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 مقدمة

من  هدفا  يستعرض التقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ويقيس سبعة عشر 

صدر أول تقرير للتنمية المستدامة في عام اقتصادية. وبيئية، و متنوعة ما بين اجتماعية،األهداف ال

التي  ل الزمنية للمؤشراتسعداد هذا التقرير استكماال  للسالإيأتي ويحدث بشكل سنوي؛ حيث  م2018

؛ الهيئة العامة لإلحصاء بإصدار تقرير لقياس مؤشرات التنمية المستدامة كل عام تقومو ،تم قياسها

    .مؤشرات التنمية المستدامة المحرز فيالتقدم  لرصد

تنوعت مصادر قد وونشر المؤشرات التي توفرت بياناتها؛  قياستم من خالل هذا التقرير و

التي يتم  الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة لإلحصاء وبيانات السجالت اإلداريةالبيانات بين المسوح 

بل المنظمات الدولية الحاضنة ألهداف حسابها والتأكد من مطابقتها للبيانات الوصفية المعتمدة من ق  

مع التوصيات أن يتم نشر بياناتها بما يتوافق على حيث تحرص الهيئة العامة لإلحصاء  ،التنمية المستدامة

ومساعدة متخذي القرار  ،بهدف تكوين نموذج موحد للمقارنة بين الدول ،الوطنية واإلقليمية والدولية

، وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين في تقييم البرامج التي تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة

  هدفها هذه المؤشرات.وتسهيل عملية تكوين تصور حول التقدم في شتى المجاالت التي تست

ومن منطلق التوصيات اإلحصائية الدولية التي تحث على مساهمة مراكز اإلحصاءات الوطنية بأن 

 ،فقد تم إدراج تعاريف المؤشرات المقاسة، وطريقة الحساب ،يتم إتاحة البيانات اإلحصائية للمستخدمين

 الدولية.  واستعراض معايير التصنيف

المستمرة على المنهجيات وآليات الحساب من قبل المنظمات الحاضنة وبناء  على التغيرات 

تعتير  ؛وبناء  على التحديثات التي ترد الهيئة العامة لإلحصاء من قبل الجهات المزودة بالبيانات ،لألهداف

 .2020البيانات الواردة في هذا التقرير هو آخر نسخة محدثة لعام 

تتقدم بالشكر الجزيل لشركاء العمل من وزارات وهيئات؛ لما أبدوه ويسر الهيئة العامة لإلحصاء أن 

تأمل أن توفر هذه المؤشرات المتطلبات الوطنية ، ومن تعاون واستجابة في تقديم البيانات المطلوبة

  واإلقليمية والدولية. 
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 منهجية مؤشرات الهدف األول

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

نسبة السكان  1.4.1 المؤشر 

الذين يعيشون في أسر 

معيشية يمكنها الحصول على 

 الخدمات األساسية

 

 المؤشر نسبة الوصول إلىيقيس 

الخدمات األساسية التي تلبي 

بما ، االحتياجات األساسية البشرية

في ذلك مياه الشرب والصرف 

الصحي والطاقة وجمع النفايات 

 والتعليم وتكنولوجيا المعلومات

عدد األشخاص الذين يمكنهم )

الوصول إلى جميع الخدمات 

 100السكان( *  إجمالياألساسية / 

عدد األشــخاص  1.5.1 المؤشر

ومن  ،المتوفين والمفقودين

تضــرروا مباشــرة بسبب 

 100,000الكوارث من بين كل 

 شخص

يقيس هذا المؤشر عدد الوفيات أو 

الذين تأثروا بشكل والمفقودين، و

من  100000مباشر بالكوارث لكل 

 السكان.

 

مؤشر المصابين = )عدد المصابين / 

  100,000السكان( *  إجمالي

مؤشر المتوفين = )عدد المتوفين / 

 100,000السكان( *  إجمالي

الخسائر  1.5.2 المؤشر

االقتصادية المباشرة نتيجة 

الكوارث كنسبة من الناتج 

 جماليالمحلي اإل

يقيس هذا المؤشر نسبة الخسارة 

االقتصادية المباشرة المنسوبة 

 .جماليللكوارث إلى الناتج المحلي اإل

االقتصادية / الناتج )الخسائر 

 100( * جماليالمحلي اإل

عدد الدول  1.5.3المؤشر 

التي تتبنى وتنفذ 

استراتيجيات وطنية للحد من 

مخاطر الكوارث بما يتماشى 

( للحد من Sendaiمع إطار )

 2030-2015مخاطر الكوارث 

يشير المؤشر إذا ما كان لدى الدولة 

استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر 

 (Sendaiإطار )الكوارث بما يتوافق مع 

هل يوجد لدى الدولة استراتيجيات 

وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما 

 ؟(Sendaiمع إطار )يتوافق 

 اإلنفاقنسبة a.2.1  المؤشر

الحكومي على الخدمات 

األساسية )التعليم والصحة 

والحماية االجتماعية( من 

 .الحكومي اإلنفاق إجمالي

الحكومي على  اإلنفاق إجمالي

التعليم والصحة كنسبة مئوية من 

 .الحكومي اإلنفاق إجمالي

الصحة + على التعليم اإلنفاق)

 اإلنفاقالحماية االجتماعية / +

 100الحكومي( *
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  :التي تم قياسها مؤشرات الهدف األول

 

كفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول  (1.4)الغاية 

 ،على الموارد االقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية، وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف فيها

وغير ذلك من الحقوق المتعّلقة بأشكال الملكية األخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا 

 م.2030الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 

 الحصول على الخدمات األساسيةالذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها  نسبة السكان 1.4.1المؤشر

 1.1)جدول )

 2019-2018-2017لألعوام  ،يحصلون على الخدمات األساسيةو يعيشون في أسر معيشية الذين نسبة السكان

 2019 2018 2017 الخدمة

 100 100 100 التعليم %

 99.7 99.8 99.8 المياه اآلمنة %

 100 100 99.9 الكهرباء %

 100 100 100 االتصاالت %

 100 100 100 الصرف الصحي %

 100 100 100 جمع النفايات المنزلية %

 .المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

ة قاسيبناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأّثرهم بالظواهر ال (1.5الغاية )

 م.2030واالجتماعية والبيئية، بحلول عام المتصلة بالمناخ وغيره من الهزات والكوارث االقتصادية 

 100,000األشــخاص المتوفين والمفقودين ومن تضــرروا مباشــرة بسبب الكوارث من بين كل  عدد 1.5.1المؤشر 

 .شخص

 (1.2جدول )

 (2019-2015)لألعوام  100,000لكل  المخاطر الطبيعيةبسبب  والمصابيناألشخاص المتوفين 

 الجنس

2015 2016 2017 2018 2019 

 نوالمصاب نوالمتوف نوالمصاب نوالمتوف نوالمصاب نوالمتوف نوالمصاب نوالمتوف نوالمصاب نوالمتوف

 0.13 0.13 0.47 0.28 0.19 0.21 0.62 0.45 1.72 0.76 ذكور

 0.06 0.03 0.05 0.02 0.04 0.01 0.21 0.22 0.62 0.18 إناث

جمالياإل  0.51 1.25 0.36 0.45 0.13 0.13 0.17 0.29 0.09 0.10 

 .الهيئة العامة لإلحصاء أعداد السكان ،المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني
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 جماليالخسائر االقتصادية المباشرة نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج المحلي اإل 1.5.2 المؤشر 

 (1.3جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،جمالياإلكنسبة من الناتج المحلي الطبيعية نتيجة الكوارث  الخسائر االقتصادية

 .لإلحصاءالهيئة العامة ( GDP)، المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني

 

عدد الدول التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى مع إطار  1.5.3المؤشر 

(Sendaiللحد من مخاطر الكوارث ) 2030-2015 

  .المصدر: وحدة المخاطر الوطنية

 

كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بوسائل منها التعاون اإلنمائي المعّزز، من أجل تزويد ( a.1الغاية )

، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ برامج  البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا 

 .إلى القضاء على الفقر بجميع أبعادهوسياسات ترمي 

 إجماليالحكومي على الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية االجتماعية( من  اإلنفاقنسبة  a.2.1المؤشر 

 الحكومي اإلنفاق

 (1.4جدول )

 اإلنفاق إجمالي من التنمية االجتماعية(و)التعليم، الصحة،  الحكومي على الخدمات األساسية اإلنفاقنسبة 

 2019-2018-2017لألعوام  ،الحكومي

 المصدر: وزارة المالية

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

نتيجة  نسبة الخسائر االقتصادية

الكوارث كنسبة من الناتج المحلي 

)%( جمالياإل  

0. 00015 0. 000092 0.000077 0.000035 0.000029 

بل فريق وطني تحت إدارة من ق  م  2017تم إصدار مسودة االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث عام 

تم إنشاء لجنة وطنية لمراجعة  م2019وبناء على توصية مجلس المخاطر الوطنية عام  ،الدفاع المدنيمجلس 

االستراتيجية برئاسة وحدة المخاطر الوطنية وعضوية ممثلين من عدة وزارات للعمل على تحديثها وتطويرها 

 مة مع متطلبات األمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.ءبحيث تضمن الموا

 2019 2018 2017 المؤشر

 الحكومي على الخدمات األساسية اإلنفاقنسبة 

  )%( االجتماعية(التنمية و)التعليم، الصحة، 
37 36 37 
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 الهدف الثاني القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي واألغذية المحسنة وتعزيز
 الزراعة المستدامة
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 :منهجية مؤشرات الهدف الثاني

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

معدل  2.2.1المؤشر 

انتشار توقف النمو بين 

 األطفال دون سن الخامسة

عاقات النمو بين األطفال إانتشار 

دون سن الخامسة )الطول مقابل 

االنحراف المعياري من   2-العمر >

متوسط معايير نمو الطفل( 

 لمنظمة الصحة العالمية.

 

تستند تقديرات المسح إلى منهجية 

موحدة باستخدام معايير نمو الطفل 

لمنظمة الصحة العالمية، كما تستند 

التقديرات العالمية واإلقليمية على 

 UNICEFالمنهجية الموضحة في منظمة 

 .البنك الدوليومنظمة الصحة العالمية و

معدل  2.2.2المؤشر 

انتشار سوء التغذية بين 

األطفال دون سن 

الخامسة، حسب النوع 

 )الهزال/ الوزن الزائد(

انتشار زيادة الوزن والهزال بين 

سنوات من  5األطفال دون سن 

االنحراف  2+العمر )الوزن للطول < 

المعياري من متوسط معايير نمو 

 الطفل

تستند تقديرات المسح إلى منهجية 

موحدة باستخدام معايير نمو الطفل 

لمنظمة الصحة العالمية، كما تستند 

التقديرات العالمية واإلقليمية على 

 UNICEFالمنهجية الموضحة في منظمة 

 .ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

 نسبة  2.5.2المؤشر

السالالت المحلية 

المصنفة على أنها معرضة 

للخطر، أو غير معرضة 

للخطر، أو تقف عند 

مستوى غير معروف لخطر 

 انقراضها.

يوضح المؤشر نسبة سالالت 

المواشي المصنفة على أنها 

معرضة للخطر، أو غير معرضة 

للخطر أو معرضة لالنقراض من 

خطر غير معروف في وقت معين، 

النسب  وكذلك اتجاهات تلك

 المئوية.

 

)عدد السالالت المحلية المصنفة على 

أنها معرضة لخطر االنقراض/ عدد 

 100السالالت المحلية بالمملكة( * 

مؤشر  a.1.2المؤشر 

التوجه الزراعي للنفقات 

 الحكومية

يتم تعريف مؤشر توجيه الزراعة 

(AOI للنفقات الحكومية باسم )

نصيب الزراعة من النفقات 

مقسوما  على نصيب الحكومية 

، جماليالزراعة من الناتج المحلي اإل

حيث تشير الزراعة إلى الزراعة 

والغابات وصيد األسماك وقطاع 

 الصيد

مؤشر التوجه الزراعي للنفقات 

)نصيب النشاط الزراعي من  الحكومية=

الزراعة في  الحكومي( / )نصيب اإلنفاق

 (جماليالناتج المحلي اإل

 حيث: 

 اإلنفاقلزراعي من نصيب النشاط ا

)النفقات الحكومية على  الحكومي =

 النفقات الحكومية( إجماليالزراعة( / )

نصيب الزراعة في الناتج المحلي 

)القيمة المضافة الزراعية( /  = جمالياإل

 (جمالي)قيمة الناتج المحلي اإل
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مجموع  a.2.2المؤشر 

التدفقات الرسمية 

)المساعدة التنموية 

الرسمية باإلضافة إلى 

التدفقات الرسمية األخرى( 

 إلى القطاع الزراعي

المساعدة اإلنمائية  إجمالي

الرسمية والتدفقات الرسمية 

 األخرى لقطاع الزراعة في الخارج 

المساعدة اإلنمائية الرسمية  إجمالي

الزراعة  والتدفقات الرسمية األخرى لقطاع

 في الخارج بالمليون دوالر

مؤشر  c.1.2المؤشر 

 مفارقات أسعار األغذية

يحدد المؤشر الخاص ألسعار الغذاء 

(IFPA التقلب بين األسعار )

المرتفعة أو المنخفضة بشكل غير 

طبيعي، والذي يحصل في أسعار 

السلع الغذائية على مدى مدة 

 زمنية معينة.

 

حساب اثنين من معدالت  :1الخطوة 

النمو المركب، على أساس ربع سنوي 

 وسنوي متدرج.

حساب المتوسط المرجح : 2الخطوة 

واالنحرافات المعيارية لكل من معدالت 

النمو المركب. في عملية الحساب يتم 

استخدام األوزان الزمنية للتأكد من أن 

ديناميكيات السعر األحدث لم يتم حجبها 

 من الماضي.

 تحديد التغيرات في السعر. :3وة الخط
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 مؤشرات الهدف الثاني التي تم قياسها 

ذلك تحقيق األهداف المّتفق عليها دوليا   في ، بما2030إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام  (2.2الغاية )

االحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل بشأن توقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة 

 م.2025 والمراضع وكبار السن، بحلول عام

 النمو بين األطفال دون سن الخامسة توقفمعدل انتشار  2.2.1المؤشر 

 (2.1جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،)%( النمو توقفالذين يعانون من  دون سن الخامسة نسبة األطفال

 2019 2018 2017 2016 2015 الجنس

 9.7 8.1 11.9 11.8 10.8 ذكور

 6.4 5.9 10.2 9.4 7.7 إناث

جمالياإل  9.2 10.6 11.1 7.0 8.1 

 المصدر: وزارة الصحة

 

 (2.1شكل )

 

 

 

 

 

 

 معدل انتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة، حسب النوع )الهزال/ الوزن الزائد( 2.2.2المؤشر 

 (2.2جدول )

 (2019-2015)لألعوام )%(  )الهزال(سوء التغذية  الذين يعانون من دون سن الخامسة نسبة األطفال

 2019 2018 2017 2016 2015 الجنس

 4.6 5.3 4.8 3.6 3.7 ذكور

 4.0 4.2 3.3 3.0 4.0 إناث

جمالياإل  3.8 3.3 4.1 4.8 4.3 

 المصدر: وزارة الصحة  

 

9.2 10.6 11.1
7 8.1

0

20

40

2015 2016 2017 2018 2019

%
نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من توقف النمو لألعوام 



     مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  

12 

 (2.3جدول )

 (2019-2015)لألعوام )%(  )زيادة الوزن(الذين يعانون من سوء التغذية  دون سن الخامسة نسبة األطفال

 2019 2018 2017 2016 2015 الجنس

 2.8 3.1 1.5 2.9 1.6 ذكور

 2.4 3.3 1.7 2.6 2.3 إناث

جمالياإل  2.0 2.8 1.6 3.2 2.6 

 المصدر: وزارة الصحة  

 (2.2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 3.3 4.1 4.8 4.3
2 2.8 1.6 3.2 2.6
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(الهزال وزيادة الوزن)نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية 

الهزال

زيادة الوزن 
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نة واألليفة وما يتصل بها من التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات المدج  ( الحفاظ على 2.5الغاية )

األنواع البرية، بوسائل تشمل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على الصعد الوطنية 

وما يّتصل بها  ،استخدام الموارد الجينيةواإلقليمية والدولية، وكفالة الوصول إليها، وتقاسم المنافع الناشئة عن 

، بحلول عام                               .م2020 من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا 

نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة للخطر، أو غير معرضة للخطر، أو تقف عند  2.5.2المؤشر 

 لخطر انقراضهامستوى غير معروف 

 (2.4جدول )

 (2019-2015)، لألعوام  لخطر االنقراضنسبة السالالت المحلية التي تصنف على أنها معرضة 

 المصدر: الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية

 

( زيادة االستثمار، بطرق تشمل التعاون الدولي المعّزز، في الهياكل األساسية الريفية، وفي البحوث a.2الغاية )

الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة 

 ية الزراعية في البلدان النامية، ال سيما في أقل البلدان نموا  نتاجاإل

 مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية a.1.2المؤشر 

 (2.5جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،الزراعي للنفقات الحكوميةمؤشر التوجه 

 الهيئة العامة لإلحصاء، المصدر: وزارة المالية

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

عدد السالالت المحلية المصنفة على أنها 

 معرضة لخطر االنقراض
126 126 123 158 158 

 4243 4243 4243 4243 4243 عدد السالالت المحلية 

نسبة السالالت المحلية التي تصنف على 

لخطر االنقراضأنها معرضة   
2.97% 2.97% 2.90% 3.72% 3.72% 

 2019 2018 2017 2016 المؤشر

 0.30 0.42 0.21 0.31 للنفقات الحكومية  مؤشر التوجه الزراعي
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  (2.3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

مجموع التدفقات الرسمية )المساعدة التنموية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات الرسمية  a.2.2المؤشر 

 األخرى( إلى القطاع الزراعي

 (2.6جدول )

 (2019-2015)لألعوام قيمة المساعدات الحكومية الموجة للقطاع الزراعي بالخارج، 

 الصندوق السعودي للتنميةالمصدر: 

وذلك من خالل برنامج الملك سلمان بن  ؛توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية لدعم دولة مصر تنمويا  جاء بناء  على  2016*ارتفاع قيمة المؤشر لعام 

 1,356,987,500. حيث بلغت المساعدات مشاريع زراعية 3اتفاقية شاملة جميع القطاعات بما فيها  12لتطوير شبه جزيرة سيناء والذي يتضمن  زعبد العزي

  .سعوديريال 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 *2016 2015 المؤشر

الموجة قيمة المساعدات الحكومية 

بالمليون  للقطاع الزراعي بالخارج

 دوالر امريكي

25.00 361.86 90.00 84.20 25.00 

قيمة المساعدات الحكومية الموجة 

بالمليون  للقطاع الزراعي بالخارج

 سعودي ريال

93.75 1356.99 337.50 315.75 93.75 

0

0.2

0.4

0.6

2016 2017 2018 2019

شر
ؤ
م
ال
ة 
م
قي

العام

التوجه الزراعي للنفقات الحكومية
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( اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها، وتيسير الحصول على c.2الغاية )

المعلومات عن األسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على 

 .الحد من شدة تقلب أسعارها

 .مؤشر مفارقات أسعار األغذية c.1.2المؤشر 

 (2.7جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،مؤشر مفارقات أسعار األغذية

 المؤشر
 الرقم القياسي ألسعار الغذاء نسبة التغير لسنة األساس

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

مؤشر مفارقات 

أسعار الغذاء )أسعار 

 1المستهلك(

-0.20 -1.3 -0.3 6.4 1.2 102 100.7 99.9 106.3 107.6 

مؤشر مفارقات 

أسعار الغذاء )أسعار 

 2الجملة(

4.90 -0.7 -0.3 0.8 -1.5 104.89 104.2 101.1 101.9 100.4 

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 (2.5شكل )                 (                                                                                    2.4شكل )

 

 

 

 

 

 

                                                      

 100=2013سنة األساس  1

 100=2014سنة األساس  2

-5

0
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نسبة التغير ألسعار المستهلك وأسعار الجملة
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100

105

110

2015 2016 2017 2018 2019

العام

األرقام القياسية ألسعار المستهلك وأسعار الجملة
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 منهجية مؤشرات الهدف الثالث 

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

الوفيات  نسبة 3.1.1المؤشر 

 النفاسية

 

عدد وفيات النفساء خالل فترة معينة 

مولود حي خالل الفترة  100,000)لكل 

 الزمنية نفسها(

)عدد الوفيات النفاسية المسجلة / مجموع 

الوالدات المسجلة في نفس الفترة( * 

100,000 

نسبة الوالدات 3.1.2 المؤشر 

خصائيون أالتي يشرف عليها 

 صحيون َمَهرة

النسبة المئوية للوالدات التي تتم 

تحت إشراف موظفين صحيين مهرة 

)أطباء أو ممرضات أو قابالت بشكل 

 عام(

ن للنساء ين الحاضرين الصحييخصائيعدد األ

سنة أثناء  49و 15الالتي تتراوح أعمارهن بين 

الوالدة؛ يعبر عنها كنسبة مئوية لعدد 

الوالدات للنساء تتراوح الالتي أعمارهن بين 

 سنة. 49و 15

معدل وفيات 3.2.1 المؤشر 

 األطفال دون سن الخامسة

هو احتمال وفاة طفل من عمر والدته 

في سنة ما أو فترة معينه وقبل 

وصوله سن الخامسة. ويتم التعبير عن 

معدالت الوفيات الخاصة بالعمر في 

 مولود حي. 1000تلك الفترة لكل 

)عدد الوفيات بين األطفال الذين تتراوح 

سنوات / عدد المواليد  4-0أعمارهم بين 

 1000× األحياء( 

معدل وفيات  3.2.2المؤشر 

 األطفال حديثي الوالدة

هو احتمال أن وفاة الطفل المولود 

ا من  28في فترة معينة خالل أول  يوم 

 1000والدته، معبرا  عنها مولود لكل 

 طفل مولود.

ا  28عدد األطفال الذين ماتوا خالل أول  يوم 

 1000× من الحياة / عدد المواليد األحياء 

عدد اإلصابات 3.3.1 المؤشر 

الجديدة بفيروس نقص 

من  1000المناعة )اإليدز( لكل 

السكان غير المصابين، حسب 

 الجنس والعمر والسكان

ف بأنه عدد اإلصابات الجديدة  ُيعر 

بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 

شخص بين السكان غير  1000

 المصابين.

)عدد األشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم 

ا بفيروس  نقص المناعة البشرية / حديث 

 1000× األشخاص غير المصابين(  إجمالي

اإلصابة بالسل 3.3.2المؤشر 

 من السكان 100,000لكل 

 100,000اإلصابة بمرض السل لكل

من السكان على النحو المحدد في 

العدد التقديري لحاالت السل الجديدة 

والمنتكسة )لجميع أشكال السل، بما 

األشخاص في ذلك الحاالت في 

المتعايشين بفيروس نقص المناعة 

يدز(، معبرا عنها بمعدل البشرية )اإل

 نسمة. 100,000لكل 

)عدد حاالت السل الجديدة )لجميع أشكال 

السل، بما في ذلك الحاالت المصابين 

يدز[/ بفيروس نقص المناعة البشرية ]اإل

 100000× عدد السكان(  إجمالي
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اإلصابة 3.3.3 المؤشر 

من  1000بالمالريا لكل 

 السكان

ُتعرف حاالت اإلصابة بالمالريا بأنها 

 1000عدد حاالت المالريا الجديدة لكل 

 شخص معرض للخطر من كل عام.

من  1000معدل اإلصابة بالمالريا لكل 

 السكان. 

االصابة 3.3.4 المؤشر 

لكل  Bبااللتهاب الكبدي 

 من السكان 100,000

نسبة األطفال دون سن الخامسة 

الذين أصيبوا بعدوى مزمنة بفيروس 

 Bالتهاب الكبد 

عدد الحاالت اإليجابية للمستضد  إجمالي

 5(  )في السكان دون  HbsAgالسطحي )

سنوات(/ مجموع حاالت نتيجة الفحص 

 5( للسكان دون  HbsAgللمستضد السطحي )

   100000× سنوات 

األشخاص عدد 3.3.5 المؤشر 

الذين يستلزمون تدخالت 

لمكافحة األمراض المدارية 

 )االستوائية( المهملة

عدد الحاالت التي تطلب عالج ورعاية 

من األمراض االستوائية المهملة 

(NTDs استهدفتها منظمة الصحة ،)

العالمية عن طريق قرارات جمعية 

 الصحة العالمية.

 

ا ف ا عدد الحاالت الجديدة التي تتطلب عالج  ردي 

 (،NTDsورعاية لألمراض االستوائية المهملة )

معدل وفيات 3.4.2المؤشر 

 االنتحار

عدد وفيات االنتحار مقسوما  على عدد 

 .100,000السكان مضروب في 

من  100,000معدل وفيات االنتحار )لكل 

السكان( = )عدد الوفيات من االنتحار في 

السنة / عدد السكان لنفس السنة( * 

100,000 

نطاق تغطية  3.5.1المؤشر 

التدخالت العالجية )الخدمات 

الدوائية والنفسانية وخدمات 

إعادة التأهيل والرعاية 

الالحقة( لمعالجة االضطرابات 

الناشئة عن تعاطي المواد 

 المخدرة

عدد األشخاص الذين تلقوا العالج 

ا على  عدد  إجماليخالل عام مقسوم 

األشخاص الذين يعانون من 

اضطرابات تعاطي المخدرات في 

  نفس العام.

 

عدد األشخاص الخاضعين للعالج من  (

عدد األشخاص  /اضطرابات تعاطي المخدرات

الذين يعانون من اضطرابات تعاطي 

  100×  المخدرات(

 

معدل الوفيات 3.6.1 المؤشر 

 بسبب إصابات حوادث الطرق

حوادث الطرق عدد الوفيات بسبب 

 من السكان.100,000 لكل

)عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق / عدد 

 السكان( 

  ×100000  

نسبة النساء  3.7.1المؤشر 

في سن اإلنجاب )أعمارهن 

سنة( اللواتي 49و 15بين 

حصلن على احتياجهن إلى 

تنظيم األسرة بشكل مرضي 

 بالطرق الحديثة

النسبة المئوية للنساء في سن 

سنة( اللواتي يرغبن  49-15اإلنجاب )

في عدم اإلنجاب أو تأجيل اإلنجاب، 

ويستخدمون وسائل منع الحمل 

 الحديثة.

سنة( اللواتي يستخدمن  49 – 15عدد النساء )

حاليا طريقة حديثة لمنع الحمل / عدد النساء 

اللواتي يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل أو 

 لتنظيم األسرة لديهن حاجة غير ملباة
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معدل 3.7.2 المؤشر 

الوالدات لدى المراهقات )من 

سنة، من عمر  10 - 14عمر 

 1000سنة( لكل  15 - 19

 امرأة في تلك الفئة العمرية

 ناثالعدد السنوي للوالدات لإل

سنة  19-15اللواتي تتراوح أعمارهن 

 أنثى 1000لكل 

عدد النساء الوالدات، والذين  هو  Aالبسط 

 Bسنة، المقام  19-15بين  نتتراوح أعماره

-15يقدر بتعرض النساء للحمل في سن 

 سنة. 19

PABR =
A

B
 × 100 

 هو معدل الوالدات للمراهقات.PABRحيث: 

نسبة السكان  3.8.2المؤشر 

الذين لديهم نفقات صحية 

 إجماليكبيرة كنسبة من 

 إنفاق األسرة أو دخلها

السكان الذين ينفقون نفقات  نسبة

أسرية كبيرة على الصحة كنسبة من 

مجموع إنفاق أو دخل األسر. ويتم 

 اإلنفاقاستخدام نقطتين لتحديد "

األسري الكبير على الصحة": أكبر من 

إنفاق  إجمالي٪ من 25٪ وأكثر من 10

 أو دخل األسرة

متوسط السكان المرجح لعدد األشخاص الذين 

كبير على الصحة، كحصة  لديهم إنفاق أسري

 إنفاق أو دخل األسرة. إجماليمن 

معدل الوفيات 3.9.1 المؤشر 

بسبب تلوث المنازل والهواء 

 المحيط

يمكن التعبير عن معدل الوفيات بسبب 

التأثيرات المشتركة لتلوث الهواء 

المنزلي والمحيط بعدد الوفيات، 

وُيحسب معدل الوفيات بتقسيم عدد 

 مجموع السكان.الوفيات على 

عدد الوفيات بسبب تلوث المنازل والهواء 

 من السكان.  100,000المحيط لكل 

معدل الوفيات 3.9.2 المؤشر 

المنسوبة إلى المياه 

منه اآلوالمرافق الصحية غير 

 وانعدام النظافة الشخصية

يشير إلى معدل الوفيات إلى المياه 

غير اآلمنة والصرف الصحي غير اآلمن 

 ونقص النظافة.  

عدد الوفيات من المياه غير اآلمنة والصرف 

الصحي غير اآلمن ونقص النظافة في السنة 

 100,000عدد السكان *  /

معدل الوفيات 3.9.3 المؤشر 

الناجمة عن التسمم غير 

 متعمدال

هو معدل الوفيات بسبب التسمم غير 

 من السكان.  100,000مقصود، لكل ال

عدد الوفيات الناجمة عن حاالت التسمم غير 

 100,000المتعمد في السنة/ عدد السكان * 

معدل انتشار  a.1.3المؤشر 

ا بين  تعاطي التبغ حالي 

سنة  15األشخاص البالغين 

 فما فوق

يتم تعريف المؤشر على أنه النسبة 

 15المئوية للسكان الذين تبلغ أعمارهم 

ا أي  ا فأكثر والذين يتعاطون حالي  عام 

منتج من منتجات التبغ )التبغ المدخن و 

أو الذي ال يدخن( على أساس يومي  /

 أو غير يومي.

 / سنة فأكثر 15عدد المدخنين حاليا من السكان 

 100 ×سنة فأكثر(  15)مجمل السكان 

نسبة السكان b.1.3 المؤشر 

المستهدفين المستفيدين 

تغطية لقاح النكاف، اللقاح ضد الكزاز و 

)الجرعة الثالثة(،   DTPالسعال الديكي 

A/B*100 
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من جميع اللقاحات المشمولة 

 بالبرنامج الوطني لبلدهم

تغطية لقاح الحصبة )الجرعة الثانية(، 

تغطية لقاح المكورات الرئوية )آخر جرعة 

في الجدول الزمني(، تغطية لقاح 

 HPVفيروس الورم الحليمي البشري 

 )الجرعة األخيرة في الجدول الزمني(

A عدد األفراد في المجموعة المستهدفة :

تلقوا آخر جرعة موصى بها  الذين لكل لقاح

السلسلة األساسية النسبة للقاحات في في 

جدول تحصين الرضع ، إذا تم قياس التغطية 

من خالل النظام اإلداري ، فستكون مجموعة 

 Bوالتهاب الكبد  BCGالوالدة لجرعة الوالدة 

والرضع الناجين من أجل المستضدات األخرى ، 

في البلدان التي ُتعطى فيها الحصبة في 

يكونون أطفاال  السنة األولى من العمر س

ا(    23و  12تتراوح أعمارهم بين   شهر 

B: عدد األفراد في المجموعة  إجمالي

المستهدفة لكل لقاح. بالنسبة للقاحات في 

جدول تحصين الرضع، سيكون هذا هو 

عدد الرضع الذين بقوا على قيد  جمالياإل

الحياة حتى عمر السنة. في حالة قياس 

-12 جماليالتغطية بالمسح سيكون العدد اإل

ا للرضع في العينة( 23  شهر 

مجموع صافي b.2.3 المؤشر 

المساعدة التنموية الرسمية 

لقطاعي البحوث الطبية 

 والصحة األساسية

 جماليالمدفوعات إل إجمالي

المساعدات التنموية الرسمية من 

الجهات المانحة لقطاعات البحوث 

 الطبية والصحية األساسية.

مجموع تدفقات المساعدات التنموية الرسمية 

من المملكة إلى البلدان النامية إلجراء البحوث 

 الطبية والصحة األساسية.

كثافة وتوزيع c.1.3 المؤشر 

األخصائيين في المجال 

 الصحي

العاملين في المجال الطبي بما عدد 

في ذلك الممارسين الطبيين من 

من  10,000خصائيين لكل العامين واإل

 السكان الوطنين و / أو غير الوطنين.

عدد العاملين في المجال الطبي حسب 

  10000المهنة /عدد السكان * 

اللوائح الصحية d.1.3 المؤشر 

(، القدرة والتأهب IHRالدولية )

 الطوارئ الصحيةلحاالت 

النسبة المئوية لصفات اإلمكانيات 

التي تم  رةاألساسية الثالث عش

 تحقيقها في وقت محدد

عدد صفات اإلمكانيات األساسية المنجزة/ 

 عدد صفات اإلمكانيات األساسية إجمالي
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 مؤشرات الهدف الثالث التي تم قياسها 

 من المواليد األحياء 100,000حالة لكل  70النفاسية إلى أقل من ( خفض النسبة العالمية للوفيات 3.1الغاية )

 الوفيات النفاسية نسبة 3.1.1المؤشر 

 ((3.1جدول 

 م2018لعام  ،مولود حي100,000لكل  )وفيات األمهات( الوفيات النفاسية نسبة

 الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: 

 

 خصائيون صحيون َمَهرةأنسبة الوالدات التي يشرف عليها 3.1.2 المؤشر 

 ((3.2جدول 

 (2019-2015)لألعوام  ،خصائيون صحيون َمَهرةأنسبة الوالدات التي يشرف عليها 

 (2018-2017الهيئة العامة لإلحصاء ) (،2016-2015-2019) وزارة الصحةالمصدر: 

   

، بسعي جميع 2030( إنهاء وفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 3.2الغاية )

مولود حي، وخفض  1000حالة وفاة في كل  12البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى 

 مولود حي 1000حالة وفاة على األقل في كل  25وفيات األطفال دون سن الخامسة إلى 

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 3.2.1 المؤشر 

 ((3.3جدول 

 (2018-2015) لألعوام ،حي ألف مولودلكل وفيات األطفال دون سن الخامسة  معدل

 (2018-2017الهيئة العامة لإلحصاء ) (،2015-2016وزارة الصحة )المصدر: 

 

 2018 المؤشر

 11.9  نسبة الوفيات النفاسية )وفيات األمهات(

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

خصائيون أنسبة الوالدات التي يشرف عليها 

)%(صحيون َمَهرة   
98 98 99.7 99.4 98.7 

 2018 2017 2016 2015 المؤشر

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 

 لكل ألف مولود حي
8.60 8.05 8.90 8.50 
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 معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة 3.2.2 المؤشر 

 ((3.4جدول 

 (2018-2016)لألعوام  ،حي لكل ألف مولود وفيات األطفال حديثي الوالدة معدل

 (2017-2018الهيئة العامة لإلحصاء ) (،2016) وزارة الصحةالمصدر: 

( القضاء على أوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة، ومكافحة االلتهاب الكبدي 3.3الغاية )

 م.2030الوبائي، واألمراض المنقولة بالمياه، واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 

من السكان غير المصابين،  1000يروس نقص المناعة )اإليدز( لكل اعدد اإلصابات الجديدة بف 3.3.1 المؤشر 

 حسب الجنس والعمر والسكان

 ((3.5جدول 

 (2019-2015)لألعوام  ،*بفيروس نقص المناعةمصابين المن السكان غير  ألفلكل  اإلصابات عدد

 المصدر: وزارة الصحة 

 تم حسابه على مستوى السكان السعوديين *

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 المؤشر

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل ألف مولود 

 حي
4.82 5.0 3.60 

 2019 2018 2017 2016 2015 الجنس

 0.046 0.043 0.034 0.035 0.033 ذكور

 0.008 0.008 0.007 0.008 0.008 إناث

 0.027 0.026 0.021 0.022 0.021 إجمالي
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 من السكان 100,000اإلصابة بالسل لكل  3.3.2المؤشر 

 ((3.6جدول 

 (2019-2015) لألعوام ،من السكان 100,000داء السل لكل ب اإلصابة معدل

 المصدر: وزارة الصحة

 (3.1كل )ش 

 من السكان 1000اإلصابة بالمالريا لكل  3.3.3المؤشر 

 ((3.7جدول 

 (2019-2015) لألعوام ،المالريا لكل ألف شخص داءاإلصابة ب معدل

 المصدر: وزارة الصحة

 2019 2018 2017 2016 2015 الجنس

 10.81 12.68 10.73 10.78 12.89 ذكور

 6.01 6.52 6.01 7.01 8.01 إناث

 8.78 10.06 8.72 9.18 10.79 إجمالي

 2019 2018 2017 2016 2015 الجنس

 0.0091 0.0141 0.0119 0.0183 0.0048 ذكور

 0.0017 0.0034 0.0049 0.0084 0.0039 إناث

 0.0059 0.0095 0.0089 0.0141 0.0043 إجمالي

10.79

9.18

8.72

10.06

8.78

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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العام

من السكان100,000معدل اإلصابة بداء السل لكل 
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 من السكان 100,000لكل  Bبااللتهاب الكبدي  اإلصابة 3.3.4المؤشر 

 ((3.8جدول 

-2015)لألعوام  ،)دون سن الخامسة( لسكانمن ا 100,000)ب( داء التهاب الكبدب حدوث حاالت اإلصابة معدل

2019) 

 المصدر: وزارة الصحة 

 (3.2كل )ش 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

داء ب حدوث حاالت اإلصابة معدل

من  100,000التهاب الكبد )ب( لكل

 )دون سن الخامسة(السكان 

1.11 1.35 2.49 2.08 1.34 

1.11

1.35

2.49

2.08

1.34

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2015

2016

2017

2018

2019

المعدل

العام

(دون سن الخامسة)من السكان 100,000لكل ( ب)معدل حدوث حاالت اإلصابة  بداء التهاب الكبد 
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 عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخالت لمكافحة األمراض المدارية المهملة 3.3.5 المؤشر 

 ((3.9جدول 

 لعام ،والجنس المرضعدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخالت لمكافحة األمراض المدارية المهملة حسب نوع 

2015 

  إجمالي إناث ذكور نوع المرض

 Leishmaniasis 1159 335 1494داء الليشمانيات 

 Leprosy 7 0 7جذام 

 Rabies 4 0 4داء الكلب 

 Mycetoma 0 0 0مايسيتوما 

 Lymphatic filariasis 0 0 0داء الفيل 

 Onchocerciasis 0 0 0داء كالبية الذنب 

 Schistosomiasis 139 20 159داء البلهارسيا 

 داء الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة

Soil-transmitted helminthiases 
1641 1381 3022 

 Trachoma 0 0 0الرمد الحبيبي 

 0 0 0 داء الفرنديد

 4686 1736 2950 الجملة

 المصدر: وزارة الصحة

 ((3.10جدول 

 يحتاجون إلى تدخالت لمكافحة األمراض المدارية المهملة حسب نوع المرض والجنس، لعامعدد األشخاص الذين 

2016 

  إجمالي إناث ذكور نوع المرض

 Leishmaniasis 1103 238 1341داء الليشمانيات 

 Leprosy 10 3 13جذام 

 Rabies 2 0 2داء الكلب 
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 إجمالي  إناث ذكور نوع المرض

 Mycetoma 0 0 0مايسيتوما 

 Lymphatic filariasis 0 0 0داء الفيل 

 Onchocerciasis 0 0 0داء كالبية الذنب 

 Schistosomiasis 103 16 119داء البلهارسيا 

 داء الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة

Soil-transmitted helminthiases 
1131 832 1963 

 Trachoma 0 0 0الرمد الحبيبي 

 0 0 0 داء الفرنديد

 3438 1089 2349 الجملة

 المصدر: وزارة الصحة

 ((3.10جدول 

 عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخالت لمكافحة األمراض المدارية المهملة حسب نوع المرض والجنس، لعام

2017 

  إجمالي إناث ذكور نوع المرض

 Leishmaniasis 824 188 1012داء الليشمانيات 

 Leprosy 8 1 9جذام 

 Rabies 1 0 1داء الكلب 

 Mycetoma 0 0 0مايسيتوما 

 Lymphatic filariasis 0 0 0داء الفيل 

 Onchocerciasis 0 0 0داء كالبية الذنب 

 Schistosomiasis 99 4 103داء البلهارسيا 

 داء الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة
Soil-transmitted helminthiases 2282 2178 4460 

 Trachoma 0 0 0الرمد الحبيبي 

 0 0 0 داء الفرنديد

 5585 2371 3214 الجملة

 المصدر: وزارة الصحة
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 ((3.11جدول 

 عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخالت لمكافحة األمراض المدارية المهملة حسب نوع المرض والجنس، لعام

2018 

  إجمالي إناث ذكور نوع المرض

 Leishmaniasis 736 187 923داء الليشمانيات 

 Leprosy 16 2 18جذام 

 Rabies 0 0 0داء الكلب 

 Mycetoma 0 0 0مايسيتوما 

 Lymphatic filariasis 0 0 0داء الفيل 

 Onchocerciasis 0 0 0داء كالبية الذنب 

 Schistosomiasis 89 7 96داء البلهارسيا 

 داء الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة

Soil-transmitted helminthiases 
1231 1290 2521 

 Trachoma 0 0 0الرمد الحبيبي 

 0 0 0 داء الفرنديد

 3558 1486 2072 الجملة

 المصدر: وزارة الصحة

 ((3.12جدول 

 عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخالت لمكافحة األمراض المدارية المهملة حسب نوع المرض والجنس، لعام

2019 

  إجمالي إناث ذكور نوع المرض

 Leishmaniasis 889 207 1096داء الليشمانيات 

 Leprosy 27 5 32جذام 

 Rabies 3 0 3داء الكلب 

 Mycetoma 0 0 0مايسيتوما 

 Lymphatic filariasis 0 0 0داء الفيل 
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 إجمالي  إناث ذكور نوع المرض

 Onchocerciasis 0 0 0داء كالبية الذنب 

 Schistosomiasis 47 0 47داء البلهارسيا 

 داء الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة

Soil-transmitted helminthiases 
1799 1973 3772 

 Trachoma 0 0 0الرمد الحبيبي 

 0 0 0 داء الفرنديد

 4950 2185 2765 الجملة

 المصدر: وزارة الصحة

 

خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث بتوفير الوقاية والعالج وتعزيز  (3.4الغاية )

 م.2030الصحة والسالمة العقلية، بحلول عام 

 

 معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار 3.4.2المؤشر 

 ((3.13جدول 

 (2019-2016)لألعوام  ،من السكان100,000لكل  معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار

 المصدر: وزارة الصحة

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 الجنس المؤشر

معدل الوفيات الناجمة عن 

 100,000االنتحار لكل 

 2.30 2.17 2.16 2.16 ذكور

 0.81 0.83 0.77 0.67 إناث

جمالياإل  1.53 1.57 1.60 1.67 
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على  المواد المخدرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات وتناول الكحولتعزيز الوقاية من إساءة استعمال  (3.5الغاية )

 ذلك نحو يضر بالصحة، وعالج

نطاق تغطية التدخالت العالجية )الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل  3.5.1المؤشر 

 والرعاية الالحقة( لمعالجة االضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة

 ((3.14جدول 

، )%( نطاق تغطية التدخالت العالجية لمعالجة االضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة حسب الجنس

 (2019-2015)لألعوام 

 وزارة الصحةالمصدر: 

( خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف بحلول 3.6الغاية )

 2020عام 

 الوفيات بسبب إصابات حوادث الطرق معدل 3.6.1المؤشر 

 ((3.15جدول 

 (2019-2015) ألعوامل 100,000لكل الوفيات الناتجة عن إصابات المرور  معدل

                                                                                                                                                                                     وزارة الصحة المصدر: 

 (3.3كل )ش

 2019 2018 2017 2016 2015 الجنس

 %100 %100 %100 %100 %100 ذكور

 %100 %100 %100 %100 %100 إناث

 %100 %100 %100 %100 %100 اإلجمالي

 2019 2018 2017 2016 2015 الجنس

 25.74 27.52 35.15 43.26 39.32 ذكور

 4.65 5.15 6.48 8.36 7.97 إناث

جمالياإل  25.58 28.41 23.00 18.03 16.82 

25.58 28.41
23.00 18.03 16.82

0.00

50.00

100.00

2015 2016 2017 2018 2019

المعدل 100,000معدل الوفيات الناتجة عن إصابات المرور لكل 
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( ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات 3.7الغاية )

 2030تنظيم األسرة والتثقيف بشأنها، وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية، بحلول عام 

اللواتي حصلن على احتياجهن سنة(  49 و 15نسبة النساء في سن اإلنجاب )أعمارهن بين  3.7.1المؤشر 

 إلى تنظيم األسرة بشكل مرضي بالطرق الحديثة

 ((3.16جدول 

 ،سنة( الالتي ُلبيت حاجتهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة 49-15نسبة النساء في سن اإلنجاب )الفئة العمرية 

 2017-2018لعامي 

 الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: 

 1000سنة( لكل  15 - 19سنة، من عمر  10 - 14معدل الوالدات لدى المراهقات )من عمر  3.7.2المؤشر 

 امرأة في تلك الفئة العمرية

 ((3.17جدول 

لعامي  ،سنة( لكل ألف امرأة في تلك الفئة العمرية19-15)الفئة العمرية  في الوالدات لدى المراهقات معدل 

2018-2017 

  ءالمصدر: الهيئة العامة لإلحصا

الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على ( تحقيق التغطية الصحية 3.8الغاية )

خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات األساسية المأمونة 

 والجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة

 إنفاق األسرة أو دخلها إجماليكنسبة من  نسبة السكان الذين لديهم نفقات صحية كبيرة 3.8.2 المؤشر 

 ((3.18جدول 

 2013-2018لعامي  ،إنفاق األسرة أو دخلها إجمالينسبة السكان الذين لديهم نفقات صحية كبيرة كنسبة من 

  .ءالمصدر: الهيئة العامة لإلحصا

 2018 2017 المؤشر

ُلبيت حاجتهن إلى تنظيم األسرة بطرق  اإلنجاب الالتينسبة النساء في سن 

)%( حديثة  
54.2 60.1 

 2018 2017 المؤشر

سنة( لكل 19-15في الفئة العمرية )معدل الوالدات لدى المراهقات 

 ألف امرأة
11.7 7.40 

 2018 2013 المؤشر

نسبة السكان الذين لديهم نفقات 

إنفاق  إجماليصحية كبيرة كنسبة من 

 األسرة )%(

 1.31 1.73 %10أكثر من 

 0.58 0.60 %25أكثر من 
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( الحد بقدر كبير من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة، وتلّوث الهواء 3.9الغاية )

 .م2030والماء والتربة، بحلول عام 

 معدل الوفيات بسبب تلوث المنازل والهواء المحيط 3.9.1المؤشر 

 ((3.19جدول 

 2016لعام  ،من السكان100,000لكل  المحيط الوفيات بسبب تلوث المنازل والهواء معدل

  المصدر: وزارة الصحة

معدل الوفيات المنسوبة إلى المياه غير اآلمنة، والصرف الصحي غير اآلمن، ونقص مواد  3.9.2مؤشر لا

 التنظيف )التعرض لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة غير اآلمنة(

 ((3.20جدول 

منه وانعدام النظافة الشخصية )التعرض لجميع اآلعن المياه والمرافق الصحية غير  الناجمةمعدل الوفيات  

   2016لعام  من السكان100,000لكل منة وانعدام النظافة الشخصية( اآلخدمات المياه والمرافق الصحية غير 

  المصدر: وزارة الصحة

 عن التسمم غير متعمد ةمعدل الوفيات الناجم 3.9.3المؤشر 

 ((3.21جدول 

 (9201-6201) لألعوام ،من السكان100,000لكل  عن التسمم غير متعمد ةالوفيات الناجم معدل

  وزارة الصحةالمصدر: 

 مالحظة: اإلحصائيات الموجودة هي للحاالت التي تعرض على الطب الشرعي من الوفيات فقط.*

 

 

 2016 المؤشر

 39 100,000لكل  المحيط معدل الوفيات بسبب تلوث المنازل والهواء

 2016 المؤشر

وانعدام النظافة  ةمناآلعن المياه والمرافق الصحية غير  ةمعدل الوفيات الناجم

 100,000لكل  الشخصية
<0.1 

 2019 2018 2017 2016 المؤشر

غير متعمد لكل  عن التسمم ةالوفيات الناجم معدل

 السكان من100,000
0.21 0.17 0.25 0.30 
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( تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب a.3الغاية )

 .االقتضاء

 سنة فما فوق 15بين األشخاص البالغين معدل تعاطي انتشار التبغ حالًيا  a.1.3المؤشر 

 ((3.22جدول 

 2019,2017 يلعام سنة فأكثر( المدخنين حاليا  ألي نوع من أنواع التبغ 15نسبة السكان )

 (2019المسح العالمي للتبغ بين البالغين. السعودية  -وزارة الصحة )برنامج مكافحة التدخين  – 2017لإلحصاءالهيئة العامة المصدر: 

 

( دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها b.3الغاية )

البلدان النامية في المقام األول، وتوفير إمكانية الحصول على األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة، 

رة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، وفقا  إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجا

الذي يؤكد حق البلدان النامية في االستفادة بالكامل من األحكام الواردة في االتفاق بشأن الجوانب المتصلة 

جل أبالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماية الصحة العامة، وال سيما العمل من 

 .ية حصول الجميع على األدويةإمكان

نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات المشمولة بالبرنامج الوطني  b.1.3المؤشر 

 لبلدهم

 ((3.23جدول 

 (2019-2015) لألعوام ،)%( نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات 

 المصدر: وزارة الصحة

 يشمل الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والمستدمية النزلية وااللتهاب الكبدي ب وشلل األطفال المعطل. *

 يشمل الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية.** 

 2019 2017 الجنس المؤشر

سنة فأكثر( المدخنين حاليا  ألي نوع من  15نسبة السكان )

 أنواع التبغ )%(

 27.5 23.1 ذكور

 3.7 0.7 إناث

جمالياإل  14.1 17.9 

 2019 2018 2017 2016 2015 اللقاح

  * اللقاح السداسي

Hexa. Vaccine 
98.3 98.5 98.0 96.0 97.0 

 اللقاح الثالثي الفيروسي **

MMR Vaccine 
97.6 98.0 96.0 96.0 96.5 

 لقاح البكتيريا العقدية الرئوية 

Pneumococcal Conjugate 

Vaccine (PCV) 

98.0 98.7 98.0 98.0 97.0 
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 مجموع صافي المساعدة التنموية الرسمية لقطاعي البحوث الطبية والصحة األساسية b.2.3المؤشر 

الرسمية المقدمة إلى البحوث الطبية والقطاعات الصحية األساسية حسب  مجموع صافي المساعدة اإلنمائية

 (2019-2015)لألعوام  ،دوالر أمريكي( -الدولة )ريال سعودي 

 ((3.24جدول 

 الصندوق السعودي للتنميةالمصدر: 

 ((3.25جدول 

 الصندوق السعودي للتنميةالمصدر: 

 ((3.26جدول 

 الصندوق السعودي للتنميةالمصدر: 

 

 

 الدولة 

2015 

 القيمة 

 ريال سعودي(مليون )

 القيمة 

 دوالر أمريكي(مليون )

  12   45  سريالنكا

  10.40   39  فيتنام

 22.40  84  جمالياإل

 الدولة 

2016 

 القيمة 

 )مليون ريال سعودي(

 القيمة 

 )مليون دوالر أمريكي(

  120   450  مصر

  120   450  جمالياإل

 الدولة 

2017 

 القيمة 

 )مليون ريال سعودي(

 القيمة 

 )مليون دوالر أمريكي(

  10   37.5  كينيا

  10   37.5  سوازيالند

  30   112.5  قيرغيزستان

  30   112.5  بنجالدش

  40   150  تونس

  120   450  جمالياإل
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 ((3.27 لجدو

 الصندوق السعودي للتنميةالمصدر: 

 ((3.28جدول 

 الصندوق السعودي للتنميةالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولة 

2018 

 القيمة 

 )مليون ريال سعودي(

 القيمة 

 )مليون دوالر أمريكي(

  100   375  زامبيا

  50   188  موريشيوس

 25.06   94  موريشيوس

  19.46   73  البوسنة والهرسك

 194.52  730  جمالياإل

 الدولة 

2019 

 القيمة 

 )مليون ريال سعودي(

 القيمة 

 )مليون دوالر أمريكي(

  20   75  غانا

  23   85.2  كوت ديفوار

  50   187.5  سيرالنكا

  35   131.3  الصين

  22   83.6  إندونيسيا

  150   563  جمالياإل
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وتطويرها وتدريبها ( تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة في هذا القطاع c.3الغاية )

 .واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

 كثافة وتوزيع األخصائيين في المجال الصحي c.1.3المؤشر 

 ((3.29جدول 

 (2019-2015) لألعوام ،شخص 10,000معدل كثافة العاملين في مجال الصحة وتوزيعهم لكل 

 المصدر: وزارة الصحة

 

 (3.5كل )ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 العاملين في مجال الصحة

 33.1 31.4 30.1 28.3 27.5 األطباء: شامل أطباء األسنان

 27.6 26.4 25.3 23.9 23.2 األطباء

 5.5 5.0 4.8 4.4 4.3 أطباء األسنان

 58.2 55.2 57.0 57.0 54.7 التمريض: شامل القابالت

 57.0 54.0 55.9 55.9 53.6 التمريض

 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 القابالت

 9.3 8.7 8.7 7.9 7.5 الصيادلة

 36.1 37.2 34.4 33.8 32.3 الفئات الطبية المساعدة

0

20

40

60

80

100

شامل أطباء : األطباء

األسنان 

شامل القابالت: التمريض الصيادلة الفئات الطبية المساعدة

المعدل شخص 10,000معدل كثافة العاملين في مجال الصحة وتوزيعهم لكل  2015

2016

2017

2018

2019
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وإدارة المخاطر ( تعزيز قدرة جميع البلدان وال سيما البلدان النامية، على اإلنذار المبكر والحد من المخاطر d.3الغاية )

 الصحية الوطنية والعالمية

 القدرة في مجال اللوائح الصحية الدولية واالستعداد للطوارئ الصحية d.1.3المؤشر 

 ((3.30جدول 

 2019,2018لعامي  ،نسبة القدرة في مجال اللوائح الصحية الدولية واالستعداد للطوارئ الصحية

   المصدر: وزارة الصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 المؤشر

نسبة القدرة في مجال اللوائح الصحية الدولية واالستعداد للطوارئ 

)%(الصحية   
69 75 
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الهدف الرابع ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز 
 فرص التعلم مدى الحياة للجميع
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 :منهجية مؤشرات الهدف الرابع

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

معدل اإلتمام  4.1.2المؤشر 

 والمتوسط،، )التعليم االبتدائي

 والثانوي(

النسبة المئوية لمجموعة من 

األطفال أو الشباب الذين تزيد 

سنوات عن السن  5-3أعمارهم عن 

المحدد للصف األخير من كل مستوى 

 تعليمي والذين أكملوا ذلك الصف.

عدد األشخاص في الفئة 

العمرية ذات الصلة الذين أكملوا 

الصف األخير من مستوى معين 

ا على  من التعليم مقسوم 

مجموع السكان )في عينة 

المسح( من نفس الفئة 

 العمرية.

معدل المشاركة  4.2.2المؤشر 

في التعلم المنظم )سنة واحدة 

قبل سن االلتحاق بالمدرسة 

 الرسمية(، حسب الجنس

معدل المشاركة في التعلم المنظم 

)سنة واحدة قبل سن االلتحاق 

بالمدرسة الرسمية(، حسب الجنس 

ُوتعرف كنسبة مئوية لألطفال في 

الفئة العمرية المحددة الذين 

في  يشاركون في واحد أو أكثر

برنامج التعلم المنظم، بما في ذلك 

البرامج التي تقدم مزيجا من التعليم 

 والرعاية. 

يتم التعبير عن عدد األطفال 

في الفئة العمرية المعنية الذين 

يشاركون في برنامج تعليمي 

 إجماليمنظم كنسبة مئوية من 

عدد السكان في نفس الفئة 

 العمرية.

معدل مشاركة 4.3.1 المؤشر 

الشباب والبالغين في التعليم 

الرسمي وغير الرسمي والتدريب 

في األشهر االثني عشر السابقة، 

 حسب الجنس

النسبة المئوية لمشاركة الشباب 

والبالغين في نطاق عمري معين، 

 رسميالفي التعليم الرسمي أو غير 

 أو التدريب، في فترة زمنية معينة. 

عدد األشخاص في الفئات 

ارة المشاركين في العمرية المخت

التعليم أو التدريب الرسمي أو 

غير الرسمي، كنسبة مئوية من 

 السكان من نفس العمر. 

نسبة الشباب  4.4.1 المؤشر 

والبالغين الذين تتوافر لديهم 

مهارات تقنيات المعلومات 

 واالتصاالت، بحسب نوع المهارة

نسبة الشباب والبالغين ذوي مهارات 

واالتصاالت،  تكنولوجيا المعلومات

حسب نوع المهارة على نحو محدد 

كنسبة من الشباب )الذين تتراوح 

سنة(، والبالغين  24_15أعمارهم بين 

سنة  15)الذين تتراوح أعمارهم بين 

وما فوق( وقاموا ببعض األنشطة 

المتعلقة بالكمبيوتر في فترة زمنية 

 معينة

يتم حساب المؤشر كنسبة من 

ة األشخاص في مجموعة سكاني

معينة وهم الذين استجابوا بـ 

"نعم" في استبيانات المسوح 

في عدد محدد من المتغيرات 

على سبيل المثال استخدام 

مهارات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في مختلف 

المجاالت أو مجاالت التعلم، 

استخدام مهارات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت داخل 
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ن أو خارج المدرسة و / أو مكا

 إلخ. ... العمل

مؤشرات التكافؤ  4.5.1المؤشر 

/ الذكور، القروي / المدني،  ناث)اإل

األقل / األكثر ثروة، حالة اإلعاقة، 

الشعوب األصلية والمتضررين 

النزاعات، متى توافرت البيانات  من

عن ذلك( لجميع مؤشرات التعليم 

المندرجة في هذه القائمة، التي 

 .يمكن تفصيلها

مركب يحتوي على عدة مؤشر 

مؤشرات، تتطلب مؤشرات التكافؤ 

مجموعة بيانات خاصة بالمجموعات 

 ذات الصلة األخرى.

a-  مؤشر التكافؤ بين الجنسين

لمعدل اإلتمام )التعليم 

 االبتدائي والمتوسط والثانوي(

b-  مؤشر التكافؤ بين الجنسين

لمعدل المشاركة في التعّلم 

المنظم )سنة واحدة قبل العمر 

مي المحدد لاللتحاق الرس

بالمرحلة االبتدائية(، حسب 

 .الجنس

c-  مؤشر التكافؤ بين الجنسين

لمعدل مشاركة الشباب 

والبالغين في التعليم الرسمي 

وغير الرسمي والتدريب في 

األشهر االثني عشر السابقة، 

 حسب الجنس. 

d-  مؤشر التكافؤ بين الجنسين

لنسبة المعلمين في: )أ( مرحلة 

ما قبل التعليم االبتدائي، )ب( 

التعليم االبتدائي، )ج( التعليم 

المتوسط )د( التعليم الثانوي 

الذين حصلوا على األقل الحد 

األدنى من تدريب المعلمين 

المنظم )مثل التدريب التربوي( 

قبل الخدمة أو أثناء الخدمة 

وبة للتدريس على المطل

/ قيمة  ناث)قيمة المؤشر لإل

 المؤشر للذكور(
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المستوى المناسب في بلد 

 .معين

نسبة المدارس التي  a.1.4المؤشر 

تقدم خدمات أساسية حسب نوع 

 الخدمة

 

النسبة المئوية للمدارس حسب 

مستوى التعليم )التعليم االبتدائي( 

مع إمكانية الوصول إلى الخدمات 

 والمرافق. 

يتم التعبير بنسبة مئوية لعدد 

المدارس في مستوى تعليمي 

معين مع إمكانية الوصول 

الخدمات إلى نسبة جميع 

المدارس على هذا المستوى 

 من التعليم.

حجم تدفقات  b.1.4المؤشر 

المساعدة اإلنمائية الرسمية للمنح 

الدراسية، حسب القطاع ونوع 

 الدراسة

المدفوعات  إجمالييقيس المؤشر 

المساعدة اإلنمائية  إجماليمن 

 الرسمية للمنح الدراسية.

تدفقات المساعدة  إجمالي

اإلنمائية الرسمية للمنح 

الدراسية التي قدمتها المملكة 

 للدول. 

نسبة المعلمين  c.1.4المؤشر 

الحاصلين على الحد األدنى من 

المؤهالت المطلوبة حسب 

 .المستوى التعليمي

المئوية للمعلمين حسب النسبة 

المستوى التعليمي )ما قبل 

عدادي االبتدائي واالبتدائي واإل

 والثانوي( الذين حصلوا على األقل

الحد األدنى من التعليم التربوي  على

المنظم، التدريب قبل الخدمة وأثناء 

 الخدمة المطلوبة للتدريس.

عدد المعلمين ن م التعبير عيت

المدربين في مستوى معين 

مئوية من  ةالتعليم كنسب من

ميع المعلمين في هذا ج

 م.يالمستوى من التعل
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  :مؤشرات الهدف الرابع التي تم قياسها

ا وعالي الجودة يؤدي إلى 4.1 الغاية ا ومنصف  ا مجاني  ا وثانوي  ا ابتدائي  ضمان أن جميع الفتيات والفتيان يكملون تعليم 

 2030، بحلول عام نتائج تعليمية فعالة

 والثانوي( والمتوسطمعدل اإلتمام )التعليم االبتدائي  4.1.2المؤشر 

 ((4.1جدول 

 2017، لعام )%( والثانوية( والمتوسطةنسبة اإلتمام في المراحل )االبتدائية 

  .المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

، فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء 2030كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان، بحلول عام  (4.2الغاية )

 والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي

لمحدد لاللتحاق بالمرحلة )سنة واحدة قبل العمر الرسمي امعدل المشاركة في التعلم المنظم  4.2.2المؤشر 

 االبتدائية(

 ((4.2جدول 

، لعام )سنة واحدة قبل العمر الرسمي المحدد لاللتحاق بالمرحلة االبتدائية(المشاركة في التعلم المنظم  معدل

2017 

 .الهيئة العامة لإلحصاءالمصدر: 

 ثانوي متوسط ابتدائي الجنس المؤشر

في المراحل )االبتدائية  نسبة اإلتمام

والثانوية( والمتوسطة    

 61 81 92 ذكور

 64 84 92 إناث

جمالياإل  92 83 63 

 2017 الجنس المؤشر

 معدل المشاركة في التعلم المنظم

 35.8 ذكور

 38.6 إناث

جمالياإل  37.2 
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( كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي 4.3الغاية )

 2030الجّيد وميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 

الرسمي والتدريب في األشهر معدل مشاركة الشباب والبالغين في التعليم الرسمي وغير 4.3.1 المؤشر 

 االثني عشر السابقة، حسب الجنس

 (4.3) جدول

 2017لعام  ،مشاركة الشباب والبالغين في التعليم الرسمي والتدريب في األشهر االثني عشر السابقة معدل

 الهيئة العامة لإلحصاء  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 الجنس المؤشر

 معدل المشاركة في التعليم الرسمي والتدريب

 16.8 ذكور

 18.0 إناث

جمالياإل  17.3 
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تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك  (4.4الغاية )

 2030المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة، بحلول عام 

نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تقنيات المعلومات واالتصاالت، بحسب  4.4.1 المؤشر 

 نوع المهارة

 ((4.4جدول 

 ،)%( ، بحسب نوع المهارةنسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تقنيات المعلومات واالتصاالت

 2017-2018-2019لألعوام 

 المهارات
2017 2018 2019 

+15 (24-15) +15 (24-15) +15 (24-15) 

 69.68 83.61 74.89 76.46 83.16 83.34 نسخ أو نقل ملف أو مجلد

استخدام أدوات النسخ واللصق لتكرار أو نقل 

 المعلومات داخل المستند
48.41 48.22 45.94 43.43 63.54 47.62 

إرسال رسائل البريد اإللكتروني مع الملفات 

 المرفقة 
42.31 45.84 47.20 55.55 45.53 70.52 

استخدام الصيغ الحسابية األساسية في 

 جدول البيانات 
15.83 18.05 20.27 19.82 16.47 20.98 

توصيل أجهزة جديدة وتثبيتها )مثل المودم،  

 الكاميرا، الطابعة(
31.40 32.63 30.00 30.58 20.45 24.83 

 13.88 11.72 17.56 16.26 16.18 15.47 العثور على البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها 

إنشاء عروض تقديمية إلكترونية باستخدام 

 برنامج العروض التقديمية 
17.49 17.75 27.97 22.40 22.05 23.60 

نقل الملفات بين الكمبيوتر واألجهزة األخرى    30.24 32.29 29.83 32.64 23.43 30.96 

كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة 

 متخصصة
4.90 6.27 6.90 7.35 4.19 5.86 

   المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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 (4.4شكل )
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نسخ أو نقل ملف أو مجلد

استخدام أدوات النسخ واللصق لتكرار أو نقل المعلومات داخل

المستند

إرسال رسائل البريد اإللكتروني مع الملفات المرفقة 

استخدام الصيغ الحسابية األساسية في جدول البيانات 

(عةمثل المودم، الكاميرا، الطاب)توصيل أجهزة جديدة وتثبيتها 

العثور على البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها 

إنشاء عروض تقديمية إلكترونية باستخدام برنامج العروض 

التقديمية 

نقل الملفات بين الكمبيوتر واألجهزة األخرى 

كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة

الذين تتوافر لديهم مهارات تقنيات المعلومات ( سنة فأكثر15)نسبة الشباب والبالغين 

واالتصاالت

2019 2018 2017
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القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات  (4.5لغاية )ا

المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد الشعوب األصلية، التعليم والتدريب 

 2030 واألطفال الذين يعيشون في ظروف هشة، بحلول عام

/ الذكور، القروي / المدني، األقل / األكثر ثروة، حالة اإلعاقة،  ناثمؤشرات التكافؤ )اإل 4.5.1المؤشر 

 المندرجة التعليم مؤشرات لجميع( ذلك عن البيانات توافرت متى النزاعات، والمتضررين منالشعوب األصلية 

  تفصيلها يمكن التي القائمة، هذه في

 ((4.5جدول 

 مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل اإلتمام )التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي( *

 ثانوي متوسط ابتدائي العام

2017 1.00 1.04 1.05 

بين الجنسين لمعدل المشاركة في التعّلم المنظم )سنة واحدة قبل العمر الرسمي المحدد مؤشر التكافؤ 

 لاللتحاق بالمرحلة االبتدائية(، حسب الجنس *

 مؤشر التكافؤ العام 

2017 1.08 

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل مشاركة الشباب والبالغين في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب 

األشهر االثني عشر السابقة، حسب الجنس *في   

 مؤشر التكافؤ العام 

2017 1.07 

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لنسبة المعلمين في: )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، )ب( التعليم االبتدائي، 

مين الحد األدنى من تدريب المعل على )ج( التعليم المتوسط )د( التعليم الثانوي الذين حصلوا على األقل

 المنظم )مثل التدريب التربوي( قبل الخدمة أو أثناء الخدمة المطلوبة للتدريس على المستوى المناسب **

 العام
 المرحلة الدراسية 

 الثانوية المتوسطة  االبتدائية قبل االبتدائية

2015 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 

2017 1 1 1 1 

2018 1 1 1 1 

2019 1 1 1 1 

  الهيئة العامة لإلحصاء* المصدر:

  وزارة التعليم**
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( بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق بين الجنسين، ورفع مستوى المرافق a.4الغاية )

 التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع

ألغراض تعليمية،  اإلنترنتنسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى: )أ( الكهرباء، )ب(  a.1.4المؤشر 

)ج( حواسيب ألغراض التعليم، )د( البنية التحتية واللوازم للطالب ذوي اإلعاقة، )هـ( مياه الشرب األساسية، 

)حسب تعريفات مؤشر المياه والصرف  )و( مرافق الصرف الصحي األساسية، )ز( مرافق غسل اليدين األساسية

 .الصحي والنظافة الصحية(

 ((4.6جدول 

 (2019-2015)لألعوام  ،)%( نسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الخدمات

 المصدر: وزارة التعليم

( التوسع بصورة ملحوظة على الصعيد العالمي في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية، وال b.4الغاية )

سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في 

رامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان ذلك التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والب

 2030المتقدمة والبلدان النامية األخرى، بحلول عام 

 حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية للمنح الدراسية، حسب القطاع ونوع الدراسة b.1.4المؤشر 

 ((4.7جدول 

السوريين في األردن ولبنان منحة المملكة العربية السعودية لتغطية تكاليف برنامج دراسة الطلبة من الالجئين 

 2018-2019، لعامي في الجامعة العربية المفتوحة

 المصدر: الصندوق السعودي للتنمية

 2019 2018 2017 2016 2015 الخدمة

 100 100 100 100 100 الطاقة الكهربائية

بنية تحتية ومواد مناسبة للطالب 

 المعاقين
40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 

 100 - - - - أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم

 100 100 100 100 100 مياه الشرب األساسية

 100 100 100 100 100 مرافق أساسية لغسل اليدين

 100 - - - - مرافق صـحية أساسية غير مختلطة

 2019 2018 المؤشر

منحة المملكة العربية السعودية لتغطية تكاليف 

برنامج دراسة الطلبة من الالجئين السوريين في 

 األردن ولبنان في الجامعة العربية المفتوحة

ريال 

 سعودي

دوالر 

 امريكي

ريال 

 سعودي

دوالر 

 امريكي

 693,000   184,800   937,000   249,867  
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تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بوسائل منها التعاون الدولي لتدريب المعلمين في  (c.4الغاية )

ا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام   2030البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّ

نسبة المعلمين في: )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، )ب( التعليم االبتدائي، )ج( التعليم  c.1.4المؤشر 

الحد األدنى من تدريب المعلمين المنظم )مثل على عدادي، )د( التعليم الثانوي الذين حصلوا على األقل اإل

 ستوى المناسب في بلد معينالتدريب التربوي( قبل الخدمة أو أثناء الخدمة المطلوبة للتدريس على الم

 ((4.8جدول 

لألعوام  ،)%( *نسبة المعلمين في المراحل )قبل التعليم االبتدائي، التعليم االبتدائي، التعليم اإلعدادي، التعليم الثانوي(

(2015-2019) 

 المصدر: وزارة التعليم

ان يكون المعلم حاصل على تدريب تربوي في المملكة شروط تعيين المعلمين  ثبات النسب لجميع األعوام وجميع الصفوف؛ جاء بسبب*

  .لذلك جميع المعلمين حاصلين على الحد األدنى من التدريب

 

 

 المرحلة الدراسية السنة 
 اإلجمالي خاص حكومي

 إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

2015 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ما قبل التعليم االبتدائي 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االبتدائية   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المتوسطة   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الثانوية   

2016 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ما قبل التعليم االبتدائي 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االبتدائية   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المتوسطة   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الثانوية   

2017 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ما قبل التعليم االبتدائي 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االبتدائية   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المتوسطة   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الثانوية   

2018 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ما قبل التعليم االبتدائي 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االبتدائية   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المتوسطة   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الثانوية   

2019 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ما قبل التعليم االبتدائي 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االبتدائية   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المتوسطة   

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الثانوية   
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تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء  الهدف الخامس
 والفتيات
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 منهجية مؤشرات الهدف الخامس

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

مدى توفر أو  5.1.1المؤشر 

عدم توفر األطر التشريعية من 

أجل تعزيز وإنفاذ ورصد 

المساواة وعدم التمييز على 

 أساس نوع الجنس

األطر التشريعية الموجودة لدى المملكة لتعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم 

 التمييز

نسبة النساء الالتي  5.3.1

 20تتراوح أعمارهن بين 

سنة وتزوجن قبل بلوغ 24و

سن الخامسة عشرة وقبل 

 سنة 18بلوغهن سن 

نسبة النساء الالتي تتراوح 

سنة 24 و 20أعمارهن بين 

بلوغ سن الخامسة  عندوتزوجن 

 18عشرة وقبل بلوغهن سن 

 سنة

عدد النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين )

سنة أو  15سنة، وتزوجن بعمر 24و 20

للنساء  جماليالعدد اإل /18قبل سن 

ا  24و 20اللواتي تتراوح أعمارهن بين  عام 

 )×100 

نسبة المقاعد التي  5.5.1

تشغلها النساء في البرلمانات 

 الوطنية والحكومات المحلية

 

نسبة الوظائف التي تشغلها 

النساء في الحكومة المحلية. 

كنسبة مئوية  ويتم التعبير عنها

من المناصب التي تشغلها 

النساء في الهيئات التشريعية 

 والمحلية الحكومية

)عدد المقاعد التي تشغلها النساء / العدد 

للمقاعد المشغولة من الرجال  جمالياإل

 100 ×والنساء( 

 

نسبة النساء في  5.5.2

 المناصب اإلدارية

يشير هذا المؤشر إلى نسبة 

العليا النساء في المناصب 

 والمتوسطة.

)عدد النساء العامالت في المناصب 

 جماليالعليا والمتوسطة / العدد اإل

للعاملين من الرجال والنساء في 

 100 ×المناصب العليا والمتوسطة( 

5.b.1  نسبة األفراد الذين

يمتلكون الهاتف المحمول، 

 حسب الجنس

يتم تعريف المؤشر بنسبة 

 ااألفراد الذين يمتلكون هاتف  

 ، حسب الجنسجواال  

لألفراد الذين يمتلكون  جمالي)العدد اإل

ا جواال   مجموع  /في النطاق المحدد هاتف 

 100( * في النطاق المحدد عدد األفراد
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 مؤشرات الهدف الخامس التي تم قياسها 

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان (5.1الغاية )

مدى توفر أو عدم توفر األطر التشريعية من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز  5.1.1المؤشر 

 على أساس نوع الجنس

أصل  –بحق  –يعد مبدأ المساواة بين الناس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الدين 

الحريات وأساس الحقوق، وأضحى من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانونا  للضمير اإلنساني، حيث 

نسان والذي وافقت عليه الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإل رأسهاالدولية وعلى  االتفاقياتتضمنته 

 لألمم المتحدة.

وقد أقرت الشريعة اإلسالمية حق المساواة بين الناس جميعا  بغض النظر عن اختالف األصول والسالالت           

العرقية والقيم اإلنسانية، فال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى، وقد كفلت الشريعة لإلنسان حقوقه دون 

 يز بما يحقق التكافل االجتماعي والتضامن بين األفراد.تمي

( على أن )يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى 8فقد نصت المادة )         

( على أن )تحمي الدولة حقوق اإلنسان وفق 26والمساواة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية(. كما نصت المادة )

  )المصدر: وزارة العدل(. ر التمييز ضد المرأةظبما في ذلك حاإلسالمية( الشريعة 

 

 ( لقضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري5.3الغاية )

سنة وتزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة 24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  5.3.1المؤشر 

 سنة 18وقبل بلوغهن سن 

 ((5.1جدول 

 18سن الخامسة عشرة وقبل بلوغهن سن  عندسنة وتزوجن  24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

 2016-2017لعامي  ،)%( سنة

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 سنة.  17الى  15*من سن 

 

 عمر االرتباط المؤشر

 العام

2016 2017 

 15نسبة النساء الالتي تزوجن عند سن الـ 

 18وقبل سن الـ 

 0.98 0.99 15عند سن الـ 

 5.3 4.72 *18قبل بلوغ 
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القيادية ( كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب 5.5الغاية )

 على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية 5.5.1المؤشر 

 ((5.2جدول 

لألعوام  ،)%( في مجلس الشورى والمجالس البلدية السعوديات نسبة المقاعد التي تشغلها النساء

(2019_2017) 

 2019 2018 2017 المؤشر

نسبة المقاعد التي تشغلها 

النساء السعوديات في مجلس 

 الشورى والمجالس البلدية )%(

مجلس 

 *الشورى
20 20 20 

المجالس 

 **البلدية
1.2 1.2 1.2 

وزارة الشؤن البلدية والقروية، المصدر: مجلس الشورى    

 .سنوات 4دورة مجلس الشورى كل *

سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ السنة المالية التي تلي تشكيل المجالس البلدية وعليه فإن الدورة الحالية للمجالس البلدية  أربعدورة عمل المجالس البلدية **

 م، ويبقى عدد األعضاء ثابت طوال مدة الدورة.2021/12/31م وتنتهي ان شاء الله في 2016/1/1بدأت في 

 

 

 نسبة النساء في المناصب اإلدارية 5.5.2المؤشر 

 ((5.3جدول 

 (2019-2015)لألعوام  ،)%( العليا والمتوسطة في المناصب اإلدارية السعوديات نسبة النساء

 الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةالمصدر: وزارة 

 *قطاع حكومي

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

نسبة النساء السعوديات في المناصب 

 )%(اإلدارية العليا والمتوسطة 
5.46 5.58 5.80 5.91 6.20 
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 (5.1كل )ش 

( تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين b.5الغاية )

 المرأة

 نسبة األفراد الذين يمتلكون الهاتف المحمول، حسب الجنس b.1.5المؤشر 

 ((5.4جدول  

 2018-2019لعامي  ،)%( الذين يمتلكون هاتف متنقل األفرادنسبة 

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 ((5.8جدول 

 2018-2019لعامي  ،)%( الذين يمتلكون هاتف متنقل سنة فأكثر( 15) البالغين األفرادنسبة 

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 

 

 2019 2018 الجنس المؤشر

الذين يمتلكون هاتف متنقل )%( األفرادنسبة   

 80.62 72.97 ذكور

 71.81 64.52 إناث

 2019 2018 الجنس المؤشر

الذين يمتلكون  سنة فأكثر( 15) البالغين األفرادنسبة 

 هاتف متنقل )%(

 98.13 92.96 ذكور

 94.67 88.07 إناث

5.46
5.58

5.80
5.91

6.20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%

نسبة النساء السعوديات في المناصب اإلدارية العليا والمتوسطة

2019 2018 2017 2016 2015
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الصحي للجميع وإدارتها إدارة  ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الهدف السادس
 مستدامة
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 منهجية مؤشرات الهدف السادس

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

نسبة السكان  6.1.1المؤشر 

الذين يستفيدون من خدمات 

مياه الشرب المدارة بطريقة 

 آمنة

نسبة السكان يقيس المؤشر 

خدمات الذين يستفيدون من 

مياه الشرب المدارة بطريقة 

 آمنة

)السكان الذين يستفيدون من خدمات 

السكان(  إجماليمياه الشرب اآلمنة / 

*100 

نســبة الســكان  6.2.1المؤشر 

الذين يســتفيدون )أ( من اإلدارة 

الســليمة لخدمات الصـــرف 

الصـــحي و )ب( مرافق غســـل 

 اليدين بالصـــابون والمياه

المؤشر نسبة السكان  يقيس

الذين يستفيدون من خدمات 

الصرف الصحي، ومرافق 

 غسل اليدين بالماء والصابون

)السكان الذين يستفيدون من خدمات 

 100السكان( * إجماليالصرف الصحي / 

نسبة مياه  6.3.1المؤشر 

 الصرف المعالجة بطريقة آمنة

يقيس هذا المؤشر أحجام 

المياه العادمة التي يتم 

توليدها من خالل األنشطة 

المختلفة، وأحجام المياه 

العادمة التي يتم معالجتها 

بأمان قبل تصريفها في 

 .البيئة

طريقة الحساب = )كمية المياه العادمة 

المعالجة / كمية المياه العادمة المتولدة( * 

100 

التغير في كفاءة  6.4.1المؤشر 

استخدام المياه عل مدى فترة 

 من الزمن

التغير في نسبة القيمة 

المضافة الى حجم استخدام 

المياه على مدى فترة من 

الزمن. وتعرف كفاءة استخدام 

نها حجم الماء أالمياه: ب

المستخدم مقسوما على 

القيمة المضافة لقطاع رئيس 

 معين. 

يتم احتساب كفاءة استخدام المياه 

ا لنسبة  ا وفق  كمجموع للقطاعات، مرجح 

ة من قبل كل قطاع على المياه المستخدم

 :االستخدام، في الصيغة التالية إجمالي

(WUE = Awe × PA + Mwe × PM + 

Swe ×PS) 

كفاءة استخدام المياه،  WUE) :نإحيث 

Awe  كفاءة استخدام المياه الُسقيا في

كفاءة  Mwe  ، [USD/m3] الزراعة

، [USD/m3]  المياه  MIMEC استخدام

Swe  كفاءة استخدام المياه[USD/m3] ،

PA  نسبة المياه المستخدمة من قبل

القطاع الزراعي على االستخدام الكلي، 

PM  نسبة المياه المستخدمة من قبل

على االستخدام الكلي،  MIMECالقطاع 
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PS  نسبة المياه المستخدمة من قبل

 قطاع الخدمات على االستخدام الكلي( 

درجة تنفيذ  6.5.1المؤشر 

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

 (100 -)صفر 

تعريف اإلدارة المتكاملة 

للموارد المائية هو "عملية 

تعزز التنمية المنسقة واإلدارة 

للمياه واألراضي والموارد 

ذات الصلة من أجل تعظيم 

الرفاهية االقتصادية 

واالجتماعية بطريقة عادلة دون 

 المساس باستدامة النظم

 البيئية الحيوية.

سؤال مقسم إلى  32يحتوي المسح على 

المكونات األربعة الرئيسية. يتم إعطاء كل 

، 10(، بإضافة 100و  0سؤال درجة بين )

مرجح اليتم احتساب المتوسط غير 

لعالمات األسئلة داخل كل مكون من 

 0المكونات األربعة محسوبة إلعطاء درجة 

ط لكل مكون. يتم حساب متوس 100 -

نات )غير  مرجح( إلعطاء درجة النتائج المكوِّ

ا عنها بعالمة النسبة بين   0المؤشر، معبر 

 .100و 

مقدار المساعدة  a.1.6المؤشر 

اإلنمائية الرسمية المتعلقة 

بالمياه والصرف الصحي التي 

 اإلنفاقتشكل جزءا  من خطة 

 المنسقة من جانب الحكومة

المساعدات اإلنمائية  إجمالي

الرسمية المتعلقة بالمياه 

من والمرافق الصحية المقدمة 

  الصندوق السعودي للتنمية

 المساعدات بالريال السعودي.  إجمالي
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 مؤشرات الهدف السادس التي تم قياسها 

 

المأمونة والميسورة التكلفة بحلول ( تحقيق هدف حصول الجميع على نحو منصف على مياه الشرب 6.1الغاية )

 2030 عام

 خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة آمنةمن  يستفيدوننسبة السكان الذين  6.1.1المؤشر 

 ((6.1جدول  

 (2019-2016)لألعوام  ،)%( ةاآلمن خدمات مياه الشرب يستفيدون مننسبة السكان الذين 

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

  

( تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وإنهاء التغوط في العراء، 6.2الغاية )

 2030ومن يعيشون في أوضاع هشة، بحلول عام وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات 

 

نســبة الســكان الذين يســتفيدون )أ( من اإلدارة الســليمة لخدمات الصـــرف الصـــحي و  6.2.1 المؤشر

 .)ب( مرافق غســـل اليدين بالصـــابون والمياه

 ((6.2جدول 

-2016)لألعوام )%(  *المحسنةنسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي 

2019) 

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

  تشمل الشبكتين العامة والخاصة، والبيارة. حسب منهجية منظمة األمم المتحدة، النسبة*

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 المؤشر

الذين يستفيدون من خدمات نسبة السكان 

 مياه الشرب المدارة بطريقة آمنه  
99.4 99.4 99.7 99.7 

 2019 2018 2017 2016 المؤشر

نسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة 

المحسنةالسليمة لخدمات الصرف الصحي   
100 100 100 100 
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( تحسين نوعية المياه بالحد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة، وتقليل تسّربها 6.3الغاية )

إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمون 

 2030بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 

 نسبة مياه الصرف المعالجة بطريقة آمنة 6.3.1ؤشر الم

 ((6.3جدول 

 (2019-2015)لألعوام ، نسبة مياه الصرف المعالجة بطريقة آمنة

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

 كمية المياه العادمة المجمعة
1468.19 1604.31 1555.17 1665.06 1832.48 

 كمية المياه العادمة المعالجة
1468.19 1604.31 1555.17 1665.06 1801.87 

 كمية المياه العادمة المتولدة
2722.5 2816.1 2835 3052.8 3143.7 

نسبة المياه العادمة المعالجة من 

المياه العادمة المنتجة  إجمالي

)%( 

54% 57% 55% 55% 57% 

 المصدر: شركة المياه الوطنية

 

استخدام المياه في جميع القطاعات، وكفالة سحب المياه العذبة ( تحقيق زيادة كبيرة في كفاءة 6.4الغاية )

وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بقدر كبير من عدد األشخاص الذين يعانون من 

 2030ندرة المياه، بحلول عام 

 التغيير في كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن 6.4.1المؤشر 

 ((6.4جدول 

 2018التغيير في كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن لعام 

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة

 الوحدة: دوالر امريكي/ متر مكعب

 

 

 

 2018 المؤشر

 26.01 التغيير في كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن
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لموارد المياه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون العابر للحدود، ( تنفيذ اإلدارة المتكاملة 6.5الغاية )

 2030 حسب االقتضاء، بحلول عام

 

 (0-100درجة التنفيذ المتكامل إلدارة الموارد المائية ) 6.5.1المؤشر

 ((6.5جدول 

 2018,2017ي لعام ،درجة التنفيذ المتكامل إلدارة الموارد المائية

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة

توسيع نطاق التعاون الدولي وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات إلى البلدان النامية في األنشطة  (a.6الغاية )

وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدام المياه، والبرامج المتصلة بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، 

 .ومعالجة المياه المستعملة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستخدام

مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي التي تشكل جزءًا من  a.1.6المؤشر 

 .المنسقة من جانب الحكومة اإلنفاقخطة 

 ((6.6جدول 

 (2019-2016)لألعوام  ،مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي

  الصندوق السعودي للتنمية المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 المؤشر

 57 57 درجة التنفيذ المتكامل إلدارة الموارد المائية

 2019 2018 2017 2016 المؤشر

اإلنمائية الرسمية المتعلقة مقدار المساعدة 

 بالمياه والصرف الصحي بماليين الرياالت 
626 98,85 949.5 356,25 
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الهدف السابع ضمان الوصول إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة 
 والحديثة للجميع
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 :منهجية مؤشرات الهدف السابع

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

نسبة السكان  7.1.1المؤشر 

 المستفيدين من خدمات الكهرباء

المئوية للسكان هي النسبة 

الذين يمكنهم الوصول إلى 

 الكهرباء.

على تم تصميم المؤشر اعتمادا  

 بيانات مسح الطاقة المنزلي

نسبة السكان الذين 7.1.2 المؤشر 

يعتمدون بشكل أساسي على الوقود 

 النظيف والتكنولوجيا

يتم احتساب نسبة السكان 

الذين يعتمدون بشكل أساسي 

على الوقود النظيف 

والتكنولوجيا كعدد من الناس 

الذين يستخدمون الوقود 

النظيف والتقنيات في الطهي 

ا  والتدفئة واإلضاءة مقسوم 

عدد السكان. إجماليعلى   

على تم تصميم المؤشر اعتمادا  

مسح الطاقة المنزليبيانات   
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  :مؤشرات الهدف السابع التي تم قياسها

 

 2030( كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 7.1الغاية )

 :نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 7.1.1المؤشر 

 (7.1جدول )

 (2019-2016)لألعوام  ،)%( *نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 . المولد الخاصالشبكة العامة أو الخاصة أو باستخدام *النسب إلجمالي األسر، حسب منهجية منظمة األمم المتحدة مصادر الكهرباء تشمل 

بحيث ينسجم معها من جميع األبعاد االقتصادية  2030معطيات المؤشر  واستقراره يتواكب مع تطور البنية التحتية لقطاع الكهرباء بما يتوافق مع رؤية المملكة 

ة والذي يعود لعدة أسباب من أهمها النمو السكاني والنمو االقتصادي الذي تشهده باإلضافة لمتطلبات األفراد واألسر من الطاقة الكهربائي ؛واالجتماعية

هرباء في وهذا ما سعت إليه المملكة بتوفير الك ،اقتصاد عالمي 20عزى ذلك القتصاد المملكة الذي يمثل من أقوى  أكبر يلتوفير الخدمات في المنازل و

لنمو السكاني أرجاء المملكة بأكملها وما زالت تقوم بتقديم الدعم للشركة السعودية للكهرباء بذلك حيث يتضح بصفة مستمرة الطلب على الكهرباء بسبب ا

 .مما يساهم على التوجه المستمر في دعم الخدمة لتوصيلها لجميع المساكن

 *بيانات تقديرية *

 

 نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا 7.1.2المؤشر 

 (7.2جدول )

 (2020-2017)لألعوام  ،)%( النظيفتين نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود والتكنولوجيا

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 األسر جمالي*النسب إل

 بيانات تقديرية **

 

 

 **2020 2019 2018 2017 2016 المؤشر

نسبة استفادة السكان من 

 خدمات الكهرباء
99.9 100 100 100 100 

 **2020 2019 2018 2017 المؤشر

نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود 

 والتكنلوجيا النظيفتين
98.87 99.46 99.52 99.65 



  مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

62 

 

 

 

 

 

 

 

الهدف الثامن تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة 
 الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع
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 منهجية مؤشرات الهدف الثامن 

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

معدل النمو  8.1.1المؤشر 

 جماليالسنوي للناتج المحلي اإل

 الحقيقي للفرد

يتم حساب معدل النمو للفرد من 

باألسعار الثابتة  GDPخالل قسمة 

 . على عدد السكان

نصيب الفرد من الناتج المحلي 

= )الناتج المحلي  جمالياإل

* باألسعار الثابتة جمالياإل

 ( / عدد السكان 1,000,000

معدل النمو  8.2.1المؤشر 

الناتج المحلي  جماليالسنوي إل

GDP) شخص ( الحقيقي لكل

  عامل

 إجمالينسبة التغيير السنوية في 

( الحقيقي لكل (GDPالناتج المحلي 

 .عامل شخص

باألسعار  جمالي)الناتج المحلي اإل

 الثابتة / مجموع المشتغلين(

متوسط الدخل  8.5.1المؤشر 

 ناثللذكور واإلفي الساعة 

العاملين بحسب الوظيفة والفئة 

 العمرية

للذكور متوسط الدخل في الساعة 

العاملين بحسب الوظيفة  ناثواإل

 والفئة العمرية

للذكور متوسط الراتب الشهري 

ي / عدد ساعات العمل ف ناثواإل

 لشهرا

 

معدل البطالة  8.5.2المؤشر 

حسب الجنس والعمر واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

معدل البطالة هي نسبة األشخاص 

العاطلين عن العمل من القوى 

 العاملة.

)األشخاص العاطلين عن العمل / 

األشخاص في القوى العاملة( * 

100 

معدالت تكرار 8.8.1 المؤشر 

اإلصابات المهنية المميتة وغير 

المميتة، حسب الجنس وحالة 

 المهاجرين

يقيس المؤشر خطر اإلصابة المهنية 

 المميتة وغير المميتة.

عدد تكرار اإلصابات المهنية 

 المميتة وغير المميتة. 

الناتج المحلي 8.9.1 المؤشر 

المباشر للسياحة كنسبة من 

الناتج المحلي ومعدل  إجمالي

 النمو

هو الناتج المحلي الخاص بقطاع 

 السياحة

نسبة مساهمة السياحة = )الناتج 

المحلي للسياحة / الناتج المحلي 

 100( * جمالياإل

)أ( عدد فروع  8.10.1المؤشر 

ألف  100المصارف التجارية لكل 

بالغ، )ب( عدد آالت الصرف اآللي 

(ATMs لكل )ألف بالغ 100 

عدد فروع البنوك التجارية لكل 

من البالغين، عدد آالت  100,000

 100,000( لكل ATMالصرف اآللي )

 بالغ.

عدد فروع البنوك التجارية لكل 

الت الصرف آ= )عدد 100,000

)اآللي / )
عدد السكان البالغين

100000
( 

( ATMsعدد آالت الصرف اآللي )

)عدد فروع البنوك 100,000= لكل

)التجارية / )
عدد السكان البالغين

100000
( 
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نسبة البالغين  8.10.2المؤشر 

سنة فما فوق( الذين لديهم  15)

حساب بنكي أو حساب في 

مؤسسة مالية أخرى أو لديهم 

  خدمات الهاتف النقال المالية

عدد حسابات الخدمات المالية المقدمة عن طريق الحسابات المصرفية أو 

 15المؤسسات المالية األخرى أو خدمات الهواتف النقالة لدى البالغين )

 سنة فما فوق(

االلتزامات  a.1.8المؤشر 

والمدفوعات المتصلة بالمساعدة 

 (Aid for Tradeللتجارة )

المدفوعات وااللتزامات  إجمالي

لمجموع المساعدة اإلنمائية 

 ( من أجل التجارة.ODAالرسمية )

المساعدات والمدفوعات  إجمالي

 للدول النامية من أجل التجارة 

وجود استراتيجية  b.1.8المؤشر 

وطنية مطورة وتشغيلية لتشغيل 

الشباب، كاستراتيجية واضحة 

ومستقلة أو كجزء من استراتيجية 

 التوظيف الوطنية

يشير المؤشر إلى وجود استراتيجية 

وطنية مطورة وتشغيلية لتشغيل 

الشباب، كاستراتيجية واضحة 

ومستقلة أو كجزء من استراتيجية 

 .التوظيف الوطنية

د لدى المملكة استراتيجية هل يوج

وطنية مطورة وتشغيلية لتشغيل 

الشباب، كاستراتيجية واضحة 

ومستقلة أو كجزء من استراتيجية 

 التوظيف الوطنية؟
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  :مؤشرات الهدف الثامن التي تم قياسها

 

الحفاظ على نمو الناتج المحلي  ( الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقا  للظروف الوطنية، وبخاصة8.1الغاية )

 في المائة على األقل سنويا  في أقل البلدان نموا   7بنسبة  جمالياإل

 الحقيقي للفرد جماليمعدل النمو السنوي للناتج المحلي اإل 8.1.1المؤشر 

 (8.1جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،الحقيقي جمالياإلمعدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي 

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 (8.1)شكل 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

معدل النمو السنوي لنصيب 

 الفرد 
1.69 -0.65 -3.25 -0.02 -2.03 

-5

-3

-1

1

3

5

2015 2016 2017 2018 2019

المعدل

العام

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد
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ية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا نتاج( تحقيق مستويات أعلى من اإل8.2الغاية )

 .واالبتكار، بطرق تشمل التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات كثيفة العمالة

  عامل شخص( الحقيقي لكل (GDPالناتج المحلي  جماليمعدل النمو السنوي إل 8.2.1المؤشر 

 (8.2جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،الحقيقي جمالياإلمعدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي 

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

  

   (8.2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

معدل النمو السنوي لنصيب 

 الفرد العامل 
0.33 -5.7 -3.66 -2.35 -5.59 

-10

-5

0

5

2015 2016 2017 2018 2019

المعدل

العام

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل
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، بمن فيهم الشباب ناثالذكور واإل( تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع 8.5الغاية )

 2030اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام ي واألشخاص ذو

 العاملين بحسب الوظيفة والفئة العمرية ناثللذكور واإلمتوسط الدخل في الساعة  8.5.1المؤشر 

 (8.3جدول )

 (2019-2016)ألعوام ل ،(إناثالعاملين )ذكور و جماليإلمتوسط الدخل في الساعة 

  ءالمصدر: الهيئة العامة لإلحصا

 

 معدل البطالة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 8.5.2المؤشر 

 (8.4جدول ) 

 (2019-2016)لألعوام  ،معدل البطالة

 -بيانات تقديرية-ء المصدر: الهيئة العامة لإلحصا

 (8.3شكل )

 2019 2018 2017 2016 المؤشر

 6313 6272 6093  6225   الشهري متوسط األجر

 43 43 44.7  44.2  متوسط ساعات العمل

 2019 2018 2017 2016 ةمعدل البطال

 2.5 3.3 3.2 2.6 ذكور

 20.7 19.9 21.1 23.6 إناث

 5.5 6.0 5.8 5.7 إجمالي

5.7 5.8 6
5.5

5

7

9

2016 2017 2018 2019

إجمالي معدل البطالة 



  مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

68 

( حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السالمة واألمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال 8.8الغاية )

 .المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرةالعامالت المهاجرون، وبخاصة 

 معدالت تكرار اإلصابات المهنية المميتة وغير المميتة، حسب الجنس وحالة المهاجرين8.8.1 المؤشر 

 (8.5جدول )

 (2019-2015)للسعوديين وغير السعوديين، لألعوام  تكرار اإلصابات المهنية المميتة عدد

 االجتماعية  المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات

 

 (8.6جدول )

 (2019-2015)للسعوديين وغير السعوديين، لألعوام المميتة اإلصابات المهنية غير عدد 

 االجتماعية  المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات

 

الثقافة ( وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز 8.9الغاية )

 2030 والمنتجات المحلية، بحلول عام

 الناتج المحلي ومعدل النمو إجماليالناتج المحلي المباشر للسياحة كنسبة من 8.9.1 المؤشر 

 (8.7جدول )

 (2016-2017-2018)لألعوام ، جماليالمحلي اإلنسبة مساهمة السياحة في الناتج 

  لإلحصاءالمصدر: الهيئة العامة 

 الجنس

2015 2016 2017 2018 2019 

 سعودي
غير 

 سعودي
 سعودي

غير 

 سعودي
 سعودي

غير 

 سعودي
 سعودي

غير 

 سعودي
 سعودي

غير 

 سعودي

 161 45 238 51 305 48 460 78 453 82 ذكور

 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 إناث

 الجنس

2015 2016 2017 2018 2019 

 سعودي
غير 

 سعودي
 سعودي

غير 

 سعودي
 سعودي

غير 

 سعودي
 سعودي

غير 

 سعودي
 سعودي

غير 

 سعودي

 28125 1764 33783 2075 39311 2229 47500 2318 64100 2558 ذكور

 317 298 330 376 336 369 350 379 333 427 إناث

 2018 2017 2016 المؤشر

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي 

)%( جمالياإل  
2.4 2.3 2.14 
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 (8.4شكل )

  

( تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية 8.10الغاية )

 والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها

( ATMsألف بالغ، )ب( عدد آالت الصرف اآللي ) 100)أ( عدد فروع المصارف التجارية لكل  8.10.1المؤشر 

 ألف بالغ 100لكل 

 (8.8جدول )

سنة فأكثر(، 15ألف من السكان البالغين ) 100,000عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف اآللي لكل 

 (2019-2016)لألعوام 

 البنك المركزي السعوديالمصدر:  

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 المؤشر

 8 8.2 8.4 8.5 عدد الفروع

عدد أجهزة الصرف 

 اآللي
74.8 74.6 74.2 73.1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2016

2017

2018

%

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي 
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سنة فما فوق( الذين لديهم حساب بنكي أو حساب في مؤسسة مالية  15نسبة البالغين ) 8.10.2المؤشر 

    أخرى أو لديهم خدمات الهاتف النقال المالية

 (8.9جدول )

سنة فما فوق( الذين لديهم حساب بنكي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لديهم خدمات  15عدد البالغين )

 (2019-2015)ألعوام ل ،الهاتف النقال المالية

 دون شرط عدم تكرار الحساب* 

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

، بوسائل منها  ( زيادة دعم المعونة المقدمة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصةa.8الغاية ) أقل البلدان نموا 

 اإلطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة المقدمة إلى أقل البلدان نموا  

 (Aid for Tradeااللتزامات والمدفوعات المتصلة بالمساعدة للتجارة ) a.1.8المؤشر 

 (8.10جدول )

 (2017-2018-2019)االلتزامات والمدفوعات المتصلة بالمساعدة للتجارة، لألعوام  

 المصدر: الصندوق السعودي للتنمية 

 

( وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص للعمل، الصادر عن منظمة b.8الغاية )

 2020العمل الدولية، بحلول عام 

وجود استراتيجية وطنية مطورة وتشغيلية لتشغيل الشباب، كاستراتيجية واضحة ومستقلة أو  b.1.8المؤشر 

 طنيةكجزء من استراتيجية التوظيف الو

 (8.11جدول )

 المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

سنة فما  15عدد البالغين )

فوق( الذين لديهم حساب بنكي 

أو حساب في مؤسسة مالية 

أخرى أو لديهم خدمات الهاتف 

 النقال المالية

21,666,645 23,855,775 25,908,772 27,170,769 29,691,750 

 2019 2018 2017 المؤشر

 5.481 33.283 15.517 )مليار ريال( المتصلة بالمساعدة للتجارةااللتزامات والمدفوعات 

وهي جزء من استراتيجية سوق العمل التي تغطي  توجد استراتيجية وطنية لدى المملكة العربية السعودية،

من الفئات العمرية كافة. حيث تسعى االستراتيجية من خالل مستهدفاتها  إناثسوق العمل برمته، من ذكور و

%. كما تشتمل على 7%، وخفض البطالة إلى 60الرئيسة إلى زيادة المشاركة االقتصادية للمواطنين إلى 

عدد من المبادرات تستهدف جانب العرض من حيث الزويد بالمهارات والقيم، بما يشمل فئات الشباب ومن 

 توظيفهم.يصعب 
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التاسع إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الهدف 
 الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار
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 :تاسعمنهجية مؤشرات الهدف ال

 الحسابطريقة  التعريف المؤشر 

عدد الركاب 9.1.2 المؤشر 

وحجم الشحنات، بحسب 

 وسيلة النقل

يقيس مجموع الركاب والحمولة 

عبر شركات الطيران من حيث عدد 

الركاب )األشخاص( وأحجام 

 –متر( )طن  -البضائع )طن

 كيلومترات(

ة ألعداد الركاب وحجم سجلي   بيانات

 الشحنات. 

القيمة 9.2.1 المؤشر 

للتصنيع كنسبة من المضافة 

 للفرد جماليالناتج المحلي اإل

هي نسبة بين القيمة السوقية 

المضافة من الناتج المحلي 

ونصيب الفرد ، (GDP) جمالياإل

من القيمة المضافة للصناعة 

 التحويلية.  

نسبة القيمة المضافة للصناعة 

)القيمة المضافة للصناعة  التحويلية =

( جماليالتحويلية / الناتج المحلي اإل

*100  

نصيب الفرد من القيمة المضافة 

=  للصناعة التحويلية )بالريال السعودي(

 إجمالي/  المضافة للصناعة التحويلية)

  السكان(

العمالة في 9.2.2 المؤشر 

 إجماليالصناعة كنسبة من 

 العمالة

يتم تمثيل المؤشر بنصيب 

 إجماليالعمالة الصناعية من 

 العمالة.

)مجموع العمالة في أنشطة التصنيع / 

مجموع العمالة في جميع األنشطة 

 100االقتصادية( *

نسبة 9.3.1 المؤشر 

الصناعات صغيرة الحجم من 

مجموع القيمة المضافة من 

 الصناعات

يشير المؤشر إلى الوحدات 

اإلحصائية بصفة عامة الشركات، 

السلع  إنتاجالتي تعمل في 

والخدمات للسوق دون حجم 

 مستوى معين.

)قيمة التصنيع المضافة للصناعات 

قيمة التصنيع  إجمالي÷ الصغيرة 

 100 * )المضافة

نسبة 9.3.2 المؤشر 

الصناعات الصغيرة الحجم التي 

 ائتمانلديها قرض أو خط 

تشير إلى الشركات، التي تعمل 

السلع والخدمات  إنتاجفي 

 للسوق دون حجم مستوى معين.

)عدد الصناعات الصغيرة ذات القرض أو 

 عدد الصناعات الصغيرة( ÷ خط االئتمان 

 *100 

مجموع الدعم  a.1.9المؤشر 

الدولي )المساعدة اإلنمائية 

الرسمية باإلضافة إلى 

التدفقات الرسمية األخرى( 

 للبنية التحتية

 إجمالييقيس المؤشر 

المساعدة  إجماليالمدفوعات من 

اإلنمائية الرسمية لدعم البنية 

 التحتية.

المبالغ التي قدمتها المملكة  إجمالي

 للدول لدعم البنية التحتية. 
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نسبة القيمة  b.1.9المؤشر 

المضافة للصناعة التكنولوجية 

المتوسطة والمتقدمة من 

 مجموع القيمة المضافة

تمثل نسبة القيمة المضافة 

للصناعة ذات التقنية المتوسطة 

القيمة  إجماليوالعالية في 

 المضافة للتصنيع 

يتم احتساب المؤشر كنسبة من مجموع 

القيمة المضافة من األنشطة 

( إلى القيمة المضافة (MHTتصادية االق

(MVA) 

نسبة السكان c.1.9 المؤشر 

المشمولين بشبكة المحمول، 

 حسب التكنولوجيا

تشير إلى النسبة المئوية للسكان 

الذين يعيشون ضمن نطاق إشارة 

 خلوية متنقلة

)عدد السكان الذين يعيشون ضمن 

عدد  إجمالي /نطاق إشارة خلوية 

 100 *السكان( 
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 مؤشرات الهدف التاسع التي تم قياسها 

 

( إقامة هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك هياكل 9.1الغاية )

استفادة أساسية إقليمية وعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسير ُسُبل 

 .الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة

 عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل9.1.2 المؤشر 

 (9.1)جدول 

 (2019-2016)لألعوام ، عدد الركاب بحسب وسيلة النقل

 المديرية العامة للجوازاتالمصدر: 

 (9.2)جدول 

 (2019-2015)بحسب وسيلة النقل بالطن، لألعوام الدولية حجم الشحنات 

 المصدر: الهيئة العامة للجمارك      

خدمات 

 نقل الركاب

2016 2017 2018 2019 

 محلي دولي  محلي دولي  محلي دولي  محلي دولي 

النقل 

الجوي 

 للركاب

17,892,404 4,078,502 17,546,041 4,114,173 16,884,242 4,423,625 19,971,996 4,480,584 

النقل البري 

 للركاب
12,838,192 12,016,542 11,342,835 12,291,814 9,975,234 13,821,605 10,699,194 14,736,108 

النقل 

المائي 

 للركاب

408,851 6,991 419,866 8,289 364,988 8,268 487,265 7,192 

 19,223,884 31,158,455 18,253,498 27,224,464 16,414,276 29,308,742 16,102,035 31,139,447 جمالياإل

خدمات نقل 

 الشحنات
2015 2016 2017 2018 2019 

 678,300 558,551 573,898 537,140 548,626 النقل الجوي 

 20,040,781 19,214,953 18,164,263 19,907,252 23,342,599 النقل البري 

 557,682,324 545,467,857 593,240,625 481,092,662 527,949,920 النقل المائي 

 578,401,405 565,241,361 611,978,786 501,537,054 551,841,145 جمالياإل
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في حصة الصناعة  2030( تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 9.2الغاية )

ومضاعفة حصتها في أقل البلدان ، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، جماليفي العمالة وفي الناتج المحلي اإل

  نموا  

  للفرد جماليالقيمة المضافة للتصنيع كنسبة من الناتج المحلي اإل 9.2.1المؤشر 

 (9.3)جدول 

 (2019-2013)لألعوام  ،القيمة المضافة للصناعات التحويلية

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 (9.1شكل )

 

 

 

 

 

 2018  2017 2016 2015 2014 2013 المؤشر

 للصناعة التحويلية المضافةنسبة القيمة 

)%( 
12.17 12.50 12.00 11.54 13.46 13.96 

القيمة المضافة للصناعة نصيب الفرد من 

 )بالريال السعودي( التحويلية
9,466 9,855 9,585 9,328 10,600 10,714 
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 :العمالة إجماليالعمالة في الصناعة كنسبة من  9.2.2المؤشر 

 (9.4)جدول 

 2016-2017-2018لألعوام  ،العمالة إجماليكنسبة من  العمالة في الصناعة

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 (9.2)شكل 

 

( زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، وال سيما في البلدان النامية، 9.3الغاية )

 على الخدمات المالية، بما في ذلك االئتمانات الميسورة التكلفة، وإدماجها في سالسل القيمة واألسواق

 :نسبة الصناعات صغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من الصناعات 9.3.1المؤشر 

 

 (9.5)جدول 

 2016-2017-2018ألعوام ل ،التحويليةنسبة الصناعات صغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من الصناعات 

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 

 2018 2017 2016 المؤشر

العمالة )%( إجماليكنسبة من  العمالة في الصناعة  15.63 15.70 10.07 

 2018 2017 2016 المؤشر

نسبة الصناعات صغيرة الحجم من مجموع القيمة 

 )%(التحويلية المضافة من الصناعات 
9.67 9.43 8.82 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2016

2017

2018

%

العمالة في الصناعة كنسبة من إجمالي العمالة
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 (9.3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ائتماننسبة الصناعات صغيرة الحجم التي لديها قرض أو خط  9.3.2المؤشر 

 (9.6)جدول 

 2018لعام  ،)%( نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لديها قرض أو خط ائتمان

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

الدعم المالي ( تيسير إنشاء هياكل أساسية مستدامة وقادرة على الصمود في البلدان النامية، بتحسين a.9الغاية )

، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية  والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان األفريقية، وأقل البلدان نموا 

 .الصغيرة النامية

مجموع الدعم الدولي )المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات الرسمية  a.1.9المؤشر 

 األخرى( للبنية التحتية

 (9.7)جدول 

 (2019-2015)المبالغ التي قدمتها المملكة العربية السعودية للدول النامية ألغراض البنيية التحتية، لألعوام 

  .الصندوق السعودي للتنميةالمصدر: 

 مبالغ القروض الملتزم بها. إجماليالمبالغ المسحوبة خالل العام من  إجمالي *

 2018 المؤشر

 29.7 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لديها قرض أو خط ائتمان 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

المبالغ التي قدمتها المملكة العربية 

السعودية للدول النامية ألغراض 

 * )مليار ريال( البنيية التحتية

1,715,200 1,690.880 4,689.640 4,341.460 2,523.960  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2016
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2018

%

ية نسبة الصناعات صغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من الصناعات التحويل
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على اتفاقيات موقعه في أعوام  و بناء  أتعد هذه األرقام المبالغ التي تم سحبها سنويا من قبل الدول التي وقع معها الصندوق في نفس العام مالحظة: 

التي مبالغ م. وهي تمثل الالدفعات السنوية التي قام بدفعها الصندوق للدول خالل العا إجماليوهي تمثل . سابقة للعام المسجل عليه عملية السحب

 . هابو القرض الملتزم أع قيمة المشرو إجماليالمبالغ المسحوبة ، وال تمثل بعد توقيع اتفاقية القرض تااللتزامايتم سحبها من 

 

( دعم أنشطة التطوير والبحث واالبتكار في التكنولوجيا المحلية في البلدان النامية، بوسائل منها كفالة b.9الغاية )

 .اتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بين أمور أخرىووجود بيئة م

نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة  b.1.9المؤشر 

 المضافة

 (9.8)جدول 

 2018، لعام )%( من مجموع القيمة المضافة نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

( تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى توفير c.9الغاية )

  2020في أقل البلدان نموا، بحلول عام اإلنترنتفرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة 

 

 نسبة السكان المشمولين بشبكة المحمول، حسب التكنولوجيا c.1.9المؤشر 

 (9.9)جدول 

 (2019-2016)لألعوام  ،االتصاالت المتنقلة ةنسبة انتشار شبك

 المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 

 

 2018 المؤشر

نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من 

  مجموع القيمة المضافة
17.3 

 2019 2018 2017 2016 المؤشر

نسبة انتشار شبكة االتصاالت المتنقلة للجيل 

 )%( الثالث في المناطق المأهولة بالسكان
97 98 98 98.86 

نسبة انتشار شبكة االتصاالت المتنقلة للجيل 

 )%( الرابع في المناطق المأهولة بالسكان
77 86 88 91.40 
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 الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها الهدف العاشر
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 :منهجية مؤشرات الهدف العاشر

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

معدل نمو  10.1.1المؤشر 

نصيب الفرد من إنفاق األسر 

المعيشية أو إيراداتها ضمن 

 من السكان  %40أدنى 

يتم حساب معدل النمو في 

نسبة الرفاهية بنسبة  إجمالي

٪ كمتوسط لمعدل النمو 40

السنوي في نصيب الفرد من 

االستهالك الحقيقي أو الدخل 

٪ من توزيع 40ضمن أدنى 

 الدخل.

يتم احتساب متوسط معدل النمو 

معدل الرفاهية  إجماليالوطني في 

كمتوسط معدل النمو السنوي في 

نصيب الفرد من االستهالك الحقيقي أو 

الدخل لمجموع السكان في بلد ما من 

سنوات  5المسوحات األسرية على مدى 

.  تقريبا 

نسبة السكان  10.2.1المؤشر 

  %50دون  الذين يعيشون

من متوسط الدخل، بحسب 

الجنس والعمر واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

نسبة األشخاص الذين يعيشون 

من متوسط الدخل  %50دون 

 )أو االستهالك(.

يتم قياس المؤشر باستخدام مقياس 

التوزيع القومي للفرد من االستهالك أو 

الدخل، ويتم حسابه من خالل تقدير حصة 

)في المئة( من السكان الذين يعيشون 

من متوسط التوزيع  %50على أقل من 

 .الوطني للدخل أو االستهالك

يقدر دخل الفرد أو استهالكه باستخدام 

تهالكها دخل األسرة أو اس إجمالي

ا على   .حجم األسرة إجماليمقسوم 

نصيب العمل  10.4.1المؤشر 

، جماليمن الناتج المحلي اإل

بما في ذلك األجور 

 ومدفوعات الحماية االجتماعي

مجموع تعويضات العاملين 

كنسبة من الناتج المحلي 

 (GDP) جمالياإل

 

نصيب العمالة من الناتج المحلي 

تعويضات العاملين /  إجمالي= ) جمالياإل

 100 اإلجمالي( *الناتج المحلي 

 

مؤشرات  10.5.1المؤشر 

 السالمة المالية
 يتم تضمين سبعة بنود

ويتم  10.5.1لـ  كمؤشرات

 .التعبير عنها كنسبة مئوية

 بنود المؤشر: 

إلى  1رأس المال التنظيمي من فئة  .1

 األصول.

 1رأس المال التنظيمي من فئة  .2

 للموجودات المرجحة.

القروض المتعثرة بعد خصم  .3

 مخصصات رأس المال.

 إجماليالقروض المتعثرة إلى  .4

 ة.جماليالقروض اإل
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 العائد على األصول. .5

األصول السائلة إلى االلتزامات  .6

 قصيرة األجل.

صافي المركز المفتوح في صرف   .7

 العمالت األجنبية إلى رأس المال.

تكاليف  10.7.1المؤشر 

التوظيف التي يتحملها 

الخل الموظف كنسبة من 

 في البلد المقصودالشهري 

تكلفة التوظيف التي يتحملها 

الموظف كنسبة من الدخل 

الشهري المكتسب في البلد 

المقصود، أي نسبة بين 

مقياس التكلفة ومقياس 

 الدخل.

ال توجد طريقة حساب تم استخدامها، ألن 

في تكاليف االستقدام للعمالة األجنبية 

 يتحملها صاحب العمل بالكامل.المملكة 

نسبة بنود  a.1.10المؤشر 

التعريفات الجمركية المطبقة 

على الواردات من أقل البلدان 

نموا  والبلدان النامية المّتمتعة 

 باإلعفاء الكامل من الرسوم

عدد خطوط  إجمالينسبة 

التعرفة الجمركية )في المائة( 

المطبقة على المنتجات 

المستوردة من أقل البلدان نموا  

والبلدان النامية بما يعادل 

 .%0معدل التعرفة الجمركية 

 

تم احتساب المؤشر من خالل تحديد نسبة 

عدد البنود  إجماليالبنود الصفرية الى 

لكل من الدولة باستثناء الدول التي تخضع 

التفاقية تبادل تجاري، فقد تم احتساب 

جميع البنود كبنود معفية ومن ثم تم 

 احتساب المتوسط بين الدول.

مجموع b.1.10المؤشر 

تدفقات الموارد المخصصة 

للتنمية، بحسب البلدان 

المستفيدة والبلدان المانحة 

)مثل وأنواع التدفقات 

المساعدة اإلنمائية الرسمية 

واالستثمار األجنبي المباشر 

 والتدفقات األخرى(

يشمل مجموع تدفقات الموارد 

المخصصة للتنمية، للبلدان 

المستفيدة، ونوع تدفق 

المساعدة اإلنمائية الرسمية 

(ODA التدفقات الرسمية ،)

( والتدفقات OOFاألخرى )

 الخاصة.

لخاصة إلى مجموع التدفقات الرسمية وا

 البلدان النامية.
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  :مؤشرات الهدف العاشر التي تم قياسها

 

في المائة من السكان،  40( التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى 10.1الغاية )

 2030بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني، بحلول عام 

 من السكان  %40معدل نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى  10.1.1المؤشر 

 (10.1جدول )

 2018لعام  ،من السكان %40نسبة نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى 

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

( تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بصرف النظر عن السن أو الجنس 10.2الغاية )

 2030أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 

متوسط الدخل، بحسب الجنس والعمر  من  %50دون  نسبة السكان الذين يعيشون 10.2.1المؤشر 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 (10.2جدول )

 2018، لعام % من وسيط الدخل، مفصلة بحسب فئة العمر50نسبة السكان الذين يعيشون دون 

 2018 فئات العمر المؤشر

من متوسط الدخل مفصلة  %50نسبة السكان دون 

 )%( بحسب فئات العمر

15 – 19 0.00 

20 – 24 0.01 

25 – 29 0.03 

30 – 34 0.05 

35 – 39 0.05 

40 – 44 0.04 

45 – 49 0.04 

50 – 54 0.03 

55 – 59 0.02 

60 – 64 0.02 

65+ 0.03 

 0.32 الكلي جمالياإل

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 2018 المؤشر

من  %40نسبة نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى 

 )%(السكان 
-0.06 
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 (10.3جدول )

 2018لعام ، بحسب الجنس% من وسيط الدخل، مفصلة 50نسبة السكان الذين يعيشون دون 

 % الجنس المؤشر

من متوسط الدخل  %50نسبة السكان دون 

 مفصلة بحسب الجنس

 0.29 ذكر

 0.62 أنثى

 0.32 الكلي جمالياإل

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

االجتماعية، وتحقيق ( اعتماد سياسات، وال سيما سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية 10.4الغاية )

 مزيد من المساواة تدريجيا  

، بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية جمالينصيب العمل من الناتج المحلي اإل 10.4.1المؤشر 

 االجتماعي

 (10.4جدول )

 (2017-2019)لألعوام  ،جمالينصيب العمل من الناتج المحلي اإل

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 (10.1شكل )

 2019 2018 2017 المؤشر

 42.2 42.7 45.6 )%( جماليالمحلي اإلنصيب العمل من الناتج 

45.6 42.7 42.2
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 .( تحسين تنظيم األسواق والمؤسسات المالية العالمية ورصدها وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات10.5الغاية )

 مؤشرات السالمة المالية 10.5.1المؤشر 

 (10.5جدول )

 2015-2019))لألعوام  ،مؤشرات السالمة المالية

   البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 

     

 2019 2018 2017 2016 2015 مؤشرات السالمة المالية

رأس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة 

 )%( المخاطر )معدل كفاية رأس المال(
18.1 19.5 20.4 20.3 19.4 

لى إ 1رأس المال التنظيمي من فئة 

 )%(األصول المرجحة المخاطر 
16.2 17.5 18.3 18.5 18.1 

صافي القروض المتعثرة لمخصصات 

 )%(القروض إلى رأس المال 
-3.7 -4.7 -3.4 -4.8 -3.6 

الكلي  جماليالقروض المتعثرة إلى اإل

 للقروض )%(
1.2 1.4 1.6 2.0 1.9 

 1.8 2.1 2.0 1.8 2.0 )%(العائد على األصول 

 11.9 13.9 12.9 12.6 14.5 )%(العائد على األسهم 

 77.7 75.7 73.4 70.1 67.1 )%(الدخل  إجماليهامش الفائدة إلى 

 35.9 36.3 36.6 38.0 37.1 )%(الدخل  إجماليمصاريف غير الفوائد إلى 

 25.4 22.3 21.6 20.3 17.5 )%(األصول  إجمالياألصول السائلة إلى 

األصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة 

 )%(األجل 
27.3 31.8 34.6 35.5 41.3 
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 مؤشرات السالمة المالية 10.5.1 المؤشر

 

 (10.2شكل )

 

 

 

-10

10

30

50

70

90

%

العام

مؤشرات السالمة المالية

(  معدل كفاية رأس المال)رأس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة المخاطر 

الى األصول المرجحة المخاطر 1رأس المال التنظيمي من فئة 

صافي القروض المتعثرة لمخصصات القروض إلى رأس المال 

القروض المتعثرة إلى اإلجمالي الكلي للقروض 

العائد على األصول 

العائد على األسهم

هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل 

مصاريف غير الفوائد إلى إجمالي الدخل 

األصول السائلة إلى إجمالي األصول 

األصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة األجل 
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تنفيذ  منها ( تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية بطرق  10.7الغاية )

 سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة

 في البلد المقصود الشهريالدخل تكاليف التوظيف التي يتحملها الموظف كنسبة من  10.7.1 المؤشر 

 (10.6جدول )

 *البلد المقصود في تكاليف التوظيف التي يتحملها الموظف

 .وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةالمصدر: 

 ستقدام العمالة األجنبية يتحملها صاحب العمل بالكامل، وال يتحمل العامل أي مبالغ مهما كانت جنسيته. تكاليف ا*

 

، بما يتماشى مع  (a.10الغاية ) تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا 

 .اتفاقات منظمة التجارة العالمية

المطبقة على الواردات من أقل البلدان نموًا والبلدان  الجمركية نسبة بنود التعريفات a.1.10المؤشر 

 .النامية المّتمتعة باإلعفاء الكامل من الرسوم

 (10.7جدول )

حصة بنود التعرفة المطبقة على الواردات من البلدان األقل نموا  والبلدان النامية المتمتعة باإلعفاء الكامل من 

 (2019-2015)ألعوام ل ،*الجمركية الرسوم

 المصدر: الجمارك السعودية

اجمالي عدد البنود لكل من الدولة باستثناء الدول التي تخضع التفاقية تبادل تجاري فقد تم تم احتسابه من خالل تحديد نسبة البنود الصفرية الى * 

 .احتساب جميع البنود كبنود معفية ومن ثم تم احتساب المتوسط بين الدول

 

 

 

 

 المؤشر

في  تكاليف التوظيف التي يتحملها الموظف

 البلد المقصود
0 

 (2019-2015) المؤشر

حصة بنود التعرفة المطبقة على الواردات من البلدان األقل نموا  والبلدان النامية المتمتعة 

 باإلعفاء الكامل من الرسوم الجمركية
16 
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المباشر، ذلك االستثمار األجنبي  في ( تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بماb.10الغاية )

، والبلدان األفريقية، والدول الجزرية الصغيرة  إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، وال سيما أقل البلدان نموا 

 النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا  لخططها وبرامجها الوطنية

المستفيدة والبلدان المانحة مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية، بحسب البلدان b.1.10المؤشر 

 .وأنواع التدفقات )مثل المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي المباشر والتدفقات األخرى(

 (10.8جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،بالمليون ريال سعودي مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 تشمل العون متعدد األطراف*

 

 

 

 

 

 

 

التدفقات المالية )بالمليون ريال 

 سعودي(
2015 2016 2017 2018 2019 

 35157 37,500.1 16,542 11,494 28,430 مساعدات وقروض

مساهمات في الجمعيات 

 والمنظمات
1337 18,999 975 680.4 2,448* 

 - 20.6 26 43 60 العون متعدد األطراف

 37605 38201.1 17543 30536 29827 جمالياإل

األصول: االستثمار المباشر في 

 الخارج
20,212 33,511 27,298 72,196 50,801 

الخصوم: االستثمار المباشر 

 داخل االقتصاد
30,529 27,947 5,321 15,927 17,110 
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الهدف الحادي عشر جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة 
 ومستدامةوقادرة على الصمود 
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  :منهجية مؤشرات الهدف الحادي عشر
 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

نسبة المدن  11.3.2المؤشر 

التي لديها هيكل يتيح مشاركة 

المجتمع المدني على نحو 

مباشـــر في تخطيط المناطق 

الحضـــرية، ويعمل بانتظام 

 وُيدار بطريقة ديمقراطية

المدينة هي المساحة العمرانية 

المفتوحة، ويعرف النطاق 

 إجماليالحضري على أنه 

المساحة التي تشغلها منطقة 

 لحضريةالبناء والمساحة ا

 المفتوحة

)عدد المدن التي يوجد لديها مجالس بلدية 

 100عدد مدن المملكة( *  /

عدد  11.5.1المؤشر 

األشــخاص المتوفين 

والمفقودين ومن تضــرروا 

مباشــرة بسبب الكوارث من 

 شخص 100,000بين كل 

يقيس هذا المؤشر عدد 

والمفقودين، الوفيات أو 

الذين تأثروا بشكل مباشر و

من  100000بالكوارث لكل 

 السكان.

 

مؤشر المصابين = )عدد المصابين / 

  100,000إجمالي السكان( * 

مؤشر المتوفين = )عدد المتوفين / 

 100,000إجمالي السكان( * 

الخسائر  11.5.2المؤشر 

المباشرة الناجمة عن الكوارث 

الطبيعية بالنسبة للناتج 

بما يشمل  جماليالمحلي اإل

كوارث تدمير البنية التحتية 

 وانقطاع الخدمات األساسية

يقيس هذا المؤشر نسبة 

الخسارة االقتصادية المباشرة 

المنسوبة للكوارث إلى الناتج 

 .جماليالمحلي اإل

)الخسائر االقتصادية / الناتج المحلي 

 100( * جمالياإل

نسبة  11.6.1المؤشر   

النفايات الصلبة للمدن، 

التي ُتجمع بانتظام ويجري 

تفريغها على نحو كاف، من 

مجموع النفايات الصـــــلبة 

 للمدن بحسب المدينة

نسبة نفايات البلدية الصلبة 

التي يتم جمعها بانتظام مع 

المعالجة والتخلص المناسب 

منها، من المجموع الناتج 

 لنفايات البلدية الصلبة

كمية النفايات الحضرية الصلبة التي يتم 

جمعها بانتظام وتفريغها نهائيا  بشكل 

مالئم، وهي تمثل كمية النفايات المنزلية 

فقط وال تشمل نفايات األنشطة 

 التجارية. 

المتوسط  11.6.2المؤشر 

السنوي لمستويات 

الجسيمات )على سبيل المثال 

 2.5الجسيمات من الفئة 

( 10والجسيمات من الفئة 

في المدن المرجح حسب 

 السكان

يقيس المؤشر المتوسط 

السنوي لمستويات الجسيمات 

( 3)ميكروجرام/م PM10الدقيقة، 

 بمدن المملكة

يتم تقدير متوسط التركيز الحضري 

من خالل النمذجة  PM10السنوي لـ 

باستخدام تكامل البيانات من  المعدلة،

 . االستشعار عن بعد عبر األقمار الصناعية

عدد الدول  b.1.11المؤشر 

التي تتبنى وتنفذ 

استراتيجيات وطنية للحد من 

مخاطر الكوارث بما يتماشى 

( للحد من Sendaiمع إطار )

 2030-2015مخاطر الكوارث 

يشير المؤشر إذا ما كان لدى 

الدولة استراتيجيات وطنية للحد 

بما يتوافق من مخاطر الكوارث 

 (Sendaiمع إطار )

هل يوجد لدى الدولة استراتيجيات وطنية 

بما يتوافق مع للحد من مخاطر الكوارث 

 (Sendaiإطار )
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 مؤشرات الهدف الحادي عشر التي تم قياسها: 

 

عزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية ت( 11.3الغاية )

 2030في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 

نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشـــر في  11.3.2المؤشر 

 .المناطق الحضـــرية، ويعمل بانتظام وُيدار بطريقة ديمقراطيةتخطيط 

 (11.1جدول )

النسبة المئوية للمدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر في تخطيط المناطق 

 9201-8201ي لعام ،الحضرية، ويعمل بانتظام ويدار بطريقة ديمقراطية

 وزارة الشؤون البلدية والقروية المصدر:

 

( تحقيق انخفاض كبير في عدد الوفيات وعدد األشخاص المتأثرين، وانخفاض كبير في الخسائر 11.5الغاية )

العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث  جماليالمباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلاالقتصادية 

2030المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، بحلول عام 

  

رة بسبب الكوارث من بين كل عدد األشــخاص المتوفين والمفقودين ومن تضــرروا مباشــ 11.5.1المؤشر 

 شخص 100,000

 (1.2جدول )

 (2019-2015)م لألعوا 100,000لكل،األشخاص المتوفين والمصابين بسبب المخاطر الطبيعية 

 الجنس

2015 2016 2017 2018 2019 

 المصابين المتوفين المصابين المتوفين المصابين المتوفين المصابين المتوفين المصابين المتوفين

 0.13 0.13 0.47 0.28 0.19 0.21 0.62 0.45 1.72 0.76 ذكور

 0.06 0.03 0.05 0.02 0.04 0.01 0.21 0.22 0.62 0.18 إناث

جمالياإل  0.51 1.25 0.36 0.45 0.13 0.13 0.17 0.29 0.09 0.10 

 الهيئة العامة لإلحصاء أعداد السكان ،المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني

 
 
 

 2019 2018 المؤشر

المئوية للمدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني على النسبة 

 )%( نحو مباشر في تخطيط المناطق الحضرية
99.6 99.6 
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بما يشمل  جمالياإلالخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للناتج المحلي  11.5.2المؤشر 
 كوارث تدمير البنية التحتية وانقطاع الخدمات األساسية

 (11.3جدول )

 (2019-2015)لألعوام ، جمالينتيجة الكوارث الطبيعية كنسبة من الناتج المحلي اإل الخسائر االقتصادية

 الهيئة العامة لإلحصاء( GDP)، المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني

 

( الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بُطرق منها إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة 11.6الغاية )

  2030نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 

نسبة النفايات الصلبة للمدن، التي ُتجمع بانتظام ويجري تفريغها على نحو كاف، من  11.6.1المؤشر  

 مجموع النفايات الصـــــلبة للمدن، بحسب المدينة

 (11.4جدول )

  2018-2019لعامي النفايات الحضرية الصلبة التي يتم جمعها بانتظام وتفريغها نهائيا  بشكل مالئم *

 .المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية

 .طن :الكمية*

 .تمثل كمية النفايات المنزلية فقط وال تشمل نفايات األنشطة التجارية *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

نتيجة الكوارث  نسبة الخسائر االقتصادية

)%( جماليكنسبة من الناتج المحلي اإل  
0. 00015 0. 000092 0.000077 0.000035 0.000029 

 2019 2018 المؤشر

 22,861,283 20,930,671 *النفايات المجموعةكمية 
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 2.5المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات )على سبيل المثال الجسيمات من الفئة 11.6.2المؤشر 

 ) ( في المدن )المرجح حسب السكان10والجسيمات من الفئة 

 (11.5جدول )

، لألعوام المملكةمناطق  /( بمدن 3)ميكروجرام/م PM10لمستويات الجسيمات الدقيقة المتوسط السنوي 

(2015-2019) 

 العامة لألرصاد وحماية البيئةالهيئة المصدر: 

 وغير مرجح بعدد السكان للمدن والمناطق( PM10قيمة مؤشر ))*(  

 

، على تحقيق زيادة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ 2020( العمل بحلول عام b.11الغاية )

سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف 

طر الكوارث على جميع المستويات، بما معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخا

نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة   2030-2015يتماشى مع إطار س 

عدد الدول التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى مع  b.1.11المؤشر 

 2030-2015 ( للحد من مخاطر الكوارثSendaiإطار )

 .وحدة المخاطر الوطنيةالمصدر: 

 

 

 *2019 *2018 *2017 *2016 *2015 المنطقة / المدينة

 178 157 142 118 181 الرياض

 110 93 125 116 80 المكرمةمكة 

 101 85 105 111 108 جدة 

 103 92 103 95 125 المدينة المنورة

 123 119 --- --- --- الشرقية 

 76 81 116 121 55 القصيم

 57 59 --- --- --- أبها

 68 70 96 83 --- تبوك

 75 102 140 97 --- حائل

 --- 86 --- --- --- الطائف

من قبل فريق وطني تحت إدارة  2017تم إصدار مسودة االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث عام 

تم إنشاء لجنة وطنية لمراجعة  2019على توصية مجلس المخاطر الوطنية عام  وبناء   ،مجلس الدفاع المدني

ت للعمل على تحديثها وتطويرها االستراتيجية برئاسة وحدة المخاطر الوطنية وعضوية ممثلين من عدة وزارا

 مة مع متطلبات األمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.ءبحيث تضمن الموا
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 مستدامة إنتاجاستهالك و أنماطالهدف الثاني عشر ضمان وجود 
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  :الثاني عشرمنهجية مؤشرات الهدف 

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

عدد األطراف  12.4.1المؤشر 

في االتفاقات البيئية الدولية 

المتعددة األطراف المتعلقة 

بالمواد الخطرة وغيرها من 

المواد الكيميائية والنفايات 

التي تفي بتعهداتها 

والتزاماتها في نقل 

المعلومات على النحو الذي 

 يتطلبه كل اتفاق ذي صلة

 

 

متعددة األطراف المتعلقة عدد االتفاقات البيئية الدولية إلى المؤشر  يشير

 والتي قامت المملكة العربية السعودية بمصادقتها. ،بالمواد الخطرة

النفايات  12.4.2المؤشر 

الخطرة الناتجة عن كل فرد، 

ونسبة النفايات الخطرة 

 المعالجة، حسب نوع المعالجة

يشمل المؤشر النفايات الخطرة 

المتولدة حسب النوع، ونسبة 

 .المعالجةالنفايات الخطرة 

كمية النفايات الطبية الخطرة والصناعية 

الخطرة الناتجة عن كل فرد، ونسبة 

 . (بالطن) النفايات خطرة المعالجة

معدل إعادة 12.5.1المؤشر 

التدوير الوطني، )طن( من 

 .المواد المعاد تدويرها

معدل إعادة التدوير الوطني 

على أنه كمية المواد المعاد 

 .تدويرها في الدولة

النسبة المئوية للنفايات المعاد تدويرها = 

النفايات  إجمالي)المواد المعاد تدويرها / 

 100المتولدة( * 
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  :مؤشرات الهدف الثاني عشر التي تم قياسها

لألطر الدولية ( تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا  للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها، وفقا  12.4الغاية )

المتفق عليها، والحد كثيرا  من إطالقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة 

 2020على صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام 

 عدد األطراف في االتفاقات البيئية الدولية المتعددة األطراف المتعلقة بالمواد الخطرة 12.4.1المؤشر 

وغيرها من المواد الكيميائية والنفايات التي تفي بتعهداتها والتزاماتها في نقل المعلومات على النحو 

 الذي يتطلبه كل اتفاق ذي صلة

  .الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئةالمصدر: 

النفايات الخطرة الناتجة عن كل فرد، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة، حسب نوع  12.4.2المؤشر 

 .المعالجة

 (12.1جدول )

النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن كل فرد، ونسبة النفايات خطرة المعالجة، حسب نوع المعالجة )طن(، لألعوام 

(2015-2019) 

 الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة المصدر: 

قامت المملكة العربية السعودية بجهود لتحقيق تنمية بيئية مستدامة، وذلك بمصادقتها على عدة اتفاقيات 

اتفاقية واتفاقية استكهولم، وبيئية دولية متعددة األطراف متعلقة بالمواد الخطرة، منها اتفاقية بازل، 

 واتفاقية ميناماتا. ،روتردام

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

 60,00 54,224 51,290 51,428 46,007 النفايات الخطرة المنتجة كمية

 55,072.40 50,837.83 48,462 48,928 43,726  كمية النفايات الخطرة المعالجة

 59,435 53,902 51,290 51,428 46,007 كمية النفايات المعالجة )ردم(

 NA NA NA 322.20 572.00 )حرق( كمية النفايات المعالجة

 NA NA NA NA NA عادة تدوير(إكمية النفايات المعالجة )

 174.15 154.57 103 76 61 كمية النفايات المعالجة )سوائل مخبرية(

 41,629 45,483 46,727 48,804 52,420  (Autoclave) كمية النفايات المعالجة

 2,097 3,445 1,735 639.00  NA  (Microwave) كمية النفايات المعالجة
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 (12.2جدول )

، لألعوام النفايات الصناعية الخطرة الناتجة عن كل فرد، ونسبة النفايات خطرة المعالجة، حسب نوع المعالجة )طن(

(2015-2019) 

 الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

 485,166 189,811 151,335 312,569 319,611  النفايات الخطرة المنتجة كمية

 354,451 150,243.91 91,533 113,773.14 111,425.13   كمية النفايات الخطرة المعالجة

 91,614 52,055 62,151 92,514 56,380  )ردم( كمية النفايات المعالجة

 2,188 768.00 767 278.00 181.13 )حرق( كمية النفايات المعالجة

عادة إكمية النفايات المعالجة )
 64,944 18,838 11,359 33,543 71,475  تدوير(

كمية النفايات المعالجة )أخرى( 
 Biodegradation in Land توضيح

farm + Evaporation Pond  
114,617.20 131,120.80 18,993 67,853.32 240,222 

 (Solidification)  40 60 41 80 233 

(Electro - coagulation)  NA 2,783.00 11,159 17,035.00 27,861 

(Chemical)  722 395 2,067 417 39 

(Subcontractor)  NA NA NA NA 1,064 
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النفايات، من خالل المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعمال، بحلول عام  إنتاج( الحد كثيرا  من 12.5الغاية )

2030 

 :معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان المواد المعاد تدويرها 12.5.1المؤشر 

 (12.3جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،تدويرهامعدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان المواد التي تمت إعادة 

 .المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية

 .الكمية: طن* 

  .تقديرية 2016-2015البيانات لألعوام ** 

 .إللزام أصحاب األنشطة التجارية بوضع حاويات خاصة بهم 2017عن عام  2018***يعود انخفاض كمية النفايات في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

 2,861,283  20,930,671 25,906,299 18,740,339 14.219.936 المجمعة كمية النفايات

 1,531,705 1,548,869 1,787,534 2,454,859 2,132,990 النفايات المدورةكمية 

النسبة المئوية للنفايات 

 المدورة )%(
15% 13% 6.9% 7.4% %6.7 
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 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثارهالهدف الثالث عشر 
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 :منهجية مؤشرات الهدف الثالث عشر

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

 معدل 13.1.1المؤشر 

األشــخاص المتوفين 

والمفقودين ومن تضــرروا 

مباشــرة بسبب الكوارث من 

 شخص 100,000بين كل 

يقيس هذا المؤشر عدد الوفيات أو 

الذين تأثروا بشكل والمفقودين، و

من  100000مباشر بالكوارث لكل 

 السكان.

 

مؤشر المصابين = )عدد المصابين / 

  100,000إجمالي السكان( * 

مؤشر المتوفين = )عدد المتوفين / 

 100,000إجمالي السكان( * 

عدد الدول  13.1.2المؤشر 

التي تتبنى وتنفذ 

استراتيجيات وطنية للحد من 

مخاطر الكوارث بما يتماشى 

( للحد من Sendaiمع إطار )

 2030-2015مخاطر الكوارث 

يشير المؤشر إذا ما كان لدى الدولة 

استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر 

 (Sendaiبما يتوافق مع إطار )الكوارث 

هل يوجد لدى الدولة استراتيجيات 

بما وطنية للحد من مخاطر الكوارث 

 (Sendaiيتوافق مع إطار )
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  :عشر التي تم قياسها الثالثمؤشرات الهدف 

 

( تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع 13.1الغاية )

 وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك المخاطرالبلدان، 

عدد األشــخاص المتوفين والمفقودين ومن تضــرروا مباشــرة بسبب الكوارث من بين كل  13.1.1المؤشر 

 شخص 100,000

 (1.1جدول )

 (2019-2015)لألعوام  100,000األشخاص المتوفين والمصابين بسبب المخاطر الطبيعية لكل 

 الهيئة العامة لإلحصاءأعداد السكان ، المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني

 

عدد الدول التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى مع  13.1.2المؤشر 

 2030-2015 ( للحد من مخاطر الكوارثSendaiإطار )

 وحدة المخاطر الوطنية المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنس

2015 2016 2017 2018 2019 

 المصابين المتوفين المصابين المتوفين المصابين المتوفين المصابين المتوفين المصابين المتوفين

 0.13 0.13 0.47 0.28 0.19 0.21 0.62 0.45 1.72 0.76 ذكور

 0.06 0.03 0.05 0.02 0.04 0.01 0.21 0.22 0.62 0.18 إناث

 0.10 0.09 0.29 0.17 0.13 0.13 0.45 0.36 1.25 0.51 اإلجمالي

من قبل فريق وطني تحت إدارة  2017تم إصدار مسودة االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث عام 

تم إنشاء لجنة وطنية لمراجعة  2019وصية مجلس المخاطر الوطنية عام  وبناء على ت ،مجلس الدفاع المدني

ت للعمل على تحديثها وتطويرها االستراتيجية برئاسة وحدة المخاطر الوطنية وعضوية ممثلين من عدة وزارا

 بحيث تضمن الموائمة مع متطلبات األمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.
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الهدف الرابع عشر حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها 
 على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
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 :منهجية مؤشرات الهدف الرابع عشر

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

 متوسط 14.3.1المؤشر

الحموضة البحرية المقاسة 

في مجموعة متفق عليها 

من محطات تمثيلية ألخذ 

 العينات

 

حموضة المحيطات هو انخفاض درجة 

الحموضة في المحيطات على مدى 

طويلة، عادة ما تكون لعقود أو فترة 

أكثر، والذي ينتج بشكل أساسي عن 

امتصاص ثاني أكسيد الكربون من 

 .الغالف الجوي

يتم قياس المؤشر من خالل جمع 

المالحظات المتعددة في شكل نقاط 

بيانات فردية، اللتقاط التباين في 

حموضة المحيطات. إما يتم قياس نقاط 

باألس البيانات الفردية الخاصة 

الهيدروجيني مباشرة أو يمكن حسابها 

بناء  على بيانات الثنين من معلمات 

 DIC و TA (AT) الكربونات األخرى، وهي

(CT) و pCO2 

نسبة 14.4.1المؤشر 

األرصدة السمكية 

الموجودة ضمن 

المستويات المستدامة 

 بيولوجيا  

المؤشر يقيس نسبة األرصدة 

السمكية ضمن المستويات 

بيولوجيا من مصائد  المستدامة

األسماك البحرية في العالم من 

 خالل وفرتها.

لمعرفة وفرة المخزون نحتاج إلى إجراء 

تقييم للمخزون يستخدم إحصائيات صيد 

األسماك، وبيانات جهد الصيد 

والمعلومات البيولوجية، مع مالئمة 

البيانات نموذج ديناميت السكان. بعد 

ع االنتهاء من تقييم المخزون لجمي

المخزونات المعنية، يتم حساب األرصدة 

السمكية التي تتمتع بوفرة أو أعلى من 

المستوى المرتبط بالحد األقصى 

المستدام للغلة، على أنها مستدامة 

ا  ضمن الصيد المفرط. دوتع، بيولوجي 
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  :مؤشرات الهدف الرابع عشر التي تم قياسها

 

إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بجملة وسائل منها تعزيز التعاون العلمي على ( تقليل تحمض المحيطات 14.3الغاية )

 .جميع المستويات

مقاسة في مجموعة متفق عليها من محطات تمثيلية ألخذ الالحموضة البحرية  متوسط 14.3.1المؤشر

 .العينات

 (14.1)جدول 

-2015)ألعوام ل ،تمثيلية ألخذ العيناتمقاسة في مجموعة متفق عليها من محطات المتوسط الحموضة البحرية 

2019) 

 .المصدر: المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

 

( تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير 14.4الغاية )

المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما 

أقصى غلة مستدامة  إنتاجكن أن تتيح كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إلى المستويات التي يم

 م.2020وفقا لما  تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 

 نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجياً   14.4.1المؤشر

 (14.2)جدول 

 (2019-2015)لألعوام  ،)%( نسبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا  

 .وزارة البيئة والمياه والزراعةالمصدر: 

  .*بيانات أولية

 .ية البيولوجية المستدامةنتاجنسبة األرصدة السمكية او أنواع األسماك التي يجري استغاللها ضمن مستوى الحد األقصى من اإل  ** 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

مقاسة في المتوسط الحموضة البحرية 

مجموعة متفق عليها من محطات 

 تمثيلية ألخذ العينات

8.23 8.60 7.93 8.01 7.91 

 *2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن 

 المستويات المستدامة بيولوجيا  
62 62 54 48 46 
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 (14.1شكل )
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الهدف الخامس عشر حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميميها وتعزيز 

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

 البيولوجيالتصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع 
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 :منهجية مؤشرات الهدف الخامس عشر

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

مساحة 15.1.1المؤشر 

الغابات كنسبة من مجموع 

 مساحة اليابسة

 إجماليمساحة الغابات كنسبة من 

 مساحة األرض.

الغابات  مساحة)نسبة مساحة الغابات = 

 100 * يابسة(الكلية للمساحة ال /

نسبة 15.1.2المؤشر 

للتنوع  المهمةالمواقع 

البيولوجي لليابسة والمياه 

العذبة التي تشملها 

المناطق المحمية، بحسب 

 نوع النظام اإليكولوجي

 المواقعتبين نسبة المؤشرات 

همة للتنوع البيولوجي األرضي مال

والمياه العذبة التي تغطيها المناطق 

المحمية االتجاهات الزمنية في 

النسبة المئوية المتوسطة لكل 

هم للتنوع البيولوجي مموقع 

األرضي والمياه العذبة التي تغطيها 

 المناطق المحمية المحددة.

يتم حساب هذا المؤشر من بيانات 

بين مشتقة من تداخل مكاني 

المضلعات الرقمية للمناطق المحمية 

والمضلعات الرقمية لمناطق التنوع 

البيولوجي الرئيسية في المياه العذبة 

واألرضية. يتم حساب قيمة المؤشر 

في نقطة زمنية محددة، بناء  على 

بيانات حول سنة إنشاء المناطق المحمية 

المسجلة في قاعدة البيانات العالمية 

كنسبة مئوية من كل للمناطق المحمية، 

منطقة رئيسية للتنوع البيولوجي 

معترف بها حاليا  أنها تغطيها المناطق 

 المحمية.

مساحة  15.2.1المؤشر 

الغطاء الحرجي المشمول 

 باإلدارة المستدامة للغابات

يهدف المؤشر إلى الحفاظ على 

القيم االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية لجميع أنواع الغابات 

وتعزيزها، لصالح األجيال الحالية 

 .والمقبلة

اإلبالغ عن مساحة الغابات، ومخزون 

الكتلة الحيوية، ومساحة الغابات داخل 

المناطق المحمية، ومساحة الغابات 

 .الخاضعة لخطة اإلدارة

مؤشر 15.4.2المؤشر 

 الغطاء األخضر للجبال

يتم تعريف المؤشر بأنه النسبة 

المئوية للغطاء األخضر على السطح 

 يهدفالكلي للمنطقة الجبلية، 

إلى قياس التغيرات في  المؤشر

الغطاء النباتي األخضر في المناطق 

الجبلية، من أجل رصد التقدم في 

 الهدف الجبلي.

ينتج هذا المؤشر عن تجاور بيانات الغطاء 

 Collectأداة )األرضي المستخرجة من 

Earth والخريطة العالمية للجبال التي )

أنتجتها منظمة األغذية والزراعة، وهي 

أداة مجانية ومفتوحة المصدر تتيح تجميع 

لمجموعة  Google Earthالبيانات عبر 

 متنوعة من األغراض.

مؤشر  15.5.1المؤشر 

 القائمة الحمراء

يقيس التغير في خطر االنقراض 

الكلي عبر مجموعات األنواع، وهي 

الئحة لتصنيف األنواع النباتية 

  .االنقراضوالحيوانية المعرضة لخطر 

عدد األنواع المعرضة لخطر االنقراض 

التي دخلت في القائمة الحمراء في 

 .المملكة

نسبة الحياة 15.7.1المؤشر 

 بها البرية التي تم االتجار

 بطريقة غير مشروعة

نصيب جميع التجارة في الحياة البرية 

 .قانونيةالغير 

نسبة الحيوانات البرية التي تمت 

المتاجرة بها عن طريق السرقة أو االتجار 

 .غير المشروع
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  :مؤشرات الهدف الخامس عشر التي تم قياسها

 

( كفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، وال 15.1الغاية )

سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وكفالة استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا  

 م.2020لاللتزامات المنصوص عليها في االتفاقات الدولية، بحلول عام 

 .مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة15.1.1المؤشر 

 (15.1جدول )

 2019م لعا ،مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة

 والزراعةالمصدر: وزارة البيئة والمياه 

 (2المساحة )كم*

 

للتنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة التي تشملها المناطق  المهمةنسبة المواقع 15.1.2المؤشر 

 المحمية، بحسب نوع النظام اإليكولوجي

 (15.2جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،للتنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة المهمةنسبة المواقع 

 .المصدر: الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

 (2المساحة )كم*

 

 

 

 

 

 2019 المؤشر

المملكة في مساحة الغابات   221,000* 

 %1.35 نسبة مساحة الغابات من مجموع اليابسة 

 2017-2018-2019 2015-2016 المؤشر 

 1160- - الزيادة في مساحة المحميات

 85393 86553 ة للمحميات*جماليالمساحة اإل

نسبة المناطق المحمية، التابعة للمركز الوطني 

 )%(لتنمية الحياة الفطرية 
4.33 4.27 
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 ،( تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة15.2الغاية )

 م.2020وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة التشجير وإعادة غرس الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام 

 .مساحة الغطاء الحرجي المشمول باإلدارة المستدامة للغابات 15.2.1المؤشر 

 (15.3جدول )

 2019مساحة الغطاء الحرجي المشمول باإلدارة المستدامة للغابات، لعام 

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة

 )2المساحة )كم*

 

كفالة حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على  (15.4الغاية )

 م2030توفير المنافع التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام 

 .مؤشر الغطاء األخضر للجبال15.4.2المؤشر 

 (15.4جدول )

 2019 لعام، مساحة الغطاء األخضر للجبال

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة  

 )2المساحة )كم*

 

همة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، ماتخاذ إجراءات عاجلة و( 15.5الغاية )

 .بحماية األنواع المهددة ومنع االنقراض، 2O2Oوالقيام بحلول عام 

  .مؤشر القائمة الحمراء 15.5.1المؤشر 

 (15.5جدول )

 (2019-2015)مؤشر القائمة الحمراء، لألعوام 

 .السعودية لحماية الحياة الفطرية وإنمائهاالمصدر: الهيئة 

     .االنقراض*هي الئحة تصنف األنواع النباتية والحيوانية المعرضة لخطر   

 2019 المؤشر

 997.49 *مساحة الغطاء الحرجي المشمول باإلدارة المستدامة للغابات

 2019 المؤشر

ساحة الغطاء األخضر للجبال*م  5212 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

عدد األنواع التي دخلت في القائمة الحمراء في 

 المملكة
126 126 123 158 158 
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( اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لألنواع المحمية من النباتات والحيوانات واالتجار بها، 15.7)الغاية 

 .غير المشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواءوالتصدي لمنتجات األحياء البرية 

 .بطريقة غير مشروعة بها نسبة الحياة البرية التي تم االتجار 15.7.1المؤشر 

 (15.6جدول )

عدد  إجماليمن  الحيوانات البرية التي تمت المتاجرة بها عن طريق السرقة أو االتجار غير المشروع نسبة

 (2019-2015)لألعوام المضبوطات 

 .المصدر: الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

نسبة الحيوانات البرية التي تمت المتاجرة بها عن طريق 

عدد  إجماليمن  السرقة أو االتجار غير المشروع

 )%(المضبوطات 

18 26 7 1 7 
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الهدف السادس عشر تعزيز السالم والمجتمعات السلمية لتحقيق التنمية 
 .المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى الجميع
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 :منهجية مؤشرات الهدف السادس عشر

 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

النفقات  16.6.1المؤشر 

الحكومية األساسية كنسبة من 

الميزانية المعتمدة، حسب 

القطاع )أو رموز الميزانية أو ما 

 شابه(

يقيس هذا المؤشر مدى 

نفقات  إجماليانعكاس 

الميزانية المجمعة والمعتمدة 

من األصل، كما هو معرف 

في وثائق الميزانية الحكومية 

 والتقارير المالية.

المنهجية تعتمد على مجموعات البيانات 

القياسية الخاصة بعمليات مراجعة 

الميزانية المتفق عليها، والنهائية والتي 

 ها سنويا  إنتاجيتم 

نسب الوظائف 16.7.1المؤشر 

)حسب الجنس، العمر، 

األشخاص ذوي اإلعاقة، 

المجموعات السكانية( في 

المؤسسات العامة )الهيئات 

ة، والمحلية، التشريعية الوطني

والخدمة العامة، والقضاء( 

 مقارنة بالتوزيعات الوطنية

يركز المؤشر على الوظائف 

في الهيئات الخدمة المدنية 

والتشريعية الوطنية، 

والسلطة القضائية، التي 

يشغلها أفراد من كل فئة من 

السكان المستهدفين )الجنس 

والعمر واألشخاص ذوو 

 اإلعاقة( 

 

 الخدمة المدنية =نسبة الوظائف في 

في فئة  ناث)عدد الموظفين الذكور أو اإل

عدد الموظفين  إجماليعمرية معينة / 

 100في نفس الفئة العمرية( *

الموظفين  إجمالي = الموظفين إجمالي

 إجماليمعينة /  في فئة عمرية

 100الموظفين *

نسبة األطفال 16.9.1 المؤشر 

دون سن الخامسة الذين سجلت 

لدى السجالت المدنية، والدتهم 

 حسب العمر

نسبة األطفال دون سن 

الخامسة الذين تم تسجيل 

 والدتهم لدى هيئة مدنية

عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يتم 

تسجيل والدتهم لدى السلطات المدنية 

ا على العدد  الوطنية ذات الصلة مقسوم 

لألطفال دون سن الخامسة في  جمالياإل

ا في   100عدد السكان مضروب 

وجود a.1.16المؤشر 

مؤسسات وطنية مستقلة 

لحقوق اإلنسان وفقا  لمبادئ 

 )لمعاهدات( باريس

المؤسسة الوطنية لحقوق 

اإلنسان هي هيئة إدارية 

لتعزيز  الدولمستقلة تنشئها 

 .وحمايتها اإلنسانحقوق 

مستقلة مدى وجود مؤسسات وطنية 

 لحقوق اإلنسان امتثاال  لمبادئ باريس
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  :مؤشرات الهدف السادس عشر التي تم قياسها

 

 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات (16.6الغاية )

الميزانية  ساسية كنسبة من الميزانية المعتمدة، حسب القطاع )أو رموزالنفقات الحكومية األ 16.6.1المؤشر 

 أو ما شابه(

 (16.1جدول )

 (2019-2016)لألعوام  ،النفقات الحكومية األولية كنسبة من الموازنة األصلية المعتمدة

 وزارة الماليةالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 القطاع

 3 3 3 3 قطاع اإلدارة العامة )%(

 19 25 26 25 )%( الحرس( -القطاع العسكري )الدفاع 

 10 12 12 12 )%( قطاع األمن والمناطق اإلدارية

 5 5 6 3 )%( قطاع خدمات البلدية

 18 21 23 25 )%( قطاع التعليم

 17 18 15 12 )%( قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

 8 11 5 5 )%( قطاع الموارد االقتصادية

 5 5 4 5 )%( قطاع التجهيزات األساسية والنقل

 10 11 10 10 )%( وحدة البرامج العامة
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 .النفقات الحكومية األساسية 16.6.1المؤشر 

 

 16.1)شكل )
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%

العام

النفقات الحكومية األولية كنسبة من الموازنة األصلية المعتمدة 

قطاع االدارة العامة (الحرس-الدفاع )القطاع العسكري 

قطاع األمن والمناطق اإلدارية قطاع خدمات البلدية

قطاع التعليم  قطاع الصحة والتنمية االجتماعية 

قطاع الموارد االقتصادية  قطاع التجهيزات األساسية والنقل

وحدة البرامج العامة
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( كفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع 16.7الغاية )

 .المستويات

نسب الوظائف )حسب الجنس، العمر، األشخاص ذوي اإلعاقة، المجموعات السكانية( في  16.7.1المؤشر 

المؤسسات العامة )الهيئات التشريعية الوطنية، والمحلية، والخدمة العامة، والقضاء( مقارنة بالتوزيعات 

 .الوطنية

 (16.2جدول )

 (2019-2015)لألعوام  )%( ،المدنيةالخدمة الوظائف )بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية( في نسبة 

الفئات 

 العمرية

2015 2016 2017 

 إجمالي  إناث ذكور 

 الموظفين 

 إجمالي  إناث ذكور 

 الموظفين 

 إجمالي  إناث ذكور 

 الموظفين 

25-34 65.0 35.0 28.2 66.0 34.0 25.8 67.1 32.9 23.8 

35-44 51.0 49.0 43 51.5 48.5 44.4 52.6 47.4 45.2 

45-54 61.2 38.8 22.7 60.2 39.8 23.8 59.2 40.8 25.1 

55-64 74.8 25.2 5.7 74.1 25.9 5.6 74.6 25.4 5.7 

 +65 66.4 33.6 0.4 67.2 32.8 0.4 74.4 25.6 0.2 

 100 41.0 59.0 100 41.4 58.6 100 41.3 58.7 جمالياإل

 

 المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

 نسب الموظفين في الفئات العمرية.توضح الموظفين؛  إجمالي*

 

الفئات 

 العمرية

2018 2019 

 إجمالي  إناث ذكور 

 الموظفين 

 إجمالي  إناث ذكور 

 الموظفين 

25-34 67.8 32.2 21.3 68.5 31.5 18.1 

35-44 53.5 46.5 45.5 54.5 45.5 45.5 

45-54 57.7 42.3 26.9 56.3 43.7 29.3 

55-64 73.7 26.3 6.1 72.5 27.5 6.8 

 +65 73.8 26.2 0.3 72.9 27.1 0.3 

 100 41.2 58.8 100 41.1 58.9 جمالياإل
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 (16.3جدول )

 م2019لعام نسبة الوظائف )بحسب األشخاص ذوي اإلعاقة( في الخدمة المدنية، 

 2019العاملين في الخدمة المدنية األشخاص ذوي اإلعاقة لعام نسبة 

1.4% 

 .المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 

 16.2)كل )ش

 (16.3شكل )

 

 

58.7 58.6 59 58.9 58.8

41.3 41.4 41 41.1 41.2
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 .( توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد16.9الغاية )

المدنية، حسب  تنسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والدتهم لدى السجال16.9.1 المؤشر 

 العمر

 (16.4جدول )

 2018,2017لعامي ، األطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل والدتهم نسبة

  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

الدولي، من أجل بناء القدرات على ( تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بجملة أمور منها التعاون a.16الغاية )

 جميع المستويات، وال سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة

 

 .وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقًا لمبادئ )لمعاهدات( باريسa.1.16المؤشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 المؤشر

والدتهم نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل 

)%( 
98.3 99.2 

وهي  بهيئة حقوق االنسان، متمثلة نتوجد لدى المملكة العربية السعودية مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسا

ا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية في جميع المجاالت، جهة حكومية تهدف  لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفق 

والجمعية الوطنية ، ونشر الوعي بها واإلسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية

  لحقوق االنسان.
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الهدف السابع عشر تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل 
 التنمية المستدامة
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 :منهجية مؤشرات الهدف السابع عشر
 طريقة الحساب التعريف المؤشر 

 إجمالي17.1.1 المؤشر 
اإليرادات الحكومية كنسبة من 

، حسب جماليالناتج المحلي اإل
 المصدر

هو مؤشر مالي لتقييم استدامة 
 األنشطة المالية. 

الناتج  إجمالي)اإليرادات الحكومية / 
  100( *جماليالمحلي اإل

نسبة الميزانية 17.1.2المؤشر 
المحلية الممولة من الضرائب 

 المحلية

يقيس هذا المؤشر مدى تغطية 
حشد الموارد الذاتية عن طريق 

الحكومي  اإلنفاقالضرائب لتمويل 
 المحلي

 اإلنفاق إجماليالضرائب /  إجمالي)
 100( *الحكومي المحلي

صافي  17.2.1المؤشر 
المساعدة اإلنمائية الرسمية 

ها، والمساعدة اإلنمائية إجماليو
 ، الرسمية للبلدان األقل نموا 
كنسبة من الدخل الوطني 

للجهات المانحة  جمالياإل
األعضاء في لجنة المساعدة 
اإلنمائية التابعة لمنظمة 
 التعاون االقتصادي والتنمية

يقيس هذا المؤشر التدفقات 
المالية للتنمية للدول النامية من 

 الدخل الوطني إجمالي

المساعدات المقدمة للدول  إجمالي)
( لوطنيالدخل ا إجماليالنامية/ 

*100 

االستثمارات 17.3.1المؤشر 
( FDIاألجنبية المباشرة )

والمساعدة اإلنمائية الرسمية 
والتعاون فيما بين البلدان 

 إجماليالنامية كنسبة من 
 الميزانية المحلية

نسبة صافي تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر من مجموع 

 المحلي اإلنفاق

صافي تدفقات االستثمار األجنبي 
 إجماليالمباشر مقسومة على 

 المحلي اإلنفاق

حجم التحويالت 17.3.2المؤشر 
المالية )بدوالرات الواليات 
المتحدة( كنسبة من مجموع 

 جماليالناتج المحلي اإل

تدفق الحواالت  المؤشر يقيس
التي يتم التعبير عنها والشخصية 

المحلي كنسبة مئوية من الناتج 
 (.GDP) جمالياإل

حجم التحويالت المالية / الناتج )
 100( *جمالياإلالمحلي 

تكاليف خدمة 17.4.1المؤشر 
الدين كنسبة من صادرات السلع 

 والخدمات

خدمة الدين كنسبة من صادرات 
السلع والخدمات هي النسبة 
المئوية لخدمات الديون )مبدأ 
وفائدة المدفوعات( لصادرات 

والخدمات. تشير خدمات السلع 
الديون المشمولة في هذا 
المؤشر إلى الدين العام 

بل الحكومة.  والمضمون من ق 

)تكاليف خدمة الدين / صادرات السلع 
 100والخدمات( * 

االشتراكات في 17.6.1المؤشر 
السلكي ذو النطاق  اإلنترنت

من السكان، 100العريض لكل 
 بحسب بالسرعة

 الثابت عالي السرعة اإلنترنتعدد االشتراكات في خدمات 

المبلغ  17.7.1المؤشر 
للتمويل المعتمد  جمالياإل

للبلدان النامية لتعزيز تطوير 
التكنولوجيات السليمة بيئيا 

ونقلها ونشرها وتعميمها في 
 البلدان النامية

يقيس هذا المؤشر قيمة المنح 
للدول المقدمة للدول النامية 
 والمتعلقة بالتكنلوجيا وتطويرها

المقدم للدول  جماليالمبلغ اإل
 النامية والخاص بالتكنلوجيا وتطويرها
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نسبة األفراد 17.8.1المؤشر 
 اإلنترنتالذين يستخدمون 

 اإلنترنتاألفراد الذين يستخدمون 

، اإلنترنتاألفراد الذين يستخدمون 
هم من خالل مسح نفاذ ؤحصاإيتم 

واستخدام تقنية المعلومات 
 واالتصاالت لألسر واألفراد 

المتوسطات  17.10.1المؤشر 
المرجحة للتعرفة الجمركية 

 الموزونة عالميا  

يهدف هذا المؤشر لقياس درجة 
النجاح في المفاوضات متعددة 
األطراف واالتفاقيات التجارية 

اإلقليمية ويقاس كمتوسط مرجح 
 لواردات كل البلدان

تم االحتساب بناء على المتوسط 
الفعلي للرسوم التي تم تطبيقها 

 على واردات الدول

متوسط  17.12.1المؤشر 
التعريفات الجمركية التي 

تواجهها البلدان النامية وأقل 
البلدان نموا والدول الجزرية 

 الصغيرة النامية

يهدف هذا المؤشر لقياس درجة 
المفاوضات متعددة النجاح في 

األطراف واالتفاقيات التجارية 
اإلقليمية ويقاس كمتوسط مرجح 
لواردات البلدان النامية وأقل 
البلدان نموا والدول الجزرية 

 الصغيرة النامية

تم االحتساب بناء على المتوسط 
الفعلي للرسوم التي تم تطبيقها 

النامية وأقل  على واردات الدول
الجزرية الصغيرة البلدان نموا والدول 
 النامية

عدد البلدان 17.14.1المؤشر 
التي لديها آليات لتعزيز اتساق 
 السياسات للتنمية المستدامة

تم تفسير "اتساق سياسة التنمية 
المستدامة" على أنه االتساق بين 
السياسات بشكل عام التي تغطي 

 أبعاد التنمية المستدامة

هل يوجد لدى الدولة آليات لتعزيز 
 اتساق سياسات التنمية المستدامة

عدد البلدان 17.16.1المؤشر 
التي تعلن عن التقدم المحرز 
في أطر رصد فعالية التنمية 
ألصحاب المصلحة المتعددين 
التي تدعم تحقيق أهداف 

 التنمية المستدامة

يتتبع المؤشر التقدم المحرز في 
أطر المراقبة المتعددة أصحاب 

تنفيذ المصلحة التي تتعقب 
التزامات فعالية التنمية التي تدعم 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

(SDGs.) 

هل يوجد لدى الدولة فريق معني 
بالتقدم المحرز في أطر رصد فعالية 
التنمية والتي تدعم تحقيق أهداف 

 التنمية المستدامة

عدد البلدان  17.18.2المؤشر 
التي لديها تشريعات إحصائية 
وطنية تتوافق مع المبادئ 

 األساسية لإلحصاءات الرسمية

يشير المؤشر إذا ما كان لدى الدولة 
تشريعات إحصائية وطنية تلتزم 
بالمبادئ األساسية لإلحصاءات 

 الرسمية

هل يوجد لدى الدولة تشريعات 
إحصائية وطنية والتي تتقيد بالمبادئ 

 سية لإلحصاءات الرسميةاألسا

عدد البلدان  17.18.3المؤشر 
التي لديها خطة إحصائية وطنية 
ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، 

 حسب مصدر التمويل

يشير المؤشر إذا ما كان لدى الدولة 
خطة إحصائية وطنية ممولة 

بالكامل وقيد التنفيذ على تقرير 
الحالة السنوي حول االستراتيجيات 

لتطوير اإلحصائيات الوطنية 
(NSDS.) 

هل يوجد لدى الدولة خطة إحصائية 
 وطنية كاملة التمويل ويجري تنفيذها

نسبة البلدان   17.19.2المؤشر
ا على  ا واحد  التي )أ( أجرت تعداد 
األقل للسكان والمساكن في 
السنوات العشر الماضية ؛ و 

من تسجيل %100)ب( حققوا 
من تسجيل  %80المواليد و 

 الوفيات

يتتبع المؤشر ما إذا كانت الدولة )أ( 
ا على األقل  ا واحد  أجرت تعداد 

للسكان والمساكن في السنوات 
، و)ب( حققت العشر الماضية

 %80من تسجيل المواليد و100%
 من تسجيل الوفيات

جرت تعدادا واحدا على أهل المملكة 
األقل للسكان والمساكن في 

 ضية؟السنوات العشر الما

في  %100وهل حققت نسبة  
في تسجيل  %80تسجيل المواليد و

 الوفيات
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 :مؤشرات الهدف السابع عشر التي تم قياسها

 

( تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين 17.1الغاية )

 .ن اإليراداتمالقدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها 

 ، حسب المصدرجمالياإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإل إجمالي17.1.1 المؤشر 

 (17.1جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،)باألسعار الجارية( جماليالحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإلاإليرادات 

 المصدر: وزارة المالية

 

 نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية 17.1.2المؤشر 

 (17.2جدول )

 (2019-2015)عوام نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية لأل

 المصدر: وزارة المالية

 

 

 2019 2018  2017  2016  2015 اإليراداتمصدر 

 31.17 30.70 26.78 21.48 24.97 )%( اإليرادات إجمالي

 19.99 20.72 16.88 13.80 18.20 )%( اإليرادات النفطية

 11.18 9.98 9.90 7.68 6.78 )%( نفطيةالاإليرادات غير 

 الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب

 )%( الرأسمالية
0.59 0.61 0.54 0.56 0.58 

 5.23 3.90 1.46 1.03 1.28 )%( الضرائب على السلع والخدمات

 الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

)%( 
0.88 1.07 0.78 0.55 0.58 

 0.97 0.70 0.60 0.68 0.58 )%( ضرائب أخرى

 3.73 4.28 6.51 4.29 3.44 )%( خرىأإيرادات 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

نسبة الميزانية المحلية الممولة من 

)%( الضرائب المحلية  
8.17 9.87 9.40 15.58 20.77 
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، 17.2الغاية ) ( قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذا  كامال 

 جماليفي المائة من دخلها القومي اإل 0.7بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 

 0.20 في المائة و 0.15تخصيص نسبة تتراوح بين للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، و

ع مقدمو المساعدة  جماليفي المائة من الدخل القومي اإل ؛ ويشج  للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا 

في المائة على األقل من الناتج  0.20اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف ُيخصص بموجبه 

 .للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا اليجمالقومي اإل

ها، والمساعدة اإلنمائية الرسمية للبلدان األقل إجماليصافي المساعدة اإلنمائية الرسمية و 17.2.1المؤشر 

للجهات المانحة األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة  جمالينموًا، كنسبة من الدخل الوطني اإل

 اون االقتصادي والتنميةلمنظمة التع

 (17.3جدول )

 (2019-2015)، لألعوام الدخل القوميصافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا  كنسبة من 

  .الهيئة العامة لإلحصاءالدخل القومي  إجماليالمصدر: المنح الصندوق السعودي للتنمية، 

 *مليار ريال سعودي 

 ** المنح ال تشمل مبالغ القروض المدفوعة خالل العام

 

 .( حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية17.3الغاية )

بلدان ال( والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون فيما بين FDIاالستثمارات األجنبية المباشرة )17.3.1المؤشر 

 .الميزانية المحلية إجماليكنسبة من  ناميةال

 (17.4جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،)%( نسبة صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من مجموع الموازنة

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 المملكة العربية السعودية ال تتلقى مساعدات  *

 .المحلي اإلنفاق إجماليالبيانات تمثل صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر مقسومة على **

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

بالمليار* قيمة المنح للدول النامية  1.668 4.347 1.049 1.570 1.364 

بالمليار* القومي الدخل إجمالي  2,518 2,477 2,622 2,978 3,003 

صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية 

المقدمة إلى أقل البلدان نموا  كنسبة من 

الدخل القومي إجمالي  

0.066 0.175 0.040 0.053 0.045 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

نسبة صافي تدفقات االستثمار األجنبي 

)%( المحلي اإلنفاقالمباشر من مجموع   
-1.03 0.67 2.36 5.21 3.18 
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الناتج المحلي  حجم التحويالت المالية )بدوالرات الواليات المتحدة( كنسبة من مجموع17.3.2المؤشر 

 جمالياإل

 (17.5جدول )

 (2019-2015)لألعوام  *جماليحجم التحويالت المالية )بالدوالر االمريكي( كنسبة من الناتج المحلي اإل

 .البنك المركزي السعوديالمصدر: 

السادسة من ميزان المدفوعات )التحويالت الشخصية وفق طريقة حساب المؤشر فإن التحويالت الشخصية تشمل مجموع بندين محددين في الطبعة  )*(

 . (وتعويضات العاملين

 

 (17.1شكل )

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 نوع التحويالت

 31197 33882 36119 37,844 38,787 حجم التحويالت المالية

باألسعار  جماليالناتج المحلي اإل

 الجارية
654,27 644,936 688,586 786,522 792,967 

نسبة التحويالت المالية من الناتج 

 )%( جماليالمحلي اإل
5.9% 5.9% 5.25% 4.31% 3.93% 

0
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%

العام

نسبة التحويالت المالية من الناتج المحلي اإلجمالي
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( مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خالل تنسيق 17.4الغاية )

هيكلتها، حسب االقتضاء، ومعالجة السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة 

 .مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخراجها من حالة المديونية الحرجة

 

 .تكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات17.4.1 المؤشر 

 (17.6جدول )

 (2019-2015)لألعوام  ،تكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات

  .وزارة الماليةالمصدر: 

 .)بيانات أولية( تشمل خدمة الدين مجموع نفقات التمويل ومستحقات أصل الدين 2019بيانات  *

 

 

  

 (17.2شكل )

 

 

 

 

 

 *2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

 إجمالينسبة تكاليف خدمات الدين من 

 )%(الصادرات 
0.3 0.7 1.1 1.4 2.2 

0
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%

العام

نسبة تكاليف خدمات الدين من إجمالي الصادرات
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( تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 17.6الغاية )

فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل 

مستوى األمم المتحدة، ومن خالل آلية عالمية تشمل تحسين التنسيق فيما بين اآلليات القائمة، وال سيما على 

 .التكنولوجيا لتيسير

 

 من السكان، بحسب بالسرعة100السلكي ذو النطاق العريض لكل  اإلنترنتاالشتراكات في 17.6.1المؤشر 

 (17.7جدول )

 (2019-2016)ألعوام لالثابت عالي السرعة،  اإلنترنتخدمات عدد االشتراكات في 

 المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 

مواتية، ( تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا  ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان النامية بشروط 17.7الغاية )

 .بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه

للتمويل المعتمد للبلدان النامية لتعزيز تطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا  جماليالمبلغ اإل 17.7.1المؤشر 

 .ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان النامية

 (17.8جدول )

 2016-2018قيمة المنح الخاصة بالتكنولوجيا للدول النامية بالمليون ريال سعودي، لعامي 

 للتنميةالمصدر: الصندوق السعودي 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 اإلنترنتسرعة 

 اإلنترنتعدد االشتراكات في خدمات 

 الثابت عالي السرعة
3,287,663 2,502,728 1,901,306 2,030,647 

 2018 2016 المؤشر

 16 38 قيمة المنح الخاصة بالتكنولوجيا للدول النامية بالمليون ريال سعودي
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وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح ( التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا 17.8الغاية )

 .، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنولوجيا المعلومات2017أقل البلدان نموا  بحلول عام 

 

 اإلنترنتاألفراد الذين يستخدمون  نسبة17.8.1 المؤشر 

 (17.9جدول )

 2019,2018,2017ألعوام ل ،اإلنترنتاألفراد الذين يستخدمون  نسبة

 الهيئة العامة لإلحصاءالمصدر: 

 

 
( إيجاد نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في 17.10الغاية )

إطار منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة اإلنمائية التي وضعتها 

 .تلك المنظمة

 

  .الجمركية الموزونة عالمياً المتوسطات المرجحة للتعرفة  17.10.1المؤشر 

 (17.10جدول )

، لألعوام   (2019-2015)المتوسطات المرجحة للتعرفة الجمركية الموزونة عالميا 

 المصدر: الهيئة العامة للجمارك 

 .تم االحتساب بناء على المتوسط الفعلي للرسوم التي تم تطبيقها على واردات الدول *

 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 2018 2017 المؤشر

 74.85 69.56 68.13 )%( اإلنترنتنسبة األفراد الذين يستخدمون 

عام 15) اإلنترنتنسبة األفراد الذين يستخدمون 

 )%( فأكثر(
83.69 86.72 88.60 

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

المتوسطات المرجحة للتعرفة الجمركية الموزونة 

 )%( عالميا  
3.7 4.1 3.9 3.4 3.7 
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( تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نموا  إلى األسواق بدون رسوم 17.12الغاية )

بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ جمركية أو حصص مفروضة، تماشيا  مع قرارات منظمة التجارة العالمية، 

، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير  التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نموا  شفافة  وبسيطة 

 .الوصول إلى األسواق

 

متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول  17.12.1المؤشر 

 الصغيرة النامية الجزرية

 (17.11جدول )

متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

 (2019-2015)لألعوام 

 المصدر: الهيئة العامة للجمارك 

 .تم االحتساب بناء على المتوسط الفعلي للرسوم التي تم تطبيقها على واردات الدول *

 

 .( تعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة17.14الغاية )

 

 .عدد البلدان التي لديها آليات قائمة لتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة 17.14.1المؤشر  

 2018الستعراض الطوعي الوطني األول المصدر: ا

التنمية المستدامة، وتكميلها بشراكات بين أصحاب المصلحة ( تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق 17.16الغاية )

المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف دعم تحقيق أهداف 

 .التنمية المستدامة في جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية

 

قدم المحرز في أطر رصد فعالية التنمية ألصحاب المصلحة عدد البلدان التي تعلن عن الت17.16.1المؤشر 

 .المتعددين التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان 

نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان 

 )%( النامية

1.0 1.2 1.2 1.2 1.4 

من االستراتيجيات والخطط التي تعزز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن  اعتمدت المملكة العديد

ضمنها االستراتيجية الوطنية للبيئة، واالستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع األحيائي، واستراتيجية إعادة 

ة الوطنية لمواجهة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، والخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والخط

 الكوارث البحرية، والخطة الوطنية للحوادث الكيميائية.

يوجد لدى وزارة االقتصاد والتخطيط فريق لدعم ورصد، تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية 

 السعودية. 
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( تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا  والدول الجزرية 17.18الغاية )

الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب 

لهجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، الدخل، والجنس، والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث ا

 م.2020وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 

 

عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية وطنية تلتزم بالمبادئ األساسية لإلحصاءات  17.18.2المؤشر 

 .ةالرسمي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، حسب مصدر  17.18.3المؤشر 

 .التمويل

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة ( 17.19الغاية )

 2030، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، بحلول عام جماليتكمل الناتج المحلي اإل

نسبة الدول التي )أ( أجرت تعداد سكاني وإسكاني واحد على األقل خالل السنوات العشر  17.19.2المؤشر 

 .لتسجيل الوفيات %80من تسجيل المواليد و  %100الماضية، )ب( حققت نسبة 

 ءالمصدر: الهيئة العامة لإلحصا

 

 

، للتنمية اإلحصائية الذي صدر بموافقة مجلس الوزراءالمملكة استراتيجية وطنية اعتمدت  2030 لتحقيق رؤية

وتركز االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية على خمسة محاور استراتيجية متكاملة وترسم أهدافا  بعيدة 

 إنتاجمحور استخدام البيانات والمعلومات اإلحصائية )الطلب(، محور  ي:على النحو التال 2030المدى حتى عام 

البيانات والمعلومات اإلحصائية )العرض(، محور التقنيات الحديثة، محور االتصال والتوعية، محور الحوكمة. 

https://www.stats.gov.sa/ar/page/63 

المملكة العربية السعودية من البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية، لتطوير قطاع شامل ينتج وينشر  دتع

تياجات المستخدمين وخاصة بيانات ومعلومات إحصائية موثوقة وحديثة وفقا  للمنهجية الدولية، ويلبي اح

 المتعلقة منها بصنع القرار، ورسم السياسات والبرامج والمشاريع، ورصد مدى التقدم، وتقييم اآلثار واألداء. 

rtyjy_lwtny_0.pdfhttps://www.stats.gov.sa/sites/default/files/lst 

حققت المملكة و,1974,1992,2004,2010 أجرت المملكة العربية السعودية تعداد السكان والمساكن لألعوام

 . تسجيل المواليدفي  %99.2نسبة 

https://www.stats.gov.sa/ar/page/63
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/lstrtyjy_lwtny_0.pdf
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( الراعية UNلمنظمة األمم المتحدة ) حسب آخر تحديث تصنيف مؤشرات التنمية المستدامة العالمية

 للمؤشرات التي تم حسابهام  2020ديسمبر  28 ألهداف التنمية المستدامة والذي ُصدر في

 طبقة المؤشر  المؤشر 

 الهدف األول القضاء على الفقر بجميع أشكاله

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على  1.4.1 المؤشر 

 الخدمات األساسية

Tier I 

عدد األشــخاص المتوفين والمفقودين ومن تضــرروا مباشــرة بسبب  1.5.1 المؤشر

 شخص 100,000الكوارث من بين كل 

Tier I 

الخسائر االقتصادية المباشرة نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج المحلي  1.5.2 المؤشر

 جمالياإل

Tier II 

عدد الدول التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر  1.5.3المؤشر 

 2030-2015( للحد من مخاطر الكوارث Sendaiالكوارث بما يتماشى مع إطار )

Tier II 

الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم والصحة  اإلنفاقنسبة a.2.1 المؤشر 

 الحكومي اإلنفاق إجماليوالحماية االجتماعية( من 

Tier II 

 الهدف الثاني القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي واألغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

 Tier I معدل انتشار توقف النمو بين األطفال دون سن الخامسة 2.2.1المؤشر 

معدل انتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة، حسب النوع  2.2.2المؤشر 

 )الهزال/ الوزن الزائد(

Tier I 

السالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة للخطر، أو غير  نسبة  2.5.2المؤشر

 معرضة للخطر، أو تقف عند مستوى غير معروف لخطر انقراضها.

Tier II 

 Tier I مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية a.1.2المؤشر 

مجموع التدفقات الرسمية )المساعدة التنموية الرسمية باإلضافة إلى  a.2.2المؤشر 

 التدفقات الرسمية األخرى( إلى القطاع الزراعي

Tier I 

 Tier I مؤشر مفارقات أسعار األغذية c.1.2المؤشر 

 عيش صحية وبالرفاهية لجميع األعمال أنماطالهدف الثالث ضمان تمتع الجميع ب

 Tier I الوفيات النفاسية نسبة 3.1.1المؤشر 

 Tier I نسبة الوالدات التي يشرف عليها اخصائيون صحيون َمَهرة3.1.2 المؤشر 

 Tier I معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة3.2.1 المؤشر 
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 Tier I معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة 3.2.2المؤشر 

من  1000عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة )اإليدز( لكل 3.3.1 المؤشر 

 السكان غير المصابين، حسب الجنس والعمر والسكان

Tier I 

 Tier I من السكان 100,000اإلصابة بالسل لكل  3.3.2المؤشر 

 Tier I من السكان 1000اإلصابة بالمالريا لكل 3.3.3 المؤشر 

 Tier I من السكان 100,000لكل  Bاالصابة بااللتهاب الكبدي 3.3.4 المؤشر 

عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة األمراض المدارية 3.3.5 المؤشر 

 )االستوائية( المهملة

Tier I 

 Tier I معدل وفيات االنتحار 3.4.2المؤشر 

نطاق تغطية التدخالت العالجية )الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات  3.5.1المؤشر 

 إعادة التأهيل والرعاية الالحقة( لمعالجة االضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة

Tier II 

 Tier I معدل الوفيات بسبب إصابات حوادث الطرق3.6.1 المؤشر 

سنة( اللواتي 49و 15نسبة النساء في سن اإلنجاب )أعمارهن بين  3.7.1المؤشر 

 حصلن على احتياجهن إلى تنظيم األسرة بشكل مرضي بالطرق الحديثة

Tier I 

 15 - 19سنة، من عمر  10 - 14معدل الوالدات لدى المراهقات )من عمر 3.7.2 المؤشر 

 امرأة في تلك الفئة العمرية 1000سنة( لكل 

Tier I 

إنفاق  إجمالينسبة السكان الذين لديهم نفقات صحية كبيرة كنسبة من  3.8.2المؤشر 

 األسرة أو دخلها

Tier I 

 Tier I معدل الوفيات بسبب تلوث المنازل والهواء المحيط3.9.1 المؤشر 

 ةمناآلمعدل الوفيات المنسوبة إلى المياه والمرافق الصحية غير 3.9.2 المؤشر 

 وانعدام النظافة الشخصية

Tier I 

 Tier I متعمدالمعدل الوفيات الناجمة عن التسمم غير 3.9.3 المؤشر 

ا بين األشخاص البالغين a.1.3المؤشر   Tier I سنة فما فوق 15معدل انتشار تعاطي التبغ حالي 

 نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات المشمولةb.1.3 المؤشر 

 بالبرنامج الوطني لبلدهم

Tier I 

مجموع صافي المساعدة التنموية الرسمية لقطاعي البحوث الطبية b.2.3 المؤشر 

 والصحة األساسية

Tier I 

 Tier I كثافة وتوزيع األخصائيين في المجال الصحيc.1.3 المؤشر 

 Tier I الطوارئ الصحية(، القدرة والتأهب لحاالت IHRاللوائح الصحية الدولية )d.1.3 المؤشر 
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الهدف الرابع ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 

 للجميع

 Tier I والثانوي( والمتوسطةمعدل اإلتمام )التعليم االبتدائي  4.1.2المؤشر 

معدل المشاركة في التعلم المنظم )سنة واحدة قبل سن االلتحاق  4.2.2المؤشر 

 بالمدرسة الرسمية(، حسب الجنس

Tier I 

معدل مشاركة الشباب والبالغين في التعليم الرسمي وغير الرسمي 4.3.1 المؤشر 

 والتدريب في األشهر االثني عشر السابقة، حسب الجنس

Tier II 

نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تقنيات المعلومات  4.4.1 المؤشر 

 واالتصاالت، بحسب نوع المهارة

Tier II 

/ الذكور، القروي / المدني، األقل / األكثر ثروة،  ناثمؤشرات التكافؤ )اإل 4.5.1المؤشر 

 ووالمتضررحالة اإلعاقة، الشعوب األصلية 

البيانات عن ذلك( لجميع مؤشرات التعليم المندرجة في النزاعات، متى توافرت  ن من

 هذه القائمة، التي يمكن تفصيلها

Tier I/II 

depending on 

indice 

 Tier I نسبة المدارس التي تقدم خدمات أساسية حسب نوع الخدمة a.1.4المؤشر 

حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية للمنح الدراسية، حسب القطاع  b.1.4المؤشر 

 ونوع الدراسة

Tier I 

نسبة المعلمين الحاصلين على الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة  c.1.4المؤشر 

  حسب المستوى التعليمي

Tier II 

 والفتياتالهدف الخامس تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء 

مدى توفر أو عدم توفر األطر التشريعية من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد  5.1.1المؤشر 

 المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس

Tier II 

سنة وتزوجن قبل بلوغ سن 24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  5.3.1

 سنة 18الخامسة عشرة وقبل بلوغهن سن 

Tier I 

 Tier I نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية 5.5.1

 Tier I نسبة النساء في المناصب اإلدارية 5.5.2

5.b.1 نسبة األفراد الذين يمتلكون الهاتف المحمول، حسب الجنس Tier II 

 وإدارتها إدارة مستدامةالهدف السادس ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع 

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة  6.1.1المؤشر 

 آمنة

Tier II 
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نســبة الســكان الذين يســتفيدون )أ( من اإلدارة الســليمة لخدمات  6.2.1المؤشر 

 الصـــرف الصـــحي و )ب( مرافق غســـل اليدين بالصـــابون والمياه

Tier II 

 Tier II نسبة مياه الصرف المعالجة بطريقة آمنة 6.3.1المؤشر 

 Tier I التغير في كفاءة استخدام المياه عل مدى فترة من الزمن 6.4.1المؤشر 

 Tier I (100 -درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )صفر  6.5.1المؤشر 

مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي  a.1.6المؤشر 

 المنسقة من جانب الحكومة اإلنفاقالتي تشكل جزءا  من خطة 

Tier I 

 الهدف السابع ضمان الوصول إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والحديثة للجميع

 Tier I نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 7.1.1المؤشر 

نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود النظيف 7.1.2 المؤشر 

 والتكنولوجيا

Tier I 

الهدف الثامن تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، 

 للجميعوتوفير العمل الالئق 

 Tier I الحقيقي للفرد جماليمعدل النمو السنوي للناتج المحلي اإل 8.1.1المؤشر 

( الحقيقي لكل (GDPالناتج المحلي  جماليمعدل النمو السنوي إل 8.2.1المؤشر 

  عامل شخص

Tier I 

العاملين بحسب الوظيفة  ناثللذكور واإلمتوسط الدخل في الساعة  8.5.1المؤشر 

 والفئة العمرية

Tier II 

 Tier I معدل البطالة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 8.5.2المؤشر 

معدالت تكرار اإلصابات المهنية المميتة وغير المميتة، حسب الجنس 8.8.1 المؤشر 

 وحالة المهاجرين

Tier II 

الناتج المحلي ومعدل  إجماليالناتج المحلي المباشر للسياحة كنسبة من 8.9.1 المؤشر 

 النمو

Tier II 

ألف بالغ، )ب( عدد آالت  100)أ( عدد فروع المصارف التجارية لكل  8.10.1المؤشر 

 ألف بالغ 100( لكل ATMsالصرف اآللي )

Tier I 

سنة فما فوق( الذين لديهم حساب بنكي أو حساب  15نسبة البالغين ) 8.10.2المؤشر 

  في مؤسسة مالية أخرى أو لديهم خدمات الهاتف النقال المالية

Tier I 

 Tier I (Aid for Tradeااللتزامات والمدفوعات المتصلة بالمساعدة للتجارة ) a.1.8المؤشر 
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وجود استراتيجية وطنية مطورة وتشغيلية لتشغيل الشباب، كاستراتيجية  b.1.8المؤشر 

 واضحة ومستقلة أو كجزء من استراتيجية التوظيف الوطنية

Tier II 

 الهدف التاسع إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

 Tier I الشحنات، بحسب وسيلة النقلعدد الركاب وحجم 9.1.2 المؤشر 

 Tier I للفرد جماليالقيمة المضافة للتصنيع كنسبة من الناتج المحلي اإل9.2.1 المؤشر 

 Tier I العمالة إجماليالعمالة في الصناعة كنسبة من 9.2.2 المؤشر 

 Tier II نسبة الصناعات صغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من الصناعات9.3.1 المؤشر 

 Tier I ائتماننسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لديها قرض أو خط 9.3.2 المؤشر 

مجموع الدعم الدولي )المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى  a.1.9المؤشر 

 التدفقات الرسمية األخرى( للبنية التحتية

Tier I 

نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من  b.1.9المؤشر 

 مجموع القيمة المضافة

Tier I 

 Tier I نسبة السكان المشمولين بشبكة المحمول، حسب التكنولوجياc.1.9 المؤشر 

 الهدف العاشر الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

معدل نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها ضمن  10.1.1المؤشر 

 من السكان  %40أدنى 

Tier II 

من متوسط الدخل، بحسب   %50دون  نسبة السكان الذين يعيشون 10.2.1المؤشر 

 الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

Tier II 

بما في ذلك األجور ، جمالينصيب العمل من الناتج المحلي اإل 10.4.1المؤشر 

 ومدفوعات الحماية االجتماعي

Tier I 

 Tier I مؤشرات السالمة المالية 10.5.1المؤشر 

في  الدخل الشهريتكاليف التوظيف التي يتحملها الموظف كنسبة من  10.7.1المؤشر 

 البلد المقصود

Tier II 

نسبة بنود التعريفات الجمركية المطبقة على الواردات من أقل البلدان  a.1.10المؤشر 

 نموا  والبلدان النامية المّتمتعة باإلعفاء الكامل من الرسوم

Tier I 

مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية، بحسب البلدان المستفيدة b.1.10المؤشر 

اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي والبلدان المانحة وأنواع التدفقات )مثل المساعدة 

 المباشر والتدفقات األخرى(

Tier I 

 الهدف الحادي عشر جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
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نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو  11.3.2المؤشر 

 مباشـــر في تخطيط المناطق الحضـــرية، ويعمل بانتظام وُيدار بطريقة ديمقراطية

Tier II 

عدد األشــخاص المتوفين والمفقودين ومن تضــرروا مباشــرة بسبب  11.5.1المؤشر 

 شخص 100,000الكوارث من بين كل 

Tier I 

الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للناتج المحلي  11.5.2المؤشر 

 بما يشمل كوارث تدمير البنية التحتية وانقطاع الخدمات األساسية جمالياإل

Tier II 

نسبة النفايات الصلبة للمدن، التي ُتجمع بانتظام ويجري تفريغها على  11.6.1المؤشر   

 نحو كاف، من مجموع النفايات الصـــــلبة للمدن، بحسب المدينة

Tier II 

المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات )على سبيل المثال  11.6.2المؤشر 

 )المرجح حسب السكان( في المدن 10والجسيمات من الفئة  2.5الجسيمات من الفئة 

Tier I 

عدد الدول التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر  b.1.11المؤشر 

 2030-2015( للحد من مخاطر الكوارث Sendaiالكوارث بما يتماشى مع إطار )

Tier II 

 مستدامة إنتاجاستهالك و أنماطالهدف الثاني عشر ضمان وجود 

عدد األطراف في االتفاقات البيئية الدولية المتعددة األطراف المتعلقة  12.4.1المؤشر 

بالمواد الخطرة وغيرها من المواد الكيميائية والنفايات التي تفي بتعهداتها والتزاماتها 

 في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي صلة

Tier I 

النفايات الخطرة الناتجة عن كل فرد، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة،  12.4.2المؤشر 

 حسب نوع المعالجة

Tier II 

 Tier II معدل إعادة التدوير الوطني، )طن( من المواد المعاد تدويرها12.5.1المؤشر 

 وآثاره الهدف الثالث عشر اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ

معدل األشــخاص المتوفين والمفقودين ومن تضــرروا مباشــرة بسبب  13.1.1المؤشر 

 شخص 100,000الكوارث من بين كل 

Tier I 

عدد الدول التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر  13.1.2المؤشر 

 2030-2015( للحد من مخاطر الكوارث Sendaiالكوارث بما يتماشى مع إطار )

Tier II 

الرابع عشر حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية  الهدف

 المستدامة

متوسط الحموضة البحرية المقاسة في مجموعة متفق عليها من  14.3.1المؤشر

 محطات تمثيلية ألخذ العينات

Tier II 

المستويات المستدامة نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن 14.4.1المؤشر 

 بيولوجيا  

Tier I 
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الهدف الخامس عشر حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميميها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة 

الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع 

 البيولوجي

 Tier I الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسةمساحة 15.1.1المؤشر 

للتنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة التي  المهمةنسبة المواقع 15.1.2المؤشر 

 تشملها المناطق المحمية، بحسب نوع النظام اإليكولوجي

Tier I 

 Tier I مساحة الغطاء الحرجي المشمول باإلدارة المستدامة للغابات 15.2.1المؤشر 

 Tier I مؤشر الغطاء األخضر للجبال15.4.2المؤشر 

 Tier I مؤشر القائمة الحمراء  15.5.1المؤشر 

 Tier II بطريقة غير مشروعة بها نسبة الحياة البرية التي تم االتجار15.7.1المؤشر 

إمكانية الهدف السادس عشر تعزيز السالم والمجتمعات السلمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير 

 الوصول إلى الجميع

النفقات الحكومية األساسية كنسبة من الميزانية المعتمدة، حسب  16.6.1المؤشر 

 القطاع )أو رموز الميزانية أو ما شابه(

Tier II 

نسب الوظائف )حسب الجنس، العمر، األشخاص ذوي اإلعاقة، 16.7.1المؤشر 

)الهيئات التشريعية الوطنية، والمحلية، المجموعات السكانية( في المؤسسات العامة 

 والخدمة العامة، والقضاء( مقارنة بالتوزيعات الوطنية

Tier I (a)/Tier II 

(b, c) 

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والدتهم لدى السجالت 16.9.1 المؤشر 

 المدنية، حسب العمر

Tier I 

لحقوق اإلنسان وفقا  لمبادئ وجود مؤسسات وطنية مستقلة a.1.16المؤشر 

 )لمعاهدات( باريس

Tier I 

 الهدف السابع عشر تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة

، حسب جمالياإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإل إجمالي17.1.1 المؤشر 

 المصدر

Tier I 

 Tier I الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحليةنسبة 17.1.2المؤشر 

ها، والمساعدة اإلنمائية إجماليصافي المساعدة اإلنمائية الرسمية و 17.2.1المؤشر 

، كنسبة من الدخل الوطني اإل للجهات المانحة  جماليالرسمية للبلدان األقل نموا 

 األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

Tier I 

( والمساعدة اإلنمائية الرسمية FDIاالستثمارات األجنبية المباشرة )17.3.1المؤشر 

 الميزانية المحلية إجماليوالتعاون فيما بين البلدان النامية كنسبة من 

Tier I \Tier II  
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حجم التحويالت المالية )بدوالرات الواليات المتحدة( كنسبة من مجموع 17.3.2المؤشر 

 جماليالناتج المحلي اإل

Tier I 

 Tier I تكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات17.4.1المؤشر 

من 100السلكي ذو النطاق العريض لكل  اإلنترنتاالشتراكات في 17.6.1المؤشر 

 السكان، بحسب بالسرعة

Tier I 

للتمويل المعتمد للبلدان النامية لتعزيز تطوير  جماليالمبلغ اإل 17.7.1المؤشر 

 التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان النامية

Tier II 

 Tier I اإلنترنتنسبة األفراد الذين يستخدمون 17.8.1المؤشر 

 Tier I المتوسطات المرجحة للتعرفة الجمركية الموزونة عالميا   17.10.1المؤشر 

متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان  17.12.1المؤشر 

 نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

Tier I 

اتساق السياسات للتنمية عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز 17.14.1المؤشر 

 المستدامة

Tier II 

عدد البلدان التي تعلن عن التقدم المحرز في أطر رصد فعالية التنمية 17.16.1المؤشر 

 ألصحاب المصلحة المتعددين التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

Tier II 

عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية وطنية تتوافق مع المبادئ  17.18.2المؤشر 

 األساسية لإلحصاءات الرسمية

Tier I 

عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد  17.18.3المؤشر 

 التنفيذ، حسب مصدر التمويل

Tier I 

ا على األقل للسكان  نسبة  17.19.2المؤشر ا واحد  البلدان التي )أ( أجرت تعداد 

من تسجيل المواليد و %100والمساكن في السنوات العشر الماضية ؛ و )ب( حققوا 

 من تسجيل الوفيات 80%

Tier I 
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