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2018في دولة قطر 

مـؤشـرات



املحتو�ات
المقدمة•
2030قطر الوطنیة رؤیة •
استراتیجیة التنمیة الوطنیة•
للبیاناتالمصدریة الجھات •
ةالتي یتم تزویدھا بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامالمنظمات •
تقییم عام لمؤشرات التنمیة المستدامة في قطر•
2018تقریر اھداف التنمیة المستدامة •
2018انفوجرافیك لمؤشرات اھداف التنمیة المستدامة •
قطرالتنمیة المستدامة لدولة الكترونیة الھداف صفحة •
2030المستدامة نتائج اعالن الدوحة لدعم خطة التنمیة •
الخطوات القادمة•



املقدمة
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� �1ت ال�جنة اإلحصائية �� األمم املتحدة قائمة األهداف والغايات،2016يناير  أقرَّ
.2030واملؤشرات �خطة التنمية املستدامة لعام 

داف وستعمل البلدان خالل السنوات ا�خمسة عشر املقبلة واضعة نصب أعي��ا هذه األه
.ع�� حشد ا�جهود نحو تحقيقها
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عدد األهداف
169

عدد الغايات
244

عدد املؤشرات
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2030رؤ�ة قطر الوطنية 

دولة متقدمة قادرة على -2030بحلول –الرؤیة الوطنیة إلى أن تصبح قطر تھدف •
.   بعد جیلتحقیق التنمیة المستدامة وعلى تأمین استمرار العیش الكریم لشعبھا جیال

لى المدى تحدد الرؤیة الوطنیة لدولة قطر األھداف التي تسعى الدولة لتحقیقھا عحیث •
ط الطویل، كما أنھا توفر إطارا عاما لتطویر االستراتیجیة الوطنیة الشاملة وخط

.تنفیذھا



اس��اتيجية التنمية الوطنية

في عھد حضرة 2030تم إطالق رؤیة قطر الوطنیة عندما 2008في عام •
قد ، ورعاهصاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني حفظھ هللا 

عتمد نھجاً وضع نصب عینیھ مساراً واضحاً لتحقیقھا من خالل إعداد استراتیجیة ت
.  طرتدریجیاً، وتھدف إلى تحویل كالً من أھداف ھذه الرؤیة إلى واقع ملموس لق

ور العملي الخطة تتمثل في استراتیجیة التنمیة الوطنیة، التي ستضع التصوھذه •
د في السنوات للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واإلنسانیة والبیئیة للبال

.المقبلة

2017-2011استراتیجیة التنمیة الوطنیة األولى •
2022-2018استراتیجیة التنمیة الوطنیة الثانیة •



جمع بياناتلقياس هذه املؤشرات يتطلب 
الوصول إل��ا �� الوقت املناسب�سهل 

و�مكن متا�ع��ا ع�� الصعيد الوط�ي 
ومقارن��ا ع�� الصعيد الدو��
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الجھات المصدریة للبیانات 

8



المصادر االخرى

2015تعداد العام •
2015مسح استخدام االراضي •
مسح استخدام الوقت•
مسح انفاق ودخل االسرة•
مسح القوى العاملة•
مسح العنقودي متعدد المؤشرات•
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یتم تزویدھاالمنظمات التي 
ھداف التنمیة المستدامةبمؤشرات أ
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تقييم عام 
ؤشرات أهداف التنمية املستدامة �� قطرمل
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2018و 2016تقریر أھداف التنمیة المستدامة 
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2018تقریر اھداف التنمیة المستدامة 2016تقریر اھداف التنمیة المستدامة 

ط متوفر على موقع جھاز التخطیط واالحصاء على الراب
التالي

https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/
Doc/Sustainable/Sustainable_Developm
ent_Indicators_in_the_State_of_Qatar_2
018_AR.pdf

https://www.psa.gov.qa/ar/knowledge1
/Publications/Pages/Sustainable.aspx

https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Doc/Sustainable/Sustainable_Development_Indicators_in_the_State_of_Qatar_2018_AR.pdf
https://www.psa.gov.qa/ar/knowledge1/Publications/Pages/Sustainable.aspx


انفو جرافیك
2018لمؤشرات اھداف التنمیة المستدامة 
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https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Doc/S
ustainable/SDGs_arabic.pdf

https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Doc/S
ustainable/SDGs_english.pdf

https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Doc/Sustainable/SDGs_arabic.pdf
https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Doc/Sustainable/SDGs_english.pdf


األسباب والدوافع إلصدار كتیب انفو جرافیك

دامة ابراز جھود دولة قطر في تحقیق اھداف التنمیة المست1.
باستخدام انفوجرافیك

ةتنویع اسالیب نشر البیانات والمعلومات االحصائی2.

مكنسرعة توصیل البیانات الى المستخدمین وباقل جھد م3.

ل سھل الفھم واالستیعاب فضال عن تأثیرھا في ایصا4.
المعلومات للقراء وجذب انتباه لمستخدمي البیانات
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الھدف األول 

16

 

 جدول 

)1.4( 

فئة حسب االجتما�� الضمان معاش ن من ياملنتفععدد 

 )2017  و2016 (الضمان
 

 2017 2016 فئة الضمان

 405 445 أرملة
 1,294 1,192 مطلقة

 911 915 أسرة محتاجة
 1,344 1,141 اإلعاقة وذو

 1,790 1,641 ي�يم
 3,761 3,335 عاجز عن العمل 

 2,182 1,858 مسن
 77 43 أسرة �ج�ن

 3 4 زوجة م�جورة 
 1 2 أسرة مفقود

 5,995 4,806 بدل خادم
 81 93 مجهول األبو�ن 

 17,844 15,475 االجما��

 

یة نظم للحما/السكان الذین تشملھم حدود دنیانسبة 1-1-3
االجتماعیة حسب الجنس والفئات السكانیة كاألطفال 

والمتعطلین عن العمل والمسنین واألشخاص ذوي اإلعاقة 
والحوامل واألطفال حدیثي الوالدة وضحایا إصابات العمل 

والفقراء والضعفاء



الھدف الثالث
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الوالدات التي یشرف علیھا نسبة 3-1-2
أخصائیون صحیون مھرة

شخص100,000انتشار داء السل لكل معدل 3-3-2
1,000حاالت اإلصابة بالمالریا لكل عدد 3-3-3

شخص

اإلصابات بأمراض إلتھاب الكبد عدد 3-3-4
من السكان100,000لكل ) ب(الوبائي 

الوفیات النفاسیةنسبة 3-1-1

وفیات األطفال دون سن الخامسة معدل 3-2-1
)یوماً 28–0( وفیات حدیثي الوالدة معدل 3-2-2

الوفیات الناجمة عن االصابات معدالت 3-6-1
جراء حوادث المرور على الطرق



الھدف الخامس
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إذا كان ثمة أطر قانونیة ما 5-1-1
قائمة، أم ال، من أجل تعزیز وإنفاذ 
ورصد المساواة وعدم التمییز على 

أساس الجنس 

المقاعد التي تشغلھا نسبة 5-5-1
) ب(البرلمانات الوطنیة و) أ(النساء في 

الحكومات المحلیة

النساء الالتي تتراوح نسبة 5-3-1
سنة، الالتي 24و 20أعمارھن بین 

تزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة 
ةسنة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة سن



الھدف الثامن
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  ، م�� القوى العاملة بالعينةجهاز التخطيط واإلحصاء املصدر: 

جدول  

)8.4( 

 -2012 سنة فأك��) حسب ا���س (15متوسط األجر الشهري (بالر�ال القطري ) للمشتغل�ن بأجر (

2018 (

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ا�ج�س

 11,571 11,560 11,166 11,034 10,893 10,057 9,089 الذ�ور 

 10,034 9,960 9,845 9,406 9,294 8,510 7,445 االناث

 11,121 11,099 10,793 10,568 10,483 9,667 8,654املجموع  

الدخل في الساعة للنساء متوسط 8-5-1
والرجال العاملین حسب الوظیفة والعمر 

واألشخاص ذوي اإلعاقة



الھدف الرابع عشر
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متوسط الحموضة قیاس 14-3-1
البحریة في مجموعة متفق علیھا من

محطات تمثیلیة ألخذ العینات

فرط المغذیات في المناطق مؤشر 14-1-1
طافیةالساحلیة وكثافة المخلفات البالستیكیة ال

األرصدة السمكیة الموجودة نسبة 14-4-1
ضمن المستویات المستدامة بیولوجیاً 

المناطق المحمیة مقابل المناطق البحریةنطاق 14-5-1



صفحة الكترونیة ألھداف التنمیة المستدامة في قطر

21

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

https://sdg-en-psaqatar.opendata.arcgis.com/

:اللغة العربیة

: اللغة االنجلیزیة

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


2030نتائج اعالن الدوحة لدعم خطة التنمیة المستدامة 
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أن تحدیث المشاركین في ورشة العمل اإلقلیمیة بشجمیع الخبراء وتم اعتماد اإلعالن من قبل 
–في الدوحة تي انعقدت، وال2030اإلحصاءات الرسمیة لدعم أھداف التنمیة المستدامة

.2019نوفمبر 5-4قطر، خالل الفترة 

:نقطة سنذكر منھا الخمسة االولى ھنا11وتم االتفاق على االلتزام ب 

من خالل قیاس مجموعة 2030المساھمة بفاعلیة في تنفیذ أجندة التنمیة المستدامة -1
مركزة من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة محدودة العدد، بناًء على إطار منھجي، 

.باالعتماد على إحصاءات عالیة الجودة

مع االلتزام زیادة توافر مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة مصنفة حسب الفئات الضعیفة،-2
.بمبدأ عدم تخلف أحد عن الركب

.تیسیر زیادة تبادل البیانات بین الجھات الحكومیة والشركاء اآلخرین-3



2030نتائج اعالن الدوحة لدعم خطة التنمیة المستدامة 

23

ت استخدام أفضل الوسائل إلنتاج ھذه اإلحصاءات بأكفئ الطرق، وفي الوق-4
ذلك المناسب، مع ضمان جودة البیانات وحمایة خصوصیة المستجیبین، بما في

استخدام المصادر اإلداریة، والمعلومات الجغرافیة المكانیة، ومصادر البیانات
".ضخمةالبیانات ال"البدیلة، واالستشعار عن بعد، ووسائل التواصل االجتماعي، و

لتعلم استخدام منھجیات وتقنیات جدیدة، وفي متناول األیدي لتسریع عملیة ا-5
كولوجي سریع والشفافیة والتكاثر من أجل االستجابة بشكل أفضل لنظام البیانات اإلی

ت المتعلقة لسد الفجوة بشأن البیانا" البیانات اآلن"التغیر، ومن أجل تنفیذ مبادرة 
.بالتنمیة



الخطوات القادمة
.اتدراسة مؤشرات غیر المتوفرة مع الجھات المصدریة للبیان1.
.  بیاناتالتنسیق مع المنظمات الدولیة واالقلیمیة في تحدیث ال2.
ات زیارة خبراء من المنظمات االقلیمیة والدولیة وفق المؤشر3.

.المطلوبة للدعم
اناتللبیبناء قدرات االحصائین وموظفي الجھات المصدریة 4.
.اعداد ورش العمل وطنیة5.
ھداف التنمیة المستدامة لدولة قطرأتحدیث قاعدة بیانات 6.
2020اعداد العدد الثالث من تقریر أھداف التنمیة المستدامة 7.

).الذي یصدر كل سنتین(
.اصدار تقریر الطوعي لدولة قطر8.
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إستماعكمشكراً لحسن 
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