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اجلزء�الثالث:�

ملفات�التعريف�القطرية�
تقـدم�ملفـات�التعريـف�القطريـة�نتائـج�مؤشـر�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة�العربـي�لعـام��2019ولوحـات�املتابعـة�
لـكل�بلـد�مـن�البلـدان�العربيـة�الــ22.�تتوفـر�البيانـات�األساسـية�والبيانـات�الوصفيـة�الكاملة�عبـر�اإلنترنت�على�

��.https://eda.ac.ae/ و� �https://sdgindex.org/

نقدم�لكل�بلد�من�البلدان:
��األداء�العام:�ترتيب�البلد�على�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�(من�أصل��21بلًدا)�ونتيجته�(0–100). •�

��متوسـط�األداء�بحسـب�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة:�مخطـط�مراقبـة�يبّيـن�أداء�البلـد�(بـني�0-100)�لـكل� •�
هـدف�مـن�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة�الــ17.�الدرجـة��100تعنـي�"أفضـل"�قيمـة�ممكنـة.

��لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة:�تقدم�لوحة�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�تقاريَر�عن�أداء� •�
البلـد�(أخضـر�أو�أصفـر�أو�برتقالـي�أو�أحمـر)�علـى�كل�هـدف�مـن�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة.�يشـير�اللـون�
األخضـر�إلـى�حتقيـق�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة،�ويبـرز�اللـون�األحمـر�التحديـات�الضخمة،�بينما�يشـير�

اللونـان�األصفـر�والبرتقالـي�إلـى�وجـود�درجـات�متفاوتة�مـن�التحديات�املتبقية.�
��األداء�حسـب�املؤشـر:�يسـرد�جـدول�املؤشـرات�فـي�صفحـة�كاملـة�قيـم�مؤشـر�البلـد�األوليـة�والتصنيفـات� •�
اللونيـة�اخلاصـة�بلوحـات�متابعـة�أهـداف�التنميـة�املسـتدامة.�يتـم�تسـجيل�البيانـات�الناقصـة�باللـون�
الرمـادي.�يشـير�العمـود�األخيـر�إلـى�اجتـاه�كل�مؤشـر�بحسـب�توافـر�بيانـات�السالسـل�الزمنيـة.�فيمـا�يلـي�
مفتـاح�األسـهم:�األخضـر�-�علـى�املسـار�الصحيـح�أو�احلفـاظ�علـى�اإلجنـاز؛�األصفـر�-�حتسـن�معتـدل؛�

البرتقالـي�-�ركـود؛�األحمـر�-�فـي�تناقـص.



5050

اجلزائر
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

00.0 57.866.7 57.8

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

اجلزائر
الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•0.3نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•2.0نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•9.7(٪�من�إجمالي�العمالة)

الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.7انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••11.7انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••4.1انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.4انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.6محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•140معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•14.9معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•24.0معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•70.0معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•14.2وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••50(لكل��100,000نسمة)

\•23.7معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.4العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•10.4معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••96.6الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•88نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•72.3مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.0الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.7انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.3معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.5صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••93.8معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•79.1معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••79نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•47.7نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••374.1درجات�االختبار�القياسية

الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•77.2تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•88.4نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•22.8نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

p•25.8املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.2األمريكي�لعام�2011)

•••0.4النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•13.3نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•93.5السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•87.5السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••88.0سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••7.5استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••46.1معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••48درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.9(لكل��100,000نسمة)
الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•99.4احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•92.6الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•2.0(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•0.3إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.9الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.4-النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•42.8خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•10.1معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•49.9درجة�حرية�العمل
p•30.0البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••78.1درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.5مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•47.7السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•78.4اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.4(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.1عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.1نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
T•0.8(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••31.5مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•38.9املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•57.7الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••6.2النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••8.5انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••10.8بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••304.8إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••40درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

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

•••54.2االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
\•3.4(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1-(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••195.2األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••3,194.1انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•54.9متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•40.5هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•61.2هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•29.6األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•38.8متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.4جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••64.3يعيشون�بها�(٪)

L•3.8حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.6تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•35مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••5.0األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•43.1مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•145.2عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.6الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.0-االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.4اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•56.7درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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األداء�حسب�املؤشر
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اجلزائر
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

00.0 57.866.7 57.8

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

اجلزائر
الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•0.3نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•2.0نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•9.7(٪�من�إجمالي�العمالة)

الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.7انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••11.7انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••4.1انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.4انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.6محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•140معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•14.9معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•24.0معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•70.0معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•14.2وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••50(لكل��100,000نسمة)

\•23.7معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.4العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•10.4معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••96.6الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•88نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•72.3مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.0الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.7انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.3معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.5صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••93.8معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•79.1معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••79نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•47.7نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••374.1درجات�االختبار�القياسية

الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•77.2تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•88.4نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•22.8نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

p•25.8املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.2األمريكي�لعام�2011)

•••0.4النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•13.3نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•93.5السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•87.5السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••88.0سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••7.5استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••46.1معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••48درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.9(لكل��100,000نسمة)
الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•99.4احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•92.6الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•2.0(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•0.3إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.9الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.4-النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•42.8خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•10.1معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•49.9درجة�حرية�العمل
p•30.0البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••78.1درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.5مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•47.7السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•78.4اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.4(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.1عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.1نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
T•0.8(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••31.5مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•38.9املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•57.7الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••6.2النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••8.5انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••10.8بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••304.8إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••40درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

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

•••54.2االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
\•3.4(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1-(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••195.2األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••3,194.1انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•54.9متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•40.5هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•61.2هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•29.6األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•38.8متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.4جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••64.3يعيشون�بها�(٪)

L•3.8حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.6تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•35مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••5.0األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•43.1مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•145.2عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••2.6الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.0-االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.4اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•56.7درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

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

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NA  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NA  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•29.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
•••NA  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•15  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•12.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•11.3  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••40  (لكل��100,000نسمة)

L•7.1  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
L•79.1  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•13.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•81.5  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.2  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••16.5  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•5.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••94.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•97.3  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•55  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•45.5  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••451.7  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•61.6*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•97.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•50.8  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•7.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•4.5  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••60  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••205.8  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••112.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••72.7  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•100.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•1.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••10.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••0.6-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•82.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•1.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•71.1  درجة�حرية�العمل
L•5.0  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••89.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.3  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•95.9  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•146.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.7  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.1  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•70.8  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•72.7  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••25.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.8-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••21.7  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,326.1(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••77.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•15.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.4-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••15,853.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•36.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•63.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•34.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

T•11.7  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•27.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••5.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••59.9  يعيشون�بها�(٪)

L•5.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•36  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.6  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•60.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•233.4  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••1.8  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�

•••0.0*السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.9-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.1  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••1  درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

البحرين

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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البحرين
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

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

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NA  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NA  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•29.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
•••NA  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•15  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•12.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•11.3  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••40  (لكل��100,000نسمة)

L•7.1  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
L•79.1  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•13.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•81.5  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.2  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••16.5  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•5.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••94.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•97.3  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•55  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•45.5  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••451.7  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•61.6*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•97.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•50.8  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•7.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•4.5  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••60  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••205.8  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••112.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••72.7  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•100.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•1.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••10.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••0.6-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•82.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•1.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•71.1  درجة�حرية�العمل
L•5.0  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••89.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.3  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•95.9  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•146.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.7  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.1  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•70.8  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•72.7  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••25.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.8-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••21.7  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,326.1(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••77.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•15.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.4-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••15,853.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•36.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•63.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•34.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

T•11.7  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•27.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••5.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••59.9  يعيشون�بها�(٪)

L•5.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•36  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.6  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•60.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•233.4  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••1.8  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�

•••0.0*السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.9-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.1  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••1  درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

البحرين

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
\•20.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
\•38.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•28.1  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••32.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.1  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

L•7.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.4  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•335  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

T•31.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•69.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•35.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•22.9  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••172  (لكل��100,000نسمة)

p•28.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•67.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••82.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•90  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•47.4  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••11.9  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•11.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•79.8  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••71.6  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••48.3  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••21  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•27.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•66.1  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

L•71.9  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•6.1  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.6  األمريكي�لعام�2011)

•••10.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•0.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

p•83.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•34.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1.2  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••NA  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••26  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••50.7  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•77.8  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•9.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.8-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••21.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•4.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••NA  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•60.3  درجة�حرية�العمل
L•8.5  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••72.3  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
T•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•8.5  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•37.8  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.3  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

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

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••45.0  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
\•20.5  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••58.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••0.8  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••45.8  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••NA  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1,252.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•36.7  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•31.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•10.4  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••NA  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••7.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••70.8  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••87.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•27  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••22.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•25.3  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•23.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.0  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•35.6  درجة�القدرة�اإلحصائية
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لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
\•20.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
\•38.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•28.1  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••32.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.1  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

L•7.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.4  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•335  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

T•31.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•69.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•35.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•22.9  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••172  (لكل��100,000نسمة)

p•28.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•67.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••82.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•90  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•47.4  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••11.9  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•11.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•79.8  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••71.6  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••48.3  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••21  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•27.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•66.1  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

L•71.9  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•6.1  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.6  األمريكي�لعام�2011)

•••10.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•0.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

p•83.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•34.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1.2  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••NA  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••26  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••50.7  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•77.8  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•9.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.8-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••21.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•4.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••NA  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•60.3  درجة�حرية�العمل
L•8.5  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••72.3  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
T•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•8.5  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•37.8  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.3  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

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

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••45.0  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
\•20.5  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••58.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••0.8  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••45.8  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••NA  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1,252.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•36.7  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•31.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•10.4  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••NA  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••7.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••70.8  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••87.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•27  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••22.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•25.3  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•23.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.0  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•35.6  درجة�القدرة�اإلحصائية

جزر�القمر

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

جيبوتي
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•14.7  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
T•35.6  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

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

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•19.7  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••33.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••21.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•13.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.9  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•229  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

T•32.4  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•61.7  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

T•269.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
T•0.6  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•19.6  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••159  (لكل��100,000نسمة)

L•24.9  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•19.4  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••87.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•68  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•48.9  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.4  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•8.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•57.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••NA  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•43.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•7  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•44.9*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

•••NA  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
L•72.2  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

L•26.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.6  األمريكي�لعام�2011)
•••1.8  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

p•5.6  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
\•76.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

\•51.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••7.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••77.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••31.3  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

p•51.8  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•11.5  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.1  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••12.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•5.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•60.4  درجة�حرية�العمل
p•21.3  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••85.7  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•55.7  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•19.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

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

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••44.1*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•45.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••60.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••0.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••17.6  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••40.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••2,573.8األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•49.9  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•41.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•0.9  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••1.9  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••6.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.2  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••71.6  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••91.7  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•31  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••7.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•70.8  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•63.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.7-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.1  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•60.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

جيبوتي
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•14.7  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
T•35.6  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

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

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•19.7  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••33.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••21.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•13.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.9  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•229  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

T•32.4  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•61.7  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

T•269.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
T•0.6  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•19.6  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••159  (لكل��100,000نسمة)

L•24.9  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•19.4  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••87.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•68  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•48.9  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.4  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•8.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•57.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••NA  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•43.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•7  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•44.9*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

•••NA  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
L•72.2  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

L•26.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.6  األمريكي�لعام�2011)
•••1.8  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

p•5.6  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
\•76.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

\•51.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••7.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••77.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••31.3  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

p•51.8  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•11.5  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.1  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••12.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•5.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•60.4  درجة�حرية�العمل
p•21.3  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••85.7  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•55.7  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•19.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

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

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••44.1*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•45.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••60.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••0.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••17.6  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••40.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••2,573.8األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•49.9  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•41.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•0.9  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••1.9  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••6.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.2  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••71.6  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••91.7  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•31  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••7.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•70.8  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•63.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.7-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.1  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•60.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

مصر
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•0.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•9.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•42.7  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.8  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••22.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••9.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•7.1  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.7  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•33  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•11.6  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•22.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•13.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•27.7  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••109  (لكل��100,000نسمة)

T•13.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•70.5  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•51.0  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••91.5  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•94  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•65.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.3  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•4.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.0  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••88.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•81.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•30  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•34.4  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••356.0  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•80.0  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

T•82.3  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•30.2  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•14.9  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

T•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••2.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•11.8  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••90  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•98.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•93.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••159.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••2.8  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••28.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••2.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•97.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•8.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.4-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•32.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•11.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.6  درجة�حرية�العمل
\•32.6  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••84.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•45.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•50.1  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
T•0.7  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•0.8  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••49.7  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•87.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•71.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••7.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••50.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•2.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.2-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••17.2  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••155.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•64.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•49.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•33.7  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•34.5  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•39.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.3  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
L•87.0  يعيشون�بها�(٪)

L•3.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.4  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•35  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••7.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•56.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••110.9  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.4-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•90.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

ية
طر

لق
ف�ا

ري
تع

�ال
ت
فا

مل
ث:�

ال
لث

ء�ا
جلز

ا

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

األداء�حسب�املؤشر
االتجاهالتصنيفالقيمة�االتجاهالتصنيفالقيمة�



59

مصر
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة�

8 / 21

61.6 57.8

100

75

50

25

الهدف
1

الهدف
17

الهدف
16

الهدف
15

الهدف
14

الهدف
13

الهدف
12

الهدف
11

الهدف
10 الهدف

9

الهدف
8

الهدف
7

الهدف
6

الهدف
5

الهدف
4

الهدف
3

الهدف
2

مصر

TTTT\TTTT

••\••L\T\L

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

مصر
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•0.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•9.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•42.7  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.8  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••22.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••9.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•7.1  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.7  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•33  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•11.6  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•22.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•13.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•27.7  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••109  (لكل��100,000نسمة)

T•13.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•70.5  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•51.0  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••91.5  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•94  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•65.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.3  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•4.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•97.0  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••88.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•81.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•30  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•34.4  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••356.0  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•80.0  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

T•82.3  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•30.2  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•14.9  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

T•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••2.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•11.8  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••90  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•98.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•93.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••159.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••2.8  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••28.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••2.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•97.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•8.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.4-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•32.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•11.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.6  درجة�حرية�العمل
\•32.6  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••84.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•45.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•50.1  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
T•0.7  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•0.8  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••49.7  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•87.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•71.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••7.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••50.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•2.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.2-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••17.2  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••155.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•64.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•49.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•33.7  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•34.5  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•39.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.3  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
L•87.0  يعيشون�بها�(٪)

L•3.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.4  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•35  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••7.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•56.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••110.9  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.4-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•90.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

العراق
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•1.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
T•15.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
T•31.6  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•27.7  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••22.6  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••7.4  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•30.4  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•3.1  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.1  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•50  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•17.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•30.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•42.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
T•21.3  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••75  (لكل��100,000نسمة)

\•17.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•69.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

p•79.8  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••70.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•63  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•71.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•4.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••92.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••52.3  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••48.1  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••7  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•59.3  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•69.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•25.5  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

p•25.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.2  األمريكي�لعام�2011)
•••4.6  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

T•10.5  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
T•86.1  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

\•85.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••93.1  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••18.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••6.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••25  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••3.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•97.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•3.7  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.3-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
T•22.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•8.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•53.1  درجة�حرية�العمل
\•16.6  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••76.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.9  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•49.4  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•41.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
p•0.0  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•4.7  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••29.5*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•61.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

T•57.2  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••6.1  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••12.7  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••37.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
\•4.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.3-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••121.9  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••8,194.2انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•41.6  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•29.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•30.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•5.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••9.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•60.4  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.2  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•18  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•56.6  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••23.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••145.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•51.1  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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العراق
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة�

13 / 21

55.5 57.8

100

75

50

25

الهدف
1

الهدف
17

الهدف
16

الهدف
15

الهدف
14

الهدف
13

الهدف
12

الهدف
11

الهدف
10 الهدف

9

الهدف
8

الهدف
7

الهدف
6

الهدف
5

الهدف
4

الهدف
3

الهدف
2

العراق

T\\••\TT\\

••\••\\p\p

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

العراق
        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر

L•1.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
T•15.5  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
T•31.6  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•27.7  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••22.6  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••7.4  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•30.4  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•3.1  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.1  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•50  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•17.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•30.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•42.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
T•21.3  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••75  (لكل��100,000نسمة)

\•17.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•69.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

p•79.8  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••70.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•63  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•71.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•4.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••92.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••52.3  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••48.1  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••7  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•59.3  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•69.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•25.5  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

p•25.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.2  األمريكي�لعام�2011)
•••4.6  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

T•10.5  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
T•86.1  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

\•85.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••93.1  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••18.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••6.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••25  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••3.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•97.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•3.7  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.3-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
T•22.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•8.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•53.1  درجة�حرية�العمل
\•16.6  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••76.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.9  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•49.4  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•41.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
p•0.0  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•4.7  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••29.5*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•61.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

T•57.2  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••6.1  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••12.7  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••37.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
\•4.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.3-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••121.9  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••8,194.2انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•41.6  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•29.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•30.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•5.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••9.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.3  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•60.4  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.2  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•18  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•56.6  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••23.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••145.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•51.1  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.7  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•13.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•12.0  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•13.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••7.8  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.4  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.1  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•58  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•10.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•17.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•6.8  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
T•19.2  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••51  (لكل��100,000نسمة)

\•23.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•23.3  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•93  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•77.3  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.6  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••11.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••92.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•60.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••29  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•31.7  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••409.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•58.0  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•95.3  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•22.1  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
T•15.4  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••0.3  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•7.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•98.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•96.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••150.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••16.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••18.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••63  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.1  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.3  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•1.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.5  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•42.5  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.5  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•52.7  درجة�حرية�العمل
p•37.2  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••84.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•66.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•100.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.7  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.3  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.6  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••43.2  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
\•33.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•65.4  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••13.3  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••58.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••1.4  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•48.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•28.5  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.5  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
L•81.4  يعيشون�بها�(٪)

L•4.8  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.1  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•49  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••1.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•41.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•161.8  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.5  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.5-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

\•74.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

األردن

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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األردن
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األداء�العام�
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.7  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•13.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•12.0  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•13.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••7.8  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.4  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.1  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•58  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•10.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•17.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•6.8  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
T•19.2  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••51  (لكل��100,000نسمة)

\•23.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•23.3  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•93  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•77.3  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.6  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••11.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••92.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•60.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••29  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•31.7  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••409.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•58.0  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•95.3  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•22.1  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
T•15.4  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••0.3  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•7.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•98.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•96.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••150.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••16.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••18.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••63  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.1  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.3  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•1.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.5  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•42.5  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.5  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•52.7  درجة�حرية�العمل
p•37.2  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••84.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•66.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•100.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.7  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.3  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.6  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••43.2  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
\•33.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•65.4  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••13.3  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••58.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••1.4  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•48.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•28.5  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.5  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
L•81.4  يعيشون�بها�(٪)

L•4.8  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.1  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•49  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••1.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•41.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•161.8  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.5  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.5-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

\•74.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

األردن

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.1  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•2.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••4.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••3.1  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•37.9  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•13.3  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•4  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.3  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•8.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•27.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•17.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••104  (لكل��100,000نسمة)

T•17.7  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•9.4  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•84.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.1  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••15.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•87.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•90.4  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•68  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•64.6*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•115.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•56.0  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•3.1  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.4  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•6.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••2,603.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••42.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••75.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••82  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•100.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
p•1.4  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.4  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.2-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•79.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•2.1  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••7.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•61.7  درجة�حرية�العمل
L•13.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••81.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
T•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•98.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•127.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
L•0.4  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•2.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•60.7  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•61.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.8  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••176.3  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••11.1-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••95.1  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••54.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•23.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••5.0-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••0.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••79,245.5انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•32.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•63.2  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•32.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•48.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

L•59.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••30.8  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••1.8  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.1  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••85.8  يعيشون�بها�(٪)

L•4.4  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•41  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•31.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•145.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.0  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية
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الكويت
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.1  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•2.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••4.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••3.1  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•37.9  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•13.3  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•4  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.3  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•8.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•27.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•17.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••104  (لكل��100,000نسمة)

T•17.7  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•9.4  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•84.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.1  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••15.8  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•87.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•90.4  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•68  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•64.6*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•115.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•56.0  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•3.1  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.4  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•6.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••2,603.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••42.6  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••75.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••82  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•100.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
p•1.4  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.4  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.2-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•79.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•2.1  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••7.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•61.7  درجة�حرية�العمل
L•13.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••81.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
T•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•98.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•127.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
L•0.4  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•2.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•60.7  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•61.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.8  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••176.3  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••11.1-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••95.1  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••54.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•23.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••5.0-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••0.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••79,245.5انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•32.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•63.2  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•32.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•48.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

L•59.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••30.8  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••1.8  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.1  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••85.8  يعيشون�بها�(٪)

L•4.4  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•41  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•31.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•145.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.0  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

الكويت

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•0.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.4  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•10.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••16.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••6.6  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•3.0  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•15  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.8  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•12.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•17.9  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••51  (لكل��100,000نسمة)

\•19.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•76.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•12.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••98.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•79  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•81.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.2  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••12.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•86.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•52.4  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•86  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•38.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••404.9  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•63.8*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•95.5  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•32.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•4.7  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••1.2  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•3.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•92.3  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•95.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••33.3  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••17.3  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••32  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.8  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.3  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•2.6  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.9-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•44.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•6.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•46.5  درجة�حرية�العمل
p•17.4  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••78.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•78.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

T•51.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•2.6  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••38.3  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•30.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•51.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.1  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••21.4  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••55.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•2.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••1.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••8,559.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•17.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•30.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•41.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••10.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•13.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••4.2  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

p•4.0  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.5  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•55.3  يعيشون�بها�(٪)

L•3.9  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.5  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•28  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••1.9  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•31.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••1.0  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•106.2  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•1.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.2  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•64.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

لبنان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•0.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.4  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•10.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••16.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••6.6  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•3.0  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•15  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.8  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•12.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•17.9  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••51  (لكل��100,000نسمة)

\•19.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•76.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•12.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••98.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•79  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•81.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.2  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••12.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•86.3  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

\•52.4  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•86  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•38.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••404.9  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•63.8*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•95.5  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•32.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•4.7  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••1.2  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•3.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•92.3  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•95.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••33.3  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••17.3  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••32  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.8  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.3  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•2.6  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••5.9-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•44.8  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•6.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•46.5  درجة�حرية�العمل
p•17.4  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••78.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•78.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

T•51.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•2.6  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••38.3  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•30.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•51.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.1  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••21.4  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••55.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•2.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••1.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••8,559.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•17.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•30.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•41.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••10.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•13.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••4.2  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

p•4.0  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.5  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•55.3  يعيشون�بها�(٪)

L•3.9  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.5  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•28  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••1.9  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•31.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••1.0  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•106.2  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•1.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.2  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•64.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

لبنان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•10.4  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••21.0  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••6.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•0.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•9  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•6.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•12.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•40.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•20.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••72  (لكل��100,000نسمة)

p•25.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•71.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•5.7  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•94  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•70.6  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••10.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•5.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••NA  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.6  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••NA  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••10  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•29.6  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•110.0  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•32.6  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•16.0  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
•••3.6  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

\•96.8  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•99.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1,072.0سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••9.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••9.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••47  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•98.5  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.2  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••9.1-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••65.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•15.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.3  درجة�حرية�العمل
p•41.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••73.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
p•0.7  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•21.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

T•36.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•5.4  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•54.3  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•45.7  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.0  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••8.5  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••20.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••53.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•8.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.4-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

T•57.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•42.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•19.9  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•4.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.9  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••54.1  يعيشون�بها�(٪)

•••2.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•17  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•56.8  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••10.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••99.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•29.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

ليبيا

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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ليبيا
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•10.4  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••21.0  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••6.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•32.5  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•0.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•9  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•6.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•12.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•40.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•20.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••72  (لكل��100,000نسمة)

p•25.3  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
p•71.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•5.7  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•94  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•70.6  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•5.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••10.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•5.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••NA  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.6  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••NA  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••10  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•29.6  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•110.0  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•32.6  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•16.0  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
•••3.6  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

\•96.8  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•99.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1,072.0سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••9.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••9.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••47  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•98.5  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.2  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••9.1-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••65.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•15.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.2  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.3  درجة�حرية�العمل
p•41.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••73.6  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
p•0.7  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•21.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

T•36.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•5.4  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•54.3  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•45.7  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.0  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••8.5  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••20.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••53.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•8.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.4-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

T•57.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•42.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•19.9  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•4.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.9  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••54.1  يعيشون�بها�(٪)

•••2.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•17  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•56.8  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••10.4  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••99.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•29.4  درجة�القدرة�اإلحصائية

ليبيا

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•3.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•17.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•15.9  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•11.3  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••27.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••14.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•12.7  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•1.2  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.4  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•602  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•33.8  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•79.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

T•97.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•18.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••169  (لكل��100,000نسمة)

\•24.2  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•80.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
T•69.3  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•78  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•56.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

T•4.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••2.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•7.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•75.7  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••56.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

T•35.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••10  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•4.8  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••342.1  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•30.4  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•63.6  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•45.9  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
p•20.3  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.4  األمريكي�لعام�2011)

•••17.8  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•30.8  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•69.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•44.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••15.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••5.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••45  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••38.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•41.7  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•46.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

T•13.4  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•20.9  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•9.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.5  درجة�حرية�العمل
T•16.0  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••92.2  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•20.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•30.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.3  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

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

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••32.4  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•47.4  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•22.2  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.3  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••0.8  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••18.3  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••65.2  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••31,953.2األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••198.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•48.3  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•59.7  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•51.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•23.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•14.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••9.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•42.6  يعيشون�بها�(٪)

T•2.7  حقوق�امللكية�(7-1)
•••65.6  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•27  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••37.6  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•29.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•44.6  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••4.3  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•65.6  درجة�القدرة�اإلحصائية

موريتانيا

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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موريتانيا
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•3.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•17.3  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•15.9  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•11.3  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••27.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••14.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•12.7  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•1.2  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.4  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
T•602  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•33.8  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•79.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

T•97.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•18.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••169  (لكل��100,000نسمة)

\•24.2  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•63.9  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•80.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
T•69.3  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•78  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•56.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

T•4.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••2.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•7.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•75.7  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••56.1  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

T•35.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••10  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•4.8  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••342.1  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•30.4  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•63.6  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•45.9  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
p•20.3  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.4  األمريكي�لعام�2011)

•••17.8  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•30.8  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•69.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•44.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••15.9  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••5.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••45  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••38.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•41.7  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•46.6  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

T•13.4  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
p•20.9  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•9.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•51.5  درجة�حرية�العمل
T•16.0  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••92.2  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•20.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•30.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.3  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

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

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••32.4  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•47.4  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

p•22.2  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.3  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••0.8  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.7  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••18.3  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••65.2  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.6  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••31,953.2األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••198.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•48.3  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•59.7  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•51.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•23.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•14.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••2.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••9.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•42.6  يعيشون�بها�(٪)

T•2.7  حقوق�امللكية�(7-1)
•••65.6  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•27  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••37.6  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•29.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•44.6  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••4.3  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•65.6  درجة�القدرة�اإلحصائية

موريتانيا

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•5.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
T•8.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•3.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••14.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•26.1  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•0.9  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•121  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•14.4  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•23.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•99.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•12.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••49  (لكل��100,000نسمة)

L•18.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•31.7  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••73.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•61.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.9  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••7.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•96.8  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••91.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•64.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•50  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•33.8  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••367.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•74.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•69.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•33.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

T•20.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.3  األمريكي�لعام�2011)
•••2.5  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

L•13.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
L•83.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

L•83.5  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••49.0  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••3.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••26.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••64  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.9  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•96.8  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•14.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.3  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••28.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•9.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•33.1  درجة�حرية�العمل
p•21.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••93.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•61.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•58.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

•••2.4  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)
T•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)

•••0.7  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�

L•0.3  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••41.2  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•32.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

\•55.1  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••3.7  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••12.2  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••78.4  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1,455.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•34.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•52.8  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•63.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•62.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•43.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•63.8  يعيشون�بها�(٪)

L•4.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••94.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•43  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••8.3  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•43.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•232.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••11  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.4-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.8  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•73.3  درجة�القدرة�اإلحصائية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•5.1  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
T•8.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•3.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••14.9  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•26.1  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•0.9  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•121  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•14.4  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•23.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•99.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•12.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••49  (لكل��100,000نسمة)

L•18.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•31.7  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••73.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•61.1  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.9  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••7.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.1  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•96.8  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••91.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•64.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•50  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•33.8  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••367.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•74.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

L•69.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•33.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

T•20.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

\•0.3  األمريكي�لعام�2011)
•••2.5  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

L•13.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••98  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
L•83.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

L•83.5  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••49.0  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••3.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••26.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••64  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.9  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•96.8  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•14.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.3  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••2.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••28.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•9.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•33.1  درجة�حرية�العمل
p•21.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••93.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•61.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•58.3  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

•••2.4  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)
T•0.1  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)

•••0.7  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�

L•0.3  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••41.2  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•32.6  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

\•55.1  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••3.7  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••12.2  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••78.4  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1,455.5األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•34.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•52.8  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•63.2  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•62.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•43.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•1.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•63.8  يعيشون�بها�(٪)

L•4.6  حقوق�امللكية�(7-1)
•••94.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•43  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••8.3  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•43.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•232.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••11  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•0.4-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.8  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•73.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

املغرب

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•5.4  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••14.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••7.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•5.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
\•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•17  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•5.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•11.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•6.7  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.1*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•17.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••54  (لكل��100,000نسمة)

T•25.0  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•77.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•7.9  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.1  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•79.3  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••6.9  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••12.6  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•94.1  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••98.7  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•99.7  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•57  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•44.6  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••423.5  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•39.6  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•113.0  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•34.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•1.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•6.3  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••50  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•90.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•99.3  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••106.2  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••97.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••5.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•95.2  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••6.6  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.2-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••73.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•3.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.7  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•57.3  درجة�حرية�العمل
L•8.3  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••92.9  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•80.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•93.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
\•0.2  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•3.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•41.1  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••72.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••14.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••39.3  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••2.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••29.2  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••75.2  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•14.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.9-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••36.9  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••24,494.4انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•8.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•70.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•54.8  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•0.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•11.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••6.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••NA  يعيشون�بها�(٪)

L•5.2  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•52  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••35.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.2  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.7  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

ُعمان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•5.4  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••14.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••7.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.0  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•5.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
\•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•17  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•5.1  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•11.3  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•6.7  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.1*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•17.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••54  (لكل��100,000نسمة)

T•25.0  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•77.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•7.9  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.1  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•79.3  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••6.9  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••12.6  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

\•94.1  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••98.7  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•99.7  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•57  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•44.6  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••423.5  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•39.6  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•113.0  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•34.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•1.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•6.3  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••50  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•90.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•99.3  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••106.2  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••97.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••5.4  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•95.2  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.1  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••6.6  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••4.2-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••73.6  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•3.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.7  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•57.3  درجة�حرية�العمل
L•8.3  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••92.9  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•80.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•93.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
\•0.2  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
p•3.5  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•41.1  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••72.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••14.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••39.3  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••2.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••29.2  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••75.2  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
T•14.2  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.9-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••36.9  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••24,494.4انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•8.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•70.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•54.8  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•0.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•11.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••6.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••NA  يعيشون�بها�(٪)

L•5.2  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•52  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.7  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••35.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.2  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.7  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

ُعمان

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.8  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•9.4  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•2.9  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••7.4  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••1.2  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

•••NA  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.8  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•45  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•11.3  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•20.9  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•1.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
•••NA  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••NA  (لكل��100,000نسمة)

L•5.4  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•57.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
•••71.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.6  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••10.6  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

•••NA  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••91.7  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.4  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•78.2  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•54  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•42.2  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••412.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

•••64.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
•••95.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•27.4  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
•••NA  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••1.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
•••NA  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••84  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

p•87.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•96.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••48.8  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••0.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••NA  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.3  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••6.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
\•25.0  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•26.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••NA  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

•••NA  درجة�حرية�العمل
p•46.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••69.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
•••65.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

•••NA  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

•••NA  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)
•••NA  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)

•••0.5  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�

•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)
        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••33.7*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
•••NA  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••NA  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••NA  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
•••NA  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

•••NA  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
•••NA  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

•••2.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
•••0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••NA  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••NA  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••NA  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

•••NA  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••5.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

•••NA  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•170.1  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••NA  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•66.7  درجة�القدرة�اإلحصائية

فلسطني

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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فلسطني
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.8  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•9.4  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•2.9  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••7.4  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••1.2  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

•••NA  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.8  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•45  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•11.3  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•20.9  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•1.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
•••NA  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••NA  (لكل��100,000نسمة)

L•5.4  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•57.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••99.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•99  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
•••71.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.6  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••10.6  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

•••NA  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••91.7  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.4  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•78.2  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•54  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•42.2  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••412.3  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

•••64.8  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
•••95.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•27.4  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
•••NA  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••1.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
•••NA  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••84  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

p•87.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•96.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••48.8  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••0.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••NA  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
•••NA  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.3  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••6.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
\•25.0  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•26.8  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••NA  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

•••NA  درجة�حرية�العمل
p•46.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••69.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
•••65.2  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

•••NA  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

•••NA  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)
•••NA  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)

•••0.5  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�

•••NA  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)
        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••33.7*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
•••NA  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••NA  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••NA  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
•••NA  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••NA  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
•••NA  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

•••NA  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
•••NA  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NA  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

•••2.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
•••0.8  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••NA  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••NA  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••NA  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

•••NA  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••5.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

•••NA  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•170.1  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••NA  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•1.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•66.7  درجة�القدرة�اإلحصائية

فلسطني

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

      الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NAنسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NAنسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.0(٪�من�إجمالي�العمالة)

      الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NAانتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NAانتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NAانتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.1انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•4.7محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NAمستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

      الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•13معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.8معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.6معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•26.0معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•15.3وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••47(لكل��100,000نسمة)

L•12.8معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•78.1العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•10.2معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•83.6مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••6.4الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••16.5انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•5.8معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
      الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•94.4صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••95.5معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•83.4معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•60نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

\•16.4نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••431.7درجات�االختبار�القياسية

      الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•68.9تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•113.7نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•61.1نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
L•9.8املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.4األمريكي�لعام�2011)

•••0.0النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
T•6.3نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••50إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
      الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••472.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••148.2استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••70.0معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••82درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1(لكل��100,000نسمة)
      الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•98.5الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
T•2.0(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••6.0الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

      الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.5-النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••65.9خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•0.1معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••2.1احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•65.9درجة�حرية�العمل
L•0.6البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••87.7درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.5مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

      الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•95.9السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•127.2اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.4(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

L•0.5عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.5نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.9(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

      الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NAمت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

      الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•91.2املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••64.7الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
      الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.3النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••7.9انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••23.8انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••42.9بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••474.5إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••33درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,544.1(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••84.1االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
      الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•47.5(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••6.5-(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••55.7األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••160,772.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

      الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•40.0متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•65.0هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•43.2هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NAاألسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
      الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•50.0متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••7.0تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
      الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.4جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.4نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••92.1يعيشون�بها�(٪)

L•5.6حقوق�امللكية�(7-1)
•••100.0تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•62مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NAاألطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.2مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NAالوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••51.1عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••16.2الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.5االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
      الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.7اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NAدرجة�القدرة�اإلحصائية

قطر

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

      الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NAنسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NAنسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.0(٪�من�إجمالي�العمالة)

      الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NAانتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NAانتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NAانتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.1انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•4.7محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NAمستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

      الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•13معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.8معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.6معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•26.0معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•15.3وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••47(لكل��100,000نسمة)

L•12.8معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•78.1العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•10.2معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•83.6مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••6.4الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••16.5انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•5.8معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
      الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•94.4صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••95.5معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•83.4معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
L•60نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

\•16.4نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••431.7درجات�االختبار�القياسية

      الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•68.9تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•113.7نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•61.1نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
L•9.8املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.4األمريكي�لعام�2011)

•••0.0النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
T•6.3نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••50إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
      الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••472.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••148.2استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••70.0معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••82درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1(لكل��100,000نسمة)
      الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•98.5الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
T•2.0(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••6.0الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

      الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.5-النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••65.9خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•0.1معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••2.1احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•65.9درجة�حرية�العمل
L•0.6البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••87.7درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
\•0.5مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

      الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•95.9السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•127.2اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.4(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

L•0.5عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.5نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.9(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

      الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NAمت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

      الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•91.2املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••64.7الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
      الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••11.3النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••7.9انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••23.8انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••42.9بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

•••474.5إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)
•••33درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,544.1(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••84.1االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
      الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•47.5(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••6.5-(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••55.7األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••160,772.7انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

      الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•40.0متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•65.0هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•43.2هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

•••NAاألسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
      الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•50.0متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.8مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••7.0تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
      الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.4جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.4نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••92.1يعيشون�بها�(٪)

L•5.6حقوق�امللكية�(7-1)
•••100.0تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•62مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NAاألطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.2مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NAالوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••51.1عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••16.2الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.5االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
      الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••5.7اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NAدرجة�القدرة�اإلحصائية

قطر

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•5.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••9.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.4  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•5.2  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•12  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.9  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•10.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••84  (لكل��100,000نسمة)

p•27.5  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•8.3  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••98.0  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•96  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•77.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••97.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•116.1  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•25  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•68.9  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••407.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•41.5*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•88.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•28.0  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•19.9  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•0.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1,242.6سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••27.1  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••32.5  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••57  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•96.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.7  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•71.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•5.4  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.5  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•63.3  درجة�حرية�العمل
T•25.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••80.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•82.1  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•90.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

T•0.3  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•1.4  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•87.9  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•71.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••57.9  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••10.1-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••39.5  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,185.0(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••49.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•18.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.9-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1.2  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••36,823.0انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•20.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•64.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•36.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•17.9  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•21.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••6.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••1.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••76.8  يعيشون�بها�(٪)

L•5.0  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•49  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•63.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•206.6  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••8  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.0  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

اململكة�العربية�السعودية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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اململكة�العربية�السعودية
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•5.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••9.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•35.4  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•5.2  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•12  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•3.9  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•7.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•10.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.4  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••84  (لكل��100,000نسمة)

p•27.5  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•74.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•8.3  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••98.0  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•96  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•77.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•6.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••97.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••99.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

L•116.1  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•25  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

L•68.9  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••407.4  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•41.5*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
\•88.9  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•28.0  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•19.9  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.2  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•0.0  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••1,242.6سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••27.1  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••32.5  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••57  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•96.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.7  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.7-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•71.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•5.4  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••1.5  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•63.3  درجة�حرية�العمل
T•25.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••80.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•82.1  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•90.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•3.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

T•0.3  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•1.4  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•87.9  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•71.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••15.9  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••57.9  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••10.1-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••39.5  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,185.0(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••49.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•18.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.9-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••1.2  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••36,823.0انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•20.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•64.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•36.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•17.9  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•21.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••6.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••1.5  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••76.8  يعيشون�بها�(٪)

L•5.0  حقوق�امللكية�(7-1)
•••NA  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•49  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•63.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.2  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

p•206.6  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••8  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•0.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••7.0  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

اململكة�العربية�السعودية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
\•49.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
\•76.9  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•71.3  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••25.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••15.0  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

L•8.3  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•0.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•732  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•38.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•127.2  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•266.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•21.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••213  (لكل��100,000نسمة)

\•26.9  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•55.4  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•102.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••9.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•42  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•25.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.7  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•8.3  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••NA  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••NA  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••NA  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••NA  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•48.3*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

•••NA  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•25.1  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

L•24.4  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

•••NA  األمريكي�لعام�2011)
•••8.4  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

\•6.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••NA  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
\•40.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

p•16.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••30.3  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••32.4  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••10  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••86.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•29.9  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•2.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••41.4  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••38.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•5.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.0  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

•••91.8  درجة�حرية�العمل
\•24.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••46.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•2.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•2.4  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•1.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

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

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•32.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••62.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••37.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••35.8  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••6,394.1األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•59.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•13.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•10.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••4.3  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••85.4  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••3.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•10  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••49.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•63.0  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••9.5  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••NA  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••5  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•30.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

الصومال

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

األداء�حسب�املؤشر
االتجاهالتصنيفالقيمة�االتجاهالتصنيفالقيمة�
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الصومال
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

األداء�العام�

لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�

اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة�

21 / 21

43.4 57.8

100

75

50

25

الهدف
1

الهدف
17

الهدف
16

الهدف
15

الهدف
14

الهدف
13

الهدف
12

الهدف
11

الهدف
10 الهدف

9

الهدف
8

الهدف
7

الهدف
6

الهدف
5

الهدف
4

الهدف
3

الهدف
2

الصومال

\\\••Tp\T\

••p••L\p\T

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
\•49.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
\•76.9  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•71.3  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••25.3  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••15.0  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

L•8.3  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•0.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••NA  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•732  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•38.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•127.2  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•266.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
p•21.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••213  (لكل��100,000نسمة)

\•26.9  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•55.4  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•102.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••9.4  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

\•42  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•25.8  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.7  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••6.1  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

p•8.3  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••NA  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••NA  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••NA  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••NA  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•48.3*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

•••NA  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
\•25.1  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

L•24.4  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

•••NA  األمريكي�لعام�2011)
•••8.4  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

\•6.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
•••NA  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية
\•40.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)

p•16.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)
•••30.3  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة

•••32.4  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••NA  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••10  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••86.6  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•29.9  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•2.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
•••NA  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••41.4  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••38.7  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

T•5.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.0  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

•••91.8  درجة�حرية�العمل
\•24.9  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••46.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.6  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•2.0  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•2.4  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•1.8  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

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

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••NA  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•32.0  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••62.0  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••37.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••35.8  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••6,394.1األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•59.5  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•13.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

\•10.4  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••4.3  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••85.4  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••3.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•10  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••49.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•63.0  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••9.5  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••NA  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••5  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.3-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

T•30.0  درجة�القدرة�اإلحصائية

الصومال

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
p•22.4  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•50.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•23.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
\•25.2  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••38.2  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••16.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

•••NA  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•0.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•311  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•29.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•63.2  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•77.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•26.0  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••185  (لكل��100,000نسمة)

p•24.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•65.1  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•67.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••77.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•90  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•60.5  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.1  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••15.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

\•9.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

T•60.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••65.8  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•50.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•48  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•30.2  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
T•75.6  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•33.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•30.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••11.9  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•11.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••56  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•58.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•34.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••93.7  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••0.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••17.3  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•38.5  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
T•41.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.2  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

L•64.5  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.2  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••3.4-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••15.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•12.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.0  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•59.0  درجة�حرية�العمل
\•26.7  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••76.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.5  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•30.9  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•30.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•0.3  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••39.7  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•55.4  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••33.3  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.3  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••54.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••531.3  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••177.5  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•87.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•44.6  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•36.3  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•2.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

L•25.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••5.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.2  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••71.3  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••67.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•16  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••24.9  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•71.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••2.0  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•51.8  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•2.0-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••4.6  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•65.6  درجة�القدرة�اإلحصائية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
p•22.4  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
p•50.0  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•23.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
\•25.2  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••38.2  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••16.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

•••NA  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•0.7  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
L•2.3  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•311  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•29.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
T•63.2  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•77.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.1  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•26.0  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••185  (لكل��100,000نسمة)

p•24.6  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•65.1  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•67.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••77.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•90  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•60.5  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••4.1  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••15.7  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

\•9.5  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

T•60.4  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••65.8  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

p•50.0  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
T•48  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•30.2  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
T•75.6  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

\•33.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•30.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
\•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••11.9  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
\•11.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••56  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

T•58.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•34.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••93.7  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••0.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••40  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••17.3  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

\•38.5  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
T•41.3  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.2  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

L•64.5  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••4.2  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••3.4-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••15.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

\•12.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.0  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•59.0  درجة�حرية�العمل
\•26.7  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••76.4  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.5  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•30.9  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•30.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.2  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••NA  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•0.3  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••39.7  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•55.4  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••33.3  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.3  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••1.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••0.6  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••NA  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••54.7  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.0  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••531.3  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••177.5  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
L•87.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•44.6  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
\•36.3  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•2.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

L•25.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.0  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••5.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.2  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••71.3  يعيشون�بها�(٪)

•••NA  حقوق�امللكية�(7-1)
•••67.3  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

\•16  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••24.9  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•71.1  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••2.0  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•51.8  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••7  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

T•2.0-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••4.6  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

L•65.6  درجة�القدرة�اإلحصائية
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اجلمهورية�العربية�السورية
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•62.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••27.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•1.6  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•68  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•8.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•17.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•19.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•21.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••75  (لكل��100,000نسمة)

\•19.7  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•63.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•39.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••96.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

T•48  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•69.9  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••3.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.2  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••63.2  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••92.5  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••50.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••6  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•39.2  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•53.3  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
p•82.1  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•16.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•13.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.1  األمريكي�لعام�2011)

•••2.5  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•6.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••120  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

\•96.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•92.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••109.4  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••8.1  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••48.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••3.7  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
p•1.5  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•2.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••23.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•58.2  درجة�حرية�العمل
\•19.5  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••81.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•34.3  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•12.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.5  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•3.6  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••35.8*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•43.8  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••15.3  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••9.5  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••56.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•2.3  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••18.8  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•38.3  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•46.5  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•22.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•1.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••32.2  يعيشون�بها�(٪)

•••4.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••96.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•13  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•79.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••283.3  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••59.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.7  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•33.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلمهورية�العربية�السورية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•62.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
•••NA  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••27.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••11.5  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•27.8  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
\•1.6  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.9  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
•••NA  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•68  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•8.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•17.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•19.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•21.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••75  (لكل��100,000نسمة)

\•19.7  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•63.8  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•39.5  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••96.2  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

T•48  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•69.9  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

•••3.5  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.2  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.4  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••63.2  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••92.5  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••50.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
•••6  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•39.2  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••NA  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•53.3  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
p•82.1  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•16.7  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•13.2  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.1  األمريكي�لعام�2011)

•••2.5  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•6.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••120  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

\•96.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
\•92.9  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••109.4  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••8.1  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••48.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••NA  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••3.7  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.0  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
p•1.5  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

p•2.3  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.7  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••NA  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••23.3  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.9  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•58.2  درجة�حرية�العمل
\•19.5  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••81.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
T•34.3  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•12.5  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•2.5  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

\•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•3.6  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••35.8*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•43.8  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

•••15.3  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••NA  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••9.5  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••56.6  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•2.3  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.5-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••18.8  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•0.0  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

\•38.3  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•46.5  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•22.0  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•1.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.7  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••2.2  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••NA  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••32.2  يعيشون�بها�(٪)

•••4.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••96.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•13  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••4.0  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

\•79.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••283.3  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••59.5  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

\•2.6-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.7  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•33.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلمهورية�العربية�السورية

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•2.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•5.3  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••10.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•26.9  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•1.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
\•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•62  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•7.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•13.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•34.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••56  (لكل��100,000نسمة)

\•23.0  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•7.6  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••73.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•98  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•79.4  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.7  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.5  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••98.6  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••96.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••70.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•44  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•32.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••384.1  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•73.2  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•79.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•34.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•31.3  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••0.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•23.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••30  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•94.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•93.1  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••94.0  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••7.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••33.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••55  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.1  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•1.4  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•2.8  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.8  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••3.0-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
T•36.9  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•15.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.3  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•50.3  درجة�حرية�العمل
p•34.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••90.2  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•55.5  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•65.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

L•0.5  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
p•0.6  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.7  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••41.3  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•37.7  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

\•39.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••17.2  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••6.7-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••12.9  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••62.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••137.4  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••411.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•44.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

T•50.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
T•44.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•28.1  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•40.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••1.6  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••3.0  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
T•0.5  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
\•62.9  يعيشون�بها�(٪)

L•4.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.2  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•43  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••2.1  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•30.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.6  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•180.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•1.1-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••10.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•63.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

تونس

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

ية
طر

لق
ف�ا

ري
تع

�ال
ت
فا

مل
ث:�

ال
لث

ء�ا
جلز

ا

* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

األداء�حسب�املؤشر
االتجاهالتصنيفالقيمة�االتجاهالتصنيفالقيمة�



89
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متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
L•0.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
L•2.2  نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
\•5.3  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•4.9  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••10.1  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••2.8  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•26.9  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•1.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.0  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
\•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•62  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•7.5  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•13.0  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•34.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
L•0.0  اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.1  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••56  (لكل��100,000نسمة)

\•23.0  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•76.0  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

L•7.6  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••73.6  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•98  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
L•79.4  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

p•4.7  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••8.5  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•3.2  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

•••98.6  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••96.2  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••70.8  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•44  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

p•32.1  نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
•••384.1  درجات�االختبار�القياسية

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

L•73.2  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•79.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•34.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•31.3  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••0.0  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•23.1  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••30  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•94.2  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•93.1  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••94.0  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••7.0  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••33.6  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••55  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••1.0  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•99.1  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
\•1.4  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•2.8  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.8  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••3.0-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
T•36.9  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•15.3  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.3  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•50.3  درجة�حرية�العمل
p•34.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••90.2  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.1  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•55.5  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•65.0  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

p•2.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

L•0.5  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
p•0.6  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
\•0.7  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••41.3  مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•37.7  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

\•39.8  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••5.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••17.2  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••6.7-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••12.9  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••62.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•1.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.9  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••137.4  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••411.1  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•44.6  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

T•50.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
T•44.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

p•28.1  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•40.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
L•1.0  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••1.6  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••3.0  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
T•0.5  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
\•62.9  يعيشون�بها�(٪)

L•4.3  حقوق�امللكية�(7-1)
•••99.2  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•43  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••2.1  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•30.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••0.6  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

L•180.0  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••10  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•1.1-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••10.4  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•63.3  درجة�القدرة�اإلحصائية

تونس

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية
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   تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019 

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•2.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NA  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NA  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•31.7  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•21.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.2  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
T•2.4  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•6  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•9.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•0.8  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••55  (لكل��100,000نسمة)

L•9.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•77.2  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•28.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•69.0  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•7.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.3  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•94.6  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••95.0  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••81.9  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•82  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•60.9*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•122.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•44.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•22.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•26.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••45  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•99.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••2,346.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••40.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••75.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••75  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•98.5  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.6  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.2  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.2  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.4  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•88.2  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•1.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••4.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•81.1  درجة�حرية�العمل
L•7.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••94.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•94.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•243.4  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•4.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

T•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
L•1.0  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•2.1  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••32.5*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•40.9  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•77.5  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••13.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••13.9  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••58.4  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••65.2  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,319.7(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••85.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•24.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••2.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••43,941.9انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•26.4  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•72.3  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•49.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•5.6  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

T•30.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••15.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••90.0  يعيشون�بها�(٪)

L•5.9  حقوق�امللكية�(7-1)
•••100.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•70  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••108.3  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.7  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.6  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

اإلمارات�العربية�املتحدة

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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اإلمارات�العربية�املتحدة
متوسط�األداء�بحسب�أهداف�التنمية�املستدامة�

التصنيف�في�أهداف�التنمية�املستدامة

الدرجة�في�املؤشر الدرجة�على�الصعيد�اإلقليمي
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 اإلمارات العربية
املتحدة

••TTT\LTLL

••\••pT\T••

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
L•0.5  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
L•2.5  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••NA  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••NA  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•31.7  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
L•21.5  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••1.2  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
T•2.4  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
L•6  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

L•4.7  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
L•9.1  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

L•0.8  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
L•16.8  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••55  (لكل��100,000نسمة)

L•9.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
T•77.2  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

\•28.2  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
L•99.9  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

L•97  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
T•69.0  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

L•7.0  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••17.3  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

L•2.7  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

L•94.6  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••95.0  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

•••81.9  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
p•82  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

\•60.9*تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
L•122.7  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر

p•44.3  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة
\•22.5  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�
p•0.3  األمريكي�لعام�2011)

•••NA  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
L•26.7  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••45  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•99.6  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
L•100.0  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••2,346.5سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••40.7  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••75.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••75  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••0.1  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

L•100.0  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
L•98.5  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•1.6  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.2  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••5.2  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••1.4  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
L•88.2  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

L•1.7  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••4.9  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

L•81.1  درجة�حرية�العمل
L•7.8  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••94.1  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.2  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
L•94.8  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

L•243.4  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

L•4.0  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

T•0.2  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
L•1.0  نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•2.1  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••32.5*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•40.9  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•77.5  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••13.6  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••13.9  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••58.4  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••65.2  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�
•••1,319.7(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

•••85.5  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
p•24.4  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••2.1  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••2.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••43,941.9انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•26.4  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

L•72.3  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•49.6  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•5.6  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

T•30.8  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••15.1  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

L•0.9  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
p•0.4  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
•••90.0  يعيشون�بها�(٪)

L•5.9  حقوق�امللكية�(7-1)
•••100.0  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

L•70  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••NA  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

p•40.9  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••NA  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••108.3  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.7  الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••6  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

L•0.6  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••NA  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

•••NA  درجة�القدرة�اإلحصائية

اإلمارات�العربية�املتحدة

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•81.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•34.4  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••46.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••16.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•17.1  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.0  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•385  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•27.0  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
\•55.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•48.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•30.6  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••194  (لكل��100,000نسمة)

p•22.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•65.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•61.8  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••44.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•65  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•56.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

T•3.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••5.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

\•9.8  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•83.1  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••77.0  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

T•52.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•2  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•46.9  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•45.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•8.4  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•0.0  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.1  األمريكي�لعام�2011)

•••9.4  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•5.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•70.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
T•59.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••227.7  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••16.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••39  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••10.2  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

p•71.6  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•64.9  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••14.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••6.4  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•49.8  درجة�حرية�العمل
T•23.7  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••67.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•26.7  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•5.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•2.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•1.1  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••36.7*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•50.5  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•40.5  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••9.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••74.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.8  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••157.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••860.8  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•27.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•54.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•52.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•8.2  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•31.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.4  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••6.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.7  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•52.2  يعيشون�بها�(٪)

p•2.8  حقوق�امللكية�(7-1)
•••30.7  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•14  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••22.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•62.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••9.9  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••54.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•3.0-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.6  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•37.8  درجة�القدرة�اإلحصائية

اليمن

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

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

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals�:مالحظة:�االسم�الكامل�لكل�هدف�من�أهداف�التنمية�املستدامة�متاح�في�الرابط�التالي

Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص

البيانات�غير�متاحة ال�تزال�هناك�حتديات�كبيرة ال�تزال�هناك�حتديات�ملموسة  ال�تزال�هناك�حتديات مت�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامة   

        الهدف�1:�القضاء�على�الفقر
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)
•••NA*نسبة�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�
p•81.2  (٪�من�إجمالي�العمالة)

        الهدف�2:�القضاء�التام�على�اجلوع
p•34.4  انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)

•••46.5  انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)
•••16.3  انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)

p•17.1  انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)
p•1.0  محصول�احلبوب�(طن/هكتار)

•••0.8  مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني
p•2.2  مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)

        الهدف�3:�الصحة�اجليدة�والرفاه
\•385  معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)

\•27.0  معدل�وفيات�حديثي�الوالدة�(لكل��1,000مولود�حي)
\•55.4  معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)

\•48.0  معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.0*اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية/�اإليدز�(لكل�1,000)

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�
\•30.6  وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�
•••194  (لكل��100,000نسمة)

p•22.8  معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)
\•65.3  العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)

T•61.8  معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)
•••44.7  الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)

p•65  نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)
\•56.2  مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)

T•3.3  الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)
•••5.4  انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاًما)

\•9.8  معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
        الهدف�4:�التعليم�اجليد

p•83.1  صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)
•••77.0  معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)

T•52.5  معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)
\•2  نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)

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

        الهدف�5:�املساواة�بني�اجلنسني
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

T•46.9  تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

\•45.2  نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر
p•8.4  نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة

\•0.0  املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)
نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

p•0.1  األمريكي�لعام�2011)

•••9.4  النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)
p•5.4  نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

•••70  إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)
        الهدف�6:�املياة�النظيفة�والنظافة�الصحية

L•70.4  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)
T•59.7  السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)

•••227.7  سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة
•••16.5  استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر3/سنة/فرد)
•••0.0  معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)

•••39  درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�

•••10.2  (لكل��100,000نسمة)
        الهدف�7:�طاقة�نظيفة�وبأسعار�معقولة

p•71.6  احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)
\•64.9  الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�
L•2.0  (طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�الكربون�/�تيراواط/ساعة)

\•0.0  إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�

•••3.0  الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

        الهدف�8:�العمل�الالئق�وهتو�االقتصاد
•••14.5-  النمو�املعدل�(٪)

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�
•••6.4  خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

p•14.2  معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)
•••0.1  احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)

p•49.8  درجة�حرية�العمل
T•23.7  البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

•••67.0  درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
L•0.4  مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

        الهدف�9:�الصناعة�واالبتكار�والهياكل�األساسية
\•26.7  السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)

\•5.9  اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�اجلّوالة�(لكل��100نسمة)
مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�

T•2.1  (من�1=متدنية�إلى�5=عالية)

p•0.0  عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)
•••0.0*نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�
L•1.1  (كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

        الهدف�10:�احلد�من�أوجه�عدم�املساواة
•••36.7*مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):

        الهدف�11:�مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة
p•50.5  املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2.5)�(ميكروغرام/�م3)

L•40.5  الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)
        الهدف�12:�االستهالك�واإلنتاج�املسؤوالن

•••1.5  النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم/فرد)
•••NA  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجمة�عن�اإلنتاج�(كجم/فرد)

•••1.4-  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم/فرد)
•••9.0  بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم/فرد)

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

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

•••74.0  االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
        الهدف�13:�العمل�املناخي

نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�
L•0.8  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�
•••0.1-  (طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون/فرد)

•••157.0  األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)
•••860.8  انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم/فرد)

        الهدف�14:�احلياة�حتت�املاء
\•27.5  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)

p•54.1  هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)
p•52.0  هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

L•8.2  األسماك�املصيدة�بشباك�اجلر�(٪)
        الهدف�15:�احلياة�في�البر

\•31.1  متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)
p•0.9  مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)

•••0.4  تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)
        الهدف�16:�السالم�والعدل�واملؤسسات�القوية

•••6.7  جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)
•••0.7  نسبة�املحتجزين�بغير�أحكام

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�
ً

نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال
p•52.2  يعيشون�بها�(٪)

p•2.8  حقوق�امللكية�(7-1)
•••30.7  تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)

p•14  مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)
•••22.7  األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)

T•62.2  مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)
•••9.9  الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

•••54.7  عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�

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

•••0.0*الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
•••9  وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

p•3.0-  االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
        الهدف�17:�عقد�الشراكات�لتحقيق�األهداف

•••6.6  اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)
•••0*درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)

p•37.8  درجة�القدرة�اإلحصائية

اليمن

اجلزء�الثالث:�ملفات�التعريف�القطرية

تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019  
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* نقطة�البيانات�املقدرة
NA  ال�ينطبق

األداء�حسب�املؤشر
االتجاهالتصنيفالقيمة�االتجاهالتصنيفالقيمة�




