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ـــقـــــاملالح  
 

 : الصحة الجيدة والرفاه3الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2005 2003 2000 املؤشر

 نسبة الوفيات النفاسية  3-1-1

 100,000لكل   MMRمعدل الوفيات النفاسية 

 مولود حي
301 - 242 192 - - 169 - 164 - 

نسبة الوالدات التي يشرف عليها اخصائيون  3-1-2

 صحيون مهرة
- 19.6 - - 44.7 50.4 56.9 64.2 72.4 81.7 

 55.0 55.0 55.0 - - 53.0 - - - - سنوات 5معدل وفيات االطفال دون سن  3-2-1

مولود  1,000معدل وفيات املواليد )لكل 3-2-2

 حي(
- - - - 43.00 - - 42.90 42.90 42.90 

عدد االصابات بفيروس نقص املناعة  3-3-1

شخص غير مصاب من  1,000البشرية لكل 

 السكان

- - - - - - - 0.011 0.022 - 

 من السكان 100,000معدل انتشار داء السل لكل 3-3-2

 48 48 48 - - - 55 80  120 الف نسمة 100معدل حاالت االصابة بالسل لكل 

 9,784 9,693 9,412 - - - - - - - حاالت السل املكتشفة )الجديدة واملنتكسة(عدد 

 %90 %89 %89 - - - - - - - نسبة املعالجات لحاالت السل الجديدة واملنتكسة

 من السكان 1,000عدد حاالت االصابة باملالريا لكل  3-3-3

 - %63 %43 - - - - - - - من السكان1,000االصابة باملالريا لكل

 عدد حاالت االصابة بطفيل املسمى

 ) بالزموديوم فالسيبارم(
- - - - - - - 45,609 109,948 - 

 عدد حاالت االصابة بطفيل املسمى

 )بالزموديوم فيفكس (
- - - - - - - 351 1,833 - 

عدد االصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي  3-3-4

B  من السكان 100,000لكل 
2,187 - - 1,938 - - - - 1,925 - 

 عدد الوفيات الناجمة عن امراض  القلب واالوعية الدموية والسرطان وداء السكري واالمراض التنفسية املزمنة 3-4-1

عدد الذين توفوا بالفشل الكلوي والسرطان 

 والسكري 
- - - - - 1050 4200 

 معدل وفيات االنتحار 3-4-2

 135 144 154 164 175 187 230 - - - ذكور 

 72 70 68 65 63 61 55 - - - اناث

 معدالت الوفيات الناجمة عن االصابات جراء حوادث املرور على الطرق  3-6-1

 - 1,178 1,086 957 - - - - - - عدد الوفيات الناجمة عن حوادث املرور

( اللواتي 49-15نسبة النساء في سن االنجاب )

 حديثةلبيت حاجتهن الى تنظيم االسرة بطرق 
- - - - 46.9% - - - - 38.0% 

 سنة 15معدل االنتشار املوحد السن الستعمال التبغ حاليا لدى االشخاص الذين تبلغ اعمارهم  1-أ-3

سنة الى اجمالي  15نسبة املدخنين في العمر 

 2018 -2014السكان في نفس العمر 
- - - - - 3.25% 3.83% 1.85% 1.86% 1.87% 

 السكان املستهدفين الحاصلين على اللقاحات املدرجة في برنامجهم الوطنينسبة  1-ب-3

 %71.64 %73.70 %75.11 - - - - - - - معدل تغطية اللقاحات لألطفال

 معدل كثافة االخصائيين الصحيين وتوزيعهم 1-ج-3

 شخص 1000االختصاصين ( لكل معدل كثافة االخصائيين الصحيين ) االطباء، الصيادلة، املمرضين/ت اطباء االسنان، 

 - 0.24 0.25 0.25 0.26 - - - - - اطباء

 - 0.02 0.02 0.03 0.03 - - - - - اطباء اسنان

 - 0.49 0.47 0.48 0.50 - - - - - ممرضين/ت
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العمر املتوقع عند الوالدة )توقع الحياه عند 

 امليالد(
- - - - 66.2 - - 66.9 66.9 67.0 

 28.9 28.2 27.4 26.687 25.956 - - - - - السكان)باملليون نسمة(اجمالي 

 2.6 2.7 2.7 - - - - - - - معدل النمو السكاني 

 3.8 3.9 4.1 - - 4.4 - - - - معدل الخصوبة الكلي

 - - - 53 76 - - - - - نسبة السكان املشمولين بالرعاية الصحية االولية

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

 

 : التعليم الجيد4الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 املؤشر

 معدل املشاركة في التعليم املنظم )سنة واحدة قبل سن االلتحاق باملدرسة الرسمية( حسب الجنس4-2-2

 -  4.47 4.14 4.64 7.93 اجمالي

 -  4.68 4.27 4.84 8.35 ذكور 

 -  4.25 4.00 4.44 7.50 اناث

 معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خالل االثني عشرا شهرا السابقة، بحسب الجنس4-3-1

 37 37 37 -  -  أمتوسط عدد الطلبة في الفصل الدراس ي الواحد-4-7-1

 %21.30 %21.50 %22.50 -  -  سنة فاكثر( 15معدل االملام بالقراءة والكتابة للكبار )

 %7 %8 %9 -  -  نسبة االلتحاق بالتعليم الجامعي

 %67 %73 %86 -  -  نسبة االلتحاق في املرحلة االساسية

 %25 %28 %31 -  -  نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي 

 %18.10 %18.20 %18.60 -  -  البالغين الحاصلين على الثانويةنسبة السكان 

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

 

 : املساواة بين الجنسين5الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 املؤشر

 سنة 18سنة وتزوجن قبل بلوغ سن  الخامسة عشرة وقبل بلوغهن سن  24و  20نسبة النساء الالتي تتراوح اعمارهن بين 5-3-1

 %32.0 - - - - %31.9 سنة 18سنة تزوجن قبل بلوغ سن  24و 20النساء الالتي تتراوح اعمارهن بين 

 %9.0 - - - - %9.4 سنة 15بلوغ سنة سنة تزوجن قبل  24و  20النساء الالتي تتراوح اعمارهن بين 

 %0.33 %0.33 %0.33 - - - أ نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في البرملان-5-5-1

 0.5 0.5 0.5 - - - ب نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في املجالس املحلية-5-5-1

 12.73 12.76 12.79 12.82 12.85 12.94 الزراعيين(نسبة السكان الذين يمتلكون اراض ي زراعية )من اصل مجموع السكان 1-أ-5

 نسبة االفراد الذين يمتلكون الهاتف املحمول  1-ب-5

 55.18 55.18 60.49 56.69 66.22 66.98 نسبة االفراد الحائزين على هواتف نقالة/خلوية

 %2.9 %2.8 %2.8 %3.4 4.5 - نسبة النساء في سوق العمل

 3.85 3.86 4.25 4.28 4.33 4.33 فرد من السكان 100 عدد خطوط الهاتف الثابت لكل

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

 

 ؛املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي6الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 املؤشر

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

 39.71 37.99 36.36 - - نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب مأمونة

 نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي 6-1-2

 28.56 26.87 25.29 - - نسبة السكان املستفيدون من خدمات الصرف الصحي

 73 74 77 79 80 أ حصة الفرد من املياه املتجددة-6-4-1

 م.2018-2016املصدر : الجهاز املركزي لإلحصاء، صندوق األمم املتحدة للسكان، مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية 
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 : الحد من اوجه عدم املساواة10الهدف 

 2014 املؤشر

 % من متوسط الدخل بحسب الجنس والعمر ومحل االقامة50السكان الذين يعيشون دون  نسبة 10-2-1

 الفئات العمرية

0-15 24.8% 

16-29 16.6% 

30-49 19.9% 

50-64 17.5% 

+65 20.4% 

 %21.1 االجمالي

 النوع

 %20.9 ذكور 

 %21.3 اناث

 محل االقامة

 %7.6 حضر

 %26.9 ريف

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

 

 : العدل والسالم واملؤسسات القوية16الهدف

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 املؤشر

 نسمة بحسب نوع الجنس 100.000عدد ضحايا القتل العمد لكل  16-1-1

 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 اناث

 20.8 18.1 15.8 13.9 12.1 10.6 ذكور 

 أ اعداد النازحين الذين اجبروا على هجر ديارهم او اماكن اقامتهم-16-1-2

 730,068 327,924 635,406 1,937,712 16,140 - عدد النازحين

 175,728 131,694 267,360 705,780 - - عدد العائدين

 سنة الذين تعرضوا ألي عقاب جسدي/ او اعتداء نفس ي من قبل مقدمي الرعاية في الشهر املاض ي 17-1االطفال الذين تتراوح اعمارهم بين نسبة  16-2-1

سنه الذين تعرضوا ألي عقاب  17-1نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 جسدي ونفس ي
79.2% - - - - 79% 

 النفقات الحكومية الرئيسية 16-6-1

 1,426,316 1,320,915 1,753,436 1971913 2,628,981 - اجمالي االنفاق الحكومي )مليون ريال(

نسبة االطفال )دون سن الخامسة ( الذين سجلت والدتهم في قيد السجل  16-9-1

 املدني
- 11.5 4.3 13.5 14.9 - 

 14 16 14 18 19 - مؤشر الشفافية

 187 186 179 179 165 133 مؤشر بيئة االعمال

 م.2018-2016املصدر : الجهاز املركزي لإلحصاء، صندوق األمم املتحدة للسكان، مؤشرات اهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية 
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 الصحة الجيدة والرفاه                                                                         -  3

 متوسط العالم متوسط الدول العربية املستهدف العاملي املؤشر

 2030عدية األخرى بحلول عام وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة ومكافحة التهاب الكبد واألمراض املنقولة باملياه واألمراض امل 3-3

شخص غير مصاب من السكان بحسب الجنس  1,000البشرية لكل عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص املناعة  3-3-1

 والعمر والفئات الرئيسية من السكان
0 0.043 0.321 

 يشمل تعاطي مواد اإلدمان وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعالج ذلك بماتعزيز الوقاية من إساءة استعمال املواد،  3-5

)الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل  والرعاية الالحقة( نطاق تغطية التدخالت العالجية  3-5-1

 ملعالجة االضطرابات الناشئة عن تعاطي املواد املخدرة
-   - -  

الجيدة وإمكانية حصول الجميع على األدوية تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من املخاطر املالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية  3-8

 واللقاحات األساسية املأمونة الجيدة الفعالة امليسورة التكلفة

نسبة السكان الذين تصرف أسرهم املعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق األسر  3-8-2

 املعيشية أو دخلها
-   - -  

األدوية واللقاحات  مجال اللقاحات واألدوية لألمراض املعدية وغير املعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في املقام األول، وتوفير إمكانية الحصول علىب دعم البحث والتطوير في -3

 إلعالن الدوحة بشأن االتفاق املتعلق بالجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكر 
ً
ية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في األساسية بأسعار معقولة، وفقا

ونة الالزمة لحماية الصحة العامة، وال سيما العمل االستفادة بالكامل من األحكام الواردة في االتفاق املتعلق بالجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بأوجه املر 

 ألدويةمن أجل إمكانية حصول الجميع على ا

افق الصحية املتاحة فيها مجموعة أساسية من األدوية الضرورية التي تفي بالغرض بكلفة ميسورة على  3-ب-3 نسبة املر

 الدوام
-   - -  

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

 

                                                                           التعليم الجيد - 4

 متوسط العالم متوسط الدول العربية املستهدف العاملي املؤشر

ع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة  4-1
ّ
 2030وفعالة بحلول عام ضمان أن يتمت

نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛ و)ب( في نهاية املرحلة االبتدائية؛ و)ج( في نهاية املرحلة األولى من  4-1-1

 " الرياضيات، بحسب الجنس2" القراءة، و" 1التعليم الثانوي، الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في " 

 4-1-1  نسبة األطفال في نهاية املرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى

 الكفاءة في الرياضيات

 

 

100% 

 

 

 

44.51% 

 

 

 

50.61% 

 

الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة  4-2

 2030االبتدائي بحلول عام 

نسبة األطفال دون الخامسة الذين هم ماضون على املسار الصحيح من حيث النمو في مجاالت الصحة، والتعلم، والرفاه  4-2-1

 النفس ي واالجتماعي، بحسب الجنس
-   - -  

 2030عي، بحلول عامفرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني واملنهي والتعليم العالي الجيد وامليسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجام ضمان تكافؤ  4-3

 السابقة، بحسب 4-3-1
ً
  - -   - الجنسمعدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خالل االثني عشر شهرا

افر لديهم املهارات املناسبة، بما في ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل و  4-4 شغل وظائف الئقة وملباشرة األعمال الحرة بحلول الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتو

 2030عام 

افر لديهم مهارات  4-4-1   - -   - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بحسب نوع املهارةنسبة الشباب والبالغين الذين تتو

في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة  القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب املنهي للفئات الضعيفة، بما 4-5

 2030ظل أوضاع هشة، بحلول عام  والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في

أفراد  4-5-1 مؤشرات التكافؤ )أنثى/ذكر، وريفي/حضري، وأدنى/أعلى خمس السكان ثراء، وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة و

افرت البيانات عن ذلك( لجميع مؤشرات التعليم املندرجة في هذه القائمة،  الشعوب األصلية، واملتضررين من النزاعات، متى تو

 يمكن تصنيفهاالتي 

 

   

  1 %0.94 1 مؤشر تكافؤ الجنسين في الرياضيات في نهاية املرحلة االولى من التعليم الثانوي% 

  0.69 %0.80 1 مؤشر التكافؤ حسب اللغة املحكية في الرياضيات في نهاية املرحلة االولى من التعليم الثانوي 

  االجتماعي  في الرياضيات في نهاية املرحلة االولى من التعليم مؤشر التكافؤ االدنى/االعلى على الصعيد االقتصادي

 الثانوي 
1 0.53% 0.58% 

  1.23 %1.02 1 مؤشر التكافؤ الريفي/الحضري في الرياضيات في نهاية املرحلة االولى من التعليم الثانوي% 
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 1.04 %1.04 1 مؤشر تكافؤ الجنسين في عدد املعلمين املدربين في التعليم االبتدائي% 

 1.35 %1.85 1 مؤشر تكافؤ الجنسين في عدد املعلمين املدربين في التعليم ما قبل االبتدائي% 

 ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام  4-6
ً
 2030ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاال

 من الكفاءة في املهارات الوظيفية املتصلة بما نسبة السكان في فئة عمرية معّينة  4-6-1
ً
قون على األقل مستوى ثابتا

ّ
الذين يحق

 يلي: )أ( األمية و)ب( الحساب، بحسب الجنس
-   - -  

مين املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة، بما في ذلك بجملة من السبلمن بينها التعليم 4-7
ّ
باع أساليب  ضمان أن يكتسب جميع املتعل

ّ
لتحقيق التنمية املستدامة وات

ثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية العيش املستدامة، وحقوق اإلنسان، واملساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف واملواطنة العاملية وتقدير التنّوع ال

 2030املستدامة، بحلول عام 

" التعليم من أجل التنمية املستدامة، بما في ذلك املساواة بين الجنسين 2يم املواطنة العاملية و" " تعل1مدى تعميم "  4-7-1

وحقوق اإلنسان، وذلك على جميع الصعد في )أ( السياسات التعليمية على الصعيد الوطني؛ و)ب( املناهج الدراسية؛ و)ج( 

مين؛ و)د( تقييم الطالب
ّ
 تدريب املعل

-   - -  

أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  الزيادة بنسبة كبيرة في عدد املعلمين املؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب املعلمين في البلدان النامية، وبخاصة فيج -4

 2030النامية، بحلول عام 

التعليم االبتدائي؛ و)ج( التعليم اإلعدادي؛ و)د( التعليم نسبة املعلمين في )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي؛ و)ب(  1-ج-4

م للمعلمين )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء 
َّ
الثانوي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب املنظ

    الخدمة، الالزم للتدريس على املستوى املناسب في بلد معين

 80 %89 -  التعليم االبتدائي% 

 82 %89 - التعليم ما قبل االبتدائي% 

 4-م  1-ج
َّ
مين في مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب املنظ

ّ
)أ( نسبة املعل

مين )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على املستوى 
ّ
 املناسب في بلد معّينللمعل

- 136.5% 121.1% 

 4-م  1-ج
َّ
مين في مرحلة التعليم االبتدائي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب املنظ

ّ
)ب( نسبة املعل

مين )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على املستوى املناسب في بلد 
ّ
 معّينللمعل

- 104% 103.5% 

 4-مين  1-ج
ّ
م للمعل

َّ
مين في مرحلة التعليم الثانوي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب املنظ

ّ
)د( نسبة املعل

 )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على املستوى املناسب في بلد معّين
- 105.5% 104.9% 
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 املساواة بين الجنسين                                                                         - 5

 متوسط العالم متوسط الدول العربية املستهدف العاملي املؤشر

 على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكانالقضاء  5-1

  - -   - ما إذا كان ثمة أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز على أساس الجنس 5-1-1

 والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنس ي وغير ذلك من أنواع االستغاللالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في املجالين العام  5-2

نسبة النساء املعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن لعنف بدني أو جنس ي أو نفس ي من عشير حالي  5-2-1

فة بحسب شكل 
ّ
 السابقة، مصن

ً
 العنف والعمرأو سابق، خالل االثني عشر شهرا

-   - -  

نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعّرضن لعنف جنس ي من أشخاص غير العشير، خالل االثني  5-2-2

 السابقة، بحسب العمر ومكان حدوث العنف
ً
 عشر شهرا

-   - -  

 املبكر القسري، وتشوية االعضاء التناسلية لإلناثالقضاء على جميع املمارسات الضارة، من قبيل زواج االطفال والزواج  5-3

، والالتي خضعن لعملية تشويه/بتر األعضاء التناسلية،  49و  15نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  5-3-2
ً
عاما

 بحسب العمر
-   - -  

من خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم املسؤولّية االعتراف بأعمال الرعاية والعمل املنزلي غير مدفوعة األجر وتقديرها  5-4

 على الصعيد الوطني
ً
 داخل األسرة املعيشّية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا

  - -   - الجنس والعمر واملكاننسبة الوقت املخصص لألعمال املنزلّية وأعمال الرعاية غير املدفوعة األجر، بحسب  5-4-1

 لبرنامج عمل املؤتمر ا 5-6
ً
فق عليه وفقا

ّ
لدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو املت

 بيجين والوثائق الختامّية ملؤتمرات استعراضهما

خذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العالقات  49سنة و  15الالتي تتراوح أعمارهن بين  نسبة النساء 5-6-1
ّ
سنة والالتي يت

قة بالصحة اإلنجابية
ّ
 الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية املتعل

 - -  -  

سنة فأكثر على خدمات الرعاية  15عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذين في سن  5-6-2

 واملعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية على نحو كامل وعلى قدم املساواة
-  -  -  

 متساوية في املوارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق امللكية والتصّرف في األراض ي-5
ً
وغيرها من املمتلكات، وعلى الخدمات املالية،  أ القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقا

 للقوانين الوطنية
ً
 وامليراث واملوارد الطبيعية، وفقا

)أ( نسبة مجموع املزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في األراض ي الزراعية، بحسب الجنس؛  1-أ-5

ك أو أصحاب الحقوق في األراض ي الزراعية، بحسب نوع الحيازة   
ّ

 و)ب( حّصة املرأة بين املال
 - - -  
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)بما في ذلك القانون العرفي( للمرأة املساواة في الحقوق في ملكّية األراض ي و/أو نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني  2-أ-5

 السيطرة عليها
 - -  -  

 ب تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين املرأة-5

    حسب نوع الجنسنسبة االفراد الذين يملكون الهاتف املحمول،  1-ب-5

  73.2 %82.2 - نسبة االفراد الذين يملكون الهاتف املحمول% 

  نسبة االناث إلى الذكور :
ً
 محموال

ً
 92.1 88.2 - عدم املساواة بين الجنسين في نسبة األفراد الذين يملكون هاتفا

القائمة من هذا القبيل للنهوض باملساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع ج اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات -5

 املستويات

م لتخصيص وتتّبع املخصصات العامة املرصودة للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة 1-ج-5
ُ
ظ
ُ
  -  -  - نسبة البلدان التي لديها ن

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

 

 املياه النظيفة والنظافة الصحية                                                              - 6

 متوسط العالم متوسط الدول العربية املستهدف العاملي املؤشر

 2030الشرب املأمونة وامليسورة التكلفة بحلول عام تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه  6-1

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

النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل  تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات 6-2

 2030أوضاع هشة، بحلول علم 

افق غسل اليدين  6-2-1 نسبة السكان الذين يستفيدون )أ( من االدارة سليمة لخدمات الصرف الصحي و)ب( مر

 بالصابون واملياه

  املئوية(السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي التي تدار بطريقة مأمونة )بالنسبة نسبة 

100% 53.4% 68.2% 

ض نسبة املياه املجاري غير املعالجة الى تحسين نوعيه املياه عن طريق الحد من التلوث ووقف القاء النفايات واملواد الكيميائية واملواد الخطرة وتقليل تسربها الى ادنى حد وخف6-3

 2030رة على الصعيد العاملي بحلول عام النصف وزيادة اعادة التدوير واعادة االستخدام املأمونة بنسبة كبي

 - - - .نسبة مياه الصرف الصحي املعالجة بطريقة امنة6-3-1

 - - - . نسبة الكتل املائية االتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة6-3-2

وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح املياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد زيادة كفاءة استخدام املياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب املياه العذبة  6-4

 .2030األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه، بحلول عام 

  - -  - .التغير في كفاءة استخدام املياه على مدى فترة من الزمن6-4-1

 21% %85  - العذبة املتاحة .حجم الضغط الذي تتعرض له املياه كنسبة من موارد املياه6-4-2

 .2030تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه على جميع املستويات، بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء، بحلول عام  6-5

 -  -  -  املياه.نسبة مناطق احواض املياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون في مجال 6-5-2

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

 

 الحد من أوجه عدم املساواة                                                                                  -10

 متوسط العالم العربيةمتوسط الدول  املستهدف العاملي املؤشر

 إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى  10-1
ً
 2030في املائة من السكان بمعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطني بحلول عام  40التوّصل تدريجيا

  - -   - من السكان ومجموع السكانفي املائة  40معّدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر املعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى 10-1-1

أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو  تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياس ي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثني 10-2

 2030غير ذلك، بحلول عام 

  - -   - في املائة من متوسط الدخل، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 50يعيشون دون نسبة السكان الذين  10-2-1

 وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءاتضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام املساواة في النتائج، بما في ذلك من خالل إزالة القوانين والسياسات واملمارسات التمييزية،  10-3

 املالئمة في هذا الصدد

 السابقة ألسباب  10-3-1
ً
 ملمارسات تمييزية أو تحّرش خالل االثني عشر شهرا

ً
نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعّرضهم شخصيا

ر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسها
ّ
 يحظ

-   - -  

 اعتماد سياسات، وال سيما السياسات املالية وسياسات  10-4
ً
 األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من املساواة تدريجيا

  - -   - حّصة العمل في الناتج املحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية االجتماعية 10-4-1

 تحسين تنظيم ورصد األسواق واملؤسسات املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات 10-5

  - -   - مؤشرات السالمة املالية 10-5-1

ط لها  10-7
ّ
سم باملسؤولّية، بما في ذلك من خالل تنفيذ سياسات الهجرة املخط

ّ
م وآمن ومنتظم ومت

ّ
ل األشخاص على نحو منظ

ّ
سم بحسن اإلدارةتيسير الهجرة وتنق

ّ
 والتي تت

ف كنسبة من  10-7-1
ّ
  - -   - اإليرادات السنوية في بلد املقصدتكاليف التوظيف التي يتحملها املوظ
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  - -   - عدد البلدان التي نفذت سياسات هجرة متسمة بحسن اإلدارة 10-7-2

فاقات منظمة التجارة العامل-10
ّ
، بما يتماش ى مع ات

ً
 يةأ تنفيذ مبدأ املعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا

عة باإلعفاء الكامل من  نسبة 1-أ-10
ّ
 والبلدان النامية املتمت

ً
بنود التعريفات الجمركّية املطّبقة على الواردات من أقل البلدان نموا

 الرسوم الجمركية
-   - -  

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

 

                                                                                 السالم والعدل واملؤسسات - 16

 متوسط العالم متوسط الدول العربية املستهدف العاملي املؤشر

صل به من معّدالت الوفّيات في كل مكان 16-1
ّ
 الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يت

 - - - نسمة، بحسب العمر والجنس والسبب 100,000بالنزاعات لكل الوفّيات املتصلة  16-1-2

 السابقة 16-1-3
ً
 - - - نسبة السكان الذين تعّرضوا للعنف البدني أو النفس ي أو الجنس ي خالل االثني عشر شهرا

 - - - يعيشون فيها نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند تجوالهم على األقدام بمفردهم في أنحاء املنطقة التي 16-1-4

 إنهاء إساءة معاملة األطفال واستغاللهم واالتجار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف املرتكب ضّدهم 16-2

 - - - نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل االستغالل 100,000عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل  16-2-2

سنة الذين تعّرضوا للعنف الجنس ي قبل سّن الثامنة  29سنة و  18بين  نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم 16-2-3

 عشرة
- - - 

 تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة 16-3

 السابقة الذين أبلغوا عّما تعرضوا له من  16-3-1
ً
إيذاء إلى السلطات املختّصة أو نسبة ضحايا العنف خالل االثني عشر شهرا

 
ً
 غيرها من آليات تسوية النزاعات املعترف بها رسميا

- - - 

 - - - املحتجزون غير املحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء 16-3-2

قات غير املشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول املسروقة وإعادتها  16-4
ّ
 2030ومكافحة جميع أشكال الجريمة املنظمة، بحلول عام الحد بقدر كبير من التدف

قات املالية غير املشروعة الداخلة والخارجة )بالقيمة الحالّية لدوالرات الواليات املتحدة( 16-4-1
ّ
 - - - القيمة اإلجمالية للتدف

ت سلطة مختصة 16-4-2 مة التي تحرَّ
ّ
عن مصدرها غير املشروع/ظروفها أو تثّبتت  نسبة األسلحة املضبوطة أو املعثور عليها أو املسل

 مع الصكوك الدولية
ً
 من ذلك، تمشيا

- - - 

 الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما 16-5

صلوا مّرة واحدة على األقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة ملسؤول حكومي، أو طلب منهم  16-5-1
ّ
نسبة األشخاص الذين ات

 السابقةأولئك 
ً
 املسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل االثني عشر شهرا

- - - 

افة وخاضعة للمساءلة على جميع املستويات 16-6
ّ
 إنشاء مؤسسات فعالة وشف

 - - - النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من امليزانية األصلية املعتمدة، بحسب القطاع )أو بحسب رموز امليزانية أو ما شابه( 16-6-1

 - - - نسبة السكان الراضين عن تجربتهم األخيرة في االستفادة من الخدمات العامة 16-6-2

 ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع املستويات 16-7

والفئات السكانية( في املؤسسات العامة )الهيئات نسبة الوظائف )بحسب العمر، والجنس، واألشخاص ذوي اإلعاقة،  16-7-1

 التشريعية الوطنية واملحلية، والخدمة العامة، والسلطة القضائية( مقارنة بمستويات التوزيع على الصعيد الوطني
- - - 

والعمر واإلعاقة نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية لالحتياجات، بحسب الجنس  16-7-2

 والفئة السكانية
- - - 

 توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العاملية 16-8

 نسبة عضوية البلدان النامية في املنظمات الدولية وحقوقها في التصويت في تلك املنظمات 16-8-1

 العضوية في مجلس االمن التابع لألمم املتحدة - - - 

 للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية 16-10
ً
 كفالة وصول الجمهور إلى املعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقا

عدد ما تّم التحقق منه من حاالت القتل، واالختطاف، واالختفاء القسري، واالحتجاز التعّسفي، والتعذيب للصحفيين  16-10-1

 املاضية والعاملين في الوسط اإلعالمي املرتبطين بهم
ً
 والنقابيين واملدافعين عن حقوق اإلنسان خالل االثني عشر شهرا

- - - 

 ب تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة وإنفاذها-16

  1-ب-16
ً
 ملمارسات تمييزية أو تحّرش خالل االثني عشر شهرا

ً
السابقة ألسباب نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعّرضهم شخصيا

ر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسها
ّ
 يحظ

- - - 

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

 

 


