعدل

خالل متقار�ة  تو�ش�ل عام فقد �انت املعدال  . م2018مولود �� عام  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  8.8 إ��وانخفض  م2016مولود �� عام 

واملعدالت �� جميع دول   .3.3كما يت�ح من جدول  ل�ل دولة من دول مجلس التعاون ا�خلي�� م2017 ح�ى عام م2010 من عام الف��ة

 م.2030وفاة ل�ل ألف مولود �� ح�ى عام  حالة 0 إ��الغاية املنشودة و�� الوصول  تحقيق تتجھ نحومجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

 

  6.50مولود �� بلغ  مائة ألفبأن معدل وفيات األطفال ل�ل �ش�� البيانات  3.3م�حق جدول وللمقارنة مع دول ومناطق أخرى، فكما �� 

وأملانيا ع�� التوا�� عام  أس��اليامولود �� �� �ل من  مائة ألفل�ل حالة وفاة 3.70، وم2018ام ع الواليات املتحدة األمر�كية �� حالة وفاة 

 .م2018
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دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 2015دول ومناطق أخرى 

% أخصائي�ن �حي�ن مهرةشراف إتتم تحت �سبة الوالدات ال�ي: 2.3ش�ل 



 :  معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��)1.2.3: املؤشر 3.3جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 ... 8.50 10.70 ... 9.40 ... 2010م

 ... 9.00  11.80 ... 9.80 ... 2011م

 9.00 8.80  11.40 ... 9.00 ... 2012م

 9.20 7.80  11.80 ... 9.10 ... 2013م

 8.80 8.10  9.50 ... 12.00 ... 2014م

9 11.50 ... 9.30 8.23   2015م 0. 0 9.00 

 9.30 7.10 11.70 … 6.60 7.73 2016م

 8.20 ... 11.40 8.90 7.90 7.60 2017م

2018 ... ... ... ... ... 8.80 

  

 م2018لعام  املؤشر:  معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��) : 3.3جدول  م�حق 1.2.3

 م2018الواليات املتحدة االمر�كية  م2018 أس��اليا 2018أملانيا 

3.70 3.70 6.50 
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)عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��(معدل وفيات األطفال دون سن ا�خامسة : 3.3ش�ل 



�عت�� معدالت وفيات املواليد حدي�ي الوالدة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية منخفضة جدا مقارنة مع مناطق أخرى من 

بأن معدالت وفيات األطفال حدي�ي الوالدة (�عمر  4.3العالم، ولك��ا أع�� بقليل من مثيال��ا �� أمر��ا الشمالية.  فتش�� البيانات �� جدول 

وفاة ل�ل ألف مولود ��  حالة 3.6و ، م2017عام حالة وفاة ل�ل ألف مولود ��  4.0العر�ية املتحدة  اإلماراتوما) بلغت �� دولة ي 28 – 0

حالة وفاة  5.50و م،  2017 ة عام ي�� اململكة العر�ية السعودمولود �� ألف وفاة ل�ل حاالت  5.00، و م2017عام �� مملكة البحر�ن 

ل�ل  حالة وفاة 4.5و ، م2017عام �� دولة قطر لة وفاة ل�ل ألف مولود ��  حا 3.1و  م2018عام ل�ل ألف مولود �� �� سلطنة عمان 

 – 2010و�انت املعدالت منخفضة �� جميع دول مجلس التعاون ا�خلي�� خالل الف��ة  .  م2018عام ألف مولود �� �� دولة ال�و�ت 

 .4.3م كما هو وارد �� ا�جدول 2017

 

حالة وفاة ل�ل  2.3نجد أن املعدل بلغ  م2018لعام  نة بيانات دول مجالس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول ومناطق أخرى ر وعند مقا

 .�� سويسرامولود ��  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  2.9 و الن�و�جحالة وفاة ��  1.5و   أس��اليا�� مولود ��  مائة ألف

 

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

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

  ... 4.60  7.40  ... 4.20  ... 2010م

  ... 4.40  6.70  ... 4.00  ... 2011م

 5.90 4.30  6.50  ... 4.18  ... 2012م

 4.80 4.10  7.50  ... 3.95  ... 2013م

 5.10 3.70  5.90  ... 6.45  ... 2014م

 4.80 4.60 7.80    ... 4.53 6.57 2015م

 4.60 3.10 6.30 … 2.50 6.07 2016م

 4.70 3.10 6.30 5.00 3.60 4.00 2017م

م2018  … … … 5.50 … 4.50 

  

 م 2016لعام  يوما) (عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��) 28 - 0:  معدل وفيات املواليد حدي�ي الوالدة ( من 2.2.3املؤشر  :4.3جدول  م�حق                

 م2018 أس��اليا م 2018الن�و�ج  2018سويسرا 

2.9 1.5 2.3 

 

 



 
 

دول من دول مجلس التعاون ا�خلي�� حول مؤشر عدد اإلصابات ا�جديدة بف��وس نقص املناعة البشر�ة، و��  خمسمن  بيانات توفرت 

فقد بلغ عدد حاالت  5.3.  فكما يت�ح من ا�جدول ودولة ال�و�ت مملكة البحر�ن و اململكة العر�ية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر

 ناثحالة ب�ن اإل  0.09م و2018حالة ل�ل ألف من الس�ان الذ�ور عام  0.08ا�جديدة بالف��وس ب�ن الذ�ور �� مملكة البحر�ن اإلصابة 

م، و�� سلطنة 2017عام  السعودية حالة إصابة جديدة ب�ن الس�ان �� اململكة العر�ية  0.01و�لغ املعدل  ، ناثل�ل ألف من الس�ان اإل 

.  و�� دولة قطر ناثم، ولم توفر بيانات حول اإلصابات ا�جديدة ب�ن اإل 2018حالة إصابة جدية ب�ن الذ�ور عام  . 0.06 عمان بلغ املعدل

 0.036بلغ املعدل �� دولة ال�و�ت م، و2017وذلك عام  ناثحالة ب�ن اإل  0.0حالة إصابة جديدة ب�ن �ل ألف من الذ�ور و 0.01بلغ املعدل 

 العر�ية املتحدة. اإلماراتولم تتوفر بيانات حول دولة   . م (ب�ن ال�و�تي�ن فقط)2018عام  حالة ل�ل ألف �خص غ�� مصاب
 

اإلصابات ا�جديدة بف��وس نقص املناعة البشر�ة ل�ل ألف �خص غ�� مصاب، بحسب الفئة العمر�ة ونوع ا�جنس  معدل:  1.3.3:  املؤشر 5.3جدول 

 والفئات الرئيسة من الس�ان)

 البيان املتغ��
 اإلمارات

 البحر�ن

 م2018 

 السعودية*

 م2017

 ن عما

 م2018

  قطر 

 م2017 

 الكو�ت

 م2018 

نوع 

 ا�جنس

 … 0.01 0.06 … 0.08 … ذ�ور 

 … 0.00 … … 0.09 … إناث

�جما�اإل   … … 0.01 … 0.01 0.04 

 … 0.01 0.08 … … … مواطن ا�جنسية

 … 0.00 0.03 … ... … غ�� مواطن  

سنة 15أقل من  العمر  … 0.00 … 0.00 0.00 … 

 … 0.01 0.06 … 0.14 … سنة  15-24  

 … 0.01 0.10 … 0.26 … سنة فأك�� 25  
 اإلصابات بف��وس نقص املناعة معدل*: 

 

0

5

10

15
ت 

ا ار
إلم

ا
20

17

ن 
ر�

ح
الب

20
17

م

ية
ود

سع
ال

20
17

م

ن 
ما

ع
20

18
م

ر 
ط

ق
20

17
م

ت 
و�

ل�
ا

20
18

م

يا 
�ال

س�
أ

20
18

ج 
و�

ن�
ال

20
18

را 
س

وي
س

20
18

دة
شو

ملن
ة ا

غاي
ال

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

دة 
وال

 ال
�ي

دي
ح

د 
لي

وا
امل

ت 
يا

وف
د  

عد
 )

ن 
م

0-
28

ما
يو

  /
 (

ف 
 أل

�ل
ل

��
ود 

ول
م

)عدد الوفيات ل�ل ألف مولود ��) (يوما28-0من ( معدل وفيات املواليد حدي�ي الوالدة : 4.3ش�ل 



دولة  �� بلغملعدل أان  إ��حيث �ش�� البيانات ، �خص مائة ألفل�ل  السلانتشار داء معدل البيانات املتوفرة حول  6.3 جدول �عرض 

�خص �� مملكة البحر�ن عام  مائة ألفحالة إصابة ل�ل  0.1و م، 2016�خص عام  مائة ألفحالة ل�ل  0.73العر�ية املتحدة  اإلمارات

�خص �� سلطنة  مائة ألفحالة إصابة ل�ل  5.3م، و 2017حالة ل�ل مائة ألف �خص �� اململكة العر�ية السعودية عام  6.0م، و2018

ل م.  و�انت املعدالت متشا��ة �� نفس الدولة خال2018حالة إصابة ل�ل مائة ألف �خص �� دولة قطر عام  27.2م، و2018عمان عام 

أن منطقة مجلس التعاون لدول  إ��وهذه املعطيات �ش��  م �� �ل من مملكة البحر�ن وسلطنة عمان ودولة قطر.2017 – 2010الف��ة 

وهذا يدل أنھ ما زال مطلو�ا من الدول سل مع وجود تفاوت ب�ن دولة وأخرى، ا�خليج العر�ية ما زالت ��جل ف��ا حاالت إصابة بمرض ال

 الغاية املنشودة. إ��العمل للوصول 

 

 �خص 100,000داء السل ل�ل   :  معدل انتشار 2.3.3: املؤشر 6.3جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 … 27.9 10.40 … 0.19 … م2012

 … 23.5 8.40 … 0.17 … م2013

 … 21.0 8.80 … 0.17 … م2014

 … 22.0 7.70 … 0.15 … م2015

 … 19.3 7.80 7.00 0.11 0.73 م2016

 … 23.3 5.90 6.00 0.10 … م2017

 … 27.2 5.30 … 0.10 … م2018

 

ل�ل ألف �خص �� دول مجلس التعاون ا�خلي��، حيث �ش�� البيانات �� ا�جدول أنھ لم ��جل  معدالت انتشار املالر�ا  7.3جدول  �عرض

حالة إصابة ل�ل ألف �خص  0.19وانخفض املعدل من م،  2017م  و 2015العر�ية املتحدة عامي   اإلمارات�� دولة  باملالر�ا حاالت إصابة 

حالة إصابة ل�ل ألف  0.01بلغ املعدل م.  و�� اململكة العر�ية السعودية 2017حالة إصابة ل�ل ألف �خص عام  0.09 إ��م 2010عام 

 – 2012حالة إصابة ل�ل ألف �خص خالل الف��ة  0.007و   0.001م.  و�� سلطنة عمان تراوح املعدل ب�ن 2017و  2016�خص عامي 

 الة إصابة ل�ل ألف �خص عامح 0.2 إ��م 2012حالة إصابة ل�ل ألف �خص عام  0.4م.  و�� دولة قطر انخفض املعدل من 2018

 م.2018 – 2012ية حالة خالل الف��ة ، و�� دولة ال�و�ت لم ��جل أم2018
 

 من الس�ان 1000:  معدل انتشار داء املالر�ا ل�ل 3.3.3املؤشر  7.3جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 0.00  0.40 0.006 … 0.19 … م2012

 0.00 0.40 0.003 … 0.15 … م2013

 0.00 0.30 0.004 … 0.08 … م2014

 0.00 0.20 0.001 … 0.06 0.00 م2015

 0.00 0.20 0.001 0.01 0.07 0.00 م2016

 0.00 0.20 0.004 0.01 0.09 … م2017

 0.00 0.20 0.007 … ... … م2018

 



 و، م2016م و2015عامي �اب الكبد الو�ائي (ب) �� دولة ال�و�ت خالل �لم ��جل أية حالة إصابة بداء ال بأنھ 8.3�ش�� البيانات �� جدول 

باالل��اب صابة إم،  حيث تم ��جيل حاالت 2018 – 2015خالل الف��ة  ناث�انت املعدالت ب�ن الذ�ور أع�� م��ا ب�ن اإل البحر�ن �� مملكة 

أن�ى،  مائة ألفحالة ل�ل   0.57 ناثذكر و��ن اإل  مائة ألف حالة ل�ل 1.42م  2015ب�ن ا�جنس�ن فقد بلغ معدل اإلصابة ب�ن الذ�ور عام 

أن�ى.  و�� اململكة  ألفل�ل مائة  ناثحالة حالة إصابة ب�ن اإل  0.0ذكر و مائة ألفحالة إصابة ب�ن الذ�ور ل�ل  0.8 إ��م 2018وانخفض عام 

�خص عام  مائة ألفحالة إصابة ل�ل  28.0م و 2016�خص عام  مائة ألفحالة ل�ل  16.96العر�ية السعودية تراوح معدل اإلصابة ب�ن 

�خص  مائة ألفحالة إصابة ل�ل  0.46م و�لغ 2015�خص عام  مائة ألفحالة ل�ل  0.36بلغ معدل اإلصابة  لطنة عمان�� سوم. 2018

�خص  مائة ألفحالة إصابة ل�ل  8.4 إ��م وانخفض 2015�خص عام  مائة ألفحاالت ل�ل  10.0و�� دولة قطر بلغ املعدل ، م2018عام 

     .م2016عام 

 

معدالت اإلصابة بال��اب الكبد الو�ائي (ب) �� ن Hنجد مع مناطق أخرى بيانات دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية  نة ر وعند مقا

معظم دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية أقل م��ا �� مناطق العالم األخرى، فع�� سبيل املثال بلغ معدل اإلصابة بال��اب الكبد 

وارتفع ��  ،ناثحالة ب�ن اإل  3.6الذ�ور و �ن حاالت ب 4.3بواقع  م2016ونيوز�الندا  أس��اليا�خص ��  مائة ألفحاالت ل�ل  4الو�ائي (ب) 

، بينما م2016عام وذلك ��  ناثب�ن اإل  22.5ب�ن الذ�ور و  29.7�خص بواقع  مائة ألفحالة إصابة ل�ل  26.2 إ��منطقة آسيا الوسطى 

 5.2حالة ب�ن الذ�ور و  6.3بواقع  م2016عام حالة إصابة ل�ل مائة ألف �خص  5.7بلغت النسبة �� أورو�ا الغر�ية وأمر��ا الشمالية 

 ).8.3(انظر م�حق جدول  ناثحالة ب�ن اإل 

 

املعدالت منخفضة �ش�ل عام و�� ثابت ملعدالت اإلصابة �� الدول األعضاء، ولكن تبقى  اتجاهمن املعطيات املتوفرة يت�ح أنھ ال يوجد 

 أفضل من املعدالت �� مناطق متقدمة التنمية.

 

 �خص مائة ألفداء ال��اب الكبد (ب) ل�ل ب اإلصابة:  معدل 4.3.3 : املؤشر 8.3 جدول 

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

م2015  ... ... ... ... 1.42 ... ذ�ور  

 ... ... ... ... 0.57 ... إناث  

 ... 10.00 0.36 ... 1.09 ... كال ا�جنس�ن  

م2016  ... ... ... ... 1.80 ... ذ�ور  

 ... ... ... ... 0.60 ... إناث  

 ... 8.40 0.29 16.96 1.30 ... كال ا�جنس�ن  

 ... ... ...  1.50 ... ذ�ور  

م2017  ... ... ...  0.20 ... إناث 

 ... ... 0.72 20.30 1.00 ... كال ا�جنس�ن 

 … … ... … 0.80 … ذ�ور  

م2018  … … ... … 0.00 … إناث 

 … … 0.46 28.00 0.50 … كال ا�جنس�ن 

 

 



 �خص مائة ألف:  معدل اإلصابة بداء ال��اب الكبد (ب) ل�ل 4.3.3املؤشر : 8.3م�حق جدول 

 م2015  أس��اليا م2015الن�و�ج  م2015سويسرا 

0.2 0.0 0.2 

 

 
 

�خص �� مملكة البحر�ن بلغت   مائة ألفل�ل معدالت الوفيات �سبب أمراض القلب واألوعية الدمو�ة أن  إ�� 9.3جدول  �ش�� البيانات ��

�خص  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  3.66�خص �سبب مرض السرطان و  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  29.38م و2017حالة وفاة عام  85.07

 �خص �سبب األمراض التنفسية املزمنة.   مائة ألفحالة وفاة ل�ل  5.37�سبب مرض السكري و

 

% من 17.2و�لغت معدالت الوفيات �سبب أمراض القلب واألوعية الدمو�ة ومرض السرطان  وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنة  

 100.1ة �� سلطنة عمان م.  و�لغ معدل الوفيات �سبب األمراض املذ�ورة مجتمع2017� الوفيات �� اململكة العر�ية السعودية عام إجما�

� الوفيات  �� دولة إجما�م.  و�لغت النسبة املئو�ة للوفيات �سبب هذه األمراض مجتمعة من 2018�خص �� عام  مائة ألفحالة وفاة ل�ل 

حالة  61.4�خص  مائة ألفم.   و�� دولة ال�و�ت بلغت معدالت الوفيات �سبب أمراض القلب واألوعية الدمو�ة ل�ل 2016% عام 7.1قطر 

�سبب داء �خص   مائة ألفحالة وفاة ل�ل  12.0�خص �سبب مرض السرطان و  مائة ألفحالة وفاة ل�ل 19.8و  م2018وفاة عام 

 �خص �سبب األمراض التنفسية املزمنة. مائة ألفحالة وفاة ل�ل  0.8السكري و 

 

أخرى �� الدول ال�ي  إ��عام ثابت ملعدالت اإلصابة ��ذه األمراض، ف�ي ت��واح ب�ن الز�ادة والنقصان من سنة  اتجاهو�ش�ل عام ال يوجد 

 تتوفر حولها بيانات لسلسلة زمنية.
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ل�ل مائة ألف �خص) ب(معدل اإلصابة بداء ال��اب الكبد : 5.3ش�ل 



 

 �خص 100,000ل�ل  زمنة:  معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية امل1.4.3 : املؤشر 9.3 جدول 

 سنة  للقطر��ن 70و العمر  30% ب�ن العمر  إ��احتماالت الوفاة محولة  *

الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنة ل�ل :  معدل الوفيات 1.4.3املؤشر : 9.3ق جدول �حم

 �خص 100,000

 م2016 أس��اليا م2016الن�و�ج  م2016سويسرا 

8.6 9.2 9.1 

 

 

أن معدالت الوفيات الناتجة عن االنتحار منخفضة جدا �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، حيث  10.3�ش�� البيانات �� جدول 

و�لغ .  ناثحالة ب�ن اإل  0.9حالة ب�ن الذ�ور و 3.3بواقع   م2017عام �خص  مائة ألفحالة انتحار ل�ل  2.4بلغ املعدل �� مملكة البحر�ن 

حالة وفاة �سبب االنتحار عام  0.29و�� سلطنة عمان بلغ املعدل م، 2017�سمة �� اململكة العر�ية السعودية عام  مائة ألفحالة ل�ل  1.6

حالة ب�ن الذ�ور و  2.3م بواقع 2018�خص �� دولة قطر عام  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  1.8و�لغ املعدل  �خص.  مائة ألفل�ل  م2017

 م.2018عام حالة  1.9�خص �� دولة ال�و�ت  مائة ألف�سبب االنتحار ل�ل  و�لغ معدل الوفيات . ناثب�ن اإل  0.1

 

حالة وفاة ل�ل  12.2من الس�ان و مائة ألفحالة ل�ل  13.2 أس��اليا�سبب االنتحار ��  م2016عام  معدالت الوفياتبلغت فقد مقارنة ولل

 .�� سويسرا من الس�ان مائة ألفحالة وفاة ل�ل  17.2من الس�ان �� الن�و�ج و مائة ألف
 

 

 �سمة 100,000ل�ل  :  معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار 2.4.3 : املؤشر 10.3 جدول 

 النوع االجتما��
 اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م2017 

 السعودية

 م2017 

 عمان

 م2017

 قطر 

 م2018 

 الكو�ت

 2018 

 … 2.30 … … 3.30 … ذ�ور 

 … 0.10 … … 0.90 … إناث

 1.90 1.80 0.29 1.60 2.40 … ا�جنس�نكال 

 سبب الوفاة
 اإلمارات

 البحر�ن 

 �خص) 100,000(ل�ل 

السعودية 

(%) 

 عمان

�خص) 100,000(ل�ل    

 قطر*

 (%)  

 الكو�ت

 100,000(ل�ل 

 �خص)

م2017 م2017 2017م 2016م 2015م 2014م  م2016  م2017  م2018   م2018 2016م 2015م 

القلب أمراض 

 واألوعية الدمو�ة
... 69.91 76.48 84.87  85.07 … ... ... ... ... ... 61.40 

 19.80 ... ... ... ... ... … 29.38  30.34 28.61 29.90 ... السرطانمرض 

 12.00 ... ... ... ... ... … 3.66  3.37 5.25 7.45 ... السكري مرض 

األمراض 

 التنفسية املزمنة
... 7.53 8.61 8.67  5.73 … ... ... ... ... ... 0.80 

 94.00 7.10 5.70  100.1 138.70 142.90 17.20 ... ... ... ... ... �جما�اإل 



 

 م2016لعام  �سمة 100,000:  معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار ل�ل 2.4.3املؤشر  :10.3م�حق جدول 

  أس��اليا الن�و�ج  سويسرا 

17.2 12.2 13.2 

 

 

العر�ية متشا��ة مع املناطق النامية �� العالم  �عت�� معدالت الوفيات �سبب إصابات املرور ع�� الطرق �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج

حالة وفاة  6.1املرور بلغت صابات إفإن معدالت الوفيات الناتجة عن  11.3ل وأع�� م��ا �� الدول املتقدمة.   فكما �ش�� البيانات �� جدو 

م، 2017عام �خص �� مملكة البحر�ن  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  4.9، وم2016عام العر�ية املتحدة  اإلمارات�خص �� دولة  مائة ألفل�ل 

حالة وفاة  13.8املعدل  بلغ�� سلطنة عمان و.  م2017�سمة عام  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  22.2املعدل �� اململكة العر�ية السعودية  و�لغ

 املعدل بلغ�� دولة ال�و�ت و  .م2017عام �خص  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  7.7 �لغ املعدل �� دولة قطر و م. 2018�سمة عام  مائة ألفل�ل 

 م.2018 عاممن الس�ان  مائة ألفل�ل  وفاة حاالت 10.0
 

و�مكن االستقراء من البيانات املتوفرة حول دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية بأن معدالت الوفيات الناجمة عن إصابات املرور  

 ، ولكن لتأكيد هذا االستقراء فهناك حاجة لسلسلة أطول من البيانات.11.3كما يت�ح من ا�جدول  تتجھ نحو االنخفاض �ش�ل عام
 

وملقارنة معدالت الوفيات �سبب إصابات املرور ع�� الطرق �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول ومناطق أخرى فتش�� 

 مائة ألفحالة وفاة ل�ل  5.6بلغت  م2016عام  ع�� الطرق أن معدل الوفيات الناجمة عن إصابات املرور  11.3البيانات �� م�حق جدول 

من الس�ان �� الواليات  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  12.4من الس�ان �� اململكة املتحدة و  مائة ألفحالة وفاة ل�ل  3.1و  أس��اليا�خص �� 

 املتحدة األمر�كية. 

 

 �سمة 100,000ل�ل  :  معدل الوفيات الناتجة عن إصابات املرور ع�� الطرق 1.6.3 : املؤشر 11.3 جدول 

 الكو�ت  قطر عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

  21.9 9.6 15.8 … 8.3 6.5 2015 م

م  2016 6.1 3.4 28.5 15.6 8.5  10.7 

م  2017 ... 4.9 22.2 14.0 7.7 10.4 

م2018  … … … 13.8 … 10.0 

 

 م2016عام   �سمة 100,000:  معدل الوفيات الناتجة عن إصابات املرور ع�� الطرق ل�ل 1.6.3املؤشر : 11.3م�حق جدول 

  أس��اليا  اململكة املتحدة  الواليات املتحدة األمر�كية

12.4 3.1 5.6 

 

 



 
 

تنظيم األسرة  النساء �� سن اإلنجاب من وسائلهناك حاجة لز�ادة تلبية احتياجات  تزال بأنھ ما 12.3هو �� جدول  يت�ح من البيانات 

بيت حاج��ن  49-15�سبة النساء  �� سن اإلنجاب (الفئة العمر�ة  بلغت حديثة، حيث ا�
ُ
��  تنظيم األسرة بطرق حديثة إ��سنة) الال�ي ل

 .م2012% �� دولة قطر عام 38.0م، و2014نة عمان عام % �� سلط39.6م، و 2017% عام 30.9 اململكة العر�ية السعودية 

 

بيت حاج��ن  49-15:  �سبة النساء �� سن اإلنجاب (الفئة العمر�ة 1.7.3املؤشر:   12.3 جدول 
ُ
 تنظيم األسرة بطرق حديثة إ��سنة) الال�ي ل

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

م2012  … ... …  38.0 … 

م2014  … ... … 39.6 … … 

 … … … … … … 2015م

 … … … … … … 2016م

 … … … 30.9 … … 2017م

 

هقات �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية أن معدل والدات املراهقات احول معدالت الوالدة ب�ن املر  13.3�ش�� البيانات �� جدول 

عام حالة والدة ل�ل ألف فتاة �� هذه الفئة العمر�ة  0.02مملكة البحر�ن فبلغت ��  ، سنة منخفضة جدا  14 – 10�� الفئة العمر�ة 

�� هذه الفئة  فتاة  ل�ل ألف  حالة والدة  0.00 م2016عام حالة والدة ل�ل ألف فتاة �� هذه الفئة العمر�ة �� سلطنة عمان  0.08و م 2017

 م.2016عام ال�و�ت �� هذه الفئة العمر�ة �� دولة  حالة والدة ب�ن املراهقات 0.02م، و2017العمر�ة �� دولة قطر عام 
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�سمة100,000معدل الوفيات الناتجة عن إصابات املرور ع�� الطرق ل�ل : 6.3ش�ل 



 

والدة ب�ن املراهقات  0.0( حالة مقارنة مع الغاية املس��دفة  فتعت�� مرتفعةسنة  19 – 15العمر�ة الفئة أما معدالت الوالدات ب�ن الفتيات �� 

، م2017العر�ية املتحدة عام  اإلماراتفتاة �� هذه الفئة العمر�ة �� دولة  ل�ل ألف  حالة والدة  6.4 إ��حيث وصلت  ، )  2030 عامح�ى 

حالة والدة ب�ن الفتيات �� اململكة العر�ية السعودية  9.8�لغت و م.  2017عام  فتاة �� مملكة البحر�ن ألفوالدة ل�ل حالة  13.4و�لغت 

حالة والدة ب�ن الفتيات �� نفس  9.8 ، وم2017ر�ة �� سلطنة عمان عام حالة والدة ب�ن الفتيات �� هذه الفئة العم 12.5و  م.  2017عام 

عام سنة �� دولة ال�و�ت  20 – 15فتاة �� الفئة العمر�ة  ل�ل ألف  حالة والدة  4.6 و�لغ املعدل ، م2017عام �� دولة قطر الفئة العمر�ة 

 . م2018

  

سنة �� مناطق أخرى من العالم أع��  19 – 15بأن معدالت الوالدة ب�ن املراهقات �� الفئة العمر�ة  13.3�ش�� البيانات �� م�حق جدول 

 19 – 15فتاة �� الفئة العمر�ة  ألفة ل�ل دحالة وال  11.9 أس��اليام��ا �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، فقد بلغ املعدل �� 

الة ح 18.8و  م، 2016سويسرا عام سنة ��  19 – 15حالة والدة ب�ن املراهقات �� الفئة العمر�ة  لةحا 2.9و   م2015عام سنة �� ال��از�ل 

 م.2016الواليات املتحدة األمر�كية عام سنة ��  19 – 15والدة ب�ن الفتيات �� الفئة العمر�ة 

 

 سنة) ل�ل ألف امرأة �� تلك الفئة العمر�ة 19-15و14-10:  معدل الوالدات لدى املراهقات (الفئة العمر�ة 2.7.3 :  املؤشر 13.3  جدول 

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

 م2015

  

 0.03 0 ...   0.07 ... سنة 10-14

 7.09 10.6 ...   14.48 ... سنة 15-19

 م2016

  

 0.02 0.0 0.08   0.05 ... سنة 10-14

 5.97 10.30 13.50  … 13.66  7.93  سنة 15-19

 م2017

  

 ... 0.0 ... ... 0.02 ... سنة 10-14

 5.60 9.8 12.50 9.80 13.40 6.40 سنة 15-19

 م2018
 … …  … … … سنة 10-14

 4.60 … 10.50 … … … سنة 15-19
 )سنة 19-15) بدال (20- 15الكو�ت حول الفئة العمر�ة من (*:  بيانات دولة 

 

 سنة) ل�ل ألف امرأة 19-15و14-10:  معدل الوالدات لدى املراهقات (الفئة العمر�ة 2.7.3املؤشر :  13.3م�حق جدول 

 سنة) 19 – 15(الفئة العمر�ة  �� تلك الفئة العمر�ة

 م2015 أس��اليا م2016سويسرا  م2016الواليات املتحدة األمر�كية 

18.8 2.9 11.9 

 

 



 
 

�غطية ا�خدمات ال�حية األساسية   والذي يقيس �سبة 1.8.3املؤشر م حول  2018 -  2016توفرت بيانات  من سلطنة عمان  للف��ة 

(معرفا كمتوسط ا�خدمات األساسية ع�� أساس تدخالت التتبع ال�ي �شمل ال�حة اإلنجابية و�حة األم والوليد والطفل واألمراض 

% 73.5ت النسبة بلغحيث ، ل��ا، ب�ن عامة الس�ان وأك��هم حرمانا)إاملعدية واألمراض غ�� املعدية والقدرة ع�� تقديم ا�خدمات والوصول 

 م.2018% عام 75.0م و  2017% عام 75.2م و2016عام 
 

م، 2016% عام 1.6العر�ية املتحدة  اإلماراتدولة  �� سري األ  تلوث الهواء �� األسرة املعيشية و�� ا�حيط إ��بلغ معدل الوفيات املنسوب 

 .14.3م كما يب�ن جدول 2018عمان عام %  �� سلطنة 9.56، وم 2014اململكة العر�ية السعودية عام  % �� 1.6و

 

 (%) تلوث الهواء �� األسرة املعيشية و�� ا�حيط إ��:  معدل الوفيات املنسوب 1.9.3املؤشر   14.3 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 … … … 1.6 … … م2014

 … … … … … … م2015

 … … 12.40 … … 0.16 م2016

 … … 11.20 … … … م2017

 … … 9.56 … … … م2018

 

املياه غ�� اآلمنة والصرف الص�� غ�� اآلمن والنقص �� مواد  إ�� منسو�ة أية وفاة إ�� عدم حصول  15.3�ش�� البيانات املتوفرة �� جدول 

 م، �� ح�ن بلغ  املعدل �� اململكة العر�ية السعودية2017�� �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر، ودولة ال�و�ت عام  �� املغاسل التنظيف

 .م2017عام من الس�ان  100,000ل�ل حالة وفاة  0.02 م، و�لغ املعدل �� سلطنة عمان 2014من الس�ان عام  100,000حالة ل�ل   0.16
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سنة ل�ل ألف امرأة �� هذه الفئة العمر�ة19-15معدل الوالدات لدى املراهقات �� الفئة العمر�ة : 7.3ش�ل 



 م2016عام  أس��اليا��  من الس�ان مائة ألفوفاة ل�ل   0.1أن  15.3فتش�� البيانات �� م�حق جدول  أما �� املناطق األخرى من العالم

عام  الن�و�ج��  من الس�ان مائة ألفحالة وفاة ل�ل  0.2املياه غ�� اآلمنة، والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف، و  إ���عود 

 من الس�ان �� 100,000حالة وفاة ل�ل  0.1و املياه غ�� اآلمنة، والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف،  إ��عود � م2016

 .م2016عام  سويسرا
 

املياه غ�� اآلمنة، والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف (التعرض �خدمات نظافة غ��  إ��:  معدل الوفيات املنسوب 2.9.3 : املؤشر 15.3 جدول 

   من الس�ان 100,000ل�ل آمنة) 

  م2018 الكو�ت م2018  قطر  م2018عمان  م2014 السعودية م2017 البحر�ن م2017 اإلمارات :إ���سبة الوفاة 

 0.00 0.00 ... ... 0.00 ... مياه غ�� آمنة

 0.00 0.00 ... ... 0.00 ... صرف ص�� غ�� آمن

 0.00 0.00 ... ... 0.00 ... نقص مواد التنظيف

 0.00 0.00 0.02 0.16 0.00 ... جميع ما ذكر أعاله

 

 املياه غ�� اآلمنة، والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف إ��:  معدل الوفيات املنسوب 2.9.3املؤشر :  15.3 م�حق جدول 

 م2016لعام   من الس�ان 100,000(التعرض �خدمات نظافة غ�� آمنة) ل�ل 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

0.1 0.2 0.1 

 

 

من 100,000حالة وفاة ل�ل  0.1التسمم غ�� املقصود �� مملكة البحر�ن  إ��بلغت �سبة الوفيات املنسو�ة فقد  16.3كما يت�ح من جدول 

سلطنة عمان  ولم تحصل أية وفاة �سبب التسمم غ�� املقصود ��، لنفس العام اململكة العر�ية السعودية��  0.17و ، م2017عام  الس�ان 

�� دولة من الس�ان 100,000حالة وفاة ل�ل  0.2و  ،م2017عام �� دولة قطر  من الس�ان 100,000حالة وفاة ل�ل   0.51و  ،م2018عام 

التسمم غ�� املقصود �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية أد�ى م��ا ��  إ��.  و�عت�� معدالت الوفيات املنسو�ة م2018عام ال�و�ت 

حالة  0.1و حالة �� الن�و�ج،  0.2و  ،م2016عام من الس�ان  مائة ألفحالة ل�ل  0.2 أس��اليامناطق أخرى �� العالم، حيث بلغت النسبة �� 

 .م2016عام  سويسرا�� 

 

 من الس�ان 100,000ل�ل  :  معدالت الوفيات �سبب التسمم غ�� املقصود3.9.3 : املؤشر  16.3جدول 

 الكو�ت  قطر عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات السنة 

 1.70 0.50 0.00 ... 0.07 ... 2015م

00.2 ... 2016م  ... 0.04 0.20 1.60 

00.1 ... 2017م  0.17 0.00  0.51 0.4 

م2018  … … … 0.00 … 0.2 

 

 م2016لعام  من الس�ان 100,000ل�ل  :  معدالت الوفيات �سبب التسمم غ�� املقصود3.9.3املؤشر :  16.3م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

0.1 0.2 0.2 



 

 

 لدى األ�خاص الذين تبلغ أعمارهم 
ً
 �� اململكة العر�ية السعوديةسنة فأك��  15بلغ معدل االنتشار موحد السن الستعمال التبغ حاليا

ج العر�ية �� ح�ن لم تتوفر بيانات حول با�� دول مجلس التعاون لدول ا�خلي، لنفس العام% �� دولة قطر 8.0، و م 2017عام  14.1%

 خالل الف��ة املاضية. 

 

 لدى األ�خاص م:  معدل االنتشار 1.أ.3املؤشر  17.3جدول 
ً
 (%) سنة فأك��  15الذين تبلغ أعمارهم وحد السن الستعمال التبغ حاليا

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 … … 8.0 14.1 … … 2017م

 

أن  18.3 وحول إم�انية حصول جميع الس�ان ع�� األدو�ة واللقاحات �ش�ل دائم و�أسعار ميسورة فتش�� البيانات املتوفرة �� جدول 

�ستطيعون ا�حصول عل��ا،  ودولة ال�و�ت سلطنة عمان ودولة قطرو مملكة البحر�ن العر�ية املتحدة و  اإلماراتدولة جميع الس�ان �� 

عر�ية بينما بلغت �سبة الس�ان الذين يمك��م ا�حصول �ش�ل دائم ع�� األدو�ة واللقاحات األساسية بأسعار ميسورة �� اململكة ال

 .م2017% عام 98.0السعودية 

 

% من الس�ان 95.0بأن م 2018لعام  12.3وملقارنة دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، فتش�� البيانات ال�ي �عرضها م�حق جدول 

يمك��م وسويسرا  الن�و�ج �ل من % من س�ان96يمك��م ا�حصول ع�� األدو�ة واللقاحات �ش�ل دائم و�أسعار ميسورة، و أس��اليا�� 

 .قاحات �ش�ل دائم و�أسعار ميسورةواللا�حصول ع�� األدو�ة 

 

 (%) :  �سبة الس�ان الذين يمك��م ا�حصول �ش�ل دائم ع�� األدو�ة واللقاحات األساسية بأسعار ميسورة1.ب.3 : املؤشر 18.3 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 100 100 100 ... 100 100 2015م

 100 100 100 ... 100 100 2016م

 2017م
97.0* 

99.0** 
100 

98.0 

 
100 100 100 

م2018  … … … 100 … 100 
 * �غطيھ التحص�ن ضد ا�حصبة

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

 

 (%) م2018 األساسية بأسعار ميسورة�سبة الس�ان الذين يمك��م ا�حصول �ش�ل دائم ع�� األدو�ة واللقاحات  :18.3م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

96.0 96.0 95.0 

 

 

 إ��وفقا ملا توفر من بيانات من دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية فقد بلغ مجموع صا�� املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة 

، و�� دولة م2017مليون دوالر أمر��ي عام  67.0البحوث الطبية والقطاعات ال�حية األساسية من قبل اململكة العر�ية السعودية حوا�� 



، و�� دولة ال�و�ت بلغت قيمة املساعدات اإلنمائية م2017مليون دوالر عام  160.18 إ��م 2015مليون دوالر عام  0.48قطر ارتفع املبلغ من 

( جدول  .م2016مليون دوالر عام  226.52 مقارنة بنحو م 2018مليون دوالر أمر��ي عام  46.6ة املقدمة للقطاع الط�ي حوا�� الرسمي

19.3.( 
 

 أمر��ي)مليون دوالر البحوث الطبية والقطاعات ال�حية األساسية ( إ��:  مجموع صا�� املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة 2.ب.3 : املؤشر 19.3 جدول 

 الكو�ت   قطر  عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 154.72 0.48 … … … … 2015م

 226.52 50.03 … … … … 2016م

 127.85 160.18 … 67.00 … … 2017م

 na … 46.60 … … … 2018م

 

 ألفطبيب ل�ل  2.43بلغ  م2016عام �� مجال ال�حة  العر�ية املتحدة اإلمارات�� دولة  أن معدل كثافة العامل�ن 20.3�ش�� بيانات جدول 

�� و  . من الس�ان ألفممرض ل�ل  5.68من الس�ان و  ألفصيد�� ل�ل   0.75و من الس�ان،  ألفسنان ل�ل أطبيب  0.57من الس�ان و  

ممرض ل�ل  4.50 ل�ل ألف من الس�ان و أسنانطبيب  0.40و ،م2017عام  من الس�ان ألفل�ل  طبيب 2.30 املعدل بلغمملكة البحر�ن 

بلغت املعدالت �� اململكة العر�ية م 2017و�� عام  .  لنفس العام صيد�� وف�ي صيد�� ل�ل ألف من الس�ان 0.50ألف من الس�ان، و

 ممرضة وقابلة قانونية ل�ل ألف من الس�ان و  5.7و  ،صيد�� ل�ل ألف من الس�ان  0.90، ومن الس�ان ألفل�ل   طبيب 3.00  السعودي

 2.10كما ي��:   م2018لعام  ثافةو�� سلطنة عمان بلغت معدالت الك   . من الس�ان ألفل�ل  من الفئات الطبية املساعدة مختص 3.5

ممرض ل�ل 4.40و من الس�ان،  ألفصيد�� ل�ل  0.6سنان ل�ل ألف من الس�ان، و أطبيب  0.30 و من الس�ان،  ألفل�ل  طبيب ممرض

ل�ل  أسنانطبيب  0.80و  طبيب �شري ل�ل ألف من الس�ان،  2.7 كما ي��:   م2016عام بلغت املعدالت و�� دولة قطر   الف من الس�ان. 

بلغت معدالت  م2018و�� دولة ال�و�ت عام  ممرض ل�ل ألف من الس�ان.   6.50صيد�� ل�ل ألف من الس�ان   و   6.50من الس�ان و  ألف

 .ممرض 6.70صيد��، و  0.70سنان، وأطبيب  0.7طبيب �شري، و  2.5من الس�ان كما ي��:  ألفالكثافة ل�ل 

 

، حيث �ش�� 20.3وملقارنة واقع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول أخرى فقد تم اختيار ثالث دول كما �� م�حق جدول 

 ألفطبيب �شري ل�ل  3.5�سمة، و ألفل�ل  صيد�� 0.85  بلغت أس��اليا��  م2015عام  الصيادلةالبيانات �� امل�حق بأن معدل كثافة 

بلغت الكثافة ل�ل  م2014عام من الس�ان، و�� مصر  ألفممرض ل�ل  12.38و  ،من الس�ان ألفسنان ل�ل أطبيب  0.58و ،من الس�ان

�ان معدل  م2014عام ممرض.  و�� الدنمارك  1.43، وأسنانطبيب  0.17طبيب �شري و  0.81صيد�� و  0.33من الس�ان كما ي��:  ألف

 ممرض. 17.01، وأسنانطبيب  0.75طبيب �شري، و 3.655صيد��، و 0.51من الس�ان كما ي��:  ألفكثافة العامل�ن �� مجال ال�حة ل�ل 

 

 

 

 

 )من الس�ان ألف:  معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة وتوزيعهم  (عدد العامل�ن �� ا�جال الص�� ل�ل 1.ج.3 : املؤشر 20.3 جدول 

 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 املؤشر الدولة

 ... ... 2.43  2.23  ... طباءأ   اإلمارات



 ... ... 0.57 0.54 ... أسنانطباء أ 

 ... ... 0.75 0.57 ... صيادلة 

 ... ... 5.68 5.04 ... ن و ممرض 

 البحر�ن 

 ... 2.30 2.30 2.40 2.50 أطباء 

 ... 0.40 0.40 0.40 0.40 أسنانطباء أ

 ... 0.50 0.60 0.60 0.60 الصيادلة وفنيو صدلية 

 ... 4.50 4.70 4.80 5.00 ن وقابالت و ممرض

 ... 3.00 2.80 … … أطباء  

 ... ... ... ... ... سنانأطباء األ  السعودية

 ... 0.87 0.79 … … الصيادلة 
 ... 5.70 5.70 … … وقابالت ن و ممرض 

 ... 3.50 3.40 … … الطبية املساعدة الفئات  

 2.10 2.00 2.00 2.10 2.20 أطباء �شر�ون  عمان *

 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 أسنانأطباء  

 0.60 0.50 0.60 0.50 0.50 صيادلة  

 4.40 4.40 4.50 4.60 4.70 ممرضون   

 2.50 … 2.70 2.30 2.50 أطباء �شر�ون  قطر 

 0.70 ... 0.80 0.80 0.70 أسنانطباء أ 

 0.70 ... 1.10 1.00 0.90 صيادلة 

 6.70 ... 6.50 6.10 5.80 ن و ممرض 

 2.53 … 2.40 2.40 2.40 أطباء �شر�ون  ال�و�ت

 0.72 ... 0.60 0.60 0.60 أسنانطباء أ  

 0.69 ... 0.70 0.30 0.30 صيادلة  

 6.72 ... 6.50 6.60 5.80 ون ممرض 
 *: البيانات ال �شمل العامل�ن �� ا�جال العسكري والشرطة.  البيانات �شمل العامل�ن �� املؤسسات التا�عة لوزارة ال�حة فقط  

 

 من الس�ان) ألف:  معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة وتوزيعهم  (عدد العامل�ن �� ا�جال الص�� ل�ل 1.ج.3املؤشر  :20.3م�حق جدول        

 الفئة  م2017 أس��اليا م2018�ج �و الن م2017سويسرا 

 أطباء �شر�ون  36.778 29.164 42.957

 أسنانأطباء  5.947 8.717 5.032

 صيادلة 8.809 8.288 6.964

 ممرضون  125.508 182.248 175.357

 

 

 



 
 

 

 القـدرة ع�� تنفيـذ اللوائح الصـحيـة الـدوليـة، وا�جـاهز�ـة ملواجهة حاالت الطوارئ ال�حية 1.د.3املؤشر 

 

م قد 2016القدرة ع�� تنفيـذ اللوائح الصـحيـة الـدوليـة، وا�جـاهز�ـة ملواجهة حاالت الطوارئ ال�حية لعام  بأنالعر�ية  اإلماراتدولة  أفادت

.  ولم تتوفر بيانات من م2015% عام 85.0، و�� دولة ال�و�ت بلغت النسبة م2018% عام 100و�� سلطنة عمان بلغ املقياس  %. 91.0بلغت  

ول تقديرا��ا للقدرة ع�� تنفيـذ اللوائح الصـحيـة الـدوليـة، وا�جـاهز�ـة ملواجهة حاالت الطوارئ ال�حية با�� دول مجلس التعاون ا�خلي�� ح

 خالل السنوات القليلة املاضية.
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)�انعدد العامل�ن �� ا�جال الص�� ل�ل ألف من الس(معدل كثافة العامل�ن �� مجال ال�حة وتوزيعهم  : 8.3ش�ل 



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

 

 �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. �� التعليم  ناثت�افؤ تام ب�ن الذكور واإل  يوجد .1

البيانات املتوفرة حول معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� الرس�ي والتدر�ب �� دول مجلس التعاون لدول  .2

 .ا�خليج العر�ية

�� دول مجلس اإلبتدائي بالتعليم لتحاق لالاملنظم قبل سنة واحدة من السن الرسمية  التعليماملشاركة ��  تمعدال �عت��  .3

 .لدول املتقدمة ملثيال��ا �� ا مشا��ةالتعاون لدول ا�خليج العر�ية 

ألغراض ن��نت اإل كهر�ائية و الطاقة ال مثلجميع املدارس �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية تتوفر بنية تحتية �املة ��  .4

افق �حية أساسية ل�ل جنس ع�� حدة  التعليم وأجهزة كمبيوتر ألغراض التعليم و�نية تحتية ومواد مالئمة للمعاق�ن ومر

افق أساسية لغسل األيدي  ومر

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

التعاون لدول ا�خليج العر�ية ال�ي توفرت حولها بيانات حصلوا ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن، وهو 

اقع �� أك�� الدول تطورا �� العالم  .ما يماثل الو
 

�سبة األطفال / الشباب: (أ)  �� الصف الثا�ي/الثالث، (ب) �� ��اية املرحلة الذي يقيس  1.1.4املؤشر توفرت بيانات من سلطنة عمان حول 

ة ، (ب) االبتدائية، (ج)  �� ��اية املرحلة األو�� من التعليم الثانوي الذين يحققون ع�� األقل ا�حد األد�ى من مستوى الكفاءة �� (أ) القراء

   . 1.4�انت النسب كما �� جدول و م.  2016م و 2015لثامن �� العام�ن وذلك �� الصف�ن الرا�ع واوالر�اضيات، بحسب نوع ا�جنس 

 

�سبة األطفال / الشباب: (أ)  �� الصف الثا�ي/الثالث، (ب) �� ��اية املرحلة االبتدائية، (ج)  �� ��اية املرحلة األو�� 1.1.4املؤشر جدول : 1.4جدول  

� الصف�ن من التعليم الثانوي الذين يحققون ع�� األقل ا�حد األد�ى من مستوى الكفاءة �� (أ) القراءة ، (ب) والر�اضيات، بحسب نوع ا�جنس وذلك �

 عمانسلطنة  –لثامن الرا�ع وا

 (%)  ا�جنس السنة املهارة الصف /املرحلة

 الصف الرا�ع

م2016 القراءة  

 50 ذكور 

 68 إناث

�إجما�  59 

م2015 ر�اضيات   

 56 ذكور 

 65 إناث

 60 إجما��

 الصف الثامن

م2016 القراءة  

 ... ذكور 

 ... إناث

 ... إجما��

م2015 ر�اضيات   

 47 ذكور 

 59 إناث

 52 إجما��

 

 



الذين �س��ون ع�� املسار ال�حيح من حيث النمو  ��  ا�جنس �� سلطنة عمان حسب األطفال دون سن ا�خامسة�سبة :  1.2.4 : املؤشر 2.4جدول 

 (%)م 2018عام اإلقامة نوع ا�جنس وم�ان مجاالت ال�حة والتعلم والرفاه النف��ي، بحسب 

 املتغ��
 ا�جال

 التعلم العاطفية-االجتماعية جسديا القراءة وا�حساب

 83.8 68.4 92.0 36.7 ا�جموع

 نوع التجمع
 83.5 67.7 91.8 39.1 حضر

 84.6 70.1 92.7 30.7 قرى 

 ا�جنس
 82.0 65.9 90.9 33.0 ذكر

 85.7 71.0 93.2 40.6 أن�ى

 

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

.  �ش�� البيانات �� ناثدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، مع عدم وجود تفاوت كب�� ب�ن معدالت مشاركة الذ�ور ومشاركة اإل 

، و�� اململكة العر�ية ناثم و�� متساو�ة ل�ل من الذ�ور واإل 2018عام % 74.0مشاركة األطفال �� مملكة البحر�ن بلغ  معدلأن ب 3.4جدول 

بواقع  م2016عام % 68.2عدل امل، و�� سلطنة عمان بلغ ناث% لإل 38.6% للذ�ور و 35.8بواقع م  2017% عام 37.2عدل املالسعودية بلغ 

.  و�ان أع�� معدل ناث% لإل 57.3% للذ�ور و 57.6بواقع  م2016عام % 57.4عدل امل.  و�� دولة قطر بلغ ناثلإل % 69.2% للذ�ور و 67.3

 .ناث% لإل 96.9% للذ�ور و 91.6بواقع  م2016/2017عام % 94 �� دولة ال�و�ت حيث بلغ
 

 )3.4(م�حق جدول  معدالت املشاركة �� التعلمن أوملقارنة بيانات دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول ومناطق أخرى، نجد 

% 93.2بواقع  م2016عام % 92.8بلغت  فقد املنظم قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي �� الدول املتقدمة

.  وع�� مستوى ناث% لإل 66.5% للذ�ور و 66.7بواقع  م2015عام % 66.6، بينما بلغ املعدل �� الدول النامية  ناث% لإل 92.4للذ�ور و 

 اخذ مملكة الدنمارك مثأالدولة الواحدة �� الدول املتقدمة فتم 
ً

�� التعلم املنظم قبل سنة واحدة من السن املشاركة حيث بلغ معدل  ؛ال

 .اثن% لإل 98.4% للذ�ور و 97.1بواقع  م2016عام % 97.8الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي 

 
 

 (%) :  معدل املشاركة �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي)، بحسب نوع ا�جنس2.2.4 :  املؤشر 3.4ل جدو 

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

 ... 60.9 70.3 ... 76.0 ... ذ�ور  2015م

 ... 61.3 72.2 ... 75.0 ... إناث  

 ... 61.1 71.2 ... 75.0 ... جملة  

 2016م

  

  

67.3  ... 81.0 ... ذ�ور   62.8 ... 

 ... 63.1 69.2 ... 80.0 ... إناث

68.2  ... 81.0 ... جملة  62.9 ... 

 91.6 57.6 ... 35.8 84.0 ... ذ�ور   

 96.9 57.3 ... 38.6 82.0 ... إناث 2017م

 94.0 57.4 ... 37.2 83.0 ... جملة  



 ... ... ... ... 74.0 ... ذ�ور  

م2018  ... ... ... ... 74.0 ... إناث 

 ... ... ... ... 74.0 ... جملة 
 م2016/2017 البيان للعام الدرا�ىي *:

   

 (%) السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي)، بحسب نوع ا�جنس:  معدل املشاركة �� التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من 2.2.4املؤشر :  3.4م�حق جدول   

 النوع االجتما��  م2016الدنمارك  م2015الدول النامية  م2016الدول املتقدمة 

 ذ�ور  97.1 66.7 93.2

 إناث 98.4 66.5 92.4

 جملة 97.8 66.6 92.8

 

 
 

 املاضية فيت�ح من معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� الرس�ي والتدر�ب خالل اال ل وحو 
ً
 4.4جدول ث�ي عشر شهرا

% من الشباب والبالغ�ن �� الفئة العمر�ة 17.3م، و�ت�ح من البيانات أن 2017بأنھ تتوفر بيانات حول اململكة العر�ية السعودية فقط لعام 

� معدالت جيدة نظرا �وال�ي �عت ناث% لإل 18.0% للذ�ور و 16.8ع بواق م2017عام قد شار�وا �� نوع من التعليم الرس�ي  سنة فأك�� 15

إال أ��ا أقل من نظ��ا��ا �� الدول املتقدمة كما نالحظ من م�حق  ،اللتحاق العديد من األفراد �� التعليم العا�� �� اململكة العر�ية السعودية

الرس�ي  بالتدر�ب% من الشباب والبالغ�ن ملتحقون 5.0 أن إ��التدر�ب فتش�� البيانات أنواع و�� مجال املشاركة �� أي نوع من .  2جدل 

  . ناث%  لإل 3.0% للذ�ور و 6.0بواقع 

 

 ، حيث4.4م�حق جدول  ��فقد تم اختيار �عض الدول املتقدمة كما بيانات دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول أخرى وملقارنة 

، إناث% 60% ذ�ور و 47.7و التدر�ب، بواقع أ�� أي نوع من التعليم  �� فنلندا من األفراد% 53.8لتحق ا م2016عام نھ �� أ إ���ش�� البيانات 
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2016اإلمارات  م2018البحر�ن  السعودية 

م2017

م2016عمان  م2017قطر  م2017ال�و�ت  الدول املتقدمة 

م2016

الدول النامية 

م2015

الدنمارك 

م2016

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

% )قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي(معدل املشاركة �� التعلم املنظم : 1.4ش�ل 



عام ��  بولنداو التدر�ب، و�� أو غ�� الرس�ي أسنة فأك�� بنوع من التعليم الرس�ي  15% من األفراد 67.2التحق  م2015عام و�� نيوز�الندا  

، ناثلإل  24.8 % للذ�ور و 24.5سنة فأك�� بنوع من التعليم الرس�ي أو غ�� الرس�ي أو التدر�ب بواقع  15% من األفراد 24.7التحق  م2016

 و�� معدالت مرتفعة جدا.
 

 الرس�ي والتدر�ب خالل اث�ي عش:  معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� 1.3.4: املؤشر 4.4جدول 
ً
  ، بحسب نوع ا�جنسااضيً مر شهرا

 *م2017السعودية  – (%)

 معدل املشاركة (%) النوع االجتما�� الفئة العمر�ة نوع التعليم

 التعليم الرس�ي

  

  سنة فأك�� 15

 16.8 ذ�ور 

 18.0 إناث

 17.3 كال ا�جنس�ن

 التعليم غ�� الرس�ي 

 

  

  سنة فأك�� 15

  

 … ذ�ور 

 … إناث

 … كال ا�جنس�ن

 التدر�ب

  

  

  سنة فأك�� 15

 6.0 ذ�ور 

 3.0 إناث

 5.0 كال ا�جنس�ن

 2017قبل تار�خ النشر �� عام  اماضيً  اشهر  12ف��ة  ��* �ع�ي أن البيانات تم جمعها 

 

 معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي وغ�� الرس�ي والتدر�ب خالل :   4.4م�حق جدول 
ً
 (%) بحسب نوع ا�جنس ااضيً ماث�ي عشر شهرا

النوع   (%) م2016لندا نف (%) م2015نيوز�الندا  (%) م2016بولندا    

 ذ�ور  47.7 67.6 24.5

 إناث 60.0 66.8 24.8

 كال ا�جنس�ن 53.8 67.2 24.7

 

من مرحلة التعليم ما  (م 2017�� عام  مراحل التعليمجميع والذ�ور �� االلتحاق ب ناثهناك مساواة تامة ب�ن اإل  بأن 5.4يت�ح من جدول 

مساواة تامة �� مرحل�ي التعليم  و�وجدوسلطنة عمان ودولة قطر،  اململكة العر�ية السعودية��  )مرحلة التعليم الثانوي  إ��قبل االبتدائي 

 �� املرحلة الثانو�ة. ناثاإل  التحاق تباين لصا�ح فيما يوجداالبتدائي واملتوسطة �� دولة ال�و�ت 

 

والس�ان ة عاقوغ��ها مثل حالة اإل  :  بيانات املساواة (أن�ى /ذكر، ر�في/حضري، ا�خمس األد�ى لل��وة / ا�خمس األع�� لل��وة،1.5.4 : املؤشر 5.4 جدول 

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

 *البيان
 اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م2017

السعودية 

 م2017

 عمان

 م2016/2017

 قطر

 م2017

 الكو�ت

 م2018/2019

�سبة /ناثمؤشر املساواة (�سبة اإل 

االلتحاق �� التعليم ما قبل  – الذكور)

 االبتدائي

... ... ... … 1.00 ... 



�سبة /ناثمؤشر املساواة (�سبة اإل 

 االلتحاق �� التعليم االبتدائي-الذكور) 
... ... 1.00 1.00  1.0 1.00 

�سبة /ناثمؤشر املساواة (�سبة اإل 

 االلتحاق بالتعليم املتوسط -الذكور) 
... ... 1.00 0.98  0.99 1.00 

�سبة /ناثمؤشر املساواة (�سبة اإل 

 االلتحاق بالتعليم الثانوي -الذكور) 
... ... 0.95 1.00 1.00 1.12 

�سبة /ناثمؤشر املساواة (�سبة اإل 

 … … االلتحاق بالتعليم العا��-الذكور) 
1.10 

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

 

العر�ية السعودية و سلطنة عمان ودولة قطر ودولة  اململكة أن جميع املدارس �� �ل من مملكة البحر�ن و  6.4�ش�� البيانات �� جدول 

فق ال�و�ت تتوفر ف��ا طاقة كهر�ائية و إن��نت ألغراض التعليم وأجهزة كمبيوتر ألغراض التعليم و�نية تحتية ومواد مالئمة للمعاق�ن و مرا

% من املدارس �� امللكة العر�ية السعودية يتوفر ف��ا  90مرافق أساسية لغسل األيدي، باستثناء أن و اسية ل�ل جنس ع�� حدة �حية أس

 –م 2016ن��نت ألغراض التعليم وذلك خالل الف��ة إ% من املدارس �� سلطنة عمان يتوفر ف��ا 91و ،بنية تحتية ومواد مالئمة للمعاق�ن

 م.2018

 

مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية متقدمة كث��ا �� توف�� البنية التحتية املالئمة �� املدارس.  وألجل املقارنة مع دول ومناطق و�عت�� دول 

م بلغت �سبة املدارس ال�ي 2016عام فنلندا ، ففي أخرى توفرت بيانات حول النسبة املئو�ة للمدارس ال�ي يتوفر ف��ا بنية تحتية للمعاق�ن

فبلغت �سبة املدارس االبتدائية ال�ي تتوفر ف��ا  م2018عام  أما �� الهند �جميع املراحل املدرسية،% 100ا بنية تحتية للمعاق�ن تتوفر ف��

 ).6.4(م�حق جدول  %64.1% و �� املرحلة الثانو�ة العليا 52.6و�� املرحلة الثانو�ة الدنيا   %64.1بنية تحتية للمعاق�ن 
 

 

 

) أجهزة الكمبيوتر ألغراض 3ن��نت ألغراض التعليم، () شبكة اإل 2) الطاقة الكهر�ائية، (1:  �سبة املدارس ال�ي تحصل ع��: (1.أ.4 : املؤشر  6.4 جدول 

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

 (%) )WASHمؤشرات املياه والصرف الص�� والنظافة ال�حية ل�جميع:  �عر�فات

 البيان
 اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م2018

 السعودية

 م2016

عمان 

 م2016

 قطر

 م2018

 الكو�ت

 م2017

 100 100 100 100 100 … توفر طاقة كهر�ائية

 100 100 91 100 100 … ن��نت ألغراض التعليمإتوفر 

 100 100 100 100 100 … كمبيوتر ألغراض التعليمتوفر أجهزة 

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

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

افق أساسية لغسل األيدي  100 100 100 100 100 … مر

 

 (%) م2016عام  ف��ا بنية تحتية للمعاق�نالنسبة املئو�ة للمدارس ال�ي يتوفر : 6.4م�حق جدول 



 املرحلة   م2019فنلندا  م2018 الهند 

 املرحلة االبتدائية 100 64.1

 املرحلة الثانو�ة الدنيا 100 52.6

 املرحلة الثانو�ة العليا 100 64.1

 

اململكة العر�ية السعودية ودولة قطر قد مملكة البحر�ن و  �� �ل من ا)�ناثذ�ورا و % 100( أن جميع املعلم�ن 7.4�ش�� البيانات �� جدول 

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

مراحل التعليم من االبتدائي ح�ى ��  �ناملعلمجميع  لصفقد ح ، بينما �� سلطنة عمانالثانوي  ح�ى  ر�اض األطفال مراحل التعليم من

عن هذا بينما ال تتوفر بيانات .  ا�خدمة الالزم للتدريس خالل(مثل التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خدمة أو  الثانوي ع�� التدر�ب املنظم للمعلم�ن

   ودولة ال�و�ت.العر�ية املتحدة  اإلمارات�ل من دولة  املؤشر �� 
  

أن جميع معل�ي املرحلة االبتدائية �� ا�جزائر قد حصلوا ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب  إ�� 7.4�ش�� البيانات �� م�حق جدول بينما 

% من 71.6املنظم للمعلم�ن (مثل التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خدمة أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للتدريس، بينما �� وسط وجنوب آسيا حصل 

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

% من املعلم�ن ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن (مثل 74.1، و�� مصر حصل ناثلإل  %72.1% للذ�ور و 70.1بواقع 

 .ناث% لإل 76.5% للذ�ور و 70.4ي) قبل ا�خدمة أو �� أثناء ا�خدمة الالزم للتدريس بواقع التدر�ب ال��بو 
 

�سبة املعلم�ن ��: (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، (ب) التعليم االبتدائي، (ج) التعليم اإلعدادي، (د) التعليم الثانوي  :  1.ج.4 : املؤشر 7.4 جدول 

لتدريس ع�� الذين حصلوا ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى من التدر�ب املنظم للمعلم�ن (مثل التدر�ب ال��بوي) قبل ا�خدمة أو �� أثناء ا�خدمة الالزم ل

 (%) م2017عام  املستوى املناسب

 البحر�ن اإلمارات النوع االجتما�� املرحلة
السعودية 

 م2016

 عمان

 

 قطر

 م2018
 الكو�ت

 … 100 ... 100 100 … ذ�ور  ر�اض األطفال

 … 100 ... 100 100 … إناث  

 … 100 ... 100 100 … كال ا�جنس�ن  

 … 100 100 100 100 … ذ�ور  املرحلة االبتدائية

 … 100 100 100 100 … إناث  

 … 100 100 100 100 … كال ا�جنس�ن  

 … 100 100 100 100 … ذ�ور  عداديةاملرحلة اإل 

 … 100 100 100 100 … إناث  

 … 100 100 100 100 … كال ا�جنس�ن  

 … 100 100 100 100 … ذ�ور  املرحلة الثانو�ة 

 … 100 100 100 100 … إناث  

 … 100 100 100 100 … كال ا�جنس�ن  

 



�سبة املعلم�ن ��: (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، (ب) التعليم االبتدائي، (ج) التعليم اإلعدادي، (د) التعليم  :  1.ج.4املؤشر :  7.4م�حق جدول 

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

 (%)  املستوى املناسبع�� 

املرحلة  النوع  م2015ا�جزائر  م2016وسط وجنوب آسيا  م2015مصر   

 ابتدائي ذ�ور  100 70.1 70.4

   إناث 100 72.1 76.5

   كال ا�جنس�ن  100 71.6 74.1
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م2017اإلمارات  م2017البحر�ن  السعودية 

م2016

م2017عمان  م2018قطر  م2017ال�و�ت  م2015مصر  وسط وجنوب 

م2016آسيا 

م2015ا�جزائر 

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

%

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

املنظم للمعلم�ن حسب النوع االجتما��

ذ�ور  إناث كال ا�جنس�ن لها رسم �ع�ي أن بيانا��ا غ�� متوفرةالدول ال�ي ال يوجد: مالحظة



 تحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن وتمك�ن �ل النساء والفتيات - 5الهدف 
 

وجود مساواة تامة �� املؤشرات  إ��مؤشرات املساواة ب�ن ا�جنس�ن �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية ممتازة و�ش��  .1

 ال�ي توفر حولها بيانات

غ ا�خامسة عشرة من العمر) متدنية جدا �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج و حاالت زواج الفتيات املبكر جدا (قبل بل .2

سنة ولك��ا أيضا  18 – 15العر�ية و�� دون املتوسط العاملي بكث��، و�� املقابل ترتفع حاالت زواج الفتيات �� الفئة العمر�ة 

 خالل السنوات األخ��ةمتشا��ة مع مناطق أخرى �� العالم 

 �� ال��ملانات الوطنية وا�جالس البلدية وا�حلية �� جميع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية هناك مشاركة للنساء .3

 دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية لد��ا أطر قانونية تكفل للمرأة املساواة �� ا�حقوق �� ملكية األرا��ي  .4

 

�ش�� البيانات �� و �عت�� معدالت الزواج املبكر �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية متدنية مقارنة بمناطق أخرى من العالم.  

سنة وامل��وجات �� مملكة البحر�ن قد تزوجن قبل بلوغهن سنة  24-20�� الفئة العمر�ة امل��وجات % من النساء 0.34أن  1.5جدول 

قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، و�� سلطنة عمان بلغت �سبة من تزوجن قبل بلوغهن سن تزوجن % م��ن 4.0ا�خامسة عشرة و 

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

و�� دولة ال�و�ت ووفقا للبيانات عام.   18% تزوجن قبل بلوغ 6.2و  ،م2012% عام  0.0سنة  15قطر بلغت �سبة من تزوجن قبل بلوغ سن 

 19-15بة امل��وجات �� الفئة العمر�ة من ، �� ح�ن بلغت �سم2016سنة خالل عام  15ال�جلية فلم ��جل حاالت زواج للفتيات تحت 

 % للعام نفسھ.14.2سنة نحو 

 

% من النساء امل��وجات 6.6قارنة بيانات دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع مناطق أخرى �� العالم نجد ع�� سبيل املثال أن ومل

% من هذه الفئة تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة 27.3و سنة قد تزوجن قبل بلوغهن سن ا�خامسة عشرة، 24 – 20�� الفئة العمر�ة 

 24 – 20 ن امل��وجات �� الفئة العمر�ةعشرة.  و�� منطقة آسيا الوسطى تبلغ �سبة من تزوجن قبل بلوغهن سن ا�خامسة عشرة من ب�

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

 .1.5كما يت�ح من م�حق جدول  %20.9عشرة  بلوغهن سن الثامنة% ومن تزوجن قبل 5.0سنة  24 –

 
 

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

ً
  18عاما

ً
 (%) عاما

 م2017 اإلمارات عمر الزواج
البحر�ن 

 م2016

السعودية 

 *م 2017

عمان 

 م2014
 م2016الكو�ت  م2012قطر 

 0.00 0.00 1.20 ... 0.34 … عام 15قبل بلوغ 

 14.20 6.20 4.00 ... 4.00 … عام 18قبل بلوغ 
عام 15* الزواج عند سن         

 

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

ً
  18عاما

ً
 (%) عاما

 عمر الزواج م2016  الهند م2017آسيا الوسطى  م2017العالم 



 عام 15قبل بلوغ  6.6 0.3 5.0

 عام 18قبل بلوغ  27.3 8.7 20.9

 

 
 

عمال الرعاية غ�� مدفوعة األجر أالذي يقيس �سبة الوقت ا�خصص لألعمال املن�لية و  1.4.5املؤشر  توفرت بيانات من سلطنة عمان حول 

ة يبلغ  ليأن �سبة الوقت الذي يخصصھ الذ�ور لألعمال املن�  إ��، فتش�� البيانات 2.5مصنفة بحسب نوع ا�جنس كما هو مب�ن �� جدول 

�لية، و�الحظ أن �سبة الوقت ا�خصص ألعمال املن�ل ترتفع مع ارتفاع العمر فارتفعت من وق��ن لألعمال املن %13.9 ناثاإل % وتخصص 5.2

سنة فأك��.   و�وجد تفاوت �سيط �� �سبة الوقت ا�خصص  45% للفئة العمر�ة 13.8 إ��سنة  24 – 15% للفئة العمر�ة 9.5النسبة من 

�� القرى (خاص بالعماني�ن  14.2 إ��% ب�ن س�ان ا�حضر ارتفعت 13.5 لألعمال املن�لية ب�ن س�ان ا�حضر والقرى، ففي ح�ن بلغت النسبة

 فقط).

 

 (%) م2017عام  عمال الرعاية غ�� مدفوعة األجر مصنفة بحسب نوع ا�جنسأ�سبة الوقت ا�خصص لألعمال املن�لية و : 1.4.5املؤشر :  2.5جدول     

 � الس�انإجما� غ�� عما�ي عما�ي البيان البيان

 5.2 4.9 8.1 ذ�ور  االجتما��النوع 

 13.9 14.9 19.2 إناث  

 … … … سنة 15أقل من  العمر

 9.5 6.0 9.6 سنة 24- 15  

 11.8 7.6 14.4 سنة  25-34  

 12.2 7.3 17.6 سنة  35-44  

 13.8 4.6 14.8 فأك��  45  

 … … 13.5 حضر اإلقامةم�ان 

0

10

20

30

اإلمارات 2016البحر�ن  2017السعودية 

*

2014عمان  2012قطر  2016ال�و�ت  2017العالم  آسيا الوسطى 

2017

2016الهند 

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

%

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

ً
عاما18عاما

عام15قبل بلوغ  عام18قبل بلوغ 



 … … 14.2 ر�ف  

 

و�� مملكة  ، م2019عام ��  هم من النساء  العر�ية املتحدة اإلمارات�� دولة  أعضاء ال��ملان الوط�يمن % 50  أن 3.5�ش�� بيانات جدول 

و��  ،س البلدي% من أعضاء ا�جل23.0مجلس الشورى ومجلس النواب و % من مقاعد 19.0�انت النساء �شغلن  م2017عام البحر�ن 

، وا�حلية % من مقاعد ا�جالس البلدية1.2% من مقاعد ال��ملان الوط�ي و 20.0لنساء �شغل �انت ا م2017عام اململكة العر�ية السعودية 

% من مقاعد ا�جالس البلدية وا�حلية، 3.5% من مقاعد ال��ملان الوط�ي و 9.0شغل النساء � م 2020 – 2015و�� سلطنة عمان �� دورة 

و�� دولة ال�و�ت  م،2017عام  ا�جالس ا�حلية والبلدية % من أعضاء6.9ال��ملان الوط�ي و  % من مقاعد8.9و�� دولة قطر �شغل النساء 

 م.2018عام% من مقاعد ا�جالس البلدية وا�حلية6.3و  من مقاعد ال��ملان الوط�ي% 4.6نحو  �شغل النساء
 

% �� 40.8و  أس��اليا% �� 30.0فقد بلغت النسبة ، ملقارنة دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع مناطق ودول أخرى �� العالمو 

 ) 3.5م (انظر م�حق جدول 2019% �� سويسرا عام 32.5الن�و�ج و 

 

 (%) *:  �سبة املقاعد ال�ي �شغلها النساء �� ال��ملانات الوطنية وا�حكومات ا�حلية1.5.5: املؤشر 3.5جدول 

 املؤسسة
 اإلمارات

 م)2019(

 البحر�ن

 م2018

 السعودية

 م2017

 عمان

 م2020 – 2015

 قطر

 2017م

 الكو�ت**

 م2018

 50 ال��ملان الوط�ي

   19  

(مجلس الشورى  

 ومجلس النواب)

20.0 9.0 8.9 4.6 

ا�جالس البلدية 

 وا�حلية
 ... 23 1.2 3.5 6.9 6.3 

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

 ألغراض �سهيل عرض ا�جدول بصورة موحدة.

 مة وأعضاء ا�حكومة من النساء**  أعضاء مجلس األ   

 

 (%) ال��ملانات الوطنيةالنساء �� املقاعد ال�ي �شغلها :  �سبة 3.5م�حق جدول 

 م2019 أس��اليا م2019الن�و�ج  م2019سويسرا 

32.5 40.8 30.0 

 

 

 

 دار�ة �� مملكة البحر�ن �شغلها النساء% من املناصب اإل 28.63�ساء �شغلن منصب سف��، و أن  7هناك  أن إ�� 4.5�ش�� البيانات �� جدول 

من % 5.8.  بينما �� سلطنة عمان نفسھ للعام �شغلها النساء �� اململكة العر�ية السعودية دار�ة من املناصب اإل % 3.42و  ، م2017عام 

%  من منصب مدير عام �شغلھ النساء  7.5و  ،% من النساء �شغل منصب سف��7.1و  ،منصب وكيل وزارة ومن �� مستواه �شغلھ النساء

دار�ة �� دولة قطر  �شغلها %  من املناصب اإل 14.1و   % من منصب مدير �شغلھ النساء.  13.8% من منصب مدير �شغلھ النساء و 9.6و

 .م2018% من املناصب اإلدار�ة ��  دولة ال�و�ت �شغلها النساء عام 12.9م،  و 2018النساء عام 
 



% �� 37.8فقد بلغت النسبة وملقارنة مستوى شغل النساء للمناصب اإلدار�ة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول أخرى، 

 ). 4.5جدول  م (انظر م�حق2018% �� سويسرا عام 34.5% �� الن�و�ج و 36.5و  أس��اليا

 

 

 م2018 أس��اليا م2018الن�و�ج  م2018سويسرا 

34.5 36.5 37.8 

 

 

 (%):  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة 2.5.5: املؤشر 4.5 جدول 

 م2017 - اإلمارات املنصب

 ... وكيل وزارة

 ... وكيل مساعد وزارة

 ... مدير عام

 ... مدير 

 ... رئيس قسم

 ... رئيس مؤسسة /هيئة

 7 سف��

 

 (%) اإلدار�ة:  �سبة النساء �� املناصب 2.5.5: املؤشر 4.5تا�ع جدول 

 م2017  - البحر�ن املنصب

 : وكيل وزارة

 : وكيل مساعد وزارة

 : مدير عام

 : مدير 

 : رئيس قسم

 : رئيس مؤسسة /هيئة

 : مناصب إدار�ة أخرى 

 28.63 � جما�اإل 

 

 (%) :  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة2.5.5: املؤشر 4.5تا�ع جدول 

 م2017  - السعودية املنصب

 : وكيل وزارة

 : وكيل مساعد وزارة

 : مدير عام

 : مدير 

 : رئيس قسم



 : رئيس مؤسسة /هيئة

 : مناصب إدار�ة أخرى 

�جما�اإل   3.42 

 

 

 

 (%) :  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة2.5.5: املؤشر 4.5تا�ع جدول 

 املنصب
   عمان* 

 م2018 م2017 م2016 م2015

 5.8 5.7 5.4 مستواه �شمل رئيس الهيئةوكيل وزارة ومن �� 
5.9 

 7.1 7.1 7.0 6.1 سف��

  ... ... ... وكيل مساعد وزارة

 7.5 7.2 7.5 مدير عام ومن �� مستواه
7.5 

 5.7 5.6 7.7 8.0 مستشار

 9.6 9.6 9.5 9.4 مدير 

 13.8 13.8 12.9 12.7 رئيس قسم
 *البيانات �شمل شاغ�� وظائف ا�خدمة املدنية فقط

 

 (%) :  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة2.5.5: املؤشر 4.5تا�ع جدول 

  

 البيان

 قطر 

م 2018 2017م م2016  

 20.9 20.5 20.1 قطر�ة

 11.8 13.6 13.4 غ�� قطر�ة

 14.1 15.2 15 ا�جموع

 

 (%) :  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة2.5.5: املؤشر 4.5تا�ع جدول 

 م 2018الكو�ت  املنصب

 وكيل وزارة ومن �� مستواه (�شمل رئيس هيئة)

: 

 : سف��

 : وكيل مساعد وزارة

 مدير عام ومن �� مستواه
: 

 : مستشار

 : مدير دائرة



 : رئيس قسم

 : وكيل

 12.9 � املناصب القياديةإجما�

 

 

 

 (%) :  �سبة النساء �� املناصب اإلدار�ة2.5.5املؤشر :  4.5م�حق جدول 

 م2018 أس��اليا م2018الن�و�ج  م2018سويسرا 

34.5 36.5 37.8 

 

 

 

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

ودولة ال�و�ت  وسلطنة عمان ودولة قطر  ومملكة البحر�ن العر�ية املتحدة اإلماراتأفادت �ل من دولة  فقدالتعاون لدول ا�خليج العر�ية، 

 .5.5بتوفر مثل هذه األطر كما يت�ح من جدول 

 
 

 و/أو السيطرة عل��ا:  البلدان ال�ي يكفل ف��ا اإلطار القانو�ي (بما �� ذلك القانون العر��) للمرأة املساواة �� ا�حقوق �� ملكية األرا��ي 2.أ.5: املؤشر 5.5ل جدو 

 نوع القانون 
 اإلمارات

 م2017 

 البحر�ن

 م2018 

 السعودية

 م2017

 عمان

 م2017 

  قطر 

 م2017 

 الكو�ت

 م2017 

 �عم �عم �عم  ...  �عم �عم طار القانو�ي الرس�ي (�عم / ال)اإل 

 �عم �عم �عم ...  �عم �عم طار القانو�ي العر�� (�عم / ال)اإل 

 

ل�ل من الذ�ور  99.4العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  م2017عام  نقالبلغت �سبة األفراد ا�حائز�ن ع�� هاتف فقد  6.5كما �ش�� جدول 

و�� اململكة العر�ية ، لنفس العام % لكال ا�جنس�ن99.9ا�حائز�ن ع�� هاتف جوال  ناث، و�� ممل�لة البحر�ن بلغت �سبة الذ�ور واإل ناثواإل 

و�� سلطنة عمان بلغت �سبة م.  2018% وذلك �� عام 88.07 ناث% واإل 92.92ودية بلغت �سبة الذ�ور ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال السع

% 99.7% بواقع  99.6م، و�� دولة قطر بلغت �سبة ا�حاصل�ن ع�� هاتف نقال 2019عام  لكال ا�جنس�ن% 96.0ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال 

   .ناث% لإل 99.6للذ�ور و 
 

ففي فنلندا بلغت �سبة الذ�ور ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال . م2018 لعام وروسيا واليابانفقد تم اختيار �ل من فنلندا  خرى أوللمقارنة مع دول 

يت�ح من   . ناث% لإل 87.5% للذ�ور �� اليابان و 90.4�� روسيا و  ناثللذ�ور واإل  95.0�� فنلندا وحوا��  ناثل�ل من الذ�ور واإل % 98.0

البيانات حول دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية والدول األخرى بأن موقع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية يضا�� الدول 

 .املتقدمة
   

 (%) ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال حسب ا�جنس البالغ�ن:  �سبة األفراد 1.ب.5 : املؤشر 6.5 جدول 

 نوع ا�جنس
 اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م2017 

 السعودية

 م2018 

 عمان

 م2019 

 قطر 

 م2018

 الكو�ت

 م2017



 ... 99.70 .… 92.96 99.9 99.4 ذ�ور 

 ... 99.60 … 88.07 99.9 99.4 إناث

 ... 99.60 96.00 90.93 99.9 99.4 كال ا�جنس�ن

       

 (%) ا�حائز�ن ع�� هاتف نقال حسب ا�جنس :  �سبة األفراد البالغ�ن1.ب.5املؤشر :  5.5م�حق جدول 

 النوع  م2018فنلندا  م2018روسيا  م2018اليابان 

 ذ�ور  98.8 95.0 90.4

 إناث 97.9 94.6 87.5

 كال ا�جنس�ن 98.4 94.8 88.9

 

 

 
 

 

 

 والال�ي يتخذن بأنفسهن قرارات مستن��ة �شأن العالقات ا�جنسية  49 إ�� 15حول �سبة النساء من سن  1.6.5ولقياس املؤشر 
ً
عاما

% من 99.0م بأن 2017واستخدام وسائل منع ا�حمل والرعاية ا�خاصة بال�حة اإلنجابية، فتش�� البيانات املتوفرة من سلطنة عمان لعام 

 م كن �ستخدمن وسائل منع ا�حمل. 2014� عام  % من النساء �29.5النساء يحصلن ع�� الرعاية ال�حية أثناء ا�حمل، وأن 

 

  49 إ�� 15قوان�ن وأنظمة تكفل حصول النساء من سن  وجود ومن خالل االستقصاء عن مدى
ً
خدمات الرعاية واملعلومات والتثقيف  ع�� عاما

)، فقد أفادت سلطنة عمان عن توفر قوان�ن تكفل حصول املرأة ع�� خدمات 2.6.5(املؤشر جدول  نجابية�� مجال ال�حة ا�جنسية واإل 

 نجابية.الرعاية ال�حية ا�جنسية، و خدمات الرعاية ال�حية اإل 
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اإلمارات 
)2017(

2017البحرین  2017السعودیة  2016عمان  *2018قطر  2018الكویت 
*

2018الیابان  2018روسیا  2018فنلندا 

دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة م2016دول ومناطق أخرى 

%

نسبة األفراد الحائزین على ھاتف نقال، بحسب نوع الجنس: 2.5شكل 

ذكور إناث �ع�ي أن البيانات غ�� متوفرةعدم وجود عمود : مالحظة*  



 

عمان بأن ) فقد أفادت سلطنة 1.أ. 5و�خصوص حصة النساء من مالك األرا�ىي الزراعية أو ممن لهم حق ملكية األرا�ىي الزراعية (املؤشر 

 م.2017% عام 10.0 إ��م 2013% عام 7.7النساء اللوا�ي لد��ن حيازة فردية قد ارتفعت من  �سبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 افر املياه وخدمات الصرف الص�� ل�جميع و�دار��ا إدارة مستدامةضمان تو  - 6الهدف 

 

مياه الشرب ال�ي تدار جميع الس�ان �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات 

أفضل بكث�� �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية  هذه ا�خدمة�غطية �عت�� ، و الصرف الص�� ت اوخدم بطر�قة مأمونة

 �� العالم  متقدمة  من مناطق

 

مملكة البحر�ن العر�ية املتحدة و  اإلماراتدولة  �� �ل من  م 2017لعام  %100أن جميع الس�ان  1.6البيانات املتوفرة �� جدول �ش�� 

عام % من الس�ان �� اململكة العر�ية السعودية 98.15و  ودولة قطر ودولة ال�و�ت �ستفيدون من مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة،

�ستفيدون من خدمات املياه ال�ي تدار بطر�قة  م2016  عام% من الس�ان �� سلطنة عمان 98.7�ستفيدون من هذه ا�خدمة، و  م2017

) % من الس�ان100 مأمونة.   و�عت�� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية متقدمة جدا (تقر�با جميعها حققت الغاية املنشودة

�ستفيدون من  م2017عام  أس��الياس�ان من  %98.8أن  1.6م، فع�� سبيل املثال �ش�� م�حق جدول العال مقارنة مع مناطق أخرى ��

�ستفيدون من خدمات مياه الشرب  س�ان سويسرا % من 95.5والن�و�ج % من س�ان 98.3خدمات املياه ال�ي تدار بطر�قة مأمونة، و

 ).1.6جدول ال�ي تدار بطر�قة مأمونة (م�حق 
 

 (%) :  �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة1.1.6املؤشر : 1.6جدول 

 الكو�ت  قطر  عمان  السعودية  البحر�ن   اإلمارات السنة

 100.0 100.0 94.90 ... 99.9 ... 2014م

 100.0 100.0 ... …  99.3 97.4 2015م

 100.0 100.0 98.7 99.5 100.0 ... 2016م

 100.0 100.0 ... 99.8 100.0 100.0 2017م

م2018  ... ... ... ... 100.0 ... 

 

 (%) م2017 :  �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة1.1.6املؤشر :  1.6م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا



95.5 98.3 98.8 

  

 

 
 

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

نجاز متقدم سواء ع�� مستوى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية أو ع�� مستوى مناطق أخرى �� العالم.  إمن املؤشرات ال�ي ف��ا 

العر�ية املتحدة �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف  اإلمارات% من الس�ان �� دولة 99.3 أن  إ�� 2.6ول فتش�� البيانات �� جد

واململكة العر�ية السعودية جميع الس�ان �� �ل من مملكة البحر�ن م، و 2017الص��، بما ف��ا مرافق غسل اليدين باملاء والصابون عام 

�ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات  سلطنة عمان% من الس�ان �� 99.0ون من هذه ا�خدمة، بينما ودولة قطر ودولة ال�و�ت �ستفيد

 .  م2014الصرف الص��، بما ف��ا مرافق غسل اليدين باملاء والصابون عام 

 

�ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مرافق  أس��اليا% من س�ان 75.6أن  2.6�ش�� البيانات �� م�حق جدول 

�ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مرافق  الن�و�ج% من الس�ان �� 76.3غسل اليدين باملاء والصابون، و

 م.2017من س�ان سويسرا وذلك �� عام %  99.5و غسل اليدين باملاء والصابون، 
 

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

  الكو�ت  قطر   عمان  السعودية  البحر�ن  اإلمارات السنة

 100.0 ... 99.0 ... 100.0 ... م2014

 100.0 100.0 ... ... 100.0 ... م2015

 100.0 100.0 ... 100.0 100.0 ... م2016

 100.0 100.0 ... 100.0 100.0 99.3 م2017
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م2017اإلمارات  م2017البحر�ن  السعودية 

م2017

م2016عمان  م2018قطر  م2017الكو�ت  2017أس��اليا  2017الن�و�ج  2017سويسرا 

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية م2015دول ومناطق أخرى 

%

�سبة الس�ان الذين �ستفيدون من خدمات مياه الشرب ال�ي تدار بطر�قة مأمونة: 1.6ش�ل 



 … 100.0 … … … … م2018

 

 

 :  �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا1.2.6املؤشر  :  2.6م�حق جدول 

افق  (%) 2017 غسل اليدين باملاء والصابون   مر

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

99.5 76.3 75.6 

 

 

 
 

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

 % 61 و�لغت النسبةم، 2017% عام 98.0العر�ية املتحدة  اإلماراتدولة  �� بينما تبلغ �سبة مياه الصرف الص�� املعا�جة بطر�قة آمنة

 .  م2017عام  � دولة ال�و�ت� % 71.0و  ، م2017عام �� اململكة العر�ية السعودية 

 

 (%)  :  �سبة مياه الصرف الص�� املعا�جة بطر�قة آمنة1.3.6: املؤشر 3.6جدول 

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

 85.4 100.0 100.0 60.0 100 98.2 2015م

 87.1 100.0 100.0 60.0 100 98.2 2016م

 71.0 100.0 100.0 61.0 100 98.0  2017م

م2018  ... ... ... 100.0 100.0 ... 
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م2017اإلمارات  م2017البحر�ن  م2017السعودية  م2014عمان  م2018قطر  م2016ال�و�ت  2017أس��اليا  2017الن�و�ج  2017سويسرا 

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

%

افق غس: 2.6ش�ل  ل اليدين �سبة الس�ان الذين �ستفيدون من اإلدارة السليمة �خدمات الصرف الص��، بما ف��ا مر

باملاء والصابون 



 *:  �سبة املياه املعا�جة من املياه ا�جمعة   

 

واملتعلف بنسـبة الكتــل املائيــة اآلتيـة مــن ميــاه محيطــة ذات نوعية جيدة،  2.3.6املؤشر م حول 2018توفرت بيانات من سلطنة عمان لعام 

 %.75.0حيث بلغت النسبة 

�ش�� حيث يرتفع معدل الضغط ع�� اس��الك املياه �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مقارنة بدول ومناطق أخرى �� العالم.  

% 1,280املتحدة العر�ية  اإلماراتمصادر املياه النقية املتوفرة �� دولة  إ��أن معدل �حب املياه النقية بالنسبة  إ��  4.6�� جدول  البيانات

% 70.4م، و2017% �� دولة قطر عام 247م، و2018% عام 38م، و�� سلطنة عمان 2016% عام 95.5م، و�� مملكة البحر�ن 2017عام 

  .م2017عام �� ال�و�ت 
 

دول مجلس التعاون ) نرى أن معدل الضغط ع�� اس��الك املياه �� 4.6نة هذه املعدالت مع مناطق أخرى (انظر م�حق جدول ر وعند مقا

% و�� شرق 8.24% و�� أورو�ا 6.64بلغ  م2014عام األرجنت�ن لدول ا�خليج العر�ية أع�� من مثيال��ا �� مناطق أخرى، فع�� سبيل املثال �� 

  %18.98وجنوب آسيا 
 

 مصادر املياه النقية املتوفرة إ��:  معدل الضغط ع�� اس��الك املياه: معدل �حب املياه النقية بالنسبة 2.4.6 : املؤشر 4.6 جدول                   

 اإلمارات السنة

 –البحر�ن 

�سبة موارد املياه املتجددة امل�حو�ة  

 املياه املتجددة العذبة املتاحة  إ��

 الكو�ت* قطر عمان السعودية

 77.9 320 ... ... 100.3 ... 2015م

280,1 2016م  95.5 ... ... 229 69.0 

280,1 2017م  ... ... ... 247 70.4 

م2018   ... ... 38 ... ... 

 القدرة اإلنتاجية اليومية �حطات التقط�� وال �عكس هذه البيانات با�جدول ال�حب من املياة ا�جوفية. إ�� هاليومي من امليا� االس��الك إجما�مقارنة معدل  إ���ش�� بيانات دولة الكو�ت *:    
 

 

 مصادر املياه النقية املتوفرة إ��:  معدل الضغط ع�� اس��الك املياه: معدل �حب املياه النقية بالنسبة 2.4.6املؤشر :  4.6م�حق جدول 

 م2014األرجنت�ن  م2014أورو�ا  م2014سيا آشرق وجنوب شرق 

18.98 8.24 6.64 

 

حيث بلغت  – 1.5.6املؤشر  -)  100 -توفر بيان من سلطنة عمان حول املؤشر ا�خاص بدرجة تنفيذ اإلدارة املت�املة للموارد املائية (صفر 

 م.2018% عام 38النسبة 
 

) فقد أفادت سلطنة عمان بأ��ا   1.6.6(املؤشر   �ولوجية املتصلة باملياه خالل ف��ة من الزمنياإل �سبة التغ�� �� نطاق النظم  ولقياس 

قامت بتنفيذ برامج محددة �شأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة لتحقيق مشاركة الفئات الرئيسية من أ�حاب املص�حة، واعتماد 

�� معاهدة دولية ل�حفاظ واالستخدام املستدام  تفاقية رامسار(ا رامسارمن أجل التنفيذ ال�امل التفاقية األدوات اإلس��اتيجية والتشغيلية 

ا�ىي الرطبة وتنمية للمناطق الرطبة من أجل وقف الز�ادة التدر�جية لفقدان األرا�ىي الرطبة �� ا�حاضر واملستقبل وتدارك املهام اإلي�ولوجية األساسية لألر 

ل اإلجراءات املتخذة ع�� الصعيدين ا�ح�� ال) من خ�� إيران رامسار تفاقية اسم مدينةالثقا��، العل�ي و قيم��ا ال��ف��ية. وتحمل اال دورها االقتصادي،

 لتعاون الدو�� املستمر �� هذا ا�جال.ضافة لباإل  والوط�ي، 
 



الصلة باملياه والصرف الص�� ال�ي �عد جزءا من خطة ح�ومية املتعلق بمقدار املساعدة اإلنمائية الرسمية ذات  1.أ.6وحول بيانات املؤشر 

م وارتفع 2015عام  رمليون دوال  0.45(بالدوالر األمر��ي) فقد بلغت قيمة املساعدات ال�ي قدم��ا اململكة العر�ية  السعودية  نفاقمنسقة لإل 

مليون دوالر مساعدات إنمائية متصلة باملياه والصرف  476وقدمت دولة ال�و�ت حوا��  م.2016مليون دوالر أمر��ي عام  3.28 إ��لغ بامل

 م. 2018الص�� عام 

 

مليون دوالر أمر��ي  204.03) وتلقت آسيا الوسطى م2016عام مليون دوالر امر��ي (باألسعار الثابتة  3400.60مبلغ  أفر�قياتلقت قارة 

نمائية رسمية ذات صلة باملياه والصرف الص�� ع�� مستوى العالم إوتم تقديم مساعدات   م2016عام  )2016 (باألسعار الثابتة لعام 

 .)5.6(انظر م�حق جدول  م2016عام ) 2016مليون دوالر أمر��ي (باألسعار الثابتة  8957.89بمبلغ 

  



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

 

يعتمدون ع�� الوقود و �ية �ستفيدون من خدمات الكهر�اء مجلس التعاون لدول ا�خليج العر جميع الس�ان �� دول  .1

 .  �نتوالتكنولوجيا النظيف

حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك ال��ائي للطاقة منخفضة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مقارنة مع  .2

  مناطق أخرى من العالم

 

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �ستفيدون من جميع أن جميع الس�ان �� م 2018 –م 2015للف��ة  1.7�ش�� البيانات �� جدول 

والن�و�ج  أس��الياوتتساوى النسبة ب�ن دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية و تماما.   ء، و�ذلك �عت�� هذا املؤشر متحققخدمة الكهر�ا

  . 1.7ا يت�ح من م�حق جدول وسويسرا كم

 

 (%) :  �سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء1.1.7 : املؤشر 1.7جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2015م

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2016م

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2017م

م2018  ... 100.0 100.0 100.0 ... 100.0 

       

 م2017لعام  (%) :  �سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء1.1.7املؤشر :  1.7م�حق جدول 

 أس��اليا  الن�و�ج سويسرا

100.0 100.0 100.0 
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2015اإلمارات  2017البحر�ن  2016السعودية  2017عمان  2017قطر  2017ال�و�ت  2018أس��اليا  2018الن�و�ج  2018سويسرا 

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

%

�سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء: 1.7ش�ل 



 

ع�� الوقود والتكنولوجيا  االعر�ية املتحدة �عتمدون أساس اإلمارات% من الس�ان �� دولة 98.3 بأن 2.7�ش�� البيانات �� جدول 

 جميع الس�ان �� �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر ودولة ال�و�ت �عتمدون أساسالنظيفت�ن، و 
ً
ع�� الوقود والتكنولوجيا النظيفت�ن.   ا

 �� اململكة العر�ية السعودية بينما بلغت �سبة الس�ان 
ً
عام  %99.46النظيفة والتكنولوجيا النظيف ع�� الوقود الذين �عتمدون أساسا

وذلك ��  % �عتمدون ع�� الوقود النظيف98.9�عتمدون ع�� التكنولوجيا النظيفة و من الس�ان % 99.3و�� سلطنة عمان  ، م2017

  .م2014عام 
 

 أس��اليابلغت النسبة �� �ل من ، فم2016عام لحول الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة تم اختيار ثالث دول توفرت حولها بيانات 

 م. 2017% عام 95.0والن�و�ج وسويسرا أك�� من 
 

 ع�2.1.7 : املؤشر 2.7 جدول 
ً
 (%)� الوقود والتكنولوجيا النظيف�ن :  �سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا

 نوع ا�خدمة

 *اإلمارات

 م2018

 البحر�ن

 م2017 

 السعودية

 م2017

 عمان

 م2014

 قطر

 م2018  

 الكو�ت

 م2018

 الوقود النظيف
98.30 

100.00 
99.46 

98.90 100.00 100.00 

 100.00 100.00 99.30 100.00 التكنولوجيا النظيفة
 *  كال ا�خدمت�ن معا 

 

 ع�� الوقود والتكنولوجيا النظيف�ن 2.1.7املؤشر :  2.7م�حق جدول 
ً
 (%)  م2017لعام  :  �سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا

  أس��اليا الن�و�ج سويسرا

% 095.أك�� من  % 95.0أك�� من   % 95.0أك�� من  
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اإلمارات  البحر�ن  السعودية  عمان  قطر  ال�و�ت  2017أس��اليا  2017الن�و�ج  2017سويسرا 

2017دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية  %)95القيمة أك�� من (2016دول ومناطق أخرى 

%  ع�� الوقود النظيف: 2.7ش�ل 
ً
�سبة الس�ان الذين �عتمدون أساسا



 

�عت�� مساهمة حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك ال��ائي للطاقة متدنية جدا �� الدول ال�ي توفرت حولها بيانات �� دول مجلس 

فإن  3.7، فكما �ش�� جدول م2018 إ�� –م  2015خالل الف��ة  �� أفضل ا�حاالت% 0.54التعاون لدول ا�خليج العر�ية، حيث لم تتجاوز 

�� �لغت م، و 2017% عام 0.54العر�ية املتحدة بلغت  اإلماراتمساهمة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك ال��ائي للطاقة �� دولة 

ال�و�ت من الطاقة املس��لكة، و�� دولة  من عشرة آالف جزءواحد  لم تتجاوز النسبة قطرو�� دولة  م2018عام % 0.0مملكة البحر�ن 

 لس التعاون لدول ا�خليج العر�ية.ولم تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� مج  م2018% عام 0.26بلغت النسبة 

 

 2017عام ولكن �� املناطق األخرى �� العالم �ساهم الطاقة املتجددة بنسب عالية من مجموع اس��الك الطاقة، فع�� سبيل املثال �� 

  %. 24.74% و�� سويسرا 61.16% و �� الن�و�ج 9.54 أس��الياال��ائي للطاقة ��  بلغت حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك

 

 (%) :  حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك ال��ائي للطاقة1.2.7 : املؤشر 3.7 جدول 

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

 0.10 0.0001 ... ... 0.0 0.25 2015م

 0.05 0.0001 ... ... 0.0 0.26 2016م

 0.28 0.0001 ... ... 0.0 0.54 2017م

م2018   0.0 … … 0.0001 0.26 
 �سبة الكهر�اء املنتجة من مصادر نظيفة من مجموع الكهر�اء املنتجة % *

 ** بيانات دولة الكو�ت �عكس انتاج الطاقة البديلة والطاقة الشمسية والر�اح.

 

 (%) م2017 :  حصة الطاقة املتجددة �� مجموع االس��الك  ال��ائي للطاقة1.2.7املؤشر :  3.7م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

24.74 61.16 9.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�عز�ز النمو االقتصادي املطرد والشامل ل�جميع واملستدام، والعمالة ال�املة واملنتجة،  - 8دف اله

 ل�جميع وتوف�� العمل الالئق
 

نصيب الفرد � ا�حقيقي (بالدوالر) بنفس خصائص جما�ا�سم معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� اإل  .1

 . م2018 – 2015� (بالدوالر)، حيث تراوح ب�ن االرتفاع واالنخفاض خالل الف��ة جما�من الناتج ا�ح�� اإل 

و�� قر�بة من مثيال��ا �� الدول ية �ش�ل مكثف �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية لك��ونتتوفر خدمات الصراف اإل .2

 .  املتقدمة 

مع وجود �عض االستثناء ب�ن فئات الشباب �� معدالت البطالة  منخفضة جدا �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية،  .3

 �عض الدول حيث يرتفع املعدل قليال بي��م.

 

ت عليھ خاصية � ا�حقيقي(بالدوالر) غلبجما�أن معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� اإل  1.8�ش�� البيانات �� جدول 

م ثم 2016% عام 3.0 إ��م 2015% عام 5.1، ففي دولة االمارت العر�ية املتحدة تراجع املعدل من م2017 –م 2015خالل الف��ة  ال��اجع

% عام 1.64- إ��، ثم انخفض م2016عام  %0.33- إ�� م 2015% عام 1.31-من معدل ارتفع ، و�� مملكة البحر�ن م2017عام % 0.8 إ��

% عام 3.37 – إ��ثم  م2016عام % 0.65- إ��م 2015% عام 1.69.  بينما �� اململكة العر�ية السعودية انخفض املعدل من م2017

.  و�� دولة قطر م2017% عام 3.37- إ��ثم  م2016% عام 0.65– إ��م 2015% عام 0.47و�� سلطنة عمان انخفض املعدل من م.  2017

% 1.9- إ��م ثم ارتفع 2015% عام 2.90-�ت بلغ املعدل ، و�� دولة ال�و م2016% عام 0.74 – إ��م 2015% عام 0.27-انخفض املعدل من 

 م.2017% عام 6.2- إ��م ثم انخفض 2016عام 

 

 أس��اليا��  � ا�حقيقي(بالدوالر) جما�ا�ح�� اإل و�الحظ من خالل البيانات املتوفرة أن معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 

 ).1.8(م�حق جدول % ع�� التوا��  1.91% و 0.5% و 0.67م، حيث بلغ معدل النمو 2018عام موجبا خالل  ن�ج وسويسرا �او والن�

 

 (%) � ا�حقيقي(بالدوالر)جما�:  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� اإل 1.1.8 : املؤشر 1.8 جدول                                  

 الكو�ت قطر عمان السعودية   البحر�ن اإلمارات السنة

 2.90- -0.27   0.47 1.69 1.31- 5.10 م2015

 1.90- -0.74  1.08- 0.65- 0.33-   3.00 م2016

 6.20- ... 4.09-   3.37- 1.64- 0.80 م2017

 

 م2018لعام  (%) � ا�حقيقي(بالدوالر)جما�:  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� اإل 1.1.8املؤشر : 1.8م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

1.91 0.50 0.67 

 

 



 
 

�� دول مجلس   أيضا أخرى  إ��أخرى ومن سنة  إ�� � فقد تفاوت من دولةجما��ح�� اإل أما معدل نمو نصيب الفرد العامل من الناتج ا

نجد أن معدل نمو نصيب  2.8فمن خالل البيانات �� جدول   .2.8كما هو مب�ن �� جدول م  2017 –م 2015التعاون ا�خلي�� خالل الف��ة 

م، و�� 2017عام % 10.2 إ��م 2015% عام 13.42انخفض من  املتحدةالعر�ية  اإلمارات� �� دولة جما�الفرد العامل من الناتج ا�ح�� اإل 

- ناملعدل م انخفضم، و�� سلطنة عمان 2016% عام 0.26 إ��م 2015% عام 0.38املقابل انخفض املعدل �� مملكة البحر�ن من 

م 2015% عام 31.0-بينما ارتفع املعدل �� دولة قطر من م.    2017% عام 1.41- إ��ثم ارتفع  م2016% عام 3.41- إ��م 2015% عام 2.11

 .م2017عام  %4.9 - إ��م 2015% عام 6.5-و�� دولة ال�و�ت ارتفع املعدل من    .م 2017% عام .0.02- إ��

 

العامل من وعند مقارنة دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول أخرى �� العالم نرى أن معدل النمو السنوي لنصيب الفرد 

 والن�و�ج %، 0.8بواقع  أس��اليام �� الدول ال�ي تم اختيارها؛ و��: 2017� ا�حقيقي (بالدوالر) �ان موجبا �� عام جما�الناتج ا�ح�� اإل 

  .)2.8م (انظر م�حق جدول 2019عام  %0.1 وسويسرا%، 0.7

 

 (%) � ا�حقيقي (بالدوالر)جما�:  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� اإل 1.2.8 : املؤشر  2.8 جدول 

 الكو�ت قطر عمان  السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 6.5- 31.0- 2.11- 0.33 0.38 13.42 م2015

 1.6- 0.03- 3.41- 5.7- 0.26 13.81 م2016

 4.9- 0.02 1.41- 3.66- … 10.20 م2017

 

 (%) م2019 � ا�حقيقي (بالدوالر)جما�:  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� اإل 1.2.8املؤشر :  2.8م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

0.1 0.7 0.8 
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دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية دول ومناطق أخرى 

% )بالدوالر(معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� اإلجما�� ا�حقيقي : 1.8ش�ل 



 
 

، ولكن 3.8� كما هو مب�ن �� جدول جما�اإل  �عت�� معدالت البطالة منخفضة جدا �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية ع�� املستوى 

با�� الفئات العمر�ة و�� جميع الدول ف�انت معدالت  وع�� مستوى   .  سنة 24 -15يالحظ أ��ا مرتفعة ب�ن فئة الشباب �� الفئة العمر�ة 

الفئات العمر�ة الصغ��ة،  �� ع�� قليالأباستثناء اململكة العر�ية السعودية حيث �انت معدالت البطالة م منخفضة 2017البطالة عام 

ويستمر معدل البطالة باالنخفاض سنة،  24-20% �� الفئة العمر�ة 32.1% و 45.4سنة بلغ معدل البطالة  19-15في الفئة العمر�ة ف

نجد أ��ا أع�� ب�ن ، ناثوعند مقارنة معدالت البطالة ب�ن الذ�ور واإل    سنة.  64-60% �� الفئة العمر�ة 0.2 إ���لما ارتفع العمر لتصل 

�لغ و  ،ناثب�ن اإل % 5.8 % و1.3م ب�ن الذ�ور 2017البطالة عام  معدلالعر�ية املتحدة بلغ  اإلماراتمقارنة مع الذ�ور، ففي دولة  ناثاإل 

، ومعدل ناث% ب�ن اإل 21.1 إ��م و ارتفع 2017% ب�ن الذ�ور عام 3.2و�� اململكة العر�ية السعودية بلغ املعدل ، %2.2� البطالة إجما�

� البطالة إجما�بلغ �� ح�ن  ، م2018عام  ناث% ب�ن اإل 7.1و  % ب�ن الذ�ور 0.8 معدل البطالة و�� سلطنة عمان بلغ%. 5.8� جما�البطالة اإل 

البطالة  معدلم، و�� دولة ال�و�ت بلغ 2018% عام 0.4 ناث% و��ن اإل 0.1البطالة ب�ن الذ�ور  معدل، و�� دولة قطر بلغ %1.8�� السلطنة 

 %.2.2� جما�م، و�لغ معدل البطالة اإل 2016/2017% خالل الف��ة 5.8 ناث% و��ن اإل 0.9�ن الذ�ور ب

 

فراد عند مقارنة هذه املعدالت مع مثيال��ا �� دول ومناطق أخرى نجد أ��ا أد�ى م��ا جميعا، فع�� سبيل املثال بلغت معدالت البطالة ب�ن األ 

% 6.42أورو�ا وأمر��ا الشمالية بلغت ، و�� ناث% ب�ن اإل 5.66% ب�ن الذ�ور و 5.44م بواقع 2017% عام 5.54 أس��اليا��  سنة فأك�� 15

% بواقع 5.28م 2017، وع�� مستوى الدول األقل نموا بلغ معدل البطالة عام ناث% ب�ن اإل 6.35% ب�ن الذ�ور و 6.48بواقع  م2017عام 

�� هذه املناطق  ناثو�الحظ من هذه املعطيات أيضا أن الفجوة �� معدالت البطالة ب�ن الذ�ور واإل  . ناث% ب�ن اإل 6.31% ب�ن الذ�ور و 4.52

 �ا �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية ال�ي توفرت حولها بيانات تفصيلية.مثيال� من قأضي
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2017اإلمارات  2016البحر�ن  السعودية 2017عمان  2017قطر  2016ال�و�ت  أس��اليا الن�و�ج سويسرا

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 2019دول ومناطق أخرى 

% )بالدوالر(معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� االجما�� ا�حقيقي : 2.8ش�ل 

:مالحظة

ال تتوفر بيانات من السعودية



 (%) :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس والفئة العمر�ة2.5.8: املؤشر 3.8جدول 

 البيان
  اإلمارات

 م2017

 البحر�ن

 م2018 

 عمان

 م2018

 قطر

 م2018 

الكو�ت 

 م2016/2017

 :النوع االجتما��

 0.9 0.1 0.8 ... 1.3 ذ�ور 

 5.8 0.4 7.1 ... 5.8 إناث

 :الفئة العمر�ة

 15.5 0.3 ... ... 6.9 سنة 24 - 15

34-25 2.2 ... ... 0.1 4.1 

44-35 1.4 ... ... 0.1 0.5 

54-44 0.9 ... ... 0.0 0.4 

55+ 1.3 ... ... 0.0 0.5 

 2.2 ...  1.8 4.3 2.2 � إجما�

 

 (%) :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة2.5.8(تا�ع): املؤشر  3.8جدول 

 م2017  السعودية

 معدل البطالة البيان

  النوع االجتما��:

 3.2 ذكور 

 21.1 إناث

  الفئة العمر�ة:

15 – 19 45.4 

20 – 24 32.1 

25 – 29 15.3 

30 – 34 6.2 

35 – 39 2.4 

40 – 44 0.6 

45 – 49 0.3 

50 – 54 0.3 

55 – 59 0.2 

60 – 64 0.2 

65+ … 

 5.8 � إجما�

 

 

 



 م2018لعام  :  معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس، والفئة العمر�ة2.5.8املؤشر  :3.8�حق جدول م

 سنة + 15  أس��اليا  أورو�ا وأمر��ا الشمالية الدول األقل نموا 

 ذ�ور  5.28 4.03 4.37

 إناث 5.32 3.54 5.11

 كال ا�جنس�ن  5.30 3.80 4.71

 

 

 
 

العر�ية  اإلماراتم �� دولة 2015% عام 11.3سنة والذين هم خارج التعليم أو التدر�ب  24 – 15بلغت �سبة الشباب �� الفئة العمر�ة 

 4.8كما هو مب�ن �� جدول  م2018% عام 2.3م، و�� دولة قطر بلغت النسبة 2017و 2016% �� سلطنة عمان عامي 19.4و املتحدة، 

 أدناه.

) خارج التعليم والعمالة والتدر�ب 24و  15:  �سبة الشباب (الذين ت��اوح  أعمارهم ب�ن 1.6.8: املؤشر 4.8 جدول 
ً
 (%) عاما

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن 2017 تاإلمارا السنة

 … 3.2 … … … 11.3 م2015

 19.4 … … … م2016

 (عما�ي)

13.8ذ�ور:  

25.4:إناث  

2.2 … 

 م2017

… … … 2.3 … 

 … 2.3 … … … 11.3 م2018

 

�� سلطنة عمان ) 1.9.8املؤشر (� جما�� املباشر للسياحة كنسبة مئو�ة من الناتج ا�ح�� اإل جما�تراوحت �سبة مساهمة الناتج ا�ح�� اإل 

م، فيما بلغت �سبة القيمة املضافة للسياحة كنسبة مئو�ة من 2018% عام 2.6م و 2015% عام 2.8م 2018م و 2015خالل الف��ة 

 (انظر ا�جدول أدناه).م 2018% عام 3.0م و2015% عام 2.7 � القيمة املضافة ب�نإجما�
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دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 2017دول ومناطق أخرى 

% معدل البطالة بحسب نوع ا�جنس: 3.8ش�ل 

ذ�ور  إناث كال ا�جنس�ن



 

 (%)، سلطنة عمان �جما�اإل  ا�ح�� الناتج من مئو�ة كنسبة للسياحة املباشر  �جما�اإل  ا�ح�� الناتج مساهمة �سبة:  1.9.8: املؤشر 5.8جدول 

 (%) البيان املؤشر السنة

 م2015

� املباشر للسياحة كنسبة مئو�ة من الناتج جما�الناتج ا�ح�� اإل 

 2.8 �جما�ا�ح�� اإل 

 2.7 � القيمة املضافةإجما�القيمة املضافة للسياحة كنسبة مئو�ة من 

 م2016

� املباشر للسياحة  كنسبة مئو�ة من الناتج جما�الناتج ا�ح�� اإل 

 2.8 �جما�ا�ح�� اإل 

 2.7 � القيمة املضافةإجما�القيمة املضافة للسياحة كنسبة مئو�ة من 

 م2017

� املباشر للسياحة كنسبة مئو�ة من الناتج جما�الناتج ا�ح�� اإل 

 2.7 �جما�اإل ا�ح�� 

 3.0 � القيمة املضافةإجما�القيمة املضافة للسياحة كنسبة مئو�ة من 

 م2018

� املباشر للسياحة كنسبة مئو�ة من الناتج جما�الناتج ا�ح�� اإل 

 2.6 �جما�ا�ح�� اإل 

 3.0 � القيمة املضافةإجما�القيمة املضافة للسياحة كنسبة مئو�ة من 

 

 اإلمارات�� دولة سنة فأك��  15من الس�ان �� الفئة العمر�ة  مائة ألفأن عدد فروع املصارف التجار�ة ل�ل  5.8�ش�� البيانات �� جدول 

  11.5 م، و2017من الس�ان عام  مائة ألففرع ل�ل  9.2العر�ية املتحدة بلغ 
ً
من الس�ان �� مملكة البحر�ن عام  مائة ألفل�ل  فرعا

من  مائة ألفل�ل  �� سلطنة عمان افرع 15.05 و م،2017�� اململكة العر�ية السعودية عام من الس�ان  مائة ألفل�ل وع فر  8 م، 2017

.    بينما م2018عام  �� دولة ال�و�ت  افرع 12.3و م، 2018من الس�ان �� دولة قطر عام  مائة ألفل�ل  افرع 45و  ،م2018الس�ان عام 

العر�ية املتحدة عام  اإلماراتجهازا �� دولة  57سنة فأك��  15من الس�ان �� الفئة العمر�ة  مائة ألفعدد أجهزة الصراف اآل�� ل�ل  بلغ

 جهاز  31.9  م ، و2017
ً
من الس�ان ��  مائة ألفجهاز صراف آ�� ل�ل  75، و م2018من الس�ان �� مملكة البحر�ن عام  مائة ألفل�ل  ا

 جهاز  259و  م،  2017ة السعودية عام اململكة العر�ي
ً
 جهاز  68.0و  م، 2018من الس�ان �� دولة قطر عام  مائة ألفصراف آ�� ل�ل  ا

ً
��   ا

  م.2018عام  سنة فأك�� 15من الس�ان  مائة ألفدولة ال�و�ت ل�ل 
 

أن متوسط عدد  4.8وملقارنة الواقع �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع مناطق أخرى �� العالم نجد من خالل م�حق جدول 

سنة فأك��، وعدد أجهزة الصراف  15ئة العمر�ة للفمن الس�ان  مائة ألففرع ل�ل  28.2بلغ  م2018عام  أس��اليافروع البنوك التجار�ة �� 

 5.5سنة فأك��  15 �� الفئة العمر�ة من الس�ان مائة ألفالتجار�ة ل�ل البنوك بلغ عدد فروع  م2015عام  الن�و�ججهاز، و��  146.11اآل�� 

ف من الس�ان ألفرع ل�ل مائة  39.5بلغ عدد فروع البنوك التجار�ة  سويسرا، و�� م2018عام  جهاز 34.46فرع و عدد أجهزة الصراف اآل�� 

 .م2018عام  سنة فأك�� 15جهاز ل�ل مائة ألف من الس�ان  99.18سنة فأك��، وعدد أجهزة الصراف اآل��  15الفئة العمر�ة  ��

 

 

 

 

 



 م2018الس�ان البالغ�ن عام  �سمة من مائة ألف:  عدد فروع املصارف التجار�ة وأجهزة الصرف اآل�� ل�ل 1.10.8 : املؤشر 5.8 جدول 

 البيان
  اإلمارات

 

  البحر�ن

 

  السعودية

 

 عمان

  

 قطر

   
 الكو�ت 

عدد فروع املصارف التجار�ة ل�ل 

سنة  15من الس�ان  100,000

 فأك��

09.2  011.5  8.00 15.05 45.00 012.3  

عدد أجهزة الصراف اآل�� ل�ل 

سنة  15من الس�ان  100,000

 فأك��

57.00 031.9  75.00 … 259.00 068.0  

 

 ) سنة وأك��  15لألفراد ( �سمة من الس�ان البالغ�ن مائة ألف:  عدد فروع املصارف التجار�ة وأجهزة الصرف اآل�� ل�ل 1.10.8املؤشر :   5.8م�حق جدول 

 م2018

 البيان أس��اليا الن�و�ج سويسرا

 100,000فروع البنوك التجار�ة ل�ل  28.20 م)2016(عام  5.50  39.50

 الصراف اآل��عدد أجهزة  146.11 34.46 99.18
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م2018عام ) سنة فأك��15(عدد أجهزة الصرف اآل�� ل�ل مائة ألف �سمة : 4.8ش�ل 

ال تتوفر بيانات خاصة �سلطنة عمان * 



إقامة ب�ى تحتية قادرة ع�� الصمود، وتحف�� التصنيع الشامل ل�جميع واملستدام، و��جيع  - 9الهدف 

 االبت�ار
 

�� جميع ا�جاالت.  و�عت�� تتوفر الب�ى التحتية املتطورة والقادرة ع�� الصمود �� جميع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية  .1

س�ان الر�ف �� دول مجلس التعاون لدول  حيث الغالبية املطلقة من ا�حديثة من ب�ن األفضل �� العالم، طرق املواصالت

 ا�خليج العر�ية �عيشون ع�� �عد كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع الفصول 

مثيال��ا �� و�� أفضل من مشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول جميع الس�ان تقر�با �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية  .2

 الدول املتقدمة

ال��ا �� الدول ثي�سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجموع العمالة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية م تناهز  .3

 املتقدمة

أقل من دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �� العاملون �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل) ل�ل مليون �سمة  .4

 �ا �� الدول املتقدمةمثيال�

 

البيانات واملعلومات املتوفرة حول �سبة س�ان الر�ف الذين �عيشون ع�� �عد كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة  1.9�عرض جدول 

% من س�ان 100�ش�� ا�جدول أن مفهوم الر�ف ال ينطبق ع�� دولة ال�و�ت.  بينما تفيد البيانات أن كما لالستعمال �� جميع الفصول، ف

% 92.5كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع الفصول، و �عد دولة قطر �عيشون ع�� من مملكة البحر�ن و الر�ف �� 

 .م2011وذلك �� عام  ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع الفصول من س�ان الر�ف �� سلطنة عمان �عيشون ع�� �عد كيلوم�� 

 

 ال تتوفر بيانات عن مناطق ودول أخرى �� العالم الم�انية املقارنة بي��ا و��ن الواقع �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية.

 

 (%) يلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع الفصول :  �سبة س�ان الر�ف الذين �عيشون ع�� �عد ك1.1.9:  املؤشر 1.9جدول 

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

 na 100 92.5 ... 100 ... 2011م

 na 100 ... ... 100 ... 2015م

 na 100 ... ... 100 ... 2016م

 na 100 ... ... 100 ... 2017م

م2018  ... ... ... ... 100 ... 

 

 26.8مليون بحرا و  0.22مليون مسافر و 5.2جوا بلغ  2018مملكة البحر�ن عام  ���أن عدد املسافر�ن من و  2.9�ش�� البيانات �� جدول 

مليون مسافر  و�وسائل النقل البحري  86.6م بالنقل ا�جوي 2017اململكة العر�ية السعودية عام  إ�� و مليون برا، و�لغ عدد املسافر�ن من

م، 2018مليون مسافر عام  17.2سلطنة عمان  ���، و�لغ عدد املسافر�ن جوا من و مسافر مليون  25.5مليون مسافر  و�� النقل ال��ي  0.6

مليون  12.7دولة ال�و�ت جوا بلغ  ���مليون مسافر، وعدد املسافر�ن من و  17.6لغ م ب2017دولة قطر عام  ���وعدد املسافر�ن جوا من و 

 و�لغ وزن البضائع املنقولة جوا  مليون مسافر.  12.3مليون مسافر وعدد املسافر�ن برا  0.08وعدد املسافر�ن بحرا  2018مسافر عام 



(ا�جملة ناقصة جوا  السعودية اململكة العر�ية  إ�� املنقولة بضائع م، و بلغ حجم ال2018عام  طن مليون  0.22 مملكة البحر�ن  ���من و 

م، و�لغ حجم البضاائع 2017مليار طن برا وذلك عام  9.3بحرا و طن مليار  66مليون طن و 677النقل البحري هنا تحتاج الستكمال) و�لغ 

 249.5م 2018دولة ال�و�ت عام  ���مليار طن.   و�لغ حجم البضائع املنقولة جوا من و  11.4م  2017دولة قطر عام  ���املنقولة جوا من و 

  م.2018مليون طن وذلك عام  48.4مليون طن و�حرا 

 

 :  عدد الر�اب وحجم ال�حنات، بحسب وسيلة النقل2.1.9املؤشر:  : 2.9جدول 

 وسيلة النقل النوع
  اإلمارات

 م2018

 البحر�ن

 م2018

 السعودية

 م2017

عمان 

2018 

  قطر 

 م2017

 الكو�ت

 م2018

الر�اب (العدد 

 باملليون)

 12.7 17.6 17.2 86.6 5.2 … جوي 

 0.1 ...  0.6 0.2 … بحري 

 12.3 ...  25.5 26.8 … بري 

بضائع (الوزن ألف 

 طن)

 

 249.5 * 1139.8 73.0 677.0 0.2 … جوي 

 48.4  21383.0 66,015.0 … … بحري 

 ... … 9245.0 9,306.0 … … بري 
 م2016ام *: بيانات ع

 

العر�ية  اإلمارات% �� دولة 9.1� بلغت جما�أن القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل  3.9�ش�� البيانات �� جدول 

 % �� سلطنة9.3و  م،2016% �� اململكة العر�ية السعودية عام 12.64و  ،م2017% �� مملكة البحر�ن عام 14.6، وم2017عام  املتحدة

ضافة .  أما نصيب الفرد من القيمة امل م2017عام  % �� دولة ال�و�ت7.0، و م2017% �� دولة قطر عام 8.7م و 2017عمان عام 

 وم، 2017دوالر �� مملكة البحر�ن عام  1,200.8 م، و2017عام دوالر  أمر��ي  36,82.5فبلغ  اعة التحو�لية بالدوالر األمر��يللصن

�� دولة ال�و�ت عام  2,056.5م، و 2017�� دولة قطر عام  أمر��ي دوالر 5,322و م، 2017دوالر أمر��ي �� سلطنة عمان عام  1,584.9

 م.2017

 

� لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع مناطق أخرى، جما�وعند مقارنة �سبة مساهمة الصناعة التحو�لية �� الناتج ا�ح�� اإل  

م، 2017عام  أس��اليا�� � جما�من الناتج ا�ح�� اإل % 5.25بنحو أن القيمة املضافة للصناعة التحو�لية �ساهم  3.9نرى �� م�حق جدول 

 م.2017عام  سويسرا% �� 18.9 وم، 2017عام  الن�و�ج% �� 6.18 �نسبةو 
 

 (%) م2017، من القيمة املضافة للصناعة �، و نصيب الفردجما�:  القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 1.2.9 املؤشر : 3.9 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

القيمة املضافة للصناعة التحو�لية 

 �جما�كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 
9.1 14.6 12.6 9.3 8.7 7.0 

نصيب الفرد من القيمة املضافة  

 )األمر��ي للصناعة التحو�لية (بالدوالر 
3,682.5 1,200.8 ... 584.9,1  5,322.0 2,056.5 

 

 



 (%)  م2017لعام  �جما�القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل : 1.2.9املؤشر  :3.9م�حق جدول 

  أس��اليا  الن�و�ج سويسرا

18.90 6.18 5.25 

 

 

 
 

، ففي �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� البيانات املتوفرة حول �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة 4.9�عرض جدول 

و�� مملكة البحر�ن انخفضت  ، م2017عام % 8.8العر�ية بلغت �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة  اإلماراتدولة 

م �� ح�ن �انت 2017% عام 19.0و�� اململكة العر�ية السعودية بلغت النسبة م، 2016عام % 12.0  إ��م 2015% عام 14.2النسبة من 

% عام 11.0 إ��م وارتفعت 2016% عام 10.9 إ�� م2015عام % 11.6و�� سلطنة عمان انخفضت النسبة من  ، م2016% عام 18.9

 . م2018% عام 7.3 إ��وارتفعت  م2017و  م2016% عامي 7.0م واستقرت ع�� 2015% عام 6.1و�� دولة قطر بلغت النسبة   م.2017

  م. 2018و  م2017 ي % عام11.6م و 2016% عام 11.4بينما �� دولة ال�و�ت تراوحت النسبة ب�ن 

 

و�عت�� النسب �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية متشا��ة مع الدول واملناطق األخرى، فع�� سبيل املثال كما هو مب�ن �� م�حق 

 سويسرا% و�� 7.7 الن�و�ج، و�� م2018% عام 8.0 أس��اليابلغت �سبة العمالة �� الصناعة التحو�لية من مجمل العمالة ��  3.9جدول 

 م.2018�� عام % وذلك 12.4
 

 

 

 

 :  العمالة �� الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة2.2.9: املؤشر 4.9جدول 
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دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 2017دول ومناطق أخرى 

% م2017القيمة املضافة للصناعة التحو�لية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��، عام : 1.9ش�ل 



 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 11.7 6.1 11.6 ... 14.2 ... 2015م

 11.4 7.0 10.9 18.9 12.0 ... 2016م

 11.6 7.0 11.0  19.0 ... 8.8 2017م

م2018  ... ... ... ... 7.3 11.6 

 

 (%) 2018 :  العمالة �� الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة2.2.9املؤشر :  4.9م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

12.4 7.7 8.0 

 

 

 
 

 �ل وحدة من القيمة املضافةمتوسط انبعاثات ثا�ي أكسد الكر�ون مقابل م حول 2014ال�ي توفرت من سلطنة عمان لعام بيانات ال�ش�� 

 . م2015كغم ل�ل وحدة من القيمة املضافة عام  3.24أن املتوسط بلغ  ) 1.4.9(املؤشر 

 

� �� دول مجلس جما�البيانات املتوفرة حول النفقات ا�خصصة ألغراض البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل  5.9�عرض جدول 

� جما�% من الناتج ا�ح�� اإل 0.5من العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  ع�� البحث والتطو�ر نفاقاإل  �سبة ارتفعت، فقد ا�خلي��التعاون 

� الناتج ا�ح�� عام إجما�% من 0.11 ع�� البحث والتطو�ر نفاقبلغت �سبة اإل  �� مملكة البحر�نم،  و2018% عام 1.0 إ��م 2015عام 

و�� دولة  م. 2017% عام 0.22م و 2016% عام 0.26م و 2015� عام جما�% من الناتج ا�ح�� اإل 0.25و�� سلطنة عمان بلغت  م،2014

% عام 0.01م و 2015% عام 0.02م و 2014% عام  0.01و�� دولة ال�و�ت بلغت النسبة   م،2015% عام 0.51قطر بلغت النسبة 

 م.2016
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2017اإلمارات  2016البحر�ن  2017السعودية  2017عمان  2017قطر  2017ال�و�ت  أس��اليا الن�و�ج سويسرا

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية م2018دول ومناطق 

%

العمالة �� الصناعة التحو�لية كنسبة من مجموع العمالة: 2.9ش�ل 



� جما�% من الناتج ا�ح�� اإل 1.85 أنفقت أس��الياأن  4.9وعند مقارنة دول مجلس التعاون مع مناطق ودول أخرى، نرى من م�حق جدول 

م، وأنفقت سويسرا 2017� ع�� البحث والتطو�ر عام جما�% من الناتج ا�ح�� اإل 2.1 أنفقت والن�و�ج، م2017�ر عام و ع�� البحث والتط

 م.2015ا�ح�� ع�� البحث والتطو�ر عام % من الناتج 3.4

 
 (%) �جما�:  نفقات البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 1.5.9: املؤشر 5.9جدول 

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

 0.01 … … … 0.11 … 2014م

 0.02 0.51 0.25 … … 0.50 2015م

 0.01 … 0.26 … … 0.70 2016م

 ...  … 0.22 … … 0.90 2017م

م2018  1.00 … … … … … 
 *: تمثل بيانات جزئية لدولة الكو�ت (نفقات البحث والتطو�ر لكال من مؤسسة الكو�ت للتقدم العل�ي وجامعة الكو�ت)

 

 م2017لعام  (%) �جما�:  نفقات البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 1.5.9املؤشر : 5.9م�حق جدول                      

 أس��اليا الن�و�ج م)2015سويسرا (

3.40 2.10 1.85 

 

 

 

 
 

عامل ل�ل  2003العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة بلغ عدد العامل�ن �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  فقد  6.9كما يت�ح من جدول 

، و�� سلطنة عمان بلغ العدد م2014عام  عامل 493 بلغ املعدل مملكة البحر�ن�� م، و2018عام عامل  2407م و 2017مليون �سمة عام 
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2018اإلمارات  2014البحر�ن  *2017السعودية  2017عمان  2015قطر  2016ال�و�ت  أس��اليا الن�و�ج 2015سويسرا 

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

% نفقات البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��: 3.9ش�ل 

ال تتوفر بيانات السعودية 



، م2017�خص ل�ل مليون �سمة عام  239م و 2016�خص ل�ل مليون �سمة عام  244و  م2015أ�خاص ل�ل مليون �سمة عام  208

�خص ل�ل مليون  22.2ض املعدل من و�� دولة ال�و�ت انخف  م.2015ل�ل مليون �سمة عام  ا�خص 1168و�� دولة قطر بلغ العدد 

 م.2018�خص ل�ل مليون �سنمة عام  16.1 إ��م 2014�سمة عام 

 

تقدمة النمو ومتشا��ة مع الدول النامية.  املاملناطق  أقل من مثيال��ا ��مجلس التعاون معدالت العامل�ن �� البحث والتطو�ر �� و�عت�� 

 6488.8بلغ املعدل  الن�و�جو��  م2017�خص ل�ل مليون �سمة عام  4602.5بلغ  أس��اليانرى أن املعدل ��  6.9فمن خالل م�حق جدول 

 م.  2017�خص ل�ل مليون �سمة عام 7596.9بلغ املعدل  السو�دو��  م 2017�خص ل�ل مليون �سمة عام 

 

 

 �سمة:  العاملون �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  ل�ل مليون 2.5.9: املؤشر 6.9جدول 

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

 22.2 ... ... … 493.0 ... 2014م

 18.3 1,168.0 208.0 … … ... 2015م

 16.7 … 244.0 … ... ... 2016م

003,2 2017م .0 ... … 239.0 … 17.7 

م2018  407,2 .0 … … … … 16.1 
 *:�عكس ا�جدول بيانات جزئية حول دولة الكو�ت فقط ( مؤسسة الكو�ت للتقدم العل�ي فقط). 

 

 م2017، :  العاملون �� مجال البحث (بم�ا�� الدوام ال�امل)  ل�ل مليون �سمة2.5.9املؤشر :  6.9م�حق جدول 

  أس��اليا الن�و�ج السو�د

7596.9 6488.8 4602.5 

 

 



 
 

العر�ية  اإلماراتدولة  أن جميع س�انب ا�حمول مول�ن �شبكة الهاتف شحول �سبة الس�ان امل 7.9�ش�� البيانات املتوفرة �� جدول 

 100م 2017م و2016�� مملكة البحر�ن عامي   مشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول، بينما بلغت النسبة م2017عام دولة قطر املتحدة و 

سلطنة ��  ، و�لغتم2017و  م2016 ي% عام99.0 بلغت النسبة   �� اململكة العر�ية السعوديةو)  G4 , G3 , G2% �جميع أجيال ا�خدمة (

 ولم تتوفر بيانات منم، 2017% �� دولة قطر عام 100و�لغت   م،2018عام  99.2م و 2017% عام  99.0م و 2016% عام 96.0 عمان

 .دولة ال�و�ت
 

�� م�حق جدول وملقارنة �غطية شبكة الهاتف ا�حمول �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع مناطق أخرى، فتش�� البيانات 

 م. 2018% عام 99.0والن�و�ج وسويسرا تجاوزت  أس��اليا�ل من ��  �سبة التغطية أن  7.9

 

 (%) الهاتف ا�حمول :  �سبة الس�ان املشمول�ن �شبكة 1.ج.9: املؤشر 7.9جدول 

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

  2G G3 G4 

م2015  100.0 99 97.9 95.6 99 … … … 

 ... 100.0 96.0 99 100.0 100.0 100.0 100.0 2016م

 … 100.0 99.0 … 100.0 100.0 100.0 100.0 2017م

م2018  … … … … … 99.2 100.0 … 
 من الس�ان 100عدد االش��ا�ات �� الهاتف النقال ل�ل *  

 

 

 (%) مG4 ،(2018( :  �سبة الس�ان املشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول 1.ج.9املؤشر :  7.9تا�ع جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا 

99.0 99.9 99.0 
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م2018اإلمارات  م2014البحر�ن  السعودية 

م2018

م2017عمان  م2015قطر  م2017ال�و�ت  أس��اليا الن�و�ج سويسرا

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية م2017دول ومناطق أخرى 

د 
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مة

س
ن �

يو
مل

ل�ل مليون �سمة)  بم�ا�� الدوام ال�امل(العاملون �� مجال البحث : 4.9ش�ل 

تتوفر بيانات السعوديةال 



 ا�حد من ا�عدام املساواة داخل البلدان وفيما بي��ا - 10الهدف 
 

حصة العمل �� الناتج البيانات املتوفرة حول هذا الهدف محدودة ولكن يمكن استشراف �عض املعطيات م��ا فع�� سبيل املثال 

ومدفوعات ا�حماية االجتماعية �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية أقل م��ا �� الدول  �، بما �� ذلك األجور جما�ا�ح�� اإل 

 .  املتقدمة

 

،  1.1.10م)، و�� بيانات بديلة للمؤشر  2011 – 2007العمانية خالل الف��ة ( األسرة إنفاقمعدل نمو متوسط ا�جدول التا�� �عرض 

 املذ�ورة.أخرى خالل الف��ة  إ��األسرة من سنة  إنفاقيالحظ تباين �� معدل نمو حيث 

 

 م2010/2011 –م 2007/2008سرة العمانية للف��ة األ  إنفاق دل نمو متوسط مع

 (%) معدل النمو  السنة

 2.50 م2007-2008

 18.0 م2008-2009

 1.22- م2009-2010

 0.41 م2010-2011

 

ساهم بنسب متفاوتة �� الناتج ا�ح�� �) االجتماعية العمل (بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية حصة أن 1.10�ش�� البيانات �� جدول 

بما �� ذلك األجور ومدفوعات ( �جما�الناتج ا�ح�� اإل  من�عو�ضات العامل�ن ، فقد بلغت �سبة ا�خلي��� �� دول مجلس التعاون جما�اإل 

و�قيت  م2016عام % 30.2، و�� مملكة البحر�ن بلغت النسبة م2016عام % 33.7العر�ية املتحدة  اإلماراتلدولة  )ا�حماية االجتماعية

و��  . م2016% عام 29 إ��م 2015% عام 28و�� اململكة العر�ية السعودية ارتفعت من  ،%30.1م بواقع 2017م و2016تة عامي بثا

و�� دولة قطر  . م2017% عام 39.9 إ�� م2015عام % 37.6 إ��� جما��سبة مساهمة العمل �� الناتج ا�ح�� اإل  ارتفعتسلطنة عمان 

عام % 41.4 إ�� م2015عام % 39.8و�� دولة ال�و�ت ارتفعت النسبة من  م. 2017% عام 10.4 إ��م 2015% عام 7.3ارتفعت النسبة من 

 .م2016

 

� �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول أخرى، نجد أن جما�الناتج ا�ح�� اإل  من �سبة �عو�ضات العامل�نوعند مقارنة 

بلغت �سبة مساهمة العمل ��  أس��اليامساهمة العمل �� الدول األخرى أع�� منھ �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، ففي 

 سويسراو�� %، 52.65� جما��� الناتج ا�ح�� اإل بلغت �سبة مساهمة العمل  الن�و�ج، و�� م2018عام % 57.23� جما�الناتج ا�ح�� اإل 

 .م2018وذلك �� عام  %70.71بلغت النسبة 
 

 �، بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعيةجما�الناتج ا�ح�� اإل  من �سبة �عو�ضات العامل�ن:  1.4.10: املؤشر 1.10جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 39.8 7.3  37.6 28.0 30.2 ...  2015م

 41.4 10.3  35.8 29.0 30.1 33.7 2016م

م2017  ... 30.1 ... 39.9 10.4 ... 



 

 

 (%) م2018 �، بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعيةجما�:  حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإل 1.4.10املؤشر :  1.10م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

70.71 52.65 57.23 

  

 

 

 
 

م 2018مؤشرات السالمة املالية لدول مجلس التعاون ا�خلي��، حيث توفرت بيانات ل�ل من مملكة البحر�ن لعام  2.10�عرض ا�جدول 

 م.2018 – 2015للف��ة ودولة ال�و�ت  م و دولة قطر 2016واململكة العر�ية السعودية لعام 
 

 :  مؤشرات السالمة املالية1.5.10: املؤشر 2.10جدول 

 املؤشر
 السعودية

2016 

 19.5 األصول املرجحة ا�خاطر (معدل كفاية رأس املال) (%) إ��رأس املال التنظي�ي 

 17.5 األصول املرجحة ا�خاطر (%) إ�� 1رأس املال التنظي�ي من فئة 

 4.7- رأس املال (%) إ��صا�� القروض املتع��ة �خصصات القروض 

 1.4 � الك�� للقروض (%)جما�اإل  إ��القروض املتع��ة 

 1.8 العائد ع�� األصول (%)

 12.6 العائد ع�� األسهم (%)

 70.1 � الدخل (%)إجما� إ��هامش الفائدة 

 38.0 � الدخل (%)إجما� إ��مصار�ف غ�� الفوائد 
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اإلمارات  البحر�ن  السعودية  عمان  قطر  ال�و�ت  أس��اليا الن�و�ج سويسرا

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية  م2018دول ومناطق أخرى 

% م2017حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��، بما �� ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعية 1.10ش�ل 



 20.3 � األصول (%)إجما� إ��األصول السائلة 

 31.8 املطلو�ات قص��ة األجل (%) إ��األصول السائلة 

 

 :  مؤشرات السالمة املالية (تا�ع)1.5.10: املؤشر 2.10جدول 

 2018، البحر�ن املؤشر

 18.9 املوجودات املرجحة با�خاطر % إ��� جما��سبة رأس املال اإل 

 17.6 املوجودات املرجحة با�خاطر % إ���سبة رأس املال األسا��ي 

 13.9 األصول% إ���سبة رأس املال 

 5.5 ية%جمالالقروض املتع��ة كنسبة من مجموع القروض اإل 

 61.2 الديون غ�� العاملة % إ���سبة ا�خصصات 

 1.0 العائد ع�� األصول%

 6.7 العائد ع�� رأس املال%

 67.3 � الدخل%إجما� إ���سبة هامش الفائدة 

 63.5 � الدخل%إجما� إ��� املصروفات إجما��سبة 

 24.1 � األصول%إجما� إ���سبة األصول السائلة 

 72.1 الودائع% إ���سبة القروض 

 33.6 � الودائع%إجما� إ���سبة االصول السائلة 

 

 

 (%) دولة قطر  –:  مؤشرات السالمة املالية (تا�ع) 1.5.10: املؤشر 2.10جدول 

 2018 2017 2016 2015 مؤشرات السالمة املالية

 10.11 10.7 10.69 11.27 � املوجوداتإجما�رأس املال/ 

الشر�حة األو�� من األسهم العادية/ املوجودات املرجحة 

 بأوزان ا�خاطر

13.62 12.48 13.12 12.66 

الشر�حة األو�� من رأس املال التنظي�ي / املوجودات املرجحة 

 بأوزان ا�خاطر

14.73 15.57 16.11 16.83 

 17.6 16.23 15.76 14.99 املرجحة بأوزان ا�خاطررأس املال التنظي�ي / املوجودات 

 1.88 1.57 1.33 1.55 � القروض إجما�القروض غ�� املنتظمة/ 

 75.77 83.23 79.88 79.83 مخصص القروض غ�� املنتظمة/ القروض غ�� املنتظمة

 15.3 13.87 14.49 16.15 صا�� الر�ح/ متوسط حقوق املساهم�ن

 1.6 1.54 1.67 1.96 املوجودات �إجما�صا�� الر�ح/ متوسط 

 76.97 78.12 75.13 74.61 � الدخل إجما�صا�� الفوائد/ 



 25.88 26.76 28.78 28 � الدخلإجما�مصار�ف أخرى / 

 29.11 28.18 29.57 28.49 � األصول إجما�األصول السائلة / 

 62.65 54.23 54.69 47.11 أصول سائلة / مطلو�ات سائلة

 

 دولة الكو�ت –:  مؤشرات السالمة املالية (تا�ع) 1.5.10املؤشر : 2.10جدول 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ��اية الف��ة

 3 2.8 2.7 2.6 2.7 3 3.2 صا�� هامش الفائدة

�سبة الدخل األسا��ي 

 الدخل التشغي�� إ��
72 74.3 75.3 75.3 85.3 84.8 86.8 

�سبة متوسط األصول 

 إ��املدرة للفوائد 

 متوسط األصول 

85.1 85.1 85.1 87 87.1 86.7 87.2 

 36.5 33.3 31.3 29.9 28.9 22.7 26.2 صا�� هامش الر�حية

العائد ع�� متوسط 

 حقوق امللكية
9.1 7.4 8.7 8.8 8.5 9.5 10.7 

العائد ع�� متوسط 

 األصول 
1.2 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 

�سبة املصروفات 

� إجما� إ��التشغيلية 

 اإليرادات

52.7 55.1 55.4 53.7 57.6 56.2 57.4 

�سبة املصروفات من غ�� 

متوسط  إ��الفوائد 

 األصول 

1.9 1.9 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 

 

مليون   8,143بأن اململكة العر�ية السعودية خصصت �خارج  ل املوجهةحول التدفقات ا�خصصة للتنمية  4.10�ش��  البيانات �� جدول 

مساعدات وقروض و مساهمات هذه التدفقات وشملت ، م2017مليون دوالر عام  4,678و م 2016عام  دوالر أمر��ي كمساعدات تنمو�ة

مليون  73.76بقيمة  م2015عام مساعدات مخصصة للتنمية دولة قطر وقدمت  ، �� ا�جمعيات واملنظمات والعون املتعدد األطراف

مليون دوالر أمر��ي (و�� بيانات جزئية مخصصة للمجاالت التالية: إفطار رمضان، بنية تحتية،  139.26 م2016عام دوالر أمر��ي و�� 

 و م 2015عام مليون دوالر أمر��ي كمساعدات تنمو�ة  1,517�عليم، تمك�ن اقتصادي، دعم م��انية، �حة)، بينما قدمت دولة ال�و�ت 

 .م2016عام مر��ي أمليون دوالر  1,448

 

ملتوفرة �� قاعدة فتش�� البيانات ا )4.10(م�حق جدول  التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول مانحة أخرى  وملقارنة بيانات دول مجلس

مليون دوالر،  43,059.49مليون دوالر، وأملانيا قدمت  14,074.21قدمت مساعدات تنمو�ة بقيمة  أس��الياأن  م2016 األمم املتحدة لعام

 مليون دوالر. 33,235.43والواليات املتحدة األمر�كية 



 

:  مجموع التدفقات ا�خصصة للتنمية، مصنفة بحسب البلدان املستفيدة والبلدان املانحة وأنواع التدفقات (مثل 1.ب.10: املؤشر 3.10جدول 

 مليون دوالر أمر��ي – واالستثمار األجن�ي املباشر، وغ��ها) املساعدة اإلنمائية الرسمية،

 الكو�ت قطر* عمان البحر�ن اإلمارات السنة

 1,517 73.76 … ... ... 2015م

 1,448 139.26 … ... ... 2016م

 .جميع املصادر لعدم توفرها من  �حة)ال��انية، املقتصادي، دعم االتمك�ن التعليم، التحتية، البنية ال(�شمل: إفطار رمضان،  :   مالحظة: �عت�� بيانات املساعدات التنمو�ة جزئية*

 

 اململكة العر�ية السعودية (املبالغ باملليون دوالر األمر��ي) : 3.10تا�ع جدول 

 م2017 م2016 التدفقات املالية (*)

 4,411 3,065 مساعدات وقروض

 260 5,066 مساهمات �� ا�جمعيات واملنظمات

 7 11 متعدد األطرافالعون 

 4,678 8,143 �جما�اإل 
 �حة) لعدم توفرها من جميع املصادر .ال��انية، املقتصادي، دعم االتمك�ن التعليم، التحتية، البنية ال*:   مالحظة: �عت�� بيانات املساعدات التنمو�ة جزئية (�شمل: إفطار رمضان، 

 

 

التدفقات ا�خصصة للتنمية، مصنفة بحسب البلدان املستفيدة والبلدان املانحة وأنواع التدفقات (مثل :  مجموع 1.ب.10املؤشر :  3.10جدول  م�حق

 م2016لعام  (مليون دوالر أمر��ي)  مليون دوالر أمر��ي –املساعدة اإلنمائية الرسمية، واالستثمار األجن�ي املباشر، وغ��ها) 

  أس��اليا أملانيا  الواليات املتحدة األمر�كية  

33,235.43 43,059.49 14,074.21 

 

 

 

  



 ومستدامة جعل املدن واملستوطنات البشر�ة شاملة ل�جميع وآمنة وقادرة ع�� الصمود - 11الهدف 
 

.  وسائل النقل العام إ��لد��م سهولة الوصول  و�جميع فئا��م جميع الس�ان �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية .1

س�ان ا�حضر الذين �عيشون �� أحياء فق��ة، أو مستوطنات غ�� رسمية، أو مساكن غ�� الئقة �� دول مجلس  تنعدم ظاهرةو 

   .  التعاون لدول ا�خليج العر�ية

 �ش�ل مالئم �� املدن �� دول مجلس التعاون لدول  .2
ً
جميع النفايات ا�حضر�ة الصلبة املتولدة يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

       العر�يةا�خليج 

و ا�ح�� عام الوط�ي دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية لد��ا اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر الكوارث ع�� املستو��ن  .3

 م2017

 

 

لس أن مفهوم األحياء الفق��ة أو املستوطنات غ�� الرسمية غ�� موجودة أو ال تنطبق ع�� دول مج 1.11�ش�� البيانات املتوفرة �� جدول 

دول مجلس  لذلك �عت�� هذا املؤشر متحقق ��  )ا�جملة لهذه دا�� ال تنطبق ال وأموجودة  غ�� أ��ا طاملا(  التعاون لدول ا�خليج العر�ية،

 .م2017عام التعاون لدول ا�خليج العر�ية ح�ى 

 

دة وملقارنة الواقع �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، تم اختيار بيانات ثالث دول من مناطق مختلفة من موقع بيانات األمم املتح

 م2016عام   أس��اليا % من س�ان ا�حضر ��0.01أن  1.11ا�خاص بأهداف التنمية املستدامة، حيث �ش�� البيانات �� م�حق جدول 

 السو�د، و�� �� نفس العام% 0.001بلغت النسبة  الن�و�ج، و�� ء فق��ة أو مستوطنات غ�� رسمية أو مساكن غ�� الئقة�عيشون �� أحيا

 .م2016عام % 0.001بلغت النسبة 

 

 (%) م2017، : �سبة س�ان ا�حضر الذين �عيشون �� أحياء فق��ة، أو مستوطنات غ�� رسمية، أو مساكن غ�� الئقة1.1.11 : املؤشر 1.11 جدول 

 الكو�ت م2018 قطر  عمان السعودية البحر�ن اإلمارات نوع السكن

 0 0 0 ... 0 ... أحياء فق��ة

 0 0 0 ... 0 ... مستوطنات غ�� رسمية

 0 0 0 ... 0 ... مساكن غ�� الئقة

 

 

 م2016: �سبة س�ان ا�حضر الذين �عيشون �� أحياء فق��ة، أو مستوطنات غ�� رسمية، أو مساكن غ�� الئقة، 1.1.11املؤشر :  1.11م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج السو�د

0.001 0.001 0.01 

 

 

وسائل النقل العام، بحسب الفئة  إ��حول �سبة الس�ان الذين لد��م سهولة الوصول ودولة ال�و�ت  توفرت بيانات من دولة قطر 

ة �ستطيعون عاقة، حيث �ش�� البيانات أن جميع الس�ان بجميع فئا��م العمر�ة وحالة اإل عاقالعمر�ة، ونوع ا�جنس، واأل�خاص ذوي اإل 



أن جميع الس�ان ذ�ورا  إ��م 2017و�� دولة ال�و�ت �ش�� البيانات عام .  �� دولة قطر  م2018وسائل النقل العام �� عام  إ��الوصول 

 ة.عاقوسائل النقل العام، �� ح�ن لم تتوفر بيانات حول ذوي اإل  إ��ا و �� جميع الفئات العمر�ة �ستطيعون الوصول �ناثو 

 
�خاص ذوي وسائل النقل العام، بحسب الفئة العمر�ة، ونوع ا�جنس، واأل إ��:  �سبة الس�ان الذين لد��م سهولة الوصول 1.2.11: املؤشر 2.11جدول 

 (%) م *2017ة، عاقاإل 

 2017الكو�ت  م2018قطر  البيان املتغ��

 100 100 ذ�ور  النوع االجتما��

 100 100 إناث  

 100 100 سنة 15أقل من  الفئة العمر�ة

 100 100 سنة 24 - 15  

 100 100 سنة 49 - 25  

 100 100 سنة فأك�� 50  

 ... 100 ةإعاقذو  ةعاقاإل حالة 

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

 

العر�ية املتحدة ومملكة البحر�ن  اإلماراتبأنھ لم تحدث أية خسائر نتيجة ال�وارث الطبيعية �� �ل من دولة  3.11�ش�� البيانات �� جدول 

م و عدد  2017عام  0.046من الس�ان �� اململكة العر�ية السعودية  مائة ألفو�لغ عدد حاالت الوفاة ل�ل  ودولة ال�و�ت، ودولة قطر 

من الس�ان  مائة ألفم أيضا.  بينما بلغ عدد املتوف�ن واملفقودين ل�ل 2017من الس�ان عام  مائة ألفحالة ل�ل  0.0521صابة حاالت اإل 

  م.2017حالة عام  4.1م و 2016حالة عام  5.9

 

املتحدة  األممكسيك، حيث أفادت البيانات املتوفرة �� قاعدة بيانات فقد تم اختيار دولت�ن من املنطقة ودولة املأخرى وللمقارنة مع دول 

نتيجة لل�وارث الطبيعية، و�� مصر �� نفس العام بلغ عدد الوفيات م 2017عام  حالة 33بلغ  م أن عدد الوفيات �� األردن2017لعام 

كما هو مب�ن  م2017عام حالة  814حالة، بينما �� املكسيك بلغ عدد الوفيات نتيجة ال�وارث الطبيعية  1,362نتيجة ال�وارث الطبيعية 

 .3.11�� م�حق جدول 

 

 م2017�خص عام  100 000:  عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن الذين جرى نقلهم أو إجالؤهم نتيجة للكوارث، ل�ل1.5.11 : 3.11 جدول 

 الكو�ت  قطر السعودية البحر�ن اإلمارات نتيجة ال�ارثةنوع  السنة

 2016م

  

  

 na na .… 0 na وفاة

 na na … 0 na صابةإ

 na na … 0 na جالءإ

 2017م

  

  

 na na 0.0460 … na وفاة

 na na 0.0521 0 na صابةإ

 na na … 0 na جالءإ

 



 100 000:  عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن الذين جرى نقلهم أو إجالؤهم نتيجة للكوارث، ل�ل 1.5.11 : املؤشر 3.11 (تا�ع): جدول 

 عمان -�خص

م2017 2016م 2015م  

53.3 5.9 4.1 

 

 100 000:  عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن الذين جرى نقلهم أو إجالؤهم نتيجة للكوارث، ل�ل 1.5.11املؤشر :  3.11م�حق جدول  

 عدد الوفيات نتيجة الكوارث) ( �خص  

 م2017األردن  م2017مصر  م2017املكسيك 

814 1362 33 

 

�� دول مجلس  بما �شمل البنية التحتية لم يتم توثيق خسائر ماليةالطبيعية، فسائر البشر�ة واملادية  نتيجة ال�وارث خو�� مجال ا�

  .4.11م كما يت�ح من جدول 2017 -2015خالل الف��ة ال�ي توفرت حولها بيانات  التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

 

�شمل كوارث تدم�� البنية التحتية � بما جما�:  ا�خسائر املباشرة  الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للناتج ا�ح�� اإل 2.5.11 : املؤشر 4.11 جدول 

 وانقطاع ا�خدمات األساسية

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 na na … … 0 na 2015م

 na na … … 0 na 2016م

 na na … … 0 na 2017م

م2018  na na ... ... 0 na 

 

يتم ودولة ال�و�ت دولة قطر �ل من اململكة العر�ية السعودية و  أن جميع النفايات ا�حضر�ة الصلبة �� 5.11�ش�� البييانات �� جدول 

 �ش�ل مالئمجمعها 
ً
 م.2018 – 2015ولم تتوفر بيانات حول سلطنة عمان للف��ة   .بانتظام وتفريغها ��ائيا

 

% من النفايات ا�حضر�ة الصلبة ع�� مستوى العالم 74.2أن حوا��  5.11وللمقارنة مع مناطق أخرى �� العالم، فكما يظهر �� م�حق جدول 

 �ش�ل مالئم وذلك عام 
ً
م، و�� أورو�ا وأمر��ا 2016عام  أس��اليا% �� 98.1م، وتبلغ النسبة 2017يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

 م.2017% عام 89.6الشمالية بلغت النسبة 

 

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

 (%) �� املدينة

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

 100 100 …  ... 100 … 2015م

 100 100 … 100 100 … 2016م

 100 100 … … 100 100 2017م

م2018  … 100 … … 100 100 

 



 �ش�ل مالئم1.6.11املؤشر  :  5.11م�حق جدول 
ً
من مجموع النفايات  :  النسبة املئو�ة للنفايات ا�حضر�ة الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

 (%) املتولدة �� املدينة

 م2015 أس��اليا م2017أورو�ا وأمر��ا الشمالية  م2017العالم 

74.2 89.6 98.1 

 

 

 
 * ال تتوفر بيانات عن عمان     

 

�� اململكة   )  ��  �عض املدن واملناطقPM 2.5و  PM 10املتوسط السنوي ملستو�ات ا�جسيمات الدقيقة  (مثل   6.11�عرض جدول 

م.  حيث يالحظ من بيانات اململكة العر�ية السعودية 2018 - 2015م، و سلطنة عمان للف��ة 2017و 2016العر�ية السعودية للعام�ن م

أخرى.  و�� سلطنة عمان يالحظ أن املعدالت ترتفع مع الزمن، فع�� سبيل املثل ارتفع  إ��منطقة  /ةوجود تفاوت �� املعدالت من مدين

م  2015عام  16.88ارتفع من   PM 10م، ومتوسط ا�جسيمات 2018عام  1.77 إ�� 2015عام  1.03من   PM  2.5سط ا�جسيمات متو 

 ملغم ل�ل م�� مكعب من الهواء. 144.0م 2016و�لغ املتوسط �� دولة ال�و�ت عام   م.2018عام  24.46 إ��
 

اململكة  -)  �� املدن (مرجح حسب الس�ان) PM 2.5و  PM 10:  املتوسط السنوي ملستو�ات ا�جسيمات الدقيقة  (مثل 2.6.11: املؤشر  6.11جدول 

 العر�ية السعودية

م *  املدينة م *   2016 2017  

 139 174 منطقة الر�اض

 100 157 منطقة مكة املكرمة

 90 129 منطقة املدينة املنورة

0

20

40
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80

100

م2017اإلمارات  2016البحر�ن  2016السعودية  عمان 2017قطر  2018ال�و�ت  2017العالم  أورو�ا وأمر��ا 

2017الشمالية 

2015أس��اليا 

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

%

 �: 1.11ش�ل 
ً
ش�ل مالئم من مجموع النسبة املئو�ة للنفايات ا�حضر�ة الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام وتفريغها ��ائيا

النفايات املتولدة �� املدينة



 137 131 منطقة القصيم

 110 90 منطقة أ��ا

 62 170 منطقة تبوك

 207 186 منطقة حائل
 ) للمناطق وغ�� مرجح �عدد الس�انPM10(*) قيمة مؤشر ( 

 

 

 

 عمان -الس�ان) )  �� املدن (مرجح حسب PM 2.5و  PM 10:  املتوسط السنوي ملستو�ات ا�جسيمات الدقيقة  (مثل 2.6.11: املؤشر  6.11تا�ع جدول 

 PM 10 PM 2.5 السنة

 16.88 1.03 م2015

 … … م2016

 22.59 … م2017

 24.46 1.77 م2018

 

 الكو�ت -)  �� املدن (مرجح حسب الس�ان) PM 2.5و  PM 10:  املتوسط السنوي ملستو�ات ا�جسيمات الدقيقة  (مثل 2.6.11: املؤشر  6.11تا�ع جدول 

 µg/m³ السنة

 193.0 م2013

 130.4 م2014

 160.2 م2015

 144.0 م2016

 

 م2015لعام  %27.1نحو  متوسط حصة املساحة ال�ي �� فضاء مفتوح لالستخدام العام ل�جميع من مجموع املساحة املبنية �� املدنبلغ 

% م��ا مخصصة 7.1للذ�ور و % من الفضاء املفتوح لالستخدام العام مخصصة 20أن  إ�� 7.11�ش�� البيانات �� جدول و  �� دولة قطر، 

ألفراد �� الفئة العمر�ة ل% مخصص 3.8و سنة، 15خصص لألفراد أقل من ا�% من الفضاء املفتوح لالستخدام العام 4.  فيما ناثلإل 

 .سنة فأك�� ، ولم تتوفر بيانات من با�� الدول حول هذا املؤشر 25لألفراد  % مخصص19.3سنة، و  24 -15

 

:  متوسط حصة املساحة ال�ي �� فضاء مفتوح لالستخدام العام ل�جميع من مجموع املساحة املبنية �� املدن، بحسب الفئة 1.7.11 : املؤشر 7.11 جدول 

 قطر (%) -** ةعاقالعمر�ة، ونوع ا�جنس، واأل�خاص ذوي اإل 

 *2015 البيان  املتغ��

 النوع االجتما��

  

  

 20.0 ذ�ور 

 7.1 إناث

 27.1 كال ا�جنس�ن

 الفئة العمر�ة

  

  

  

 4.0 سنة 15أقل من 

 3.8 سنة  24-15 

 19.3 سنة فأك�� 25

 27.1 جميع فئات األعمار



 ةعاقحالة اإل 

  

 ... ةإعاقذو 

 ... ةإعاقدون 

 ل�جنس والفئات العمر�ة، بحيث تكون حصةتخصيص تم     *: 
ً
 �ل شر�حة س�انية من املساحة ما يقابل وز��ا الديموغرا��. مساحة الفضاء املفتوح ع�� الس�ان حسب توزيعهم النس�ي وفقا

 جلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية**:  ال تتوفر بيانات حول با�� الدول األعضاء �� م

 

 

 إنمائية2016لكة العر�ية السعودية عام م% من  الس�ان �� امل77.3 أن  8.11�ش�� البيانات �� جدول 
ً
 م �عيشون �� مدن تنفذ خططا

 ودولة ال�و�ت قطر دولة�ل من جميع الس�ان �� حضر�ة و�قليمية تأخذ �ع�ن االعتبار اإلسقاطات الس�انية واالحتياجات من املوارد، و 

 إنمائية حضر�ة و�قليمية تأخذ �ع�ن االعتبار اإلسقاطات الس�انية واالحتياجات من املوارد، بينما لم تتوفر 
ً
�عيشون �� مدن تنفذ خططا

 م.2017لدول ا�خليج العر�ية لعام ل با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون بيانات حو 

 

�قليمية تأخذ �ع�ن االعتبار اإلسقاطات الس�انية 1.أ.11املؤشر  : 8.11 جدول   إنمائية حضر�ة و
ً
:  �سبة الس�ان الذين �عيشون �� مدن تنفذ خططا

 (%) م2017ة، عام واالحتياجات من املوارد، بحسب حجم املدين

 الكو�ت   م *2018قطر   2016السعودية  املتغ��

 100 100 - تأخذ �ع�ن االعتبار اإلسقاطات الس�انية

 100 100 - تأخذ �ع�ن االعتبار االحتياجات من املوارد

 100 100 77.3 �جما�اإل 

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

 

 مـع إطـار سـنداي ل�حد من وعند االستقصاء عن 
ً
عـدد البلـدان الـ�ي �عتمـد وتنفـذ اسـ��اتيجيات وطنية ل�حد مـن مخـاطر الكـوارث تمشـيا

 الس��اتيجيات.ابتوفر مثل هذه ودولة ال�و�ت  سلطنة عمان  �ل من ) فقد أفادت1.ب.11(املؤشر  2030 – 2015مخاطر ال�وارث للف��ة 

 

مملكة العر�ية املتحدة و  اإلماراتدولة  من أن �ل )9.11(جدول  املعلومات املتوفرة من دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�يةتفيد و 

وا�ح��، بينما لم القومي لد��ا اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر ال�وارث ع�� املستو��ن  ودولة ال�و�ت البحر�ن وسلطنة عمان ودولة قطر

 العر�ية املتحدة واململكة العر�ية السعودية.اإلمارات  منعن هذا املؤشر معلومات تتوفر 

 

 م2017عام  :  الدول ال�ي لد��ا اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر الكوارث ع�� املستو��ن القومي و ا�ح�� 2.ب.11 : املؤشر 9.11 جدول 

 
 الكو�ت  قطر   عمان  السعودية  البحر�ن   اإلمارات

الدولة اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر الكوارث هل يوجد لدى 

 ع�� املستو��ن القومي و ا�ح�� (�عم / ال)
 �عم �عم �عم … �عم �عم

 

  



 ضمان وجود أنماط اس��الك و�نتاج مستدامة - 12الهدف 
 

تدو�ر النفايات �� دول عادة إتم ت، و جلس التعاون لدول ا�خليج العر�يةمتوسط نصيب الفرد من النفايات ا�خطرة املتولدة �� دول م

  .، ولكن يبدو أن قياس كمية النفايات املعاد تدو�رها ال �شمل جميع أنواع النفايات املتولدةجلس التعاون لدول ا�خليج العر�يةم

�� السياسات الوطنية للتعليم و�� املنا�ج و�� عملية إعداد  هامفاهيمدراج  إيتم  ومن حيث �عليم املواطنة والتنمية املستدامة فيتم 

 املعلم�ن و �� تقييم الطلبة 
 

خطط عمل وطنية لالس��الك واإلنتاج املستدام�ن أو ال�ي أدمجت تلك ا�خطط �� السياسات الوطنية باعتبارها إذا �ان لدى الدولة  وحول 

 عمان بأن لد��ا مثل هذه ا�خطط.) فقد أفادت سلطنة 1.1.12(املؤشر   أولو�ة أو غاية
 

تعددة األطراف املتعلقة باملواد ا�خطرة وغ��ها من املواد الكيميائية والنفايات ال�ي تفي بتعهدا��ا ماالتفاقات البيئية الدولية وعن عدد 

 اإلماراتفقد أفادت دولة )، 1.4.12وال��اما��ا  �� نقل املعلومات ع�� النحو الذي يتطلبھ �ل اتفاق ذي صلة ال�ي ال��مت ��ا الدول (املؤشر 

 Basel Convention  ،Rotterdam�� خمس اتفاقيات دولية متعلقة بالبيئة واملواد ا�خطرة  و��:  (  ع وافقت العر�ية املتحدة بأ��ا 

Convention  ،Stockholm Convention  ،Montreal Protocol ،Minamata Convention(  .  أفادت سلطنة عمان بأ��ا ال��مت وقعت و

 % من االتفاقيات.71.0�عهدات �شأن 
 

كغم عام  39.39العر�ية املتحدة من النفايات ا�خطرة بلغ  اإلماراتدولة  أن متوسط نصيب الفرد �� 1.12�ش�� البيانات �� جدول 

 . لنفس العامكغم �� دولة ال�و�ت  1.2و�لغ كغم   15.4 توسطاملبلغ قطر دولة و��  م، 2017
 

%  3.05% عن طر�ق إعادة التدو�ر و10.5: بواقعم 2017العر�ية املتحدة عام  اإلماراتفايات ا�خطرة �� دولة نوتوزعت طرق معا�جة ال

% 3.3و  تدو�رهاعادة إ% يتم 34.6 % عن طر�ق توج��ها ألغراض أخرى.  بينما تتوزع النسبة �� دولة قطر كما ي��: 51.6عن طر�ق ا�حرق و

 .% يتم توج��ها ألغراض أخرى  7.7يتم طمرها و  % 54.4يتم حرقها و 

 

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

 البيان
 اإلمارات

 م2017

البحر�ن 

 م2017

 السعودية

 م2017

 عمان

 م2017

 قطر

 م2017 

 *الكو�ت

 م2017

� النفايات ا�خطرة إجما�نصيب الفرد من 

 املولدة (كغم)
  39.4  … … …  15.4 1.2  

(%) و�حسب نوع املعا�جة: �سبة النفايات ا�خطرة ال�ي تتم معا�ج��ا   

  34.6 … … … 10.5 إعادة تدو�ر

 … 3.3 … … … 3.04 ا�حرق 

 … 54.4 … … … 51.6 الطمر

 … 7.7 … … … 34.9 خرى أيتم توج��ها ألغراض 

 100 100 … … … 100 ا�جموع

 النفايات ا�خطرة �� دولة الكو�ت تتضمن النفايات الطبية فقط. *: 



و�لغ �� اململكة العر�ية  ،م2017% عام 28.0العر�ية املتحدة بلغ  اإلماراتدولة  أن معدل تدو�ر النفايات املولدة �� 2.12يب�ن جدول 

 .% من النفايات8.5 نحو و�� دولة ال�و�ت  تم تدو�ر، م2017%  عام 15السعودية 

 

، �� اململكة العر�ية السعودية مليون طن 2.4 و، العر�ية املتحدة اإلمارات�� دولة  مليون طن 1.8كمية النفايات ال�ي تم تدو�رها �لغت و 

 1.3 و�� دولة ال�و�ت بلغ حجم النفايات املدورة، طن مليون  0.1حوا��  م2015عام �� دولة قطر حجم النفايات ال�ي تم تدو�رها  بينما بلغ 

   .مولدة)�شائية إ(نفايات  م2017مليون طن عام 
 

  املواد ال�ي تمت إعادة تدو�رها وكمية:  معدل إعادة التدو�ر ع�� الصعيد الوط�ي، 1.5.12 : املؤشر 2.12 جدول 

 البيان
 اإلمارات

 م2017

البحر�ن 

 م2016

 السعودية

 م2017

 عمان

 م2017

 قطر

 م2015 

 الكو�ت* 

 م2017 

معدل إعادة التدو�ر ع��   

 )%(  الصعيد الوط�ي
28.0 … 15.0 … ... 8.5 

املواد ال�ي تمت إعادة  كمية

 )طن (مليون  تدو�رها
1.8 … 42.  … 0.1 

1.3  

 
      * النفايات اإل�شائية ال�ى �عاد تدو�رها

 

التنمية املستدامة (بما �� ذلك التعليم �� مجال �غ��  �عليم املواطنة العاملية والتعليم من أجلدراج إوحول قياس املؤشر املتعلق بمدى 

دولة قطر ودولة ال�و�ت مملكة البحر�ن و  فقد أفادت �ل ، املناخ) �� السياسات الوطنية للتعليم واملنا�ج و�عداد املعلم�ن وتقييم الطلبة

عن من با�� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية وفر معلومات تبإدراج هذه املفاهيم �� إعداد املعلم�ن وتقييم الطلبة.  ولم تقامت 

 )3.12(انظر جدول  ج والسياسات الوطنية للتعليم لد��ا.�أو عدم إدراج هذه املفاهيم �� املنادراج إ
 

ذلك التعليم �� مجال �غ�� املناخ) ) التعليم من أجل التنمية املستدامة (بما �� ii) �عليم املواطنة العاملية و (iأي مدى ( إ��:  1.8.12 : املؤشر 3.12 جدول 

 م2017،  ��: (أ) السياسات الوطنية للتعليم (ب) املنا�ج (ج) إعداد املعلم�ن و (د) تقييم الطلبة اتم إدراجهم

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات مجال إدراج املوضوع موضوع التعليم

 �عليم املواطنة العاملية

   

 �عم �عم … … �عم … للتعليمالسياسات الوطنية 

 �عم �عم … … �عم … املنا�ج

 �عم �عم … … �عم … إعداد املعلم�ن

 ال �عم … … �عم … تقييم الطلبة

التعليم من أجل التنمية 

املستدامة (بما �� ذلك 

التعليم �� مجال �غ�� 

  املناخ)

 �عم �عم … … �عم … السياسات الوطنية للتعليم

 �عم �عم … … �عم … املنا�ج

 ال �عم … … �عم … إعداد املعلم�ن

 ال �عم … … �عم … تقييم الطلبة

 

 

 

 

 



 

 

 قطر

ا�جودة والنوعية العالية لفئات ا�جتمع �افة ��دف ت�و�ن رأس املال البشري الذي �ش�ل  اذوفر دولة قطر التعليم الشامل، العادل، ت

ل�جميع، وتضع الدول السياسات  ةفرصالرك��ة األساسية لتحقيق التنمية املستدامة، كما و�عمل ع�� ��جيع التعليم املستمر وتوف�� 

�جنس�ن �� فرص التعليم والتعلم. و�الحظ بأن السياسات التعليمية بالدولة الوطنية ال�ي تضمن االستمرار �� تحقيق مبدأ املساواة ب�ن ا

 ترتبط بالتغ�� املن
ً
ا�� تؤكد ع�� ر�ط املنا�ج التعليمية بالتنمية املستدامة، حيث تتضمن املنا�ج الدراسية �� �افة مراحل الدراسة دروسا

رة ع�� تدريس هذه املنا�ج سواء �� إطار مقررات العلوم االجتماعية أو وآثاره، كما و�عمل ع�� إعداد ال�وادر التدريسية الكفؤة القاد

العلوم الصرفة، وكذلك تنظيم الدورات والورش التدر�بية ال�ي ترفع من كفاءة املعلم�ن الذين يدرسون املواد العلمية ذات الصلة 

ملنا�ج التعليمية وتطو�رها بما يتما�ىى مع أهداف بموضوعات التنمية املستدامة و�غ�� املناخ، وكذلك عقد ورش عمل خاصة بتقو�م ا

 .2030التنمية املستدامة 

 

 

 

  



 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغ�� املناخ وآثاره - 13الهدف 
 

 ،ا�حد من أثر �غ�� املناخ، و التكيف مع �غ�� املناخ ،التخفيف من �غ�� املناخدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية تدمج قضايا 

، وكذلك �جميع املراحل التعليمية ابتداء من املرحلة االبتدائية وان��اء بالتعليم العا�� �� املنا�ج التعليمية اإلنذار املبكر بتغ�� املناخو 

افقة مع  ��ااس��اتيجيات لديوجد لدى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية   2015سنداي طار إل�حد من مخاطر الكوارث متو

 املستوى الوط�ي وا�ح��ع�� 2030 –
 

ل�حد من مخاطر ال�وارث متوافقة مع  ��ااس��اتيجيات لدبوجود سلطنة عمان ودولة قطر و حدة تالعر�ية امل اإلمارات�ل من دولة  أفادت 

يمكن االطالع ع�� اس��اتيجية دولة قطر من خالل الرابط ).  2.1.13ع�� املستوى الوط�ي وا�ح�� (املؤشر 2030 – 2015سنداي طار إ

 pdf-https://www.preventionweb.net/files/42741_ARE_NationalHFAprogress_2013.15التا��: 
 

مراحل التعليم جميع أن �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر قد دمجت �� منا�جها الدراسية ��  إ�� 1.13�ش�� املعلومات �� جدول 

�� جميع  مواضيع التخفيف من �غ�� املناخ، والتكيف معھ، وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ )والثانوي والعا��واملتوسط  االبتدائي(

كال من التخفيف من �غ�� املناخ والتكيف مع �غ�� املناخ و ا�حد من أثر �غ�� املناخ  دمجهاو�شمل ا�جاالت ال�ي تم   املراحل التعليمية.

 رفيما لم تتوف التعليم العا��. الدراسية �� نا�ج املبينما أفادت دولة ال�و�ت بأن هذه ا�جاالت مدرجة ��  املبكر بتغ�� املناخ. نذار واإل 

 معلومات من با�� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية.
 

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

 م2017، عام املناخ، والتكيف معھ، وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ

املواضيع التالية ��  دمجهل تم 

 امل��اج (�عم/ال)؟
 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات املرحلة

 التخفيف من �غ�� املناخ

  

  

  

 ... �عم … … �عم … املرحلة االبتدائية

 ... �عم … … �عم … املرحلة املتوسطة

 ... �عم … … �عم … الثانو�ةاملرحلة 

 �عم �عم … … �عم … التعليم العا��

 تكيف مع �غ�� املناخال

  

  

  

 ... �عم … … �عم … املرحلة االبتدائية

 ... �عم … … �عم … املرحلة املتوسطة

 ... �عم … … �عم … الثانو�ةاملرحلة 

 �عم �عم … … �عم … التعليم العا��

 حد من أثر �غ�� املناخا�

  

  

  

 ... �عم … … �عم … املرحلة االبتدائية

 ... �عم … … �عم … املرحلة املتوسطة

 ... �عم … … �عم … الثانو�ةاملرحلة 

 �عم �عم … … �عم … العا��التعليم 

 نذار املبكر بتغ�� املناخاإل 

  

  

  

 ... �عم … … �عم … املرحلة االبتدائية

 ... �عم … … �عم … املرحلة املتوسطة

 ... �عم … … �عم … الثانو�ةاملرحلة 

 �عم �عم … … �عم … العا��التعليم 

https://www.preventionweb.net/files/42741_ARE_NationalHFAprogress_2013-15.pdf


اس��اتيجيات التخفيف من �غ�� املناخ، والتكيف معھ،  دمجوفيما ي�� توضيح من قبل �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر حول كيفية 

 وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ �� املنا�ج الدراسية:

 

 البحر�ن:

وآثاره (مع التسليم بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطار�ة �شأن �غ�� املناخ �� املنتدى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغ�� املناخ  13الهدف: 

 الدو�� وا�ح�ومي الدو�� الرئي�ىي للتفاوض �شأن التصدي لتغ�� املناخ ع�� الصعيد العاملي)

، �اهل الفئات األك�� -�ش�ل غ�� متناسب- يمثل �غ�� املناخ أك�� ��ديد للتنمية ع�� اإلطالق، وتثقل آثاره واسعة االنتشار وغ�� املسبوقة

. ويش�ل التحرك العاجل للتصدي لتغ�� املناخ 
ً
 وضعفا

ً
 ال يتجزأ من التنفيذ الناجح ألهداف  ىأد� إ��والتقليل من آثاره فقرا

ً
حد جزءا

 التنمية املستدامة. 

ل�وارث الطبيعية �� جميع البلدان، و�عز�ز القدرة ع�� �عز�ز القدرة ع�� الصمود �� مواجهة ا�خاطر املرتبطة باملناخ وا :13.1الغاية 

 التكيف مع تلك ا�خاطر.

  :13.1.2املؤشر
ً
مع إطار سنداي ل�حد من مخاطر  عدد البلدان ال�ي �عتمد وتنفذ اس��اتيجيات وطنية ل�حد من مخاطر ال�وارث تمشيا

 . م2030-2015ال�وارث للف��ة 

 

املمثلة لالل��ام السيا�ىي املتجدد  2014امل�جل للدول ا�جزر�ة الصغ��ة النامية (مسار ساموا) تبنت مملكة البحر�ن إجراءات العمل 

 لقابلي��ا للتأثر، وكذلك خطة ع
ً
مل للمجتمع الدو�� بموضوع التنمية املستدامة للدول ا�جزر�ة الصغ��ة النامية باعتبارها حالة خاصة نظرا

و�عت�� هذه االتفاقات بمثابة إطار مت�امل  .2015مو�ل التنمية، ووقعت اململكة اتفاق باريس املوضوعة ملعا�جة قضية ت م2015أد�س أبابا 

 . 1للسياسات العاملية املعتمدة إلدارة مخاطر ال�وارث و�عز�ز القدرة ع�� الصمود

 

 االس��اتيجية العر�ية ل�حد من ا�خاطر 
ً
ول العر�ية مع االس��شاد بمبادئ املوضوعة من قبل جامعة الد م2020كما اعتمدت اململكة أيضا

إطار سنداي ال�ي شملت ع�� خر�طة طر�ق إقليمية لتنفيذ إطار سنداي مع آلية تنسيق عر�ية موحدة ملواجهة ال�وارث لتسهيل مهام 

 التنفيذ والرصد �� املنطقة العر�ية. 

 

باشر والوا�ح آلثار �غ�� املناخ �عيدة املدى، �ارتفاع منسوب إن مملكة البحر�ن باعتبارها دولة جزر�ة صغ��ة �� ليست بمنأًى عن تأثرها امل

�لت "ال�جنة الوطنية ملواجهة ال�وارث"
ُ

 مستوى سطح البحر، وز�ادة ا�جفاف وما يرافقھ من ز�ادة �� العواصف الرملية والغبار�ة. لذلك، ش

 لة وفعالة �� تحقيق أهدافها وتتالئم مع إطار سنداي. م، وُوضعت "االس��اتيجية الوطنية للطوارئ" و�� شام2006) لسنة 28بقرار رقم (

تقام تمار�ن عملية �سينار�وهات وهمية �ش�ل منتظم لضمان تواجد فرق استجابة عالية الكفاءة وللتحقق من مدى جاهز�ة ا�جهات 

م. 2016�� أبر�ل  ع�� الس�ان   خطرةووجود �سرب مواد املعنية بالتعامل مع األزمات وال�وارث، آخرها تمر�ن سقوط طائرة بمنطقة مأهولة 

تمكن هذه التمار�ن من معرفة مدى القدرة ع�� التعامل مع ال�وارث وا�حوادث اإلشعاعية والكيميائية وتقييم الوضع ا�حا�� واختبار 

ا�خطة الوطنية ملواجهة ال�وارث الطارئة والتخطيط لتجنب وقوعها ليتم �عدها رصد الثغرات واملعوقات ووضع التحسينات لز�ادة 

 سيق وتطو�ر األداء وفق املعاي�� العاملية. التن

                                                      
1https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1624114.pdf   

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1624114.pdf


هنالك تطلع إلدماج مفاهيم إدارة ال�وارث �� السياسات واالستثمارات الداعمة ملبادئ التنمية املستدامة لز�ادة ا�حصول ع�� املنفعة 

   االقتصادية واالجتماعية وال�حية والثقافية والبيئية ع�� السواء.

 

و�ذ�اء الو�� والقدرات البشر�ة واملؤسسية للتخفيف من �غ�� املناخ، والتكيف معھ، وا�حد من أثره  تحس�ن التعليم 13.3الغاية  

 واإلنذار املبكر بھ

 

عدد البلدان ال�ي أدمجت �� منا�جها الدراسية �� مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعا�� مواضيع التخفيف من  :13.3.1املؤشر 

 .�غ�� املناخ، والتكيف معھ، وا�حد من أثره واإلنذار املبكر بھ

 

االجتماعية �جتمع ما وتحوي اآلراء �عت�� الكتب املدرسية من أهم املدخالت التعليمية، ف�ي تنقل املعارف وتر�خ القواعد السياسية و 

 مع املادة  األساسية ألي ثقافة وطنية و�عكس النضال الثقا�� لبلٍد ما.
ً
م 1992من اتفاقية األمم املتحدة اإلطار�ة �شأن �غ�� املناخ  6تماشيا

دارس وكذلك ما جاء �� وثيقة "ال�وكب: ونداءات اليو�س�و بأن العمل يجب أن يبدأ من امل م2016من اتفاق باريس لتغ�� املناخ  12واملادة 

نمط التعليم من أجل االستدامة البيئية والنمو األخضر" الواثقة من أن �غي�� سلوك الناس يبدأ من املراحل األو�� للتعليم ألجل االنتقال ل

 إليمان مملكة البحر�ن بأهمية النشء ودورهم ا�جتم��، فقد دشنت منذ ال اس��ال�ي مستدام.
ً
م مشروع املدارس املنتسبة 2007عام ونظرا

س�و لليو�س�و، و�� مدارس نظامية تا�عة لوزارة ال��بية والتعليم بمملكة البحر�ن تضع تحت أنظارها املواضيع والقضايا ال�ي ��تم ��ا اليو�

مستوى مهارا��م وخ��ا��م املعرفية رفع إ��  -من خالل حرصها ع�� الشباب-مدرسة ح�ومية وخاصة. ��دف هذه املدارس  70و�بلغ عددها 

وثقاف��م البيئية ليأخذوا دورهم الفاعل �� املساهمة بحل هذه القضية عن طر�ق �غي�� سلوكيا��م لتصبح إيجابية لدى ا�جتمع ا�ح�� 

  إ��تتما�ىى مع فكرة املواطنة العاملية الداعية 
َ
 تحمل �ل فرد مسؤولية ا�حافظة ع�� �وكب األرض (مبدأ ف

ّ
). ر ك

ً
 واعمل محليا

ً
 عامليا

 من �غ�� املناخ، وكذا هو ا�حال مع مملكة البحر�ن حيث 
ً
أظهرت األبحاث العلمية أن الدول ا�جزر�ة الصغ��ة من أك�� دول العالم تضررا

 - من املتوقع أن ت�ون لھ تأث��ات مستقبلية حرجة ع�� �افة األصعدة االقتصادية االجتماعية والبيئية. لذلك
ً
�� العام الدرا�ىي وتحديدا

حساب �سبة الكر�ون  إ��، الهادف GLOBEتم تدش�ن مشروع "حاسبة بصمة الكر�ون" بالتعاون مع مركز العلوم والبيئة  -م2014 /2013

 من مدارس البحر�ن، وُحددت األ�شطة ذات املردود األع�� �ثمان وستون الناتج من املؤسسات التعليمية املشاركة �� البحث و�� 
ً
� مدرسة

 .
ً
�حت اإلجراءات اإلرشادية وا�حلول املناسبة لتغي�� أنماط السلوكيات ا�خاطئة املؤثرة ع�� البيئة سلبا

ُ
 قيمة بصمة الكر�ون، واق�

 

 ع��
ً
 -األسا�ىي-إعداد البالغ الوط�ي الثالث التفاقية األمم املتحدة اإلطار�ة لتغ�� املناخ، حيث سي�ون للتعليم االبتدائي  يتم العمل حاليا

ھ لأل�شطة املصاحبة لها �للمدارس ا�ح�ومية ا�خاضعة لوزارة ال��بية والتعليم نصيٌب �� مراجعة منا�جھ ومواده التعليمية و�عادة توج�

توف��  تقديم الدعم ��للمعارف واملهارات املتعلقة بقضية �غ�� املناخ وتأث��اتھ املتوقعة ع�� اململكة والعالم ع�� حٍد سواء. كما �ستمر 

املنا�ج املناسبة ع�� املستوى املدر�ىي وا�جام�� �� ا�جال التخص�ىي حيث تتضمن هذه املنا�ج معلومات �شأن التعديالت ال�ي أجر�ت 

 ع�� بروتو�ول مون��يال وال�ي تدعو ل�خفض التدر��� للمواد الهيدروفلوروكر�ونية 
ً
ال�ي �ساهم �� التأث�� ع�� ظاهرة االحتباس  HFCمؤخرا

 ضمن ثالثة برامج ��: حراري ووضعها �� ح�� الرقابةا�

 املشاركة �� تطو�ر املنا�ج العامة وكذلك ا�خاصة ال�ي �ع�ي تخصص الت��يد والتكييف �� املدارس الصناعية.  - 1



� التكنولوجيات ) بحسب املتطلبات ا�جديدة ل��وتو�ول مون��يال حيث يتم التعلم ع�م2009هنالك توجھ لتحديث املنا�ج (املعدة منذ 

-2015والبدائل املتاحة �� قطاع الت��يد والتكييف من خالل االس��اتيجية الوطنية للتخلص التدر��� من املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

 م.2020

كييف ع�� غرار إعداد برنامج لتأهيل طلبة املدارس الصناعية ل�حصول ع�� شهادة خاصة بأفضل املمارسات لصيانة أجهزة الت��يد والت -2

  (F gas regulation)الشهادة األورو�ية 

يتناول املواضيع املتعلقة بما هو األوزون  احر�  ااختيار�ً  اوضع برنامج �علي�ي لطلبة �لية الهندسة املي�انيكية بجامعة البحر�ن مقررً  -3

 لسليمة لقطاع الت��يد والتكييف. والتكنولوجيات الصديقة للبيئة واملمارسات ا

 

 قطر: 

ثار قامت دولة قطر ممثلة �� وزارة التعليم والتعليم العا�� بإدماج التداب�� املستخدمة للتخفيف من التغ�� املنا�� والتكيف وا�حد من اآل

ع. وغ�ي عن واإلنذار املبكر بھ �� منا�ج الدراسة �� املدارس اإلبتدائية واإلعدادية والثانو�ة و�� ا�جامعات واملعاهد العليا و�ليات ا�جتم

ة البيان، فإن إدراج قضايا التغ�� املنا�� �� املنا�ج الدراسية بمختلف املراحل، يأ�ي لت�جيع الطلبة وح��م ع�� تطو�ر مشاريعهم البحثي

نبعاثات بما يتناسب مع توجهات الدولة �� ا�حافظة ع�� ال��وات الطبيعية وتحقيق التوازن املنا��، ومواكبة التوجھ العاملي لتقليل اال 

 .الكر�ونية 

 

 

 

 



واملوارد البحر�ة واستخدامها ع�� نحو مستدام لتحقيق التنمية  حفظ ا�حيطات والبحار  - 14الهدف 

 املستدامة
 

إال  أنھ البيانات املتوفرة من دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية حول مؤشرات الهدف الرا�ع عشر قليلة  ع�� الرغم من أن

�سبة �غطية املناطق ا�حمية فيما يتعلق  ا ��تفاوتحيث نجد أن هناك  ات العامة ملؤشرات الهدفتجاه�عض اال يمكن استقراء

مصايد األسماك املستدامة كنسبة مئو�ة نتاج إ�عت�� �سبة وكذلك باملناطق البحر�ة ب�ن دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، 

 .منخفضة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �جما�من الناتج ا�ح�� اإل 

 

�سبة املناطق الوطنية االقتصادية ا�خاصة ال�ي تمكنت من املع�ي بتحديد   1.2.14املؤشر لقياس التقدم ا�حرز نحو تحقيق املؤشر 

% 100ت  لغب النسبةأن  إ��م والذي أشار 2017فقط  لعام قطر بيان من دولة استخدام الُن�ج القائمة ع�� النظم اإلي�ولوجية فقد توفر 

 با�� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. هذا املؤشر من  ، �� ح�ن لم تتوفر بيانات حول 

 

دولة �ل من دولة قطر ودولة ال�و�ت، حيث تراوح املتوسط �� بيانات تفصيلية حول متوسط ا�حموضة البحر�ة ��  1.14جدول  �عرض

) لسنة 3املسموح بھ وفقا للقانون القطري رقم ( ق�ىىاأل تقع ضمن ا�حد و�� متوسطات م2017عام  %8.1و  %7.8ب�ن  م2017عام قطر  

.  ولم تتوفر أية بيانات م2016عام  8.24دولة ال�و�ت  بلغ املتوسط ��.  بينما 8.3 - 6.5 بمستوى  ةمتوسط ا�حموضوالذي يحدد  2005

 .حول الف��ة السابقة مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�يةحول با�� دول 

 

 م2017، :   متوسط ا�حموضة البحر�ة مقاسة �� مجموعة متفق عل��ا من محطات تمثيلية ألخذ العينات1.3.14 : املؤشر 1.14 جدول 

 
 *الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات

 8.24  8.1-.87  … … … … متوسط ا�حموضة البحر�ة
 م2016* البيان لعام 

 

، و�� م 2016% عام 12.0أن �سبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا �� مملكة البحر�ن بلغ  2.14�ش�� البيانات �� جدول 

 %25دولة ال�و�ت  �� ح�ن بلغت النسبة �� م،2017عام  %59.0�� دولة قطر  نسبة�لغت الو  م، 2017عام  %54اململكة العر�ية السعودية 

 .م2016عام 
 

 م.2013% عام 68.64�سبة األسماك املستدامة بيولوجيا بلغت ن أ إ��ءات حصاوع�� مستوى العالم �ش�� اإل 
 

 1.4.14 : املؤشر 2.14 جدول 
ً
 م2017، (%)  :  �سبة األرصدة السمكية ضمن مستوى  مستدام بيولوجيا

 *الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات 

�سبة األرصدة السمكية ضمن مستوى   

 
ً
 مستدام بيولوجيا

... 12.0 54.0 … 59.0 25.0 

 م2016* البيان لعام 

 

 



و�قيت النسبة  م2017% عام 24.5العر�ية املتحدة  اإلماراتمن مجموع املناطق البحر�ة �� دولة بلغت �سبة املناطق البحر�ة ا�حمية 

و  م2017خالل عامي  % 20.8  إ��م 2016% عامي 5.11ارتفعت النسبة من  البحر�ن و�� مملكة، م2017 – 2014ثابتة خالل الف��ة 

خالل الف��ة  % 6.32و�لغت النسبة �� سلطنة عمان من م، 2017% �� اململكة العر�ية السعودية عام 0.33و�لغت النسبة  ،م2018

، م2018و  م2017عامي  % 6.3مية من مجموع املناطق البحر�ة  بلغت �سبة  املناطق البحر�ة ا�ح �� دولة قطر و، م2019 – م2015

 .3.14انظر جدول   م.2016% �� دولة ال�و�ت عام 3.0 �انت النسبةو 
 

 ، %36.04 �� األرجنت�ن يةمبلغت مساحة املناطق البحر�ة ا�حم 2018في عام ، ف3.14م�حق جدول  وللمقارنة مع مناطق أخرى �� العالم

 %.34.5م، و�� املغرب 2018% عام 23.91و�� روسيا  ،%18.81الص�ن  و��
 

 (%) نطاق املناطق ا�حمية مقابل املناطق البحر�ة: 1.5.14 : املؤشر 3.14 جدول 

 الكو�ت قطر  عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 م2014
24.50 

5.11 ... ... ... ... 

 م2015
24.50 

5.11 ... 6.32 ... ... 

 م2016
24.50 

5.11 ... 6.32 ... 3.00  

 م2017
24.50 

20.8 0.33 6.32 6.30 ... 

 ... 6.30 6.32 ... 20.8 ... م2018

 ... ... 6.32 ... ... ... م2019

 

 م2018، نطاق املناطق ا�حمية مقابل املناطق البحر�ة (%): 1.5.14املؤشر :  3.14م�حق جدول 

 األرجنت�ن الص�ن روسيا املغرب

34.5 23.91 18.81 36.04 
 

م�افحة الصيد غ�� القانو�ي  إ��مقياس التقدم ا�حرز من قبل الدول �� مستوى تنفيذ الص�وك الدولية الرامية  حول أفادت سلطنة عمان 

 (القيمة الصغرى) 0 –(القيمة العظ�ى)  1ع�� مقياس من  1)، حيث حققت السلطنة درجة = 1.6.14دون إبالغ ودون تنظيم  (املؤشر 

 )0والصغرى =  1(القيمة العظ�ى =   1عمان = 
 

أقل البلدان نموا البلدان:  1.7.14  : املؤشر 4.14 جدول   مصــــائد األسماك املســــتدامة كنســــبة من الناتج ا�ح�� �� الدول ا�جزر�ة الصغ��ة النامية، و

 (%) وجميع البلدان

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

م2018 2017م م2017 م2017 السنة  2016م 2016م 2015م 

مصايد األسماك املستدامة كنسبة نتاج إ�سبة 

 �جما�مئو�ة من الناتج ا�ح�� اإل 
... ... ...  ... 0.16 0.19 0.10 

 م2017احة املياه اإلقليمية �� الدولة لعام * النسبة املئو�ة ملساحة ا�حميات البحر�ة  من مجموع  مس   

 



% عام 0.19م و 2015% عام 0.16� �� دولة قطر جما�مصايد األسماك املستدامة كنسبة مئو�ة من الناتج ا�ح�� اإل نتاج إبلغت �سبة 

 ).14.4(جدول  م2016% عام 0.1م، و�� دولة ال�و�ت 2016
 

التقدم ا�حرز من قبل الدول �� درجة تطبيق إطار قانو�ي / تنظي�ي / سياسة / إطار مؤس�ىي �ع��ف إطار قانو�ي لقياس  وحول مدى توفر

فادة اإل تم ا�حصول ع�� إجابة من سلطنة عمان، حيث تمت  فقد )،1.ب.14(املؤشر �ا  �و�حمبحقوق الوصول ملصايد األسماك الصغ��ة 

 .عضاءاأل � الدول ولم تتوفر معلومات عن با� بأنھ يوجد مثل هذا القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حماية النظم اإليكولوجية ال��ية وترميمها و�عز�ز استخدامها ع�� نحو مستدام، و�دارة  - 15الهدف 

الغابات ع�� نحو مستدام، وم�افحة الت�حر، ووقف تدهور األرا��ي وعكس مساره، ووقف فقدان 

 التنوع البيولو��
 

نظرا لطبيعة دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية ال�حراو�ة فإن مساحة الغابات الطبيعية ف��ا �عت�� محدودة جدا  .1

كب��ة من  ةو�الحظ أن دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية تخصص �سب   � مساحة الدول.إجما�و�ش�ل �سبة ضئيلة من 

اقع �جعلها مساحة أراض��ا   .�شـــــــملها املناطق ا�حمية ال�يتجسـد التنوع البيولو�� لليا�سـة واملياه العذبة  مهمةمو

البيانات املتوفرة حول مؤشرات الهدف ا�خامس عشر محدودة جدا و�صعب استخدامها �� رصد التقدم ا�حرز نحو تحقيق  .2

 هذا الهدف 

 

بينما بلغت مساحة أ�جار املنغروف (وال�ي يمكن م، 2015ية عام مساحة اململكة العر�ية السعود� إجما�% من 1.35�ش�ل الغابات 

 .)1.15�� دولة قطر (جدول  م2015عام  2كم 9.0% من مساحة ا�حميات �� سلطنة عمان، ومساحة  0.43اعتبارها من الغابات) 
 

ألف  624102.627بلغت مساحة الغابات  أفر�قيا، ففي م2015لعام �عرض مساحات الغابات �� مناطق من العالم  1.15م�حق جدول 

 هكتار.  ألف 310095ألف هكتار، و�� الواليات املتحدة األمر�كية  593361.599هكتار، و�� آسيا 
 

من املنطقي عدم مقارنة  مساحة الغابات �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع مناطق ودول أخرى وذلك �سبب طبيعة دول 

يمكن تصنيفھ بالغابات الذي  نبا�يالغطاء �ع�ي فقر ال الذيل�حراوي املناخية وال�ي تمتاز باملناخ امجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

ال�ي �سمح ظروفها املناخية لنمو غطاء وسلطنة عمان اململكة العر�ية السعودية  �� ناطقاملباستثناء �عض  ،لتعر�ف الغابة �الدو�باملفهوم 

 .نبا�ي يمكن تصنيفھ بالغابات
 

 (%) مساحة الغابات من مجموع مساحة اليا�سة�سبة :  1.1.15 : املؤشر 1.15 جدول 

 الدول 
 اإلمارات

 م2017  

 البحر�ن

 م2017 

 السعودية

 م2015

 عمان*

 م2015

 )2قطر (مساحة املنجروف �لم

 م2015

  الكو�ت

 م2017

 na 1.35 0.43 9.00 na ... النسبة (%)

 مساحة ا�حمياتمن �سبة غابات أ�جار القرم *:  
 

ال�ي تجسـد التنوع البيولو�� لليا�سـة واملياه العذبة وال�ي �شـــــــملها  همةاملواقع املبلغت �سبة ، فقد 2.15كما �ش�� البيانات �� جدول 

اململكة العر�ية % من مساحة  4.27م، و 2017% عام 17.05العر�ية املتحدة  اإلماراتدولة � مساحة الدولة �� إجما�من  املناطق ا�حمية

 م.2016عام �� دولة ال�و�ت  %100 فيما بلغت ،م 2019% من مساحة سلطنة عمان عام 3.73و م، 2017عام  السعودية
 

 

 

 

 

 

 



اقع امل2.1.15: املؤشر  2.15جدول  ال�ي تجسـد التنوع البيولو�� لليا�سـة واملياه العذبة وال�ي �شـــــــملها املناطق ا�حمية، بحســـــــب نوع  همة:  �سـبة املو

 (%) النظام اإليكولو�� 

 السنة  اإلمارات البحر�ن السعودية عمان قطر الكو�ت

 م2015 17.05 ... 4.33 3.53 ... ...

 م2016 17.05 ... 4.27 3.53 ... 100

 م2017 17.05 ... 4.27 3.53 ... ...

 م2018 ... ... ... 3.53 ... ...

 م2019 ... ... ... 3.73 ... ...
 

 2000%  �� سلطنة عمان خالل الف��ة 7.3م، و�لغت 2015% عام 14.0اململكة العر�ية السعودية مساحة األرا�ىي املتدهورة �� �سبة بلغت 

�� ح�ن لم تتوفر  . م2005وذلك حسب بيانات عام   �� دولة قطر �لم مر�ع 10,619 بلغت � مساحة اليا�سة. بينما إجما�م من 2015 –

  ).3.15خليج العر�ية (انظر جدول بيانات حول با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون لدول ا�
 

 (%) مجموع مساحة اليا�سة إ���سبة األرا��ي املتدهورة :  1.3.15 : املؤشر 3.15 جدول 

 م2017الكو�ت  م2005قطر  م 2015 – 2000عمان  م2015السعودية  م2017البحر�ن  م2017 اإلمارات

2�لم 7.3 14.0 ... ...  10,619  … 
 

% خالل الف��ة 10.58 بواقع ) �� سلطنة عمان 1.4.15ا�حمية  للمواقـع املهمـة للتنوع البيولو�� ا�جب�� (املؤشر استقرت �سبة املناطق 

��  50م و  2015عام  13 عند ) �� اململكة العر�ية السعودية2.4.15م.  و�لغت  قيمة مؤشر الغطاء األخضر ا�جب�� (املؤشر 2019 – 2015

 نطبق املؤشر ع�� با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون ا�خلي��.م، وال ي2018سلطنة عمان عام 
 

ف�لما �ان قر�با  نقراضاال  إ��والذي يقيس مدى �عرض األجناس  1.5.15�ش�� بيانات سلطنة عمان حول مؤشر القائمة ا�حمراء (املؤشر 

 إ��، و ارتفع  0.89بقيت قميتھ ثابتة عند حيث م  2017 – 2015) للف��ة ئاسيي�ون الوضع  0و�لما اق��ب من  اي�ون الوضع ممتاز  1من 

ال��ي حيائي األ حاليا تقوم دولة ال�و�ت بتنفيذ مشروع دراسة التنوع   م الذي �عت��  عاليا حسب من�جية حساب املؤشر.2018عام  0.97

ءات ا�خاصة باملؤشر حصات�ن من تار�خھ وسوف يتم توف�� اإل وملدة سن 2018والبحري ع�� املستوى ا�ح��، حيث بدأ املشروع �� ف��اير 

 املع�ي �عد االن��اء من املشروع.
 

  قد بلغت �� اململكة العر�ية السعودية االتجار غ�� املشروع �� ا�حياة ال��يةعدد حاالت  أن  إ�� 4.15�جدول  البيانات املتوفرة �� ا�ش�� 

م، و�لغت �سبة ا�حياة ال��ية ال�ي تمت املتاجرة ��ا سواء عن طر�ق التبييض 2017حالة عام  133 إ��م وانخفضت 2016حالة عام  242

 م. 2017� االتجار باألصناف ال��ية وذلك عام إجما�% من 0.1�� دولة قطر أو من خالل االتجار غ�� املشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (%) :  �سبة ا�حياة ال��ية ال�ي تمت املتاجرة ��ا سواء عن طر�ق التبييض أو من خالل االتجار غ�� املشروع1.7.15 : املؤشر 4.15جدول 

 نوع االتجار
 اإلمارات

 م2017

البحر�ن 

 م2017

 عمان  (عدد) السعودية 

 م2017

 قطر

 م2017  

الكو�ت 

م2016 م2016 م2017   

 ... 0.1 … 133 242 ... ... االتجار غ�� املشروع

 

توفر �شريعات وطنية ذات صلة بمنع  األنواع الغر�بة ا�جتاحة ومراقبة األنواع ب دولة قطرالعر�ية املتحدة و  اإلمارات�ل من دولة دت اأف

 ).5.15معلومات حول با�� الدول األعضاء (جدول  األموال الالزمة لالجراءات املتبعة.  بينما لم تتوفرتاحة �و الغر�بة ا�جتاحة 

 

النظم  إ��البلدان ال�ي �عتمد �شــريعات وطنية ذات صــلة، وتخصـــــــص موارد �افية ملنع إدخال األنواع الغر�بة الغاز�ة :  1.8.15 : املؤشر 5.15 جدول 

اقب��ا  2017، اإليكولوجية أو مر

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

صلة بمنع  �شريعات وطنية ذات 

 األنواع الغر�بة ا�جتاحة (�عم/ال)
 ... �عم  … … … �عم 

اقبة   �شريعات وطنية ذات صلة بمر

 األنواع الغر�بة ا�جتاحة (�عم/ال)
 ... �عم  … … … �عم 

جراء املتبع تاحة األموال الالزمة لإل إ

 (�عم/ال)
 ... �عم  … … … �عم

 

الرسمية والنفقات العامة املوجهة ل�حفاظ ع�� التنوع البيولو�� والنظم اإلي�ولوجية واستخدامها توفرت بيانات حول املساعدة اإلنمائية  

دوالر  مليون  61حوا��  ات بلغت قيمة هذه املساعد حيث، ) 1.أ.15(املؤشر املؤشر   �ش�ل مستدام من اململكة العر�ية السعودية فقط

 م.  2016�� عام مليون دوالر أمر��ي   48.25م، و 2015عام أمر��ي 
 

قدمت  أس��اليام، و 2016مليون دوالر أمر��ي عام  19.68وللمقارنة مع دول أخرى تم اختيار �ل من النمسا حيث قدمت مساعدات بقيمة 

حفاظ ع�� �م ل 2016مليون دوالر أمر��ي عام  1111.23مليون دوالر أمر��ي، وأملانيا قدمت مساعدات بقيمة  268.28مساعدات بقيمة 

 .)7.15(انظر م�حق جدول  التنوع البيولو�� والنظم اإلي�ولوجية واستخدامها �ش�ل مستدام

  

 

 

  



ش ف��ا أحد من أجل تحقيق التنمية  - 16الهدف  الت�جيع ع�� إقامة مجتمعات مساملة ال ُ��مَّ

العدالة، و�ناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة  إ��املستدامة، و�تاحة إم�انية وصول ا�جميع 

 وشاملة ل�جميع ع�� جميع املستو�ات
 

بمبادئ باريس ا مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��ام لد��اجميع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية  -1

  �حقوق اإل�سان 

 منخفضة �� جميع الدول دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية ��  معدالت �حايا القتل العمد  -2

 جميع األطفال دون سن ا�خامسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية يتم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية -3

 

 0.21العر�ية املتحدة بلغت  اإلمارات�� دولة  من الس�ان مائة ألفل�ل  معدالت �حايا القتل عمدا أن إ�� 1.16�ش�� البيانات �� جدول 

  بلغ مملكة البحر�ن م، و��2017أن�ى وذلك عام  مائة ألفل�ل  ناثحالة قتل عمدا من اإل  0.16من الذ�ور و  مائة ألفحالة قتل عمد ل�ل 

 ل�ل مائة احالة قتل عمد 1.4بلغ املعدل  .  و�� اململكة العر�ية السعوديةم2017 حالة 0.41 �سمة مائة ألفعدد �حايا القتل العمد ل�ل 

و�حسب الفئة العمر�ة أيضا، ف�ان املعدل أع�� ب�ن الذ�ور مقارنة مع  ناثتفاوت املعدل ب�ن الذ�ور واإل  م، ولكن2016عام  �سمة ألف

 حالة 0.1 ناثسنة و��ن اإل  18ذكر �� الفئة العمر�ة أقل من  مائة ألفل�ل قتل عمدا حالة  0.5م بلغت النسبة 2016، فمثال �� عام ناثاإل 

حالة (انظر تا�ع جدول  0.3لنفس الفئة العمر�ة  ناثحالة و��ن اإل  4.7سنة ب�ن الذ�ور  24-19، و�� الفئة العمر�ة �� نفس الفئة العمر�ة

 ي�� دولة قطر عام �سمة مائة ألفحالة ل�ل  0.44.  و�لغتم2017�� سلطنة عمان عام  �سمة مائة ألفحالة ل�ل  0.5 �لغتو  ). 16.1

 .م.2018حالة عام 1.6و  م 2017حالة عام  2.1 �سمة مائة ألفل�ل عدد حاالت القتل عمدا  و�� دولة ال�و�ت بلغ معدل  .م2018و  م2017

 

ملقارنة واقع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية قاعدة بيانات األمم املتحدة  وللمقارنة مع دول أخرى فقد تم استخدام البيانات ��

حالة  0.93مبلغ 2017ل�ل مائة ألف من الس�ان عام  االت القتل عمدانجد أن معدل عدد ح  1.16م�حق جدول فمن خالل مع دول أخرى، 

 حالة �� سويسرا.    0.53حالة �� الن�و�ج و  0.53، أس��اليا�� 

 

 ل�ل معدد �حا:   1.1.16: املؤشر 1.16جدول 
ً
 ئة ألف �سمةايا القتل عمدا

 املؤشر
 اإلمارات

2017 
البحر�ن 

2017 

 عمان 

2017 

 الكو�ت قطر

 م2018 م 2017 م2018 م2017

 
ً
عدد �حايا القتل عمدا

 ل�ل مئة ألف �سمة

0.21ذ�ور:   

0.16: إناث  0.41 0.5 0.44 0.44 2.1 1.6 

 

 

 ل�ل مئة ألف �سمة:   عدد 1.1.16: املؤشر 1.16تا�ع جدول 
ً
 م2016،  اململكة العر�ية السعودية – �حايا القتل عمدا

  القتل �حايا عدد الفئة العمر�ة نوع ا�جنس
ً
 �سمة ألف مئة ل�ل عمدا

 0.5 سنة 18أقل من  ذكور 

 4.7 سنة 24 -19  



 4.4 سنة  30 – 25  

 3.1 سنة 36 – 31  

 1.8 سنة 42 – 37  

 1.6 سنة 48 – 43  

 1.8 سنة 54 – 49  

  55+ 2 

 0.1 سنة 18أقل من  إناث

 0.3 سنة 24 -19  

  

 0.4 سنة  30 – 25

 0.5 سنة 36 – 31

 0.6 سنة 42 – 37

 0.6 سنة 48 – 43

 0.2 سنة 54 – 49

55+ 1.3 

�جما�اإل   1.4 

 

 ل�ل :   عدد �حا1.1.16املؤشر  : 1.16م�حق جدول 
ً
 م2017، �سمة 100,000يا القتل عمدا

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

0.53 0.53 0.83 

 

 

  وحول  
ً
) �� سلطنة عمان 3.1.16(املؤشر  ماضيا�سبة الس�ان الذين �عرضوا للعنف البد�ي أو النف�ىي أو ا�جن�ىي خالل اث�ي عشر شهرا

�سمة، بينما تراوح عدد  مائة ألففرد ل�ل  1.6و  1.0م، فقد تراوح عدد الذين �عرضوا للعنف البد�ي ين 2018م و 2015خالل الف��ة 

 م.2018 –م 2015�سمة خالل الف��ة  مائة ألففرد ل�ل  3.6و  3.0�سمة ب�ن  مائة ألفالذين �عرضوا للعنف ا�جن�ىي ل�ل 
 

 

% خالل 0.0ن النسبة بلغت أ إ��)  2.16 جدول ( من مجموع ال�جناء عل��م بيانات دولة قطر حول �سبة ا�حتجز�ن غ�� ا�ح�وم �ش��

ولم تتوفر بيانات عن با��  م.2017% عام 28.2 إ��م وانخفضت 2015% عام 38.5 �� دولة ال�و�ت و�لغت النسبة م.  2017 – 2015الف��ة 

 مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية خالل هذه الف��ة. الدول األعضاء ��

 

 ،عل��م غ�� مح�وم أس��اليا% من ال�جناء �� 30.1 م �ان2017ھ �� عام أن إ�� 2.16وألغراض املقارنة مع دول أخرى فيش�� م�حق جدول 

 .عل��م مح�وم�انوا غ��  سويسرا % من ال�جناء �� 42.4، وعل��م مح�وم% من ال�جناء �� اليونان �انوا غ�� 24.7 ونحو
 

 

 (%) :  ا�حتجزون غ�� ا�حكوم عل��م كنسبة من مجموع ال�جناء2.3.16 املؤشر : 2.16جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 38.5 0.0 … ... ... ... 2015م

 35.0 0.0 … ... ... ... 2016م



 28.2 0.0 … ... ... ... 2017م

 

 م2017، (%)  :  ا�حتجزون غ�� ا�حكوم عل��م كنسبة من مجموع ال�جناء2.3.16املؤشر :  2.16م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

42.4 24.7 30.1 

 

 

بيانات النفقات ا�ح�ومية حسب القطاع ل�ل من مملكة البحر�ن واململكة العر�ية السعودية، إال أن املقصود بالبيانات  3.16�عرض جدول 

م.  2018م و2017ب�ن الدولت�ن، فبيانات مملكة البحر�ن تمثل التوزيع النس�ي �جموع النفقات ع�� القطاعات ا�ختلفة للعام�ن يختلف 

بداية ية السعودية تمثل �سبة الصرف ال��ائي ع�� �ل قطاع من املوازنة األولية ال�ي �انت مخصصة للقطاع بينما بيانات اململكة العر�

 م.2016 إ��م 2012العام وذلك للف��ة 

 

 (%)  أو نحوها):  النفقات ا�حكومية األولية كنسبة من املوازنة األصلية املعتمدة، بحسب القطاع (أو بحسب رموز املوازنة 1.6.16: املؤشر 3.16جدول 

 القطاع
 البحر�ن 

م  2017م 2018 

 25.0 23.0 قطاع خدمات اإلدارة العامة 

 14.0 15.0 قطاع الدفاع 

 12.0 13.0 قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة 

 12.0 13.0 قطاع الشئوون االقتصادية والبنية التحتية

 0.2 0.2 قطاع حماية البيئة 

 3.0 3.0 قطاع اإلس�ان ومرافق ا�جتمع 

 9.0 9.0 قطاع ال�حة 

 2.0 2.0 قطاع الشباب والثقافة 

 11.0 11.0 قطاع التعليم 

 12.0 11.0 قطاع ا�حماية االجتماعية 

 100 100 � إجما�

 

 

 

 

 

 (%):  النفقات ا�حكومية األولية كنسبة من املوازنة األصلية املعتمدة، بحسب القطاع (أو بحسب رموز املوازنة أو نحوها)  1.6.16: املؤشر 3.16تا�ع جدول 

 القطاع
 السنة

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012

 12.0 17.0 9.0 15.0 14.0 دارة العامة قطاع اإل 

 7.0 9.0 4.0 13.0 18.0 ا�حرس)  -القطاع العسكري (الدفاع 

 4.0 7.0 5.0 4.0 3.0 قطاع األمن واملناطق اإلدار�ة 



 16.0 19.0 10.0 43.0 54.0 قطاع خدمات البلدية 

 7.0 12.0 9.0 6.0 7.0 قطاع التعليم 

 24.0 12.0 2.0 3.0 2.0 قطاع ال�حة والتنمية االجتماعية 

 20.0 32.0 27.0 33.0 26.0 قطاع املوارد االقتصادية 

 25.0 25.0 15.0 32.0 43.0 قطاع التجه��ات األساسية والنقل 

 48.0 36.0 30.0 21.0 30.0 وحدة ال��امج العامة 

 16.0 18.0 10.0 15.0 19.0 ا�خالصة 

 

العر�ية املتحدة  اإلماراتدولة  �� واتسن 5 – 0أن جميع األطفال �� الفئة العمر�ة  إ��م 2017وال�ي تمثل عام  4.16�ش�� البيانات �� جدول 

 �لغت �سبةو تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية،  ودولة ال�و�ت وسلطنة عمان  م)2018(بيانات عام  مملكة البحر�ن ودولة قطر و

  لسعودية.�� اململكة العر�ية ا %98.0 األطفال الذين تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية
 

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية قد حققت ن أوعند مقارنة بيانات دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول أخرى، نجد 

وأمر��ا الشمالية وسويسرا ال�ي  أس��اليا، و�� بذلك تتساوى مع الدول املتقدمة مثل دول ال�ي توفرت حولها بيانات)بال�امل (الاملؤشر هذا 

 .5.16م �� م�حق جدول 2019حققت ��جيال �امال لألطفال لدى سلطة مدنية كما �ش�� بيانات عام 
 

 (%) م2018 :  �سبة األطفال دون سن ا�خامسة الذين تم ��جيل والد��م لدى سلطة مدنية، بحسب السن1.9.16 : املؤشر 4.16 جدول 

  الكو�ت   قطر   عمان  السعودية   البحر�ن  اإلمارات العمر بالسنوات

 100.0 100.0 100.0 … 100.0 100.0 أقل من سنة

 100.0 100.0 100.0 … 100.0 100.0 سنوات 5 -1

 100.0 100.0 100.0 98.0 100.0 100.0 �جما�اإل 
 

 م 2019، د��م لدى سلطة مدنيةوال �سبة األطفال دون سن ا�خامسة الذين تم ��جيل   : 1.9.16املؤشر  : 4.16م�حق جدول 

  أس��اليا أمر��ا الشمالية سويسرا

100 100 100 

 

 

 

" �حقوق اإل�سان مبادئ باريسبنصوص "وحول وجود مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��اما 

)https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/ParisPrinciples20yearsguidingtheworkofNHRI.aspx حيث ،(

واململكة العر�ية مملكة البحر�ن العر�ية املتحدة و  اإلماراتة دولجميع دول مجلس التعاون ا�خلي��(أن  5.16يت�ح من ا�جدول 

 .أفادت بوجود مثل هذه املؤسساتودولة ال�و�ت)  وسلطنة عمان ودولة قطرالسعودية 
 

 ول أخرى لد��ا مثل هذه املؤسسات.أمثلة من د 5.16و�ب�ن م�حق جدول 

 
 

 

https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/ParisPrinciples20yearsguidingtheworkofNHRI.aspx


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

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات

 �عم �عم �عم �عم �عم �عم

 

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

 أس��اليا الن�و�ج السو�د

 �عم �عم �عم

 



 املستدامة �عز�ز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية - 17الهدف 
 

 �مكن تأكيد هذا االستنتاج من خالل التا��:�عت�� هذا الهدف متحققا �ش�ل كب�� �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، و 

 لس التعاون لدول ا�خليج العر�ية� ب�ن دول مججما��� الناتج ا�ح�� اإل  تتقارب مساهمة اإليرادات ا�حكومية .1

 � جما�الناتج ا�ح�� اإل  �سبة كب��ة من ا�خارج إ���ش�ل �سبة التحو�الت  .2

 �خص 100ل�ل ن��نت اإل معدالت االش��اك ��  ارتفاع .3

الدول املتقدمة  مع مستواهاو�� تتشابھ ��  األفراد الذين �ستخدمون اإلن��نت ب�ن دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، ة�سب ارتفاع .4

 وأع�� بكث�� من مثيال��ا �� الدول النامية.

 ءات الرسميةحصائية وطنية تتقيد باملبادئ األساسية لإل إحصايتوفر لدى دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �شريعات  .5

 

% من الناتج ا�ح�� 27.4م ش�لت 2017عام العر�ية املتحدة  اإلمارات�� دولة  ا�ح�ومية اإليرادات  أن إ�� 1.17�ش�� البيانات �� جدول 

% 17.8 ةم ش�لت اإليرادات ا�ح�ومي2017عام  و�� مملكة البحر�ن . إيرادات ضر�بية% 0.0 ضر�بية وغ�� إيرادات  % 27.4� بواقع جما�اإل 

اإليرادات ا�ح�ومية �� اململكة العر�ية السعودية وش�لت  .  غ�� نفطية% إيرادات 4.4% إيرادات نفطية و13.3� بواقع جما�من الناتج ا�ح�� اإل 

بينما �� ، غ�� نفطيةيرادات إ% 9.9نفطية و يرادات إ% 17.1بواقع  م2017% عام 27.02و م 2016� عام جما�% من الناتج ا�ح�� اإل .21.83

غ��  إيرادات% 6.7و   نفطيةيرادات إ 28.4بواقع  م2018� عام جما�% من الناتج ا�ح�� اإل 35.1اإليرادات ا�ح�ومية  سلطنة عمان ش�لت

% 22.0نفطية و  إيرادات% 5.0بواقع  م2017� عام جما�% من الناتج ا�ح�� اإل 27.0ا�ح�ومية  يرادات، و�� دولة قطر ش�لت اإل نفطية

نفطية و  إيرادات% 37.6بواقع  م2017% عام 42.1م و 2016% عام 40.0، و�� دولة ال�و�ت ش�لت اإليرادات ا�ح�ومية غ�� نفطية إيرادات

    .غ�� نفطية إيرادات 4.5%
 

 �، بحسب املصدرجما�:  مجموع اإليرادات ا�حكومية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل 1.1.17 : املؤشر 1.17 جدول 

 

مصدر 

 يراداتاإل 

 اإلمارات

مصدر 

 يراداتاإل 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن

 م 2016 م2017 م2018 م2017 م2017 م 2016 م2017 م2017

 م2017

(بيانات  

 أولية)

إيرادات غ��  

 ضر�بية 

27.4 

 

اإليرادات 

 النفطية
13.3 13.6 17.1 

32.7 28.4 
5.0 37.6 37.6 

إيرادات  

 ضر�بية 

0.0 

 

اإليرادات غ�� 

 النفطية
4.4 7.7 

9.9 

 6.0 6.7 
22.0 2.4 4.5 

 ا�جموع 

 

27.4 

 

 42.1 40.0 27.0 35.1 38.7 27.02 21.3 17.8 ا�جموع



 
 

، كنسبة من الدخل �جمالصا�� املساعدة اإلنمائية الرسمية و بلغت �سبة 
ً
� جما�الوط�ي اإل ��ا، واملساعدة اإلنمائية الرسمية للبلدان األقل نموا

 اإلمارات) ال�ي قدم��ا دولة 1.2.17(املؤشر  ل�جهات املانحة األعضاء �� �جنة املساعدة اإلنمائية التا�عة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 م. 2017% عام 1.33العر�ية املتحدة 
 

 

 إ��م وارتفعت 2015عام � جما�من الناتج ا�ح�� اإل  % 7.6ا خارجه إ��مملكة البحر�ن أن حجم التحو�الت املالية من  إ�� 2.17�ش�� جدول 

 و�لغتم  2015% عام 5.9�  جما�خارجها كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل  إ��اململكة العر�ية السعودية م، و�لغت التحو�الت من 2018% عام 8.6

م.  2015% عام 15.95 مقارنة بنحو  م2017� لسلطنة عمان عام جما�% من الناتج ا�ح�� اإل 13.87 نحو إ��وصلت م، بينما 2017% عام 5.3

، و�� دولة ال�و�ت بلغت �سبة التحو�الت م2018% عام 7.52 إ��وارتفعت م 2015لدولة قطر عام � جما�اإل % من الناتج ا�ح�� 7.3و�لغت 

وتب�ن من هذه األرقام بأن دول مجلس   .م2017% عام 11.4 إ��وانخفضت م 2015� عام جما�% من الناتج ا�ح�� اإل 13.1من دولة ال�و�ت 

 هذه التحو�الت �� تحو�الت عامل�نن إالتعاون ا�خلي�� �ساهم �ش�ل غ�� مباشر بنسب عالية �� م��انيات الدول األخرى حيث 
 

ولم تتوفر بيانات قابلة للمقارنة معها �� قاعدة بيانات األمم املتحدة حول مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، ولكن ما هو متوفر يب�ن 

بلغت التحو�الت من   م2018�.  فع�� سبيل املثال �� عام جما�الدولة كنسبة من الناتج ا�ح�� اإل  إ��مساهمة التحو�الت من خارج الدولة 

 لسويسرا.% من الناتج ا�ح�� 0.36و  للن�و�ج% من الناتج ا�ح�� 0.15و  ،س��اليا� أل جما�% من الناتج ا�ح�� اإل 0.13ج ما �سبتھ ا�خار 

 
 

 *(%) �جما�كنسبة من الناتج ا�ح�� إل :  حجم التحو�الت املالية 2.3.17 : املؤشر 2.17 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات السنة

 13.10 7.30 15.95 5.90 7.60 ... 2015م

 13.60 7.80 15.64 5.90 7.40 ... 2016م

 11.40 7.50 13.87 5.30 7.00 ... 2017م

م  2018 … 8.60 … … 7.52 ... 
 ا�خارج إ�� *:  تحو�الت العامل�ن
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%

مجموع اإليرادات ا�حكومية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��: 1.17ش�ل 



، الدولة ليس من الدولة) إ��التحو�الت ( � جما�:  حجم التحو�الت املالية كنسبة من الناتج ا�ح�� إل 2.3.17املؤشر :  2.17م�حق جدول 

 (%) م2018

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

0.36 0.15 0.13 

 

 



م �� 2016% عام 4.1م و2017% عام 2.4) 1.4.17(املؤشر  ت�اليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع وا�خدمات �� اململكة العر�ية بلغت

  م.2015% عام 0.3ح�ن �انت 

 

بلغ عدد االش��ا�ات حيث ، �� دول مجلس التعاون ا�خلي��السل�ي ذي النطاق العر�ض ن��نت اإل حول عدد االش��ا�ات �� بيانات  3.17�عرض جدول 

بلغت معدالت االش��اك ل�ل  �� مملكة البحر�نو ، م2016ل�ل مائة �خص عام  اش��ا�ا  15العر�ية املتحدة  اإلماراتدولة ل�ل مائة �خص �� 

 مش��ك ل�ل مائة �خص 0.64ميجابايت، و  2 إ��كيلو�ايت  256النطاق من مش��ك ل�ل مائة �خص ��  0.05م كما ي��: 2017عام مائة �خص 

بلغت معدالت سعودية اململكة العر�ية ال و��  ميجا بايت فأك��.  10��  النطاق مش���ا  11.51ميجابايت، و  10 إ��ميجابايت  2�� النطاق من 

 10 إ��ميجابايت  2�� النطاق من  1.72ميجابايت  و  2 إ��كيلو�ايت  256�� النطاق من  0.01كما ي��:  م2017عام  ل�ل مائة من الس�ان االش��اك

كما ي��: �� م 2018عام   �خص�ل مائة لعدد االش��ا�ات بلغ  م 2017عام  سلطنة عمان�� وميجا بايت .   10من ك�� أ�� النطاق  4.6ميجابايت  و 

 2مش��ك ل�ل مائة �خص، و�� نطاق السرعة من  0.11ميغابايت �� الثانية  2أقل من  إ��كيلو�ايت �� الثانية /ثانية  256نطاق السرعة من 

 10مش��ك ل�ل مائة �خص وعدد االش��ا�ات �� نطاق السرعة من  7.11ميغابايت /ثانية بلغ عدد االش��ا�ات  10أقل من  إ��ميغابايت/ ثانية 

م بلغت عدد االش��ا�ات ل�ل مائة من الس�ان  �� نطاق 2018بينما �� دولة قطر عام  مش��ك ل�ل مائة �خص.   1.93ميغابايت /ثانية أو أك�� 

ميغابايت/  2مش��ك ل�ل مائة �خص، و�� نطاق السرعة من  0.2ة ميغابايت �� الثاني 2أقل من  إ��ت �� الثانية /ثانية يكيلو�ا 256السرعة من 

ميغابايت /ثانية  10مش��ك ل�ل مائة �خص وعدد االش��ا�ات �� نطاق السرعة من  0.2ميغابايت /ثانية بلغ عدد االش��ا�ات  10أقل من  إ��ثانية 

 مش��ك ل�ل مائة �خص.   9.3أو أك�� 

 

الدول حول عدد االش��ا�ات ل�ل مائة �خص وفق مستوى السرعة، ففي أفغا�ستان �عت��  االش��ا�ات  مقارنة مع �عض 3.17�عرض م�حق جدول 

 256مش��ك ل�ل مائة �خص �� مستوى السرعة من  0.11م تراوحت ب�ن 2016م، و�� ب�جيكيا عام 2016�� جميع أنواع السرعة متدنية جدا عام 

م مبلغ 2015ميجا بايت، و�� جنوب شرق آسيا عام  10من ك�� أل�ل مائة �خص �� مستوى السرعة  امش���  34.49ميجابايت و  2 إ��كيلو�ايت 

مش��ك ل�ل مائة �خص �� مستوى  4.92ميجابايت، و 2 إ��كيلو�ايت  256مش��ك ل�ل مائة �خص �� مستوى السرعة من  0.19عدد االش��ا�ات 

 م.2015وذلك عام   ميجا بايت  10من ك�� أل�ل مائة �خص �� مستوى السرعة مش��ك  9.66ميجابايت و  10 إ��ميجابايت  2السرعة من 

 

 �خص، بحسب السرعة 100السل�ي ذي النطاق العر�ض ل�ل ن��نت اإل :  عدد االش��ا�ات �� 2.6.17: املؤشر 3.17جدول 

 مستوى السرعة
 اإلمارات

 م2016

البحر�ن 

 م *2017

السعودية 

م2017  

 الكو�ت قطر عمان

م2016 م2018 2017م 2016م   2018م 2017م 

 ... 0.20 0.40 0.11 0.14 0.19 0.01 0.05 ... ميجابايت  2 إ��كيلو�ايت  256من 

 ... 0.20 0.20 7.11 6.39 5.31 1.72 0.64 ... ميجابايت  10 إ��ميجابايت  2من 

 ... 9.30 8.80 1.93 1.12 0.55 4.60 11.51 ... ميجا بايت  10ك�� من أ

 ... 9.70 9.40 ... ... ... ... ... 15.00 �جما�اإل 
 *:   ال �شمل املش��ك�ن بالهاتف النقال

 

 

 

 

 



 السرعةمستوى  �خص، بحسب  100السل�ي ذي النطاق العر�ض ل�ل ن��نت اإل :  عدد االش��ا�ات �� 2.6.17املؤشر : 3.17م�حق جدول 

 مستوى السرعة  م2016أفغا�ستان  م2016ا يب�جيك م2015شرق وجنوب آسيا 

 ميجابايت  2 إ��كيلو�ايت  256من  0.02 0.11 0.19

 ميجابايت  10 إ��ميجابايت  2من  0.00 2.99 4.92

 ميجا بايت  10من ك�� أ 0.00 34.49 9.66

 

% 98.5 م بلغت2018ة عام العر�ية املتحد اإلماراتمن الس�ان �� دولة ن��نت اإل �سبة مستخدمي أن   4.17 �ش�� البيانات �� جدول 

و�� اململكة م، 2015% عام 93م �� ح�ن �انت 2017% عام 96م، و�� مملكة البحر�ن بلغت النسبة 2016% عام 90.60 مقارنة بنسبة

و�� سلطنة عمان ارتفعت م،  2017% عام  83.69 ـ م مقارنة ب2018% عام 86.72ن��نت  اإل العر�ية السعودية بلغت �سبة مستخدمي 

 إ��لتصل م 2015% عام 67.2م، و�� دولة قطر ارتفعت النسبة من 2019% عام 90.9 إ��لتصل م  م2015عام % 73.6النسبة من 

 م.2017% عام 76.8

 

حسب البيانات املتوفرة لعام  �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية مع دول أخرى ن��نت لإل وعند مقارنة �سبة استخدام األفراد 

نجد أن دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية تتشابھ مع الدول املتقدمة، فقد بلغت �سبة ) 4.17(انظر م�حق جدول  م 2016

 % �� سويسرا عام. 89.7% �� الن�و�ج و 96.5و م، 2016% عام 86.5 أس��اليا�� ن��نت اإل مستخدمي 

 

 

 (%) الذين �ستخدمون اإلن��نت سنة فأك��  15 :  �سبة األفراد1.8.17 : املؤشر 4.17 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية  البحر�ن اإلمارات السنة

 … 67.20 73.60 … 93.00 … 2015م

 … 73.40 77.00 … 98.00 90.60 2016م

 ... 76.80 … 83.69 96.00 94.80 2017م

م2018  98.50 … 86.72 ... … … 

م2019  … … … 90.90 … … 

 

 م2016لعام  (%) سنة فأك�� الذين �ستخدمون اإلن��نت 15:  �سبة األفراد 1.8.17املؤشر :  4.17م�حق جدول 

 أس��اليا الن�و�ج سويسرا

89.7 96.5 86.5 

 

 



 
 

األساسية بادئ ئية وطنية لد��ا تتقيد باملإحصابوجود �شريعات جميع دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية أفادت 

ساسية ئية وطنية جزئية تتقيد باملبادئ األ إحصاءات الرسمية باستثناء مملكة البحر�ن ال�ي أفادت بوجود �شريعات حصالإل 

 ).5.17(أنظر جدول ءات الرسمية حصالإل 
 

 م2017، ءات الرسميةحصائية وطنية وال�ي تتقيد باملبادئ األساسية لإل إحصا:  عدد البلدان ال�ي لد��ا �شريعات 2.18.17:  5.17جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات  

ئية وطنية إحصاهل يوجد �شريعات 

ءات حصاساسية لإل تتقيد باملبادئ األ 

 الرسمية؟ (�عم/ال)

  �عم
ً
 �عم �عم �عم   �عم �عم جزئيا

 

ودولة ال�و�ت دولة قطر مملكة البحر�ن و  ل منالعر�ية املتحدة يتوفر لد��ا خطة جزئية، و�  اإلماراتدولة  أن إ�� 6.17�ش�� جدول 

، بينما ال يوجد لدى اململكة العر�ية السعودية مثل هذه ا�خطة، ولم ية �املة التمو�ل و�جري تنفيذهائية وطنإحصالد��ا خطة 

 .سلطنة عمانمملكة البحر�ن و تتوفر بيانات حول 
 

ئية وطنية إحصاو�ش�� املعلومات حول دول أخرى من العالم بأنھ ليس لدى جميع الدول مثل هذه ا�خطط، فمثال تتوفر خطة 

 �املة التمو�ل و�جري تنفيذها �� �ل من النمسا والص�ن.
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دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية م2016دول ومناطق أخرى 

%
*سنة فأك�� الذين �ستخدمون اإلن��نت15�سبة األفراد :  2.17ش�ل 

 تتوفر بيانات عن الكو�تال * 



 م2017، تنفيذها، بحسب مصدر التمو�لئية وطنية �املة التمو�ل و�جري إحصا: عدد البلدان ال�ي لد��ا خطة 3.18.17: املؤشر 6.17 جدول 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات  

ئية وطنية إحصاهل يوجد خطة 

�املة التمو�ل و�جري تنفيذها، 

 بحسب مصدر التمو�ل (�عم / ال)

جزئي (يوجد خطة، جاري 

 العمل ع�� التمو�ل)
 �عم �عم … ... �عم

 

 م2017، ئية وطنية �املة التمو�ل و�جري تنفيذها، بحسب مصدر التمو�لإحصا: عدد البلدان ال�ي لد��ا خطة 3.18.17املؤشر : 6.17م�حق جدول 

 م2016النمسا   م2016الص�ن 

 �عم �عم

 

 للس�ان ودولة ال�و�ت  أفادت �ل من مملكة البحر�ن وسلطنة عمان ودولة قطر 
ً
 عاما

ً
واملساكن �� بأ��ا أجرت ع�� األقل �عدادا

 ) 7.17(جدول  .باملائة من الوفيات 80 أك�� باملائة من املواليد و��جيل 100السنوات العشر املاضية، (ب) وحققت ��جيل 
 

 للس�ان واملساكن �� السنوات العشر املاضية، (ب) وحققت 2.19.17: املؤشر 7.17جدول 
ً
 عاما

ً
:  �سبة البلدان ال�ي (أ) أجرت ع�� األقل �عدادا

 (%) باملائة من الوفيات 80باملائة من املواليد و��جيل  100��جيل 

 الكو�ت قطر عمان السعودية البحر�ن اإلمارات نجاز:نوع اإل 

أ) هل نفذت الدولة �عدادا س�انيا خالل 

 السنوات العشر املاضية؟ (�عم/ال)
 �عم �عم �عم ... �عم ال

 100 100 ... ... 100 100 ب) �سبة ��جيل املواليد (%)

 100 100 ... ... 100 100 ج) �سبة ��جيل الوفيات (%)

 


