
التقدم املحرز في مؤشرات
2030أهداف التنمية املستدامة 

في دولة قطر

دولة قطر-وزارة التخطيط التنموي واالحصاء



املقدمة

ت اللجنة اإلحصائية في األمم املتحدة قائمة األهداف والغايات واملؤشرات لخطة الت، 2016يناير 1ي ف نمية أقرَّ
2030املستدامة لعام 

نحوالجهودحشدعلىاألهدافهذهأعينهانصبواضعةاملقبلةعشرالخمسةالسنواتخاللالبلدانوستعمل
عددوهدف17املستدامةالتنميةمؤشراتأهدافعددبلغاملتحدةلألمماملستدامةالتنميةموقعوحسبتحقيقها،

غاية169الغايات

(املكررةاملؤشراتمع)مؤشر244املؤشراتوعدد

(املكررةاملؤشراتبدون )مؤشر232و.
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البيانات الوصفية
3

صاء باألمم تم االعتماد على البيانات الوصفية في صفحة شعبة االح

المتحدة

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/


مصادر البيانات
4

مصادر البيانات

تعداد ومسوح

مسوح متخصصه
تعداد

سنوات10كل 

سجالت ادارية 
للجهات المنتجة 

للبيانات



دورية البيانات
5

 البيانات السنوية:
معظم املسوح اإلقتصادية واملسوح األسرية.

 للجهات املصدريةاإلدارية السجالت.

 ن مسح من مسح دخل ونفقات األسرة تزامتتوفر البيانات كل خمس سنوات
.استخدام الوقت

 من التعداد العامتتوفر البيانات كل عشر سنوات.

 والتطويرمن مسح البحث العلمي تتوفر البيانات كل سنتين.

مسح العنقودي املتعدد املؤشرات.



جودة البيانات
6

دقة البيانات ومكتملة وشامة

توفير البيانات في الوقت المناسب والمتوقع

توفير جميع البيانات المطلوبة لحساب المؤشرات

وضوح حقول البيانات المطلوبة

صحيحة توفير البيانات والمؤشرات للمستخدمين بصورة سليمة و

يسهل التعامل معها الستخالص النتائج والمعلومات



2018بيانات املستدامة أهداف التنمية حالة مؤشرات 
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2018املستهدفة لبيانات املؤشرات 

املستهدفةاملؤشراتاجماليمن%77املتوفرةاملؤشراتنسبةبلغت

2018(توفيرهاوجاري املتوفرةاملؤشراتعلىتشملالتي)
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طرتقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في دولة ق

10

 2016تم نشر تقرير مؤشرات اهداف التنمية المستدامة بيانات

اعداد في يونيو ستقوم ادارة االحصاءات بجاهز التخطيط واإلحصاء ب
يانات عام العدد الثاني من تقرير لمؤرات التنمية المستدامة لدولة قطر لب

2018

اتوغايأهدافتحقيقفيالمحرزالتقدمرصدإلىالتقريرويهدف
قواعدفيالوطنيةالبياناتوتحديث،2030المستدامةالتنمية

ارالقرلصانعيمرجعإعدادعلىعالوةالدولية،والهيئاتالمنظمات
يدتحدعلىيساعدهملكيالمختلفة،التنمويةالسياساتوواضعي

إعدادوالمستدامةالتنميةمجاالتفيالتقدمإلحرازالمطلوبةاإلجراءات
الوطنيةتنميةالاستراتيجيةتطبيقعندإنجازاتمنتحقيقهتملماتقييم

.(2022-2018)الثانية



مؤشرات البيئة في أهداف التنمية المستدامة لدولة 

2018قطر 
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ه في القضاء على الفقر بجميع أشكال:الهدف االول

مكانكل 
12

2015201620172018المؤشر

%100%100%100%100المياه األمنه

%100%100%100%100الكهرباء

%100%100%100%100التعليم

%100%100%100%100الصحة

%100%100%100%100االتصاالت

%100%100%100%100طرق المواصالت

%100%100%100%100المواصالت

%100%100%100%100خدمات بنكية

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األساسية1-4-1



القضاء على الفقر بجميع أشكاله في:الهدف االول

كل مكان
13

نسمة 100,000األشخاص المتوفون والمفقودون ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث لكل 

2015201620172018نوع الخسارة الناتجة عن الكوارث

0000الوفيات

0000المفقودين

0000المصابين

لمحلي قيمة الخسائر االقتصادية المباشرة إلى الكوارث كنسبة من الناتج ا

االجمالي

2015201620172018

0000

الخسائر االقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج املحلي االجمالي1-5-2

.شخص100,000عدد األشخاص املتوفين واملفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 1-5-1



القضاء على الفقر بجميع أشكاله في:الهدف االول

كل مكان
14

مدى توفر استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث

2015201620172018

نعمنعمنعمنعم

مشيا مع نسبه الحكومات المحلية التي تعتمد و تنفيذ استراتيجيات محليه للحد من مخاطر الكوارث ت

االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

2015201620172018

100%100%100%100%

 الكوارثمخاطرمنللحدوطنيةاستراتيجياتوتنفذتعتمدالتيالبلدانعدد1-5-3
 
مخاطرمنحدللسندايإطارمعتمشيا

2030-2015للفترةالكوارث

 الكوارثمخاطرمنللحدمحليةاستراتيجياتوتنفذتعتمدالتياملحليةالحكوماتنسبة1-5-4
 
ستراتيجياتاال معتمشيا

الكوارثمخاطرمنللحدالوطنية



القضاء على الجوع وتوفير األمن : الهدف الثاني

تدامةالمسالغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة 
15

نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة 

201520162017البيان

مساحة الزراعية المخصصة للزراعة

(هكتار)المنتجة واالستدامة 
2848229926.629992.3

53.750.452.6النسبة

وزارة البلدية والبيئة: المصدر

نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة2-4-1



القضاء على الجوع وتوفير األمن : الهدف الثاني

الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
16

عدد الموارد الوراثية المحفوظة في بنك الجينات القطري

201520162017

2510589عدد الموارد الوراثية النباتية المحفوظة

DNA83143167))عدد الموارد الوراثية الجينية 

4988581002المعشبيةعدد الموارد الوراثية 
وزارة البلدية والبيئة: المصدر

عدد املوارد الجينية  النباتية  والحيوانية  لألغذية  والزراعة  املودعة  في مرافق للحفظ على املدى املتوسط أو الطويل2-5-1

حفظ على عدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية و الزراعية المودعة في مرافق لل

المدى المتوسط و الطويل 

201620172018أنواع العيناتاألنواع الوراثية

األنواع الوراثية 

النباتية

317-317عينات الخضرية محفوظة

44-43عينات البذور المحفوظة

361-360المجموع

األنواع الوراثية 

الحيوانية

15-15أنواع الحشرات المحفوظة

9-9أنواع البرية المحفوظة 

8-8أنواع البحرية محفوظة 

أنواع جماجم والهياكل 

محفوظة
3-3

35-35المجموع
.جامعة قطر: المصدر



القضاء على الجوع وتوفير األمن : الهدف الثاني

الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
17

(2015( )لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة)عدد أنواع الكائنات المسجلة ودرجة خطر التهديد من االنقراض 

أنواع الكائنات

العدد 

الكلي 

المسجل

منقرض
منقرض 

بريا  

مهدد 

بشكل 

حرج

المهددة 

باالنقراض

قابل 

للتهديد

قريب 

من 

التهديد

غير 

معتبر

115220091710970النباتات والكائنات البرية

8880006227853ةالنباتات والكائنات البحري

20402001519371823المجموع الكلي

.وزارة البلدية والبيئة: المصدر

ند مستوى نسبة السالالت املحلية التي تصنف على أنها معرضة للخطر، أو غير معرضة للخطر أو تقف ع2-5-2
غير معروف لخطر انقراضه



القضاء على الجوع وتوفير األمن : الهدف الثاني

الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
18

طر عدد العينات المحفوظة من االنواع الوراثية النباتية و الحيوانية بالمتحف البيولوجي بجامعه ق

201620172018أنواع العيناتاألنواع الوراثية

األنواع الوراثية النباتية

317-317عينات الخضرية محفوظة

3518.22-3673.91عدد البذور لكل جرام 

3835.22-3990.91المجموع

ةاألنواع الوراثية الحيواني

4790-4700أنواع الحشرات

67-51أنواع البرية

24-30أنواع البحرية 

5-5أنواع جماجم والهياكل

4886-4786المجموع
.جامعة قطر: المصدر



القضاء على الجوع وتوفير األمن : الهدف الثاني

الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

باللاير القطري (  بذور+ مبيدات + اسمدة ) قيمة المصروفات على المزارع  

2015201620172018البيان

ت مبيدا+ اسمدة ) قيمة المصروفات على المزارع  

باللاير القطري(  بذور+ 
3,165,0003,000,0001,740,000-

.وزارة البلدية والبيئة: المصدر

مؤشر التوجه في املجال الزراعي للنفقات الحكومي1-أ-2



ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش: الهدف الثالث

صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
20

حسب المخاطر البيئة ( نسمه 100,000لكل )معدل الوفيات 

2015201620172018

0.000.000.000.00

الصحيةرافقاملإلىواالفتقاراملأمونة،غيرالصحيالصرفوخدماتاملأمونة،غيراملياهإلىاملنسوبالوفياتمعدل3-9-2
للجميالصحيةوالنظافةالصحيالصرفوخدماتاملياهتوفيرفيمأمونةغيرلخدماتالتعرض)



صول ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للح: الهدف الرابع

لجميععلى التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة ل
21

نسبة المدارس التي تتوفر بها المرافق والبنية التحتية والتكنولوجيا واالنترنت 

2015201620172018البيان

%100%100%100%100توفر طاقة كهربائية

%100%100%100%100توفر شبكة اإلنترنت ألغراض تعليمية

%100%100%100%100توفر أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم

%100%100%100%100بنى تحتية ومواد مالئمة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة

%100%100%100%100مرافق صحية أساسية غير مختلطة

%100%100%100%100مرافق أساسية لغسل األيدي

حاسوبيةزةأجه(ج)وتعليمية،ألغراضاإلنترنتشبكة(ب)والكهربائية،الطاقة(أ)علىتحصلالتياملدارسنسبة1-أ-4
مرافق(و)واألساسية،الشربمياه(هـ)واإلعاقة،ذوي الطالبالحتياجاتمالئمةوموادتحتيةبنى(د)والتعليم،ألغراض
وخدماتاملياهتوفيرمؤشرفيالواردةالتعاريفوفق)األيديلغسلأساسيةمرافق(ز)ومختلطة،غيرأساسيةصحية
للجميعالصحيةوالنظافةالصحيالصرف



ن تحقيق المساواة بين الجنسي: الهدف الخامس

وتمكين كل النساء والفتيات
22

هاعليالسيطرةأو/واألراضيملكيةفيالحقوقفيالمساواةللمرأةحقوقيضمنالقانونيإطارتوفرمدى

2015201620172018البيان

مدى توفر إطار القانوني الرسمي 

(ال/ نعم )
نعمنعمنعمنعم

مدى توفر إطار القانوني العرفي 

(ال/ نعم )
نعمنعمنعمنعم

ملكيةفيحقوق الفياملساواةللمرأة(العرفيالقانون ذلكفيبما)القانونياإلطارفيهايكفلالتيالبلداننسبة2-أ-5
عليهاالسيطرةأو/واألراض ي



كفالة توافر المياه وخدمات : الهدف السادس

الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
23

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة 

2015201620172018

100%100%100%100%

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة 6-1-1

مرافق نسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، بما فيها

غسل اليدين بالصابون والمياه 

2015201620172018

100%100%100%100%

يدينالغسلمرافقفيهابماالصحي،الصرفلخدماتالسليمةاإلدارةمنيستفيدون الذينالسكاننسبة6-2-1

واملياهبالصابون 

نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة 

2015201620172018

100%100%100%100%

آمنةبطريقةاملعالجةالصحيالصرفمياهنسبة6-3-1



كفالة توافر المياه وخدمات الصرف : الهدف السادس

مستدامةالصحي للجميع وإدارتها إدارة 
24

مياه سحب المياه العذبة كنسبه من مواد ال: حجم الضغط الذي تتعرض له المياه

المتجددة سنويا  

2015201620172018

230%320%229%247%
المؤسسة القطرية للكهرباء والماء: المصدر

املتاحةالعذبةاملياهمواردمنكنسبةالعذبةاملياهسحب:املياهلهتتعرضالذيالضغطحجم6-4-2

(100–صفر)املائيةللموارداملتكاملةاإلدارةتنفيذدرجة6-5-1

(  100-صفر )درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

2015201620172018

555555-التمكينيةالبيئة 

100100100-المؤسسات والشركات

7987.587.5-أدوات االدارة

858585-التمويل

ة درجة تنفيذ االدارة المتكامل

(100-0)لموارد المياه 
-82%82%82%

المؤسسة القطرية للكهرباء والماء: المصدر



كفالة توافر المياه وخدمات الصرف : الهدف السادس

مستدامةالصحي للجميع وإدارتها إدارة 
25

ة املجتمعات نسبة الوحدات اإلدارية املحلية التي لديها سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة فيما يتعلق بمشارك1-ب-6
املحلية في إدارة خدمات املياه والصرف الصحي

ق بمشاركة نسبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة فيما يتعل

المجتمعات المحلية في إدارة المياه والصرف الصحي 

2015201620172018

100%100%100%100%

.المؤسسة القطرية للكهرباء والماء وهيئة األشغال العامة: المصدر



ورة كفالة حصول الجميع بتكلفة ميس: الهدف السابع

على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
26

نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

2015201620172018

100%100%100%100%

.المؤسسة القطرية للكهرباء والماء وهيئة األشغال العامة: المصدر

نسبة السكان الذين يعتمدون بصورة أولية على الوقود والتكنولوجيا النظيفين

2015201620172018

100%100%100%100%

نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء7-1-1

 على الوقود والتكنولوجيا النظيفين7-1-2
 
نسبة السكان الذين يعتمدون أساسا



كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة : الهدف السابع

والمستدامةعلى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 
27

(مجموع استهالك القطاعات املختلفة من الكهرباء)مؤشر حصة الطاقة املتجددة من مجموع االستهالك النهائي للكهرباء  

القطاع
2015201620172018

(ميجاواط)االستهالك 

-2,474,8892,532,3922,694,696**فاقد النقل والتوزيع

-2,647,0062,641,8012,831,204**استهالك الكهرباء في محطات التوليد

-11,886,69612,026,24911,261,941**استهالك الكهرباء في القطاع صناعي

-24,490,67025,107,91532,095,345**استهالك الكهرباء املنزلي

-39,024,37239,775,96546,188,490(**A)مجموع االستهالكات 

-40,135,34543,459,957.م. غ**إجمالي صافي اإلنتاج املرسل للشبكة

414992604230660745554730**اجمالي انتاج الكهرباء

(  ميجا واط)الطاقة المتجددة المنتجة 

68105( *ميجا واط)الطاقة املتجددة من الشمس 

40404040( *ميجا واط)الطاقة املتجددة من حرق النفايات 

46485045(***B)مجموع الطاقة املتجددة 

 (C( )ميجا واط)خليط استهالك الكهرباء الكلي املتجدد وغير املتجدد 

(A+B***)
39,024,41839,776,01346,188,540-

كهرباء حساب املؤشر حصة الطاقة املتجددة من مجموع االستهالك النهائي لل

(***B/C( )%( )مجموع االستهالكات)من 
0.00%0.00%0.00%-

حصة الطاقة املتجددة من مجموع االستهالك النهائي7-2-1



ورة كفالة حصول الجميع بتكلفة ميس: الهدف السابع

والمستدامةعلى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 
28

2015201620172018

مليون لاير22مليون لاير29مليون لاير26مليون لاير 20

المؤسسة القطرية للكهرباء والماء: المصدر

تحويالتشكلفي،االجنبياالستثمارومبلغاالجماليامللحيالناتجمنكنسبةالطاقةكفاءةمجالفياالستثمارات1-ب-7
املستدامةالتنميةألغراضالالزمةوالتكنولوجيااألساسيةالهياكلتوفيرأجلمنمالية،



إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، : الهدف التاسع

كاراالبتوتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع 
29

جميعفيللالستعماصالحةطريقمنكيلومترينبعدعلىيعيشونالذينالريفالسكاننسبة9-1-1

الفصول

*الفصوللجميعصالحةطرقمنكم2نطاقفييعيشونالذينالسكاننسبة

2015201620172018

100%100%100%100%
ال يوجد ريف في دولة قطر*

جهاز التخطيط واالحصاء: المصدر



جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
30

الئقنسبة سكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو في مساكن غير 11-1-1

فيأوميةرسغيرمستوطناتأوفقيرةأحياءفييعيشونالذينالحضريينسكاننسبة

الئقةغيرمساكن

2015201620172018البيان

%0%0%0%0أحياء فقيرة

%0%0%0%0مستوطنات غير رسمية

%0%0%0%0مساكن غير الئقة

%0%0%0%0المجموع
جهاز التخطيط واالحصاء: المصدر



جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
31

السكانمنشخص100,000كلبينمنالكوارثبسببمباشرةتأثرواومنواملفقوديناملتوفيناألشخاصعدد11-5-1

األساسيةهياكلباللحقتالتيواألضرارالعاملي،اإلجمالياملحليبالناتجاملتصلةاملباشرةاالقتصاديةالخسائر11-5-2
الكوارثبسبباألساسيةبالخدماتلحقتالتياألعطالوعددالحيوية

شخص من 100,000عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تأثروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 

السكان

2015201620172018البيان

0000الوفيات

0000المفقودين

0000المتضررين
وزارة الداخلية: المصدر

ت بالهياكل قيمة الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي، واألضرار التي لحق

األساسية الحيوية وعدد األعطال التي لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث 

2015201620172018البيان

0000قيمة الخسائر

0000عدد األعطال

وزارة الداخلية: المصدر



جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
32

منكاف،ونحعلىنهائيا  تفريغهاويجريبانتظامتجمعالتيللمدنالصلبةالنفاياتنسبة11-6-1

المدينةحسبللمدنالصلبةالنفاياتمجموع

لمدن نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا  على نحو كاف، من مجموع النفايات الصلبة ل

2015201620172018البيان

فريغهاتويجريبانتظامتجمعالتيللمدنالصلبةالنفاياتكمية

(بالطن)كافنحوعلىنهائيا  
7,674,3678,394,7938,156,591-

فريغهاتويجريبانتظامتجمعالتيللمدنالصلبةالنفاياتنسبة

%للمدنالصلبةالنفاياتمجموعمنكاف،نحوعلىنهائيا  
100%100%100%-

وزارة البلدية والبيئة: المصدر



جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
33

في ( 10والجسيمات من الفئة 2.5على سبيل املثال الجسيمات من الفئة )املتوسط السنوي ملستويات الجسيمات 11-6-2
املدن 

جودة الهواء لمستويات الجسيمات الدقيقة

2015201620172018البيان

-طبيعيطبيعيطبيعيpm10زون اسباير

-طبيعيطبيعييأقل من الطبيعpm10جامعة قطر  

-طبيعيطبيعيطبيعيpm10الكورنيش 

.وزارة البلدية والبيئة: المصدر



جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
34

 فضاءتمثلالتيباملدنالسكنيةاملنطقةحصةمتوسط11-7-1
 
العمرحسبللجميع،العاملالستخداممفتوحا

اإلعاقةذوي واألشخاصوالجنس

فينيةالمبالمساحةمجموعمنللجميعالعاملالستخداممفتوحفضاءهيالتيالمساحةحصةمتوسط

2015والجنس،العمرية،الفئةبحسبالمدن،

النسبةالمؤشر

الجنس
20الذكور

7.1اإلناث

الفئات العمرية

4سنة15أقل من 

3.8سنة24-15

19.3سنة فأكثر25

27.1المجموع
ة ما يقابل وزنها ساحتم تحصيص مساحة الفضاء المفتوح على السكان حسب توزيعهم النسبي وفقاً للجنس والفئات العمرية، بحيث تكون حصة كل شريحة سكانية من الم*: 

.الديموغرافي

.2015مسح استخدام االراضي وتعداد عام -جهاز التخطيط واالحصاء: المصدر



جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
35

 الكوارثمخاطرمنللحدوطنيةاستراتيجياتوتنفذتعتمدالتيالبلدانعدد1-ب-11
 
منلحدلِسندايإطارمعتماشيا

2030-2015للفترةالكوارثمخاطر

 الكوارثمخاطرمنللحدمحليةاستراتيجياتوتنفذتعتمدالتياملحليةالحكوماتنسبة2-ب-11
 
االستراتيجياتعمتمشيا

الكوارثمخاطرمنللحدالوطنية

طار مدى اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا  مع إ

ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 

2015201620172018

نعمنعمنعمنعم

.وزارة الداخلية: المصدر

خاطر نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من م

الكوارث تمشيا  مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

2015201620172018

100%100%100%100%
وزارة الداخلية: المصدر



جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
36

قيمة ونسبة المصروفات على مشروع البنية التحتية من صندوق قطر للتنمية بالدوالر االمريكي 

2015201620172018البيان

قيمة مصروفات على مشروع البنية 

(بالدوالر االمريكي)التحتية 
$109,814,904$74,891,394$275,780,231$244,493,375

تحتية نسبة قيمة المصروفات على البنية ال

%من اجمالي المصروفات 
40.90%14.80%40.90%42.00%

.صندوق قطر للتنمية: المصدر

 البلدانأقلإلىاملقدماملخصصاملاليالدعمنسبة1-ج-11
 
الصمودعلىةوالقادر املستدامةاملبانيوتجديدلتشييدنموا

محليةموادتستخدماملوارداستخدامفيبالكفاءةواملتسمة



كفالة وجود أنماط استهالك : الهدف الثاني عشر

وإنتاج مستدامة
37

نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة ونسبة النفايات الخطرة املعالجة حسب نوع املعالجة12-4-2

(سنة/كجم)نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة 

2015201620172018

32.515.422.6-
جهاز التخطيط واالحصاء ، نشرة إحصاءات البيئة : المصدر

جة التوزيع النسبي للنفايات الخطرة المعالجة حسب نوع المعال

2015201620172018المؤشر

-34.229.234.6إعادة تدوير

-1.63.63.3الحرق

-48.140.354.4الطمر

يتم توجيهها 

ألغراض 

اخرى

16.126.97.7-

-100100100المجموع
وزارة البلدية والبيئة وحسابات جهاز التخطيط واالحصاء ، نشرة إحصاءات البيئة : المصدر



كفالة وجود أنماط استهالك : الهدف الثاني عشر

وإنتاج مستدامة
38

تدويرهااملعاداملوادأطنانوعددالوطني،الصعيدعلىالتدويرإعادةمعدل12-5-1

(بالطن)تدويرهاالمعادالنفاياتكمية

2015201620172018

69,748595268-



كفالة وجود أنماط استهالك: الهدف الثاني عشر

وإنتاج مستدامة
39

التثقيفذلكفيبما)املستدامةالتنميةأجلمنالتعليم(2)العامليةاملواطنةتعليم(1)مراعاةتعميممدى12-8-1
الطالبقييمت(د)واملعلمينتدريب(ج)الدراسيةاملناهج(ب)الوطنيةالتربويةالسياسات(أ)في(املناختغيربشأن

(أ):في(المناخبتغيرالمتعلقالتعليمذلكفيبما)المستدامةالتنميةأجلمنالتعليم(2)للمواطنينالشاملتعليم(1)مدىأيإلى

الطالبتقييم(د)والمعلمين؛اعداد(ج)الدراسية؛المناهج(ب)الوطنية؛التعليمسياسات

2015201620172018البيان

اطنين توفير تعليم الشامل للمو

(ال/نعم)

السياسات الوطنية 

للتعليم
نعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمالمناهج الدراسية

نعمنعمنعمنعمتدريب المعلمين

نعمنعمنعمنعمتقييم الطالب

مدى توفير تعليم من أجل 

ذلك بما في)التنمية المستدامة 

(  اخالتعليم في مجال تغير المن

(ال/نعم)

السياسات الوطنية 

للتعليم
نعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمالمناهج الدراسية

نعمنعمنعمنعمتدريب المعلمين

نعمنعمنعمنعمتقييم الطالب



اتخاذ إجراءات عاجلة : الهدف الثالث عشر

للتصدي لتغير المناخ وآثاره
40

يجيات الوطنية الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا  مع االستراتنسبة 

للحد من مخاطر الكوارث 

2015201620172018

100%100%100%100%
وزارة الداخلية: المصدر

شخص100,000كلبينمنالكوارثبسببمباشرةتضررواومنواملفقوديناملتوفيناألشخاصعدد13-1-1

 الكوارثمخاطرمنللحدوطنيةاستراتيجياتوتنفذتعتمدالتيالبلدانعدد13-1-2
 
منلحدلسنداياطارمعتمشيا

2030-2015للفترةالكوارثمخاطر

شخص100,000كلبينمنالكوارثبسببمباشرةتضررواومنوالمفقودينالمتوفيناألشخاصعدد

2015201620172018المؤشر

0000الوفيات

0000المفقودين

0000المتضررين



اتخاذ إجراءات عاجلة : الهدف الثالث عشر

للتصدي لتغير المناخ وآثاره
41

 تماشالكوارثمخاطرمنللحدمحليةاستراتيجياتوتنفذتعتمدالتياملحليةالحكوماتنسبة13-1-3
 
معيا

الكوارثمخاطرمنللحدالوطنيةاالستراتيجيات

غير المناخ، السياسات واالستراتيجيات التي تزيد من قدرة الدولة على التكيف مع اآلثار الضارة لت

وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة 

2015201620172018المؤشر

مدى قدرة المؤسسات على 

ها التكيف مع التكنولوجيا ونقل

(ال/نعم)

نعمنعمنعمنعم

ع مدى قدرة األفراد على التكيف م

(ال/نعم)التكنولوجيا ونقلها 
نعمنعمنعمنعم

مدى توفر خطط تطويرية لبناء

قدرات المؤسسات واألفراد 

لها للتكيف مع التكنولوجيا ونق

(ال/نعم)

نعمنعمنعمنعم



اتخاذ إجراءات عاجلة : الهدف الثالث عشر

للتصدي لتغير المناخ وآثاره
42

عدد البلدان التي أدمجت التخفيف من تغير املناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار املبكر في مناهج 13-3-1
التعليم االبتدائي والثانوي والعالي

مناهجيفالمبكرواإلنذارأثرهمنوالحدمعه،والتكيفالمناخ،تغيرمنالتخفيفأدمجتالتيالتدابير

والعاليوالثانوياالبتدائيالتعليم

2015201620172018المؤشر

نعمنعمنعمنعمالمرحلة االبتدائية

نعمنعمنعمنعمالمرحلة االعدادية

نعمنعمنعمنعمالمرحلة الثانوية

نعمنعمنعمنعمالتعليم العالي



اتخاذ إجراءات عاجلة : الهدف الثالث عشر

للتصدي لتغير المناخ وآثاره
43

والتخفيفلتكيفاتدابيرتنفيذعلىوالفرديةوالهيكليةاملؤسسيةقدرتهاتعزيزعنأبلغتالتيالبلدانعدد13-3-2
االنمائيةوالتدابيرالتكنولوجياونقل

غير المناخ، السياسات واالستراتيجيات التي تزيد من قدرة الدولة على التكيف مع اآلثار الضارة لت

وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة

2015201620172018المؤشر

مدى قدرة المؤسسات على 

لها التكيف مع التكنولوجيا ونق

(ال/نعم)

نعمنعمنعمنعم

مدى قدرة األفراد على التكيف

(ال/نعم)مع التكنولوجيا ونقلها 
نعمنعمنعمنعم

اء مدى توفر خطط تطويرية لبن

قدرات المؤسسات واألفراد 

قلها للتكيف مع التكنولوجيا ون

(ال/نعم)

نعمنعمنعمنعم



حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية : الهدف الرابع عشر

واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
44

جدول 
(2016)لعامالموقعبحسبالقطريةالساحليةالمياهفيالطبيعيةالمغذياتتركيز

المنطقة

درجة الملوحة 

وحدات )

الملوحة 

(العملية

درجة 

الحموضة
(لتر/مليغرام)نترات (رلت/ مليغرام)نتريت 

/  ممليغرا)سليكات

(لتر

فوسفات 

(لتر/مليغرام)

مجموع المواد 

ة الصلبة العالق

(لتر/ميليغرام)

الحد االقصى المسموح

به
33 - 456.5 - 8.335.0100.0900.030.030.0

7.91.615.980.95.214.6...خور العديد

44.28.11.19.119.65.212.2مسيعيد

12.5...1.433.568.9...41.1الوكرة

11.1...42.38.01.426.2136.0راس بوفنطاس

8.9...42.88.01.435.6262.0الدوحة

42.28.17.114.528.05.09.2الخور

13.7...42.78.21.415.258.4الذخيرة

12.9...8.00.65.710.0...راس لفان

12.9...42.58.11.524.821.0راس ركن

8.14.269.2141.75.717.5...دخان

16.8...8.02.111.694.0...سلوى

الطافيةالبالستيكيةاملخلفاتوكثافةالساحليةاملناطقفياملغذياتفرطمؤشر14-1-1



حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية : الهدف الرابع عشر

واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
45

مؤشر فرط املغذيات في املناطق الساحلية وكثافة املخلفات البالستيكية الطافية14-1-1

(  بالطن)كمية المخلفات وأنقاض المياه البحرية حسب نوع المخلفات

المجموعمخلفات زيوتمخلفات شواطئمخلفات خشبالسنة

2012508001,1001,950

2013457001,0501,795

2014655501,2001,815

2015405001,6002,140

2016…3650…3650

2017…3650…3650



حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية : الهدف الرابع عشر

واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
46

كولوجيةاإليالنظمعلىقائمةنهجباستخدامتدارالتيالوطنيةالحصريةاالقتصاديةاملناطقنسبة14-2-1

2015201620172018

100%100%100%100%



حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية : الهدف الرابع عشر

واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
47

تقياس متوسط الحموضة البحرية في مجموعة متفق عليها من محطات تمثيلية ألخذ العينا14-3-1

متوسط الحموضة البحرية مقاسة بحدود متفق عليها من محطات ممثلة ألخذ العينات

2010201420162017المنطقة

8ND87.7خور العديد

7.86.58.18.1مسيعيد

7.97.2NM8.1الوكرة

7.86.88NMبوفنطاسراس 

7.8ND88الدوحة

ND8.17.8-الخور

ND8.17.8-الذخيرة

ND87.9-راس لفان

7.7ND8.17.8راس ركن

8.17.9--دخان

7.97.8--سلوى
NM  : لم يتم قياسه.

ND: غير مكشف عنه.

.8.3-6.5هو الحموضهلمتوسط 2005لسنة ( 3)الحد المسموح االقصى به وفقا للقانون القطري رقم 

.وزارة البلدية والبيئة: المصدر



حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية : الهدف الرابع عشر

واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
48

 املستدامةاملستوياتضمناملوجودةالسمكيةاألرصدةنسبة14-4-1
 
بيولوجيا

نسبة االرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا  

2015201620172018

688059-

.وزارة البلدية والبيئة: المصدر



حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية : الهدف الرابع عشر

واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
49

نطاق املناطق املحمية مقابل املناطق البحرية14-5-1

2015201620172018المؤشر

2720720720720المساحة كم

تعلق نسبة تغطية المناطق المحمية فيما ي

بالمناطق البحرية
6.36.36.36.3

.وزارة البلدية والبيئة: المصدر



حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية : الهدف الرابع عشر

واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
50

بحقوق رفيعتمؤسس ي/سياساتي/تنظيمي/قانونيإطارتطبيقمدىفيالبلدانتحرزهالذيالتقدم1-ب-14
الحقوق تلكويحميالبحريةاملواردإلىالوصول فيالصغيرةاألسماكمصائد

فيالصغيرةماكاألسمصائدبحقوقيعترفمؤسسي/سياساتي/تنظيمي/قانونيإطارتطبيقمدىفيالبلدانتحرزهالذيالتقدم

الحقوقتلكويحميالبحريةالمواردإلىالوصول

2015201620172018

نعمنعمنعمنعم



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز : الهدف الخامس عشر

حر، استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التص

ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
51

(2015و2010)2كمالمنجروفمساحة 

20102015

7,319

جهاز التخطيط واالحصاء-شبكة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

اليابسةمساحةمجموعمنكنسبةالغاباتمساحة15-1-1



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز : الهدف الخامس عشر

استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
52

(2005)(2كم)التدهورمستوىحسبالمتدهورةاألراضيمساحة

2005البيان

10,619مجموع مساحة األراضي المتدهورة

275يؤثر تدهور األراضي على مستوى معتدل فوق المتوسط

2,797تدهور األراضي يؤثر على مستوى أقل من المتوسط

5,696يؤثر تدهور األراضي قليال فوق مستوى المتوسط

802يؤثر تدهور األراضي قليال دون المستوى المتوسط

833يؤثر تدهور األراضي بقوة فوق مستوى المتوسط

216يؤثر تدهور األراضي تأثيرا قويا دون المستوى المتوسط

اليابسةمساحةمجموعإلىاملتدهورةاألراض ينسبة15-3-1



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز : الهدف الخامس عشر

استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
53

مؤشر القائمة الحمراء

2015201620172018البيان

مؤشر القائمة 

الحمراء
0.840.840.83-

الجبليالبيولوجيللتنوعاملهمةاملواقعمناملحميةللمناطقمحسوبةالتغطية15-4-1

الجبلياألخضرغطاءمؤشر15-4-2

مؤشر القائمة الحمراء15-5-1

الينطبق على دولة قطر

الينطبق على دولة قطر



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز : الهدف الخامس عشر

استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
54

2015)مشروعغيرنحوعلىبهااالتجارأوصيدهاجرىالتيبها،جراالمتالبريةاألحياءنسبة

(2016و

20152016البيان

األحياء البرية المتاجرة بها

27044299بطريقة قانونية

910بطريقة غير قانونية

27134309المجموع

%0.2%0.3%نسبة األحياء البرية المتاجرة بها غير قانونية

مشروعغيرنحوعلىبهااالتجارأوصيدهاجرى التيبها،املتاجرالبريةاألحياءنسبة15-7-1



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز : الهدف الخامس عشر

استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
55

الغريبةاألنواعإدخالملنعكافيةمواردوتخصصصلة،ذاتوطنيةتشريعاتتعتمدالتيالبلداننسبة15-8-1
مراقبتهاأواإليكولوجيةالنظمإلىالغازية

لى النظم مدى توفر تشريعات وطنية ذات صلة، وتخصص موارد كافية لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إ

اإليكولوجية أو مراقبتها

2015201620172018المؤشر

بة تشريعات وطنية ذات الصلة بمراق

(ال/نعم)األنواع الغريبة المجتاحة 
نعمنعمنعمنعم

اتاحة األموال الالزمة لألجراء المتبع

(ال/نعم)
نعمنعمنعمنعم



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز : الهدف الخامس عشر

استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
56

بها، التي جرى صيدها أو االتجار بها على نحو غير مشروعاملتاجر نسبة األحياء البرية 1-ج-15

مشروعغيرنحوعلىبهااالتجارأوصيدهاجرىالتيبها،جراالمتالبريةاألحياءنسبة

201520162017البيان

األحياء البرية المتاجرة

بها

270442992840بطريقة قانونية

بطريقة غير قانونية
910

3

271343092843المجموع

%0.2%0.3%ةنسبة األحياء البرية المتاجرة بها غير قانوني
0.1%



لحسن إستماعكمشكراً 


