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 المالحـــق
 

 : القضاء على الفقر1الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 املؤشر

 نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي حسب الجنس والعمر واملوقع الجغرافي )حضر /  ريف(1-1-1

 حسب النوع

 - - - - %18.5 ذكر

 - - - - %19.1 انثى

 حسب الحالة الحضرية

 - - - - %6.8 حضر

 - - - - %24.0 ريف

 الفئات العمرية

0-15 22.3% - - - - 

16-29 14.7% - - - - 

30-49 17.6% - - - - 

50-46 15.7% - - - - 

+65 17.6% - - - - 

اقعين  تحت  30.55 30.2 29.8 24.3 18.8 $1.9خط الفقر العاملي نسبة السكان الو

 نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني حسب الجنس والعمر والحالة الحضرية )حضر/ ريف( 1-2-1

 2014نسبة الفقر في الريف والحضر عام 

 - - - - 23.9 حضر

 - - - - 59.2 ريف

 - - - - 48.6 اجمالي

 2014الرجال والنساء عام نسبة الفقر بين 

 - - - - 48.5 نساء

 - - - - 48.6 رجال

 - - - - 48.6 اجمالي

اقعين تحت خط الفقر الوطني  %78.8 %77.9 %76.9 - %48.6 نسبة الفقراء الو

 نسبة الرجال والنساء واالطفال من جميع االعمار الذين يعانون الفقر بجميع ابعاده وفقا للتعاريف الوطنية1-2-2

 46.3 40.7 35.1 29.5 23.9 نسبة االسر التي تعاني من الفقر بجميع ابعاده

 أ اجمالي الخسائر االقتصادية الناتجة عن الحروب/النزاعات-1-5-2

 2,900.0 4,150 5,075.0 - - ريال / للدوالر الواحد( 250اجمالي الخسائر االقتصادية مليار ريال ) سعر الصرف 

 نسبة مجموع االنفاق الحكومي على الخدمات االساسية )التعليم والصحة والحماية االجتماعية ( 2.أ.1

نسبة االنفاق الحكومي على الخدمات االساسية )التعليم ,الصحة ,الحماية االجتماعية( من 

 اجمالي النفقات الحكومية
43.91 23.52 18.53 7.56 5.38 

 

 م.2018-2016الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية  املصدر :

 

 : القضاء على الجوع2الهدف 

 2018 2017 2016 2015 2014 املؤشر

 %39.7 %36.1 %35.0 - - معدل انتشار نقص التغذية )الجوع ( للسكان اليمنيين 2-1-1

انتشار انعدام االمن الغذائي املعتدل والحاد بين السكان, استنادا الى مقياس املعاناة من  2-1-2

 (FIESانعدام االمن الغذائي)
41.10% 48.30% 51.00% 60.00% 67.00% 

نقطة من االنحراف املعياري عن  2 -بالنسبة للعمر > معدل انتشار توقف النمو ) الطول 2-2-1

 متوسط معايير النمو الطفل ملنظمة الصحة العاملية ( بين االطفال دون سن الخامسة
- - 46.5% 46.5% 46.4% 
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نقطة من االنحراف  2-او >2معدل انتشار سوء التغذية ) الوزن بالنسبة للطول <+2-2-2

لطفل ملنظمة الصحة العاملية ( بين االطفال دون سن املعياري عن متوسط معايير نمو ا

 الخامسة, مصنفين حسب النوع ) الهزال(

- - 16.3% 16.3% 16.4% 

 73.3 74.6 75.2 80.7 93.1 نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة 2-4-1

 1,453 1,453 1,453 1,453 1,453 االراض ي الصالحة للزراعة )بأالف هكتار(

 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 متوسط نصيب الفرد من املساحة املزروعة ) هكتار/فرد(

 0.78 0.75 0.81 1.24 2.28 استخدام املبيدات الزراعية )لكل هكتار من االراض ي الزراعية( )كجم/هكتار(

 م.2018-2016الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية  املصدر :

 

 : طاقة نظيفة ومستدامة وبأسعار معقولة7الهدف 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 املؤشر

 نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء7-1-1

 - - - - 55.44 53.73 52.41 نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء الحكومية

 %0.06 %0.06 %0.09 %0.08 %0.08 - - الصادر كنسبة من الناتج املحلي االجمالي  (FDIاالستثمار االجنبي املباشر )

 %1.71 %1.84 %1.85 %2.08 %5.30 - - الوارد كنسبة من الناتج املحلي االجمالي  (FDIاالستثمار االجنبي املباشر )

 %3.61 %5.87 %9.01 %9.68 %4.73 - - الحساب الجاري كنسبة من الناتج املحلي االجمالي

 15.02 15.50 15.41 16.73 16.31 - - نسبة االستثمار الى الناتج املحلي االجمالي باألسعار الجارية

 م.2018-2016الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية  املصدر :

 

 : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 املؤشر

 معدل النمو السنوي للناتج املحلي االجمالي8-1-1

 1.35- 9.96- 14.61- 30.46- 10.61- السنوي  معدل النمو االقتصادي

 5.63- 10.53- 24.48- 28.78- 13.30- معدل النمو السنوي للناتج املحلي االجمالي الحقيقي لكل شخص عامل 8-2-1

 معدل البطالة حسب الجنس 8-5-2

 %29.9 %31.9 %33.8 %22.10 %13.50 البطالة العام

 %29.0 %30.9 %32.9 %21.10 %12.30 ذكور 

 %40.5 %42.7 %43.5 %33.60 %26.10 اناث

 سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب 24سنة و  15نسبة الشباب )الذين تتراوح اعمارهم بين  8-6-1

 سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب 24سنة و  15نسبة الشباب )الذين تتراوح اعمارهم بين  1

 - - - - 22.1 ذكور 

 - - - - 69.7 اناث

 - - - - 44.8 اجمالي

 ( سنة املنخرطين في سوق العمل بحسب الجنس والفئات العمرية17-5نسبة االطفال بين ) 8-7-1

نسبة االطفال املنخرطين في سوق العمل بحسب الجنس والفئات العمرية )مسح عمالة 

 (2010االطفال 
 سنة 17-15 سنة 14-12 سنة 11-5 سنة5-17

 39.1 28.5 11.0 21.0 املجموع

 44.8 28.7 9.8 21.7 ذكور 

 32.2 28.3 12.3 20.1 اناث

 شخص بالغ 100.000أعدد املصارف التجارية لكل -8-10-1

 - 3 3 3 3 البنوك التخصيصية

 - 4 4 4 4 البنوك االسالمية

 - 11 11 11 11 البنوك التجارية

 1,002 - - 1,322 1510 شخص بالغ 100.000ب عدد اجهزة الصراف االلي لكل -8-10-1

 سنة فاكثر( الذين لهم حساب مصرفي او حساب في مؤسسة مالية اخرى  15نسبة البالغين ) 8-10-2

 3,384 3,367 2,371 - - عدد البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية )باآللف حساب مصرفي(

 %19.6 %20.1 %14.6 - - حساب مصرفي(نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية )باآللف 
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 142.0 148 153 158  متوسط الدخل السنوي الفردي بآالف الريال

 5,731 5,190 5,317 5,729 7,140 الناتج املحلي االجمالي )مليار ريال(

 5,712 5,161 5,295 5,819 6,821 الناتج القومي االجمالي )مليار ريال(

 182,177 176,460 182,177 214,668 267,962 االجمالي بسعر السوق نصيب الفرد من الناتج املحل 

 معدل النشاط االقتصادي في قوة العمل حسب الجنس

 %29.4 %29.6 %29.8 %30.80 %36.30 معدل املشاركة العام

 %53.1 %53.50 %54.0 %56 %65.40 معدل مشاركة الذكور 

 %4.9 %5.0 %5.0 %5.10 %6 معدل مشاركة االناث

 %76.50 %76.80 %77.40 %78.00 %78.80 نسبة االعالة العمرية

 نسبة العمالة بالقطاع الزراعي حسب الجنس

 %28.6 %28.6 %28.6 %28.60 %28.60 االجمالي

 %26.8 %26.8 %26.8 %26.80 %26.80 الذكور 

 %51.2 %51.2 %51.2 %51.20 %51.20 االناث

 %48 %40 %30 - - معدل التضخم في اسعار املستهلكين

 %102.25 %102.65 %94.58 %69.29 %44.54 الدين العام كنسبة من الناتج املحلي االجمالي

 م.2018-2016املصدر : الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية 

 

 والهياكل االساسية: الصناعة واالبتكار 9الهدف 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 املؤشر

 %10.79 %11.22 %11.18 %9.97 %8.23 - القيمة املضافة من الصناعة التحويلية كنسبة من الناتج املحلي االجمالي للفرد 9-2-1

 5.5 5.5 5.5 - - - نسبة العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من مجموع العمالة 9-2-2

النسبة املئوية لحصة الصناعات الصغيرة الحجم في مجموع القيمة املضافة من  9-3-1

 الصناعات
- 32.30% 32.50% 32.50% 34.00% 35.51% 

 15,400 14,220 12,320 11,150 22,440 - كمية انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون )كيلو طن( 9-4-1

 لكل مليون نسمةالباحثون )املكلفون بدوام كامل( 9-5-2

 31 27 27 27 24 22 الباحثون  فقط)املكلفون بدوام كامل( لكل مليون نسمة

الباحثين والفنيين واملوظفين العاملين في مجال البحث والتطوير) املكلفون بدوام كامل( لكل 

 مليون نسمة
635 692 779 787 792 914 

 شخصأ عدد براءات االختراع للمقيمين لكل مليون -9-5-2

 1.76 0.53 0.58 0.18 1.12 1.7 نسبة اعداد براءة االختراع للمقيمين لكل مليون شخص

 م.2018-2016املصدر : الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية 

 

 ومجتمعات محلية مستدامة ن: مد11الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 املؤشر

نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في احياء فقيرة او مستوطنات غير رسمية او مساكن غير  11-1-1

 مالئمة
- 64% - - - - 

 - - - - %36 - السكان الذين يعيشون في احياء فقيرة

 نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام و يجري تفريغها نهائيا على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة  للمدن 11-6-1

 1,786 1,751 1,683 1,649 1,622 1,581 كمية النفايات التي تجمع بانتظام ) الف طن(

 م.2018-2016الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية  املصدر :
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 : العمل املناخي13الهدف

 2014 2013 2012 2011 املؤشر

زز القدرة على التأقلم مع املناخ عدد البلدان التي ابلغت عن وضع او تفعيل سياسة /استراتيجية /خطة متكاملة تزيد قدرت على التكيف مع االثار الضارة لتغير املناخ و تع 13-2-1

ك وضع خطط تكيف وطنية و تقديم مساهمة محددة على الصعيد الوطني و بالغات والتنمية القائمة على انبعاثات غازات الدفيئة املنخفضة على نحو ال يهدد انتاج االغذية بما في ذل

 وطنية

 1,981.0 2,233.7 1,975.4 1,457.7 األوزون ) طن متري (املواد املستنفدة لطبقة 

 م.2018-2016الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية  املصدر :

 

 : الحياه تحت املاء14الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 املؤشر

 نطاق املناطق املحمية مقابل املناطق البحرية 14-5-1

 1.4 1.4 1.4 - - 1.4 1.3 املحمية من املساحة الكليةنسبة املناطق 

 أ الصيد السنوي لألسماك-14-6-1

 22,071 31,210 21,197 12,492 195,370 217,896 230,516 كمية الصيد السنوي لألسماك )طن(

 م.2018-2016الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية  املصدر :

 

 : الحياه في البر15الهدف

 2018 2017 2016 2012 2007 2002 املؤشر

 نسبة االراض ي املتدهورة الى مجموع املساحة اليابسة 15-3-1

 24.2 24.1 24.1 23.9 23.7 23.5 املتأثرة بالتصحر )االراض ي املتدهورة( الى مجموع مساحة اليابسةنسبة االراض ي 

 م.2018-2016املصدر : الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية 

 

 

 االهداف: عقد الشراكات لتحقيق 17الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 املؤشر

 16.74 16.77 16.9 18.2 27.78 اجمالي االيرادات الحكومية كنسبة من الناتج املحلي االجمالي بحسب املصدر

 487 413 528 474 586 نسبة امليزانية املحلية املمولة من الضرائب املحلية )مليار ريال( 17-1-2

 %24.90 %23.30 %25.40 %12.63 %14.40 حجم التحويالت النقدية ) بالدوالر االمريكي( كنسبة من الناتج املحلي االجمالي 17-3-2

 نسبة االفراد الذين يستخدمون االنترنت 17-8-1

 25.8 26.72 24.58 24.09 22.55 شخص من السكان 100عدد مستخدمي االنترنت لكل 

 46.17 46.37 41.39 35.65 72.15 والواردات من الناتج املحلي االجمالينسبة الصادرات 

 %15.19 %15.61 %15.88 %16.25 %16.31 اجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج املحلي االجمالي

 139 135 133 142 142 مؤشر التنافسية الدولية

 م.2018-2016الجهاز املركزي لإلحصاء, صندوق األمم املتحدة للسكان, مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية  املصدر :
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                القضاء على الفقر                                                                                1

 املؤشر
املستهدف 

 العاملي

متوسط الدول 

 العربية

متوسط 

 العالم

 للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األ 1-2
ً
 20 30قل, بحلول عامتخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا

 للتعاريف الوطنيةنسبة الرجال, والنساء, واألطفال من جميع األعمار الذين  1-2-2
ً
  - -   - يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا

م وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها, وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والض 1-3
ُ
ظ
ُ
 2030عفاء بحلول عام استحداث ن

م 1-3-1
ُ
ظ

ُ
للحماية االجتماعية, بحسب الجنس, وبحسب الفئات السكانية, كاألطفال, والعاطلين  نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/ ن

ين, واألشخاص ذوي اإلعاقة, والحوامل, واألطفال حديثي الوالدة, وضحايا إصابات العمل, والفقراء, والضعفاء
ّ
    عن العمل, واملسن

  ( نسبة السكان الذين تشملهم برامج املساعدة االجتماعية) 31.10 %40.80 100 بالنسبة املئوية% 

 ) 9.30 %10.10 20 الخمس االفقر من السكان الذين تشملهم برامج املساعدة االجتماعية ) بالنسبة املئوية من مجموع السكان% 

ع جميع الرجال والنساء, وال سيما الفقراء والضعفاء منهم, بنفس الحقوق في الحصول على املوارد  1-4
ّ
االقتصادية, وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية, وعلى حّق امتالك األراض ي ضمان تمت

قة بأشكال امللكية األخرى, وبامليراث, وبالحصول على املوارد الطبيعية, والتكنولوجيا الجديدة
ّ
غر, املالئمة, والخدمات املالية, بما في ذلك التمويل املتناهي الص والتصّرف فيها وغيره من الحقوق املتعل

 2030بحلول عام 

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

, و)ب( يعتبرون  1-4-2
ً
نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة األرض, و)أ( لديهم مستندات ُمعتَرف بها قانونا

 مضمونة, بحسب الجنس ونوع الحيازةحقوقهم في األرض 
-   - -  

رها بالظواهر املتطّرفة املتصلة باملناخ وغيرها من الهّزات 1-5
ّ
 2030والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود, والحّد من تعّرضها وتأث

 مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  1-5-3
ً
عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 2030-2015للفترة
-   - -  

 مع االستراتيجيات  1-5-4
ً
الوطنية للحد من نسبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 مخاطر الكوارث
-   - -  

, بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنّبؤ بها من  أ كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنّوعة, بما في ذلك عن طريق التعاون اإلنمائي املعّزز, من أجل تزويد البلدان النامية, وال سيما-1
ً
أقل البلدان نموا

 والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعادهأجل تنفيذ البرامج 

 لبرامج الحد من الفقر 1-أ-1
ً
 التي تخصصها الحكومة مباشرة

ً
  - -   - نسبة املوارد املولدة محليا

 لبرامج الحد  3-أ-1
ً
ص مباشرة خصَّ

ُ
افدة التي ال تستتبع اقتراض ديون, والتي ت  املجموع اإلجمالي للمنح والتدفقات الو

ً
من الفقر محسوبا

 كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي
-   - -  

لمنظور الجنساني, من أجل تسريع وتيرة االستثمار في اإلجراءات ب وضع أطر سياساتية سليمة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي, استنادا إلى استراتيجيات إنمائية مراعية ملصالح الفقراء ومراعية ل-1

 القضاء على الفقر الرامية إلى

  - -   - نسبة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي واملتكرر املخصص للقطاعات التي تفيد املرأة والفقراء والفئات الضعيفة على نحو غير متناسب 1-ب-1

 ,  االسكوا.2020البيانات الواردة في هذا الجدول من  التقرير العربي للتنمية املستدامة 

 

 القضاء التام على الجوع                                                                                           2

 املؤشر
املستهدف 

 العاملي

متوسط الدول 

 العربية

متوسط 

 العالم

ي طوال العام بحلول عام  القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع, وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة, بمن فيهم 2-1
ّ
 2030الرّضع, على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذ

 إلى مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي 2-1-2
ً
  - -   - معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط السكان, استنادا

أفراد الشعوب األصلّية واملزارعون األسرّيون والرعاة والصيّ  2-3 ادون, بما في ذلك من خالل ضمان األمن واملساواة في حصولهم مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية, وال سيما النساء و

ية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية, بحلول على األراض ي وعلى موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف والخدمات املال

 2030عام 

  - -   - حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم املؤّسسة الزراعية/الرعوية/الحرجية 2-3-1

  - -   - من حيث االنتماء إلى الشعوب األصلية متوسط دخل صغار منتجي األغذية, بحسب الجنس والوضع 2-3-2

م إنتاج غذائي مستدامة, وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية واملحاصيل, وتساعد على الحفاظ على ال2-4
ُ
ظ
ُ
م اإليكولوجية, وتعزز القدرة على التكّيف مع تغّير املناخ ضمان وجود ن

ُ
ظ
ُّ
ن

ن تدريجيا نوعية األراض ي والتربة, بحلول عام وعلى مواجهة أحوال   2030الطقس الشديدة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث, وتحّسِّ

 - - - نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة 2-4-1

دار إدارة سليمة عالحفاظ على التنّوع الجيني للبذور والنباتات املزروعة والحيوانات  2-5
ُ
صل بها من األنواع البرّية, بما في ذلك من خال بنوك البذور والنباتات املتنّوعة التي ت

ّ
لى كل الداجنة واألليفة وما يت

صل بها من مع
ّ
, بحلول من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي, وضمان الوصول إليها وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الجينّية وما يت

ً
فق عليه دوليا

ّ
ارف تقليدّية بعدل وإنصاف على النحو املت

2020عام   

افق للحفظ على املدى املتوسط أو الطويل )باملاليين( 2-5-1  4.34974 0.11461 - عدد املوارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة املودعة في مر

ف 2-5-2
ّ
صن

ُ
  - -   - على أنها معرضة للخطر, أو غير معرضة للخطر, أو تقف عند مستوى غير معروف لخطر انقراضها نسبة السالالت املحلية التي ت



 

 

6 

6 

الجينات الحيوانية والنباتية من زراعي, وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك أ زيادة االستثمار, بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي املعّزز, في البنى التحتية الريفية, وفي البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد ال-2

 
ً
 أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية, وال سيما في أقل البلدان نموا

 0.56 0.28 - مؤشر التوجه في املجال الزراعي للنفقات الحكومية 1-أ-2

العاملية, بما في ذلك عن طريق اإللغاء املوازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية, وجميع تدابير التصدير ذات األثر ب منع القيود املفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية -2

 املماثل, وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلنمائية

  - -   - إعانات الصادرات الزراعية 1-ب-2

ومشتقاتها, وتيسير الحصول على املعلومات عن األسواق في الوقت املناسب, بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية, وذلك للمساعدة على ج اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية -2

 الحد من شّدة تقلب أسعارها

  - -   - مؤشر مفارقات أسعار األغذية 1-ج-2

 ,  االسكوا.2020العربي للتنمية املستدامة  البيانات الواردة في هذا الجدول من  التقرير 

 

 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة                                                                                           7

 املستهدف العاملي املؤشر
متوسط الدول 

 العربية
 متوسط العالم

قة بالطاقة املتجّددة, , 7
ّ
والكفاءة في استخدام الطاقة, وتكنولوجيا الوقود األحفوري املتقّدمة .أ. تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول  بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة, بما  في ذلك تلك املتعل

 2030قة النظيفة, بحلول عام واألنظف, وتشجيع االستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطا

قات املالية الدولية املوّجهة إلى البلدان النامية لدعم أنشطة البحث والتطوير في مجاالت الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة   1.أ.7
ّ
التدف

م الهجينة
ُ
ظ
ُّ
 املتجّددة, بما في ذلك الن

-   - -  

ة وبخاصة في البلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة .ب.  توسيع نطاق الُبنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة واملستدامة للجميع في البلدان النامي7

 لبرامج الدعم الخاصة بكل منها 
ً
 2030على حدة, بحلول عام النامية, والبلدان النامية غير الساحلية , وفقا

االستثمارات في مجال كفاءة الطاقة كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي ومبلغ االستثمار األجنبي املباشر, في شكل تحويالت   1-ب-7

 مالية, من أجل توفير الهياكل األساسية والتكنولوجيا الالزمة ألغراض التنمية املستدامة
-   - -  

 ,  االسكوا.2020البيانات الواردة في هذا الجدول من  التقرير العربي للتنمية املستدامة 

 

  االقتصاد                                                             العمل الالئق ونمو            8

 املؤشر
املستهدف 

 العاملي

متوسط الدول 

 العربية

متوسط 

 العالم

 في املائة على االقل سنويا في اقل البلدان نموا 7على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية وبخاصة على نمو الناتج امللحي االجمالي بنسبة  الحفاظ 8-1

 معدل النمو السنوي للناتج املحلي االجمالي الحقيقي للفرد الواحد 8-1-1

  معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد )بالنسبة املئوية(ـ املتوسطات الحسابية لخمس سنوات

2013-2017 

- -0.49 3.50 

واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا واالبتكار بما في ذلك من خالل التركيز على القطاعات املتسمة بالقيمة املضافة العالية والقطاعات  تحقيق مستويات اعلى من االنتاجية االقتصادية من خالل التنويع ؛ 8-2

 الكثيفة العمالة

 معدل النمو السنوي في الناتج املحلي االجمالي لكل شخص عامل  8-2-1

  شخص عامل )بالنسبة املئوية(, املتوسطات الحسابية لخمس معدل النمو السنوي للناتج املحلي االجمالي الحقيقي لكل

 2017-2013سنوات

- -0.42 3.49 

يشجع على اضفاء الطابع الرسمي على املشاريع  االبتكار  و تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم االنشطة االنتاجية وفرص العمل الالئق ومباشرة االعمال الحرة والقدرة على االبداع و  8-3

 املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة الحجم ؛ ونموها بما في ذلك من خالل الحصول على الخدمات املالية

  - -   - نسبة العمالة غير الرسمية  في غير العمالة الزراعية, بحسب الجنس  1.3.8

والسعي الى فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي وفقا لالطار العشري للبرامج املتعلقة بأنماط  2030العاملية  في مجال االستهالك واالنتاج ؛تدريجيا حتى عام تحسين الكفاءة في استخدام املوارد  8-4

 االستهالك واالنتاج املستدامة مع اضطالع البلدان املتقدمة النمو بدور الريادة

 - - - األثر املادي, ونصيب الفرد من األثر املادي, ونصيب الناتج املحلي االجمالي من األثر املادي  8-4-1

 2030الالئق لجميع النساء والرجال  بمن فيهم الشباب واالشخاص ذوو االعاقة وتكافؤ االجر لقاء العمل املتكافئ القيمة بحلول عام  تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفير  العمل 8-5

  - -   - متوسط الدخل في الساعة للنساء  والرجال العاملين ؛بحسب الوظيفة والعمر واالشخاص ذوي االعاقة 8-5-1

 الجنس والعمر واالشخاص ذوي اإلعاقةمعدل البطالة, بحسب  8-5-2

  7.0 10.0 5 2017-2013معدل البطالة )بالنسبة املئوية(, املتوسطات الحسابية لخمس سنوات 

 2020الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب  غير امللتحقين بالعمالة او التعليم  أو التدريب بحلول عام  8-6

  - -   - سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب 24سنة و  15نسبة الشباب )الذين تراوح اعمارهم بين  8-6-1

حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل االطفال, بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود, وانهاء عمل  اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وانهاء الرق املعاصر واالتجار بالبشر و ضمان 8-7

 2025االطفال بجميع أشكاله, بحلول عام 
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    سنة واملنخرطين في سوق عمل االطفال وعددهم بحسب الجنس والعمر  17سنوات و 5نسبة االطفال الذين تتراوح اعمارهم بين  8-7-1

 ) 20.7 %7.8 0 نسبة االطفال املنخرطين في النشاط االقتصادي واالعمال املنزلية ) بالنسبة املئوية% 

 10.5 %6.1 0 نسبة االطفال املنخرطين في النشاط االقتصادي% 

 بما فيهم العمال  املهاجرون وبخاصة املهاجرات والعاملون في  الوظائف غير املستقرة حماية حقوق العمل وايجاد بيئات عمل توفر السالمة واالمن لجميع العمال ؛ 8-8

  - -   - التواتر في معدالت اصابات العمل املميتة وغير املميتة, بحسب نوع جنس  املهاجرين ووضعهم 8-8-1

الجماعية( استنادا الى نصوص منظمة العمل الدولية مستوى امتثال البلدان لحقوق العمل )حرية تكوين الجمعيات واملفاوضة  8-8-2

 والتشريعات الوطنية, بحسب الجنس ووضع املهاجرين
-   - -  

 2030وضع سياسات تهدف الى تعزيز السياحة املستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية, بحلول عام  8-9

  - -   - الناتج املحلي االجمالي للسياحة املباشرة كنسبة من  مجموع الناتج املحلي االجمالي ومن  معدل النمو 8-9-1

  - -   - نسبة الوظائف في قطاعات السياحة املستدامة من مجموع الوظائف في  قطاع السياحة 8-9-2

 2020امليثاق العاملي لتوفير فَرص للعمل, الصادر عن منظمة العمل الدولية, بحلول عام ب وضع وتفعيل استراتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ -8

  1-ب-8
ً
وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب, سواء بوصفها استراتيجية قائمة بذاتها أو عنصرا

 من استراتيجية وطنية للتشغيل
-   - -  

 ,  االسكوا.2020البيانات الواردة في هذا الجدول من  التقرير العربي للتنمية املستدامة 

 

        الصناعة واالبتكار والهياكل االسا سية                                                9

 املستهدف العاملي املؤشر
متوسط الدول 

 العربية 
 متوسط العالم

تنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان مع التركيز على تيسير سبل إقامة بنى تحتية جيدة النوعية  وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود, بما في ذلك البنى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود, لدعم ال 9-1

 استفادة الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم املساواة

  - -   - نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة لالستعمال في جميع الفصول  9-1-1

امليسورة التكلفة, وإدماجها في سالسل القيمة  االئتماناتزيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر املشاريع, وال سيما في البلدان النامية, على الخدمات  املالية, بما في ذلك  9-3

 واألسواق

  - -   -  نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة املضافة من الصناعات 9-3-1

, تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد  2030ول عام تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان, وال سيما البلدان النامية, بما في ذلك, بحل 9-5

 لعام والخاص على البحث العلمي والتطويرالعاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص, وزيادة إنفاق القطاعين ا

 %1.73 %0.64 - اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج املحلي االجمالي  9-5-1

 1,267 744 -  العاملون في مجال البحث )بمكافئ الدوام الكامل( لكل مليون نسمة 9-5-2

 ,  االسكوا.2020العربي للتنمية املستدامة  البيانات الواردة في هذا الجدول من  التقرير 

 

 مدن ومجتمعات محلية مستدامة                                                                           11

 املستهدف العاملي  املؤشر
متوسط الدول 

 العربية
 متوسط العالم 

يالء الذين مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة, وتحسين السالمة على الطرق, , وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام, مع إتوفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل  11-1-2

 2030يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن, بحلول 

افر  لهم 11-2-1   - -   - وسائل النقل العام املناسبة, بحسب العمر والجنس  واألشخاص ذوي اإلعاقة. نسبة السكان الذين تتو

 .2030شاركة ومتكامل ومستدام, بحلول عام تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع واملستدام, والقدرة على تخطيط  وإدارة املستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على امل11-3

  - -   - نسبة معدل استهالك األراض ي إلى معدل النمو السكاني. 11-3-1

نسبة املدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة املجتمع املدني على نحو مباشر في تخطيط املناطق الحضرية, ويعمل بانتظام ويدار  11-3-2

 بطريقة ديمقراطية.
-   - -  

 التراث الثقافي والطبيعي العاملي.تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون 11-4

تنفق لصون وحماية وحفظ جميع أصناف التراث  نصيب الفرد من مجموع النفقات )في القطاعين العام والخاص(التي 11-4-1

إقليمي,  ( ومستوى الحكم ) وطني و
ً
الثقافي والطبيعي بحسب نوع التراث ) ثقافي وطبيعي ومختلط, وما يعتبر مركز التراث العاملي تراثا

ت عينية, وتمويل من القطاع ومحلي/بلدي(, ونوع اإلنفاق )إنفاق تشغيلي/ استثمار( ونوع التمويل املقدم من القطاع الخاص )تبرعا

 الخاص غير الربحي وبرامج الرعاية(. 

-   - -  

 .2030بحلول عام  الحد من األثر البيئي السلبي  الفردي للمدن, بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء  وإدارة نفايات البلديات وغيرها,  11-6

 على نحو كاف, من مجموع النفايات الصلبة للمدن, نسبة النفايات الصلبة للمدن,  11-6-1
ُ
التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا

 بحسب املدينة.
-   - -  
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واألشخاص ذوي اإلعاقة, بحلول عام وكبار السن  توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة, آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها, وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال 11-7

2030 

 لالستخدام العام للجميع, بحسب العمر والجنس  11-7-1
ً
متوسط حصة املنطقة السكنية باملدن التي تمثل فضاء مفتوحا

 واألشخاص ذوي اإلعاقة
-   - -  

نسبة ضحايا التحرش البدني أو الجنس ي بحسب العمر, والجنس, ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة, ومكان حدوثة خالل االثني  11-7-2

 السابقة.
ً
 عشر شهرا

-   - -  

 واملناطق الريفية, من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية واإلقليمية.أ دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بين املناطق الحضرية واملناطق املحيطة باملناطق الحضرية -11

إقليمية, وتدمج التوقعات السكانية واالحتياجات من  1-أ-11  إنمائية مدنية و
ً
نسبة السكان الذين يعيشون في املدن التي تنفذ خططا

 املوارد, بحسب املدينة
-   - -  

لكفاءة في استخدام املوارد, , على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد املدن واملستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع, وتخفيف ا2020بحلول عام  ب  العمل-11

دارة الكلية ملخاطر الكوارث على جميع املستويات, بما يتماش ى مع إطار سنداي للحد من مخاطر والتخفيف من تغير املناخ والتكيف معه, والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث, ووضع وتنفيذ اإل 

 2030-2015الكوارث للفترة 

 مع إطار سنداي للحد من مخاطر  1-ب-11
ً
عدد البلدان التي تعتمد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 . 2030-2015الكوارث للفترة 
-   - -  

 مع االستراتيجيات  2-ب-11
ً
نسبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
-   - -  

, بما في ذلك من خالل املساعدة املالية والتقنية, في إقامة املباني املستدامة والقادرة على الصمود باستخدام املو  ج  دعم-11
ً
 ارد املحلية.أقل البلدان نموا

تسمة نسبة الدعم املالي املخصص املقدم إلى أقل البلدان نموا لتشييد وتجديد املباني املستدامة والقادرة على الصمود وامل  1-ج-11

 بالكفاءة في استخدام املوارد باستخدام مواد محلية 
-   - -  

 ,  االسكوا.2020البيانات الواردة في هذا الجدول من  التقرير العربي للتنمية املستدامة 

 

 االستهالك واالنتاج املسؤوالن                                                               12

 املستهدف العاملي املؤشر
متوسط الدول 

 العربية
 متوسط العالم

ملتقدمة النمو دور الريادة, مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان تنفيذ اإلطار العشري للبرامج املتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة, مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان ا      12-1

 وقدراتها. النامية

عدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية لالستهالك واإلنتاج املستدامين أو التي أدمجت تلك الخطط في سياساتها      12-1-1

 الوطنية باعتبارها أولوية أو غاية .
-   - -  

 .2030تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية, بحلول عام      12-2

  - -   - األثر املادي, ونصيب الفرد من األثر املادي, ونصيب الناتج اإلجمالي من األثر املادي.     12-2-1

وسالسل اإلمداد, بما في ذلك خسائر في مراحل اإلنتاج  تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكين بمقدار النصف, والحد من خسائر األغذية    12-3

 .2030ما بعد الحصاد, بحلول عام 

  - -   - مؤشر الخسائر الغذائية العاملية      12-3-1

 لألطر الدولية املتفق عليها, والحد بدرجة       12-4
ً
 للمواد الكيمائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها, وفقا

ً
كبيرة من إطالقها في الهواء واملاء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا

 .2020حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة, بحلول 

  - -   - نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة ونسبة النفايات الخطرة املعالجة, بحسب نوع املعالجة.      12-4-2

 .2030كبيرة من إنتاج النفايات, من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعمال, بحلول عام الحد بدرجة       12-5

  - -   - معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني, وعدد أطنان املواد املعاد تدويرها.        12-5-1

 على اعتماد ممارسات مستدامة, وإدراج معلومات االستدامة في دورة تقديم تقاريرها. تشجيع الشركات, ال سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية,      12-6

  - -   - عدد الشركات التي تنشر تقارير تتعلق باالستدامة.      12-6-1

 للسياسات واألولويات الوطنية.      12-7
ً
 تعزيز ممارسات الشراء العمومي املستدامة, وفقا

  - -   - التي تنفذ السياسات وخطط العمل املتعلقة بالشراء العمومي املستدام. عدد البلدان     12-7-1

افر للناس في كل مكان املعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية املستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام       12-8  .2030ضمان أن تتو

" التعليم من أجل التنمية املستدامة ) بما في ذلك التثقيف بشأن 2" تعليم املواطنة العاملية و "1مدى تعميم مراعاة "      12-8-1

 املناخ( في )أ( السياسات التربوية الوطنية, و )ب( املناهج الدراسية و )ج( تدريب املعلمين و )د( تقييم الطالب.
-   - -  

 نحو تحقيق أنماط االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة.أ     دعم -12
ً
 البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمض ي قدما

كمية الدعم املقدم إلى البلدان النامية في مجالي البحث والتطوير من أجل إرساء أنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة       1-أ-12

.والتكنولوجيا 
ً
 السليمة بيئيا

-   - -  

 دامة.ب      وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات السياحة املستدامة, التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية, في التنمية املست-12

على أدوات رصدها عدد االستراتيجيات أو السياسات وخطط العمل املنفذة في مجال السياحة املستدامة املتفق       1-ب-12

 وتقييمها.
-   - -  

 للظروف الوطنية, بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة ج      ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير املتسمة بالكفاءة والتي تشجع على االستهالك املسرف, عن طريق القضاء على تشوهات األسواق, -12
ً
وفقا

ة, والتقليل إلى أدنى الضارة, حيثما وجدت, إلظهار آثارها البيئية, على أن تراعى في تلك السياسات على نحو كامل االحتياجات والظروف الخاصة للبلدان الناميالضرائب والتخلص بالتدريج من اإلعانات 

 حد من اآلثار الضارة التي قد تنال من تنميتها, وعلى نحو يكفل حماية الفقراء واملجتمعات املحلية املتضررة.
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مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج املحلي اإلجمالي )اإلنتاج واالستهالك( وكنسبة من مجموع النفقات     1-ج-12

 الوطنية على الوقود األحفوري.
-   - -  

 ,  االسكوا.2020البيانات الواردة في هذا الجدول من  التقرير العربي للتنمية املستدامة 

 

  العمل املناخي                                                                           13

 املؤشر
املستهدف 

 العاملي

متوسط الدول 

 العربية

متوسط 

 العالم

 البلدان, وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار.تعزيز املرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية في جميع  13-1

 مع إطار سنداي للحد من مخاطر  13-1-2
ً
عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 2030 -2015الكوارث للفترة 
-   - -  

 مع االستراتيجيات الوطنية نسبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات  13-1-3
ً
محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا

 للحد من مخاطر الكوارث
-   - -  

 ادماج التدابير املتعلقة بتغير املناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني 13-2

عدد البلدان التي أبلغت عن وضع او تفعيل سياسه / استراتيجية / خطه متكاملة تزيد قدرتها على التكيف مع االثار الضارة  13-2-1

 لتغير املناخ وتعزز القدرة على التأقلم مع املناخ , والتنمية القائمة على انبعاثات غازات الدفيئة املنخفضة على نحو ال يهدد انتاج 

ما في ذلك وضع خطط تكيف وطنية وتقديم مساهمه محددة على الصعيد الوطني وبالغات وطنيه, وتقرير عن املستجدات األغذية ) ب

 لفترة السنتين أو غير ذلك (

-   - -  

 واالنذار املبكر به.تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية واملؤسسية للتخفيف من تغير املناخ, والتكيف معه, والحد من أثره  13-3

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

 والثانوي والعالي
-   - -  

والفردية على تنفيذ تدابير التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا  عدد البلدان التي أبلغت عن تعزيز قدرتها املؤسسية والهيكليه 3-3-2

 والتدابير االنمائية
-   - -  

 بحلول عام بليون دوالر  100ئة املشتركة ملبلغ أ تنفيذ ما تعهدت به االطراف من البلدان املتقدمة النمو في اتفاقية االمم املتحدة االطارية بشأن تغير املناخ من التزام بهدف التعب-13
ً
من جميع  2020سنويا

 تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس املال في أقرب وقت ممكناملصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية, في سياق إجراءات التخفيف املجدية وشفافية التنفيذ, وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة 

 ب 1-أ-13
ً
 مقيما

ً
بهدف الوفاء بالتزام توفير  2025و  2020دوالر الواليات املتحدة في الفترة بين عامي املبلغ السنوي الذي يجمع سنويا

 بليون دوالر 100
-   - -  

, والدول الجزرية الصغيرة النامية ب  تعزيز -13
ً
, ملا في ذلك التركيز على النساء والشباب واملجتمعات آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين املتعلقين بتغير املناخ في أقل البلدان نموا

 املحلية واملهمشة

 والدول الجزرية الصغيرة النامية 1-ب-13
ً
 ومقدار الدعم املقدم, بما في ذلك عدد اقل البلدان نموا

ً
 متخصصا

ً
التي تتلقى دعما

التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات, آلليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين املتعلقين بتغير املناخ, بما في ذلك 

 التركيز على النساء والشباب واملجتمعات املحلية واملهمشة

-   - -  

 ,  االسكوا.2020اردة في هذا الجدول من  التقرير العربي للتنمية املستدامة البيانات الو 

 

 الحياه تحت املاء                                                                                         14

 املؤشر
املستهدف 

 العاملي

متوسط الدول 

 العربية

متوسط 

 العالم

2025البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة, وال سيما من األنشطة البرية, بما في ذلك الحطام البحري, وتلوث املغذيات بحلول عام  منع التلوث14-1  

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

م اإليكولوجية  14-2
ُ
ظ
ُّ
خاذ اإلجراءات االزمة إلعادتها إلى البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها, من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة, بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود/ واتإدارة الن

2020ما كانت عليه من أجل تحقيق الصحة واالنتاجية للمحيطات بحلول عام   

  - -   - االقتصادية الحصرية الوطنية التي تدار باستخدام نهج قائمة على النظم االيكولوجيةنسبة املناطق  14-2-1

تقليل تحمض املحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره, بما في ذلك من خالل تعزيز التعاون العلمي على جميع املستويات 14-3  

  - -   - قياس متوسط الحموضة البحرية في مجموعة متفق عليها من محطات تمثيلية إلخذ العينات  14-3-1

وغير املنظم وممارسات الصيد املدمرة, وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم, من أجل إعادة األرصدة  تنظيم الصيد على نحو فعال, وإنهاء الصيد املفرط والصيد غير القانوني وغير املبلغ  عنه 14-4

 ملا تح
ً
2020دده خصائصها البيولوجية, بحلول عام السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن, لتصل على األقل إلى املستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقص ى غلة مستدامة وفقا  

14-4-1  
ً
  - -   - نسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن املستويات املستدامة بيولوجيا

في صيد األسماك غير املشروع وغير املبلغ عنه وغير املنظم,  حظر بعض اشكال اإلعانات املقدمة ملصائد األسماك التي تساهم في االفراط في قدرات الصيد وفي صيد األسماك وإلغاء اإلعانات التي تساهم14-6

 ال يتجزأ من مفاوضات واالحجام عن استحداث اعانات جديده من هذا القبيل, مع التسليم بان املعامل
ً
 ينبغي ان تكون جزءا

ً
اقل البلدان نموا ة الخاصة والتفضيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية و

2020منظمة التجارة العاملية  بشان اإلعانات ملصائد األسماك بحول عام   

التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة صيد األسماك غير املشروع وغير املبلغ عنه  14-6-1

 وغير املنظم 
-   - -  
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 من االستخدام املستدام  14-7
ً
أقل البلدان نموا للموارد البحرية, بما في ذلك من خالل اإلدارة املستدامة ملصائد األسماك, وتربية زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية و

2030األحياء املائية, والسياحة بحلول عام   

, وجميع  14-7-1
ً
أقل البلدان نموا مصائد األسماك املستدامة كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي في الدول الجزرية الصغيرة النامية, و

 البلدان 
-   - -  

افية الحكومية الدول-14 ية ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية, من أ زيادة املعارف العلمية, وتطوير قدرات البحث, ونقل التكنولوجيا البحرية, مع مراعاة معايير اللجنة األوقيانوغر

  أجل تحسين صحة املحيطات, وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في
ً
أقل البلدان نموا تنمية البلدان النامية, وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية و  

  - -   - نسبة مجموع امليزانية املخصصة للبحوث في مجال التكنولوجيا البحرية 1-أ-14

ب توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى املوارد البحرية واالسواق-14  

الذي تحرزه البلدان في مدى تطبيق إطار قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسس ي يعترف بحقوق مصائد األسماك التقدم  1-ب-14

 الصغيرة في الوصول إلى املوارد البحرية ويحمي تلك الحقوق 
-   - -  

 عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته ا-14
ً
 مستداما

ً
لواردة في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التي تضع اإلطار القانوني لحفظ املحيطات ج تعزيز حفظ املحيطات ومواردها واستخدامها استخداما

من وثيقة " املستقبل الذي نصبو إليه" 158ومواردها واستخدامها على نحو مستدام, كما تشير إلى ذلك الفقرة   

 في التصديق على صكوك متعلقة باملحيطات تنفذ القانون الدولي, وفي قبول تلك الصكوك  1-ج-14
ً
عدد البلدان التي تحرز تقدما

وتنفيذها بموجب أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية, على النحو الوارد في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار, من أجل حفظ 

 ا على نحو مستداماملحيطات ومواردها, واستخدامه

-   - -  
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 املؤشر
املستهدف 

 العاملي

متوسط الدول 

 العربية

متوسط 

 العالم

 2030عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور األراض ي, بحلول عام مكافحة التصّحر, وترميم األراض ي والتربة املتدهورة, بما في ذلك االراض ي املتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات, والسعي إلى تحقيق  15-3

  - -   - نسبة االراض ي املتدهورة الى مجموع مساحة اليابسة  15-3-1

 املشروعة, على مستويي الطلب والعرض على السواء إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير املشروع ألنواع املحمية من النباتات والحيوانات, واالتجار فيها, والتصدي ملنتجات االحياء البرية غير اتخاذ  15-7

  - -   - مشروعنسبة االحياء البحرية املتجر بها, التي جرى صيدها أو االتجار بها على نحو غير  15-7-1

اقبة أن 15-8 خاذ تدابير ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجية لألراض ي واملياه وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير, ومر
ّ
 2020واع ذات األولوية أو القضاء عليها, بحلول عام ات

موارد كافية ملنع إدخال األنواع الغريبة والغازية إلى النظم نسبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة, وتخصص  15-8-1

اقبتها  اإليكولوجية أو مر
-   - -  

م اإليكولوجية والتنّوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والحلي, والعمليات اإلنمائية, واستراتيجيات الحد من  15-9
ُ
ظ
ُّ
 2020الفقر, والحسابات, بحلول عام إدماج قيم الن

 للهدف  15-9-1
ً
من أهداف آيتش ي املتعلقة بالتنوع البيولوجي من الخطة  2التقّدم املحَرز نحو تحقيق األهداف الوطنية املنشأة وفقا

 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
-   - -  

افز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة, بما في ذلك حفظ الغابات وإعادة _ب حشد موارد كبيرة من جميع املصادر وعلى جميع املستويات بغرض تمويل اإلدارة 15 املستدامة للغابات وتوفير ما يكفي من الحو

 زرع الغابات

  1-ب-15
ً
املساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة املوجهة لحفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداما

 
ً
 (2017)بماليين الدوالرات باملعدالت الثابتة لعام مستداما

- 
596 

 )اإلجمالي(

5,569 

 )اإلجمالي(

فرص سبل كسب املجتمعات املحلية على السعي إلى الحصول على ج تعزيز الدعم العاملي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير املشروع لألنواع املحمية واالتجار بها, وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات -15

 الرزق املستدامة

تَجر بها, التي جرى صيدها أو االتجار بها على نحو غير مشروع 1-ج-15
ُ
  - -   - نسبة األحياء البّرية امل

 ,  االسكوا.2020العربي للتنمية املستدامة  من التقرير البيانات الواردة في هذا الجدول 
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 املؤشر
املستهدف  

 العاملي

متوسط الدول 

 العربية

متوسط 

 العالم

 اإليراداتوغيرها من  تعزيز تعبئة املوارد املحلية, بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية, لتحسين القدرات املحلية في مجال تحصيل الضرائب 17-1

 - - - مجموع اإليرادات الحكومية اإلجمالية كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي, بحسب املصدر 17-1-1

 - - - نسبة امليزانية املحلية املمولة من الضرائب املحلية 17-1-2

, بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة قيام البلدان املتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال املساعدة اإلنمائية الرسمية  17-2
ً
 كامال

ً
في املائة من دخلها القومي  0.7تنفيذا

ع في املائة من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنم 0.20و  0.15اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إلى البلدان النامية, وتخصيص نسبة تتراوح بين  ؛ ويشجَّ
ً
ائية الرسمية ألقل البلدان نموا

  0.20مقدمو املساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص 
ً
 في املائة على األقل من الناتج القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا

, كنسبة من صافي املساعدة اإلنمائية الرسمية,  17-2-1
ً
ومجموعها, واملساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إلى أقل البلدان نموا

 الدخل القومي اإلجمالي للجهات املانحة في لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
- - - 

 لدان الناميةحشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل الب 17-3



 

 

1

1 

11 

 - - - االستثمار املباشر األجنبي واملساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون في ما بين بلدان الجنوب كنسبة من إجمالي امليزانية املحلية 17-3-1

 وتنفيذها 17-5
ً
م لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نموا

ُ
ظ
ُ
 اعتماد ن

17-5-1  
ً
ما

ُ
ظ
ُ
 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ ن

ً
 - - - لتشجيع االستثمار لصالح أقل البلدان نموا

بتكار والوصول إليها, وتعزيز تبادل املعارف وفق شروط متفق تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واال  17-6

 سين التنسيق فيما بين اآلليات القائمة, وال سيما على مستوى األمم املتحدة, ومن خالل آلية عاملية لتيسير التكنولوجياعليها, بوسائل تشمل تح

 - - - عدد اتفاقات التعاون في مجالي العلوم و/أو التكنولوجيا املبرمة بين البلدان, بحسب نوع التعاون  17-6-1

 ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان النامية بشروط مواتية, بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية, وذلك على النحو املتفق تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة  17-7
ً
 عليهبيئيا

 ونقلها ونشرها وتعميمها في  17-7-1
ً
مجموع مبلغ التمويل املعتمد للبلدان النامية من أجل تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا

 النامية البالد
- - - 

ختتام املفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة اإلنمائية إيجاد نظام تجاري متعدد األطراف عاملي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العاملية, بوسائل منها ا 17-10

 التي وضعتها تلك املنظمة

 - - - للتعريفات الجمركية في جميع أنحاء العالماملتوسط املرجح  17-10-1

  من الصادرات العاملية بحلول عام  17-11
ً
, وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نموا

ً
 كبيرة

ً
 2020زيادة صادرات البلدان النامية زيادة

 من الصادرات العاملية 17-11-1
ً
أقل البلدان نموا  - - - حصة البلدان النامية و

 مع قرار  17-12
ً
 إلى األسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة, تماشيا

ً
ات منظمة التجارة العاملية, بوسائل منها كفالة تحقيق التنفيذ املناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نموا

 
ً
, وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى األسواقجعل قواعد املنشأ التفضيلية املنطبقة على املنتجات املستوردة من أقل البلدان نموا

ً
 وبسيطة

ً
 شفافة

 والدول الجزرية الصغيرة النامية 17-12-1
ً
أقل البلدان نموا  - - - متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان النامية و

 تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العاملي, بوسائل تشمل 17-13

 - - - لوحة متابعة حالة االقتصاد الكلي 17-13-1

 تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية املستدامة 17-14

 - - - عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية املستدامة 17-14-1

 والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية املستدامة احترام الهامش السياساتي 17-15

 - - - مدى استخدام أطر النتائج وأدوات التخطيط اململوكة للبلدان من جانب مقدمي التعاون اإلنمائي 17-15-1

 واستكمالها بشراكات بين أصحاب املصلحة املتعددين لجمع املعارف والخبرات والتكنولوجيا واملواردتعزيز الشراكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة,  17-16

 املالية وتقاسمها, وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية املستدامة في جميع البلدان, وال سيما البلدان النامية

يتعلق بأطر رصد فعالية التنمية ألصحاب املصلحة املتعددين التي تدعم  عدد البلدان التي أبلغت عن إحراز تقدم في ما 17-16-1

 تحقيق أهداف التنمية املستدامة
- - - 

 استراتيجياتها لتعبئة املواردن الشراكات ومن تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات املجتمع املدني الفعالة, باالستفادة من الخبرات املكتسبة م 17-17

 - - - املبلغ بدوالرات الواليات املتحدة املرصود للشراكات بين القطاعين العام والخاص وشراكات املجتمع املدني 17-17-1

افر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة  تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية, بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية, لتحقيق زيادة كبيرة 17-18 في تو

 2020من حيث الهجرة, واإلعاقة, واملوقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية, بحلول عام ومفّصلة حسب الدخل, ونوع الجنس, والسن, واالنتماء العرقي واإلثني, والوضع 

نسبة مؤشرات التنمية املستدامة املوضوعة على الصعيد الوطني, مع التصنيف الكامل لها عندما تكون ذات صلة بالغاية  17-18-1

 للمبادئ األساسية 
ً
 لإلحصاءات الرسميةاملستهدفة, وفقا

- - - 

 1-0عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية على الصعيد الوطني والتي تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ) 17-18-2

 متغير وهمي(
- 0.69 0.83 

 التمويلعدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ, بحسب مصدر  17-18-3

 ( 1-0ممولة بالكامل )متغير وهمي 
- 

0.38 0.6 

 2030قدرات اإلحصائية في البلدان النامية, بحلول عام االستفادة من املبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم املحرز في تحقيق التنمية املستدامة تكمل الناتج املحلي اإلجمالي, ودعم بناء ال 17-19

 على األقل للسكان واملساكن في السنوات العشر املاضية؛ و)ب( حققت نسبة نسبة البلدان  17-19-2
ً
التي )أ( أجرت تعدادا واحدا

 في املائة في تسجيل الوفيات 80في املائة في تسجيل املواليد ونسبة  100

 ( 1-0عدد البلدان التي لديها بيانات تسجيل الوفيات شبة مكتملة )0.81 0.59 - متغير وهمي 

 ,  االسكوا.2020البيانات الواردة في هذا الجدول من  التقرير العربي للتنمية املستدامة 

 


