
مؤشرات : 5الجلسة الفنية 
11و8الهدف 

دولة قطر-جهاز التخطيط واالحصاء
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المحتويات
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المقدمة

 نظرة عامة على التقدم المحرز لدولة قطر في اهداف التنمية

المستدامة

البيانات الوصفية

مصادر البيانات

 حالة المؤشرات للهدف الثامن والحادي عشر



املقدمة

ت اللجنة اإلحصائية في األمم املتحدة قائمة األهداف والغايات واملؤشرات لخط، 2016يناير 1ي ف ة التنمية أقرَّ
2030املستدامة لعام 

جهودالحشدعلىاألهدافهذهأعينهانصبواضعةاملقبلةعشرالخمسةالسنواتخاللالبلدانوستعمل
غاية169الغاياتوعددهدف17املستدامةالتنميةمؤشراتأهدافعددتحقيقها،بلغنحو

(املكررةاملؤشراتمع)مؤشر244املؤشراتوعدد

(املكررةاملؤشراتبدون )مؤشر232و.
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مصادر البيانات
4

مصادر البيانات

تعداد ومسوح

مسوح متخصصه
تعداد

سنوات10كل 

سجالت ادارية 
للجهات المنتجة 

للبيانات



دورية البيانات
5

 السنوية:

معظم املسوح اإلقتصادية واملسوح األسرية.

 للجهات املصدريةاإلدارية السجالت.

 من مسح دخل ونفقات األسرة تزامن مسح استخدام الوقتكل خمس سنوات.

 من التعداد العامكل عشر سنوات.

 والتطويرمن مسح البحث العلمي سنتين كل.

غير محدده الدورية ، مسح العنقودي املتعدد املؤشرات.

غير محددة الدورية مسح استخدام االراض ي



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



أهداف التنمية املستدامة لدولة قطرحالة مؤشرات 
2018بيانات 
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2018املستهدفة لبيانات املؤشرات 

2018املستهدفةاملؤشراتاجماليمن%78املتوفرةاملؤشراتنسبةبلغت
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تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

في دولة قطر
10

 2018في عام

2016تم نشر تقرير مؤشرات اهداف التنمية المستدامة لبيانات 



تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

في دولة قطر
11

 2018والتقرير الثاني في مرحلة المراجعة لبيانات

غاياتوأهدافتحقيقفيالمحرزالتقدمرصدإلىالتقريرويهدف

قواعدفيالوطنيةالبياناتوتحديث،2030المستدامةالتنمية

وطنيمرجعإعدادعلىعالوةالدولية،والهيئاتالمنظمات

كيلالمختلفة،التنمويةالسياساتوواضعيالقرارلصانعي

فيالتقدمإلحرازالمطلوبةاإلجراءاتتحديدعلىيساعدهم

جازاتإنمنتحقيقهتملماتقييموإعدادالمستدامةالتنميةمجاالت

.(2022-2018)الثانيةالوطنيةالتنميةاستراتيجيةتطبيقعند



نشر البيانات على موقع جهاز التخطيط واالحصاء
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https://www.psa.gov.qa/ar/knowledge1/Publications/Pages/Sustainable.aspx

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


2030قاعدة مؤشرات اهداف التنمية المستدامة 

وفقاً قاعدة بيانات االمم المتحدةلدولة قطر
13
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4جلسة فنية رقم 

لهدف الثامن والحادي عشرل



مصادر البيانات
15

السجالت االدارية

 (سنويا)وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية

 (سنويا)مصرف قطر المركزي

 (سنويا)وزارة الداخلية

 (سنويا)وزارة البلدية والبيئة

 ية فصل المجموعة االحصائية الحسابات القوم-جهاز التخطيط واالحصاء
(سنويا)

تعداد/ مسوح ميدانية

 (سنوات10كل )2015تعداد العام

 (غير محدد الدورية)2015مسح استخدام االراضي

 (سنوي–ربع سنوي )مسح القوى العاملة



حالة المؤشرات
16
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نستعرض بعض المؤشرات



تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام،: الهدف الثامن

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

18

النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحدمعدل 8-1-1

201520162017البيان

248505236577230917الناتج المحلي االجمالي الحقيقي لكل فرد

معدل النمو السنوي
-5.86%

(2014-2015)

-4.80%

(2015-2016)

-2.39%

2016-2017



تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام،: الهدف الثامن

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

19

النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عاملمعدل 8-2-1

201520162017البيان

الناتج المحلي االجمالي لكل فرد 

(ق.ر)عامل 
310122301729306280

ي معدل النمو السنوي للناتج المحل

االجمالي لكل فرد عامل

-10.7

(2014-2015)

--2.71

(2015-2016)

1.51%

-2016) 2017

ائد نتيجة النخفاض الطلب على النفط وتدني عو%( 2.71-)بلغ 

ثم قطاع الهايدركربون، مما أثر على الناتج المحلي اإلجمالي، ومن

النفط على معدل نمو الناتج المحلي للفرد العامل، ومع تحسن أسعار

%(  1.5)حقق نمواً موجباً تخطى 2017والغاز عام 



تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام،: الهدف الثامن

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

20

العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية حسب الجنسنسبة 8-3-1

2015201620172018

0000

.مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة-جهاز التخطيط واالحصاء : املصدر



تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام،: الهدف الثامن

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

21

الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين حسب الوظيفة والعمر متوسط 8-5-1

واألشخاص ذوي اإلعاقة

.مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة-جهاز التخطيط واالحصاء : املصدر

الجنسحسب(فأكثرسنة15)بأجرللمشتغلين(القطريباللاير)الشهرياألجرمتوسط

(2012-2018*)

2015201620172018النوع

11,03411,16611,56011,571الذكور

9,4069,8459,96010,034االناث

10,56810,79311,09911,121المجموع



تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام،: الهدف الثامن

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

22

البطالة، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقةمعدل 8-5-2

2015201620172018البيان

0.10.10.10.1الذكورالجنس

0.80.70.60.4اإلناث

0.60.10.10.1المجموع

الجنسية

0.80.40.30.2قطريين

0.10.10.10.1غير قطريين

0.40.20.20.1ذكور قطريين

1.50.70.60.3اناث قطريات

0.00.10.10.0ذكور غير قطريين

0.70.70.60.5اناث غير قطريات

.مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة-جهاز التخطيط واالحصاء : املصدر



تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام،: الهدف الثامن

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع
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خارج دائرة التعليم والعمالة ( سنة24سنة و15الذين تتراوح أعمارهم بين ) الشباب نسبة 8-6-1

والتدريب الشباباجماليمنوالتدريبوالعمالةالتعليمدائرةخارج(سنة24وسنة15بينأعمارهمتتراوحالذين)الشبابنسبة

2015201620172018

3.22.22.32.3

.مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة-جهاز التخطيط واالحصاء : املصدر



تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام،: الهدف الثامن

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع
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سنة والمنخرطين في سوق عمل 17سنوات و 5األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين نسبة 8-7-1

األطفال وعددهم حسب الجنس والعمر

20152016البيان
20172018

0000عدد

%0%0%0%0النسبة

.مسح القوى العاملة بالعينة، سنوات مختلفة-جهاز التخطيط واالحصاء : املصدر

تبلغ تشير المعطيات اإلحصائية بأن دولة قطر خالية تماماً من عمالة األطفال، حيث

ً 17-5)نسبة األطفال  -2012)المنخرطين في سوق العمل صفراً طيلة الفترة ( عاما

م تحقيقها ، وهذا يعني بأن الغاية المتعلقة بإنهاء عمل األطفال بمختلف أشكاله قد ت(2018

رين، قبل الموعد المحدد بعشر سنوات، حيث تحضر التشريعات القطرية عمل القاص

ال يجوز تشغيل من لم "2004لعام ( 14)من قانون العمل رقم ( 86)حيث تشير المادة 

كن يبلغ السادسة عشر من العمر في أي عمل من األعمال، واليسمح له بدخول أي من أما

".العمل
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ع في معدالت إصابات العمل المميتة وغير المميتة حسب نوالتواتر 8-8-1

جنس المهاجرين ووضعهم

الجنسحسبوالقاتلةالمهنيةاإلصاباتعدد

2015201620172018البيان

إصابة بلغية 

ومتوسطة

580487440...الذكور

476...اإلناث

584494446...المجموع

الوفيات

243511121الذكور

0062اإلناث

2435117123المجموع

.غير متوفر...: 
.وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية: املصدر
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والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع
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ناداً است( حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية)امتثال البلدان لحقوق العمل مستوى 8-8-2

إلى نصوص منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية، حسب الجنس ووضع المهاجرين

له ، وفص(التنظيمات العمالية)م، في فصله الثاني عشر بشأن 2004لسنة 14تم النص في قانون العمل رقم 

راطات وتنظيم ، على آليات واشت(اللجان المشتركة والتفاوض الجماعي واالتفاقات المشتركة)الثالث عشر بشأن 

مع منظمة العمل ( 2020-2018)وقعت دولة قطر اتفاقية التعاون الفني الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، 

المنعقد بجنيف حيث تتضمن خطة 331الدولية خالل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته 

مشاريع 6المتعلق بإعطاء صوت للعمال في سبيل ذلك سيتم تنفيذ ( 5)التعاون على عدة أهداف منها الهدف 

-:وهي 

تحسين األليات الوطنية لتقديم الشكاوى بالنسبة للعمال 5-1

ذلك المتابعة بما في, تكوين دعم من منظمة العمل الدولية للعاملين لتقديم الشكاوى من خالل االلية الوطنية5-2

بهدف ضمان المعاملة السريعة والعادلة وتجنب االنتقام 

إنشاء لجان عمالية مشتركة 5-3

لمطلوبة وخاصة فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والوثائق ا, توعية العمال الوافدين حقوقهم والتزاماتهم 5-4

ومختلف المواضيع اإلجرائية األخرى 

تحسين التشريعات وأداء لجان العمال 5-5

العمل القيام بحملة وطنية للتوعية بشأن الحقوق في العمل وبناء القدرات لجميع العاملين وأصحاب5-6

والمسؤولين الحكوميين المعنيين في قطر  
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( ب)شخص بالغ، و 100,000عدد فروع المصارف الجارية لكل ( أ)8-10-1

شخص بالغ100,000عدد أجهزة الصرف اآللي لكل 

2015201620172018البيان

البنوك 

التجارية

42.336.232.629.1عدد الفروع للبنوك التجارية

ATM193.8188.7177.8169.2عدد االت الصرف االلي 

البنوك 

االسالمية

15.013.313.313.4عدد الفروع للبنوك االسالمية

ATM91.687.883.180.9عدد االت الصرف االلي 

البنوك 

االجنبية

3.52.82.62.3عدد الفروع للبنوك االجنبية

ATM11.811.410.58.8عدد االت الصرف االلي 

اجمالي 

البنوك

 48.5 52.3 60.8اجمالي البنوك
44.8 

 258.9 271.4 287.9 297.1اجمالي الصراف االلي
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ها استراتيجية وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء بوصف1-ب-8

قائمة بذاتها أو عنصراً من استراتيجية وطنية للتشغيل

2015201620172018البيان

يد مدى وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة ق

فها التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء بوص

جية استراتيجية قائمة بذاتها او عنصرا من استراتي

(ال/ نعم)وطنية للتشغيل 

نعمنعمنعمنعم

تصميم وتنفيذ سياسات توظيف الشباب وذلك من 2020-2018تتضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 

جيع الشباب  وتش, وتطوير البرامج المحفزة الستقطاب الشباب لالبتعاث , خالل وضع خطة استراتيجية للموارد البشرية 

ري وربط مخرجات  التعليم باحتياجات سوق العمل القط.القطري على ريادة االعمال وإيجاد فرص للباحثين عن عمل 

ف واستراتيجية وطنية للموارد البشرية للدولة مع إعطاء األولوية للجهات ذات الوظائ, باألخص الجهات الحكومية 

المركزية

2020-2018استراتيجية التنمية الوطنية الثانية .  1

خطة االبتعاث الحكومي. 2

خطو توطين الوظائف في القطاع الخاص.  3

2004لسنة 14قانون العمل القطري.  4

2.16لسنة ( 15)قانون الموارد البشرية المدنية .  5



جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
29

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
30

خطيط المدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر في تنسبة 11-3-2

المناطق الحضرية، ويعمل بانتظام ويدار بطريقة ديمقراطية

2015201620172018البيان

%100%100%100%100المؤشر



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
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ً تفريغهاويجريبانتظامتجمعالتيللمدنالصلبةالنفاياتنسبة11-6-1 منكاف،ونحعلىنهائيا

المدينةحسبللمدنالصلبةالنفاياتمجموع

2015201620172018البيان

فريغهاتويجريبانتظامتجمعالتيللمدنالصلبةالنفاياتكمية

 ً (بالطن)كافنحوعلىنهائيا
7,674,3678,394,7938,156,5915,946,811

فريغهاتويجريبانتظامتجمعالتيللمدنالصلبةالنفاياتنسبة

 ً %للمدنالصلبةالنفاياتمجموعمنكاف،نحوعلىنهائيا
100%100%100%

100%

وزارة البلدية والبيئة: المصدر

جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
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جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

2.5على سبيل المثال الجسيمات من الفئة )السنوي لمستويات الجسيمات المتوسط 11-6-2

في المدن ( 10والجسيمات من الفئة 

الدقيقةالجسيماتلمستوياتالهواءجودة

201520162017البيان

طبيعيطبيعيطبيعيpm10زوناسباير

أقل من pm10قطرجامعة

الطبيعي

طبيعيطبيعي

طبيعيطبيعيطبيعيpm10الكورنيش

.وزارة البلدية والبيئة: املصدر
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جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

2.5على سبيل المثال الجسيمات من الفئة )السنوي لمستويات الجسيمات المتوسط 11-6-2

في المدن ( 10والجسيمات من الفئة 

في محطة اسباير زون2017املتوسط الشهري ملؤشر ملوثات الهواء للجسيمات الدقيقة 
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جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

2.5على سبيل المثال الجسيمات من الفئة )السنوي لمستويات الجسيمات المتوسط 11-6-2

في المدن ( 10والجسيمات من الفئة 
في محطة جامعة قطر2017املتوسط الشهري ملؤشر ملوثات الهواء للجسيمات الدقيقة 
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جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

2.5على سبيل المثال الجسيمات من الفئة )السنوي لمستويات الجسيمات المتوسط 11-6-2

في المدن ( 10والجسيمات من الفئة 
في محطة الكورنيش2017املتوسط الشهري ملؤشر ملوثات الهواء للجسيمات الدقيقة 
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 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

قاً للجنس تم تحصيص مساحة الفضاء المفتوح على السكان حسب توزيعهم النسبي وف*: 

نها والفئات العمرية، بحيث تكون حصة كل شريحة سكانية من المساحة ما يقابل وز

.الديموغرافي

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

جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
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 فضاءتمثلالتيباملدنالسكنيةاملنطقةحصةمتوسط11-7-1
 
العمرحسبللجميع،العاملالستخداممفتوحا

اإلعاقةذوي واألشخاصوالجنس

جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

المباني العمرانية

النسبة المئوية للمساحات 

المفتوحة في المناطق 

العامة إلى إجمالي 

المساحة العمرانية

إجمالي مساحة 

المناطق المفتوحة 

(2كم) العامة 

عدد السكان 

ضمن النطاق 

الجغرافي 

مجموع المباني 

(2كم)العمرانية 

 170.47 587,058 40.08 23.51الدوحة

 308.50 969,880 103.04 33.00الريان

 134.06 253,184 34.50 25.73الوكرة

 207.30 130,269 49.64 23.95أم صالل

الخور
25.00 6.12 

92,615 
24.11 

 9.99 6,053 2.47 25.00الشمال

 1.71 6,749 0.56 32.00دخان

مسيعيد
15.00 6.69 

37,662 
45.35 

 26.87 1,338 7.55 28.00لوسيل

 27.29 132,388 7.98 29.24الشيحانية

 955.65 2,217,196 258.63 27.06المجموع 
.2015مسح استخدام االراضي وتعداد عام -جهاز التخطيط واالحصاء:المصدر
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جعل المدن والمستوطنات البشرية : الهدف الحادي عشر

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

، ضحايا التحرش البدني أو الجنسي بحسب العمر، والجنسنسبة 11-7-1

قةووضع األشخاص ذوي االعاقة، ومكان حدوثه خالل االثني عشر شهراً الساب
2015201620172018البيان

790918907782عدد ضحايا التحرش البدني او الجنسي

32.….….…15من اقل

1931622931-15الفئة العمرية

20-24991029786

25-29173209174124

30-34160183195150

35-39111137161146

40-44899210490

45-4958606655

50-5435373432

55-5917201721

60-64106158

65+3697

4460غير مبين

790918907782المجموع

413455479445مكان سكنمكان حدوث العنف

93417بر

166234197160شارع

18302923مدرسة

184196198137اخرى

790918907782المجموع
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 الكوارثمخاطرمنللحدوطنيةاستراتيجياتوتنفذتعتمدالتيالبلدانعدد1-ب-11
 
منلحدلِسندايإطارمعتماشيا

2030-2015للفترةالكوارثمخاطر

 الكوارثمخاطرمنللحدمحليةاستراتيجياتوتنفذتعتمدالتياملحليةالحكوماتنسبة2-ب-11
 
االستراتيجياتعمتمشيا

الكوارثمخاطرمنللحدالوطنية

طر مدى اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشياً مع إطار ِسنداي للحد من مخا

الكوارث 

2015201620172018

نعمنعمنعمنعم

.وزارة الداخلية: المصدر

الستراتيجيات نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع ا

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



لحسن إستماعكمشكراً 
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