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  1اجلدول 
   توافر البيانات القطرية يف قاعدة البيانات اخلاصة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمدى 

 مجيع البيانات، مبا فيها التقديرات  

  
ــة  ــدان ذات جمموعـــــ البلـــــ
 بيانات واحدة على األقل

ــوع ــدان ذات جممــــ  يتالبلــــ
 بيانات على األقل

البلــــدان ذات جممــــوعيت بيانــــات علــــى 
انات اليت مت احلـصول     األقل، باستثناء البي  

 عليها من مناذج وضعتها الوكاالت 
األهـــداف 
ــة  اإلمنائيـــــ
 العدد  املؤشرات لأللفية

النــــــــــسبة 
 العدد  املئوية

ــسبة  النـــــــــــ
 النسبة املئوية العدد  املئوية

ــل    ا1اهلدف  ــذين يقـ ــسكان الـ ــة للـ ــسبة املئويـ لنـ
ــهم ــد  دخلــ ــن دوالر واحــ ــومي عــ  اليــ

 )تعاُدل القوة الشرائية(
70 43 57 35 57 35 

ــد دوالر واحــد      ــر عن ــسبة فجــوة الفق ن
تعـــادل القـــوة (يوميـــا، النـــسبة املئويـــة 

 )الشرائية
70 43 56 34 56 34 

 مــن أفقــر ُخمــسصة النــسبة املئويــة حلــ 
 36 58 36 58 48 79  الوطينالدخل الوطين أو االستهالك

ــة ل   ــسبة املئويــ ــن  النــ ــال دون ســ ألطفــ
ــن نقـــص      ــذين يعـــانون مـ ــسة الـ اخلامـ

 معتدل أو حاد يف الوزن
113 69 72 44 72 44 

ــة ل  ــذين يعــانون  النــسبة املئوي لــسكان ال
 74 121 74 121 74 121 من نقص التغذية

ــايف2اهلدف  ــسبة صـ ــسني يف  ال نـ ــن اجلنـ ــد مـ قيـ
 75 123 75 123 84 137 التعليم االبتدائي

النــسبة املئويــة للتالميــذ مــن اجلنــسني      
 يلتحقــــــون بالــــــصف األول  نالــــــذي

ويبلغـــون الـــصف األخـــري مـــن التعلـــيم 
 االبتدائي

124 76 104 64 104 64 

 أهنوا املرحلة االبتدائية مـن      الذينمعدل   
 79 129 79 129 85 139 اجلنسني

ــة  معــــدالت   ــالقراءة والكتابــ ــام بــ اإلملــ
ــسني  للتال ــن اجلن ــذ م ــراوح   مي ــذين تت ال

ــني  ــارهم بــ ــسبة ، 24و  15 أعمــ النــ
 املئوية

109 67 63 39 47 29 

مؤشــر التعــادل بــني اجلنــسني يف القيــد  3اهلدف 
 88 144 88 144 89 145 باملرحلة االبتدائية

مؤشــر التعــادل بــني اجلنــسني يف القيــد   
 87 142 87 142 89 145 باملرحلة الثانوية

ل بــني اجلنــسني يف القيــد  مؤشــر التعــاد 
 70 114 70 114 75 123 بالتعليم العايل
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 مجيع البيانات، مبا فيها التقديرات  

  
ــة  ــدان ذات جمموعـــــ البلـــــ
 بيانات واحدة على األقل

ــوع ــدان ذات جممــــ  يتالبلــــ
 بيانات على األقل

البلــــدان ذات جممــــوعيت بيانــــات علــــى 
انات اليت مت احلـصول     األقل، باستثناء البي  

 عليها من مناذج وضعتها الوكاالت 
األهـــداف 
ــة  اإلمنائيـــــ
 العدد  املؤشرات لأللفية

النــــــــــسبة 
 العدد  املئوية

ــسبة  النـــــــــــ
 النسبة املئوية العدد  املئوية

ــساء مــن الوظــائف املدفوعــة     حــصة الن
 61 100 61 100 91 149 األجر يف القطاع غري الزراعي

ــة ل   ــسبة املئويـ ــها  النـ ــيت حتتلـ ــد الـ لمقاعـ
 82 134 82 134 82 134 النساء يف الربملانات الوطنية

ــال 4اهلدف  ــات األطفــ ــدل وفيــ ــن دونمعــ   ســ
 مـــن املواليـــد 1 000كـــل لاخلامـــسة 
 األحياء

138 85 138 85 138 85 

حـىت عمـر سـنة      (معدل وفيات الرضـع      
 مـــن املواليـــد 1 000لكـــل ) واحـــدة
 األحياء

138 85 138 85 138 85 

 البـــالغني مـــنألطفـــال لنـــسبة املئويـــة لا 
عمــــر ســــنة واحــــدة احملــــّصنني ضــــد ال

 احلصبة
139 85 139 85 139 85 

ة لكــــــل يمعــــــدل الوفيــــــات النفاســــــ5ف اهلد
 39 63 80 131 82 133 مولود حي 100 000

لـــوالدات الـــيت جتـــري النـــسبة املئويـــة ل 
مـــوظفي صـــحة مـــن ذوي    بإشـــراف  

 املهارة
138 85 0 0 0 0 

 بفـريوس نقـص     نيلمصابالنسبة املئوية ل  6اهلدف 
ــشرية   ــة البــ ــذين  املناعــ ــخاص الــ لألشــ

  عاما49  و15 تتراوح أعمارهم بني
98 60 98 60 98 60 

ســتخدام الرفــاالت إىل ال  املئويــةنـسبة ال 
اســتخدام وســائل منــع احلمــل ككــل     

املتزوجـــــات الـــــاليت تتـــــراوح لـــــدى 
  عاما49و  15 أعمارهن بني

109 67 78 48 78 48 

ــة ل   ــسبة املئوي ــراوح  لرجــال الن ــذين تت ال
ــني  ــارهم بــــ ــا 24و  15 أعمــــ  عامــــ

واستخدموا الرفاالت أثناء آخر اتصال     
 سي حمفوف باملخاطرجن

39 24 19 12 19 12 

الــاليت تتــراوح   لنــساء  النــسبة املئويــة ل  
ــني ــارهن بــــ ــا 24 و 15 أعمــــ  عامــــ

واستخدمن الرفاالت أثناء آخر اتـصال     
 جنسي حمفوف باملخاطر

48 29 22 13 22 13 
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 مجيع البيانات، مبا فيها التقديرات  

  
ــة  ــدان ذات جمموعـــــ البلـــــ
 بيانات واحدة على األقل

ــوع ــدان ذات جممــــ  يتالبلــــ
 بيانات على األقل

البلــــدان ذات جممــــوعيت بيانــــات علــــى 
انات اليت مت احلـصول     األقل، باستثناء البي  

 عليها من مناذج وضعتها الوكاالت 
األهـــداف 
ــة  اإلمنائيـــــ
 العدد  املؤشرات لأللفية

النــــــــــسبة 
 العدد  املئوية

ــسبة  النـــــــــــ
 النسبة املئوية العدد  املئوية

ــة ل   ــسبة املئوي ــراوح  لرجــال الن ــذين تت ال
ــني   ــارهم ب ــا ذوي24و  15أعم   عام

 شاملة عن فـريوس   الصحيحة و ال املعرفة
 اإليدز/نقص املناعة البشرية

37 23 7 4 7 4 

الــاليت تتــراوح   لنــساء  النــسبة املئويــة ل  
 عامـا ذوات    24 و   15 أعمارهن بـني  

 شاملة عن فـريوس   الصحيحة و ال ةعرفامل
 اإليدز/نقص املناعة البشرية

62 38 0 0 0 0 

ستخدام أية وسـيلة مـن      النسبة املئوية ال   
ــائل منــــع احلمــــل لــــد  ــساء وســ ى النــ

الـــاليت تتـــراوح أعمـــارهن املتزوجـــات 
  عاما49و  15 بني

111 68 82 50 82 50 

 قيــد اليتــامى يف املــدارس مقابــل  معــدل 
 21 35 21 35 37 60 اليتامىقيد غري 

اخلامـسة  سن  ألطفال دون   النسبة املئوية ل   
ــامون حتــت ناموســيات معاجلــة     ــذين ين ال

 باملبيدات احلشرية
45 28 8 5 8 5 

ــة ل ال  ــسبة املئوي ألطفــال دون اخلامــسة  ن
ــاقري     ــالَجون بعق ــاحلمى ويع ــصابون ب امل

 مضادة للمالريا
45 28 12 7 12 7 

ــل      ــسل لكــ ــن الــ ــات مــ ــدل الوفيــ معــ
 95 155 95 155 95 155  نسمة100 000

 100 000معدل انتشار السل لكـل       
 95 155 95 155 95 155 نسمة

لنجـاح يف معاجلـة الـسل        املئوية ل  نسبةال 
 إطار العالج القصري الدورة اخلاضع      يف

 لإلشراف املباشر
147 90 141 87 141 87 

معدل الكـشف عـن حـاالت الـسل يف           
إطــار العــالج القــصري الــدورة اخلاضــع  

 ئويةاملنسبة اللإلشراف املباشر، 
147 90 143 88 143 88 

ــة ل 7اهلدف  ــسبة املئويـــ ــاة  النـــ ــي املغطـــ ألراضـــ
 95 155 95 155 95 155 بالغابات

ــسبة املئويــة ل   ــة احملميــة قياســا   الن لمنطق
 81 132 81 132 81 132 للمساحة اإلمجالية

ــسيد الكربــــون،      ــاين أكــ ــات ثــ انبعاثــ
 92 150 92 150 92 150 نصيب الفرد منه باألطنان املترية
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 مجيع البيانات، مبا فيها التقديرات  

  
ــة  ــدان ذات جمموعـــــ البلـــــ
 بيانات واحدة على األقل

ــوع ــدان ذات جممــــ  يتالبلــــ
 بيانات على األقل

البلــــدان ذات جممــــوعيت بيانــــات علــــى 
انات اليت مت احلـصول     األقل، باستثناء البي  

 عليها من مناذج وضعتها الوكاالت 
األهـــداف 
ــة  اإلمنائيـــــ
 العدد  املؤشرات لأللفية

النــــــــــسبة 
 العدد  املئوية

ــسبة  النـــــــــــ
 النسبة املئوية العدد  املئوية

ــستنفدة    ــواد املـــ ــع املـــ ــتهالك مجيـــ اســـ
لألوزون باألطنان املترية لطاقة استنفاد     

 األوزون
135 83 135 83 135 83 

لـــــسكان الـــــذين ل  اإلمجاليـــــةنـــــسبةال 
 67 110 67 110 89 145 يستخدمون مصادر مياه شرب حمسنة

لـــــسكان الـــــذين ل  اإلمجاليـــــةنـــــسبةال 
 64 104 64 104 86 140 يستخدمون مرافق صحية حمسنة

سكان األحيــاء الفقــرية لــ  املئويــةنــسبةال 
 64 105 64 105 65 106 احلضر سكان قياسا إىل

نــــسبة مئويــــة مــــن كخدمــــة الــــديون 8ف اهلد
صـــادرات الـــسلع واخلـــدمات وصـــايف 

 اإليرادات من اخلارج
107 66 107 66 107 66 

معدل البطالة بني الشباب من اجلنـسني       
و  15الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــني  

  عاما24
80 49 65 40 65 40 

ــة بـــني الـــشابات    الـــاليت معـــدل البطالـ
 39 63 39 63 48 78 ما عا24و  15 تتراوح أعمارهن بني

ــشباب      ــني الـ ــة بـ ــدل البطالـ ــذين معـ الـ
 39 63 39 63 48 78  عاما24 و 15 تتراوح أعمارهم بني

 100عــــدد خطــــوط اهلــــاتف لكــــل   
 غري متاحة غري متاحة 96 157 96 157 نسمة

اهلـــاتف شـــبكات  يف نياملـــشتركعـــدد  
 غري متاحة غري متاحة 96 156 96 157  نسمة100اخللوي لكل 

 100 اإلنترنـت لكـل      يمستخدمعدد   
 غري متاحة غري متاحة 93 151 94 153 نسمة

 100عدد احلواسيب الشخصية لكـل       
 75 123 75 123 77 126 نسمة
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  2اجلدول  

 مجيع البيانات، مبا فيها التقديرات 

 
ــة   ــدان ذات جمموعـــــ البلـــــ
 بيانات واحدة على األقل

 يتالبلـــــدان ذات جممـــــوع 
 بيانات على األقل

ــدان ذات جممـــوعيت بيانـــات علـــى     البلـ
األقل، باستثناء البيانات اليت مت احلصول      

 اذج وضعتها الوكاالت عليها من من

 العدد  )أ(املؤشرات يف اجملموعة 
النـــــــــــسبة 

 العدد  املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 النسبة املئوية العدد  املئوية

 غري متاحة ةغري متاح 96 157 96 157  نسمة100عدد خطوط اهلاتف لكل 
اهلـاتف اخللـوي لكـل      شـبكات   عدد املشتركني يف    

 غري متاحة غري متاحة 96 156 96 157  نسمة100

 غري متاحة غري متاحة 93 151 94 153  نسمة100عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 
لنـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني          النسبة املئوية ل  

الـــــــصحيحة رفـــــــة  عامـــــــا ذوات املع24 و 15
 اإليدز/ نقص املناعة البشريةلة عن فريوسوالشام

 صفر صفر صفر صفر 38 62

لـوالدات الـيت جتـري حتـت إشـراف          النسبة املئويـة ل   
 صفر صفر صفر صفر 85 138 موظفي صحة من ذوي املهارة

لرجال الـذين تتـراوح أعمـارهم مـن         النسبة املئوية ل  
 الـــــــصحيحة ة عامــــــا ذوي املعرفــــــ  24 إىل 15

 اإليدز/ص املناعة البشرية نقوالشاملة عن فريوس
37 23 7 4 7 4 

 اخلامــسة الــذين  ســنألطفــال دونالنــسبة املئويــة ل
 5 8 5 8 28 45 ينامون حتت ناموسيات معاجلة باملبيدات احلشرية

 اخلامسة املـصابون     سن ألطفال دون النسبة املئوية ل  
 7 12 7 12 28 45 باحلمى ويعالَجون بعقاقري مضادة للمالريا

لرجال الذين تتـراوح أعمـارهم بـني        ملئوية ل النسبة ا 
 عاما واستخدموا الرفـاالت أثنـاء آخـر         24  و 15

 اتصال جنسي حمفوف باملخاطر
39 24 19 12 19 12 

لنـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني          النسبة املئوية ل  
 عاما واسـتخدمن الرفـاالت أثنـاء آخـر     24  و 15

 اتصال جنسي حمفوف باملخاطر
48 29 22 13 22 13 

ــدل ــدارس مقابــل قيــد غــري      مع  قيــد اليتــامى يف امل
 21 35 21 35 37 60 اليتامى
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   3اجلدول 
 مجيع البيانات، مبا فيها التقديرات 

 
البلـــــــدان ذات جمموعـــــــة  

 ة على األقلبيانات واحد
 يتالبلــــــدان ذات جممــــــوع 

 بيانات على األقل

البلــــدان ذات جممــــوعيت بيانــــات علــــى  
األقل، باستثناء البيانات الـيت مت احلـصول        

 عليها من مناذج وضعتها الوكاالت 

 العدد  )ب(املؤشرات يف اجملموعة 
النـــــــــــسبة 

 العدد  املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 النسبة املئوية العدد  املئوية
ــذ     ــدى التالمي ــة ل ــالقراءة والكتاب ــام ب معــدالت اإلمل

 مـــن  24  و15الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــني    
 اجلنسني، كنسبة مئوية

109 67 63 39 47 29 

فجـــوة الفقـــر عنـــد دوالر واحـــد  ل النـــسبة املئويـــة
 34 56 34 56 43 70 )تعاُدل القوة الشرائية(يوميا، 

النسبة املئوية للـسكان الـذين يقـل دخلـهم اليـومي            
 35 57 35 57 43 70 )تعادل القوى الشرائية(عن دوالر واحد 

  من الدخل الوطين   أفقر ُخمس صة  النسبة املئوية حل  
 36 58 36 58 48 79 أو االستهالك الوطين

 39 63 80 131 82 133 دوولم 100 000معدل الوفيات النفاسية لكل 
ــذين       ــسني ال ــن اجلن ــشباب م ــني ال ــة ب ــدل البطال مع

 40 65 40 65 49 80  عاما24  و15تتراوح أعمارهم بني 

معــــدل البطالــــة بــــني الــــشابات الــــاليت تتــــراوح  
 39 63 39 63 48 78  عاما24 و15أعمارهن بني 

معدل البطالة بني الشباب الذين تتـراوح أعمـارهم         
 39 63 39 63 48 78  عاما24  و15بني 

ألطفــال دون ســن اخلامــسة الــذين  النــسبة املئويــة ل
 44 72 44 72 69 113 يعانون من نقص معتدل أو حاد يف الوزن

ــة ال  ــسبة املئوي ــاالت إىل اســتخدام  الن ســتخدام الرف
حلمــل ككــل يف أوســاط املتزوجــات وســائل منــع ا

  عاما49 و15الاليت تتراوح أعمارهن بني 
109 67 78 48 78 48 
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   4اجلدول  
 مجيع البيانات، مبا فيها التقديرات 

 
عـــــــة  البلـــــــدان ذات جممو

 بيانات واحدة على األقل
 يتالبلــــــدان ذات جممــــــوع 

 بيانات على األقل

البلــــدان ذات جممــــوعيت بيانــــات علــــى  
األقل، باستثناء البيانات الـيت مت احلـصول        

 عليها من مناذج وضعتها الوكاالت 

 العدد  )ج(املؤشرات يف اجملموعة 
النـــــــــــسبة 

 العدد  املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 النسبة املئوية العدد  املئوية
ستخدام أية وسيلة من وسائل منـع       النسبة املئوية ال  

احلمـــل لـــدى النـــساء املتزوجـــات الـــاليت تتـــراوح  
  عاما49  و15ارهن بني أعم

111 68 82 50 82 50 

 بفـــريوس نقـــص املناعـــة نيلمـــصابالنـــسبة املئويـــة ل
ــني    ــارهم ب ــراوح أعم ــذين تت ــشرية ال  49 و 15الب

 عاما
98 60 98 60 98 60 

 األجــر يف املدفوعــةالوظــائف  مــن حــصة النــساء 
 61 100 61 100 91 149 القطاع غري الزراعي

 اجلنسني الـذي يلتحقـون    النسبة املئوية للتالميذ من   
األخــري مــن يف الــصف األول ويــصلون إىل الــصف 

  االبتدائيالتعليم
124 76 104 64 104 64 

 رافـق لسكان الذين يـستخدمون م    ل النسبة اإلمجالية 
 64 104 64 104 86 140 رف صحي حمسنةص

ــة لــ  ــسبة املئوي ــاء الفقــرية  الن إىل قياســا سكان األحي
 64 105 64 105 65 106 احلضرسكان 

نـسبة مئويـة مـن صـادرات الـسلع          كخدمة الـديون    
 66 107 66 107 66 107 واخلدمات وصايف اإليرادات من اخلارج

لــــسكان الــــذين يــــستخدمون اإلمجاليــــة لنــــسبة ال
 67 110 67 110 89 145 مصادر مياه شرب حمسنة

 70 114 70 114 75 123 بالتعليم العايل اجلنسني يف القيد تعادلمؤشر 
ــة لالنــس ــذين يعــانون مــن نقــص   بة املئوي لــسكان ال
 74 121 74 121 74 121 التغذية
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  5اجلدول 
 مجيع البيانات، مبا فيها التقديرات 

 
البلـــــــدان ذات جمموعـــــــة  

 األقلبيانات واحدة على 
 يتالبلــــــدان ذات جممــــــوع 

 بيانات على األقل

البلــــدان ذات جممــــوعيت بيانــــات علــــى  
األقل، باستثناء البيانات الـيت مت احلـصول        

 عليها من مناذج وضعتها الوكاالت 

 العدد  )د(املؤشرات يف اجملموعة 
النــــــسبة 

 العدد  املئوية
النــــــــــسبة 

 النسبة املئوية العدد  املئوية
 75 123 75 123 84 137 صايف نسبة القيد من اجلنسني يف التعليم االبتدائي

 75 123 75 123 77 126  نسمة100عدد احلواسيب الشخصية لكل 
 79 129 79 129 85 139 معدل الذين أمتّوا املرحلة االبتدائية من اجلنسني

 81 132 81 132 81 132 لمنطقة احملمية إىل املساحة اإلمجاليةاملئوية لنسبة ال
ــ ــة لسبة النـ ــساء يف   املئويـ ــها النـ ــيت حتتلـ ــد الـ لمقاعـ

 82 134 82 134 82 134 الربملانات الوطنية
يع املواد املـستنفدة لـألوزون باألطنـان        استهالك مج 

 83 135 83 135 83 135 املترية للقدرة على استنفاد األوزون
ــات األطفــال دون    اخلامــسة لكــل  ســنمعــدل وفي

 85 138 85 138 85 138  من املواليد األحياء1 000
ــات الرضــع   ) حــىت عمــر ســنة واحــدة  (معــدل وفي

 85 138 85 138 85 138  من املواليد األحياء1 000لكل 
ــسبةال ــة لن ــنة     املئوي ــر س ــن العم ــالغني م ــال الب ألطف

 85 139 85 139 85 139 واحدة احملّصنني ضد احلصبة
 87 142 87 142 89 145  اجلنسني يف القيد باملرحلة الثانويةعادلمؤشر ت

 يف معاجلــة الــسل يف إطــار العــالج  معــدل النجــاح
نـسبة  الر،  القصري الـدورة اخلاضـع لإلشـراف املباشـ        

 87 141 87 141 90 147 ئويةامل
 الكشف عن حاالت السل يف إطـار العـالج          معدل

سبة النـ ،  القصري الـدورة اخلاضـع لإلشـراف املباشـر        
 88 143 88 143 90 147 ئويةامل

 88 144 88 144 89 145  اجلنسني يف القيد باملرحلة االبتدائيةعادلمؤشر ت
لفرد منـه   انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، ونصيب ا     

 92 150 92 150 92 150 باألطنان املترية
 95 155 95 155 95 155  نسمة100 000معدل الوفيات من السل لكل 

 95 155 95 155 95 155  نسمة100 000 معدل انتشار السل لكل
  95 155 95 155 95 155 نسبة األراضي املغطاة بالغابات

 :مالحظات تقنية - 2 
 :يضاف ما يلي 
 .n.a = متاحةغري  
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