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 مقدمة 

  اإلحصائي " التقرير    2018هذا التقرير استكمااًل للتقرير األول الذي صدر في ديسمبر    إعداديأتي  

مؤشرات في المملكة ال للوضع الراهن ألهداف التنمية المستدامة" والذي كان نقطة البداية لقياس  

الهيئة العامة لإلحصاء بإصدار تقرير لقياس مؤشرات التنمية المستدامة   تقومالعربية السعودية. حيث  

 .  فيهاالمحرز كل عام؛ لتكوين سلسلة زمنية لكل مؤشر، لرصد التقدم 

عشر   سبعة  ويقيس  المستدامة  التنمية  أهداف  في  المحرز  التقدم  التقرير   هدفاً يستعرض 

ا بيئية، اقتصادية،  الجنسين، السالم والعدل.  متنوعة ما بين اجتماعية، صحية،  تم من لمساواة بين 

بين ونشر المؤشرات التي توفرت بياناتها؛ حيث تنوعت مصادر البيانات    قياستم  خالل هذا التقرير  

 مسوح نفذتها الهيئة العامة لإلحصاء وسجالت إدارية.

بأن   القارئ  انتباه  نلفت  أن  نود  أفادت  كما  كما  عرضها  تم  اإلدارية  السجالت  بعض مؤشرات 

حالمصادرها.   تتواف  وفي  ال  المتوفرة  البيانات  المؤشر   قكانت  حساب  تم  العالمية،  المنهجية  مع 

الممكن   تم تمثيل بعض المؤشرات  أنه. باإلضافة إلى  المتوفرة  البيانات  تتوافق معبمنهجية وطنية  

 آخر   وطبقة المؤشرات حسب  العالمية  تعاريف المؤشرات، طريقة الحساب  إدراجتم  كما  بيانيًا.    تمثيلها

 في الملحق المدرج في نهاية التقرير.   11/12/2019تحديث 

ويسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تقدم الشكر والتقدير لشركاء العمل من وزارات وهيئات؛ لما  

إلعداد التقرير اإلحصائي الثاني لمؤشرات أبدوه من تعاون واستجابة في تقديم البيانات المطلوبة  

 التنمية المستدامة. 
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 فهرس المحتويات 

 

 

 رقم الصفحة  العنوان 

 2 المقدمة 

 3 فهرس المحتويات 

 4 الهدف األول القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 

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

 15 الهدف الثالث ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية لجميع األعمال

 28 الرابع ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميعالهدف 

 37 الهدف الخامس تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

 43 مستدامة الهدف السادس ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة 

 48 الهدف السابع ضمان الوصول إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والحديثة للجميع 

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

 الالئق للجميع 

51 

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

 66 الهدف العاشر الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

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

 78 وجود انماط استهالك وإنتاج مستدامة الهدف الثاني عشر ضمان 

 81 الهدف الثالث عشر اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره 

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

 88 نحو مستدام   البرية وترميميها وتعزيز استخدامها على  الهدف الخامس عشر حماية النظم اإليكولوجية

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

 للعدالة إلى الجميع 

93 

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

 107 الملحق



  اإلحصائية ألهداف التنمية المستدامة المؤشرات  

4 

 

 

 

 

 

 الهدف األول القضاء على الفقر بجميع أشكاله 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلحصائية ألهداف التنمية المستدامة المؤشرات  

5 

 مقدمة 

اقة في تقديم  المانحة على مستوى العالم، فهي سبّ تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول  

ال تخلو أي دولة  حيث  ،  المساعدات اإلنسانية للدول الفقيرة والمساهمة في المنظمات الدولية المكافحة للفقر

اإلسالمية   لمكانتها  المملكة  تمنحها  التي  المعونات  خالل  من  دعم  أو  سعودي  تنموي  مشروع  من  محتاجة 

ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة خالل العقود    إجمالي ؛ فقد بلغ  والعالمية

 ( مليار دوالر. 84مليار ريال سعودي ) 315من الثالثة الماضية أكثر 

 مؤسسات ومنظمات ذات برامج متخصصة تحظى باهتمام المجتمع الدولـي مثـل:   كما قامت المملكة بدعم

 ".نـرواووكالة األمم المتحدة لغـوث وتشغيـل الالجئين الفـلسطـينيـين "األ •

 . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للتنمية الصناعية  •

 . المــتحدة اإلنمائيةبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم  •

 . وصندوق األمم المتحدة للطفولة اإلفريقية الصنــدوق الـعربي للمــعونة الفـنية للـدول  •

 برنامج الغذاء العالمي.  •

 على المستوى المحلي قامت المملكة بإنشاء:  بينما  

 . برامج الضمان االجتماعي •

 المتوسط. حساب المواطن الذي يهدف لدعم ذوي الدخل المنخفض إلى  •

 حماية الفقراء من خالل تقديم دعم نقدي بشكل دوري.  إلى  برنامج الدعم النقدي الذي يهدف  •

في   • لمساعدتهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المالي  الدعم  تقديم  وهو  اإلعاقة  لذوي  المالي  الدعم 

   احتياجاتهم الخاصة ويصرف بشكل شهري.

 عليها وزارة العمل والتنمية االجتماعية.     جمعية، تشرف  686الجمعيات الخيرية حيث بلغ عددها  •
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام   مؤشرات الهدف األول

 

مصنفة  النسبة1.3.1  المؤشر االجتماعية  الحماية  أنظمة  تشملهم  الذين  للسكان  حسب    المئوية 

األطفال، العاطلين عن العمل، كبار السن، ذوي االحتياجات الخاصة، الحوامل، ضحايا إصابات  الجنس،  

 العمل، الفقراء والضعفاء 

يتام، المطلقات، المعلقات، امرأة  ، وهم األرامل، األيعكس المؤشر نسبة األشخاص المشمولين بنظام الحماية االجتماعية 

 ذوي االحتياجات الخاصة.  أسر السجناء، العاجزين عن العمل، وبال عائل، أسرة غير معولة، 

 1.1)جدول )

 2018لعام  ، الحماية االجتماعيةالنسبة المئوية للسكان الذين تشملهم أنظمة  

 المصدر: وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 

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

 األساسية

 1.2)جدول )

 2019-2018-2017لألعوام  ، الذين يحصلون على الخدمات األساسية  نسبة السكان

 2019 2018 2017 الخدمة 

%  التعليم   100 100 100 

%   المياه اآلمنة  99.5 99.8 99.7 

%   الكهرباء  99.9 100 100 

%  االتصاالت   100 100 100 

%  الصرف الصحي  100 100 100 

 100 100 100 جمع النفايات المنزلية % 

 99.9 99.9 99.9 متوسط المستفيدين من جميع الخدمات 

 -مسح المساكن- لإلحصاءالمصدر: الهيئة العامة 

  

 2018 المؤشر 

)%( النسبة المئوية للسكان الذين تشملهم أنظمة الحماية االجتماعية  2.9 
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األشــخاص المتوفين والمفقودين ومن تضــرروا مباشــرة بسبب الكوارث من بين  عدد  1.5.1المؤشر 

 شخص 100,000كل 

 ( 1.3جدول )

 2018إلى عام  2015من عام  100,000لكل   المخاطر الطبيعيةبسبب   والمصابيناألشخاص المتوفين   عدد

 الجنس 

2015 2016 2017 2018 

 المصابين  المتوفين  المصابين  المتوفين  المصابين  المتوفين  المصابين  المتوفين 

 0.47 0.28 0.19 0.21 0.62 0.45 1.72 0.76 ذكور

 0.05 0.02 0.04 0.01 0.21 0.22 0.62 0.18 إناث

 0.29 0.17 0.13 0.13 0.45 0.36 1.25 0.51 اإلجمالي 

 للدفاع المدنيالمصدر: المديرية العامة 

 

 الخسائر االقتصادية المباشرة نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  1.5.2 المؤشر 

 ( 1.4جدول )

 2018إلى عام  2015من عام  اإلجمالي،نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج المحلي   نسبة الخسائر االقتصادية

 المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني

 

نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية   a.2.1المؤشر 

 االجتماعية( من إجمالي اإلنفاق الحكومي 

 ( 1.5جدول )

 2018-2017مي لعا ، نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية من اإلنفاق الحكومي 

 المصدر: وزارة المالية

 2018 2017 2016 2015 المؤشر 

نتيجة الكوارث كنسبة من    نسبة الخسائر االقتصادية

)%(  اإلجماليالناتج المحلي   
0. 00015 0. 000092 0.000077 0.000035 

 2018 2017 المؤشر 

)%(  نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية  36 35 
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 المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
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 مقدمة 

المستوى المحلي  تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على ضرورة تحقيق األمن الغذائي على  

وت الجوع  عتبروالعالمي،  مكافحة  برامج  في  المساهمة  الكبرى  الدول  كما  من  نسبة  أ .  زيادة  إلى  تهدف  نها 

وتنويع القاعدة اإلنتاجية   مساهمة القطاع الزراعي بالمملكة في الناتج المحلي ودفع عجلة التنمية االقتصادية، 

المملكة الزراعية؛ فالمملكة تعد من أكثر    لرفع صادرات   تسعىكما    .2030رؤية المملكة  ل   تحقيقاً   الزراعية للمملكة

 للتمور.   إنتاجاً الدول 

 على ذلك من خالل:   المملكة وتشهد جهود  

 إلطعام ماليين األشخاص في الدول الفقيرة.  الخارجية  مساعداتها التاريخية  .1

مليون دوالر    262  قام مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية بتقديم مساعدات تجاوزت قيمتها .2

 2018-2015بين عامي 

 . ومنع استعمال الموارد الطبيعية بطريقة غير سليمة   البرنامج الوطني للحد من الفاقد والهدر الغذائي .3

 . تأهيل المدرجـات الزراعــية وتطبيق تقنيات حصاد مياه األمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان .4

 مساندة التجارة اإللكترونية للتمور.  .5

 مبـادرة الملـك عبدا لله لالسـتثمار الزراعـي فـي الخـارج. .6

 برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها.  مبادرة  .7

هو أحد برامج التنمية الريفية  و  الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة   برنامج دعم صغار مربي الماشية  .8

الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج اإلعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية  

 . ، حيث يهدف لتعظيم االستفادة من دعم الغذاء من خالل توجيه الدعم لمستحقيه2030المملكة  

 ، حيث تساهم في:  من الجمعيات التعاونية في المملكة زراعية 24% .9

 . حقيق أهداف التنمية الشاملةت •

 . توفير عناصر اإلنتاج لألنشطة المختلفة •

 .  1المشاركة في نمو الناتج المحلي •

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة البيئة والمياه والزراعة  1
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام   الثاني مؤشرات الهدف 

 

 

 النمو بين األطفال دون سن الخامسة توقفمعدل انتشار  2.2.1المؤشر 

 ( 2.1جدول )

 2018-2017لعامي   ،النمو توقفاألطفال الذين يعانون من نسبة   

 المصدر: وزارة الصحة 

 (2.1شكل )

 

 

 

 

 

 

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

 الوزن الزائد( 

 ( 2.2جدول )

 2018-2017لعامي   ،نسبة األطفال الذين يعانون من الهزال وزيادة الوزن

 المصدر: وزارة الصحة   

 2018 2017 الجنس  المؤشر 

)%(  النمو توقفنسبة األطفال الذين يعانون من    

 - 11.9 ذكور

 - 10.2 ناث اإل

 7 11.1 اإلجمالي 

 نوع المرض 
2017 2018 

 ناث اجمالي الذكور واإل إناث ذكور

)%(  الهزال  4.8 3.3 4.8 

)%(  الوزنزيادة   8.5 8.7 8.1 

0

20

40

2017 2018

%
2018-2017نسبة األطفال الذين يعانون من توقف النمو لعامي  
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 حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات المشروعات الزراعية / الرعوية / الحرجية 2.3.1المؤشر 

 ( 2.3جدول )

 2018عام  إلى 2015من عام  ، )كيلو جرام لكل دونم(   الزراعيةحجم انتاج المشروعات 

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة 

 * بيانات تقديرية  

 الزراعية، أما الرعوية والغابية فلم يتم توفيرهاوالزراعة بيانات حسب فئة الحجم  والمياه البيئة ** وفرت وزارة 

 (2.2شكل ) 

 

 

 

 

 

 *2018 *2017 *2016 *2015 نوع اإلنتاج الزراعي 

 2,019 2,018 2,071 2,018 األعالف 

 543 543 523 533 الحبوب 

 2,297 2,282 2,293 2,217 الخضروات 

 1,043 1,003 979 896 الفواكه 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

األعالف

الحبوب

الخضروات

الفواكه

كيلو جرام

نوع االنتاج الزراعي
(  كيلو جرام لكل دونم)حجم انتاج المشروعات الزراعية 

2018 2017 2016 2015
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 نسبة المساحة الزراعية تحت الزراعة المنتجة والمستدامة  2.4.1المؤشر 

 

 ( 2.4جدول )

 2017عام  إلى 2014من عام  ، الخاضعة للممارسات الزراعية المستدامة النسبة المئوية للمساحة الزراعية 

   المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 (2015-2017) -المصدر: بيانات تقديرية لوزارة البيئة والمياه والزراعة 

 

   (2.3شكل ) 

 

 

 

 

 

 

                               

 2017 2016 2015 2014 المؤشر 

 النسبة المئوية للمساحة الزراعية

)%( 
14.14 14.32 14.5 14.73 

13

13.5

14

14.5

15

2014 2015 2016 2017

%

العام

النسبة المئوية للمساحة الزراعية الخاضعة للممارسات الزراعية المستدامة 
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  المرافقعــدد الموارد الجينيــة النبــاتيــة والحيوانيــة لألغــذيــة والزراعــة المودعة في   2.5.1المؤشر 

 للحفظ على المدى المتوسط أو الطويل

 ( 2.5جدول )

 2018عام   إلى 2011من عام  ،والنباتية الحيوانية  عدد الموارد

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة 

 النباتية  الوراثية العينات  أنواع عدد * 

 الحيوانية  الوراثية العينات أنواع عدد ** 

 

 مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية a.1.2المؤشر 

 ( 2.6جدول )

 2018-2017-2016لألعوام   ، مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية 

  المصدر: وزارة المالية

 

  (2.4شكل )

 

 

 

 

                  

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشر 

 20 20 20 20 20 20 20 20  * الموارد الوراثية الحيوانيةعدد 

 841 838 776 776 - - - - عدد الموارد الوراثية النباتية** 

 2018 2017 2016 المؤشر 

 0.42 0.21 0.28 للنفقات الحكومية    مؤشر التوجه الزراعي
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 مؤشر مفارقات أسعار األغذية  c.1.2المؤشر 

 ( 2.7جدول )

 2018عام  إلى 2015 من عام  ، مؤشر مفارقات أسعار األغذية 

 المؤشر 
 الرقم القياسي ألسعار الغذاء  لسنة األساس  نسبة التغير

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

الغذاء )أسعار  مؤشر مفارقات أسعار 

 2المستهلك( 
-0.20 -1.3 -0.3 6.4 102 100.7 99.9 106.3 

مؤشر مفارقات أسعار الغذاء )أسعار  

 3الجملة( 
4.90 -0.7 -0.3 0.8 104.89 104.2 101.1 101.9 

   المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 (2.6شكل )(                                                                                             2.5شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 100=2013سنة األساس  2

 100=2014سنة األساس  3

-10
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ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية   الثالث الهدف

 لجميع األعمال 
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 مقدمة 

الوطني   التحول  برنامج  وضمن  الصحة  بوزارة  متمثلة  السعودية  المملكة  حكومة  ورؤية  2020تنفذ   ،

 مبادرة.  40سلسلة من المبادرات الطموحة والتي بلغت في مجملها أكثر من    2030,المملكة  

  على فة  لقد حققت وزارة الصحة خالل الفترة السابقة الكثير من اإلنجازات في قطاعاتها وخدماتها المختل 

 مستوى الرعاية الصحية األولية، والثانوية والمرجعية والتخصصية.

من الطواقم الطبية بالمراكز الصحية انطالق    9300وبمشاركة    2017وقد شهد قطاع الصحة خالل العام   

ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة وهدف إلى    50مشروع المسح الصحي السكاني الذي استهدف نحو  

ذلك تنفيذ الجولة الثانية من مشروع المسح    وتلي معلومات دقيقة عن الوضع الصحي بالمملكة،    تكوين قاعدة 

وفق المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لسد بعض الفجوات في    2019الصحي العالمي في العام  

 األساسية.  المؤشرات الصحية خاصة مؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الصحية العالمية المائة 

 من أهم مبادرات المملكة العربية السعودي لدعم الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: 

 المسار الوطني الجديد لخدمات الرعاية الصحية للحوامل.  -1

 المشروع الوطني للوقاية من المخدرات )نبراس(.  -2

 برامج تثقيفية في تعزيز السالمة المرورية أبرزها برنامج )العافية(.  -3

 سريرًا.   11300مستشفى جديد ومدينتين طبيتين بطاقة سريرية  36تنفيذ  -4

لوطن طموح وتشجيع البحوث الصحية والقائمين عليه، فقد أطلقت وزارة    2030لتحقيق روية المملكة   -5

وذلك بهدف لتشجيع وتكريم الكوادر البحثية المتميزة في المجاالت    الصحية جائزة الصحة للريادة البحثية، 

الصحية، والمساهمة في تطوير البيئة البحثية، والدعم االستراتيجي لتقديم البحوث المتميزة والمبتكرة  

 وفقًا للمعاير الدولية، والريادة في مجال البحوث الصحية على الصعيد اإلقليمي والدولي.

 قامت وزارة الصحة كذلك بإطالق عدة مبادرات رائدة في القطاع الصحي منها:  -6

 مبادرة )أولوية( لتسهيل اإلجراءات لبعض الفئات داخل المنشئات الصحية.  •

 مبادرة عيادات صحة المرأة والطفل.  •
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  الهدف الثالثمؤشرات  

 

 الوفيات النفاسية معدل 3.1.1المؤشر 

 ( (3.1جدول 

 2018 لعام ،مولود حي100,000لكل  )وفيات األمهات( الوفيات النفاسية  معدل

 - مسح صحة األسرة -  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 نسبة الوالدات التي يشرف عليها اخصائيون صحيون َمَهرة 3.1.2 المؤشر 

 ( (3.2جدول 

 2018-2017لعامي  ، نسبة الوالدات التي يشرف عليها اخصائيون صحيون َمَهرة 

 - مسح صحة األسرة - المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  

   

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 3.2.1 المؤشر 

 ( (3.3جدول 

 2018-2017لعامي   ، حي ألف مولودلكل وفيات األطفال دون سن الخامسة  معدل

 - مسح صحة األسرة - المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  

 

 2018 المؤشر 

)وفيات األمهات( الوفيات النفاسية  معدل  11.9 

 2018 2017 المؤشر 

)%( َمَهرة التي يشرف عليها اخصائيون صحيوننسبة الوالدات   99.7 99.4 

 2018 2017 المؤشر 

لكل ألف مولود حي وفيات األطفال دون سن الخامسة معدل  8.9 8.5 
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 معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة  3.2.2 المؤشر 

 ( (3.4جدول 

 2018-2017لعامي  ،حي لكل ألف مولود وفيات األطفال حديثي الوالدة معدل

 - مسح صحة األسرة - المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء   

 

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

 المصابين، حسب الجنس والعمر والسكان 

 ( (3.5جدول 

 2018-2017-2016لألعوام   ، يروس نقص المناعةابفمن السكان الغير مصابين  ألفلكل  اإلصابات عدد

 المصدر: وزارة الصحة  

 

 من السكان  100,000اإلصابة بالسل لكل  3.3.2المؤشر 

 ( (3.6جدول 

 2018-2017-2016لألعوام   ، من السكان  100,000داء السل لكل  ب  اإلصابة معدل

 المصدر: وزارة الصحة 

 2018 2017 المؤشر 

لكل ألف مولود حي  وفيات األطفال حديثي الوالدة معدل  5 3.6 

 2018 2017 2016 المؤشر 

لكل ألف    بفايروس نقص المناعة اإلصابات عدد

 شخص غير مصاب 
0.034 0.034 0.033 

 2018 2017 2016 المؤشر 

 10.1 8.7 9.2 100,000لكل   داء السلب  اإلصابة معدل
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 (3.1كل )ش 

 

 من السكان  1000اإلصابة بالمالريا لكل  3.3.3المؤشر 

 ( (3.7جدول 

 2018-2017-2016لألعوام  ،داء المالريا لكل ألف شخصاإلصابة ب معدل

 المصدر: وزارة الصحة 

 

 من السكان 100,000لكل  Bبااللتهاب الكبدي  اإلصابة 3.3.4المؤشر 

 ( (3.8جدول 

 2018-2017-2016لألعوام  ، )دون سن الخامسة( لسكانمن ا 100,000)ب( داء التهاب الكبدب  حدوث حاالت اإلصابة معدل

 المصدر: وزارة الصحة  

 2018 2017 2016 المؤشر 

شخص   لكل ألف المالريااإلصابة بداء  معدل  0.01 0.01 0.0104 

 2018 2017 2016 المؤشر 

)ب(  داء التهاب الكبد ب  حدوث حاالت اإلصابة معدل

 الخامسة( من السكان )دون سن  100,000لكل
1.35 2.49 2.08 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2016

2017
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المعدل
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من السكان100,000معدل اإلصابة بداء السل لكل 
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 (3.2كل )ش 

 عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخالت لمكافحة األمراض المدارية المهملة 3.3.5 المؤشر 

 ( (3.9جدول 

 2018 لعام  ، األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخالت لمكافحة األمراض المدارية المهملة حسب نوع المرض  عدد

 عدد األشخاص  نوع المرض 

 Dracunculiasis 0 داء التنينات

 Leishmaniasis 921 داء الليشمانيات

 Leprosy 18 جذام

 Rabies 0 داء الكلب

 غير متوفر  Mycetoma مايسيتوما

 Lymphatic filariasis 0 الفيلداء 

 غير متوفر  Onchocerciasisداء كالبية الذنب 

 Schistosomiasis 96 داء البلهارسيا

 داء الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة 

Soil-transmitted helminthiases 
1870 

 غير متوفر  Trachoma الرمد الحبيبي

 2905 الجملة 

 المصدر: وزارة الصحة 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2016
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المعدل

العام

دون سن )من السكان 100,000لكل ( ب)معدل حدوث حاالت اإلصابة  بداء التهاب الكبد 

(الخامسة
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معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، السكري وأمراض   3.4.1المؤشر 

 الجهاز التنفسي المزمنة 

 ( (3.10جدول 

لكل  معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة 

 2016لعام ، السكان  من 10,000

   المصدر: وزارة الصحة 

 الناجمة عن االنتحار معدل الوفيات  3.4.2المؤشر 

 ( (3.11جدول 

   2017-2018 مي لعا ،السكان من 100,000لكل  معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار

 المصدر: وزارة الصحة 

 الوفيات بسبب إصابات حوادث الطرق  معدل 3.6.1المؤشر 

 ( (3.12جدول 

 2016-2017-2018ألعوام ل  100,000لكل الوفيات الناتجة عن إصابات المرور  معدل

 وزارة الصحة  المصدر: 

 2016 المؤشر 

معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، السكري وأمراض  

 من السكان  10,000لكل  الجهاز التنفسي المزمنة 
16.4 

 2018 2017 الجنس  المؤشر 

 100,000معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار لكل 

 - 2.2 ذكور

 - 0.8 إناث

 1.6 1.6 اإلجمالي 

 2018 2017 2016 الجنس  المؤشر 

معدل الوفيات الناتجة عن إصابات المرور 

 100,000لكل 

 27 33.9 - ذكور

 5.1 6.4 - إناث

 17.7 22.2 28.5 اإلجمالي 
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 (3.3كل )ش

 

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

 احتياجهن إلى تنظيم األسرة بشكل مرضي بالطرق الحديثة 

 ( (3.13جدول 

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

2017 

   المصدر: وزارة الصحة 

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

 امرأة في تلك الفئة العمرية  1000

 ( (3.14جدول 

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

 2018-2017لعامي 

  -مسح صحة األسرة- ءالمصدر: الهيئة العامة لإلحصا

 2017 المؤشر 

)%(  ُلبيت حاجتهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة الالتي اإلنجاب نسبة النساء في سن   73.2 

 2018 2017 المؤشر 

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

 لكل ألف امرأة 
11.7 7.40 
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المعدل 100,000معدل الوفيات الناتجة عن إصابات المرور لكل 
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نسبة السكان الذين لديهم نفقات صحية كبيرة كنسبة من إجمالي إنفاق األسرة أو   3.8.2 المؤشر 

 دخلها 

 ( (3.15جدول 

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

 -واإلنفاقمسح الدخل - ءالمصدر: الهيئة العامة لإلحصا

 معدل الوفيات بسبب تلوث المنازل والهواء المحيط 3.9.1المؤشر 

 ( (3.16جدول 

 2016لعام  ، من السكان 100,000لكل   الوفيات بسبب تلوث المنازل والهواء معدل

   المصدر: وزارة الصحة 

 

معدل الوفيات المنسوبة إلى المياه غير اآلمنة، والصرف الصحي غير اآلمن، ونقص  3.9.2المؤشر 

 مواد التنظيف )التعرض لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة غير اآلمنة(

 ( (3.17جدول 

عن المياه والمرافق الصحية الغير آمنه وانعدام النظافة الشخصية )التعرض لجميع خدمات المياه   الناجمة معدل الوفيات  

    2016لعام  من السكان 100,000لكل   والمرافق الصحية الغير آمنة وانعدام النظافة الشخصية(

   المصدر: وزارة الصحة 

 2018 2013 المؤشر 

نسبة السكان الذين لديهم نفقات صحية 

)%(  كبيرة كنسبة من إجمالي إنفاق األسرة  

 1.31 1.73 %10أكثر من 

 0.58 0.60 %25أكثر من 

 2016 المؤشر 

 39 100,000لكل   الوفيات بسبب تلوث المنازل والهواء معدل

 2016 المؤشر 

عن المياه والمرافق الصحية الغير آمنه وانعدام النظافة    ةمعدل الوفيات الناجم

 100,000لكل  الشخصية
<0.1 
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 عن التسمم غير متعمد ةمعدل الوفيات الناجم 3.9.3المؤشر 

 ( (3.18جدول 

  2017- 2018يلعام ، من السكان 100,000لكل  عن التسمم غير متعمد   ةالوفيات الناجم معدل

   المصدر: وزارة الصحة 

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

 ( (3.19جدول 

 2017 لعام سنة فأكثر( المدخنين حاليًا ألي نوع من أنواع التبغ  15السكان )نسبة 

 - المسح العالمي الستهالك التبغ-وزارة الصحة المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 الجنس  المؤشر 

لكل   غير متعمد  عن التسمم  ةالوفيات الناجم معدل

 السكان  من100,000

 - 0.12 ذكور

 - 0.02 إناث

 0.25 0.17 اإلجمالي 

 2017 الجنس  المؤشر 

 )%( سنة فأكثر( المدخنين حاليًا ألي نوع من أنواع التبغ  15نسبة السكان )

 23.1 ذكور

 0.7 إناث

 14.1 اإلجمالي 
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حات المشمولة بالبرنامج  انسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللق b.1.3المؤشر 

 الوطني لبلدهم 

 ( (3.20جدول 

 2018-2017-2016 لألعوام ، حات انسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللق 

 المصدر: وزارة الصحة 

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

 يشمل الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية.** 

 

 والصحة الطبية البحوث لقطاعي الرسمية  التنموية المساعدة صافيمجموع  b.2.3 المؤشر

 األساسية

 ( (3.21جدول 

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

 2017لعام  ، دوالر أمريكي( -)ريال سعودي 

 لماليةالمصدر: وزارة ا

 

 2018 2017 2016 اللقاح

   * اللقاح السداسي

Hexa. Vaccine 
98.5 98.0 96.0 

* * اللقاح الثالثي الفيروسي  

MMR Vaccine 
98.0 96.0 96.0 

 لقاح البكتيريا العقدية الرئوية  

Pneumococcal Conjugate 

Vaccine (PCV) 

98.7 96.0 98.0 

 الدولة  
 القيمة  

 )ريال سعودي(

 القيمة  

 )دوالر أمريكي(

  198,500   744,375  السودان 

  49,150   184,313  ألبانيا 

  66,700,000.00   250,125,000  اليمن

  66,947,650   251,053,688  اإلجمالي 
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 كثافة وتوزيع األخصائيين في المجال الصحي  c.1.3المؤشر 

 ( (3.22جدول 

 2018-2017-2016 لألعوام  ، شخص 10,000معدل كثافة العاملين في مجال الصحة وتوزيعهم لكل   

 المصدر: وزارة الصحة 

 

 (3.5كل )ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 العاملين في مجال الصحة 

 31.40 30.1 28.3 األطباء: شامل أطباء األسنان 

 55.20 57 57 التمريض: شامل القابالت 

 8.70 8.7 7.9 الصيادلة 

 37.20 34.40 33.8 الفئات الطبية المساعدة 

0

50

100
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المعدل شخص 10,000معدل كثافة العاملين في مجال الصحة وتوزيعهم لكل 
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 القدرة في مجال اللوائح الصحية الدولية واالستعداد للطوارئ الصحية d.1.3المؤشر 

 ( (3.23جدول 

  2018لعام ، القدرة في مجال اللوائح الصحية الدولية واالستعداد للطوارئ الصحية نسبة 

    المصدر: وزارة الصحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 المؤشر 

)%(  واالستعداد للطوارئ الصحية مجال اللوائح الصحية الدوليةالقدرة في نسبة   69 
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الرابع ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على  الهدف 

 التعلم مدى الحياة للجميعفرص  التعليم الجيد وتعزيز
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 مقدمة 

حرصت المملكة العربية السعودية على إعطاء أولوية هامة للتعليم؛ حيث نال التعليم على أكبر نصيب من  

والتدريب  2018ميزانية والمالي  العام  التعليم  لقطاع  تخصيصه  تم  ما  بلغ  إذ  المملكة  192  ،  كما قامت  مليار. 

. باإلضافة إلى  ابع في خطة التنمية المستدامة العربية السعودية بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الهدف الر

 عدة برامج ومبادرات لدعم قطاع التعليم، من أهمها: 

 برنامج الحمالت الصيفية للتوعية ومحو األمية للمناطق النائية.  .1

 للخدمات المساندة للتربية الخاصة.  ز عبد العزيمركز األمير سلطان بن  .2

 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص.   25مبادرة المدارس المستقلة، من خالل تحويل   .3

 . مبادرة التعلم مدى الحياة )االستدامة(  .4

 وثيقة االستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي اإلعاقة.  .5

 مبادرة وضع إطار عملي لضمان المواءمة بين المخرجات الجامعية واحتياجات سوق العمل.  .6

 لتوظيف وتدريب المبتعثين والمبتعثات.  لالستثمار مشروع التعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة  .7

ترويج لثقافة السالم والالعنف  العلى    التعليم متمثلة بوزارة  عالوًة على ذلك، حرصت حكومة على المملكة  

من خالل مبادراتها  والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة  

 في عدة برامج من أهمها:  

لمدارس المعززة للسلوك اإليجابي وهو مشروع يعنى بدعم وتنمية السلوك اإليجابي من خالل بيئة  ا .1

 .إرشادية جاذبة محفزة وبرامج 

نادي   .2 المدرسة تحت مسمى  داخل  الطالب  يتم تشكيل فريق من  البيئية وفيها  للتربية  أرامكو  مبادرة 

 . أصدقاء البيئة

 برنامج التطوع في الميدان التربوي.  .3

 مبادرة وطني يحمي حقوقي. .4

 التنمر.  –المشروع الوطني للوقاية من العنف بين األقران  .5

ل. برنامج الخط الهاتفي لمساندة الطف .6
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  رابعالهدف الشرات  مؤ

 

نهاية المرحلـة   نســــبة األطفال والشــــباب )أ( في الصــــف الثاني/الثالث، )ب( في 4.1.1المؤشر 

الحـــد االبتـدائيـة، )ج( في نهاية المرحلـة األولى من التعليم الثـــانوي، الـــذين يحققون على األقـــل 

 ( الرياضيات، بحسب الجنس2( القراءة، و )1األدنى من مستوى الكفاءة في )

 ( (4.1جدول 

نسبة األطفال في الصف الثالث ابتدائي والسادس ابتدائي الذين كان أداؤهم عند أو أعلى من معيار الحد األدنى  

 2016لعام   ، الرياضياتالوطني لمستوى الكفاءة في مادة 

 المصدر: وزارة التعليم

 

(4.1كل )ش

 الصف السادس ابتدائي  ابتدائي   الثالثالصف  الجنس 

 52 51 ذكور

 67 63 إناث

 59 57 اإلجمالي 
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%

الذين كان أداؤهم عند أو أعلى من معيار الحد األدنىنسبة األطفال في الصف الثالث والسادس 

الوطني لمستوى الكفاءة في مادة الرياضيات 

الصف الثالث الصف السادس
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معدل المشاركة في التعلم المنظم )سنة واحدة قبل سن االلتحاق بالمدرسة   4.2.2المؤشر 

 الرسمية(، حسب الجنس 

 ( (4.2جدول 

-2017ي لعام ، المشاركة في التعلم المنظم )قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي( معدل

2018 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 

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

 األشهر االثني عشر السابقة، حسب الجنس 

 ( 4.3) جدول

 2018-2017 يلعام ، مشاركة الشباب والبالغين في التعليم الرسمي والتدريب في األشهر االثني عشر السابقة معدل

 العامة للتدريب التقني والمهنيالمؤسسة  -وزارة التعليم المصدر: 

 الموارد البشرية )هدف(   إعدادصندوق تنمية  -معهد اإلدارة العامة  -

 

 

 2018 2017 الجنس  المؤشر 

المشاركة في التعلم المنظم  معدل  

 31.9 35.8 ذكور

 40.4 38.6 إناث

 36.1 37.2 اإلجمالي 

 2018 2017 الجنس  المؤشر 

في التعليم الرسمي والتدريب المشاركة  معدل  

 15.7 16.8 ذكور

 25.0 18.0 إناث

 19.4 17.3 اإلجمالي 
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نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تقنيات المعلومات واالتصاالت،  4.4.1 المؤشر 

 بحسب نوع المهارة

 ( (4.4جدول 

-2017ي لعام  ، ، بحسب نوع المهارةلديهم مهارات تقنيات المعلومات واالتصاالت نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر  

2018 

 المهارات
2017 2018 

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

 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 

إرسال رسائل البريد اإللكتروني مع الملفات المرفقة )مثل  

 المستندات والصور والفيديو( 
42.31 45.84 47.20 55.55 

 19.82 20.27 18.05 15.83 استخدام الصيغ الحسابية األساسية في جدول البيانات 

توصيل أجهزة جديدة وتثبيتها )مثل المودم، الكاميرا، الطابعة(   31.40 32.63 30.00 30.58 

 17.56 16.26 16.18 15.47 العثور على البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها  

إنشاء عروض تقديمية إلكترونية باستخدام برنامج العروض التقديمية  

الصوت أو الفيديو أو  )بما في ذلك النصوص أو الصور أو 

 المخططات(

17.49 17.75 27.97 22.40 

نقل الملفات بين الكمبيوتر واألجهزة األخرى     30.24 32.29 29.83 32.64 

 7.35 6.90 6.27 4.90 كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة 

   - مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألفراد واألسر- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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/ الذكور، القروي / المدني، األقل / األكثر ثروة، حالة   ناثمؤشرات التكافؤ )اإل 4.5.1المؤشر 

اإلعاقة، الشعوب األصلية والمتأثرة بالصراع مع توافر البيانات( جميع مؤشرات التعليم في هذه 

 القائمة يمكن تصنيفها 

 ( (4.5جدول 

ابتدائي الذين كان أداؤهم عند أو  مؤشر التكافؤ بين الجنسين لنسبة األطفال/الشباب في الصف الثالث والسادس 

 أعلى من معيار الحد األدنى الوطني لمستوى الكفاءة في مادة الرياضيات

 الصف السادس  الصف الثالث  العام

2016 1.24 1.29 

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل المشاركة في التعلم المنظم )قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق  

 بالتعليم االبتدائي(، بحسب نوع الجنس 

 مؤشر التكافؤ  العام  

2017 1.08 

2018 1.27 

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

 األشهر االثني عشر السابقة، حسب الجنس 

 مؤشر التكافؤ  العام  

2017 1.07 

2018 1.59 

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

التعليم االعدادي )د( التعليم الثانوي الذين حصلوا على األقل الحد األدنى من تدريب المعلمين المنظم )مثل التدريب  

الخدمة المطلوبة للتدريس على المستوى المناسب في بلد معينالتربوي( قبل الخدمة أو أثناء   

 المرحلة الدراسية   العام

 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 

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -وزارة التعليم المصدر: 

 الموارد البشرية )هدف(   إعدادصندوق تنمية  -معهد اإلدارة العامة  -
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( التعليم من أجل التنمية المستدامة، 2( تعليم المواطنة العالمية و )1مدى تعميم ) 4.7.1المؤشر 

بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان، على جميع المستويات في: )أ( سياسات  

 الوطنية، )ب( المناهج الدراسية، )ج( تدريب المعلمين، و )د( تقييم الطالب التعليم 

به األمة عقيدًة وعبادًة   تدين  الذي  السعودية من اإلسالم  العربية  المملكة  التعليمية في  السياسة  تنبثق 

هتمت السياسة  وخلًقا وشريعًة وحكًما ونظاًما متكاماًل للحياة، وهي جزء أساسي من السياسة العامة للدولة. وا

 التعليمية بالمواطنة العالمية، حيث نصت سياسة التعليم في األسس العامة التي يقوم عليها التعليم على:  

 اإليمان بالكرامة اإلنسانية.  .1

 . احترام الحقوق العامة التي كفلها اإلسالم  .2

ا من أهداف التعليم في المملكة العربية السـعودية، وقد تم إدراج         المواطنة العالمية، تعتبر هدًفا اسـتراتيجيا

المواطنة العالمية ضــمن منهج الدراســات االجتماعية في المملكة العربية الســعودية، وبعض المناهج األخرى  

 ختلفة. مثل العلوم الشرعية، ودمج تدريسها ضمن األنشطة المنهجية الم

النظام التعليمي في المملكة العربية السـعودية يقدر الفرد، ويسـمو بالجماعة، ويضـع المواطنة والمواطنة        

العالمية في قمة أولوياته وأهدافه، فهو نظام يرسـخ قيم المشـاركة، ويغذي الفرد باالتجاهات التي تعلي من  

 لمنفعة الشخصية في مقابل الصالح العام.شأن االنتماء الوطني والعالمي، ويحث على التضحية با

السعودية   العربية  المملكة  وتعمل حكومة  المستدامة،  التنمية  أجل  بالتعليم من  التعليمية  السياسة  اهتمت 

بتطوير التعليم؛ من أجل تطوير قدرتها في مجال التعليم على التنمية المستدامة، وذلك من خالل التركيز على:  

البيولوجي، والحد من مخاطر التلوث، وذلك من خالل عمليات التطوير المتتابعة للمناهج  تغير المناخ، والتنوع  

الممارسات   ضمن  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  إدراج  لضمان  المعلمين  وتدريب  وإعداد  الدراسية، 

 )المصدر: وزارة التعليم( .التعليمية
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نسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى: )أ( الكهرباء، )ب( اإلنترنت ألغراض   a.1.4المؤشر 

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

  الشرب األساسية، )و( مرافق الصرف الصحي األساسية، )ز( مرافق غسل اليدين األساسية )حسب

 تعريفات مؤشر المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية( 

 ( (4.6جدول 

 2018إلى عام   2015من عام  ، نسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الخدمات

 المصدر: وزارة التعليم

   (4.2كل )ش

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 الخدمة 

 100 100 100 100 )%(  الطاقة الكهربائية

 80 80 80 80 )%(  بنية تحتية ومواد مناسبة للطالب المعاقين

 100 100 100 100 مياه الشرب األساسية )%( 

 100 100 100 100 مرافق أساسية لغسل اليدين )%(
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الطاقة الكهربائية  بنية تحتية ومواد مناسبة للطالب

المعاقين 

مياه الشرب األساسية  مرافق أساسية لغسل اليدين

%
نسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الخدمات

2015 2016 2017 2018
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نسبة المعلمين في: )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، )ب( التعليم االبتدائي، )ج(   c.1.4المؤشر 

التعليم االعدادي، )د( التعليم الثانوي الذين حصلوا على األقل الحد األدنى من تدريب المعلمين 

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

 المناسب في بلد معين

 ( (4.7جدول 

  من عام  ، نسبة المعلمين في المراحل )قبل التعليم االبتدائي، التعليم االبتدائي، التعليم اإلعدادي، التعليم الثانوي(

 2018الى عام    2015

 المصدر: وزارة التعليم 

 المرحلة الدراسية  السنة  

 جمالي اإل خاص  حكومي 

 إجمالي  إناث ذكور إجمالي  إناث ذكور إجمالي  إناث ذكور

2015 

ما قبل التعليم  

 )%(  االبتدائي
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 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 

قبل التعليم  ما 

 )%(  االبتدائي
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 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 

ما قبل التعليم  

 )%(  االبتدائي
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 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 

ما قبل التعليم  

 )%(  االبتدائي
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 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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الجنسين وتمكين جميع تحقيق المساواة بين  الهدف الخامس

 النساء والفتيات
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  مقدمة 

واستثمار  أكدت   تطوير  طريق  عن  البلد  تنمية  المرأة في  دور  أهمية  على  السعودية  العربية  المملكة 

 ؛ ايمانًا منها بأن المرأة عنصر مهم من عناصر المجتمع.  طاقتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي

لزيادة مشاركة المرأة     2030مما يعزز ذلك قيام حكومة المملكة بتخصيص هدف استراتيجي مستقل في رؤية

في سوق العمل وكفلت حقوقها في مجال الصحة والتعليم والمشاركة في سوق العمل، متزامنًا مع الهدف  

 تنمية المستدامة.  الخامس من أهداف ال

 قامت المملكة باتخاذ العديد من اإلجراءات والبرامج لتمكين المرأة من أهمها: 

 تولي المرأة مناصب قيادية عديدة.  .1

 . 2013من مقاعد مجلس الشورى للنساء عام   %20صدور أمر سامي بتخصيص  .2

 . ألف وظيفة جديدة للمرأة 450خلق أكثر من  .3

 الباحثة عن عمل. منصة إلكترونية للمرأة  .4

 تــطـويـر مشاريع إنتاجية لألسر )األسر المنتجة(.  .5

 إطالق برنامج دروب للتدريب. .6

 إطالق برنامج دعم نقل المرأة العاملة )وصول(.  .7

 إطالق برنامج دعم خدمة ضيافة األطفال للمرأة العاملة )قرة(.  .8

 إعداد قاعدة معلومات شؤون األسرة.  .9

 مبادرة باحث المستقبل.  .10

 مرأة الحاضنة ألطفالها من إصدار جوازات السفر والتصريح لهم بالسفر.  تمكين ال .11

 حصول المرأة على حق التصويت والترشيح للمجالس البلدية.   .12

كما تقدم الجمعيات والمؤسسات األهلية والمنظمات غير الربحية دعمًا معنويًا وماديًا كبيرًا للمرأة السعودية  

 في شتى المجاالت، من أبرزها:  

 . صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة .1

 .برنامج األمان األسري الوطني .2

 . المرأة(ديم المناهل )صندوق األميرة مضاوي لتنمية  .3

 . جمعية النهضة النسائية الخيرية .4

 . بنك التنمية االجتماعية .5

 .مؤسسة وفاء لحقوق المرأة .6

 . جمعية مودة .7
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  خامسالهدف المؤشرات  

   

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

 التمييز على أساس نوع الجنس 

  – بحق    –  الدين  أو  اللون  أو   العرق  أو   الجنسية  أو  الجنس  عن  النظر   بغض  الناس  بينيعد مبدأ المساواة  

أضحى من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانونًا للضمير اإلنساني، وأصل الحريات وأساس الحقوق،  

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي وافقت عليه الجمعية    رأسها الدولية وعلى    اإلتفاقيات   تهحيث تضمن

 . العامة لألمم المتحدة

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

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

 . حقوقه دون تمييز بما يحقق التكافل االجتماعي والتضامن بين األفراد

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

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

   )المصدر: وزارة العدل( . المرأة ضد التمييز  حضر   ذلك في بما(  اإلسالمية  الشريعة

 

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

 سنة  18عشرة وقبل بلوغهن سن 

 ( (5.1جدول 

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

 2017-2016لعامي 

   -خصائص السكانيةمسح ال- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  

 

 

 

 عمر االرتباط المؤشر 

 العام

2016 2017 

وقبل   15سن الـ  عندنسبة النساء الالتي تزوجن 

 18سن الـ 

 0.98 0.99 15عند سن الـ 

 8.61 7.8 18قبل بلوغ  
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 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية  5.5.1المؤشر 

 ( (5.2جدول 

 2017لعام  ،في مجلس الشورى والمجالس البلدية السعوديات نسبة المقاعد التي تشغلها النساء

 2017 المؤشر 

في   السعوديات نسبة المقاعد التي تشغلها النساء

 )%(  مجلس الشورى والمجالس البلدية

 20 مجلس الشورى 

 1.2 المجالس البلدية 

المصدر: مجلس الشورى     

المصدر: وزارة الشؤن البلدية والقروية    

 

 

 نسبة النساء في المناصب اإلدارية 5.5.2المؤشر 

 ( (5.3جدول 

 2017-2016-2018  لألعوام ، العليا والمتوسطة  في المناصب اإلدارية السعوديات نسبة النساء

 المصدر: وزارة الخدمة المدنية 

 *قطاع حكومي 

 

  

 (5.1كل )ش 

 2018 2017 2016 المؤشر 

العليا   في المناصب اإلدارية السعوديات نسبة النساء

 )%( والمتوسطة 

2.88 3.42 3.29 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

%

نسبة النساء السعوديات في المناصب اإلدارية العليا والمتوسطة

2018 2017 2016
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سنة ويتخذن قرارات مستنيرة بشأن  49و 15نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  5.6.1المؤشر 

 العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية اإلنجابية 

 ( (5.4جدول 

 2017-2018 يلعام، سنة( المتزوجات حالياً  15-49نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة بين النساء )

 - مسح صحة األسرة- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

)أ( نســــــبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضــــمونة  a.1.5 المؤشر 

الزراعية، بحســــب الجنس. )ب( حصة المرأة بين المالك أو أصحاب الحقوق في  في األراضــــي 

 األراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة

 ( (5.5جدول 

 2017إلى عام   2010من عام  ، ، بحسب نوع الجنسنسبة األشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية 

   -مسح الحيازات الزراعية- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 ( (5.6جدول 

 2017إلى عام  2010من عام  ،زةيااألراضي الزراعية، بحسب نوع الححصة النساء بين المالك أو أصحاب الحقوق في 

   -مسح الحيازات الزراعية- لإلحصاءالمصدر: الهيئة العامة 

 

   جزء منها مملوك وجزء منها مستأجر 4

 2018 2017 المؤشر 

)%(  نسبة انتشار الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة  30.9 32.92 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الجنس  المؤشر 

نسبة األشخاص الذين يمتلكون  

 )%( زراعية أراضي

 20.26 20.38 20.53 20.81 21.11 21.31 21.40 21.43 ذكور

 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 إناث

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الملكية  المؤشر 

حصة النساء بين المالك أو  

أصحاب الحقوق في األراضي  

 الزراعية، بحسب نوع الملكية  

 3690 3764 3860 3961 3907 3834 3771 3682 مملوكة

مستأجرة  

   4ومملوكة
11 13 15 16 18 15 11 18 

 3708 3775 3875 3979 3923 3849 3784 3693 اإلجمالي 
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 نسبة األفراد الذين يمتلكون الهاتف المحمول، حسب الجنس  b.1.5المؤشر 

 ((5.7جدول  

 2019-2018لعامي   ، الذين يمتلكون هاتف متنقل األفراد نسبة 

 - مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد -  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 ( (5.8جدول 

 2019-2018لعامي   ، الذين يمتلكون هاتف متنقل البالغين  األفراد نسبة 

 - مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد -  المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 الجنس  المؤشر 

)%( الذين يمتلكون هاتف متنقل األفراد نسبة   

 80.62 72.97 ذكور

 71.81 64.52 إناث

 2019 2018 الجنس  المؤشر 

)%( الذين يمتلكون هاتف متنقل  البالغين األفراد نسبة   

 98.13 92.96 ذكور

 94.67 88.07 إناث
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ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي    الهدف السادس

 مستدامة  للجميع وإدارتها إدارة
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 مقدمة 

الصحي،    المياه والصرف  تحلية  كبيرة في مجال  باستثمارات  السعودية  العربية  المملكة  وتشهد  تتميز 

حيث تعمل مشاريع المياه والصرف الصحي بشكل متسارع    تقدمًا ملحوظًا لما تتلقاه من دعم حكومي متواصل.

تعتبر المملكة الرائدة  كما    .2030ورؤية    2020لتحقيق تنمية استدامة البيئة بشكل متوافق مع التحول الوطني  

 . من اإلنتاج العالمي %16.5عالميًا في إنتاج المياه المحالة بنسبة تبلغ 

والمبادرات    البرامج  أهم  الومن  والصرف  المياه  مشاريع  لدعم  العربية  الوطنية  المملكة  في  صحي 

 السعودية: 

 مليار متر مكعب.   (2,2( من سدود المياه بسعة تخزينية تبلغ )508تنفيذ ) .1

 . مبادرة تعزيز مصادر المياه السطحية وذلك بإنشاء ألف سد .2

 ( مليار متر مكعب. 0,3( سدًا تحت التنفيذ بسعة )40) .3

المائي وهو   .4 الثروة السمكية في المملكة،  االستزراع  تشرف عليه وزارة  وبرنامج وطني لتطوير قطاع 

 . البيئة والمياه والزراعة

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء عدة مشاريع مائية في عدة مناطق منها: إعادة استخدام المياه   .5

 من مياه الصرف الصحي والحفاظ على الثروة المائية.    ة المجددة في مدينة بريدة، لالستفاد
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  السادس الهدف مؤشرات  

 

 خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة آمنةمن  يستفيدوننسبة السكان الذين   6.1.1المؤشر 

 

 ((6.1جدول  

 2018-2017-2016  لألعوام ، ةاآلمن خدمات مياه الشرب يستفيدون مننسبة السكان الذين 

 - مسح المساكن- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 

 (6.1شكل )

  

   

  

 

 

 

 

 2018 2017 2016 المؤشر 

  خدمات مياه الشرب يستفيدون من نسبة السكان الذين

 اآلمنة )%( 
99.82 99.82 99.84 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب اآلمنة

2018 2017 2016
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نســبة الســكان الذين يســتفيدون )أ( من اإلدارة الســليمة لخدمات الصـــرف الصـــحي  6.2.1 المؤشر

 و )ب( مرافق غســـل اليدين بالصـــابون والمياه

 

 ( (6.2جدول 

 2018-2017-2016  لألعوام،  مرافق غسل اليدين( -نسبة استفادة السكان من خدمات المياه )صرف صحي

   - مسح المساكن- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 نسبة مياه الصرف المعالجة بطريقة آمنة 6.3.1المؤشر 

 

 ( (6.3جدول 

 2018الى عام  2015من عام ، نسبة مياه الصرف المعالجة بطريقة آمنة

 2018 2017 2016 2015 المؤشر 

 كمية المياه العادمة المجمعة 
1468.19 1604.31 1555.17 1665.06 

 كمية المياه العادمة المعالجة 
1468.19 1604.31 1555.17 1665.06 

 المتولدة  المياه العادمةكمية 
2722.50 2816.10 2835.00 3052.80 

إجمالي  نسبة المياه العادمة المعالجة من 

 )%(  المياه العادمة المنتجة

54 57 55 55 

 المصدر: شركة المياه الوطنية

 

 

 

 

  

 2018 2017 2016 المؤشر 

الصرف الصحي   نسبة استفادة السكان من خدمات المياه

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

 

 ( (6.4جدول 

  2017لعام ،درجة التنفيذ المتكامل إلدارة الموارد المائية

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة 

 

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

 جزءًا من خطة اإلنفاق المنسقة من جانب الحكومة

 

 ( (6.5جدول 

 2016إلى عام 2010 عام من  ، مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي 

 المصدر: وزارة المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 المؤشر 

 57 درجة التنفيذ المتكامل

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشر 

مقدار المساعدة  

 بآالف الرياالت 
287,694 364,171 378,486 399,815 439,172 446,649 3,277,747 
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ضمان الوصول إلى الطاقة الحديثة والموثوقة  السابع الهدف 

 للجميع والمستدامة والحديثة
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 مقدمة 

حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على رسم رؤية القتصاد البلد يعتمد على مورد غير النفط،  

من خالل التنوع في مصادر الطاقة مثل الطاقة المتجددة والبديلة   2030وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 

  من الطاقة المتجددة  يجاواتج  9.5وإنتاج    2020من الطاقة المتجددة بحلول عام  اوات ججي 3.5وذلك بإنتاج 

 .  2030بحلول عام 

 : مجال الطاقةمن جهود المملكة الواضحة في  

ع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان مع صندوق "رؤية سوفت بنك" مذكرة تفاهم  يتوق .1

 .الطاقة الشمسية إنتاج، التي تعد األكبر في العالم في مجال 2030لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 

 . مبادرة زيادة كفاءة استهالك الطاقة في صناعات الحديد واإلسمنت والبتروكيماويات .2

 .قتصاد الوقود على المركبات الخفيفة واعتماد معيار اقتصاد الوقود تطبيق بطاقة ا .3

 تشجيع المصانع الجديدة لتحقيق مستويات كفاءة الطاقة وفق المعايير القياسية العالمية.  .4

 استحداث مواصفات سعودية جديدة لكفاءة استهالك الطاقة.  .5

 والجديدة. مشروع شهادة كثافة استهالك الطاقة للمباني القائمة  .6

مبادرة إعادة تأهيل المباني الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على االستثمار في قطاع خدمات كفاءة   .7

 الطاقة. 

 تطوير وتحديث مواصفات ومعايير كفاءة الطاقة ألجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة والكبيرة.  .8

 مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة.  .9

الكهروضوئية العضوية، وهو تقنية وطنية لرفع كفاءة الطاقة   مشروع تطوير الخاليا الشمسية  .10

 الشمسية تشرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.  
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  السابعالهدف مؤشرات  

 

 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء  7.1.1المؤشر 

 

 ( 7.1جدول )

  2019عامحتى  2016من عام  ، نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

 - مسح الطاقة المنزلي- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

  

 

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

 

 ( 7.2جدول )

 2019-2018-2017 لألعوام ، النظيفتين نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود والتكنولوجيا

   - مسح الطاقة المنزلي- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 المؤشر 

 100 100 100 99.9 نسبة استفادة السكان من خدمات الكهرباء 

 2019 2018 2017 المؤشر 

  على الوقود والتكنلوجياالسكان الذين يعتمدون  نسبة 

 النظيفتين )%( 
98.95 99.46 99.52 
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تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام  الثامن الهدف 

 الالئق للجميع والمنتجة، وتوفير العمل الكاملة   للجميع، والعمالة 
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 مقدمة 

؛ لما حباها الله بالموقع الجغرافي المتميز الذي  تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي ومتين

المملكة المرتبة األولى عالميًا في احتياطي البترول    واحتالليوفر عليها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير،  

 . % من إجمالي االحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى25وإنتاجه وتصديره، و

الهدو بتعزيز هذا  المملكة  المملكة  قامت  رؤية  الثاني من محاور  المحور  "اقتصاد    2030ف من خالل 

توليد فرص عمل متنوعة، واستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل واإلسهام  هر"، الذي نص على  دمز

 في تنمية اقتصاد البلد. 

 الداعمة للهدف الثامن:  2030من أهداف رؤية 

 .%7تخفيض معدل البطالة إلى   .1

 على األقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.  %50رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى  .2

 . %65رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي إلى  .3

  أكبر صندوقتريليونات ر.س ليصبح    7رفع قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة إلى ما يزيد عن   .4

 سيادي في العالم. 

 تؤكد على دعمها للنمو االقتصادي:   من مبادرات وبرامج المملكة التي

 حرفيًا وحرفية. 42 المساهمة في تمويل مشاريع  .1

 ثانية.  180تقليص المدة الزمنية إلصدار السجل التجاري إلى  .2

 توطين التقنيات والمعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة.  .3

 التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل. التوسع في  .4

 زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد. .5

 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.  .6

 مليار ر.س.  20زيادة االستثمارات األجنبية النوعية لتصل إلى  .7

تبلغ   .8 منحة  بإجمالي  والبناء  التنمية  في  جيبوتي  لدولة  المملكة  مقدمة    347مساندة  دوالر  مليون 

 الصندوق السعودي للتنمية.  

رئاسة مجموعة العشرين  المملكة  ستتولى وسياسيًا  وإيمانًا بقوة المملكة العربية السعودية اقتصاديًا 

 .  G20؛ لتصبح أول دولة عربية تتولى رئاسة 2020لفترة رئاسة تدوم حتى نوفمبر في دورتها المقبلة 
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  الثامنالهدف مؤشرات  

 

 معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد  8.1.1المؤشر 

 ( 8.1جدول )

 2018عام  عام إلى   2013 من ، الحقيقي  اإلجماليمعدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي  

 -للمؤسساتالمسح االقتصادي  - المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

  

 

 (8.1شكل )
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  ( الحقيقي لكل موظف(GDPمعدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي  8.2.1المؤشر 

 

 ( 8.2جدول )

 2018عام   إلى 2013 عام من ، الحقيقي   اإلجماليمعدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي  

 -مسح القوى العاملة، المسح االقتصادي للمؤسسات- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

  

   (8.2شكل )

 

 العمرية متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين بحسب الوظيفة والفئة  8.5.1المؤشر 

 ( 8.3جدول )

 2016-2017-2018لألعوام  ، 5متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين

 -مسح القوى العاملة- ءالمصدر: الهيئة العامة لإلحصا

 

 تم حساب المؤشر حسب توفر من البيانات  5

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 المؤشر 

معدل النمو السنوي لنصيب  

 الفرد العامل  
-0.54 0.48 0.33 -5.7 -3.66 -2.65 

 2018 2017 2016 المؤشر 

 6271.7 6093.0  6225.1   الشهري الراتب

 42.9 44.7  44.2  متوسط ساعات العمل 

-10
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 معدل البطالة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 8.5.2المؤشر 

 ( 8.4جدول ) 

 2018-2017-2016لألعوام   ، معدل البطالة 

-مسح القوى العاملة- ءالمصدر: الهيئة العامة لإلحصا 

 الفئات العمرية 

2016 2017 2018 

 إجمالي  إناث ذكور إجمالي  إناث ذكور إجمالي  إناث ذكور

15 - 19 26.4 40.9 28.5 41.2 67.6 45.4 31.9 35.1 32.4 

20 - 24 15.0 59.9 23.7 23.9 64.4 32.1 21.7 56.8 28.6 

25 - 29 3.9 39.5 10.0 8.3 42.6 15.3 7.6 38.9 14.5 

30 - 34 1.4 22.4 4.9 2.2 24.1 6.2 2.7 25.7 7.2 

35 - 39 0.6 7.3 1.8 0.9 9.8 2.4 1.0 9.7 2.6 

40 - 44 0.2 2.8 0.6 0.4 2.1 0.6 0.6 2.6 1.0 

45 - 49 0.4 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 2.2 0.8 

50 - 54 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 1.1 0.3 

55 - 59 0.2 3.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.5 0.0 0.4 

60 – 64 0.0 0.0 0.0 0.1 4.8 0.2 0.0 0.0 0.0 

65+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 

 6.0 19.9 3.3 5.8 21.1 3.2 5.7 23.6 2.6 اإلجمالي
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 مميتة، حسب الجنس وحالة المهاجرينال معدالت تكرار اإلصابات المهنية المميتة وغير 8.8.1 لمؤشر ا

 ( 8.5جدول )

 2017مميتة لعام التكرار اإلصابات المهنية المميتة وغير  عدد

 المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات 

 ( هذه اإلصابات فقط التي كانت نتيجتها وفاة 1)

 ( تشمل هذه اإلصابات ما كان نتيجة عجز واإلصابات التي تم الشفاء منها (2

 غير مضافه لألعداد أعاله  لذلك، مالحظة: هناك إصابات " تحت العالج" ولم تحدد نتيجتها نظرًا  )*(

 

 (8.5شكل )                                                                                   (8.4شكل )

 

 

  

 

 عدد اإلصابات حسب الحاالت 
 اإلجمالي  غير سعودي  سعودي 

 اإلجمالي أنثى ذكر  اإلجمالي أنثى ذكر  اإلجمالي أنثى ذكر 

 110 0 110 96 0 96 14 0 14 اإلصابات التي نتج عنها وفاة

اإلصابات التي لم ينتج عنها  

 وفاة
461 97 558 7,826 52 7,878 8,287 149 8,436 

 8,546 149 8,397 7,974 52 7,922 572 97 475 اإلجمالي 
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 الناتج المحلي المباشر للسياحة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ومعدل النمو 8.9.1 المؤشر 

 ( 8.6جدول )

 2018-2017-2016لألعوام ، نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي 

   -مسح السياحة- لإلحصاءالمصدر: الهيئة العامة 

 

   (8.6شكل )

 نسبة الوظائف في صناعة السياحة المستدامة من إجمالي الوظائف السياحية8.9.2 المؤشر 

 ( 8.7جدول )

 2018 إلى عام 2015من عام  ، غير سعودي( في قطاع السياحة  -)سعودي عدد المشتغلين حسب الجنس والجنسية 

 -مسح السياحة- ة لإلحصاءلمصدر: الهيئة العاما

 2018 2017 2016 المؤشر 

المحلي اإلجمالي  نسبة مساهمة السياحة في الناتج 

)%( 
2.4 2.3 2.14 

 غير سعودي  سعودي  العام 

 اإلجمالي 
 أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  الجنس 

2015 140617 417981 558,598 

2016 108,818 5,990 389,875 12,596 517,279 

2017 113,090 6,305 402,893 13,653 535,941 

2018 116,739 6,540 415,085 14,192 552,556 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2016
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2018

%

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي 
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ألف بالغ، )ب( عدد آالت الصرف اآللي   100)أ( عدد فروع المصارف التجارية لكل  8.10.1المؤشر 

(ATMs لكل )ألف بالغ 100 

 ( 8.8جدول )

   2018-2017-2016لألعوام  ،ألف من السكان 100,000لكل    عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف اآللي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي  

 

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

    مؤسسة مالية 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 الهاتف    15البالغين ) عدد

 2018-2017لعامي   ، النقال المالية 

 دون شرط عدم تكرار الحساب * 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 المؤشر 

 8 9 9 عدد الفروع 

 74 75 75 عدد األجهزة 

 2018 2017 المؤشر 

سنة فما فوق( الذين لديهم حساب بنكي أو حساب في    15البالغين ) عدد

 مؤسسة مالية أخرى أو لديهم خدمات الهاتف النقال المالية 
25,908,772 27,170,769 
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التاسع إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز  الهدف 

 للجميع، وتشجيع االبتكار التصنيع الشامل
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 مقدمة 

حرصت المملكة العربية السعودية على التطور والتقدم في شتى المجاالت، وخالل اآلونة األخيرة شهدت  

. فقد تضمنت الرؤية العديد من المبادرات ذات الصلة بصيانة  2030المملكة تقدمًا ملحوظًا سعيًا لتحقيق روية  

وتشغيل مشاريع البنى التحتية بمختلف أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز ربط المملكة عالميا بالمراكز  

جودة؛  السكانية وسالسل القيمة التجارية والصناعية عن طريق رفع أداء قطاع الخدمات اللوجستية والتنافسية وال

 ومن جهود المملكة في هذ المجال:  

 2018لعام  ( مليار ر.س54خصصت حكومة المملكة ميزانية للنقل بأكثر من ) .1

 . ( ألف كم14إنشاء طرق يبلغ مجموع أطوالها أكثر من ) .2

 . مليون راكب يومي  4,5مشروع النقل العام بمدينة الرياض بطاقة استيعابية قصوى تبلغ  .3

 . مليار ر.س في البنى التحتية للنقل على مدار السنوات العشر الماضية  400تم استثمار ما يزيد عن  .4

 ( ر.س 171,428,559نفقات األبحاث العلمية ) .5

 بحث علمي صادر من الجهات العلمية في المملكة.  20,000 .6

 ( ر.س 28,000,000دعم المخترعين ) .7

والذي    2030برامج تحقيق رؤية المملكة    أحد ، وهو  برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .8

 .  تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية يهدف إلى 
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  التاسعالهدف مؤشرات  

 

 عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل9.1.2 المؤشر 

 ( 9.1)جدول 

 2018-2017-2016لألعوام  ، عدد الركاب بحسب وسيلة النقل

 المديرية العامة للجوازات المصدر: 

 

 ( 9.2)جدول 

 2017عام   إلى  2012من عام  ، الواردات حسب وسيلة النقل 

   المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 

 

 عدد الركاب بحسب وسيلة النقل

 خدمات نقل الركاب 
2016 2017 2018 

 محلي دولي   محلي دولي   محلي دولي  

 4,423,625 16,884,242 4,114,173 17,546,041 4,078,502 17,892,404 النقل الجوي للركاب 

 13,821,605 9,975,234 12,291,814 11,342,835 12,016,542 12,838,192 للركاب النقل البري  

 8,268 364,988 8,289 419,866 6,991 408,851 النقل المائي للركاب 

 18,253,498 27,224,464 16,414,276 29,308,742 16,102,035 31,139,447 جمالي اإل

 الواردات حسب وسيلة النقل، الوزن )ألف طن( 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 وسيلة النقل 

 66,015 65,555 70,798 69,687 70,651 62,898 البحر 

 9,306 10,641 12,918 12,432 12,029 11,230 البر 

 677 535 490 417 382 366 الجو 

 75,998 76,731 84,206 82,536 83,062 74,494 االجمالي 
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 (9.1شكل )

                                                                                                         

  القيمة المضافة للتصنيع كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 9.2.1المؤشر 

 

 ( 9.3)جدول 

 2018عام  إلى  2013من عام ، القيمة المضافة للصناعات التحويلية

 -المسح االقتصادي للمؤسسات- لإلحصاءالمصدر: الهيئة العامة 

 

 

 

 

 2018  2017 2016 2015 2014 2013 المؤشر 

 13.96 13.46 11.54 12.00 12.50 12.17 )%(  للصناعة التحويليةنسبة القيمة المضافة  

نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعة  

 )بالريال السعودي(  التحويلية
9,466 9,855 9,585 9,328 10,600 10,836 
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 (9.2شكل )

 

 

 العمالة في الصناعة كنسبة من إجمالي العمالة  9.2.2المؤشر 

 

 ( 9.4)جدول 

 2018-2017-2016لألعوام   ، العمالة جمالي إكنسبة من  العمالة في الصناعة

 -المسح االقتصادي للمؤسسات- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 2018 2017 2016 المؤشر 

جمالي العمالة )%( إكنسبة من  العمالة في الصناعة  15.63 15.70 10.07 
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 (9.3)شكل 

 

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

 ( 9.5)جدول 

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

 -المسح االقتصادي للمؤسسات- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 (9.4شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 المؤشر 

نسبة الصناعات صغيرة الحجم من مجموع القيمة  

 )%(التحويلية  المضافة من الصناعات
9.67 9.42 8.82 
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 ائتمان نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لديها قرض أو خط  9.3.2المؤشر 

 ( 9.6)جدول 

 2018لعام  ، ائتماننسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لديها قرض أو خط 

 -نشاط الصناعةمسح - المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

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

 القيمة المضافة

 ( 9.7)جدول 

 2018لعام  ، للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة المضافنسبة القيمة المضافة  

 -مسح نشاط الصناعة- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

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

 ( 9.8)جدول 

 2018عام  إلى 2015من عام  ،االتصاالت المتنقلة  ةنسبة انتشار شبك

 المعلوماتالمصدر: هيئة االتصاالت وتقنية 

 

 2018 المؤشر 

)%(ائتمان نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لديها قرض أو خط   29.7 

 2018 المؤشر 

نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من 

)%( مجموع القيمة المضافة   
17.3 

 2018 2017 2016 2015 المؤشر 

نسبة انتشار شبكة االتصاالت المتنقلة للجيل الثالث في  

 المناطق المأهولة بالسكان 
97 97 98 98 

نسبة انتشار شبكة االتصاالت المتنقلة للجيل الرابع في  

 المناطق المأهولة بالسكان 
65 77 86 88 
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 الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها العاشر الهدف 
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 مقدمة 

اهتمام   محل  هو  الوطن  أجزاء  من  جزء  فكل  والعدل،  المساواة  على  السعودية  العربية  المملكة  حرصت 

هـ على تعزيز الوحدة الوطنية ومنع كل  1412حكومتنا الرشيدة، حيث نص النظام األساسي للحكم الصادر عام  

 برامج بهذا الخصوص، من أهمها:  واالنقسام. وقامت المملكة بالعديد من المبادرات وال  ما يؤدي للفرقة والفتنة

 2005هيئة حقوق االنسان عام  إنشاء  .1

 "2019-2017انتخاب المملكة للمرة الرابعة في مجلس حقوق اإلنسان لمدة ثالث سنوات " .2

 تقديم برامج تساعد المواطنين في االستجابة للمخاطر الشائعة، مثل المرض والبطالة.  .3

 مهارات الباحثين عن العمل. تقديم برامج تدريبية لتنمية   .4

 تقديم إعانات منتظمة غير قائمة على االشتراكات.   .5

العديد من الشراكات منها مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لإلحصاء    كما قامت هيئة حقوق اإلنسان بعقد

العمل والتنمية  لتعزيز التعاون بينهما في مجال اإلحصاءات المتعلقة بحقوق اإلنسان، ومذكرة التعاون مع وزارة  

االجتماعية لتعزيز الشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المهام المنوطة بكل جهة، والتعاون في مجاالت مكافحة  

اإليذاء،   من  والحماية  والمرأة،  والطفل  األسرة  وحقوق  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وحقوق  باألشخاص،  االتجار 

في المسائل    لتعاون الفني مع المنظمة الدولية للهجرة، وحقوق المسنين. كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم ل

 ومساعدة الضحايا ورعايتهم وإيوائهم.  والوقاية منه،  المتعلقة بمكافحة االتجار باألشخاص، 

ولضمان حصول ذوي االحتياجات على حقوقهم؛ وافق مجلس الوزارة على انشاء هيئة لرعاية األشخاص  

وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة باإلعاقة   اإلعاقةهدف إلى رعاية األشخاص ذوي  ، وت ذوي اإلعاقة

 .  وتعزيز الخدمات التي تقدمها األجهزة لهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  العاشر الهدف مؤشرات  

 

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

  من السكان

 ( 10.1جدول )

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

   - مسح الدخل واالنفاق- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 والعمرحسب الجنس ب من متوسط الدخل،  %50دون  الذين يعيشون نسبة السكان 10.2.1المؤشر 

 ذوي اإلعاقة واألشخاص

 ( 10.2جدول )

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

 2018 فئات العمر  المؤشر 

مفصلة بحسب   من متوسط الدخل %50نسبة السكان دون 

 )%( 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 اإلجمالي الكلي 

   - مسح الدخل واالنفاق- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 2018 المؤشر 

 0.06- )%(من السكان  %40نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى  نسبة  
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 ( 10.3جدول )

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

 % الجنس المؤشر 

  من متوسط الدخل %50نسبة السكان دون 

 مفصلة بحسب الجنس 

 0.29 ذكر 

 0.62 أنثى 

 0.32 اإلجمالي الكلي 

   - مسح الدخل واالنفاق- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

نصيب العمل من الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية  10.4.1المؤشر 

 االجتماعي

 ( 10.4جدول )

 2018حتى عام  2012من عام  ،نصيب العمل من الناتج المحلي اإلجمالي

   -مسح القوى العاملة- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 (10.1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشر 

نصيب العمل من الناتج  

 )%( المحلي اإلجمالي 
20 20 21 28 29 38.46 32.03 
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 مؤشرات السالمة المالية  10.5.1 المؤشر

 ( 10.5جدول )

 2018عام  إلى 2012من عام  ، مؤشرات السالمة المالية

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي 

          

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 مؤشرات السالمة المالية

رأس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة  

 )%(  المخاطر )معدل كفاية رأس المال(
18.2 17.9 17.9 18.1 19.5 20.4 20.3 

الى األصول   1رأس المال التنظيمي من فئة 

 )%( المرجحة المخاطر 
15.7 16.5 16.2 16.2 17.5 18.3 18.5 

صافي القروض المتعثرة لمخصصات 

 )%( القروض إلى رأس المال 
-3.7 -3.4 -4.1 -3.7 -4.7 -3.4 -4.8 

القروض المتعثرة إلى اإلجمالي الكلي 

 %( للقروض )
1.7 1.3 1.1 1.2 1.4 1.6 2.0 

 2.1 2.0 1.8 2.0 2.0 2.0 2.1 )%( العائد على األصول 

 13.9 12.9 12.6 14.5 15.0 14.6 15.2 )%( العائد على األسهم 

 75.7 73.4 70.1 67.1 66.5 66.5 65.9 )%(هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل 

 36.3 36.6 38.0 37.1 45.5 47.7 47.0 )%(مصاريف غير الفوائد إلى إجمالي الدخل 

 22.3 21.6 20.3 17.5 22.3 21.6 23.7 )%( األصول السائلة إلى إجمالي األصول 

األصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة 

 )%(األجل 
36.4 33.2 33.6 27.3 31.8 34.6 35.5 
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 مؤشرات السالمة المالية  10.5.1 المؤشر

 

 (10.2شكل )
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( 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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المطبقة على الواردات من أقل البلدان نموًا والبلدان   الجمركية نسبة بنود التعريفات a.1.10المؤشر 

 النامية المّتمتعة باإلعفاء الكامل من الرسوم

 ( 10.6جدول )

 2017-2016لعامي    ، المطبقة على الواردات الجمركية  حصة بنود التعرفة

 المصدر: الجمارك السعودية 

 

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

المانحة وأنواع التدفقات )مثل المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي المباشر والتدفقات  

 األخرى(

 ( 10.7جدول )

 2018عام إلى  2012من عام  ، بالمليون ريال سعودي  مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي 

 

 2017 2016 المؤشر 

المطبقة على الواردات )%( الجمركية  حصة بنود التعرفة  30 30 

بالمليون ريال )التدفقات المالية 

 ( سعودي
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 37500.1 16542 11494 28430 50336 20843 4198 مساعدات وقروض 

الجمعيات  مساهمات في 

 والمنظمات
3144 1241 1626 1337 18999 975 680.4 

 20.6 26 43 60 99 1107 421 العون متعدد األطراف 

 38201.1 17543 30536 29827 52061 23191 7763 اإلجمالي 

األصول: االستثمار المباشر في  

 الخارج
128 ,848 147,385 167,620 236,702 277,398 316,639 393 ,987 

الخصوم: االستثمار المباشر داخل  

 االقتصاد 
746,371 779,614 809,658 840,187 868,134 853,374 868 ,513 
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الحادي عشر جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة الهدف 

 الصمود ومستدامة  وآمنة وقادرة على
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 مقدمة 

تقوم وزارة الشؤن البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية بمسؤولية التخطيط العمراني لمدن  

المملكة وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات األساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق  

ن البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة  البلدية والقروية. فقد صدر مرسوم ملكي بقيام وزارة الشؤ

للمستوطنـات البشرية بتنفيذ برنامج "الـمدن الـسعوديـة المستقبلية" من أجل تحقيق التحضر المستدام الدائم  

يسعى البرنامج إلى تطوير رؤية جديدة وإطار   للمملكة استجابة للتحديات الحضرية التي نشأت عن النمو السريع. 

 تخطيط استراتيجي للمستقبل الحضري المستدام في المملكة العربية السعودية.  

من أهم أهداف البرنامج توفير مدن مزدهرة منتجة وعادلة وشاملة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا، وذات بنية  

 تحتية كافية ومناسبة وذات جودة حياتية مرتفعة.  

 كما تبذل حكومة المملكة جهودًا واضحة لتطوير المدن والمحافظة على استدامتها من خالل:  

 . بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2030وطنية تحديث االستراتيجية العمرانية ال .1

 مشروع نيوم.  .2

 توفير سبل التنقل اآلمن واليسير من خالل تطوير نظام نقل مستديم.  .3

 . مدينة في العالم  100تحسين تصنيف مدينة الرياض عالميا بين أفضل  .4

 . العزيز للنقل العام بمدينة الرياض مشروع الملك عبد  .5

تقديم حلول سكنية تمكن األسر    الذي يهدف إلىو  2030برامج رؤية المملكة    أحدبرنامج اإلسكان وهو   .6

وتحسين   المادية  وقدراتهم  احتياجاتهم  وفق  بها  االنتفاع  أو  المناسبة  المنازل  تملك  من  السعودية 

 .  الظروف لألجيال الحالية والمستقبلية
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام الحادي عشر الهدف مؤشرات  

 

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

 تخطيط المناطق الحضـــرية، ويعمل بانتظام وُيدار بطريقة ديمقراطية

 ( 11.1جدول )

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

 2018لعام  ، ويعمل بانتظام ويدار بطريقة ديمقراطية 

 وزارة الشؤون البلدية والقروية المصدر: 

األشــخاص المتوفين والمفقودين ومن تضــرروا مباشــرة بسبب الكوارث من  عدد 11.5.1المؤشر 

 شخص 100,000بين كل 

 ( 11.2جدول )

 2018إلى عام  2015من عام  100,000  لكل المخاطر الطبيعيةبسبب   والمصابيناألشخاص المتوفين   عدد

 الجنس 

2015 2016 2017 2018 

 المصابين  المتوفين  المصابين  المتوفين  المصابين  المتوفين  المصابين  المتوفين 

 0.47 0.28 0.19 0.21 0.62 0.45 1.72 0.76 ذكور

 0.05 0.02 0.04 0.01 0.21 0.22 0.62 0.18 إناث

 0.29 0.17 0.13 0.13 0.45 0.36 1.25 0.51 اإلجمالي 

 المديرية العامة للدفاع المدنيالمصدر: 

 

 

 

 2018 المؤشر 

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

 )%(  تخطيط المناطق الحضرية
99.6 
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بما  اإلجماليالخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للناتج المحلي   11.5.2المؤشر 

 يشمل كوارث تدمير البنية التحتية وانقطاع الخدمات األساسية

 ( 11.3جدول )

جمالي بما يشمل كوارث تدمير البنية  الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للناتج المحلي اإلنسبة 

 2018إلى عام   2015من عام  ، الخدمات األساسيةالتحتية وانقطاع 

 المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني

 

 

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

 من مجموع النفايات الصـــــلبة للمدن، بحسب المدينة

 ( 11.4جدول )

 2017-2018لعامي  ، م التي يتم جمعها بانتظام وتفريغها نهائيًا بشكل مالئ 6كميات النفايات البلدية الصلبة 

 المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية

 ال تشمل النفايات من األنشطة التجارية  2018بيانات  *

 

 

 

 

 تمثل كمية النفايات المنزلية   6

 2018 2017 2016 2015 المؤشر 

الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية  

 )%( اإلجماليبالنسبة للناتج المحلي 
0. 00015 0. 000092 0.000077 0.000035 

 *2018 2017 المؤشر 

 20,930,671 24,753,907 كمية النفايات المتولدة  

 20,930,671 24,753,907 كمية النفايات المجموعة 

 %100 %100 النسبة المئوية  
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المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات )على سبيل المثال الجسيمات من الفئة 11.6.2المؤشر 

 ) ( في المدن )المرجح حسب السكان10والجسيمات من الفئة  2.5

 ( 11.5جدول )

 2018إلى عام  2015من عام  ، المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات

 الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئةالمصدر: 

 ( للمناطق وغير مرجح بعدد السكانPM10قيمة مؤشر ))*(  

 

نســبة الســكان الذين يعيشــون في المدن التي تنفذ خططا إنمائية حضرية   a.1.11المؤشر 

 وإقليمية، وتدمج التوقعات السـكانية واالحتياجات من الموارد، بحسب حجم المدينة

 ( 11.6جدول )

 2016لعام مدن تنفذ خططًا إنمائية حضرية وإقليمية نسبة السكان الذين يعيشون في 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 

 

 

 

 *2018 *2017 *2016 *2015 المدينة 

 157 142 118 181 منطقة الرياض 

 93 125 116 80 منطقة مكة المكرمة 

 85 105 111 108 منطقة جدة  

 92 103 95 125 منطقة المدينة المنورة 

 119 --- --- --- الشرقية  منطقة 

 81 116 121 55 منطقة القصيم 

 59 --- --- --- منطقة أبها

 70 96 83 --- منطقة تبوك 

 102 140 97 --- منطقة حائل 

 86 --- --- --- منطقة الطائف

 2016 المؤشر 

 77.30 )%(  تنفذ خططًا إنمائية حضرية وإقليمية  نسبة السكان الذين يعيشون في مدن
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 استهالك وإنتاج مستدامة أنماطالثاني عشر ضمان وجود الهدف 
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 مقدمة 

تشهد الــمملكة الــعربية الـسعودية خالل اآلونة األخيرة نموًا ملحوظ في مجاالت عدة من أهمها النمو  

النفايات   يتعلق بإدارة  السكاني، والنمو في القطاع الصناعي والزراعي؛ الذي يخلق صعوبات وتحديات فيما 

ويرها واستخدامها واســتعــادة الطاقة واالقتصاد  تشــكل عـملـية إدارة الـنفـايـات وإعــادة تدبمختلف أنواعها. حيث  

باإلضافة إلى خلق فـرص عمل والحد مـن    ، الـدائـري عنـاصـر مـهمـة للحفاظ علـى المـوارد الطـبيعـية للمملكة

 انـبعاثـات الغازات الـدفـيئـة من مرادم النفايات وتحويلها إلى طاقة. 

بإطالق   المملكة  حكومـة  الـنفايـات  قامـت  من  التخلص  أنشطة  لتعزيـز  والـمبـادرات  المشاريـع  من  العديـد 

وتحسين المسائل المتعلقة بإعادة تدويرها واستعمالها واستعادة الطاقة وتفعيل مفهوم االقتصاد الدائري،  

 ومن أهمها: 

 مبادرة تأسيس شركة سعودية إلعادة تدوير النفايات.  .1

 . في مدينة الجبيـل الصناعية مبادرة إدارة النفايات المتكاملة .2

 طن سنويًا.  6000إنشاء مصنع إلنتاج األسمدة العضوية من بقايا األطعمة بطاقة استيعابية  .3

 مبادرة حفظ النعمة.  .4

 االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض.  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المؤشرات اإلحصائية ألهداف التنمية المستدامة  

80 

 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام الثاني عشر الهدف مؤشرات  

 

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

نقل المعلومات  والتزاماتها فيالخطرة وغيرها من المواد الكيميائية والنفايات التي تفي بتعهداتها 

 ه كل اتفاق ذي صلة على النحو الذي يتطلب

 الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة المصدر: 

 

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

 ( 12.1جدول )

 2018إلى عام  2010من عام  ، معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان المواد التي تمت إعادة تدويرها

 المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية

 الكمية: طن * 

 تقديرية 2016-2010** البيانات من عام 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 متعددة األطراف متعلقة بالمواد الخطرة، منها اتفاقية بازل، اتفاقية استكهولم، اتفاقية روتردام واتفاقية ميناماتا. 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشر 

 20,930,671 24,753,907 14,816,291 14,220,291 13,645,697 13,092,794 12,560,476 12,048,014 11,554,707 كمية النفايات 

 1,540,613 1,676,578 2,222,443 2,133,043 2,046,855 1,963,919 1,884,071 1,807,202 1,733,206 النفايات المدورة 

  النسبة المئوية

 للنفايات المدورة )%( 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 6.9% 7.4% 
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 الثالث عشر اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره الهدف 
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 مقدمة 

التي أدركت خطورة وقوع الكوارث الطبيعية، حيث قامت  تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول  

كافة   من  والممتلكات  األرواح،  لحماية  وذلك  المرتبطة،  واإلجراءات  والخطط  اللوائح  من  مجموعة  باستحداث 

 المخاطر الطبيعية؛ من أبرزها:  

ية، إذ تغطي هذه الخطة مجموعة من السيناريوهات المحتمل  الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيع .1

حدوثها، ومنها األمطار الغزيرة، رياح سطحية سريعة، زالزل مدمرة، عوالق ترابية شديدة، ثوران بركاني،  

   أعاصير شديدة، انهيارات أرضية، انهيارات مباني، انهيارات سدود أو خزانات المياه. 

ائية والجرثومية، تغطي هذه الخطة التدابير واإلجراءات الالزمة عند وقوع  الخطة الوطنية للحوادث الكيمي .2

 الحوادث الكيميائية أو الجرثومية للسيطرة عليها والحد من انتشارها. 

الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية، تغطي هذه الخطة مجموعة من التدابير واإلجراءات لمواجهة   .3

 المملكة. أي كوارث محتملة في بحار 

الالئحة التنفيذية لعمليات اإلخالء واإليواء: تغطي هذه الالئحة اإلجراءات والتدابير والمسؤوليات لإلخالء   .4

 واإليواء قبل وقوع الكوارث لحماية المدنيين من التعرض للمصائب. 

 االستراتيجية الوطنية للبيئة.   .5

 :  7ر التغير المناخي من أهمها برامج تهدف لتخفيف آثا ةعالوًة على ذلك، قامت المملكة بعد 

 كفاءة استهالك الطاقة.  .1

 تنويع مصادر الطاقة المتجددة.  .2

 تقنيات فصل وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون.  .3

 استغالل الغاز الطبيعي.  .4

 استخالص الميثان والحد من حرق الغاز  .5

، فقد بلغت  بمدينة الرياضزيادة المسطحات الخضراء  كما قامت هيئة تطوير مدينة الرياض بإطالق برنامج  

 . 2مليون م   9.9جمالي مساحة المسطحات الخضراء في المشاريع القائمة بمدينة الرياض إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعدنية وزارة الطاقة والصناعة والثروة  7
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  عشر  الثالثالهدف مؤشرات  

 

عدد الوفيات واألشخاص المفقودين واألشخاص المتضررين مباشرة بسبب الكوارث  13.1.1المؤشر 

 من السكان 100,000لكل 

 ( 13.1جدول )

 2018إلى عام  2015من عام  100,000لكل   المخاطر الطبيعيةبسبب   والمصابيناألشخاص المتوفين   عدد

 الجنس 

2015 2016 2017 2018 

 المصابين  المتوفين  المصابين  المتوفين  المصابين  المتوفين  المصابين  المتوفين 

 0.47 0.28 0.19 0.21 0.62 0.45 1.72 0.76 ذكور

 0.05 0.02 0.04 0.01 0.21 0.22 0.62 0.18 إناث

 0.29 0.17 0.13 0.13 0.45 0.36 1.25 0.51 اإلجمالي 

 المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني
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الرابع عشر حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية الهدف 

 مستدام لتحقيق التنمية المستدامة  واستخدامها على نحو
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 مقدمة 

  بيئة البحار   لحماية استمرار دعمها للتوجهات الدولية واإلقليمية    على   المملكة العربية السعودية   تحرص 

اذ تسعى الـمملكة إلى تحسين البيئة البحرية ألهميتها في التنمية    ، والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري

 وتعزيز األمن الغذائي.  

ون في المنظومة  فقد تم اعتماد استراتيجيات وسياسات ومحميات وأنظمة للحد من العبث أو التها 

التنوع األحيائي للمملكة عام  مالبحرية للم ، 2005لكة؛ من خالل اعتماد االستراتيجية الوطنية للمحافظة على 

والتي تهدف إلى ضمان المحافظة على التنوع األحيائي وتنميته، إذ اشتملت على خطط دراسة الوضع الراهن  

 .8محافظة عليها وتنميته للتنوع األحيائي والتهديدات التي تواجهه وسبل ال

 قامت المملكة بإصدار عدة مراكز تدعم جهودها في المحافظة على بيئة البحار، من أهمها:  

 . مركز أبحاث الثروة السمكية .1

 العزيز.  كلية علوم البحار بجامعة الملك عبد  .2

 . الجمعية السعودية لالستزراع المائي .3

 فيصل. مركز أبحاث الثروة السمكية بجامعة الملك  .4

 مركز أبحاث البحر األحمر بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة السعودية للحياة الفطرية 8
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 التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية باألرقام  الرابع عشر الهدف مؤشرات  

 

مقاسة في مجموعة متفق عليها من محطات تمثيلية ال متوسط الحموضة البحرية   14.3.1المؤشر

 العيناتألخذ 

 ( 14.1)جدول 

 2018-2017لعامي   ، مقاسة في مجموعة متفق عليها من محطات تمثيلية ألخذ العيناتالمتوسط الحموضة البحرية 

 لتحلية المياه المالحة المصدر: المؤسسة العامة 

 

 نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجياً   14.4.1المؤشر

 

 ( 14.2)جدول 

 2018عام  إلى   2010من عام  ، نسبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجياً 

 وزارة البيئة والمياه والزراعة المصدر: 

 (14.1شكل )

 2018 2017 المؤشر 

مقاسة في مجموعة متفق عليها المتوسط الحموضة البحرية 

 من محطات تمثيلية ألخذ العينات

7.93 8.01 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشر 

األرصدة  نسبة 

 )%( السمكية 
71 79 80 87 74 62 62 54 48 
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%

العام

نسبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجياً 
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 نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية 14.5.1المؤشر 

 ( 14.3جدول ) 

 2018إلى عام  2010من عام  ، نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية لعامي 

 المصدر: الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

 2المساحة: كم *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشر 

نطاق المناطق المحمية مقابل 

 المناطق البحرية 
7823 7823 7823 7823 7823 7823 7823 7823 7823 
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الخامس عشر حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميميها   الهدف

وإدارة الغابات على نحو   مستدام، على نحووتعزيز استخدامها 

وعكس مساره  األراضي مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور

 ووقف فقدان التنوع البيولوجي
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 مقدمة 

الدااهتمت    العربية السعودية بالبيئة وتطوير السياحة  رؤيةالمملكة  عدد من     2030خلية؛ حيث تضمنت 

 األهداف الكفيلة بتحقيق الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة.  

حرصت حكومة المملكة على إصدار أنظمة تحافظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والنباتية،  كما   

والطيور البرية؛ واالتجار بالكائنات الفطرية المهددة باالنقراض ومنتجاتها. فقد أصدرت    صيد الحيواناتوتنظم  

 المملكة العديد من المبادرات والبرامج لحماية البيئة والمحافظة عليها من أبرزها:  

 . جائزة المملكة العربية السعودية إلدارة البيئة .1

 مبادرة” شجرة لكل مبنى”.   .2

 للبذور. إنشاء بنك  .3

 أصدرت هيئة تطوير مدينة الرياض تطبيقًا لقياس جودة الهواء للملوثات الغازية والعوالق.  .4

 2016لعام  85,393المساحة اإلجمالية للمحميات  .5

 تطوير محافظة العال وجزر فرسان.  .6

 . التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم االستثمار بها ومكافحة التصحر .7

 الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة. البرنامج  .8
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التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية    الخامس عشر الهدف مؤشرات  

 باألرقام 

 

 مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة15.1.1المؤشر 

 

 ( 15.1جدول )

 2015لعام  ، مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة 

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة 

 

نسبة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة التي تشملها  15.1.2المؤشر 

 المناطق المحمية، بحسب نوع النظام اإليكولوجي

 

 ( 15.2جدول )

 2017-2016-2015لألعوام   ، نسبة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة

 الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وإنمائهاالمصدر: 

 )*( المساحة كيلو متر مربع  

 

 

 

 

 2015 المؤشر 

من مجموع اليابسة )%(  ة الغاباتنسبة مساح  1.35 

 2017 2016 2015 المؤشر )*( 

 - 1160- - الزيادة في مساحة المحميات

 85,393 85,393 86,553 جمالية للمحميات المساحة اإل

 4.27 4.27 4.33 )%( نسبة المحميات في الدولة 
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 نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة 15.3.1المؤشر 

 

 ( 15.3جدول )

 2015لعام  ، نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة 

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة 

 

 

 مؤشر الغطاء األخضر للجبال 15.4.2المؤشر 

 ( 15.4جدول )

 2015 لعام، مؤشر الغطاء األخضر للجبال

 المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة   

 

 

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

 ( 15.5جدول )

 2018عام  إلى  2013من عام  ، عدد الحيوانات البرية التي تمت المتاجرة بها عن طريق السرقة أو االتجار غير المشروع 

 المصدر: الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

 

 2015 المؤشر 

إلى مجموع مساحة اليابسة )%( نسبة األراضي المتدهورة  14 

 2015 المؤشر 

للجبال   مؤشر الغطاء األخضر  13 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 المؤشر 

التي تمت المتاجرة  عدد الحيوانات البرية 

بها عن طريق السرقة أو االتجار غير  

 المشروع 

5 23 184 242 133 3 
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 (15.1شكل )

 

المساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي a.1.15المؤشر 

 اإليكولوجية واستخدامها استخدامًا ُمستداموالنظم 

 ( 15.6جدول )

 2016عام  إلى  2012من عام  ، المساعدة اإلنمائية الرسمية لحفظ التنوع البيولوجي

 المصدر: وزارة المالية

 

 15.2)شكل )

   

 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشر 

  المساعدة اإلنمائية الرسمية

 لحفظ التنوع البيولوجي 
158,210 190,345 243,000 228,075 180,976 
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السادس عشر تعزيز السالم والمجتمعات السلمية لتحقيق  الهدف

 وتوفير إمكانية الوصول إلى الجميع  التنمية المستدامة،
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 مقدمة 

خالل    والدولي من  اإلقليمي  الصعيدين  على  مكانتها  تعزيز  إلى  السعودية  العربية  المملكة  تسعى 

العنف ضد   وخصوصًا  المعاملة  العنف وسوء  أشكال  جميع  ومكافحة  المجاالت،  في شتى  الفساد  مكافحة 

 ن أهمها:  األطفال؛ حيث أثمرت جهود المملكة في هذه المجاالت من خالل تبنيها عدة مبادرات وبرامج م 

 لجنة مكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان.  .1

 المركز االستراتيجي ألبحاث مكافحة الجريمة.  .2

 االستراتيجية الرقمية لمركز المعلومات الوطني.  .3

 المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة "أداء".  .4

 مصدر(. برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية )  .5

 مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل.  .6

إعداد العديد من الدراسات واالستراتيجيات منها الخطة االستراتيجية الوطـنية للوقاية والتصدي للعنف   .7

 األسري في المجتمع السعودي والتي أعدتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 
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التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية   السادس عشر الهدف مؤشرات  

 باألرقام 

 

 من السكان حسب )الجنس، والعمر(  100,000عدد ضحايا القتل العمد لكل 16.1.1المؤشر 

 ( 16.1جدول )

 2018عام   إلى 2015من عام  ، حسب الجنس السكان من  100,000لكل   ضحايا القتل عمداً معدل 

   العدلالمصدر: وزارة 

 

 

 (16.1شكل )

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 الجنس  المؤشر 

لكل   ضحايا القتل عمداً معدل 

 السكان من  100,000

 2.92 3.63 4.33 4.75 ذكر 

 0.23 0.25 0.30 0.27 أنثى

 1.78 2.19 2.61 2.84 جمالي اإل

0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017 2018

المعدل

العام 

من السكان 100,000معدل ضحايا القتل عمدًا لكل 

ذكور إناث اإلجمالي
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 اءمن إجمالي عدد السجنبعد  غير المحكوم عليهم المحتجزوننسبة  16.3.2المؤشر 

 

 ( 16.2جدول )

 2018إلى عام  2015من عام  ،اءمن إجمالي عدد السجنبعد  غير المحكوم عليهم المحتجزون نسبة 

 المصدر: المديرية العامة للسجون 

 

نسبة ما تم ضبطه من أسلحة وما تم تقييده واقتفاء أثره من أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة،  16.4.2

 وفقًا للمعايير الدولية والصكوك القانونيةجمالي قضايا األسلحة إمن 

 

 ( 16.3جدول )

  ،مالي قضايا األسلحةإجمن   نسبة ما تم ضبطه من أسلحة وما تم تقييده واقتفاء أثره من أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة

 2018إلى عام  2015من عام 

 المصدر: وزارة الداخلية  

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 الجنس المؤشر 

بعد   غير المحكوم عليهم المحتجزون نسبة 

 %  اء من إجمالي عدد السجن

 36.69 51.72 51.11 49.69 ذكور

 0.68 0.15 1.34 3.35 إناث

 37.37 51.87 52.45 53.04 جمالياإل

 2018 2017 2016 2015 المؤشر 

نسبة ما تم ضبطه من أسلحة وما تم تقييده واقتفاء  

جمالي  إمن  أثره من أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة

 )%( قضايا األسلحة

83.30 74.20 71.70 78.50 
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ساسية كنسبة من الميزانية المعتمدة، حسب القطاع )أو رموز النفقات الحكومية األ 16.6.1المؤشر 

 الميزانية أو ما شابه( 

 ( 16.4جدول )

 2016عام  إلى   2012من عام  ، النفقات الحكومية األولية كنسبة من الموازنة األصلية المعتمدة

 المصدر: وزارة المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 القطاع 

 12 17 9 15 14 دارة العامة )%( قطاع اإل

 7 9 4 13 18 )%(  الحرس( -القطاع العسكري )الدفاع 

 4 7 5 4 3 )%( قطاع األمن والمناطق اإلدارية 

 16 19 10 43 54 )%(  قطاع خدمات البلدية

 7 12 9 6 7 )%( قطاع التعليم

 24 12 2 3 2 )%( الصحة والتنمية االجتماعيةقطاع 

 20 32 27 33 26 )%(  قطاع الموارد االقتصادية

 25 25 15 32 43 )%( قطاع التجهيزات األساسية والنقل

 48 36 30 21 30 )%(  وحدة البرامج العامة

 16 18 10 15 19 )%( الخالصة 
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 النفقات الحكومية األساسية 16.6.1المؤشر 

 

 16.2)شكل )
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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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المدنية،   تنسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والدتهم لدى السجال16.9.1 المؤشر 

 حسب العمر

 

 ( 16.6جدول )

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

   -مسح صحة األسرة- المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 

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

 نسان.  ، متمثلة بهيئة حقوق اإل نسانتوجد لدى المملكة العربية السعودية مؤسسات وطنية لحقوق اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2017 المؤشر 

)%( والدتهم نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل    98.3 99.2 
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السابع عشر تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها   الهدف

 المستدامة من أجل التنمية
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 مقدمة 

المساعدات اإلنسانية ومد يد العون  تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول عالميًا في تقديم   

للدول المحتاجة، حيث قدمت المملكة المساعدات اإلنسانية والتنموية والخيرية من منح وقروض ميسرة لكل  

 دول العالم دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق. 

وتاريخ    41555  فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان _حفظه الله_ األمر السامي الكريم رقم  

بيانات    10/9/1438 بإنشاء منصة  اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  الملك سلمان  مركز  قيام  على  الكريم  بتوجيهه 

المساعدات السعودية مشتملة على ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية متنوعة؛ إبرازًا لجهود المملكة  

 دوليًا.  

 ومن أهم مساهمات المملكة في المساعدات اإلنسانية:  

 2014المركز األول في تقديم المساعدات اإلنمائية كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي، عام  .1

 2018مليون دوالر لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام   500 .2

 مليار.   5,79لماضية أكثر من المساعدات التي قدمتها المملكة إلى اليمن خالل السنوات الثالث ا .3

 2017\20\12( مليـار ر.س خالل الفترة 143,4بلغ حجم الـمساعدات السعوديـة ) .4

 مليار ر.س   187,7مشروعا وإجمالي تكلفتها   132دولة، بلغ عددها 32مشاريع للتعليم في  .5

لإلغاثة واألعمال    دولة بأكثر من مليار دوالر منذ انشاء مركز الملك سلمان40مساعدات إنمائية رسمية لـ   .6

 2015اإلنسانية، عام 

 . مليار دوالر 1,46بلغت مساعدات الصندوق السعودي للتنمية حوالي  .7

 مليون ر.س  465,1كلفة ت دولة استفادت من برامج دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية ب16 .8

 سدًا إلنتاج الطاقة الكهرومائية.  11 اتفاقية قرض لتمويل بناء وتحسين 15مليار ر.س لتوقيع  2,4 .9

الصندوق السعودي للتنمية الذي يساهم في تمويل المشاريع اإلنمائية في الدول النامية عن طريق   .10

 منح القروض لتلك الدول.  

 منصة الخير الرقمية الذي يسهم في جمع التبرعات ألهداف التنمية المستدامة.   .11

تدعم حكومة المملكة الشركات الوطنية من خالل فتح آفاق جديدة لها في الدول النامية، فهي تقدم  كما   

لجذب المشترين لمنتجاتها عبر برنامج الصادرات السعودية. ويسهم البرنامج في جذب االستثمار األجنبي  ز  حواف

وفتح المجاالت أمام الصناعات للوصول إلى  المباشر للمملكة وجعـلها مركزَا عالميًا للدعم اللوجستي والنقل  

   أكبر عدد ممكن من الدول وخاصة الدول النامية التي ال زالت بحاجة إلى السلع والخدمات. 
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التي تم قياسها في المملكة العربية السعودية    السابع عشر الهدف مؤشرات  

 باألرقام 

 

 الناتج المحلي اإلجمالي، حسب المصدر إجمالي اإليرادات الحكومية كنسبة من 17.1.1 المؤشر 

 ( 17.1جدول )

 2018إلى عام  2015من عام  ، مجموع اإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 المصدر: وزارة المالية

 

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

 بين بلدان الجنوب كنسبة من إجمالي الميزانية المحلية

 ( 17.2جدول )

 2018-2017لعامي   ، نسبة صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من مجموع الموازنة 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي 

 

 

 

 2018   2017   2016   2015 مصدر االيرادات 

 30.86 26.78 21.48 24.97 )%(  إجمالي اإليرادات 

 20.83 16.88 13.80 18.20 )%(  إليرادات النفطيةا

 10.03 9.90 7.68 6.78 )%( اإليرادات الغير نفطية

 0.56 0.54 0.61 0.59 )%(  الرأسمالية لضرائب على الدخل واألرباح والمكاسبا

 3.92 1.46 1.03 1.28 )%( الضرائب على السلع والخدمات 

 0.55 0.78 1.07 0.88 )%(  ضرائب على التجارة والمعامالت الدوليةال

 0.70 0.60 0.68 0.58 )%(  ضرائب أخرى

 4.30 6.51 4.29 3.44 )%(  إيرادات اخرى

 2018 2017 المؤشر 

)%(  نسبة صافي تدفقات االستثمار األجنبي  0.6 1.23 
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مجموع الناتج المحلي حجم التحويالت المالية )بدوالرات الواليات المتحدة( كنسبة من 17.3.2المؤشر 

 اإلجمالي 

 

 ( 17.3جدول )

 2018إلى عام 2013 عام  من *حجم التحويالت المالية )بالدوالر االمريكي( كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي 

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

 .  (الشخصية وتعويضات العاملين

 

 (17.1شكل )

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 نوع التحويالت 

 - 36,119 37,844 38,787 36,925 34,984 حجم التحويالت المالية 

تعويضات العاملين إلى العالم 

 الخارجي 
913 926 978 845 781 

- 

 - 35,338 36,999 37,809 35,999 34,071 التحويالت الشخصية 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

 الجارية
746,647 756,350 654,27 644,936 686,739 

- 

نسبة التحويالت المالية من الناتج 

 )%( المحلي اإلجمالي 
4.7 4.8 5.9 5.9 5.3 4.28 

0

2

4

6

8

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

العام

نسبة التحويالت المالية من الناتج المحلي اإلجمالي



  المؤشرات اإلحصائية ألهداف التنمية المستدامة  

104 

 كنسبة من صادرات السلع والخدمات تكاليف خدمة الدين 17.4.1 المؤشر 

 

 ( 17.4جدول )

 2018إلى عام   2015من عام  ، تكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي 

  

 (17.2شكل )

 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 المؤشر 

 - 21.438 31.22 2.609 (ريال سعودي يارمل) خدمة الدين

ريال   يارمل) إجمالي صادرات السلع والخدمات

 ( سعودي
817.54 753.23 897.27 - 

نسبة تكاليف خدمات الدين من إجمالي  

 )%(  الصادرات
0.3 4.1 2.4 1.7 

0
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نسبة تكاليف خدمات الدين من إجمالي الصادرات
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من السكان، بحسب 100االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذو النطاق العريض لكل 17.6.1المؤشر 

 بالسرعة

 ( 17.5جدول )

 2018-2017-2016ألعوام  ل  ، شخص بحسب السرعة  نترنت السلكي ذو النطاق العريضعدد االشتراكات في اإل

 المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 

 عدد األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت17.8.1 المؤشر 

 ( 17.6جدول )

 2018-2017لعامي   ، األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت  عدد

   - مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد- الهيئة العامة لإلحصاءالمصدر: 

 

 التنمية المستدامة اتساق سياساتعدد البلدان التي لديها آليات قائمة لتعزيز   17.14.1المؤشر  

 2018الستعراض الطوعي الوطني األول المصدر: ا 

 

 

 2018 2017 2016 سرعة االنترنت 

 16339 3209 27045 )%( ميجابايت 2كيلوبايت الى  256من 

 301902 573136 925547 )%( ميجابايت 10ميجابايت الى   2من 

 1583065 1922347 2335071 )%( ميجا بايت  10أكثر من 

 2018 2017 المؤشر 

 23,244,126 22,177,906 نترنت ذي النطاق العريض )بالمليون( فراد الذين يستخدمون اإلعدد األ

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

االستراتيجية الوطنية للبيئة، واالستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع األحيائي، واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي  

كوارث الطبيعية، والخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية، والخطة  بمنطقة الرياض، والخطة الوطنية لمواجهة ال

 الوطنية للحوادث الكيميائية. 
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األساسية عدد    17.18.2المؤشر   بالمبادئ  تلتزم  وطنية  إحصائية  تشريعات  لديها  التي  البلدان 

 ة لإلحصاءات الرسمي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 

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

 مصدر التمويل

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 

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

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

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 

 

 

 

 

رؤية واعتمدت   2030 لتحقيق  الوزراء.  مجلس  بموافقة  الذي صدر  اإلحصائية  للتنمية  وطنية  استراتيجية  تركز  المملكة 

حتى عام  االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية على خمسة محاور استراتيجية متكاملة وترسم أهدافًا بعيدة المدى  

    :على النحو التالي 2030

البيانات والمعلومات اإلحصائية )العرض( ،  محور استخدام البيانات والمعلومات اإلحصائية )الطلب( محور  ،  محور انتاج 

 https://www.stats.gov.sa/ar/page/63 محور الحوكمة. ، محور االتصال والتوعية، ديثة التقنيات الح 

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

ومعلومات إحصائية موثوقة وحديثة وفقًا للمنهجية الدولية، ويلبي احتياجات المستخدمين وخاصة المتعلقة منها بصنع  

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

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/lstrtyjy_lwtny_0.pdf 

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

 .  في تسجيل المواليد 99.2%

https://www.stats.gov.sa/ar/page/63
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/lstrtyjy_lwtny_0.pdf
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 وطريقة الحساب مؤشرات الهدف األول التي تم قياسها  

 

رقم  

 المؤشر 
 الحسابطريقة   التعريف   المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

1.3.1 

النسبة المئوية للسكان الذين  

تشملهم أنظمة الحماية  

االجتماعية مصنفة حسب  

الجنس، األطفال، العاطلين عن  

العمل، كبار السن، ذوي  

االحتياجات الخاصة، الحوامل،  

المواليد، ضحايا إصابات  

 العمل، الفقراء والضعفاء 

نسبة األشخاص المشمولين بنظام الحماية  

االجتماعية، بما في ذلك الحد األدنى من  

 .االجتماعيةالحماية 

)األشخاص المشمولين بالحماية  

 100االجتماعية / عدد السكان( * 

 

Tier II 

1.4.1 
نسبة السكان الذي يحصلون  

 على الخدمات األساسية

الخدمات األساسية تشير إلى أنظمة توفير  

الخدمة العامة التي تلبي االحتياجات  

األساسية البشرية بما في ذلك مياه الشرب 

الصحي والنظافة والطاقة والحركة  والصرف 

وجمع النفايات والرعاية الصحية والتعليم 

 وتكنولوجيا المعلومات

نسبة السكان الذين يحصلون على  

 الخدمات األساسية: 

الذين يمكنهم الوصول   السكان)عدد 

إلى جميع الخدمات األساسية / عدد  

 100السكان( × 

Tier I 

1.5.1 

نسبة األشــخاص المتوفين  

والمفقودين ومن تضــرروا  

مباشــرة بسبب الكوارث من  

 شخص  100,000بين كل 

يقيس هذا المؤشر عدد الوفيات أو  

المفقودين أو الذين تأثروا بشكل مباشر  

 من السكان.  100000بالكوارث لكل 

 

𝑋 =  
𝐴2 + 𝐴3 + 𝐵1

عدد السكان
× 100,000 

A2  الكوارث. = عدد الوفيات بسبب 

A3  عدد المفقودين بسبب =

 الكوارث. 

B1  عدد األشخاص المتأثرين بشكل =

 مباشر بسبب الكوارث. 

 

 

 

 

Tier II 
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رقم  

 المؤشر 
 الحسابطريقة   التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

1.5.2 

الخسائر االقتصادية المباشرة  

نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج 

 المحلي اإلجمالي 

المؤشر نسبة الخسائر االقتصادية  يقيس هذا 

المباشرة بسبب الكوارث فيما يتعلق بالناتج 

 المحلي اإلجمالي. 

 

𝑋 =
𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4 + 𝐶5 + 𝐶6

𝐺𝐷𝑃 (العالمي)
 

C2  الخسائر الزراعية المباشرة =

 بسبب الكوارث. 

C3  الخسائر االقتصادية المباشرة =

لجميع األصول اإلنتاجية بسبب  

 الكوارث. 

C4 =  الخسائر االقتصادية المباشرة

 في قطاع اإلسكان بسبب الكوارث. 

C5  الخسائر االقتصادية المباشرة =

الناتجة عن البنية التحتية بسبب  

 الكوارث. 

C6  الخسائر االقتصادية المباشرة =

للتراث الثقافي التي تضررت بسبب  

 الكوارث. 

Tier II 

1.a.2 

جمالي اإلنفاق  إنسبة 

الخدمات  الحكومي على 

األساسية )التعليم، الصحة، 

 الحماية االجتماعية(

جمالي االنفاق الحكومي على الخدمات إ

 األساسية

جمالي االنفاق الحكومي  إنسبة 

 على الخدمات األساسية
Tier II 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها ثاني مؤشرات الهدف ال

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

2.2.1 

  توقف معدل انتشار 

النمو بين األطفال دون  

 سن الخامسة 

النمو بين األطفال دون    توقفانتشار 

 2-سن الخامسة )الطول مقابل العمر > 

نقطة من االنحراف المعياري عن  

متوســــــــط معايير نمو الطفل لمنظمة  

 الصحة العالمية(. 

تستند تقديرات المسح إلى منهجية معيارية  

باستخدام معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة  

العالمية، كما تستند التقديرات العالمية  

واإلقليمية على المنهجية الموضحة في  

(  UNICFة للطفولة )منظمة الصحة العالمي

 ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. 

Tier I 

2.2.2 

معدل انتشار سوء  

التغذية بين األطفال دون  

سن الخامسة، حسب  

النوع )الهزال/ الوزن  

 الزائد(

انتشار زيادة الوزن أو الهزال بين األطفال 

سنوات من العمر )الوزن   5دون سن 

نقطة من  2-أو>   2+بالنسبة للطول < 

االنحراف المعياري عن متوســــــــط معايير  

 نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية(.

تستند تقديرات المسح إلى منهجية معيارية  

باستخدام معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة  

العالمية، كما تستند التقديرات العالمية  

يمية على المنهجية الموضحة في  واإلقل

(  UNICFمنظمة الصحة العالمية للطفولة )

 ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. 

Tier I 

2.3.1 

حجم اإلنتاج لكل وحدة  

عمل حسب فئات  

المشروعات الزراعية /  

 الرعوية / الحرجية 

حجم اإلنتاج الزراعي لصغار منتجي  

تاج المحاصيل والثروة  إناألغذية في 

الحيوانية ومصايد األسماك وأنشطة  

الغابات لكل عدد من األيام. يتم حساب 

المؤشر كنسبة من الناتج السنوي إلى 

 عدد أيام العمل في عام واحد. 

𝑰𝒕 = ∑(
∑ 𝑽𝒊𝒋

𝒕 𝑷𝒊𝒋
𝒕

𝒊

𝑳𝒅𝒋
𝒕 )/𝒏

𝒏

𝒋=𝟏

 

 حيث أن: 

𝑉𝑖𝑗
𝑡  هو الحجم المادي للمنتج الزراعيi   الذي

قامت ببيعه شركة إنتاج األغذية الصغيرة خالل  

 t العام

𝑃𝑖𝑗
𝑡   هو سعر البيع الثابت الذي تم الحصول

على   jعليه من قبل المنتج الغذائي الصغير  

 t خالل نفس السنة  iالمنتج الزراعي  

𝐿𝑑𝑗
𝑡  هو عدد أيام العمل التي يستخدمها منتج

 t األغذية الصغير في السنة  

𝑛 هو عدد صغار منتجي المواد الغذائية. 

Tier II 

2.4.1 

نسبة المساحة الزراعية  

تحت الزراعة المنتجة  

 والمستدامة

يركز المؤشر على األراضي التي  

تستخدم لزراعة المحاصيل وتربية  

 الماشية.

المنطقة الزراعية اإلنتاجية  )المساحة تحت 

 والمستدامة / مساحة األراضي الزراعية(

 

Tier II 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

2.5.1 

عــدد الموارد الجينيــة  

النبــاتيــة والحيوانيــة  

لألغــذيــة والزراعــة  

مرافق  الالمودعة في 

للحفظ على المدى  

 المتوسط أو الطويل 

تمثل مرافق حفظ الموارد الوراثية  

النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة  

(GRFA  في المدى المتوسط أو )

الطويل أكثر وسائل الحفاظ على الموارد  

الوراثية في جميع أنحاء العالم. كذلك  

المحفوظة في   GRFAالنبات والحيوانات 

هذه المرافق يمكن استخدامها بسهولة  

 في برامج التربية والمزارع. 

يتم حساب المكون النباتي للمؤشر على   -

ضمام للموارد  نأنه العدد الكلي لعمليات اإل

الجينية النباتية المضمونة في مرافق الحفظ  

 في ظروف متوسطة إلى طويلة المدى. 

يتم حساب المكون الحيواني باعتباره عدد   -

السالالت المحلية المخزنة ضمن مجموعة  

بنك الجينات مع كمية من المواد الجينية  

 المخزنة المطلوبة إلعادة تكوين التكاثر.

Tier I 

2.a.1 
مؤشر التوجه الزراعي  

 للنفقات الحكومية

(  AOIرشاد الزراعي )يتم تعريف مؤشر اإل 

للنفقات الحكومية بانها نصيب الزراعة  

من النفقات الحكومية مقسومًا على  

نصيب الزراعة من الناتج المحلي  

 اإلجمالي. 

AOI   نصيب الزراعة من النفقات الحكومية( =

 حلي اإلجمالي(÷ نصيب الزراعة من الناتج الم

 حيث:

نصيب الزراعة من النفقات الحكومية = 

)نفقات الحكومة المركزية على الزراعة ÷ 

 مجموع نفقات الحكومة المركزية(. 

نصيب الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي =  

)قيمة الزراعة المضافة ÷ الناتج المحلي  

 اإلجمالي(. 

  ISIC Rev 4الزراعة ترجع إلى القطاع )أ( من  

الزراعة والغابات والصيد والقنص(، يساوي  )

 . ISIC Rev 3.2قطاع )أ + ب( من 

Tier I 

2.c.1 
مؤشر مفارقات أسعار  

 األغذية 

يحدد المؤشر الخاص ألسعار الغذاء  

(IFPA  بأسعار مرتفعة أو منخفضة )

بشكل غير طبيعي تحدث لسلسة أسعار  

 الغذاء األساسية خالل فترة زمنية معينة.

: حساب اثنين من معدالت النمو  1الخطوة 

 المركب.

: حساب المتوسط المرجح  2الخطوة 

واالنحرافات المعيارية لكل من معدالت النمو  

 المركب.

 : تحديد التغيرات الشاذة في السعر. 3الخطوة 

Tier II 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها الثالث مؤشرات الهدف 

  

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

3.1.1 
  الوفيات النفاسية معدل

 )وفيات األمهات( 

عدد وفيات النفساء خالل فترة معينة  

مولود حي خالل الفترة  100,000)لكل 

 الزمنية نفسها(. 

المسجلة أو   )عدد الوفيات النفاسية

)المقدرة( ÷ مجموع الوالدات المسجلة )أو  

 100,000المقدرة( في نفس الفترة( × 

Tier I 

3.1.2 

نسبة الوالدات التي  

يشرف عليها اخصائيون  

 صحيون َمَهرة 

هي النسبة المئوية للوالدات التي  

يحضرها األخصائيون المدربون على  

 للحياة. توفير الرعاية التوليدية المنقذة 

عدد االخصائيون الصحيون الحاضرون  

  49و 15للنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

سنة أثناء الوالدة؛ يعبر عنها كنسبة مئوية  

لعدد الوالدات للنساء تتراوح الالتي  

 سنة.  49و  15أعمارهن بين 

Tier I 

3.2.1 
معدل وفيات 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 تلك الفترة  

 مولود حي.  1000لكل 

تستمد تقديرات مجموعة وكاالت األمم 

 UNالمتحدة لتقدير وفيات األطفال )

IGMEة  ( من بيانات التقارير الوطني

للتعدادات، المسوحات أو نظم التسجيل 

 الحيوية. 

Tier I 

3.2.2 
معدل وفيات األطفال  

 حديثي الوالدة 

هو احتمال أن وفاة الطفل المولود في  

يوًما من   28فترة معينة خالل أول 

  1000والدته، معبرًا عنها مولود لكل 

 طفل مولود. 

تستمد تقديرات مجموعة وكاالت األمم 

 UNفيات األطفال )المتحدة لتقدير و 

IGME  من بيانات التقارير الوطنية )

للتعدادات، المسوحات أو نظم التسجيل 

 الحيوية. 

Tier I 

3.3.1 

عدد اإلصابات الجديدة  

بفيروس نقص المناعة  

من   1000)اإليدز( لكل 

السكان غير المصابين،  

حسب الجنس والعمر  

 والسكان 

ف بأنه عدد اإلصابات الجديدة   ُيعرَّ

بفيروس نقص المناعة البشرية لكل  

 شخص بين السكان غير المصابين.  1000

يمكن استخدام االختبارات التشخيصية  

الخاصة في المسح أو من المرافق الصحية  

للحصول على بيانات حول اإلصابة  

بفيروس نقص المناعة البشرية. ويتم  

تصميم نموذج اإلصابة بفيروس نقص  

المناعة البشرية باستخدام برنامج  

Spectrum . 

Tier I 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

3.3.2 
اإلصابة بالسل لكل  

 من السكان  100,000

من   100,000اإلصابة بمرض السل لكل

السكان على النحو المحدد في العدد  

التقديري لحاالت السل الجديدة  

والمنتكسة )لجميع أشكال السل، بما 

في ذلك الحاالت في األشخاص  

المتعايشين بفيروس نقص المناعة  

البشرية )االيدز(، معبرا عنها بمعدل لكل 

 نسمة.  100,000

يتم إنتاج تقديرات حدوث السل من خالل  

عملية تحليلية واستشارية تقودها منظمة  

الصحة العالمية ويتم نشرها سنويا. تعتمد  

هذه التقديرات على إشعارات الحالة  

السنوية، تقييم الجودة، تغطية بيانات  

شعارات السل، المسوحات الوطنية  إ

النتشار داء السل ومعلومات من نظم 

 فيات )الحيوية(. التسجيل للو

اإلصابة = إشعارات الحالة ÷ النسبة 

 المقدرة للحاالت المكتشفة. 

 اإلصابة = االنتشار ÷ مدة الحالة. 

Tier I 

3.3.3 
اإلصابة بالمالريا لكل  

 من السكان  1000

ُتعرف حاالت اإلصابة بالمالريا بأنها عدد 

شخص   1000حاالت المالريا الجديدة لكل 

 . معرض للخطر من كل عام

 

 عدد السكان المعرضين للخطر= 

/ عدد السكان ×   H)عدد السكان × 
𝐿

2
) 

 : نسبة الخطر العالية Hحيث 

L  نسبة الخطر المنخفضة : 

Tier I 

3.3.4 

االصابة بااللتهاب الكبدي  

B  من   100,000لكل

 السكان

البيانات الوصفية لهذا المؤشر غير متاحة  

 بعد 
 Tier I 

3.3.5 

الذين  عدد األشخاص 

يستلزمون تدخالت  

لمكافحة األمراض  

المدارية )االستوائية(  

 المهملة

عدد الحاالت التي تطلب عالج ورعاية من  

(، NTDsاألمراض االستوائية المهملة )

استهدفتها منظمة الصحة العالمية عن  

 طريق قرارات جمعية الصحة العالمية. 

 

متوسط العدد السنوي لألشخاص الذين  

  PCيتطلبون عالج شامل معروف باسم 

. وقد يحتاج PC-NTDواحد على األقل من 

. PC-NTDألكثر من  PCاألشخاص إلى 

ويتم مقارنة عدد األشخاص الذين يحتاجون  

حسب الفئة العمرية    PC-NTDs عبر  PCإلى 

 ووحدة التنفيذ )مثل المنطقة 

Tier I 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

3.4.1 

معدل الوفيات بسبب  

أمراض القلب، األوعية  

الدموية، السرطان،  

السكري وأمراض الجهاز  

 التنفسي المزمنة

سنة   70و  30احتمال الوفاة بين سن 

من هذه األمراض والتي تعرف بأنها  

النسبة المئوية من األشخاص البالغين 

سنة. يتم   70حتى عمر  30من العمر 

حساب هذه المؤشر باستخدام جدول  

 الحياة. 

 هناك أربع خطوات لحساب هذا المؤشر: 

تقدير جداول الحياة المنظمة للصحة   •

 العالمية.

 تقدير توزيعات سبب الوفاة.  •

حساب معدالت الوفيات الخاصة   •

باألمراض الغير المعدية الرئيسية  

األربعة لكل خمس سنوات في  

 . 70و  30االعمار بين 

 70و  30حساب احتمال الوفاة بين سن 

سنة بسبب أمراض القلب، األوعية  

الدموية، السرطان، السكري أو أمراض 

 الجهاز التنفسي المزمنة. 

Tier I 

 االنتحار معدل وفيات  3.4.2

معدل وفيات االنتحار معرف على أنه  

عدد وفيات االنتحار مقسومًا 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 

Tier I 

3.6.1 
معدل الوفيات بسبب  

 إصابات حوادث الطرق 

يعرف معدل الوفيات بسبب إصابات  

حوادث المرور على أنه عدد الوفيات  

من 100,000 بسبب حوادث الطرق لكل

 السكان.

يعتمد النموذج على جودة البيانات  

المتلقية. ثم يتم تحليل هذه البيانات على  

جميع أسباب الوفاة بواسطة فريق من  

روا قسم نظم المعلومات الصحية؛ ليقر 

مدى جودة البيانات والتي تحدد ما إذا كان  

هناك اكتمال وتغطية جيدة للوفيات لجميع  

 األسباب.

Tier I 

3.7.1 

نسبة النساء في سن  

  15اإلنجاب )أعمارهن بين 

سنة( اللواتي حصلن  49و 

على احتياجهن إلى  

تنظيم األسرة بشكل  

 مرضي بالطرق الحديثة 

اب النسبة المئوية للنساء في سن اإلنج

سنة( اللواتي يرغبن في عدم   15-49)

نجاب أو عدم االنجاب مجدًدا، أو تأجيل اإل

نجاب، واللذين يستخدمون حاليًا اإل

 وسائل منع الحمل الحديثة. 

هو النسبة المئوية للنساء في   :البسط

سنة( اللواتي   49-15سن اإلنجاب )

يستخدمن وسيلة منع حمل حديثة واحدة  

  :على األقل في الوقت الحالي. المقام

هو إجمالي الطلب على تنظيم األسرة  

مجموع انتشار وسائل منع الحمل والحاجة  

الغير محققة لتنظيم االسرة. التقديرات 

 تتعلق بالمرأة المتزوجة 

Tier I 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

3.7.2 

معدل الوالدات لدى  

  - 14المراهقات )من عمر 

  15 - 19سنة، من عمر  10

امرأة   1000سنة( لكل 

 في تلك الفئة العمرية 

اللواتي   ناثالعدد السنوي للوالدات لإل

-15سنة أو  10-14تتراوح أعمارهن بين 

 أنثى لكل فئة عمرية.  1000سنة لكل  19

هو عدد النساء الذين تتراوح     Aالبسط 

يقدر   Bسنة، المقام   19-15أعمارهم بين 

-15بتعرض النساء للحمل في سن 

سنة. الحساب هو نفسه بالنسبة للفئة  19

 سنة.  14-10العمرية 

𝑃𝐴𝐵𝑅 =
𝐴

𝐵
 × 100 

هو معدل الوالدات  PABRحيث: 

 للمراهقات.

Tier I 

3.8.2 

السكان الذين  نسبة 

لديهم نفقات صحية كبيرة  

كنسبة من إجمالي إنفاق  

 األسرة أو دخلها 

نسبة السكان الذين ينفقون نفقات  

أسرية كبيرة على الصحة كنسبة من  

مجموع إنفاق أو دخل األسر. ويتم  

استخدام نقطتين لتحديد "اإلنفاق  

األسري الكبير على الصحة": أكبر من  

إجمالي إنفاق أو ٪ من 25٪ وأكثر من 10

 دخل األسرة 

∑ 𝑖 𝑚𝑖 𝑤𝑖 1( 
𝑖 النفقات  الصحية  لألسرة

𝑖  مجموع نفقات األسرة
) > 𝜏 

∑ 𝑖 𝑚 𝑖𝑤𝑖

 

 

Tier I 

3.9.1 

معدل الوفيات بسبب  

تلوث المنازل والهواء  

 المحيط

يمكن التعبير عن معدل الوفيات بسبب 

التأثيرات المشتركة لتلوث الهواء  

بعدد الوفيات،  المنزلي والمحيط 

وُيحسب معدل الوفيات بتقسيم عدد  

 الوفيات على مجموع السكان. 

𝑃𝐴𝐹 = 1 − (−𝑃𝐹𝐴𝑖) 

لعوامل الخطر   PAFهو   PAFiحيث أن:

 الفردية. 

Tier I 

3.9.2 

المنسوبة  معدل الوفيات 

  المياه والمرافق  إلى

الصحية الغير آمنه  

وانعدام النظافة  

 الشخصية

عدد الوفيات في السنة مقسومًا على  

عدد السكان ومن ثم مضروًبا في   

100,000. 

تم تطوير األساليب مع المعايير الدولية  

المتفق عليها ومراجعتها ونشرها في  

 وثائق مختلفة 

 

Tier I 

 

3.9.3 
  ة معدل الوفيات الناجم

 عن التسمم الغير متعمد 

يعرف معدل الوفيات بسبب التسمم 

الغير مقصود على أنه عدد الوفيات في  

السنة مقسوم عدد السكان؛ من ثم  

 . 100,000مضروب في 

تم تطوير األساليب والمعايير الدولية  

المتفق عليها ومراجعتها ونشرها في  

وثائق مختلفة. وتعتمد الطرق المستخدمة  

ت في تحليل أسباب الوفاة على نوع البيانا

 المتاحة من البلدان. 

Tier I 
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قم 

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

3.a.1 

معدل انتشار تعاطي  

األشخاص  التبغ حالًيا بين 

سنة فما   15البالغين 

 فوق 

يتم تعريف المؤشر على أنه النسبة 

 15المئوية للسكان الذين تبلغ أعمارهم 

عاًما فأكثر والذين يتعاطون حالًيا أي منتج 

من منتجات التبغ )التبغ المدخن و / أو  

الذي ال يدخن( على أساس يومي أو غير  

 يومي. 

النموذج اإلحصائي المستخدم هو   

Bayesian Negative Binomial Meta-

regression   لعمل نموذج انتشار تدخين

التبغ الحالي لكل بلد و بشكل منفصل 

 للرجال والنساء

Tier I 

3.b.1 

نسبة السكان  

المستهدفين الحاصلين  

على اللقاحات المدرجة  

 في برنامجهم الوطني 

 

قاح ضد الكزاز و لتغطية لقاح النكاف، ال

(، )الجرعة الثالثة  DTPالسعال الديكي 

،  الحصبة )الجرعة الثانية(تغطية لقاح 

تغطية لقاح المكورات الرئوية )آخر جرعة 

تغطية لقاح  (، في الجدول الزمني

  HPVفيروس الورم الحليمي البشري 

 )الجرعة األخيرة في الجدول الزمني( 

تستخدم المنهجية البيانات التي سجلتها 

الهيئات الوطنية من األنظمة اإلدارية  

ات التحصينات للبلدان وكذلك تستخدم بيان

 أو المسوحات األسرية متعددة المؤشرات. 

 

 

Tier I 

 

3.b.2 

مجموع صافي المساعدة  

التنموية الرسمية  

لقطاعي البحوث الطبية  

 والصحة األساسية 

إجمالي المدفوعات إلجمالي  

المساعدات التنموية الرسمية من جميع  

الجهات المانحة لقطاعات البحوث الطبية  

 األساسية. والصحية 

مجموع تدفقات المساعدات التنموية  

الرسمية من جميع المانحين إلى البلدان  

النامية إلجراء البحوث الطبية والصحة  

 األساسية.

 

Tier I 

3.c.1 
كثافة وتوزيع األخصائيين  

 في المجال الصحي 

عدد العاملين في المجال الطبي بما  

في ذلك الممارسين الطبيين من  

من   1000العامين واالخصائيين لكل 

 السكان الوطنين و / أو غير الوطنين. 

عادة ما يتم تقدير هذا المؤشر باستخدام  

قياسين: كثافة األطباء، وكثافة العاملين  

 في التمريض والقبالة.  

Tier I` 

3.d.1 

الصحية الدولية اللوائح 

(IHR القدرة والتأهب ،)

 لحاالت الطوارئ الصحية 

مكانيات  النسبة المئوية لصفات اإل

األساسية الثالثة عشر التي تم تحقيقها 

 في وقت محدد 

 ÷( 2و   1)عدد اإلجابات بنعم على السؤالين 

من  2و  1)العدد اإلجمالي للمستويين 

 . القدرات األساسيةاالسئلة( لكل 

 

Tier I 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها الرابع مؤشرات الهدف 

  

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

4.1.1 

نســــبة األطفال والشــــباب 

)أ( في الصــــف  

نهاية   الثاني/الثالث، )ب( في

المرحلـة االبتـدائيـة، )ج( في  

نهاية المرحلـة األولى من  

الثـــانوي، الـــذين  التعليم 

يحققون على األقـــل الحـــد  

األدنى من مستوى الكفاءة  

(  2( القراءة، و )1في )

 الرياضيات، بحسب الجنس 

النسبة المئوية لألطفال والشباب 

في الصف الثاني أو الثالث من  

التعليم االبتدائي حققوا في  

نهاية المرحلة االبتدائية، ونهاية  

األدنى من   التعليم الثانوي الحد

( القراءة،  1مستوى الكفاءة في )

( الرياضيات. كما يتم قياس  2)

الحد األدنى لمستوى الكفاءة  

 نسبيًا إلى المشترك الجديد. 

، فوق  PLtn , sاألداء فوق المستوى األدنى 

 Pالحد األدنى = 

 حيث:

P  هي النسبة المئوية المقدرة لتعليم الطالب :

ضوع معين  (، في مو nفي مرحلة التعليمية )

(s( في أي سنة ،)t-i  حيث )0 < 𝑖 < الذي   5

حقق مستوى من الكفاءة أكبر من معيار الحد  

 (. Sminاألدنى المحدد مسبقًا )

Tier II   

4.2.2 

معدل المشاركة في التعلم 

المنظم )سنة واحدة قبل  

سن االلتحاق بالمدرسة  

 الرسمية(، حسب الجنس 

معدل المشاركة في التعلم 

)سنة واحدة قبل سن  المنظم 

االلتحاق بالمدرسة الرسمية(،  

حسب الجنس وُتعرف كنسبة  

مئوية لألطفال في الفئة العمرية  

المحددة الذين يشاركون في واحد  

 أو أكثر في برنامج التعلم المنظم 

𝑃𝑅𝑂𝐿0𝑡1, 𝐴𝐺(𝑎 − 1) = 

 𝐸0𝑡1, 𝐴𝐺(𝑎 − 1)

𝑆𝐴𝑃𝐴𝐺(𝑎 − 1)
 

 حيث أن: 

PROL0t1,AG(a-1)    معدل المشاركة في =

التعلم المنظم قبل عام واحد من العمر  

 الرسمي للقبول في االبتدائية. 

E0t1,AG(a-1)   التحاق األطفال في مرحلة =

  ISCEDالطفولة المبكرة أو التعليم االبتدائي )

( الذين تقل أعمارهم عن سنة   1و  0مستويات 

واحدة من العمر الرسمي لاللتحاق بالتعليم 

 ئي. االبتدا

SAPAG(a-1)   عدد األطفال في سن الدراسة =

الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة من سن  

 االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي 

Tier I 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

4.3.1 

معدل مشاركة الشباب  

والبالغين في التعليم 

الرسمي وغير الرسمي  

األشهر االثني  والتدريب في 

 عشر السابقة، حسب الجنس 

النسبة المئوية لمشاركة الشباب  

والبالغين في نطاق عمري معين  

سنة،   64-25سنة،  24-15)مثل 

إلخ.( في التعليم الرسمي أو غير  

الرسمي أو التدريب في فترة  

 زمنية معينة

𝑃𝑅𝐴𝐺𝑖 =
EAGi

PAGi 
 

 حيث أن 

PAGi   معدل مشاركة السكان في الفئة =

في التعليم والتدريب الرسمي وغير   iالعمرية  

 الرسمي. 

EAGi   التحاق السكان في الفئة العمرية =i   في

 غير الرسمي. التعليم والتدريب الرسمي و 

PAGi  السكان في الفئة العمرية =i 

i =15-24 ،15  ،الخ.  26-25وما فوق 

Tier II 

4.4.1 

نسبة الشباب والكبار ذوي  

مهارات تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت، حسب نوع  

 المهارة 

 

نسبة الشباب والبالغين ذوي  

مهارات تكنولوجيا المعلومات  

  المهارةواالتصاالت، حسب نوع 

كنسبة من   على نحو محدد

الشباب )الذين تتراوح أعمارهم  

سنة( والبالغين )الذين   24-15بين 

سنة وما   15تتراوح أعمارهم بين 

فوق(. كالذين قاموا ببعض  

األنشطة المتعلقة بالكمبيوتر في  

 فترة زمنية معينة 

 

𝑃𝐼𝐶𝑇𝑎 =
𝐼𝐶𝑇𝑎

𝑃𝑎
 

 حيث أن: 

PICTa,s  النسبة المئوية لألشخاص في الفئة =

الذين لديهم مهارات في تكنولوجيا   s العمرية

 المعلومات واالتصاالت. 

ICTa  العمرية= عدد األشخاص في الفئة s  

الذين لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت. 

Pa  السكان في الفئة العمرية =a . 

 

Tier II 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

4.5.1 

/   ناث مؤشرات التكافؤ )اإل

الذكور، القروي / المدني،  

األقل / األكثر ثروة، حالة  

اإلعاقة، الشعوب األصلية  

والمتأثرة بالصراع مع توافر  

البيانات( جميع مؤشرات  

التعليم في هذه القائمة  

 يمكن تصنيفها 

تتطلب مؤشرات التكافؤ مجموعة  

بيانات خاصة بالمجموعات ذات  

الصلة، فهي تمثل معداًل لقيمة  

 عة ما عن األخرى. مؤشر مجمو

DPI =
[Indi]d

[Indi]a
 

 حيث أن: 

DPI   ،الوضع )النوع االجتماعي، الثروة =

 الموقع، إلخ(. 

[Indi] 2030= مؤشر التعليم (i  الذي يحتاج إلى )

 عدلة القياس. 

d المجموعة الغير متميزة المحتملة )مثل =

 ، األكثر فقرًا ، إلخ(. ناثاإل

a المحتملة )مثل ذكر،  = المجموعة المميزة

 أغنى، إلخ(. 

Tier I / 

Tier II /   

4.7.1 

( تعليم 1مدى تعميم )

(  2المواطنة العالمية و )

التعليم من أجل التنمية  

المستدامة، بما في ذلك  

المساواة بين الجنسين  

وحقوق اإلنسان، على جميع  

المستويات في: )أ(  

سياسات التعليم الوطنية، 

الدراسية، )ج(  )ب( المناهج 

تدريب المعلمين، و )د( تقييم  

 الطالب

( تعليم المواطنة  1مدى تعميم )

( التعليم من أجل  2العالمية و )

التنمية المستدامة، بما في ذلك  

المساواة بين الجنسين وحقوق  

اإلنسان، على جميع المستويات  

في: )أ( سياسات التعليم  

الوطنية، )ب( المناهج الدراسية،  

المعلمين، و )د( تقييم  )ج( تعليم 

 الطالب. 

إلى تقييم التقارير المقدمة من  المؤشر  يستند 

البلدان التي تصف كيفية تعميم تعليم 

المواطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية 

 المستدامة في سياساتها وأنظمتها التعليمية. 

Tier II 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

4.a.1 

نسبة المدارس التي تتمتع  

بإمكانية الوصول إلى: )أ(  

الكهرباء، )ب( اإلنترنت  

ألغراض تعليمية، )ج(  

حواسيب ألغراض التعليم، 

)د( البنية التحتية واللوازم 

للطالب ذوي اإلعاقة، )هـ(  

مياه الشرب األساسية، )و(  

مرافق الصرف الصحي  

األساسية، )ز( مرافق غسل  

اليدين األساسية )حسب  

تعريفات مؤشر المياه  

والصرف الصحي والنظافة  

 الصحية(

النسبة المئوية للمدارس حسب  

مستوى التعليم )التعليم 

االبتدائي( مع إمكانية الوصول  

 إلى الخدمات والمرافق. 

PSn,f = 
  Sn,f

𝑆𝑛
 

 حيث أن: 

PSn,f    النسبة المئوية للمدارس في =

مع إمكانية الوصول   nالمستوى التعليمي 

 fبسهولة إلى المرافق 

Sn,f   المدارس على المستوى التعليمي =n  

 fمع إمكانية الوصول بسهولة إلى المرافق 

sn   العدد اإلجمالي للمدارس في المستوى =

 التعليمي

Tier II 

4.c.1 

نسبة المعلمين في: )أ(  

مرحلة ما قبل التعليم 

االبتدائي، )ب( التعليم 

االبتدائي، )ج( التعليم 

االعدادي، )د( التعليم الثانوي  

الذين حصلوا على األقل الحد  

األدنى من تدريب المعلمين  

المنظم )مثل التدريب  

التربوي( قبل الخدمة أو أثناء  

الخدمة المطلوبة للتدريس  

على المستوى المناسب في  

 بلد معين 

نسبة المئوية للمدرسين حسب  ال

المستوى التعليمي )ما قبل  

االبتدائي واالبتدائي واالعدادي  

والثانوي( الذين حصلوا على  

األقل الحد األدنى من التعليم  

التربوي المنظم، التدريب قبل  

الخدمة وأثناء الخدمة المطلوبة  

للتدريس على المستوى المناسب 

 في بلد معين. 

PTTn =
TTn

𝑇𝑛
 

 أن: حيث 

PTTn    نسبة المعلمين المدربين في =

 . nالمستوى التعليمي 

TTn   المعلمين المدربين على مستوى =

 .nالتعليم 

.Tn   مجموع المعلمين في المستوى =

 . nالتعليمي 

n  =02  ،)2)االبتدائي(،  1)قبل االبتدائي   (

 23) الثانوي األعلى(،    3الثانوي األقل(، 

 )ثانوي(. 

Tier II 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها الخامس مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 لحسابطريقة ا التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

5.1.1 

 أطر  هناك كانت إذا ما

 لتعزيز  قائمة  قانونية

 وعدم  المساواة ومراقبة

 الجنس  أساس على التمييز

يقيس المؤشر الجهود التي تبذلها الحكومة  

القانونية التي تعزز وتنفذ لوضع األطر 

 مراقبة المساواة بين الجنسين 

المؤشر على أطر وتشريعات وزارة   إستناد

 العدل  
Tier II 

5.3.1 

نسبة النساء الالتي تتراوح  

سنة   24و  20أعمارهن بين 

سن   عند بلوغ وتزوجن 

الخامسة عشرة وقبل  

 سنة 18بلوغهن سن 

تتراوح أعمارهن بين   الالتينسبة النساء 

بلوغ سن   عند سنة وتزوجن 24 و  20

 18الخامسة عشرة وقبل بلوغهن سن 

 سنة.

 

  20تتراوح أعمارهن بين  الالتي]عدد السيدات 

سنة )أو قبل سن   15تزوجن بعمر و  سنة،24و 

العدد اإلجمالي للنساء اللواتي تتراوح  ÷( 18

 [ 100 ×عاًما  24و  20أعمارهن بين 

 

Tier I 

 

5.5.1 

نسبة المقاعد التي  

تشغلها النساء في  

البرلمانات الوطنية 

 والحكومات المحلية

ُتقاس نسبة المقاعد التي تشغلها النساء 

في البرلمانات الوطنية، بعدد المقاعد 

األعضاء في واحدة أو  التي تشغلها النساء 

أقل من مجالس البرلمانات الوطنية، معبرا  

عنها كنسبة مئوية من جميع المقاعد  

 المشغولة. 

نسبة الوظائف التي تشغلها النساء في  

الحكومة المحلية. ويتم التعبير عنها كنسبة 

مئوية من المناصب المنتخبة التي تشغلها 

النساء في الهيئات التشريعية / المحلية 

 حكومية. ال

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في  

البرلمان الوطني= ) العدد الكلي للمقاعد  

التي تشغلها النساء ÷ العدد اإلجمالي  

 للمقاعد في البرلمان(. 

( ÷  100)عدد المقاعد التي تشغلها النساء × 

)العدد اإلجمالي للمقاعد المشغولة من  

 الرجال والنساء(

Tier I 

 

5.5.2 
النساء في المناصب  نسبة 

 اإلدارية 

يشير هذا المؤشر إلى نسبة العدد  

لألشخاص العاملين في   ناثاإلجمالي لإل

 الوظائف العليا واإلدارات المركزية 

 ISCO-08ُيقاس هذا المؤشر باستخدام 

وتحسب: نسبة النساء في اإلدارة العليا 

والمتوسطة، نسبة النساء في اإلدارة، نسبة  

النساء في اإلدارة العليا والمتوسطة، نسبة  

 النساء في اإلدارة. 

Tier I 
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رقم  

 المؤشر 
 لحسابطريقة ا التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

5.6.1 

نسبة النساء اللواتي  

  15تتراوح أعمارهن بين 

سنة ويتخذن قرارات   49و 

مستنيرة بشأن العالقات  

الجنسية واستخدام وسائل  

منع الحمل والرعاية الصحية  

 اإلنجابية

نسبة النساء المتزوجات اللواتي تتراوح  

سنة ويتخذن قرارتهن   49و  15أعمارهن بين 

الخاصة فيما يتعلق بأمورهن الزوجية  

 خاصة. ال

(: عدد المتزوجات الذين تتراوح Aالبسط )

سنة. )من تستطيع أن   49و  15أعمارهم بين 

تقول "ال" لممارسة الجنس، من الذي يتخذ  

(: Bالقرار وسائل منع الحمل(. المقام )

مجموع عدد النساء المتزوجات اللواتي تتراوح  

 49و  15أعمارهن بين 

المعدل =  
𝐴×100

𝐵
 / المقام  100البسط ×       

 

 

 

Tier II 

 

 

 

 

 

5.a.1 

)أ( نســــــبة مجموع  

المزارعين الذين يمتلكون  

أراض زراعية أو لديهم  

حقوق مضــــمونة في  

األراضــــي الزراعية،  

بحســــب الجنس. )ب( حصة  

المرأة بين المالك أو  

أصحاب الحقوق في  

األراضي الزراعية، بحسب  

 الحيازة نوع 

 ينقسم المؤشر إلى مؤشرين فرعيين.

( هو مقياس االنتشار:  aالمؤشر الفرعي )

يقيس مدى انتشار السكان الزراعيين الذين  

يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق  

مضــــمونة في األراضــــي الزراعية،  

 مصنفة حسب الجنس. 

( يركز على التكافؤ بين  bالمؤشر الفرعي )

مدى حرمان المرأة من  الجنسين: يقيس 

حقوق الملكية / الحيازة على األراضي  

 الزراعية. 

)عدد السكان الزراعيين الذين لديهم حقوق  

ملكية أو ملكية أرض زراعية ÷ مجموع السكان 

 ، حسب الجنس.  100الزراعيين( ×

)عدد النساء من السكان الزراعيين ممن  

يملكون حقوق الملكية أو الحيازة على أرض  

÷ مجموع السكان الزراعيين الذين  زراعية 

يملكون حقوق ملكية أو ملكية أرض زراعية( 

×100 

Tier II 

5.b.1 

نسبة األفراد الذين  

يمتلكون الهاتف المحمول،  

 حسب الجنس 

يتم تعريف المؤشر بأنها "نسبة األفراد 

الذين يمتلكون هاتف جوال، حسب  

 الجنس".

يمتلكون هاتًفا  )العدد اإلجمالي لألفراد الذين 

جوااًل في منطقة محددة ÷ مجموع عدد أفراد  

 نفس المنطقة(. 

Tier II 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها السادس مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

6.1.1 

نسبة السكان الذين  

يستخدمون خدمات مياه  

 آمنة الشرب المدارة بطريقة 

يتم قياس نسبة السكان الذين  

يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة  

بأمان عن طريق نسبة السكان الذين  

يستخدمون مصادر مياه الشرب  

األساسية المحسنة التي توجد في  

أماكن العمل، وهي متاحة عند الحاجة  

 وبدون تلوث. 

توفر المسوحات والتعدادات األسرية حالًيا 

مصادر مياه الشرب األساسية.   معلومات عن أنواع 

يقدر برنامج المراقبة المشترك بين منظمة الصحة  

لتوفير المياه والصرف الصحي   UNICEFالعالمية و 

( والوصول إلى الخدمات JMPوالنظافة )

األساسية لكل بلد، بشكل منفصل في المناطق  

القروية والمدنية، من خالل تركيب خط االنحدار  

بيانات من المسوحات  على سلسلة من نقاط ال

 والتعدادات األسرية. 

 

Tier II 

 

6.2.1 

نســبة الســكان الذين  

يســتفيدون )أ( من اإلدارة  

الســليمة لخدمات الصـــرف  

الصـــحي و )ب( مرافق  

غســـل اليدين بالصـــابون  

 والمياه

يتم قياس نسبة السكان الذين  

يستخدمون خدمات الصرف الصحي  

بأمان، بما في ذلك مرفق  المدارة 

لغسل اليدين بالماء والصابون، عن  

طريق نسبة السكان الذين يستخدمون  

مرافق الصرف الصحي األساسية التي  

ال يتم تقاسمها مع األسر األخرى وحيث 

يتم التخلص من الفضالت بأمان في  

 الموقع أو تعالج خارج الموقع. 

توفر المسوحات والتعدادات األسرية حالًيا 

علومات عن أنواع مصادر مياه الشرب األساسية.  م

يقدر برنامج المراقبة المشترك بين منظمة الصحة  

لتوفير المياه والصرف الصحي  UNICEFالعالمية و 

( والوصول إلى الخدمات JMPوالنظافة )

األساسية لكل بلد، بشكل منفصل في المناطق  

القروية والمدنية، من خالل تركيب خط االنحدار  

سلة من نقاط البيانات من المسوحات  على سل

 والتعدادات األسرية. 

 

Tier II 

 

6.3.1 

 نسبة مياه الصرف المعالجة 

 بطريقة آمنة 

نسبة مياه الصرف الناتجة عن األسر  

وعن األنشطة االقتصادية التي يتم  

عالجها بأمان على أساس ساللم  

معالجة كما هو محدد في نظام  

المحاسبة البيئية واالقتصادية  

والتوصيات الدولية إلحصاءات المياه  

 : IRWSونظام 

كمية النفايات المعالجة )خارج الموقع وقي  

 النفايات المنتجةالموقع( / كمية 

 

Tier II 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

6.5.1 
درجة التنفيذ المتكامل إلدارة  

 (0-100الموارد المائية )

تقاس درجة تنفيذ مؤشر اإلدارة  

(  IWRMالمتكاملة للموارد المائية )

)لم يبدأ   0بالنسبة المئوية )%(، من 

)تم تنفيذها   100التنفيذ بعد( إلى 

بالكامل( يقاس من حيث المراحل  

المختلفة لتطوير وتنفيذ المتكامل لمياه  

(. يعتمد تعريف  IWRMإدارة الموارد )

IWRM  على تعريف متفق عليه دوليا

 وهو قابل للتطبيق عالميا.

سؤال مقسم إلى   32 يحتوي المسح على -1

 المكونات األربعة الرئيسية المذكورة أعاله. 

(، 100و  0يتم إعطاء كل سؤال درجة بين ) -2

 . 10بإضافة 

يتم احتساب المتوسط الغير مرجح لعالمات   -3

األسئلة داخل كل مكون من المكونات  

لكل   100 - 0األربعة محسوبة إلعطاء درجة 

 مكون. 

نات )ا -4 لغير  يتم حساب متوسط نتائج المكوِّ

مرجح( إلعطاء درجة المؤشر، معبًرا عنها 

 . 100و  0بعالمة النسبة بين 

Tier I 

6.a.1 

مقدار المساعدة اإلنمائية  

الرسمية المتعلقة بالمياه  

والصرف الصحي التي  

تشكل جزءًا من خطة اإلنفاق  

 المنسقة من جانب الحكومة 

يتم التعرف على المساعدة اإلنمائية  

اإلنفاق بأنها نسبة  من خالل خطة 

إجمالي مدفوعات مساعدات التنمية 

( للمياه والصرف  ODAالرسمية )

 الصحي المدرجة في ميزانية الحكومة. 

)مقدار المساعدات اإلنمائية الرسمية المتعلقة 

  / بالمياه والصرف الصحي في ميزانية الحكومة 

الكمية اإلجمالية للمساعدة اإلنمائية الرسمية  

 اه والصرف الصحي( المتعلقة بالمي

 

Tier I 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها السابع مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

7.1.1 
نسبة السكان المستفيدين  

 من خدمات الكهرباء 

هي النسبة المئوية للسكان الذين  

 يمكنهم الوصول إلى الكهرباء. 

بالنظر إلى التردد المنخفض والتوزيع اإلقليمي 

لبعض المسوحات، يوجد لدى عدد من البلدان  

 ثغرات في البيانات المتاحة. 

Tier I 

7.1.2 

نسبة السكان الذين  

يعتمدون بشكل أساسي  

على الوقود النظيف  

 والتكنولوجيا 

يتم احتساب نسبة السكان الذين  

يعتمدون بشكل أساسي على الوقود 

ف والتكنولوجيا كعدد من الناس  النظي

الذين يستخدمون الوقود النظيف  

والتقنيات في الطهي والتدفئة  

واإلضاءة مقسوًما على إجمالي عدد  

 السكان.

تم تصميم المؤشر اعتمادًا بيانات المسح األسري  

 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية 

 

Tier I 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها الثامن مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

8.1.1 

معدل النمو السنوي للناتج 

المحلي اإلجمالي الحقيقي  

 للفرد

  GDPيتم حسابه للفرد بقسمة 

باألسعار الثابتة على عدد سكان البلد  

جمالي  إأو المنطقة. تقاس بيانات 

الناتج المحلي الحقيقي بالدوالر  

األمريكي الثابت لتسهيل حساب  

 معدالت النمو وتجميع بيانات الدولة. 

𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝐺(𝑡 + 1) − 𝐺(𝑡)

𝐺(𝑡)
  × 100 

 حيث أن: 

G (t+1)  المحلي هو اجمالي الناتجGDP   الحقيقي للفرد

 t + 1بالدوالر األمريكي في السنة التالية  2010في عام 

G (t)   هو اجمالي الناتج المحلي GDP الحقيقي للفرد

 بالدوالر األمريكي.  2010في عام 

 

Tier I 

 

8.2.1 

معدل النمو السنوي  

إلجمالي الناتج المحلي  

GDP)   الحقيقي لكل )

 موظف 

نسبة التغيير السنوية في إجمالي  

( الحقيقي لكل   (GDPالناتج المحلي 

 شخص موظف. 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكل موظف=  

)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ÷  

 مجموع الموظفين( 

 

Tier I 

 

8.5.1 

متوسط الدخل في الساعة  

للنساء والرجال العاملين 

بحسب الوظيفة والفئة  

 العمرية 

يوفر هذا المؤشر معلومات حول  

متوسط األجر في الساعة من  

التوظيف مدفوع األجر للعاملين بحسب 

 والعمر وحالة اإلعاقة.  مهنةالجنس وال

 Tier II متوسط الدخل ومتوسط األجور للعاملين  

8.5.2 

معدل البطالة حسب الجنس  

والعمر واألشخاص ذوي  

 اإلعاقة

معدل البطالة هي نسبة األشخاص  

 العاطلين عن العمل من القوى العاملة.
100معدل البطالة =   ×

مجموع البطالة 

مجموع القوى  العاملة 
 Tier I 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

 

8.8.1 

معدالت تكرار اإلصابات  

المهنية المميتة والغير 

مميتة، حسب الجنس وحالة  

 المهاجرين 

يقيس المؤشر خطر اإلصابة المهنية  

القاتلة أو غير المميتة على أساس مدة  

التعرض لعوامل سلبية متعلقة  

االصابات(،  بالعمل )معدل تكرار  

ومقياس االحتمالية الشخصية للعمال 

في المجموعة المرجعية للمعاناة من  

 إصابات العمل )معدل االصابات(. 

معدل تكرار اإلصابة المهنية المميتة = )حاالت  

جديدة لإلصابة القاتلة خالل السنة المرجعية ÷  

مجموع عدد الساعات التي عمل فيها العاملون  

خالل السنة المرجعية( ×    في المجموعة المرجعية

1,000,000 

معدل اإلصابة المهنية المميتة = )حاالت جديدة  

لإلصابة المميتة خالل السنة المرجعية ÷العمال  

في المجموعة المرجعية خالل السنة المرجعية( ×  

100,000 

 

Tier II 

 

8.9.1 

الناتج المحلي المباشر  

للسياحة كنسبة من إجمالي  

 ومعدل النموالناتج المحلي 

البيانات الوصفية لهذا المؤشر غير  

 متاحة بعد،  

الناتج المحلي  يتم قياس المؤشر من خالل 

المباشر للسياحة كنسبة من إجمالي الناتج 

 المحلي ومعدل النمو 

 

Tier II 

8.9.2 

نسبة الوظائف في صناعة  

السياحة المستدامة من  

 إجمالي الوظائف السياحية

حالًيا بيانات لهذا المؤشر وال  ال تتوفر  

 تزال منهجيته قيد التطوير. 

 Tier III 

 

8.10.1 

)أ( عدد فروع المصارف  

 ألف بالغ،  100التجارية لكل 

)ب( عدد آالت الصرف  

  100( لكل ATMsاآللي )

 ألف بالغ 

عدد فروع البنوك التجارية لكل 

من البالغين، عدد آالت   100,000

  100,000( لكل ATMالصرف اآللي )

 بالغ.

 =  itبالغ 100,000عدد فروع البنوك التجارية لكل 

)االت الصرف اآللي / )  دعد {
عدد السكان  البالغين 

100000
{ 

 100,000( لكل  ATMsعدد آالت الصرف اآللي )

)فروع البنوك التجارية / )  دعد {
عدد السكان  البالغين 

100000
{ 

 

Tier I 

8.10.2 

سنة فما   15عدد البالغين )

فوق( اللذين لديهم حساب  

بنكي أو حساب في  

  مؤسسة مالية أخرى أو 

لديهم خدمات الهاتف  

 النقال المالية 

النسبة المئوية للبالغين )الذين تتراوح  

لذين  عاًما فأكثر( ال 15أعمارهم من 

ات بنكية )خاص أو  حساب يملكون

أو أي نوع آخر من   مشترك(

على   حاصلين  أو المؤسسات المالية 

  ـخدمات الهاتف النقال المالية في ال

 شهرا الماضية  12

يعتمد المؤشر على البيانات التي يتم جمعها من  

خالل المسوحات الفردية في كل دولة مع عينات  

 مماثلة

 

 

 

Tier I 
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 الحساب وطريقة  التي تم قياسها  التاسع مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

9.1.2 
عدد الركاب وحجم الشحنات،  

 بحسب وسيلة النقل

أحجام المسافرين والبضائع هو مجموع  

الركاب والحمولة عبر شركات الطيران  

من حيث عدد الركاب )األشخاص(  

 متر(.  -)طنوأحجام البضائع 

ُيحسب المؤشر من خالل مجموع حجم الركاب 

وحجم الشحنات عبر شركات النقل الجوي من خالل  

تقارير عن النقل الجوي لدى منظمة الطيران  

( وتجمعها الدول األعضاء  ICAO) المدني الدولي 

 (. ICAOفي منظمة الطيران المدني الدولي )

Tier I 

9.2.1 

القيمة المضافة للتصنيع  

كنسبة من الناتج المحلي  

 اإلجمالي للفرد 

هي نسبة بين القيمة السوقية  

( والناتج المحلي  MVAالمضافة )

(. وكالهما يتم ذكرها  GDPاإلجمالي )

بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي لعام  

2010 

( إلى  MVAنسبة القيمة السوقية المضافة )

 100×( =  GDPإجمالي الناتج المحلي )
𝑀𝑉𝐴

𝐺𝐷𝑃
 

( لكل فرد =  MVAالقيمة السوقية المضافة )

𝑀𝑉𝐴

السكان 
 

Tier I 

9.2.2 
العمالة في الصناعة كنسبة  

 العمالة من إجمالي 

يتم تمثيل المؤشر بنصيب العمالة  

 الصناعية من إجمالي العمالة. 

)مجموع العمالة في أنشطة التصنيع ÷ مجموع  

 100العمالة في جميع األنشطة االقتصادية( × 
Tier I 

9.3.1 

نسبة الصناعات صغيرة  

الحجم من مجموع القيمة  

 المضافة من الصناعات

اإلحصائية  يشير المؤشر إلى الوحدات 

بصفة عامة الشركات، التي تعمل في 

إنتاج السلع والخدمات للسوق دون  

 حجم مستوى معين. 

)قيمة التصنيع المضافة للصناعات الصغيرة ÷  

 100×  )إجمالي قيمة التصنيع المضافة
Tier II 

9.3.2 

نسبة الصناعات الصغيرة  

الحجم التي لديها قرض أو  

 خط إئتمان 

  في  تعمل  التي الشركات، تشير إلى 

  دون للسوق  والخدمات السلع إنتاج

 معين.  حجم مستوى

  خط أو  القرض ذات  الصغيرة  الصناعات )عدد

 100الصغيرة( ×  الصناعات االئتمان ÷ عدد
Tier I 

9.b.1 

نسبة القيمة المضافة  

للصناعة التكنولوجية  

المتوسطة والمتقدمة من  

 مجموع القيمة المضافة 

  للصناعة  المضافة   القيمة  نسبة

  المضافة  والقيمة   والعالية  المتوسطة

 للصناعة. اإلجمالية

  القيمة   مجموع  من   كنسبة  المؤشر   احتساب  يتم 

 إلى  ((MHT  االقتصادية  األنشطة  من  المضافة

 ( MVAالمضافة ) القيمة

Tier I 

9.c.1 

نسبة السكان المشمولين  

بشبكة المحمول، حسب  

 التكنولوجيا

تشير إلى النسبة المئوية للسكان  

الذين يعيشون ضمن نطاق إشارة  

 خلوية متنقلة 

)عدد السكان الذين يعيشون ضمن نطاق إشارة  

 100خلوية ÷ اجمالي عدد السكان( × 
Tier I 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها  العاشر مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

10.1.1 

معدل نمو نصيب الفرد من  

إنفاق األسر المعيشية أو  

  %40إيراداتها ضمن أدنى 

من السكان ومجموع  

 السكان

 نسبة إجمالي في النمو معدل  حساب يتم 

 النمو معدل كمتوسط٪ 40 بنسبة الرفاهية

  االستهالك من الفرد نصيب  في  السنوي

  توزيع  من٪ 40 ضمن أدنى   أو الدخل الحقيقي

  على  األسرية المسوحات من  ما بلد  في الدخل

 تقريًبا   سنوات 5 مدى

  كمتوسط النمو  معدالت حساب يتم 

  خمس  مدار على  السنوي النمو معدالت 

 تقريًبا  سنوات

Tier II 

10.2.1 

الذين   السكان نسبة

من    %50دون  يعيشون

حسب  ب متوسط الدخل، 

 والعمر الجنس 

من   %50نسبة األشخاص الذين يعيشون دون  

 . متوسط الدخل )أو االستهالك(

 

من خالل تقدير حصة )في   هيتم حساب

المئة( من السكان الذين يعيشون على  

من متوسط التوزيع   %50أقل من 

 .الوطني للدخل أو االستهالك

يقدر دخل الفرد أو استهالكه باستخدام 

إجمالي دخل األسرة أو استهالكها  

 .سوًما على إجمالي حجم األسرةمق

Tier II 

10.4.1 

نصيب العمل من الناتج  

المحلي اإلجمالي، بما في  

ذلك األجور ومدفوعات  

 الحماية االجتماعي 

النصيب العالمي من الناتج المحلي اإلجمالي  

(GDP  هو مجموع تعويضات الموظفين )

المعطاة كنسبة مئوية من الناتج المحلي  

 مقياس إجمالي الناتج.اإلجمالي، وهو 

نصيب العمالة من الناتج المحلي  

جمالي تعويضات العاملين  إ اإلجمالي = )

 100÷ الناتج المحلي اإلجمالي( × 

Tier II 

 مؤشرات السالمة المالية 10.5.1

  10.5.1لـ  كمؤشرات  بنود يتم تضمين سبعة 

 .ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية

إلى   1فئة رأس المال التنظيمي من  .1

 . األصول

  1فئة رأس المال التنظيمي من  .2

 . للموجودات المرجحة 

القروض المتعثرة بعد خصم   .3

 .مخصصات رأس المال

القروض المتعثرة إلى إجمالي   .4

 .القروض اإلجمالية

 . العائد على األصول  .5

األصول السائلة إلى االلتزامات   .6

 قصيرة األجل 

المفتوح في صرف   المركزصافي  .7

 . العمالت األجنبية إلى رأس المال

العمليات الحسابية السبعة  يتم حساب

 في قسم "التعريف" 

 

Tier I 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

10.a.1 

نسبة بنود التعريفات  

المطبقة على الواردات من  

أقل البلدان نموًا والبلدان  

المّتمتعة باإلعفاء النامية 

 الكامل من الرسوم 

نسبة إجمالي عدد خطوط التعرفة الجمركية  

)في المائة( المطبقة على المنتجات  

المستوردة من أقل البلدان نموًا والبلدان  

 . %0النامية بما يعادل معدل التعرفة الجمركية 

يتم احتساب المؤشر على أنه متوسط 

نية  نصيب خطوط التعرفة الجمركية الوط

 التي تكون خالية من الرسوم. 

Tier I 

10.b.1 

مجموع تدفقات الموارد  

المخصصة للتنمية، بحسب  

البلدان المستفيدة والبلدان  

المانحة وأنواع التدفقات  

)مثل المساعدة اإلنمائية  

الرسمية واالستثمار  

األجنبي المباشر والتدفقات  

 األخرى( 

المخصصة  يشمل مجموع تدفقات الموارد 

للتنمية، بحسب البلدان المستفيدة والبلدان  

المانحة، ونوع تدفق المساعدة اإلنمائية 

(، التدفقات الرسمية األخرى  ODAالرسمية )

(OOF .والتدفقات الخاصة ) 

مجموع التدفقات الرسمية والخاصة من  

 جميع المانحين إلى البلدان النامية.

Tier I 

Tier II 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها الحادي عشر مؤشرات الهدف 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

11.3.2 

النسبة المئوية للمدن التي  

لديها هيكل يتيح مشاركة  

المجتمع المدني على نحو  

مباشر في تخطيط المناطق  

الحضرية، ويعمل بانتظام ويدار  

 ديمقراطية )%( بطريقة 

يتطلب تطوير مستوطنات بشرية مستدامة  

المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة  

خاص  ال االهتمامالرئيسيين مع 

للمستفيدين من المشروع / البرنامج  

 والفئات الضعيفة

النسبة المئوية للمدن التي لديها  

هيكل يتيح مشاركة المجتمع  

المدني على نحو مباشر في  

من   المناطق الحضرية تخطيط 

 اجمالي المدن  

Tier II 

11.5.1 

عدد األشـــخاص المتوفين  

والمفقودين ومن تأثروا  

مباشـــرة بسبب الكوارث من  

شخص من   100000بين كل 

 السكان

يقيس هذا المؤشر عدد األشخاص الذين  

ماتوا أو فقدوا أو تأثروا بشكل مباشر  

 من السكان.  100000بالكوارث لكل 

𝑋 =
𝐴2 + 𝐴3 + 𝐵1

عدد السكان
× 100 

 حيث أن: 

A2  .عدد الوفيات بسبب الكوارث 

A3   عدد المفقودين بسبب

 الكوارث. 

B1   عدد األشخاص المتأثرين بشكل

 مباشر بسبب الكوارث. 

Tier II 

11.5.2 

الخســـــائر االقتصـــــادية  

المباشـــــرة المتصـــــلة بالناتج 

المحلي اإلجمالي العالمي  

واألضـــــرار التي لحقت بالهياكل  

األســـــاســـــية الحيوية وعدد  

األعطال التي لحقت بالخدمات  

 ب الكوارث األساسية بسب

الخسارة االقتصادية المباشرة: القيمة  

النقدية للتدمير الكلي أو الجزئي لألصول  

 المادية الموجودة في المنطقة المتضررة 

)الخسائر االقتصادية / الناتج المحلي  

 100اإلجمالي (* 

Tier II 

11.6.1 

نسبة النفايات الصلبة للمدن،  

التي ُتجمع بانتظام ويجري  

تفريغها على نحو كاف، من  

مجموع النفايات الصـــــلبة  

 للمدن، بحسب المدينة 

جميع المواد التي  النفايات البلدية الصلبة:

يتم رميها أو التخلص منها، وال تكون ذات  

فائدة لمنتجها؛ كالنفايات المنزلية، ونفايات 

البناء والهدم، والنفايات التجارية، واإلدارية،  

والصناعية، والنفايات الخضراء،  

والمبعثرات، ونفايات الرعاية الصحية، وال  

تشمل النفايات الصناعية الخطرة، أو  

 نفايات الرعاية الصحية الخطرة". 

)نفايات البلدية الصلبة التي يتم  

جمعها بانتظام مع المعالجة  

والتخلص المناسب منها ÷ إجمالي  

 نفايات البلدية الصلبة التي  

 100تولدها المدينة( × 

Tier II 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

11.6.2 

المتوســـط الســـنوي  

لمســـتويات الجســـيمات )على 

ســـبيل المثال الجســــــيمات من 

والجســــــيمات من   2.5الفئة 

( في المدن )المرجح  10الفئة 

 ) حسب السكان

متوسط التركيز السنوي للجسيمات  

ميكرون  2.5الدقيقة المعلقة أقل من 

( هو مقياس مشترك  PM2.5بأقطار )

لتلوث الهواء. متوسط السكان هو  

متوسط مرجح للسكان الحضر في بلد ما، 

ويتم التعبير عنه بالميكروغرام لكل متر  

 [ 𝑚3  /gµمكعب ]  

ُيقّدر متوسط التركيز السنوي للمناطق 

بتحسين النمذجة باستخدام   PM2.5في 

تكامل البيانات من االستشعار عن بعد 

ية، تقديرات السكان،  باألقمار الصناع

 التضاريس والقياسات األرضية. 

Tier I 

11.a.1 

نســبة الســكان الذين يعيشــون  

في المدن التي تنفذ خططا  

إنمائية حضرية وإقليمية، وتدمج  

التوقعات السـكانية واالحتياجات  

من الموارد، بحسب حجم  

 المدينة

ال توجد بيانات متاحة لهذا المؤشر، والتزال  

 منهجيته قيد التطوير. 
 Tier III 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها الثاني عشر مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

12.4.1 

عدد األطراف في االتفاقات  

البيئية الدولية متعددة  

األطراف بشأن النفايات  

الكيميائية  الخطرة، والمواد 

األخرى التي تفي بالتزاماتها  

في نقل المعلومات على  

النحو المطلوب في كل  

 اتفاق ذي صلة 

يشير المؤشر إلى عدد األطراف  

 ، افقتو  ،قبلت، )البلدان التي صدقت

أو انضمت(، إلى االتفاقات البيئية 

 ( التالية: MEAsالمتعددة األطراف )

   اتفاقية بازل .1

   روتردام  اتفاقية .2

   اتفاقية استكهولم  .3

   بروتوكول مونتريال .4

  اتفاقية ميناماتا .5

عدد األطراف في االتفاقات البيئية يشير إلى 

الدولية المتعددة األطراف المتعلقة بالمواد  

 الخطرة 

Tier I 

12.5.1 

معدل إعادة التدوير  

الوطني، )طن( من المواد  

 المعاد تدويرها 

ال تتوفر حالًيا بيانات لهذا المؤشر وال  

 تزال منهجيته قيد التطوير. 
 Tier III 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها الثالث عشر  مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

13.1.1 

عدد الوفيات واألشخاص  

المفقودين واألشخاص  

المتضررين مباشرة بسبب  

من   100,000الكوارث لكل 

 السكان

يقيس هذا المؤشر عدد األشخاص  

المتوفين، المفقودين أو المتضررين  

مباشرة بسبب الكوارث لكل  

 من السكان. 100,000

X =
(𝐴2 + 𝐴3 + 𝐵1)

عدد السكان  
× 100,000 

𝐴2 .عدد الوفيات بسبب الكوارث : 

A3 .عدد المفقودين بسبب الكوارث : 

B1األشخاص المتضررين بشكل   :عدد

 مباشر من الكوارث. 

Tier II 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها  الرابع عشر مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

14.3.1 

الحموضة  متوسط قياس 

متفق   البحرية في مجموعة 

 تمثيلية محطاتمن  عليها

 العيناتخذ أل

المحيطات هو انخفاض درجة   حموضة

الحموضة في المحيطات على مدى فترة  

طويلة، عادة ما تكون لعقود أو أكثر، والذي  

ينتج بشكل أساسي عن امتصاص ثاني  

 .أكسيد الكربون من الغالف الجوي

مالحظات  الجمع   يتم قياس المؤشر من خالل

متعددة في شكل نقاط بيانات فردية، اللتقاط  ال

ضة المحيطات. إما يتم قياس التباين في حمو

نقاط البيانات الفردية الخاصة باألس  

الهيدروجيني مباشرة أو يمكن حسابها بناًء على  

بيانات الثنين من معلمات الكربونات األخرى،  

 pCO2 و  DIC (CT) و  TA (AT) وهي

Tier II 

14.4.1 

نسبة األرصدة السمكية  

الموجودة ضمن  

المستويات المستدامة  

 بيولوجياً 

المؤشر يقيس نسبة األرصدة السمكية  

ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا 

من مصائد 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  

البيانات نموذج ديناميت السكان. بعد   مالئمة

االنتهاء من تقييم المخزون لجميع المخزونات  

المعنية، يتم حساب األرصدة السمكية التي  

تتمتع بوفرة أو أعلى من المستوى المرتبط  

بالحد األقصى المستدام للغلة، على أنها  

 مستدامة بيولوجًيا. وتعتبر ضمن الصيد المفرط. 

Tier I 

14.5.1 
ق المناطق المحمية  نطا

 مقابل المناطق البحرية 

يعمل المؤشر على تغطية نطاق المناطق  

المحمية مقابل المناطق البحرية إلظهار  

االتجاهات الزمنية لها في متوسط  

النسبة المئوية لكل موقع مهم للتنوع 

البيولوجي البحري التي تغطيها المناطق  

 المحمية المعينة.

المؤشر من البيانات المستمدة  يتم حساب هذا 

من التداخل المكاني بين المضلعات الرقمية  

للمناطق المحمية من قاعدة البيانات العالمية 

 IUCN & UNEP-WCMCللمناطق المحمية )

( والمضلعات الرقمية لمناطق التنوع 2017

 البيولوجي الرئيسية البحرية. 

Tier I 
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 وطريقة الحسابالتي تم قياسها الخامس عشر  مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

15.1.1 
مساحة الغابات كنسبة من  

 مجموع مساحة اليابسة 

مساحة الغابات كنسبة من إجمالي  

 مساحة األرض. 

]منطقة الغابات )السنة المرجعية( ÷ مساحة  

 100([ × 2015األرض )
Tier I 

15.1.2 

نسبة المواقع الهامة للتنوع  

البيولوجي لليابسة والمياه  

العذبة التي تشملها  

المناطق المحمية، بحسب  

 نوع النظام اإليكولوجي 

النسبة المئوية لكل موقع  متوسط 

مهم لألرض والتنوع البيولوجي للمياه 

العذبة، التي تغطيها مناطق محمية  

 محددة. 

بيانات مشتقة من  يتم حساب هذا المؤشر من 

تداخل مكاني بين المضلعات الرقمية للمناطق 

المحمية والمضلعات الرقمية لمناطق التنوع  

البيولوجي الرئيسية في المياه العذبة واألرضية.  

يتم حساب قيمة المؤشر في نقطة زمنية 

محددة، بناًء على بيانات حول سنة إنشاء المناطق 

ت العالمية المحمية المسجلة في قاعدة البيانا

للمناطق المحمية، كنسبة مئوية من كل منطقة  

رئيسية للتنوع البيولوجي معترف بها حاليًا أنها  

 تغطيها المناطق المحمية. 

Tier I 

15.3.1 
نسبة األراضي المتدهورة  

 إلى مجموع مساحة اليابسة 

هو مقياس كمي متدهور / غير  

متدهور يعتمد على تحليل البيانات 

المتوفرة لثالثة مؤشرات فرعية يتم  

 التحقق منها وذكرها للسلطات الوطنية

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑖,𝑛 =  ∑ 𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛 +  𝐴𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛

𝑛

𝑖=1
 

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑖,𝑛  هي المساحة الكلية المتدهورة لنوع :

 . )هكتار(nفي سنة المراقبة  iالغطاء األرضي 

𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛  هي المنطقة المحددة بأنها متدهورة في :

للمؤشرات   1OAOسنة المراقبة الحالية التي تلي تقييم  

 الفرعية.

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛  هي المنطقة التي تم تعريفها في :

السابق على أنها متدهورة والتي ال تزال متدهورة في  

للمؤشرات  1OAOسنة المراقبة التي تلي تقييم 

 الفرعية. )هكتار( 

Tier I 
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رقم  

 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر  المؤشر 
طبقة  

 المؤشر 

15.4.2 
مؤشر الغطاء األخضر  

 للجبال 

التغيرات في الغطاء يهدف إلى قياس 

النباتي األخضر في المناطق الجبلية، من  

 أجل رصد التقدم في الهدف الجبلي. 

ينتج هذا المؤشر عن تجاور بيانات الغطاء 

 Collectاألرضي المستخرجة من أداة )

Earth والخريطة العالمية للجبال التي )

أنتجتها منظمة األغذية والزراعة، وهي أداة  

لمصدر تتيح تجميع  مجانية ومفتوحة ا

لمجموعة   Google Earthالبيانات عبر 

 متنوعة من األغراض. 

Tier I 

15.7.1 

نسبة الحياة البرية التي تم  

بطريقة غير   بها  االتجار

 مشروعة

نصيب جميع التجارة في الحياة البرية الغير  

 قانونية 

]قيمة التجارة غير المشروعة ÷ )قيمة التجارة  

 التجارة غير المشروعة[القانونية + قيمة 
Tier II 

15.a.1 

المساعدة اإلنمائية  

الرسمية والنفقات العامة  

الموجهة لحفظ التنوع  

البيولوجي والنظم  

اإليكولوجية واستخدامها  

 استخدامًا ُمستدام 

المدفوعات اإلجمالية إلجمالي  

المساعدات اإلنمائية الرسمية من جميع  

 المانحين للتنوع البيولوجي. 

مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية  

الرسمية من جميع المانحين إلى البلدان  

النامية التي لديها التنوع البيولوجي  

 كمصدر رئيسي أو هدف مهم. 

Tier I 

Tier III 

15.b.1 

المساعدة اإلنمائية  

الرسمية والنفقات العامة  

الموجهة لحفظ التنوع  

البيولوجي والنظم  

واستخدامها  اإليكولوجية 

 استخدامًا ُمستدام 

 ( a.1.15لمؤشر السابق )ل مكرر ( a.1.15لمؤشر السابق )ل مكرر
Tier I 

Tier III 
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 وطريقة الحسابالتي تم قياسها السادس عشر مؤشرات الهدف 

 

 

 

 

 

 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

16.1.1 

عدد ضحايا القتل العمد لكل  

من السكان حسب   100,000

 والعمر( الجنس،)

ف المؤشر بأنه إجمالي عدد   ُيعرَّ

ضحايا جرائم القتل العمد مقسوًما  

على مجموع السكان، وُيعبر عنه لكل  

ف القتل   100,000 من السكان. ُيعرَّ

العمد بأنه الوفاة غير شرعية التي  

ُيلحق بها شخص بنية التسبب في  

 الوفاة أو اإلصابة الخطيرة 

جمالي السكان لكل إ ضحايا القتل العمل من عدد 

100,000 

Tier I 

16.3.2 

نسبة المحتجزون غير المحكوم  

عليهم بعد من إجمالي عدد  

 السجناء

اإلجمالي لألشخاص المحتجزين  العدد  

بعد،   عليهم  الحكم  يتم  لم  الذين 

إجمالي من  مئوية    عدد   كنسبة 

 ، في تاريخ محدد. السجناء

الذين لم يتم   إجمالي عدد األشخاص المحتجزين 

  عدد  الحكم عليهم بعد مقسوًما على إجمالي

 السجناء.

Tier I 

16.4.2 

نسبة ما تم ضبطه من أسلحة  

واقتفاء أثره من  وما تم تقييده 

أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة،  

وفقًا للمعايير الدولية 

 والصكوك القانونية 

نسبة األسلحة المضبوطة أو التي  

تم العثور عليها أو التي تم تسليمها 

والتي تم تتبع أو تحديد أصل أو  

سياق غير قانوني من قبل سلطة  

 . مختصة تمشيا مع الصكوك الدولية

نسبة ما تم ضبطه من أسلحة وما تم تقييده  

واقتفاء أثره من أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة،  

 جمالي قضايا االسلحة إمن 

Tier II 

16.6.1 

النفقات الحكومية االساسية  

كنسبة من الميزانية المعتمدة،  

حسب القطاع )أو رموز  

 الميزانية أو ما شابه( 

يقيس هذا المؤشر مدى كمية  

انعكاس إجمالي نفقات الميزانية  

المجمعة والمعتمدة من األصل، كما  

هو معرف في وثائق الميزانية  

 الحكومية والتقارير المالية. 

يتم وضع مقياس البلد بشكل منفصل على  

وفًقا   A  ،B  ،C ،Dمقاييس ترتيبية من أربع نقاط: 

 لمعايير دقيقة. 

Tier II 
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رقم  

 المؤشر 
 طريقة الحساب التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

16.9.1 

نسبة األطفال دون سن  

الخامسة الذين سجلت  

والدتهم لدى السجل المدنية،  

 حسب العمر 

نسبة األطفال دون سن الخامسة  

الذين تم تسجيل والدتهم لدى هيئة  

 مدنية. 

عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يتم تسجيل  

والدتهم لدى الهيئات المدنية الوطنية ذات الصلة  

مقسوًما على العدد اإلجمالي لألطفال دون سن  

 . 100الخامسة في عدد السكان مضروًبا في 

Tier I 

16.a.1 

وجود مؤسسات وطنية  

مستقلة لحقوق اإلنسان وفقًا  

 باريس لمبادئ )لمعاهدات( 

يقيس المؤشر امتثال المؤسسات  

الوطنية لحقوق اإلنسان الحالية  

للمبادئ فيما يتعلق بحالة  

المؤسسات الوطنية )مبادئ  

 باريس(، 

يتم حساب المؤشر كتصنيف االعتماد، وبالتحديد  

A ،B   أوC  من المؤسسة الوطنية لحقوق ،

 اإلنسان. 

A .االمتثال لمبادئ باريس = 

B المراقب، ال يمتثل بالكامل لمبادئ باريس  = حالة

 أو عدم كفاية المعلومات المقدمة التخاذ قرار. 

C .عدم االمتثال لمبادئ باريس = 

Tier I 
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 وطريقة الحساب التي تم قياسها السابع عشر  مؤشرات الهدف 

 

رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

17.1.1 

إجمالي اإليرادات الحكومية  

كنسبة من الناتج المحلي  

 اإلجمالي، حسب المصدر 

هو مؤشر مالي لتقييم استدامة  

األنشطة المالية. الوحدات الحكومية  

العامة لديها أربعة أنواع رئيسية من  

اإليرادات، وهي الضرائب، المساهمات 

 االجتماعية، المنح، اإليرادات األخرى. 

باستخدام سلسلة أساسية  يتم اشتقاق المؤشر  

. يتم جمع سلسلة GFSإلعداد إطار تقارير 

التي تحتفظ بها إدارة إحصاءات   GFSإحصاءات 

من    1صندوق النقد الدولي في الجدول 

االستبيان السنوي المعياري للبيانات. إجمالي  

هي عبارة عن مجموع للقيود الفردية   GFSإيرادات 

لتدفقات  والعناصر في هذه الفئة الخاصة من ا

والسماح بترتيب هذه البيانات بطريقة يمكن  

 إدارتها وتحليها 

Tier I 

17.3.1 

االستثمارات األجنبية  

( والمساعدة  FDIالمباشرة )

اإلنمائية الرسمية والتعاون  

فيما بين بلدان الجنوب  

كنسبة من إجمالي الميزانية  

 المحلية

قسم المساعدات اإلنمائية الرسمية:  

 المساعدة اإلنمائية الرسمية. إنفاق 

 Tier I ال يوجد 

17.3.2 

حجم التحويالت المالية  

)بدوالرات الواليات المتحدة(  

كنسبة من مجموع الناتج  

 المحلي اإلجمالي 

الحواالت الشخصية المستلمة كنسبة  

من الناتج المحلي اإلجمالي هي تدفق  

الحواالت الشخصية التي يتم التعبير  

مئوية من الناتج المحلي  عنها كنسبة 

 (.GDPاإلجمالي )

التحويالت الشخصية هي مجموع اثنين من البنود  

المحددة في الطبعة السادسة من دليل ميزان  

المدفوعات الخاص بصندوق النقد الدولي.  

تستخدم بيانات الناتج المحلي اإلجمالي،  

المستمدة من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية 

بنك الدولي، للتعبير عن المؤشر  العالمية التابعة لل

 كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

Tier I 
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رقم  

 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر  المؤشر 
طبقة  

 المؤشر 

17.4.1 
تكاليف خدمة الدين كنسبة  

 من صادرات السلع والخدمات

خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع 

لخدمات والخدمات هي النسبة المئوية 

الديون )مبدأ وفائدة المدفوعات(  

لصادرات السلع والخدمات. تشير خدمات 

الديون المشمولة في هذا المؤشر إلى  

 الدين العام والمضمون من ِقبل الحكومة. 

يقوم البنك الدولي بتجميع بيانات الدين  

الخارجي العام والمضمون من ِقبل الحكومة  

المدينين بناًء على دليل نظام التسجيل عن 

 الصادر عن البنك الدولي. 

 

Tier I 

17.6.1 

االشتراكات في اإلنترنت  

السلكي ذو النطاق العريض  

من السكان، بحسب  100لكل 

 بالسرعة

يشير إلى عدد االشتراكات في اإلنترنت 

العام السلكي ذو النطاق العريض،  

 مقسومًا على سرعة التنزيل المعلن عنها.

الدولي لالتصاالت بتجميع  يقوم االتحاد 

بيانات هذا المؤشر من خالل استبيان سنوي  

من الهيئات التنظيمية الوطنية أو وزارات 

(، ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

الذين يقومون بجمع البيانات من مقدمي  

 خدمات اإلنترنت الوطنيين. 

Tier I 

17.8.1 
نسبة األفراد الذين  

 اإلنترنت يستخدمون 

نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت 

 من أي مكان في الثالثة األشهر األخيرة. 

)العدد اإلجمالي لألفراد الذين يستخدمون  

االنترنت في الثالثة األشهر األخيرة داخل  

منطقة معينة )من أي مكان( ÷ العدد  

 اإلجمالي لألفراد داخل المنطقة( 

Tier I 

17.14.1 

البلدان التي لديها آليات  عدد 

لتعزيز اتساق السياسات  

 للتنمية المستدامة 

 ال تزال منهجية المؤشر قيد التطوير  
آليات لتعزيز اتساق  هل يوجد لدى الدولة 

 تنمية المستدامةالسياسات 

Tier III 

17.18.2 

هل يوجد لدى الدولة  

تشريعات إحصائية وطنية  

والتي تتقيد بالمبادئ  

األساسية لإلحصاءات  

 الرسمية

يشير المؤشر إلى عدد البلدان التي لديها  

بالمبادئ   تلتزم  وطنية  إحصائية  تشريعات 

الرسمية.  لإلحصاءات  عدد  أي    األساسية 

يحترم   إحصائي  تشريع  لديها  التي  البلدان 

 . UNFOPمبادئ 

هل يوجد لدى الدولة تشريعات إحصائية  

سية  وطنية والتي تتقيد بالمبادئ األسا

 لإلحصاءات الرسمية 

Tier I 

17.18.3 

يوجد لدى الدولة خطة   هل

إحصائية وطنية كاملة  

التمويل ويجري تنفيذها،  

 بحسب مصدر التمويل؟

  التي  البلدان على عدد  المؤشر يستند

 بالكامل ممولة وطنية إحصائية خطة لديها

 التنفيذ  وقيد

يوجد لدى الدولة خطة إحصائية وطنية  هل

 كاملة

Tier I 
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رقم  

 المؤشر 
 حسابطريقة ال التعريف  المؤشر 

طبقة  

 المؤشر 

17.19.2 

التي 2 الدول  أجرت    )أ(  نسبة 

تعداد سكاني وإسكاني واحد  

السنوات   خالل  األقل  على 

الماضية حققت  ،  العشر  )ب( 

تسجيل    %100نسبة   من 

و   لتسجيل    %80المواليد 

 الوفيات

 

 أجرت  التي  البلدان نسبة  المؤشر يتتبع

  األقل على  واحد  وإسكان  سكان تعداد

 . الماضية العشر  السنوات  خالل

  ىواحدا عل جرت تعدادا أ)أ( هل المملكة 

األقل للسكان والمساكن في السنوات 

  100العشر الماضية؟  )ب( هل حققت نسبة 

% في تسجيل  80% في تسجيل المواليد و 

 الوفيات؟

Tier I 
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