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يأتــي إعــداد هــذا التقريــر ضمــن خطــة عمــل المركــز االحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليجــي العربيــة لرصــد التقــدم المحــرز نحو 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.  فقــد قــام المركــز بإعــداد تقريــر الوضــع الراهــن 

حــول مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة للفتــرة 2010 - 2015م، والــذي تــم مــن خاللــه تجميــع مــا توفــر مــن بيانــات حــول مؤشــرات 

ــرات –  ــة للمؤش ــاط مرجعي ــيس نق ــرض تأس ــك بغ ــس وذل ــع دول المجل ــن جمي ــورة م ــرة المذك ــالل الفت ــتدامة خ ــة المس ــداف التنمي أه

حيثمــا توفــر بيانــات – لقيــاس التقــدم فــي تحقيــق األهــداف خــالل فتــرة التنفيــذ الفعليــة لألهــداف والتــي حددهــا إعــالن األمــم المتحــدة 

حــول أهــداف التنميــة المســتدامة مــن بدايــة ينايــر عــام 2016م وحتــى نهايــة ديســمبر 2030م.

تــم مــن خــالل هــذا التقريــر، باعتبــاره أول تقريــر رســمي يرصــد نقــاط البدايــة للمؤشــرات خــالل فتــرة التنفيــذ الفعليــة ألهــداف التنميــة 

ــا  ــداد تقاريره ــا بإع ــدول ذاته ــام ال ــع قي ــا م ــن أيض ــذي تزام ــاء، وال ــدول االعض ــن ال ــة م ــرة والمتاح ــات المتوف ــع البيان ــتدامة، تجمي المس

الوطنيــة األولــى حــول مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة وكذلــك اســتعراض 4 دول مــن دول مجلــس التعــاون تقاريرهــا الوطنيــة 

الطوعيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى التابــع للجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة باألمــم المتحــدة.  

ــات المتوفــرة لديهــا ومــن جميــع المصــادر محــدودة، ومــن أهــم أســباب  ــأن البيان وقــد تبيــن مــن خــالل التواصــل مــع الــدول األعضــاء ب

محدوديــة تلــك البيانــات نوعيــة التفصيــل المطلــوب فــي مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي لــم تكــن تؤخــذ بعيــن االعتبــار 

عــن تنفيــذ المســوح أو تصميــم نمــاذج جمــع البيانــات مــن الســجالت اإلداريــة، ومنهــا أيضــا أن بعــض المؤشــرات يتــم إدراجهــا ألول مــرة 

ضمــن قوائــم المؤشــرات اإلحصائيــة الدوليــة وهــو مــا يتطلــب تنفيــذ مســوح متخصصــة حولهــا، وكذلــك مــا زال العديــد مــن المؤشــرات 

مصنفــة ضمــن الطبقــة الثالثــة والتــي تعنــي عــدم توفــر منهجيــة دوليــة معتمــدة نهائيــا لحســابها، إضافــة ألســباب أخــرى مثــل الحاجــة 

إلــى بــذل جهــود إضافيــة فــي مجــال بنــاء القــدرات اإلحصائيــة الوطنيــة وادراج مواضيــع المؤشــرات ضمــن البرامــج اإلحصائيــة الوطنيــة 

بشــكل روتينــي.

ــة البيانــات المتوفــرة حــول المؤشــرات فقــد قــرر المركــز االحصائــي لــدول  مجلــس التعــاون لــدول الخليجــي  علــى الرغــم مــن محدودي

ــة  ــداف التنمي ــق أه ــو تحقي ــرز نح ــدم المح ــول التق ــة ح ــر الدوري ــداد التقاري ــق إع ــى طري ــى عل ــوة أول ــاره خط ــر باعتب ــر التقري ــة نش العربي

المســتدامة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث ســيتم البنــاء علــى هــذا التقريــر فــي األعــداد القادمــة مــن خــالل توظيــف الدروس 

المســتفادة مــن هــذا التقريــر، والتــي مــن أهمهــا تحديــد قائمــة مــن المؤشــرات ذات األولويــة تتفــق عليهــا جميــع دول المجلــس.  بحيــث 

يتــم تأكيــد توفــر جميــع البيانــات المطلوبــة حولهــا ضمــن فتــرة زمنيــة مناســبة لجميــع الشــركاء.  وكذلــك االتفــاق مســبقا بيــن المركــز 

واألجهــزة االحصائيــة فــي الــدول األعضــاء علــى المواعيــد األنســب لطلــب البيانــات مــن الــدول لضمــان الحصــول علــى البيانــات بهــدف 

تحقيــق التوافــق والمواءمــة مــع رزنامــة  النشــر االحصائــي لــدى االجهــزة االحصائيــة الوطنيــة والمركــز.

يحتــوي التقريــر علــى بيانــات ومعلومــات متنوعــة حــول جميــع األهــداف الســبعة عشــر، مــع وجــود تبايــن ملحــوظ بيــن هــدف وآخــر ســواء 

مــن حيــث الشــمول لعــدد المؤشــرات أو عــدد الــدول التــي وفــرت بيانــات أو لعــدد الســنوات التــي يتوفــر حولهــا بيانــات، وهــذا يعتبــر 

خطــوة إلــى األمــام مقارنــة مــع تقريــر الوضــع الراهــن والــذي افتقــر عــدد مــن األهــداف لبيانــات حــول جميــع مؤشــراته.  ونأمــل أن تكــون 

األعــداد الالحقــة مــن التقريــر أكثــر شــمولية وتســاعد فــي إعــداد تحليــل معمــق وتنبــؤات للمســتقبل الســتقراء إمكانيــة الوصــول إلــى 

الغايــات المنشــودة مــن قبــل جميــع الــدول حتــى عــام 2030م.

وأخيــرا نــود اإلشــارة إلــى أنــه تــم عــرض البيانــات المتوفــرة مــن خــالل نصــوص وصفيــة وبــدون جــداول أو رســومات بيانيــة نظــرا للتبايــن 

فــي البيانــات المتوفــرة علــى مســتوى الدولــة الواحــدة أو فــي جميــع الــدول.  ســائلين العلــي القديــر أن يوفقنــا فــي االســتمرار فــي إعــداد 

ــتوى  ــى مس ــات عل ــمي السياس ــرار وراس ــذي الق ــاعدة متخ ــتدامة لمس ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــو تحقي ــرز نح ــدم المح ــد التق ــر رص تقاري

مجلــس التعــاون الخليجــي مــن وضــع الخطــط المبنيــة علــى الحقائــق لمــا فيــه مصلحــة جميــع مواطنــي مجلــس التعــاون الخليجــي 

فــي الرفــاه والنمــاء والتقــدم. 

تقديم 
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The Statistical Center of the Arab States in the Gulf Cooperation Council States (GCC-STAT) is pleased 

to issue this report as part of its work plan to monitor the progress made towards the achievement of the 

Sustainable Development Goals (SDGs) in the GCC countries. The GCC-STAT prepared the first report in 

2017 on the current status of SDGs indicators for the period 2010-2015, which covers the period just before 

the entiltlement of the SDGs which started on 1st Janury 2016 until Decemebr 2030 according to the United 

Nations Declaration on Sustainable Development Goals in Septemebr 2015.

This report, as the first official report to monitor the progress on the SDGs through tracking the starting 

points of indicators during the actual implementation phase of the SDGs, the data collection for the sake 

of this report was coincided with the preparation of their first national reports on indicators of sustainable 

development goals. Since the available data about the member countries from the different sources is limited 

because providing detailed data about the indicators requires conducting many surveys or re-designing the 

administrative records templates, as well as many indicators are classified as Tier II or Rier III, which means 

lack of an endorsed international methodology or the methodology is developed but not implemented widely, 

in addition to other reasons such as the need for additional efforts to enhance the national statistical capacity 

building and the integration of indicator themes into national statistical programs which are conducted 

conducted regularly.

Despite the data limitation, the report considered as an important first step in the production of periodic reports 

to monitor the progress towards achieving the SDGs in the GCC countries. The GCC-STAT in coordination 

with the member states, will work on the identification of a list of priority indicators for the region to focus 

on monitoring them and to reduce the burden oncountries in providing GCC-STAT with required data about 

SDGs. 

Finally, we would like to point out that the available data is presented through descriptive texts without tables 

or graphs due to the disparity in data available at the country level or in all countries at large. We look forward 

to continue producing periodic reports to monitor progress towards achieving the sustainable development 

goals to help the decision-takers and policy makers at the GCC level to develop evidence-based plans for the 

benefit of all GCC citizens in terms of well-being, development and progress.

Introduction
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يتقــدم المركــز االحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بخالــص الشــكر 

والتقديــر لألجهــزة اإلحصائيــة فــي الــدول األعضــاء علــى تعاونهــا فــي توفيــر  البيانــات 

الالزمــة  إلعــداد التقريــر االحصائــي األول حــول مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة. وكذلــك 

يتوجــه المركــز بالشــكر للجهــات التــي زودت المراكــز اإلحصائيــة الوطنيــة للبيانــات الخاصــة 

بعمــل كل منهــا، األمــر الــذي كان لــه كبيــر األثــر فــي تمكيــن المركــز مــن إعــداد التقريــر.

ويتقدم المركز بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداد التقرير في جميع مراحله. 

شكر وتقدير
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The GCC-STAT is pleased to extend its sincere thanks and appreciation to 

the Statistical Centers of the Member States for their unlimited cooperation 

in providing the necessary data to prepare the first statistical report on 

SDGs indicators. The Center also extend its regards and gratitudes to 

all national statistical organizations who provided the national statistical 

centers with data on the domains of their work, which had a great impact 

on the GCC-STAT ability to prepare the report.

The GCC-STAT expreses its thanks to all those who contributed in the 

preparation of the report in all its stages.
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 القضاء ع�� الفقر بجميع أش�الھ �� �ل م�ان -الهدف األول  

Goal - 1   End poverty in all its forms everywhere 

ن مظاهره �شمل ا�جوع وسوء التغذية، أ إذالفقر أك�� من مجرد االفتقار إ�� الدخل واملوارد ضمانا ملصدر دخل مستدام، 

وضآلة إم�انية ا�حصول ع�� التعليم وغ��ه من ا�خدمات األساسية، والتمي�� االجتما��، واالستبعاد من ا�جتمع، عالوة ع�� 

� بحيث يوفر الوظائف املستدامة وي�جع ع� شامالعدم املشاركة �� اتخاذ القرارات. لذا، يتع�ن أن ي�ون النمو االقتصادي 

ب�ن جميع الفئات (الذ�ور واالناث، املعاق�ن وغ�� املعاق�ن، الالجئ�ن وغ�� الالجئ�ن، س�ان ا�حضر وس�ان  وجود الت�افؤ

 .الر�ف، وهكذا)

دوالر  30,000نظرا الرتفاع معدل دخل الفرد �� جميع دول مجلس التعاون ا�خلي�� �ش�ل كب�� ومنذ ف��ة طو�لة (الذي يتجاوز 

 ،للفرد) منذ ف��ة طو�لة $ 1.9سعار ا�جار�ة) فإن جميع دول ا�جلس ت�ون قد تجاوزت خط الفقر الدو��  (للفرد سنو�ا باأل 

 دوالر. 1.9قل معدل دخلھ اليومي عن حيث ال يوجد أي فرد يقيم �� أي من هذه الدول ي

ة ما يتم توف��ها من مسوح أسر�ة مثل أما بالنسبة �خط الفقر الوط�ي، فإن حسابھ �عتمد ع�� توفر البيانات الالزمة وال�ي عاد

، وهذا امل�ح ال يتم تنفيذه �� جميع دول مجلس التعاون �ش�ل دوري، فبعض الدول قامت بتنفيذه  م�ح نفقات ودخل األسرة

)، م2012، وقطر  م2013وال�و�ت خالل عام  م2013، والسعودية خالل  م2014/2015البحر�ن خالل منذ ف��ة طو�لة (

عض الدول خالل السنت�ن القادمت�ن، لتنفيذه �� الف��ة القادمة.  لذلك يتوقع أن يتم توف�� قياسات حولھ لب و�عضها يخطط

فإنھ من  2020و�ما أن خطة عمل املركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية تتضمن تنفيذ م�ح موحد عام 

 ذا امل�ح للبيانات الالزمة �حساب خط الفقر الوط�ي ع�� مستوى �ل دولة.األهمية بم�ان أن يتم األخذ �ع�ن االعتبار توف�� ه

وحول حصول األسر ع�� ا�خدمات األساسية (وال�ي تم تحديدها باملياه اآلمنة والكهر�اء والتعليم وا�خدمات ال�حية 

ا�خدمات من أولو�ا��ا توف�� هذه واالتصاالت وخدمات الصرف الص��)، فإن ح�ومات دول مجلس التعاون ا�خلي�� �عت�� 

عيشة �جميع الس�ان ف��ا (دون تمي�� ب�ن املواطن�ن املجدا لضمان توف�� أفضل مستو�ات  �خمةو�ستثمر ف��ا استثمارات 

ع�� سبيل املثال بلغت   -مع استثناءات �سيطة-واملقيم�ن).  لذلك فإن جميع الدول قد حققت الغاية املنشودة بصورة �املة 

% وخدمات الصرف 99.9حوا��  م2016يمك��ا ا�حصول ع�� املياه اآلمنة �� اململكة العر�ية السعودية عام  �سبة األسر ال�ي
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% �عود ال�ساع رقعة أرا�ىي اململكة مع وجود �عض 100%، ولعل السبب وراء عدم اكتمال النسبة ا�� 99.1الص�� اآلمنة 

 توف�� خدمات بنية تحتية لها ثابتة.   يصعباملتنقلة وال�ي التجمعات 

 ضمن أهداف التنمية املستدامة  اإلنجازات �� مجال الهدف األول 

من ب�ن جميع دول مجلس التعاون ا�خلي�� بالنسبة ل�خسائر نتيجة لل�وارث فقد �جلت اململكة العر�ية السعودية فقط 

��جل أية خسائر �شر�ة نتيجة هذه ال�وارث.  فقد بلغت �سبة  دون ��جيل، م2016�عض ا�خسائر املادية خالل عام 

انات الناجمة عن األمطار % وعادة ما ت�ون ال�وارث نتيجة للفيض0.004ا�خسائر االقتصادية املباشرة نتيجة لل�وارث حوا�� 

 الغز�رة �� �عض املناطق من اململكة.

� بأ��ا تخصص �سب عالية من اجما�� االنفاق ا�ح�ومي ع�� �ش�� املعطيات املتوفرة من �عض دول مجلس التعاون ا�خلي�

% من 18.2خصصت دولة االمارات العر�ية املتحدة  فقدا�خدمات األساسية (التعليم، وال�حة، وا�حماية االجتماعية)، 

% من م��اني��ا تقر�با 35.0مملكة البحر�ن وخصصت  م��ان��ا ل�خدمات األساسية (ال�حة والتعليم وا�حماية االجتماعية)، 

% من اجما�� االنفاق 36.0�خدمات التعليم وال�حة وا�حماية االجتماعية، وخصصت اململكة العر�ية السعودية حوا�� 

% من اجما�� االنفاق ا�ح�ومي ع�� هذه ا�خدمات  50.0سلطنة عمان أك�� من  خصصتو  ا�ح�ومي ع�� هذه ا�خدمات أيضا،

و�� جميع الدول املذ�ورة  .لهذه ا�خدمات م2016% من م��ان��ا عام 41.2فقد خصصت ال�و�ت دولة  أما ،  م2016خالل عام 

ع�� أع�� النسب من االنفاق ا�ح�ومي يليھ قطاع ال�حة ثم قطاع ا�حماية يحظى قطاع التعليم �ش�� البيانات املتوفرة إ�� أن 

 االجتماعية.
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 املستدامة وتوف�� األمن الغذائي والتغذية ا�حّسنة و�عز�ز الزراعةالقضاء ع�� ا�جوع  -الهدف الثا�ي 

Goal - 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture 

السريع.  ويش�ل �غ�� املناخ  �� الوقت الراهن، تتعرض ال��بة واملياه العذبة وا�حيطات والغابات والتنوع البيولو�� للتدهور 

 ع�� املوارد ال�ي �عتمد عل��ا، مما يز�د من ا�خاطر املرتبطة بال�وارث مثل ا�جفاف والفيضانات. ولم �عد كث�� 
ً
ضغطا إضافيا

 .صقادر�ن ع�� �غطية نفقا��م ع�� أراض��م، مما يج��هم ع�� ال�جرة إ�� املدن بحثا عن الفر  –رجاال و�ساًء  –من الر�في�ن 

مليون جائع اليوم، باإلضافة إ�� ملياري  795وثمة حاجة إ�� �غي�� عميق �� نظام األغذية والزراعة العاملي إذا ما أردنا �غذية 

 .2050�خص آخر�ن متوقع�ن بحلول عام 

 �� القضاء ع�� ا�جوع والفقر
ً
 .و يقدم قطاع األغذية والزراعة حلوال رئيسية للتنمية، ويعد قطاعا مركز�ا

س��الك ال تنمية موارد الغذاء وتقاسمها وأساليب ا وم دول مجلس التعاون ا�خلي��  �ش�ل دوري ومستمر بمراجعة خطط تق

ل�جميع، وأن من توف��  الطعام ال�ا�� ملزارع والغابات ومصائد األسماك تمك�ن ا و��دف من وراء مراجعة ا�خططاملستدام.  

 .تنمية ر�فية ترتكز ع�� الناس، وأن تح�ي البيئة –وقت نفسھ �� ال –تولد مصادر دخل مالئمة، وأن تدعم 

ا م��م بأن  ضمان األمن الغذائي �عت�� ركنا 
ً
يحظى األمن الغذائي باهتمام كب�� من قادة دول مجلس التعاون ا�خلي��، إدرا�

 ن توف�� ا�حياة ووسائل العيش الكر�م أساسيا �� توف�� البيئة اآلمنة املستقرة واملزدهرة واملستدامة ملواط�ي الدول األعضاء، وأ

 .أن ت�ون �� مقدمة األولو�ات للمواطن�ن ينب��

اس��اتيجية مش��كة لتأم�ن الغذاء، وإ�شاء مركز متخصص  م2016أقّر وزراء الزراعة ا�خليجيون �� شهر مارس و�� هذا االطار 

تقوم �ل دولة ع�� حدة أيضا بتنفيذ إضافة لالس��اتيجية اإلقليمية، و  لتحقيق األمن الغذائي ا�خلي��. �� سلطنة عمان

منطقة دول مجلس التعاون اس��اتيجيات وطنية خاصة ��ا لضمان األمن الغذائي ف��ا.  و�شمل االس��اتيجيات تأم�ن الغذاء �� 

صاداتھ باملنطقة، مع ضرورة تحقيق ، وتطو�ر ا�حياة البحر�ة وال��وة ا�حيوانية، و�ل ما يخص القطاع الزرا�� واقتا�خلي��

 .أفضل معاي�� جودة للمنتجات الزراعية والغذائية من منطلق االهتمام ب�حة املواطن ا�خلي��
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القطاع الزرا�� أحد أهم القطاعات االقتصادية ال�ي �سهم �� إيجاد الفرص االستثمار�ة املرتبطة بھ أو بالقطاعات ويعد 

لتعز�ز مس��ة التنمية الزراعية �� دول ا�جلس وتحقيق التنمية  عم و��جيع دول ا�جلساإلنتاجية األخرى ال�ي تحظى بد

الشاملة، ما ينعكس أثرُه ع�� مس��ة ا�جلس وتطلعات شعو�ھ بخلق فرٍص استثمار�ة جيدة �� ا�جال الزرا�� وتذليل الصعاب 

 .ال�ي �ع��ض تحقيق هذا الهدف

 

ع�� عاتقها التا�عة لألمانة العامة �جلس التعاون ا�خلي�� �جنة التعاون الزرا�� أخذت   ،م2016و�� اجتماعها �� شهر مارس 

، ومن ضم��ا التصدي لتغ�� املناخ وآثاره املدمرة، وحفظ �اومسؤوليا� هااملتصلة بمهام التنمية املستدامةمسؤولية تنفيذ 

قف تدهور األرا�ىي، واستدامة أنماط االس��الك املوارد البحر�ة واستخدامها ع�� نحو مستدام، وم�افحة الت�حر وو 

 ))/https://aawsat.com/home/article/602216(: املصدر.  (واإلنتاج

 

 اإلنجازات �� مجال الهدف الثا�ي ضمن أهداف التنمية املستدامة

التغذية �� اململكة العر�ية السعودية  نقص�ش�� البيانات املتوفرة حول مؤشرات الهدف الثا�ي ا�� أن �سبة من �عانون من 

و�� املقابل، فإن هناك �سب عالية ا�� حد ما ب�ن األطفال الذين �عانون من معدالت توقف النمو   .%4.1قد بلغت  م2016عام 

بينما بلغت هذه النسبة ، بينما م2016عام  % ع�� التوا��10.6% و 14.1�� سلطنة عمان واململكة العر�ية السعودية بواقع 

 .م2015عام �� مملكة البحر�ن  2.4%

ء التغذية ب�ن دول مجلس التعاون ا�خلي��، حيث تبلغ معدالت الهزال ب�ن األطفال �� مملكة وكذلك تتفاوت معدالت سو

%، بينما تبلغ معدالت ز�ادة الوزن �� اململكة العر�ية 7.5% و�� سلطنة عمان 3.3% و�� اململكة العر�ية السعودية 2.1البحر�ن 

 %.4.4% و�� سلطنة عمان 9.1عودية الس

ومن حيث اإلجراءات املتخذة من قبل الدول للمحافظة ع�� األرا�ىي الزراعية من خالل تطبيق ممارسات الزراعة املستدامة، 

حيث  م2010فإن  �سبة األرا�ىي �� اململكة العر�ية السعودية ال�ي تخضع ملثل هذه املمارسات �انت �� ارتفاع مستمر منذ عام 

أما �� دولة ال�و�ت فقد بلغت �سبة األرا�ىي ال�ي تخضع  . م2013عام  %034.ا��  وارتفعت % 029.بلغت �سب��ا آنذاك 

% من 95.25 (و�� األرا�ىي الزراعية املنتجة بالدونم ا�خصصة للزراعة املنتجة واملستدامة) للممارسات الزراعية املستدامة

 .م2015/2016اجما�� األرا�ىي الزراعية للعام الزرا�� 

ة أو طالوراثية ا�حيوانية والنباتية ال�ي �عت�� مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة �� مرافق ا�حافظة متوسبلغت �سبة املوارد 

 ، حيث بقيت النسبة ثابتة خالل هذه الف��ة.م2016 – 2010% خالل الف��ة 020.طو�لة املدى �� اململكة العر�ية السعودية 



18

تقـرير التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير األول | 2018/7/1م 

14 
 

% عام 4.1كما ي��:  م2016 -2010ململكة العر�ية السعودية خالل الف��ة و�لغ مؤشر التوجھ الزرا�� للنفقات ا�ح�ومية �� ا

ع��  م2016 – 2014% لألعوام 11.1% و 4.9% و 5.6و  م2013% عام 5.2، م2012% عام 5.1، م2011% عام 4.7، م2010

�� سنة  م2014 عامأن .  وحول مؤشر مفارقات الغذاء ع�� أساس م2016عام  9.0، و�� سلطنة عمان بلغ املؤشر التوا��

مقارنة مع شهر  م2017) و�� شهر ابر�ل -%0.3مقارنة مع شهر أبر�ل ( م2016�سبة التغ�� الشهري �� شهر مايو أساس ف�انت 

مقارنة مع  م2016يو ا)  �� شهر م-%2.3( سنة أساس، ف�انت �سبة التغ�� م2007%).  أما ع�� اعتبار عام 0.3( م2016أبر�ل 

و�لغ مؤشر مفارقات أسعار العذاء �� سلطنة   .م2016مقارنة مع شهر أبر�ل  م2017% �� شهر أبر�ل 0.0، و م2016شهر ابر�ل 

 . م2016وذلك �� عام  102.5عمان 
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19

Progess Report about the Performance owards the Aceivement 
of Sustainable Development Goalst 2030 in the GCC Countries 
| Report # 1 |1/7/2018 



20

تقـرير التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير األول | 2018/7/1م 



21

Progess Report about the Performance owards the Aceivement 
of Sustainable Development Goalst 2030 in the GCC Countries 
| Report # 1 |1/7/2018 

3
الصحة الجيدة والرفاه



22

تقـرير التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير األول | 2018/7/1م 

15 
 

ع ا�جميع بأنماط عيش �حية و�الرفاهية �� جميع األعمار -الهدف الثالث 
ّ
 ضمان تمت

Goal - 3  Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

عام قبل وصولهم إ�� سن ا�خامسة  الي�ن  يموتون �لامل�� الرغم من التقدم الكب�� ا�حرز �� مجال ال�حة، إال أن هناك ع

  بالوالدة.األمراض مثل ا�حصبة والسل الرئوي. �� �ل يوم تموت مئات النساء أثناء ا�حمل أو من التعقيدات املرتبطة �سبب 

السبب حاليا مرض األيدز يعت�� املواليد ع�� الرعاية ع�� أيدي مهني�ن مهرة. و  القليل منو�� كث�� من املناطق الر�فية، يحصل 

الوفيات من خالل املعا�جة  يمكن التقليل من هذه .  أفر�قيامنطقة جنوب ال�حراء �� الرئي�ىي للوفاة ب�ن املراهق�ن �� 

إ��اء و�اء اإليدز، والسل الرئوي،  إ��هذا الهدف  يرمي ، وحمالت التحص�ن، والرعاية ا�جنسية واإلنجابية. الوقائية، والتعليم

اإلنجازات ال�ي يحققها هذا الهدف إ�� �غطية �حية عاملية،  م.  ستؤدي2030املعدية األخرى بحلول عام  واملالر�ا واألمراض

معقول ل�افة الناس. كما أن البحوث الداعمة وتطو�ر التحصينات يمثالن وتوفر الوصول إ�� أدو�ة وتحصينات آمنة و�سعر 

 
ً
 من هذا اإلجراء أيضا

ً
 هاما

ً
 .جزءا

بدأ التعاون �� ا�جال الص�� ب�ن دول مجلس التعاون �� منتصف السبعينات من القرن العشر�ن ح�ن ُعقدت لقاءات ب�ن 

عاون إ�� تأسيس "مؤتمر وزراء ال�حة للدول العر�ية �� ا�خليج" والذي وزراء ال�حة �� دول ا�خليج العر�ية. وقد تطور ذلك الت

 من العام  م1976عقد اجتماعھ األول �� ف��اير 
ً
 م1981، واصبح �س�ى مجلس وزراء ال�حة للدول العر�ية �� ا�خليج اعتبارا

وقرر ا�جلس الوزاري �� دورتھ    .م1991، ثم مجلس وزراء ال�حة لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية منذ العام 

م) ا�شاء �جنة وزراء ال�حة بدول مجلس التعاون ، ع�� غرار ال�جان الوزار�ة 2013السا�عة والعشر�ن �عد املائة (جدة ، يونيو 

 .بدولة ال�و�ت م2014العاملة �� اطار مجلس التعاون ، وعقدت ال�جنة اجتماعها االول �� شهر يناير 

 
 ملا حققھ العمـل الص�� املش��ك من خطوات �� إطار وع�� اعتبار أن ا�

ً
 �� عمل ا�جلس، وإدرا�ا

ً
 مهما

ً
جال الص�� يمثل قطاعا

التعاون والتنسيق ، فقد أتت ا�جهود الالحقة لتضيف ع�� ما تم إنجازه من قبل ، مستفيدة مما يوفره العمل �� إطار ا�جلس 

نشاط القائم �� هذا ا�جال . و�� هذا اإلطار مثلت األهداف الواردة �� من نظرة شمولية ودعم سيا�ىي محققة زخما مهما لل

النظام األسا�ىي للمجلس و�� االتفاقية االقتصادية ، منطلقات أساسية �جهود التنسـيق والتعاون ب�ن األجهزة املعنية بالشئون 

  :ال�حية �� دول ا�جلس لتحقيق األهداف التالية

 .�ن الدول األعضاء �� ا�جاالت ال�حية الوقائية والعالجية والتأهيليةتنمية التعاون والتنسيق ب -
15 
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 .تحديد مفاهيم القضايا ال�حية ا�ختلفة والعمل ع�� توحيدها وترتيب أولو�ا��ا وتب�ي ال��امج املش��كة  -

 .املة �� ا�جال الص��فتح قنوات االلتقاء مع التجارب العاملية و�عز�ز التعاون مع املنظمات العر�ية والدولية الع  -

 .ا�حصول ع�� دواء آمن وفعال و�جودة عالية و�أسعار مناسبة من خالل برنامج الشراء املوحد لألدو�ة واملستلزمات الطبية  -

 : و�� اطـار هذه األهـداف ، حقق العمـل ال�حـي املشــ��ك العديد من اإلنجازات ، وال�ي تت�خص �� ما ي��

ا�جلس �� توف�� ا�خدمات ال�حية �� جميع الدول األعضاء معاملة املواطن�ن ، وقد تحقق معاملة مواط�ي دول .1

ذلك بصدور قرار ا�جلس األع�� �� دورتھ التاسعة بمعاملة مواط�ي دول ا�جلس معاملة املواطن �� املستشفيات 

ر ا�جلس االع�� �� دورتھ ) . كما صدر قرام1988العامة واملستوصفات واملراكز ال�حية ( املنامة ، د�سم�� 

 .) بإعتماد الالئحة التنفيذية لقرار ا�جلس األع�� �� دورتھ التاسعةم2015السادسة والثالث�ن (الر�اض ، د�سم�� 

�سهيل تنقل الفرق الطبية لزراعة األعضاء ب�ن دول ا�جلس ، حيث تم االتفاق ب�ن وزارات ال�حـة وا�جمـارك .2

لدخـول الفرق الطبية ، وع�� البطاقة املوحدة ال�ي تحملها الفرق الطبية املتنقلة .  وا�جــوازات ع�� نموذج موحد

) باملوافقة ع�� اآلليات واإلجراءات م1997وصدر قرار ا�جلس األع�� �� دورتھ الثامنة عشرة (ال�و�ت ، د�سم�� 

 .ل ا�جلساملتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل زراعة األعضاء ب�ن مراكز زراعة األعضاء �� دو 

و�جري  % ، وقد نفذ القـرار �� جميع دول ا�جلس ، 100% إ��  50رفع التعرفة ا�جمركية ع�� التبغ ومشتقاتھ من .3

 . %200 العمل ع�� رفع النسبة إ��

التخلص السليم من النفايات الطبية �� املستشفيات واملراكـز ال�حية ، حيث اعتمد ا�جلس األع�� �� دورتھ .4

"النظام املوحد إلدارة نفايات الرعاية ال�حية" ، والذي يتضمن إيجاد آلية  ) م1999�اض ، نوفم�� العشر�ن (الر 

فّعالة للتنسيق ب�ن الوزارات وا�جهات ذات العالقة �� �ل دولة التخاذ اإلجراءات املناسـبة السليمة للتخلص من 

 .النفايات الطبية

دول ا�جلس ، مثل جمعية أطباء األنف واألذن وا�حنجرة �� مملكة ت�و�ن روابط لألطباء ا�خليجي�ن و��جيلها �� .5

البحر�ن ، وجمعية أطباء التجميل بدولة اإلمارات العر�ية املتحدة ، وجمعية أطباء العظام �� مملكة البحر�ن ، 

 .وجمعية أطباء العيون �� اململكة العر�ية السعودية

 لالهداف التاليةإ�شاء �جنة للرقابة ع�� الدواء بدول ا�جلس ، .6
ً
   :تحقيقا

تأم�ن دخول أدو�ة صا�حة وع�� درجة عالية من ا�جودة ومطابقة للشروط الفنية ومتطلبات ��جيل األدو�ة -

 .املعتمدة

 .التأكد من أن جميع األدو�ة املستوردة لدول ا�جلس م�حو�ة بالشهادات الالزمة ومطابقة للمواصفات العاملية  -

 .دو�ةاإلشراف ع�� إتالف األ   -

وقد تم إعداد "دليل توحيد إجراءات األدو�ة واملستحضرات الطبية املستوردة ع�� منافذ دول ا�جلس" ، والذي 

 .)م2007صادق عليھ ا�جلس األع�� �� دورتھ الثامنة والعشر�ن (الدوحة ، د�سم�� 
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البحر�ن ، وجمعية أطباء التجميل بدولة اإلمارات العر�ية املتحدة ، وجمعية أطباء العظام �� مملكة البحر�ن ، 

 .وجمعية أطباء العيون �� اململكة العر�ية السعودية

 لالهداف التاليةإ�شاء �جنة للرقابة ع�� الدواء بدول ا�جلس ، .6
ً
   :تحقيقا

تأم�ن دخول أدو�ة صا�حة وع�� درجة عالية من ا�جودة ومطابقة للشروط الفنية ومتطلبات ��جيل األدو�ة -

 .املعتمدة

 .التأكد من أن جميع األدو�ة املستوردة لدول ا�جلس م�حو�ة بالشهادات الالزمة ومطابقة للمواصفات العاملية  -

 .دو�ةاإلشراف ع�� إتالف األ   -

وقد تم إعداد "دليل توحيد إجراءات األدو�ة واملستحضرات الطبية املستوردة ع�� منافذ دول ا�جلس" ، والذي 

 .)م2007صادق عليھ ا�جلس األع�� �� دورتھ الثامنة والعشر�ن (الدوحة ، د�سم�� 
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سعر االست��اد لألدو�ة إ��  ) توحيدم2006قّرر ا�جلس األع�� �� دورتھ السا�عة والعشر�ن (الر�اض ، د�سم�� .7

 .دول ا�جلس �عملة واحدة

) تب�ي ا�خطة ا�خليجية مل�افحة األمراض م2011قّرر ا�جلس األع�� �� دورتھ الثانية والثالث�ن (الر�اض ، د�سم�� .8

 .غ�� املعدية

لسعودية إلعتماد ) إعتماد املعاي�� ام2011قرر ا�جلس األع�� �� دورتھ الثانية والثالث�ن (الر�اض ، د�سم�� .9

 .املنشآت ال�حية كمعاي�� مرجعية خليجية

) إعتماد ا�خطة ا�خليجية "ا�حّدثة" م2014قرر ا�جلس االع�� �� دورتھ ا�خامسة والثالث�ن (الدوحة ، د�سم�� .10

 .) للوقاية من االمراض غ�� السار�ة2025ــــ  2014(

) إعتماد دليل إجراءات ا�خزون م2015ض ، د�سم�� قرر ا�جلس االع�� �� دورتھ السادسة والثالث�ن (الر�ا.11

اإلس��اتي�� لألدو�ة واألمصال واملستلزمات الطبية �� ا�حاالت واألزمات الطارئة وقائمة االجراءات الطبية بدول 

 .ا�جلس

sg.org/ar -http://www.gcc( 

sa/CooperationAndAchievements/Achievements/CooperationinthefieldofHumanandEnvironmentAffai

)rs/Pages/CooperationintheFiledofHealth.aspx 

م و ل عام، واليوم ا�خلي�� للتمر�ض ييناير من � 5�حية خليجية مثل يوم الطفل ا�خلي�� يوم خصيص أيام ت.12

خ�� من شهر أبر�ل، واألسبوع ا�خلي�� األ األسبوع �� ل�حة والسالمة املهنية مارس، واألسبوع ا�خلي�� ل 13

سبتم��،  30�ن والشباب يوم األسبوع األخ�� من شهر شعبان، واليوم ا�خلي�� ل�حة اليافع�� مل�افحة التدخ�ن 

 أبر�ل من �ل عام. 2 -مارس   27واألسبوع ا�خلي�� ل�حة الفم والسنان 

 

 اإلنجازات �� مجال مؤشرات ال�حة ضمن أهداف التنمية املستدامة 

حالة  9.16بلغ  ل�ل مائة ألف مولود ��)وفيات األمهات ( معدلبأن  دولة االمارات العر�ية املتحدة�ش�� البيانات املتوفرة حول 

حالة وفاة ل�ل مائة ألف مولود  36.6و   14.3و�� مملكة البحر�ن تراوحت النسبة ب�ن .  م2016�� عام  مولودل�ل مائة ألف 

ة وفاة أمهات ل�ل مائة ألف مولود �� حال 012.�ية السعودية فبلغ املعدل �� اململكة العر . وم2015 – 2012�� خالل الف��ة 

 26.4، حيث انخفضت من م2016و  م2010أما �� سلطنة عمان فقد انخفضت النسبة إ�� النصف ب�ن عامي  .م2015عام 

مولود  100,000حالة وفاة أمومة ل�ل  1.7و�� دولة ال�و�ت تراوحت النسبة ب�ن  .م2016حالة عام  13.4إ��  م2010حالة عام 

حالة وفاة  3.4و   م2015حالة عام  8.4، وم2013حالة عام  6.7، حيث بلغ املعدل م2014حالة عام  11.4و  م2012�� عام 

و  م2013حالة عام  00.و م2012حالة عام  4.7و�� دولة قطر ترواح املعدل ب�ن   .م2016مولود �� عام  100,000أمومة ل�ل 

  .  م2016و لم تحدث أي حالة عام  م2015عام  11.3و  م2014حالة عام  3.6
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من ا�جدير بالذكر بأن جميع دول مجلس التعاون ا�خلي�� قد تجاوزت الغاية املس��دفة عامليا، حيث بلغت معدالت وفيات 

 حالة وفاة ل�ل مائة ألف مولود ��. 070.األمهات ل�ل مائة ألف مولود �� أقل من 

ودولة دولة قطر  �ل من ��%) 100(و�النسبة لالشراف الص�� ع�� الوالدات فتش�� البيانات املتوفرة أن جميع حاالت الوالدات 

�� . وم2015-2012% خالل الف��ة 99.8و�� مملكة البحر�ن بلغت النسبة �شرف عل��ا أخصائيون �حيون مهرة، ال�و�ت 

 %  من الوالدات.99.7و  98.6ب�ن % م2016 -2010خالل الف��ة النسبة سلطنة عمان تراوحت 

 1000حالة وفاة ل�ل  025.إ�� ما دون  مولود �� دون سن ا�خامسة 1000معدالت الوفيات ب�ن األطفال ل�ل  خفضو�� مجال 

عمان اململكة العر�ية السعودية وسلطنة مملكة البحر�ن و  فتش�� البيانات املتوفرة بأن املعدالت منخفضة �� �ل منطفل، 

، م2015 – 2010مولود �� خالل الف��ة  1000حالة وفاة ل�ل 012.و  9.0ترواح املعدل �� مملكة البحر�ن ب�ن  ودولة قطر،حيث

حالة �� سلطنة عمان خالل  11.7و  11.3، وتراوح املعدل ب�ن م2016حالة �� اململكة العر�ية السعودية عام  8.1�لغ املعدل و 

أما �� دولة ال�و�ت  .م2016حالة  7.1و  م2012حالة عام  8.8وكذلك �� دولة قطر تروح املعدل ب�ن ، م2016 – 2010الف��ة 

 09.و  م2014حالة عام  8.8، وم2013حالة عام  9.2، وم2012عام مولود �� خالل الف��ة  1000وفاة ل�ل  تحاال  09.فقد بلغ 

 .م2016حالة عام  9.3و  م2015حاالت عام 

ال�ي توفر حولها بيانات �ان �� اململكة  األر�ع، فإن أد�ى معدل ب�ن الدول حدي�ي الوالدة وفيات املواليدومن حيث معدالت 

�� ح�ن تراوح املعدل �� مملكة البحر�ن ب�ن ، م2016حالة وفاة مولود ل�ل ألف مولود �� عام  2.74ودية إذ بلغ عالعر�ية الس

 9.2 و م2010عام   9.3ب�ن  (للمواطن�ن فقط) تراوح املعدلسلطنة عمان . و�� م2015 - 2010حالة خالل الف��ة  6.4و  4.0

و�� دولة ال�و�ت تراوح املعدل   .م2015 – 2012حالة خالل الف��ة  6.7و  7.0و�� دولة قطر تراوح املعدل ب�ن  . م2016عام 

حالة وفاة ل�ل ألف مولود �� عام  4.6و  م2012حالة وفاة ل�ل ألف مولود �� عام  5.9م ب�ن 2016 – 2012خالل الف��ة 

 .م2016

�خص غ�� مصاب  1000و�� مجال القضاء ع�� ف��وس نقص املناعة البشر�ة، فيالحظ ان معدالت ا�حاالت ا�جديدة ل�ل 

أن�ى وذلك  1000حالة ل�ل  0.09ذكر و  1000حالة جديدة ل�ل  0.06 بلغت �� مملكة البحر�ن  منخفضة جدا، حيث تراوحت

�� اململكة العر�ية السعودية  0.037�� دولة االمارات العر�ية املتحدة و  0.002و  ،�� دولة قطر 0.0 ما بلغت بين،  م2016عام �� 

دولة ال�و�ت  و��للذ�ور).   0.083لإلناث و  0.027(بواقع  م2016عام  0.056حوا��  املعدل و�� سلطنة عمان بلغ ،م2016عام 

صغ�� مصاب من الس�ان عام �خص  100,000حالة ل�ل  0.02بلغت �سبة اإلصابة ا�جديدة بف��وس نقص املناعة البشر�ة 

 م.2015

أن معدالت انتشارها منخفضة �ش�ل عام، فع�� سبيل املثال  فيالحظو�النسبة النتشار �عض األمراض املعدية والسار�ة، 

 م2016�خص �� مملكة البحر�ن عام  1000حالة ل�ل   0.11 تراوحت ب�نالسل ل�ل ألف �خص اإلصابة بمرض  معدالت

حالة �� دولة االمارات  0.018حالة �� اململكة العر�ية السعودية، و  0.068حالة ب�ن االناث، و 0.1حالة ب�ن الذ�ور و  0.12بواقع 
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 0.0معدالت انتشار املالر�ا فقد تراوحت ب�ن  حالة �� سلطنة عمان.   أما 0.08حالة �� دولة قطر و  0.22 العر�ية املتحدة ،و

حالة  0.01حالة ب�ن الذ�ور و  0.07بواقع  م2016حالة �� مملكة البحر�ن عام  0.07و  ،حالة �� دولة االمارات العر�ية املتحدة

ولم ��جل  ة قطر.حالة �� دول 0.20حالة �� سلطنة عمان و  0.18حالة �� اململكة العر�ية السعودية و  0.014وب�ن االناث، 

 م.2016 – 2012اية حالة �� دولة ال�و�ت خالل الف��ة 

هو األع�� �� اململكة العر�ية السعودية ل�ل مائة ألف �خص �ش�� البيانات املتوفرة إ�� أن معدل انتشار داء ال��اب الكبد (ب) 

عام  13.63�� اململكة العر�ية السعودية املعدل حيث بلغ  سلطنة عمان ودولة قطر،و  مملكة البحر�ن ة مع �ل منبمالقارن

حالة  0.6حالة ب�ن الذ�ور و  1.4حالة �� مملكة البحر�ن ( 1.1و  ،�� سلطنة عمان لنفس العام 0.29بينما انخفض ا��  م2016

  الف��ةولم ��جل اية حالة �� دولة ال�و�ت خالل .  م2016حالة ل�ل ألف �خص �� دولة قطر عام  8.4و�لغ ب�ن االناث)، 

م.  وأيضا لم ��جل أية حالة �� مجال التدخالت الالزمة مل�افحة األمراض املدار�ة املهملة �� دولة ال�و�ت خالل 2016 – 2012

  .م2016 – 2012الف��ة 

� أما معدالت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدمو�ة والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنة فتش�

% من حاالت الوفيات �� دولة االمارات العر�ية، وأن 056.البيانات املتوفرة إ�� أن هذه األمراض مجتمعة �ش�ل ما �سبتھ 

%% �سبب السرطان 4.2% من حاالت الوفيات �� اململكة العر�ية السعودية سب��ا أمراض القلب واألوعو�ة الدمو�ة و 16.6

حالة وفاة من ب�ن �ل مائة  67.1مراض التنفسية املزمنة.  و�� سلطنة عمان فإن % �سبب األ 0.4% �سبب داء السكري و1.8و

% من مجمل حاالت الوفاة، 0.3 ش�لت أمراض الدم  م2011عام  و�� دولة قطر.  ألف �خص سب��ا هذه األمراض مجتمعة

و�� دولة %.  13.3%، واألورام 4.1%، وداء السكري 9.7%، وأمراض ا�جهاز التنف�ىي  31.7وش�لت أمراض ا�جهاز الدوري 

،  19.0، والسرطان  60.6 من الس�ان 100,000بلغ معدل عدد حاالت الوفاة ��ذه األمراض ل�ل م 2016ال�و�ت خالل عام 

 .0.7، واألمراض التنفسية املزمنة 9.3وداء السكري 

ب�ن  0.8حالة ( 1.7قد بلغ  م2015عام  البحر�نمملكة ��  أشارت البيانات إ�� أن معدل حاالت االنتحار ل�ل مائة ألف �خص

 0.4م و�� دولة ال�و�ت بلغ املعدل 2016حالة عام  0.04سلطنة عمان بلغ حالة ب�ن غ�� البحر�ني�ن)، و��  2.5البحر�ني�ن و 

   م.2016مواطن عام  100,000حالة ل�ل 

حالة وفاة ل�ل مائة  8.3 فتش�� البيانات املتوفرة إ�� أنو�النسبة ملعدالت الوفيات الناجمة عن إصابات املرور ع�� الطرق، 

حالة ب�ن غ�� البحر�ني�ن)،  6.4حالة ب�ن البحر�ني�ن و  10.5�سبب حوادث املرور  ( م2015ألف �خص �� مملكة البحر�ن عام 

حالة وفاة ل�ل  15.7 و م2016حالة عام  9031و�� اململكة العر�ية السعودية بلغ عدد الوفيات الناجمة عن إصابات املرور 

 م2016عام  حالة ل�ل مائة ألف �خص 8.5�� سلطنة عمان سب��ا إصابات املرور ع�� الطرق، و م2016ام مائة ألف �خص ع

عام  12.5و  م2013عام  11.9و  م2012عام  12.8و�� دولة ال�و�ت بلغ املعدل  .�� دولة قطر سب��ا إصابات املرور ع�� الطرق.

 .م2016عام  10.7وانخفض إ��  م2015عام  21.9و  م2014
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حالة  28.1حالة ل�ل مائة ألف مواطن، و 7.5بلغ معدل الوفيات املنسوب ا�� تلوث الهواء �� دولة االمارات العر�ية ااملتحدة 

 .م2015حالة ل�ل مائة ألف مواطن �� سلطنة عمان عام  9.4و  م2016ل�ل مائة ألف مواطن �� اململكة العر�ية السعودية عام 

 ولم ��جل دولة ال�و�ت أية حالة وفاة ناجمة عن تلوث الهواء.

ء ح�ومي و�النسبة للتأم�ن الص��، فيمكن القول بأن جميع املقيم�ن �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� لد��م تأم�ن ص�� سوا

األنظمة ال�حية بدول ا�جلس توف�� خدمات ال�حة والتعليم ا�جا�ي �جميع أو من خالل القطاع ا�خاص، حيث تكفل 

 املواطن�ن.

-15فتاة �� الفئة العمر�ة  ألفحالة والدة ل�ل  34.2والدات ب�ن املراهقات �� دولة االمارات العر�ية املتحدة البلغ أع�� معدل 

عام  0.07سنة  14 – 10و�� مملكة البحر�ن بلغ معدل الوالدة ل�ل ب�ن املراهقات �� الفئة العمر�ة  ،م2016عام  سنة 19

 و�� ،م2016سنة عام  19-15حالة والدة ل�ل ألف فتاة �� الفئة العمر�ة   9.74بينما بلغ �� اململكة العر�ية السعودية  ،م2016

فتاة ��  100والدة ل�ل  14.48و  سنة 19 – 10ل�ل ألف فتاة �� الفئة العمر�ة  م2015عام حالة والدة  14.5سلطنة عمان 

سنة ولكن بلغ  14 -10و�� دولة قطر فلم تحدث أية حالة والدة ب�ن البنات �� الفئة العمر�ة  ،سنة 19 – 15الفئة العمر�ة 

و�� دولة ال�و�ت بلغ معدل الوالدات ب�ن .  م2015سنة عام  19 -15حالة والدة ل�ل ألف فتاة �� الفئة العمر�ة  10.6املعدل 

     فتاة �� الفئة العمر�ة 1000حالة والدة ل�ل  5.97و  م2016حالة والدة عام  0.02سنة  14 – 10الفتيات �� الفئة العمر�ة 

ة ع�� و�لغت �سبة �غطية ا�خدمات ال�حية األساسية (معرفا  كمتوسط ا�خدمات األساسيسنة لنفس العام.    20 – 15

أساس تدخالت التتبع ال�ي �شمل ال�حة اإلنجابية و�حة األم والوليد والطفل واألمراض املعدية واألمراض غ�� املعدية 

 – 2012% �� دولة ال�و�ت خالل الف��ة 100والقدرة ع�� تقديم ا�خدمات والوصول ال��ا، ب�ن عامة الس�ان وأك��هم حرمانا) 

 م.2016

م �جميع 2016 – 2012%  خالل الف��ة 100بلغت �سبة التغطية بالتأم�ن الص�� �� �ل من سلطنة عمان ودولة ال�و�ت 

 الس�ان املواطن�ن واملقيم�ن. 

 7.5 م2016بلغ معدل الوفيات املنسوب إ�� تلوث الهواء �� األسرة املعيشية و�� ا�حيط �� دولة االمارات العر�ية املتحدة عام 

، و�� سلطنة عمان م2016مواطن عام  100,000حالة ل�ل  28.1مواطن، و�� اململكة العر�ية السعودية  100,00�ل حالة ل

 م. 2016مواطن، ولم ��جل اية حالة �� دولة ال�و�ت عام  100,000الة ل�ل  9.4

حالة ل�ل مائة  1.1أما الوفيات املنسو�ة ا�� املياه غ�� اآلمنة والصرف الص�� غ�� اآلمن ونقص مواد التنظيف، فقد بلغت 

م، ولم ��جل أية حالة �� دولة ال�و�ت 2015حالة �� دولة قطر عام  0.0، و�لغت م2015ألف �خص �� سلطنة عمان عام 

��  م2015�� عام  ل�ل مائة الف �خص و�لغت معدالت الوفيات �سبب التسمم غ�� املقصود م. 2016- 2012خالل الف��ة 

ولم ��جل  ،،  م2016اململكة العر�ية السعودية عام  حالة وفاة ل�ل مائة األف �خص ��  0.8حالة، و  0.1ملكة البحر�ن م

 م.2016حالة عام  1.6و�� دولة ال�و�ت بلغ املعدل  .م2016حالة �� دولة قطر عام  0.2و ،م2015أي حالة �� سلطنة عمان عام 
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   م.  2013غ�� املواطنات وذلك عام % لإلناث 5.4و 
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طبيب  2.36م  بلغ املعدل 2016ولة ال�و�ت عام و�� د مواطن. 1000طبيب �شري ل�ل  2.5طبيب أسنان، و  0.7صيد��، و 
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م مدى ا�حياة ل�جميع - 4الهدف 
ّ
 ضمان التعليم ا�جيد املنصف والشامل ل�جميع و�عز�ز فرص التعل

Goal - 4  Ensure inclusive and equitable quality education and promote 
lifelong learning opportunities for all 

ع�� الرغم من �ش�ل ا�حصول ع�� �عليم جيد األساس الذي يرتكز عليھ تحس�ن حياة الناس وتحقيق التنمية املستدامة. 

ز�ادة إم�انية ا�حصول ع�� التعليم ب�ل مراحلھ، وز�ادة معدالت االلتحاق بالدراسة خصوصا  من حيث ك�ي كب�� تقدم إحراز 

إضافية القراءة والكتابة، إال أن ثمة حاجة إ�� بذل جهود أك��  معرفة مهارات تمعدال  تحسن، وأيضا بالنسبة للنساء والفتيات

�� إنجاز األهداف العاملية ا�حددة للتعليم. فع�� سبيل املثال، حقق العالم الت�افؤ ب�ن إضافية تحقيق قفزات �ساهم �� 

ما زال حقيق ذلك الهدف بجميع مراحل التعليم البنات والبن�ن �� التعليم االبتدائي، ولكن عدد البلدان ال�ي تمكنت من ت

 .محدودا

جلس من خالل مكتب ال��بية العر�ي لدول ا�قبل قيام ب�ن دول مجلس التعاون ا�خلي��  بدأت مس��ة العمل ال��بوي املش��ك

وأدى تطـور التعليم �� املنطقـة �� ف��ة الحقـة وظهور   .إشـراف وزراء ال��بية والتعليم ، تحت م1975ا�خليج الذي أ��ىيء عام 

الكث�� من مؤسسات التعليم العا�� املستقلة عن وزارات ال��بية مثل ال�ليات وا�جامعات وهيئات التعليم الف�ي والتدر�ب 

 .�ل رئي�ىيوإ�شاء وزارات للتعليم العا�� ، إ�� محورة برامج ومشاريع املكتب حول التعليم العام �ش، التطبيقي

مجموعة  �جلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية وقد اكتسبت مس��ة العمل ال��بوي املش��ك دفعة قو�ة بإتخاذ ا�جلس األع��

 من أبرزها:من القرارات املهمة 

 

  ا�خطة املش��كة لتطو�ر منا�ج التعليم العام .1

، برامج ا�خطة  م2001اعتمد املؤتمر العام ملكتب ال��بية العر�ي لدول ا�خليج �� دورتھ السادسة عشرة ، ال�ي عقدت �� مارس 

 :و�� ،املش��كة لتطو�ر منا�ج التعليم العام

 .إعادة صياغة األهداف العامة للتعليم•

 .إعداد إطار مرج�� ملرحلة التعليم ما قبل االبتدائي•
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 .املش��ك �� االجتماعياتتطو�ر القدر •

 .تحس�ن مواصفات الكتاب املدر�ىي واملواد التعليمية املساعدة•

 .أهداف املواد الدراسية•

 .تحديد املهارات األساسية للصفوف الثالثة األو�� من املرحلة االبتدائية•

 .الت�امل ب�ن املواد الدراسية•

 .استخدام تقنية املعلومات وا�حاسوب•

 .يلاختبارات مستوى التحص•

 .تحديد كفايات املعلم�ن•

 .تنمية مهارات التفك��•

 .الوزن النس�ي للمواد الدراسية•

 .األهداف العامة للتعليم وأهداف املراحل الدراسية•

 .تنمية مهارات التفك��•

 .كفايات املعلم�ن•

 .اختبارات مستوى التحصيل•

تواجهها ، ووضعت جملـة من املرئيات تقع �� أر�عة الهيئة االستشار�ة بت�خيص املنظومة التعليمية والتحديات ال�ي وقامت 

عام ، والثا�ي يتناول التعليم ما قبل املرحلة االبتدائية و�عليم ذوي االحتياجات ا�خاصة ، والثالث يخص  ا�حور األول  محاور :

 التعليم العا�� .  فتناول التعليم العام . أما ا�حور الرا�ع 

 

 التوجهات ا�خاصة بالتعليم. 2

 من  ،)م2002تنـاول ا�جلــس األعلـى موضـوع التعليـم �� دورتھ الثالثـة والعشــر�ن (الدوحة ، د�سم�� 
ً
 تضمن عددا

ً
وأصدر قرارا

 :التوجهات ، يمكن ت�خيص مجاال��ا فيما ي��

 تطو�ر املنا�ج•

 تطو�ر املعلم واالرتقاء بمستواه من حيث االعداد والتدر�ب•

 يم ومتطلبات التنميةاملواءمة ب�ن مخرجات التعل•

  التنظيم واإلدارة•

  ت�امل املوارد وتبادل ا�خ��ات•
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  تحس�ن النوعية وضبط ا�جودة•

 

  وثيقة التطو�ر الشامل للتعليم. 3

 ال�جان الوزار�ة ا�ختصة بتنم2003تب�ى ا�جلس األع�� �� دورتھ الرا�عة والعشر�ن (ال�و�ت ، د�سم�� 
ً
فيذ ما ) الوثيقة موجها

 من املشــاريع وال��امج لتطـو�ر التعليـم ، شملت ما  . من مشاريع و�رامجورد ��ا 
ً
وتجدر اإلشــارة إلـى أن الوثيقـة تضمنت عـددا

  :ي��

 .مشروع املنظور الشمو�� الت�ام�� لتطو�ر عملية التعليم•

  .مشروع تمه�ن التعليم �� دول ا�جلس : رؤ�ة موحدة•

 .األداء اإلداري والتنظي�ي ملؤسسات التعليممشروع ا�جودة النوعية لتطو�ر •

مشروع ا�جامعة اإللك��ونية واملدرسة اإللك��ونية : إطار مرج�� لتحقيق التنسيق والت�امل �� مجال التعليم •

  .االف��ا�ىي

 .مشروع االرتقاء بالنواتج التعليمية•

 .مشروع الشراكة ب�ن مؤسسات التعليم وا�جتمع•

 

 ، أنجز مكتب ال��بية اوقد 
ً
لعر�ي لدول ا�خليج تنفيذ مشروع تطو�ر التعليم العام ، وامل�ون من ما يز�د ع�� ثالث�ن برنامجا

تناولت خمسة مجاالت رئيسة �� التعليم العام �� : املنا�ج والتعليم ، وتمه�ن التعليم ، ونظم التعليم ، والتقنية والتعليم ، 

 بالت
ً
عاون مع وزارات ال��بية والتعليم ع�� تطبيق نواتج برامج املشروع وتوظيفها �� والشراكة ا�جتمعية . ويعمل املكتب حاليا

 )   sa/CooperationAndAchievements/Achievements-sg.org/ar-http://www.gcc/ (  .امليدان ال��بوي 

 اإلنجاز �� مجال مؤشرات الهدف الرا�ع

�� الصف الثالث و�حققون ا�حد األد�ى من مستوى الكفاءة �� الر�اضيات �� اململكة العر�ية  املقيدون بلغت �سبة األطفال 

%، بينما �� سلطنة عمان فبلغت �سبة من يحققون ا�حد 59 0.و�� ��اية املرحلة االبتدائية م2016% عام 57.0السعودية 

�� ��اية املرحلة األو�� من التعليم ، و %60.0و�� الر�اضيات  م2016عام % .59.0 الصف الرا�عاأل�ى من الكفاءة �� القراءة �� 

و�� دولة قطر بلغت �سبة الذين يحققون ا�حد األد�ى من الكفاءة   .م2015عام  % 52.0بلغت النسبة �� الر�اضيات   الثانوي 

%، و�� اللغة العر�ية 49%، و�� الصف التاسع 83%، و�� الصف السادس 081.�� الر�اضيات �� الصف الثالث االبتدائي 

السادس االبتدائي  %، و�� الصف71بلغت �سبة الطالب الذين يحققون ا�حد الد�ى من املهارة �� الصف الثالث االبتدائي 

 %.87% و�� الصف التاسع 84
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 .األداء اإلداري والتنظي�ي ملؤسسات التعليممشروع ا�جودة النوعية لتطو�ر •

مشروع ا�جامعة اإللك��ونية واملدرسة اإللك��ونية : إطار مرج�� لتحقيق التنسيق والت�امل �� مجال التعليم •

  .االف��ا�ىي

 .مشروع االرتقاء بالنواتج التعليمية•

 .مشروع الشراكة ب�ن مؤسسات التعليم وا�جتمع•

 

 ، أنجز مكتب ال��بية اوقد 
ً
لعر�ي لدول ا�خليج تنفيذ مشروع تطو�ر التعليم العام ، وامل�ون من ما يز�د ع�� ثالث�ن برنامجا

تناولت خمسة مجاالت رئيسة �� التعليم العام �� : املنا�ج والتعليم ، وتمه�ن التعليم ، ونظم التعليم ، والتقنية والتعليم ، 

 بالت
ً
عاون مع وزارات ال��بية والتعليم ع�� تطبيق نواتج برامج املشروع وتوظيفها �� والشراكة ا�جتمعية . ويعمل املكتب حاليا

 )   sa/CooperationAndAchievements/Achievements-sg.org/ar-http://www.gcc/ (  .امليدان ال��بوي 

 اإلنجاز �� مجال مؤشرات الهدف الرا�ع

�� الصف الثالث و�حققون ا�حد األد�ى من مستوى الكفاءة �� الر�اضيات �� اململكة العر�ية  املقيدون بلغت �سبة األطفال 

%، بينما �� سلطنة عمان فبلغت �سبة من يحققون ا�حد 59 0.و�� ��اية املرحلة االبتدائية م2016% عام 57.0السعودية 

�� ��اية املرحلة األو�� من التعليم ، و %60.0و�� الر�اضيات  م2016عام % .59.0 الصف الرا�عاأل�ى من الكفاءة �� القراءة �� 

و�� دولة قطر بلغت �سبة الذين يحققون ا�حد األد�ى من الكفاءة   .م2015عام  % 52.0بلغت النسبة �� الر�اضيات   الثانوي 

%، و�� اللغة العر�ية 49%، و�� الصف التاسع 83%، و�� الصف السادس 081.�� الر�اضيات �� الصف الثالث االبتدائي 

السادس االبتدائي  %، و�� الصف71بلغت �سبة الطالب الذين يحققون ا�حد الد�ى من املهارة �� الصف الثالث االبتدائي 

 %.87% و�� الصف التاسع 84
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مؤشر الت�افؤ ب�ن ا�جنس�ن �� �سبة األطفال/الشباب �� الصف �� اململكة العر�ية السعودية بلغ مؤشر الت�افؤ ب�ن ا�جنس�ن 

عام  1.24ضيات الثالث ابتدائي الذين �ان أداؤهم عند أو أع�� من معيار ا�حد األد�ى الوط�ي ملستوى الكفاءة �� مادة الر�ا

، ومؤشر الت�افؤ ب�ن ا�جنس�ن �� �سبة األطفال/الشباب �� الصف السادس ابتدائي الذين �ان أداؤهم عند أو أع�� م2016

ومؤشر الت�افؤ ب�ن ا�جنس�ن �� معدل  ،م2016عام  1.29من معيار ا�حد األد�ى الوط�ي ملستوى الكفاءة �� مادة الر�اضيات 

ومؤشر الت�افؤ ، م2017عام  1.08) ظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائياملشاركة �� التعلم املن

 .م2017عام  0.98ب�ن ا�جنس�ن �� معدل مشاركة الشباب والبالغ�ن �� التعليم الرس�ي خالل االث�ي عشر شهرا املاضية 

�سبة األطفال  دون سن ا�خامسة الذين �س��ون ع�� املسار ال�حيح من حيث النمو �� مجاالت ال�حة والتعلم والرفاه  وحول 

% من االناث 93.2% من الذ�ور و90.9، وال�ي �ش�� ا�� أن م2014النف�ىي فقد توفرت بيانات حول سلطنة عمان فقط لعام 

% من االناث �س��ون ع�� املسار ال�حيح �� 85.7%  من الذ�ور و 82 ا بينم�س��ون ع�� املسار ال�حيح �� مجال ال�حة، 

 ر ال�حيح �� مجال الرفاه النف�ىي.% من االناث �س��ون ع�� املسا71.0% من الذ�ور و 65.9 مقابلمجال التعليم.  

�عمر سنة شار�وا �� التعليم املنظم قد  % من األطفال �� دولة االمارات العر�ية املتحدة 78.6و�ش�� البيانات املتوفرة إ�� أن 

% من األطفال �� مملكة 77.4و  % لإلناث. 79.2% للذ�ور و 78.1بواقع  سن االلتحاق بالتعليم االبتدائيأقل من سنة واحدة 

% 71.8�� سلطنة عمان ( 71.8% لإلناث)، و 39% للذ�ور و36% من األطفال �� اململكة العر�ية السعودية (37البحر�ن، و 

و�لغت �سبة األطفال الذين شار�وا ب��نامج �عليم منظم �عمر أقل �سنة واحدة من السن الرس�ي  لإلناث). 71.7ذ�ور و لل

 /2016و�� دولة ال�و�ت �� العام الدرا�ىي   % لإلناث.63.1و  م2016% عام 62.8لاللتحاق باملرحلة االبتدائية ب�ن الذ�ور 

% لإلناث.  96.9للذ�ور و  91.6واحدة قبل االبتدائي �� التعليم املنظم بواقع  % من األطفال �عمر سنة94.0التحق م 2017

 %.90.7% وغ�� املواطن�ن 97.3و�لغت �سبة املواطن�ن 

% 19.3  نحو م2016عام �� التعليم الرس�ي خالل  التحقواو�لغت �سبة الشباب والبالغ�ن �� اململكة العر�ية السعودية الذين 

   % من الذ�ور واالناث معا.5.3�� التدر�ب  التحقوان االناث، والذين % م19.0من الذ�ور و 

% من املعلم�ن �� مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي حصلوا ع�� التدر�ب 51.8حول مملكة البحر�ن أن توفرة �ش�� البيانات امل

% �� مرحلة التعليم االعدادي 82.7و % �� مرحلة التعليم االبتدائي82.5املنظم للمعلم�ن سواء قبل ا�خدمة أو خاللها، و

%) �� 100جميع املعلم�ن ( % �� مرحلة التعليم الثانوي ع�� التدر�ب املنظم للمعلم�ن سواء قبل أو أثناء ا�خدمة.  وأن83.7و

ك لعام قد حصلوا ع�� التدر�ب املنظم للمعلم�ن سواء قبل ا�خدمة أو خاللها وذل �� اململكة العر�ية السعودية جميع املراحل

%) و�� جميع املراحل التعليمية ع�� التدر�ب املنظم للمعلم�ن. و�� سلطنة 100.  و�� دولة قطر حصل جميع املعلم�ن (م2016

% �� مرحلة التعليم الثانوي ع�� التدر�ب املنظم.  100% من املعلم�ن �� مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي و100عمان فقد حصل 

% و  91.5% و شبكة االن��نت ألغراض التعليم،100سبة املدارس ال�ي تحصل ع�� الطاقة الكهر�ائية �و�� سلطنة عمان تبلغ 

% و مرافق أساسية لغسل 100% و مرافق �حية أساسية ل�ل جنس ع�� حدة، 100أجهزة الكمبيوتر ألغراض التعليم، 
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ع�� طاقة كهر�ائية وان��نت ألغراض التعليم ومرافق �حة  لدارس تحصمن امل%  100 ال�و�ت و�� دولة %. 100األيدي 

 .م2016 – 2012��ة فك خالل اللنس ومرافق أساسية لغسل األيدي وذأساسية ل�ل ج
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 تحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن وتمك�ن �ل النساء والفتيات - 5الهدف 

Goal - 5 Achieve gender equality and empower all women and girls 

ع�� الرغم من احراز تقدما كب��ا ع�� مستوى العالم مجال �� املساواة ب�ن ا�جنس�ن حسب تقييمات األهداف اإلنمائية لأللفية 

(بما �شمل الت�افؤ �� ا�حصول ع�� التعليم االبتدائي ب�ن البنات والبن�ن)، إال أن النساء والفتيات ال يزلن �عان�ن من التمي�� 

 من حقوق اإل�سان فقط، ولكن أيضا   .العنف �� العديد من املناطق �� العالمو 
ً
إن املساواة ب�ن ا�جنس�ن ال �ش�ل حقا أساسيا

كما أن توف�� الت�افؤ أمام النساء   .�عت�� أساس من األسس الضرور�ة الالزمة إلحالل السالم والرخاء واالستدامة �� العالم

ليم، والرعاية ال�حية، والعمل الالئق، والتمثيل �� العمليات السياسية واالقتصادية واتخاذ والفتيات �� ا�حصول ع�� التع

 .القرارات سي�ون داعما لالقتصادات املستدامة وستستفيد منھ ا�جتمعات  ا�ختلفة واإل�سانية جمعاء

دول مجلس التعاون  وتتخذقتصاد. من حيث �عز�ز إدماج املرأة �� اال مرحلة استثنائيةتمر دول مجلس التعاون ا�خلي�� ب

 .  ا�جتمعنصف �ش�ل املرأة كة املرأة �� مختلف منا�� ا�حياة ع�� أساس أن ا�خلي�� �افة السبل املتوفرة لت�جيع ز�ادة مشار 

قد تبنت جميع دول مجلس التعاون ا�خلي�� الست رؤى جديدة ��جع تنوع النشاط االقتصادي وامل�ىي نحو االقتصاد املب�ي و 

ع�� املعرفة. وتمك�ن املرأة اقتصاديا هو موضوع مش��ك �� �ل هذه الرؤى. وعالوة ع�� ذلك، وع�� مدى العقد املا�ىي، تبنت 

دول مجلس التعاون ا�خلي�� قوان�ن وسياسات ش�ى ��دف �ش�ل خاص إ�� ��جيع إدماج املرأة �� ا�حياة االجتماعية 

  .والسياسية

جلس التعاون ا�خلي�� العمل �� القطاع العام ع�� ســـبيل املثال �� مجاالت التعليم وال�ـــحة وكث��ا ما تفضـــل النســـاء �� دول م

األك�� قبوال من النـاحيـة االجتمـاعيـة. ورغم املهـارات الكب��ة ورأس املـال البشــــــــــــــري الـذي تتمتع بـھ املرأة، مـازالـت هنـاك عقبـات 

sg.org/ar-http://www.gcc-(  واقــــــــع املــــــــرأةتــــــــطــــــــو�ــــــــر  :املصـــــــــــــــــدر(الــــــــ�ــــــــ��ــــــــ� املــــــــ�ــــــــي والــــــــوظــــــــيــــــــفــــــــي لــــــــلــــــــمــــــــرأة. كــــــــبــــــــ�ــــــــ�ة أمــــــــام

sa/CooperationAndAchievements/Achievements ( ( 

بتقديم مرئيا��ا حول وسائل  ) هيئتھ االستشار�ة ،م2002وجھ ا�جلس األع�� �� دورتھ الثالثة والعشر�ن (الدوحة ـ د�سم�� 

تطو�ر واقع املرأة �� دول ا�جلس وتأكيد دورها االقتصادي واالجتما�� واألسري . وقد درست الهيئة املوضوع وقدمت مرئيا��ا 

لة إ�� ا�جلس األع�� ضمن عدة محاور تضمن األول م��ا ضرورة �عز�ز مسـاهمة املرأة ودعم دورها ، وتمكي��ا من املشاركة الفاع

مؤكدة ع�� القيم ، واملؤثرة �� حركة ا�جتمع وتطو�ره ، مع تحقيق مشاركة أوسع لها �� املراكز القيادية ومواقع اتخاذ القرار
27 
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تطو�ر واقع املرأة �� دول ا�جلس وتأكيد دورها االقتصادي واالجتما�� واألسري . وقد درست الهيئة املوضوع وقدمت مرئيا��ا 

لة إ�� ا�جلس األع�� ضمن عدة محاور تضمن األول م��ا ضرورة �عز�ز مسـاهمة املرأة ودعم دورها ، وتمكي��ا من املشاركة الفاع
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 تحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن وتمك�ن �ل النساء والفتيات - 5الهدف 

Goal - 5 Achieve gender equality and empower all women and girls 

ع�� الرغم من احراز تقدما كب��ا ع�� مستوى العالم مجال �� املساواة ب�ن ا�جنس�ن حسب تقييمات األهداف اإلنمائية لأللفية 

(بما �شمل الت�افؤ �� ا�حصول ع�� التعليم االبتدائي ب�ن البنات والبن�ن)، إال أن النساء والفتيات ال يزلن �عان�ن من التمي�� 

 من حقوق اإل�سان فقط، ولكن أيضا   .العنف �� العديد من املناطق �� العالمو 
ً
إن املساواة ب�ن ا�جنس�ن ال �ش�ل حقا أساسيا

كما أن توف�� الت�افؤ أمام النساء   .�عت�� أساس من األسس الضرور�ة الالزمة إلحالل السالم والرخاء واالستدامة �� العالم

ليم، والرعاية ال�حية، والعمل الالئق، والتمثيل �� العمليات السياسية واالقتصادية واتخاذ والفتيات �� ا�حصول ع�� التع

 .القرارات سي�ون داعما لالقتصادات املستدامة وستستفيد منھ ا�جتمعات  ا�ختلفة واإل�سانية جمعاء

دول مجلس التعاون  وتتخذقتصاد. من حيث �عز�ز إدماج املرأة �� اال مرحلة استثنائيةتمر دول مجلس التعاون ا�خلي�� ب

 .  ا�جتمعنصف �ش�ل املرأة كة املرأة �� مختلف منا�� ا�حياة ع�� أساس أن ا�خلي�� �افة السبل املتوفرة لت�جيع ز�ادة مشار 

قد تبنت جميع دول مجلس التعاون ا�خلي�� الست رؤى جديدة ��جع تنوع النشاط االقتصادي وامل�ىي نحو االقتصاد املب�ي و 

ع�� املعرفة. وتمك�ن املرأة اقتصاديا هو موضوع مش��ك �� �ل هذه الرؤى. وعالوة ع�� ذلك، وع�� مدى العقد املا�ىي، تبنت 

دول مجلس التعاون ا�خلي�� قوان�ن وسياسات ش�ى ��دف �ش�ل خاص إ�� ��جيع إدماج املرأة �� ا�حياة االجتماعية 

  .والسياسية

جلس التعاون ا�خلي�� العمل �� القطاع العام ع�� ســـبيل املثال �� مجاالت التعليم وال�ـــحة وكث��ا ما تفضـــل النســـاء �� دول م

األك�� قبوال من النـاحيـة االجتمـاعيـة. ورغم املهـارات الكب��ة ورأس املـال البشــــــــــــــري الـذي تتمتع بـھ املرأة، مـازالـت هنـاك عقبـات 

sg.org/ar-http://www.gcc-(  واقــــــــع املــــــــرأةتــــــــطــــــــو�ــــــــر  :املصـــــــــــــــــدر(الــــــــ�ــــــــ��ــــــــ� املــــــــ�ــــــــي والــــــــوظــــــــيــــــــفــــــــي لــــــــلــــــــمــــــــرأة. كــــــــبــــــــ�ــــــــ�ة أمــــــــام

sa/CooperationAndAchievements/Achievements ( ( 

بتقديم مرئيا��ا حول وسائل  ) هيئتھ االستشار�ة ،م2002وجھ ا�جلس األع�� �� دورتھ الثالثة والعشر�ن (الدوحة ـ د�سم�� 

تطو�ر واقع املرأة �� دول ا�جلس وتأكيد دورها االقتصادي واالجتما�� واألسري . وقد درست الهيئة املوضوع وقدمت مرئيا��ا 

لة إ�� ا�جلس األع�� ضمن عدة محاور تضمن األول م��ا ضرورة �عز�ز مسـاهمة املرأة ودعم دورها ، وتمكي��ا من املشاركة الفاع

مؤكدة ع�� القيم ، واملؤثرة �� حركة ا�جتمع وتطو�ره ، مع تحقيق مشاركة أوسع لها �� املراكز القيادية ومواقع اتخاذ القرار
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واملبادئ اإلسالمية والعر�ية ال�ي �عمل ع�� ت�امل أدوار املرأة والرجل ، وضرورة بحث قضـايا املرأة بصورة مستمرة ، ومن خالل 

وكذلك إ�شاء قواعد للبيانات اإلحصائية والبحثية لتوف�� املعلومات  راسات ال�ي ��تم بقضايا املرأة،لد��جيع البحوث وا

املساندة لرسم السياسات وا�خطط �� مجال املرأة. كما أكدت الهيئة ع�� دور ا�جالس العليا الوطنية القائمة �� �عض دول 

لتمثل ف��ا جميع ا�جهات العاملة �� مجال املرأة واألسرة ، مع اإلسـراع مجلس التعاون ، ودعوة الدول إ�� إ�شاء مجالس مماثلة 

  .�� ت�و�ن �جنة تنسيقية لها ع�� مستوى دول مجلس التعاون 

أما �� ا�حور االقتصادي فقد رأت الهيئة العمل ع�� تمك�ن املرأة اقتصاديا لتعز�ز دورها االجتما�� واألسـري ، وز�ادة مشارك��ا 

، وال��ك�� ع�� التأهيل والتدر�ب وتنمية املهارات واملعارف الالزمة لذلك ، مع تحس�ن شروط وظروف العمل  �� سوق العمل

وتطو�ر أنظمة التأمينات االجتماعية والتقاعد املد�ي بما �ساعد ع�� ز�ادة مشارك��ا االقتصادية ، وتطويع التقنية لفتح فرص 

اء صندوق مش��ك لدعم املشاريع ا�خاصة باملرأة ، وع�� وجھ ا�خصوص تطو�ر جديدة أمام عمل املرأة. كما رأت الهيئة إ�ش

 .موضوع ا�حاضنات واملشاريع الصغ��ة

 و�� ا�حور االجتماعـي، رأت الهيئة تحسـ�ن أوضـاع املرأة الفق��ة ومساعد��ا ع�� االندمـاج فـي ا�حيـاة االجتماعية ، وحماية املرأة

�� إ�� القضاء ع�� األمية ب�ن الفتيات والنساء من خالل خطة طو�لة األجل ، وتطو�ر القوان�ن من العنف بجميع أش�الھ ، والس

واألنظمة ذات الصلة باملرأة ، بما يتفق مع أح�ام الشريعة اإلسالمية ، وتوعية ا�جتمع بوجھ عام واملرأة بوجھ خاص بحقوقها 

 .ميةوواجبا��ا التشريعية واملهنية كما قرر��ا الشريعة اإلسال 

 ملبادئ الشريعة اإلسالمية ، وتحس�ن 
ً
أما �� ا�حور األسري ، فقد رأت الهيئة أهمية توعية ا�جتمع بأهمية دور األسرة طبقا

أوضاع األسرة املعيشية ال�ي ترأسها امرأة بتنمية مصادر دخلها وتوج��ها إ�� أفضل السبل لالستفادة من ذلك الدخل. وأكدت 

عالمية املوجهة إ�� األسرة، وتوعية اآلباء وا�جتمع �عواقب التمي�� ب�ن األطفال ، وتيس�� الوصول إ�� ع�� أهمية الرسالة اإل 

املعلومات ا�حديثة و�شر املعرفة والتعليم ومحو األمية �� ا�حياة األسر�ة ، واالهتمام �شب�ات دور ا�حضانة ور�اض األطفال 

 .ي ت�حق باألسرة وإ�شاء قواعد املعلومات املناسبة لذلك، و��جيع إجراء بحوث ميدانية حول التغ��ات ال�

 حول الهدف ا�خامس اإلنجازات وفق املؤشرات اإلحصائية املتوفرة

 هذهودولة قطر بأنھ يتوفر لدى �ل من  وسلطنة عمان  أشارت املعلومات ال�ي أفادت ��ا �ل من دولة االمارات العر�ية املتحدة

توجد أطر .  ففي سلطنة عمان الدول أطر �شريعية من أجل �عز�ز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمي�� ع�� أساس نوع ا�جنس

) 17(املادة  101-1996حسب ما جاء �� املرسوم السلطا�ي  قانونية تكفل حق جميع املواطن�ن دون تمي�� حسب جنسهم وذلك

املواطنون جميعهم سواسية امام القانون، وهم متساوون �� ا�حقوق والواجبات العامة، وال تمي�� بي��م �� ذلك �سبب : "

و�� دولة ال�و�ت فهناك العديد من   ا�جنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو املذهب أو املوطن أو املركز االجتما��".
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ا�جنس�ن وعدم التمييو ع�� أساس ا�جنس، وقد انضمت ال�و�ت  ا�� اتفاقية القضاء ع�� التشريعات ال�ي تضمن املساواة ب�ن 

 م1994لسنة  24جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة بموجب املرسوم األم��ي رقم 
ً
,  وتأ�ي هذه اإللزامية القانونية الوطنية، استنادا

 ) من دستور دولة ال�و�ت، وال�ي تنص ع�� 70إ�� نص املادة رقم (
ً
أنھ " ُي��م األم�� املعاهدات بمرسوم و�بلغها مجلس األمة فورا

مشفوعة بما يتناسب من البيان، وت�ون للمعاهدة قوة القانون �عد إبرامها والتصديق عل��ا و�شرها �� ا�جر�دة الرسمية ... ". 

املساواة  ست قواعد وأطرمن الدستور املبدئ العام �� مناهضة العنصر�ة، ح�ن ر�خت وأس (29) أرست املادة رقم و

سواسية �� الكرامة اإل�سانية وهم متساوون لدي  الناس" ومناهضة التمي�� وإعالء الكرامة اإل�سانية، حيث نصت ع�� أن

 العامة ال تمي�� بي��م.    القانون �� ا�حقوق والواجبات

% �عرضن لعنف 0.1�عرضن لعنف بد�ي و% من النساء 0.3بأن  م2015�ش�� البيانات املتوفرة حول مملكة البحر�ن لعام 

% من النساء �� الفئة العمر�ة 0.34إ�� أن  م2016عام  و�ش�� بيانات% من النساء �عرضن ألي نوع من العنف.  0.2، وأن لفظي

عام.  و�� اململكة  18% م��ن تزوجن قبل بلوغ سن 4.01عام و 15سن  هنبلوغ عندقد تزوجن �� مملكة البحر�ن سنة  24 – 20

% تزوجن قبل 19.2عام و 15ن سن هتزوجن قبل بلوغسنة  24 – 20% من النساء �� الفئة العمر�ة 4.1العر�ية السعودية 

عام  15سنة تزوجن قبل بلوغهن سن  24-20% من النساء �� الفئة العمر�ة 1.2عام.  و�� سلطنة عمان  18بلوغهن سن 

م، �� 2016سنة عام  15ال�و�ت لم ت��وج أي فتاه �� �عمر اقل من و�� دولة ، عام 18% م��ن تزوجن قبل بلوغهن سن 4.0و

سنة وأك��  15عدد النساء �� العمر  م، و�لغ2016% عام 14.2سنة  19 – 15ح�ن بلغت �سبة من تزوجت �� الفئة اعمر�ة 

  اللوا�ي �عرضن 
ً
ة عام لحا 223السابقة لعنف بد�ي أو جن�ىي  أو نف�ىي من قبل عش�� حا�� أو سابق خالل االث�ي عشر أشهرا

   .م2017حالة عام  173و  م2016حالة عام  221و  م2015حالة عام  274، وم2014حالة عام  282، وم2013

% من مقاعد ال��ملان 15أما من حيث املشاركة السياسية و�� املناصب اإلدار�ة العليا، فتش�� البيانات إ�� أن النساء �شغل 

% من مقاعد 20% �� ا�جالس البلدية وا�حلية، و�� اململكة العر�ية السعودية �شغل النساء 20الوط�ي �� مملكة البحر�ن و

% من مقاعد 3.5% من مقاعد ا�جالس البلدية وا�حلية.  و�� سلطنة عمان �شغل النساء 0.012ال��ملان (مجلس الشورى)، و

بلدية وا�حلية.  أما  �� مجال املشاركة �� املناصب % من مقاعد ا�جالس ال6.9النساء ، و�� دولة قطر �شغل مجلس الشورى

% �� اململكة العر�ية السعودية و 2.88% من املناصب اإلدار�ة �� دولة االمارات العر�ية املتحدة، و 30اإلدار�ة فتحتل املرأة 

% من املناصب بمستوى وكيل 18.2% �� دولة قطر.  بينما تتوزع حصة املرأة �� املناصب اإلدار�ة �� مملكة البحر�ن بواقع 15

% من 0.54% من املناصب بمستوى مدير عام و 26.9% من املناصب �� مستوى وكيل مساعد و 21.6وزارة ومن �� مستواه، و 

% 7.0% من املناصب برتبة وكيل وزارة ومن �� مستواها، و5.7املناصب بمستوى رئيس قسم.  و�� سلطنة عمان تحتل النساء 

  % منصب رئيس قسم.12.9% منصب مدير دائرة و9.5% منصب مستشار و7.7نصب مدير عام و % م7.2منصب سف�� و

اإلدار�ة ��  املناصب  وعدد، م2017 – 2013% خالل الف��ة 2.0وش�لت �سبة املقاعد ال�ي �شغلها املرأة �� ال��ملان ال�و��ي 

 .م2016عام  منصبا للنساء 55موقعا،  و�لغت  40  بلغا�ح�ومية بجميع أنواعها  املواقع االدار�ة
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ملستن��ة �� مجال العالقات الزوجية واستخدام وسائل منع ا�حمل والرعاية ا�خاصة حر�ة النساء �� اتخاذ القرارات او�� مجال 

ال�حة  تقدم وزارة. ففي سلطنة عمان دولة قطر فقط سلطنة عمان و بال�حة اإلنجابية، فالبيانات املتوفرة تقتصر ع��

خدما��ا ال�حية �جميع فئات السن، وأيضا تقوم ب��و�د املواد التثقيفية �جميع النساء حول العالقات ا�جنسية ووسائل منع 

ا�حمل والرعاية ا�خاصة بال�حة اإلنجابية، وذلك من خالل برامج �حية �� جميع محافظات السلطنة و�شمل جميع الس�ان 

.  �ستخدمن وسائل منع ا�حمل% من النساء 12.4وال�ي �ش�� إ�� أن   و�� دولة قطر. وجميع خدما��ا مجانية غ�� عما�يعما�ي او 

 خدمات الرعاية واملعلومات والتثقيف �� مجال  49إ��  15أما �� مجال توفر قوان�ن وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 
ً
عاما

ودولة قطر عن توفر مثل تلك القوان�ن لد��ا وسلطنة عمان البحر�ن ال�حة ا�جنسية واالنجابية فقد أفادت �ل من مملكة 

سنة، و خدمات الرعاية ال�حية  49 - 15 �� الفئة العمر�ة وذلك �� مجاالت خدمات الرعاية ال�حية ا�جنسية للنساء

النساء �� ا�حصول ع��  كفل القانون األسا�ىي للدولة حقو�� سلطنة عمان  سنة. 49 - 15 �� الفئة العمر�ة االنجابية للنساء

نظمت  جميع انواع الرعاية ال�حية املتعلقة باملرأة والطفل وذلك أيضا بموجب قانون الطفل، ومن جهود وزارة ال�حة أن

م ب��نامج دعم الرعاية ال�حية 1994م برنامج خدمات رعاية �حة األمومة والطفولة وأتبعتھ الحقا �� عام 1987منذ عام 

  .ال زال مفعال ح�ى اآلنلألم والطفل والذي 
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افر املياه وخدمات الصرف الص�� ل�جميع و�دار��ا إدارة مستدامة - 6الهدف   ضمان تو

Goal - 6  Ensure availability and sustainable management of water 
and sanitation for all 

يتطلع اليھ ا�جميع �� انحاء هذا العالم.  فع�� الرغم  هدفإن توافر مياه نقية مع سهولة ا�حصول عل��ا بالنسبة ل�جميع هو 

االقتصادية أو لضعف البنية من وجود مياه عذبة �افية ع�� �وكب األرض لتحقيق هذا ا�حلم، إال أنھ نتيجة لسوء ال��امج 

والصرف الص�� أمراض مرتبطة بقصور إمدادات املياه التحتية يموت �ل سنة مالي�ن من البشر، معظمهم أطفال من جراء 

 ع�� األمن الغذائي واختيارات سبل �ح املياه وسوء نوعي��ا   .والنظافة العامة
ً
وقصور الصرف الص�� �� عوامل تؤثر سلبا

 من ا�جفاف، املعيشة وفرص 
ً
مما التعليم بالنسبة لألسر الفق��ة �� مختلف أنحاء العالم. ويعا�ي �عض أشد بلدان العالم فقرا

واحد ع�� األقل من �ل أر�عة من املرجح أن �عيش �خص  2050بحلول سنة   .ا�جوع وسوء التغذية سوًءا يؤدي إ�� ز�ادة

 أ�خاص �� بلد �عا�ي من نقص مزمن أو متكرر �� املياه العذبة.

العليا  دعا منتدى األمن املائي والغذائي لدول مجلس التعاون الذي نظمھ قسم املوارد الطبيعية والبيئة �� �لية الدراسات

، إ�� وضع سياسات م��ابطة تنظر إ�� مثلث املاء والغذاء والطاقة ضمن م2017أبر�ل/ نيسان  11يوم  بجامعة ا�خليج العر�ي

 .سلة واحدة ترا�� االتزان �� �ل عنصر من عناصرها

 للوضع التوسع �� املفرط و اق��نت بازدياد عدد الس�ان والنشاط االقتصادي  و�عت�� التغ��ات ال�ي 
ً
املناطق ا�حضر�ة ��ديدا

 حيث  دول مجلس التعاون ا�خلي��منطقة  مع األخذ �ع�ن االعتبار أن .ا�حرج أصال لألمن�ن املائي والغذائي
ً
منطقة هشة بيئيا

ا�ىي خالل القرن امل ومع ازدياد الضغوط ع�� املوارد الطبيعيةأ��ا منطقة جافة و�التا�� املوارد ف��ا موجودة لكن بتوازن هش، 

 وغ��ها من األسباب.والتنمو�ة   جعلها غ�� م��نة وهذا يرجع للعديد من األسباب م��ا ز�ادة عدد الس�ان والطفرة العمرانية

يتطلب تقليل هدر املياه والكميات املستخدمة من الطاقة رفع كفاءة املياه كتقليل التسر�ات من شبكة املياه وتقليل معدل 

لطاقة االحفور�ة �الغاز والنفط ، والبدء �� لعن بدائل  وكذلك البحثة إعادة تدو�ر للمياه، ياس��الك الفرد للمياه وعمل

االستثمار �� الطاقة املتجددة �الطاقة الشمسية ال�ي يجب ان ت�ون �� املستقبل مصدر إلنتاج الطاقة املطلو�ة �� محطات 

  .التحلية
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فع كفاءة اإلنتاج الزرا�� لتحقيق جزء من االمن الغذائي، وهناك زراعية لكن يجب العمل ع�� ر  دول ا�خليج ليست دوال 

لية �� العديد من التحديات ال�ي تواجھ الزراعة م��ا درجة ا�حرارة العالية، وطبيعة األرض الرملية، ومستوى امللوحة العا

ا�حديثة  التقنياتاستخدام  فيفضلولز�ادة الكفاءة �� استخدام املوارد الطبيعية للزراعة،   ملوحة املياه. فضال عناألرض، 

 ةع�� تخصيص بيئات صناعية للزراعة الرئيسية و�� عبار  حديات، �استخدام الزراعات الرئسيةللزراعة للتعامل مع هذه الت

ذية عن مبا�ي يتم ف��ا توف�� اإلضاءة املطلو�ة للنبات لإلنتاج و�تم تجه�� املياه وتدو�رها مع األسمدة املطلو�ة والعناصر املغ

وتنتج النباتات داخل هذا البيئة ا�حكمة، و يمكن من خالل هذه التقنية رفع كفاءة اإلنتاج الزرا�� ع�� مستوى النوع والكم 

ان يصار ا�� التوجھ لوحدة السوق ا�خلي�� و�عامل دول ا�خليج فيما  يفضلوعليھ ه التقنيات �عت�� عالية الت�اليف.  لكن هذ

 .يكمل �ل م��ا اآلخر بي��ا �وحدة زراعية واحدة

 فأي �غ�� منا�� او اضطراب سيا�ىي �� الدول املوردة للمنتجات الزراعية ا�ختلفة إ
ً
ن قضية االمن الغذائي قضية مهمة جدا
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)http://www.alwasatnews.com/news/1229377.html((.   

 

 للهدف السادس اإلنجازات وفق املؤشرات اإلحصائية املتوفرة
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.  و�شأن م2017 – 2012خالل الف��ة  77.9و  69.0فقد تراوح معدل الضغط ع�� اس��الك املياه ب�ن بينما �� دولة ال�و�ت 
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ألف ر�ال  3,277,747، و م2015ألف ر�ال عام  446,649، م2014ألف ر�ال عام  439,172، وم2013ف ر�ال عام أل 399,815
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 واملستدامة ضمان حصول ا�جميع بت�لفة ميسورة ع�� خدمات الطاقة ا�حديثة املوثوقة - 7الهدف 

Goal - 7  Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 
energy for all 

فرص العمل أو األمن أو �غ�� خلق جوهر�ة سواء من أجل �عت�� إحدى التحديات ا�إم�انية حصول ا�جميع ع�� الطاقة إن 

أنحاء العالم فإن هناك حاجة لتوفر طاقة مستدامة، ولتعز�ز االقتصادات �� جميع إنتاج األغذية أو ز�ادة الدخل. املناخ أو 

ت وال�ون. وتقود األمم املتحدة مبادرة الطاقة ل�جميع لضمان �عت�� فرصة لتحو�ل ا�حياة، واالقتصاداطاقة املستدامة فال

 .توفر خدمات الطاقة ا�حديثة، وتحس�ن فاعلية وز�ادة استخدام املوارد املتجددة ل�ل العالم

فع��   ت ال�ي �شهدها �ل من العرض والطلب �� هذه الصناعة.ال لكهر�اء العاملية �غي��ات هي�لية تقودها التحو تواجھ أسواق ا

جانب العرض، يتوقع أ�حاب املص�حة �� الطاقة ز�ادة كب��ة �� توليد الطاقة املتجددة �سبب انخفاض ت�اليف الطاقة 

امل��ايد. وع�� جانب الطلب، �غ��  واالس��الكويع مز�ج الطاقة ال��امات �غ�� املناخ وتن بالشمسية الكهروضوئية و�سب

الكهر�ائية وغ��ها من الوسائل  واألجهزةوالتدفئة والت��يد  االضاءةاملس��ل�ون سلوكهم ببطء مع إدخال تقنيات ذكية جديدة �� 

ة املستقبلية سوف تتطلب نموذجا ومن الوا�ح أن نظم الطاقة الكهر�ائي ر�قة استخدام املس��لك�ن للكهر�اء. ال�ي �عدل ط

وع�� وجھ ا�خصوص، سيتع�ن ع�� واض�� السياسات أن يقرروا  .سوق ذات سمات جديدة للطلب والعرض إلدارةمختلفا 

تحتاج دول مجلس التعاون  . �� الطاقة ال�ي تتضم��ا التكنولوجيا املتجددة االنقطاعاتت�اليف تحديات  األسواقكيف ستدفع 

حداث نماذج جديدة للكهر�اء. وع�� وجھ تاس خاللسواق العاملية املتغ��ة للطاقة من األ ا�خلي�� كذلك إ�� التكيف مع 

نتقال من اال و ، تحو�ل شر�ا��ا العامة إ�� كيانات خاصةع��  -االصالحيةكجزء من برامجها  -هذه الدول �عمل ا�خصوص، قد 

إ��  نتقالاأل سعار ا�حررة. وسيتطلب األ سعار املنظمة إ�� األ حفوري إ�� مز�ج متنوع من الكهر�اء والتحول من األ توليد الوقود 

�حطات الدراسات �ش�� نتائج  . األهداف ا�ختلفةكب��ة ون�جا ً متوازنا من أجل تحقيق هذه  إصالحاتنظام جديد للكهر�اء 

ل مجلس التعاون ا�خلي�� إ�� أن التكنولوجيا املتجددة يمكن أن تنافس بنجاح الطاقة الكهروضوئية ع�� نطاق املرافق �� دو 

تقييم ت�لفة التقنيات البديلة ل عالية من التحليلاملصادر التقليدية �� ظل ظروف معينة للسوق. غ�� أنھ يلزم وجود درجة 

نحو  "سلعة"تقييم استخدامهم للكهر�اء مع ابتعادها عن �و��ا  العمالءمن ا�حتمل أن �عيد و   .لتوليد الطاقة �ش�ل �حيح

 ) https://www.kapsarc.org( املصدر:(  ."خدمة"�و��ا 
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 حول الهدف السا�ع اإلنجازات وفق املؤشرات اإلحصائية املتوفرة

لس�ان التعاون ا�خلي�� بأن جميع ا�ش�� البيانات املتوفرة حول �سبة الس�ان املستفيدين من خدمات الكهر�اء �� دول مجلس 

 نحوها.% أو 100�ستفيدون من هذه ا�خدمات بواقع 

�عتمدون ع��  ودولة ال�و�ت و�ش�� البيانات أيضا أن جميع الس�ان �� �ل من دولة االمارات العر�ية املتحدة ومملكة البحر�ن

% من الس�ان �� اململكة العر�ية السعودية �عتمدون ع�� هذه املصادر من 93.9الوقود والتكنولوجيا النظيف�ن �� املنازل، وأن 

�� % 0.4وع�� التكنولوجيا النظيفة بنسبة % 99.3�عتمد العمانيون ع�� الوقود النظيف بنسبة و�� سلطنة عمان   الطاقة.

، اجماال �عتمد س�ان %0.6وع�� التكنولوجيا النظيفة % 96.6تمدون ع�� الوقود النظيف بنسبة ح�ن أن الوافدون �ع

 .%0.4وع�� التكنولوجيا النظيفة  98.9السلطنة ع�� الوقود النظيف بنسبة 

 

لة % �� دو 13.5و�خصوص حصة الطاقة املتجددة من مجموع االس��الك ال��ائي للطاقة، فتش�� البيانات إ�� أ��ا �ش�ل 
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�عز�ز النمو االقتصادي املطرد والشامل ل�جميع واملستدام، والعمالة ال�املة واملنتجة، وتوف��  - 8الهدف 

                                                                                         ل�جميع العمل الالئق

Goal - 8  Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent work for all 

و�� كث�� من األماكن ال يضمن االلتحاق بوظيفة  ،ا �عادل قرابة دوالر�ن يومياال يزال نحو نصف س�ان العالم �عيشون ع�� م

�� محار�ة الفقر ع�� مستوى العالم يتطلب  التقدم البطيء وغ�� املت�ا�� ا�خروج من براثن الفقر.  إن القدرة ع��  صاح��ا تمنح

وسيسات �ساعد  أدوات جديدةوإبداع إزاء القضاء ع�� الفقر، املتبعة اجتماعية االقتصادية و االسياسات ال ��ة التفك�� إعاد

ن استمرار ا�عدام فرص العمل الالئق، وعدم كفاية �� �عز�ز النمو االقتصادي والقضاء ع�� الفقر �ش�ل مستدام. إ

 ضرورة وهو دمةاملتقاالستثمارات، وقلة االس��الك يف�ىي إ�� تضاؤل العقد االجتما�� األسا�ىي الذي ترتكز عليھ ا�جتمعات 

 من التحدي ةمشاركة ا�جميع �� التقدم. وستظل ��يئة فرص العمل ا�جيد
ً
قتصادات ات الرئيسية ال�ي سوف تواجهها اإلتحديا

قتصادي املستدام أن �عمل ا�جتمعات ع�� ��يئة الظروف ال�ي تتيح للناس ا�حصول يقت�ىي النمو اإلحيث   جميعها تقر�با

ز  ةع�� فرص عمل جيد أيضا إتاحة فرص العمل وخلق ظروف عمل الئقة أمام ، و�نب�� االقتصاد دون اإلضرار بالبيئةتحّفِ

 .جميع من هم �� سن العمل من الس�ان

ع�� خطة أ�شطة مش��كة مع املكتب  م2016وقعت منظمة العمل الدولية/املكتب اإلقلي�ي للدول العر�ية �� شهر د�سم�� 

التنفيذي �جلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، وذلك ع�� هامش أعمال االجتماع اإلقلي�ي السادس 

 .عشر آلسيا وا�حيط الهادئ

توسطة �� سوق العمل وتتضمن خطة ال��امج أر�عة مشاريع أساسية تتمحور حول ��جيع و�عز�ز دور املؤسسات الصغ��ة وامل

ا�خلي��، إضافة إ�� تحس�ن سياسات االستقدام وإدارة قضايا العمالة األجنبية، وسياسات التوظيف والعمل الالئق، وتحس�ن 

هذه األ�شطة �انت مبادرة من املكتب التنفيذي �جلس وزراء العمل ووزراء الشؤون   .القدرة ع�� فض املنازعات العمالية

 .مهمة جدا للمنظمة ودول مجلس التعاون ا�خلي���� �� ذات الوقت مواضيع مجلس التعاون. و  االجتماعية بدول 
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نتج والعمل وشملت 
ُ
 محور �عز�ز توط�ن الوظائف �� دول ا�جلس، حيث يتطلب توف�� فرص العمل واالستخدام امل

ً
ا�خطة أيضا

 ولذلك فهناك حاجة
ً
 مستداما

ً
 اقتصاديا

ً
إ�� اتخاذ التداب�� ملعا�جة نمو الوظائف الكمية والنوعية  الالئق للنساء والرجال نموا

 .من أجل ��جيع نمو شامل و��جيع العمال املواطن�ن �� االنخراط �ش�ل أك�� �� سوق العمل �� القطاع ا�خاص

 حول الهدف الثامن اإلنجازات وفق املؤشرات اإلحصائية املتوفرة

النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج ا�ح�� تفيد البيانات املتوفرة حول عدد من دول مجلس التعاون ا�خلي�� بأن معدالت 

% 4.1ففي دولة االمارات العر�ية املتحدة انخفض املعدل من  ،م2016 – 2010خالل الف��ة  متباينةاالجما�� ا�حقيقي �انت 

�� مملكة البحر�ن ارتفع و ، %5.8حيث بلغ + م2017وعاود ا�� الصعود اإليجا�ي عام   م2016% عام 0.5-إ��  م2012عام 

الصفر خالل عامي  ما دون % ع�� التوا�� وانخفض املعدل ا�� 3.1% و 1.1بواقع  م2013و   م2012النمو خالل عامي  لمعد

الهبوط السعودية �ان املعدل يتذبذب ب�ن الصعود و % ع�� التوا��)، بينما �� اململكة العر�ية 0.8-% و 0.6-( م2015و  م2014

بواقع  م2016% وأقل انخفاض �� عام 2.98بواقع  م2012�ان أع�� معدل نمو خالل عام  ثحي، م2016 – 2012خالل الف��ة 

ثم عاود لالرتفاع عام ) 1.91-و  0.56-(تراوح ب�ن  م2014 – 2012سالبا خالل الف��ة  املعدل  بقي و�� سلطنة عمان %.  1.2-

ر�ال  212,018فبلغ نصيب الفرد من الناتج ا�ح�� اإلجما�� دولة قطر  أما ��. % 1.43ون إيجابيا ألول مرة بواقع لي� م2015

و�� دولة ال�و�ت انخفض املعدل  . م2016و  م2015%  ب�ن عامي 7.4-، و�لغ معدل التغ�� �� نصيب الفرد م2016قطري عام 

 . م2016% عام 1.3 –،  ووصل ا�� م2015% عام 2.9 –و  م2014% عام 2.6-و  م2013% عام 2.5-إ��  م2012% عام 1.3من 

�ش�� البيانات املتوفرة حول معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� االجما��  و�نفس النمط من االتجاهات

أن املعدالت �انت غ�� مستقرة حيث تراوحت ب�ن االرتفاع واالنخفاض باستثناء مملكة البحر�ن حيث بقيت املعدالت با�حقيقي 

.  و�� اململكة العر�ية م2016% عام 2.0لتصل ا��  م2016ام % وانخفضت ع 2.1بواقع  م2015 – 2012مستقرة خالل الف��ة 

% ع�� 0.3% و 0.5( م2015و  م2014وارتفع عامي  م2013% عام 0.5-إ��  م2012% عام 0.8السعودية انخفض املعدل من 

خالل الف��ة بقي املعدل �� حالة انخفاض سل�ي  %.  و�� سلطنة عمان5.7-ليصل إ��  م2016التوا��) وعاد لالنخفاض عام 

و�� دولة قطر  (أقل انخفاض). م2015% عام 2.04-(أد�ى انخفاض) و   م2010% عام 6.3-حيث تراوح ب�ن  م2016– 2010

% ب�ن عامي 12.0-، و�لغ معدل التغ�� م2016ر�ال قطري عام  271,004بلغ نصيب الفرد العامل من الناتج ا�ح�� اإلجما�� 

 –% و 1.6-حيث تراوح ب�ن  ،م2016 – 2013الصفر خالل الف��ة  ن دو  املعدالت �انتو�� دولة ال�و�ت  .م2016و  م2015

 .م2012% �� عام 3.1%، بينما بلغ 6.5

.  حيث بلغ معدل م2015ودولة قطر لعام  م2016ملكة البحر�ن واململكة العر�ية السعودية لعام ملوفرت بيانات البطالة ت

، بواقع م2016% عام 5.7%.  و�� اململكة العر�ية السعودية بلغ املعدل اإلجما�� للبطالة 4.3البطالة اإلجما�� �� مملكة البحر�ن 

ن معدالت البطالة ترتفع عند اإلناث عن الذ�ور �� أ% ب�ن الوافدين.  و��ن السعودي�ن يالحظ 0.8% ب�ن السعودي�ن و12.1
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% بينما ب�ن 40.5سنة بواقع  19-15ن �� الفئة العمر�ة �الفئات العمر�ة، و�لغ أع�� معدل بطالة ب�ن الذ�ور السعوديجميع 

%. وأد�ى معدالت بطالة ب�ن السعودي�ن �انت �� الفئة 73.1سنة بواقع  24-20االناث ف�انت النسبة األع�� �� الفئة العمر�ة 

% لكال الفئت�ن.  أما ب�ن الوافدين ف�انت أع�� 0.0سنة بواقع  54-50الفئة العمر�ة  سنة للذ�ور ولالناث �� 59-55العمر�ة 

%.  7.9سنة بواقع  19-15% و��ن االناث �� الفئة العمر�ة 010.سنة بواقع  24-20معدالت بطالة ب�ن الذ�ور �� الفئة العمر�ة 

سنة  55-40% و��ن االناث �� الفئة العمر�ة 0.0ة بواقع سن 55 – 40وأد�ى معدالت بطالة ب�ن الذ�ور �انت �� الفئة العمر�ة 

% .  و�� دولة قطر حيث �ش�� البيانات إ�� انخفاض معدالت البطالة �ش�ل م�حوظ، فبلغت  0.2و  0.1حيث تراوحت ب�ن 

% 0.9ذ�ور ب�ن ال م2016/2017و�� دولة ال�و�ت بلغ معدل البطالة عام  . م2016عام  % ب�ن االناث0.7% ب�ن الذ�ور و0.1

الفئة العمر�ة  ، وتباينت النسبة بحسب الفئة العمر�ة، إذ بلغت ذرو��ا ب�ن األفراد ��%2.2واملعدل اإلجما��  %5.8و��ن االناث 

% ب�ن األفراد �� الفئة 4.1%، و�انت منخفضة �� الفئات العمر�ة األك�� حيث بلغ معدل البطالة 15.4سنة بواقع  15-24

% �� 0.5سنة، و 54 – 45% �� الفئة العمر�ة 0.4سنة و  44 -35الفئة العمر�ة  % ب�ن األفراد ��0.5سنة، و  34-25العمر�ة 

   سنة فأك��. 55الفئة العمر�ة 

جلس التعاون ا�خلي�� باستثناء هذا النوع من العمالة معدوما �� دول م أن و�النسبة لعمالة األطفال فتش�� البيانات املتوفرة إ��

 نة �� اململكة العر�ية السعودية.س 17-15% ب�ن األطفال �� الفئة العمر�ة 0.01ة جدا ل�سبة ضئي

إ��   م2016لكة العر�ية السعودية لعام مبيانات املفتش�� �� معدالت إصابات العمل املميتة وغ�� املميتة و�� مجال التواتر 

 558إصابة غ�� مميتة (م��ا  8436ب�ن غ�� املواطن�ن) و  96حالة ب�ن املواطن�ن و 14مميتة (بواقع حاالت إصابة  110وقوع 

 584بلغ عدد اإلصابات البليغة واملتوسطة  م2016، و�� دولة قطر عام حالة ب�ن غ�� املواطن�ن) 7878حالة ب�ن املواطن�ن و

و�� دولة ال�و�ت بلغت عدد إصابات العمل بمختلف أنواعها  اة.حالة وف 35حالة، وعدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل 

 م.2016إصابة عام  3013و  م2015عام  2866و  م2014عام  2543و  م2013عام  2450و  م2012إصابة عام  2419

بتوف�� ومن حيث عدد الوظائف �� صناعة السياحة و�سب��ا من مجموع الوظائف، فقد ساهمت السياحة �� مملكة البحر�ن 

 ال�ي وفر��ا السياحة �� اململكة العر�ية السعودية عام  املباشرة % لإلناث.  و�لغ عدد الوظائف9.2% من الوظائف للذ�ور و6.7

 وظيفة. ألف 993.9 حوا��  م2016

حول مملكة البحر�ن اإلجما�� فتش�� البيانات املتوفرة �� الناتج ا�ح��  اإلجما�� املباشر للسياحةوحول مساهمة الناتج ا�ح�� 

.  و�� اململكة العر�ية السعودية بلغت مساهمة  م2016% عام 136.3و   م2012% عام 4.03-أن مساهمة السياحة تراوحت ب�ن 

احة �� الناتج ا�ح�� ي.  أما �� سلطنة عمان فقد بلغت �سبة مساهمة السم2016%  عام  3.5السياحة �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� 

 .م2015% عام 2.9إ�� % وارتفعت لتصل 0.02بواقع  م2014 – 2012ل الف��ة اإلجما�� خال

و�النسبة لعدد فروع املصارف وأجهزة الصرف اآل�� ل�ل مائة ألف من الس�ان البالغ�ن، فتش�� البيانات �� دولة االمارات 

فرع مصر��  16.1ة البحر�ن يتوفر كو�� ممل، م2016عام جهاز  5342 أن إجما�� عدد أجهزة الصراف اآل�� تبلغ العر�ية املتحدة
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جهاز صراف آ�� ل�ل مائة ألف من الس�ان البالغ�ن.  و�� اململكة العر�ية السعودية  30.3ل�ل مائة ألف من الس�ان البالغ�ن، و 

من  100,000فروع املصارف التجار�ة ل�ل و�� سلطنة عمان بلغ عدد جهاز صراف آ��.   17887فرع مصر��، و 2038يوجد 

فرع مصر�� ل�ل ل�ل مائة  15.6بينما �� دولة قطر فيوجد . م2017فرع عام  12.3ووصل ا�� م2010فرع عام  23.3الس�ان 

 15من الس�ان  100,000عدد فروع املصارف التجار�ة ل�ل بلغ م 2016�� عام و�� دولة ال�و�ت   ألف من الس�ان البالغ�ن.

 جهازا. 63.3سنة فأك��  15من الس�ان  100,000الصراف اآل�� ل�ل فرعا, و عدد أجهزة  12.1سنة فأك�� 

�خصا لد��م حساب مصر�� �� اململكة �غض  23,231,649و�ش�� البيانات املتوفرة من اململكة العر�ية السعودية بأنھ يوجد 

النفاق ا�ح�ومي ع�� ومن حيث قيمة امع احتمال أن ي�ون أك�� من رقم حساب مصر�� لنفس الفرد.   النظر عن أعمارهم

برامج ا�حماية االجتماعية والتوظيف، كنسبة من املوازنات الوطنية ومن الناتج ا�ح�� اإلجما��،  فتش�� االحصائيات إ�� أن 

، كنسبة من املوازنة الوطنية % من إجما�� اإلنفاق ا�ح�ومي �� برامج ا�حماية االجتماعية والتوظيف0.9مملكة البحر�ن أنفقت 

، بينما أنفقت  من الناتج ا�ح�� اإلجما��كنسبة  إجما�� اإلنفاق ا�ح�ومي �� برامج ا�حماية االجتماعية والتوظيف%  من 0.2و 

% من إجما�� الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� برامج ا�حماية 0.5و  املوازنة الوطنية،%  من إجما�� 1.2اململكة العر�ية السعودية 

 .االجتماعية والتوظيف
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إقامة ب�ى تحتية قادرة ع�� الصمود، وتحف�� التصنيع الشامل ل�جميع واملستدام، و��جيع  - 9الهدف 

 االبت�ار

Goal - 9  Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable     
industrialization and foster innovation 

من  احيو� اعنصر  �عت��النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل إن االستثمار �� البنية األساسية 

عناصر تحقيق التنمية املستدامة والتمك�ن للمجتمعات �� كث�� من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن �عيد بأن النمو �� اإلنتاجية 

إن التنمية الصناعية املستدامة   .ة والتعليمية يقتضيان االستثمار �� البنية األساسيةوالدخل وتحس�ن النتائج ال�حي

 
ً
إلدرار الدخل، و�ساعد �� الز�ادة السريعة املستدامة �� مستوى حياة الناس، كما �ساعد إيجاد مهما الشاملة �عت�� مصدرا

 �جهودات تحقيق املقاصد البيئية، مثل ز�ادة  التطور التق�ي  .ا�حلول التقنية إلقامة الصناعات الصديقة للبيئة
ً
�عت�� أساسا

 .املوارد وفاعلية الطاقة، حيث أنھ بدون وجود صناعة ال يمكن أن يحدث نمو

تخصص دول مجلس التعاون ا�خلي�� استثمارات �خمة �� مجال البنية التحتية سواء ع�� املستوى الوط�ي داخل �ل دولة 

اإلقليمية مثل مشروع الر�ط الكهر�ائي ومشروع سكة ا�حديد وغ��ها من املشاريع اإلقليمية.  عضو أو ع�� مستوى املشاريع 

 � من ب�ن أفضل الدول �� العالم. و�عت�� البنية التحتية �� دول مجلس التعاون ا�خلي�

 

 اإلنجازات وفق املؤشرات اإلحصائية املتوفرة حول الهدف التاسع

فتش�� البيانات الهدف التاسع، فتوفرت �عض االحصائيات من �عض الدول.  ب املرتبطةبالنسبة ملؤشرات التنمية املستدامة 

 ففي سلطنة عمانتوفر الطرق الصا�حة لالستعمال �� جميع املناطق وال�ي تبعد أقل من كيلوم��ين عن م�ان السكن،  إ�� 

، م2016أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع الفصول وذلك خالل عام  % من الس�ان �عيشون ع�� �عد كيلوم��95.0

%) �عيشون ع�� �عد كيلوم��ين أو أقل من طر�ق صا�حة لالستعمال �� جميع 100بينما �� دولة قطر فإن جميع الس�ان (

 و�النسبة لدولة ال�و�ت فال ينطبق املؤشر لعدم وجود أر�اف �� الدولة. .م2016 – 2011الفصول وذلك خالل الف��ة 
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جوا قد  امسافر   8,477,331�اب حسب وسيلة النقل، فتش�� البيانات املتوفرة إ�� أن ر و�النسبة �حجم ال�حنات وعدد ال

قد تم ��جيلهم  )بمختلف الوسائل (برا و�حرا وجوا امسافر  4,842,611، و أن  م2017عام  استخدموا مطارات مملكة البحر�ن

و�� دولة قطر بلغ عدد   مسافرا جوا قد تم ��جيلهم �� سلطنة عمان. 11,342,936�� اململكة العر�ية السعودية، وتم ��جيل 

 236,344�� مملكة البحر�ن  امل�جلة جوا و�لغت حجم ال�حنات.  م2016مسافر عام مليون  37.3القادم�ن واملغادر�ن جوا 

طن جوا و  1,082,000بلغت  )عدا ال�حنات النفطية( م2016ملكة العر�ية السعودية عام �� امل، و م2017عام طن 

طن برا  �� سلطنة  10,521,000طن بحرا و  24,994,000طن برا، بينما تم ��جيل  20,341,000طن بحرا و 110,581,000

ألف طن وارد، و�لغ اجما��  854.9صادر وألف طن  792.3و�� دولة قطر بلغ عدد ال�حنات ا�جو�ة  .م2015عمان عام 

 63,899راكبا، و�حرا  10,878,940، بلغ عدد الر�اب جوا م2016و�� دولة ال�و�ت عام   مليون طن. 80.4ال�حنات البحر�ة 

 .طن بحرا 42,617,977 جوا، و  طن 195,515، أما ال�حنات فبلغت 11,550,920راكبا و�را  

% �� مملكة البحر�ن  15.0، و م2017ت العر�ية املتحدة عام % �� دولة االمارا16.0للصناعة التحو�لية ش�لت القيمة املضافة 

.  %9.0ر  ، و�� دولة قطم2016عام  عمان �� سلطنة %9.7و  م2016% �� اململكة العر�ية السعودية عام 12.9و  م2016عام 

�� اململكة العر�ية  دوالر أمر��ي 2,618و  م2016عام  رادوال  1252.58الفرد من القيمة املضافة للصناعة التحو�لية و�لغ نصيب 

ال�و�ت ش�لت القيمة املضافة للصناعة التحو�لية و�� دولة  دوالر امر��ي �� سلطنة عمان. 1400.10و  م2016السعودية عام 

 الر أمر��ي.و د 2031.5، و�لغ نصيب الفرد من القيمة املضافة للصناعة التحو�لية م2016% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� عام 7.3

و�� اململكة .   م2015% عام 14.2و  م2014% عام 14.9وتراوحت �سبة  العمالة �� الصناعة التحو�لية �� مملكة البحر�ن ب�ن 

% خالل الف��ة 11.9% و 11.0تراوحت النسبة ب�ن ، و�� سلطنة عمان م2016% عام 8.6العر�ية السعودية بلغت النسبة 

و�� دولة ال�و�ت بلغت النسبة  .م2016عام % 7.0و  م2012عام  % 5.9.  و�� دولة قطر تراوحت النسبة ب�ن م2017 – 2012

 .م2017% عام 11.6و  م2016% % عام 11.4و وارتفعت إ��  م2015% عام %11.7و ، م2014% عام 11.9

ا�حجم إ�� مجموع القيمة املضافة  واملتوسطة للصناعات الصغ��ةو�� اململكة العر�ية السعودية بلغت �سبة القيمة املضافة 

 .م2015% عام 0.7و  م2012% عام 0.3وتروحت النسبة �� دولة ال�و�ت ب�ن  . م2016% �� عام 21.1ة للصناع

البيانات املتوفرة إ�� أن دولة  أشارتأما من حيث نفقات الدول ع�� البحث والتطو�ر كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� فقد 

%، 0.1.  و�� مملكة البحر�ن بلغت النسبة م2016% عام 0.9إ��  م2014% عام 0.5االمارات العر�ية رفعت �سبة االنفاق من 

، و�� م2014و  م2012% عامي 0.2، و�لغت م2015% عام 0.3و  م2013% عام 0.2 و�� سلطنة عمان تراوحت النسبة ب�ن

�ا�� الدوام الك�� �� مملكة البحر�ن م.  و�لغ عدد العاملون �� مجال البحث بم2015% عام 0.5و  م2012% عام 0.5دولة قطر

و�� سلطنة عمان بلغ عدد العامل�ن  .م2015 – 2012خالل الف��ة  208و  133، ووتراوح العدد ب�ن م2014�خص عام  493

م و 2014عام  176و  م2013عام  133و  م2010عام  179�� البحث العل�ي بم�ا��ء الدوام الك�� ل�ل مليون �سمة  كما ي��:  

و�� دولة ال�و�ت  .م2016�خص عام   3,016إ��  م2012�خصا عام  1,952و�� دولة قطر ارتفع العدد من  . م2015عام  208



66

تقـرير التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير األول | 2018/7/1م 

43 
 

(البيانات �عود �جامعة  %0.02حيث بلغت  م2015باستثاء عام  م2016 – 2012% خالل الف��ة 0.01استقرت النسبة ع�� 

       .ال�و�ت ومؤسسة التقدم العل�ي فقط)

و�� سلطنة عمان . م2016% عام 99.0و�لغت �سبة الس�ان املشمول�ن �شبكة الهاتف ا�حمول �� اململكة العر�ية السعودية 

 م2017لعام % 3G mobile network 99.04بلغت �سبة الس�ان السلطنة املشمول�ن بتقنية 
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 ا�حد من ا�عدام املساواة داخل البلدان وفيما بي��ا - 10الهدف 

Goal - 10  Reduce inequality within and among countries 

 وال�ي �شمل لقد خطى ا�جتمع الدو�� خطوات واسعة نحو 
ً
إخراج العديد من الناس من هوة الفقر. وال تزال أشد الدول ضعفا

، والبلدان النامية غ�� الساحلية، والدول ا�جزر�ة الصغ��ة النامية،  �شق طر�قها صوب خفض حدة الفقر. 
ً
أقل البلدان نموا

، حيث ما زال هناك تباينات واسعة �� إم�ان
ً
ية ا�حصول ع�� ا�خدمات ال�حية والتعليمية وغ�� إال أن التباين ال يزال متواصال

وعالوة ع�� ذلك، فرغم احتمال حدوث خفض �� التباين �� الدخل ب�ن البلدان، فإن التباين داخل   .ذلك من األصول اإلنتاجية

 �خفض حدة ا
ً
لفقر إذا �ان ذلك البلدان آخذ �� االرتفاع. وهناك توافق م��ايد �� اآلراء ع�� أن النمو االقتصادي ليس �افيا

النمو غ�� شامل ل�جميع، وال يتضمن األ�عاد الثالثة للتنمية املستدامة و��: األ�عاد االقتصادية واأل�عاد االجتماعية واأل�عاد 

 إ�� خفض التباين، تم   .البيئية
ً
ع�� أن تو�� االهتمام �� الوقت ذاتھ باحتياجات الفئات  االتفاق باتباع سياسات شاملةوسعيا

 س�انية املستضعفة واملهمشةال

 شراعالاإلنجازات �� مجال الهدف 

لسلطنة عمان  م2011-2010معدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر املعيشية خالل عام يتوفر بيان واحد حول حول 

   % خالل هذا العام.0.4فقط، حيث بلغ معدل النمو 

% �� دولة االمارات 33.7قد بلغت  ذلك األجور ومدفوعات ا�حماية االجتماعية أما حصة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��، بما ��

.  و�� اململكة م2016% عام 031.إ��  م2013% عام 028.�� مملكة البحر�ن من النسبة ارتفعت ، و م2016العر�ية املتحدة عام 

دولة قطر  �� و ،2016عمان عام % �� سلطنة 35.8و�لغت النسبة  ،م2016% عام 029.العر�ية السعودية بلغت ا�حصة 

 و�� دولة ال�و�ت تظهر البيانات أن مساهمة العمل �� الناتج .م2014% عام 18.3إ��  م2011% عام 14.8ارتفعت النسبة من 

ثم إ��  م2013% عام 25.7ا��  م2012% عام 24.2، حيث ارتفعت من م2016 – 2012خالل الف��ة  ارتفعتا�ح�� اإلجما�� �� 

(تمثل حصة العمل من الناتج ا�ح�� اإلجما�� = مجموع  م2016% عام 41.4و�لغت  م2015% عام 39.8و م2014% عام 28.7

 ).100�عو�ضات العامل�ن / الناتج ا�ح�� اإلجما�� * 
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 .  م2016 – 2012ودولة ال�و�ت للف��ة  م2016لكة العر�ية السعودية لعام مملل�ل من اتوفرت بيانات مؤشرات السالمة املالية 

كما ي��: رأس املال التنظي�ي إ�� األصول املرجحة ا�خاطر ( معدل كفاية رأس  اململكة العر�ية السعودية �انت مؤشراتو 

%، صا�� القروض املتع��ة �خصصات  17.5�� األصول املرجحة ا�خاطر  إ 1،  رأس املال التنظي�ي من فئة 19.5%)املال

%، العائد ع��  1.8%، العائد ع�� األصول  1.4% ،  القروض املتع��ة إ�� اإلجما�� الك�� للقروض  4.7-قروض إ�� رأس املال ال

%، األصول السائلة  38.0%،  مصار�ف غ�� الفوائد إ�� إجما�� الدخل  70.1%، هامش الفائدة إ�� إجما�� الدخل  12.6األسهم 

أما دولة ال�و�ت فقد توفرت بيانات تفصيلية  %. 31.8صول السائلة إ�� املطلو�ات قص��ة األجل %، األ  20.3إ�� إجما�� األصول 

وكما ي��:  م2016وسنعرض ا�جزء األول من البيانات املتوفرة لعام ، م2016 – 2012حول مؤشرات السالمة املالية للف��ة 

% ، �سبة متوسط األصول املدرة للفوائد إ��  85.3%، �سبة الدخل األسا�ىي إ�� الدخل التشغي��  2.7صا�� هامش الفائدة 

%،  العائد ع�� متوسط  8.5%،  العائد ع�� متوسط حقوق امللكية  31.3%، صا�� هامش الر�حية  87.1متوسط األصول 

%،  �سبة املصروفات من غ�� الفوائد إ�� متوسط  57.6%،  �سبة املصروفات التشغيلية إ�� إجما�� اإليرادات  1.1األصول 

  %. 9.8 –%،  �سبة الدخل األسا�ىي إ�� الدخل التشغي��  1.4األصول 

بأنھ يوجد لد��ا مثل هذه  ودولة ال�و�ت وحول الدول ال�ي لد��ا سياسات �جرة بإدارة جيدة فقد أفادت مملكة البحر�ن

 السياسة، بينما الدول األعضاء األخرى لم توفر املعلومة سواء باإليجاب أو النفي.  

دينار بحر��ي  1,518,932و�خصوص املساعدات اإلنمائية فقد أفادت مملكة البحر�ن بأ��ا قدمت مساعدات رسمية بقيمة 

. أما اململكة العر�ية م2015دينار عام  1,583,156و�لغت  م2014ام نار عدي 2,512,530وارتفعت القيمة إ��  م2012عام 

مليون ر�ال مساعدات  11,494مليون ر�ال سعودي موزعة بواقع   30,536ما مجموعھ  م2016السعودية فقد قدمت �� عام 

األطراف.  علما أن  مليون ر�ال �� العون املتعدد 43مليون ر�ال مساهمات �� ا�جمعيات واملنظمات و  18,999و  وقروض، 

االستثمار كما ي��:  م2016مليون ر�ال سعودي. و�لغت استثمارات ااألصول عام  7,763بلغت  م2012االنمائية عام  املساعدات

 مليون ر�ال سعودي. 868,134مليون ر�ال سعودي وا�خصوم: ا�خصوم املباشر داخل االقتصاد  302,506املباشر �� ا�خارج 

مليون دوالر عام  759، وم2012مالي�ن دوالر ام��ي�ي عام  705أما دولة ال�و�ت فقد بلغت قيمة املساعدات اإلنمائية الرسمية 

بلغت قيمة املساعدة اإلنمائية  م2016و�� عام  م2015مليون دوالر عام  1,517، وم2014مليون دوالر عام  1,916و  م2013

 مليون دوالر أمر��ي. 1,448
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 ومستدامة جعل املدن واملستوطنات البشر�ة شاملة ل�جميع وآمنة وقادرة ع�� الصمود - 11الهدف 

Goal - 11  Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
sustainable 

نت الناس، �� الذلك  وغ��إن املدن �� مراكز األف�ار والتجارة والثقافة والعلم واإلنتاجية والتنمية االجتماعية 
ّ

كث��. فاملدن مك

 
ً
 واقتصاديا

ً
كث��ة تقف �� طر�ق صيانة املدن ع�� نحو �ستمر معھ أن ثمة تحديات  إال، أفضل حاال��ا، من التقدم اجتماعيا

إجهاد األرض واملوارد. و�شمل التحديات املش��كة املتعلقة باملدن عدم  األخذ �ع�ن االعتبارالرخاء مع  إيجاد فرص عمل وتحقيق

ومن املمكن   .لتقديم ا�خدمات األساسية، ونقص اإلس�ان الالئق، وتدهور البنية التحتيةاالكتظاظ، وعدم توافر أموال 

ذاتھ استخدام املوارد مواصلة االنتعاش والنمو، مع تحس�ن �� الوقت  لها التحديات ال�ي تواجهها املدن بطرق تتيحالتغلب ع�� 

الفرص، و�تاح ف��ا ل�جميع ا�حصول ع�� مدن تتوافر ف��ا  يتطلع إليھ العالملتلوث والفقر. و�نطوي املستقبل الذي اتخفيض و 

 .ذلك غ��ك�� والع�� ا�خدمات األساسية والطاقة واإلس�ان والنقل 

الذي شارك فيھ كبار  م2016أبر�ل  28-26خالل الف��ة  الدوحةخالل مؤتمر العمل البلدي ا�خلي�� التاسع الذي عقد �� 

تطبيق معاي�� االستدامة ل�حفاظ ع�� الطاقة �� العمل  رئيسية شملت�� الدول األعضاء تم �غطية خمسة محاور  املسؤول�ن

دور البلديات �� تحقيق التنمية املستدامة �� التخطيط ، و وا�خاص �� املشاريع البلديةالشراكة ب�ن القطاع�ن العام ، و البلدي

يع العمل التطو�� �� العمل البلدي.  ��ج ، ووتطويعها لتحقيق التنمية املستدامة التكنولوجيةالتحديات ، و والتطو�ر العمرا�ي

لتنمية املستدامة (االجتماعية واالقتصادية والبيئية) ضمن ع�� اهمية العمل ع�� تحقيق أهداف ا وأكد املشار�ون �� املؤتمر 

رؤ�ة خليجية موحدة ، مع التأكيد ع�� الدور ا�حيوي املهم الذي تضطلع بھ القطاعات البلدية �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� 

خليجية و�عز�ز اقتصادا��ا لتعز�ز ودعم وتحقيق اهداف التنمية املستدامة الشاملة بما يضمن ر�� ورفاه وتقدم ا�جتمعات ا�

 -: وقد أو�ىى املشار�ون �� املؤتمر بما ي��. الوطنية 

 : تطو�ر معاي�� خليجية موحدة ومؤشرات أداء للتنمية املستدامة �� مجاالت العمل البلدي ا�ختلفة �التخطيط العمرا�ي 
ً
أوال

 . وإدارة ا�خلفات وأنظمة النقل واملرور والواجهات املائية

 
ً
: مراجعة األنظمة والتشـــــــريعات التخطيطية والعمرانية �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية وتحدي��ا بما يتوافق ثانيا

 .مع أهداف ومعاير التنمية املستدامة
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 : اتباع وتطبيق أفضـــــــل املمارســـــــات املســـــــتدامة �� العمل البلدي ل�حفاظ ع�� الطاقة واملوارد الطبيعية وتقليل االنبع
ً
اثات ثالثا

 .الضارة بالبيئة ، واإلسراع بإصدار ا�خطط العمرا�ي االس��اتي�� املوحد لدول مجلس التعاون ا�خلي��

 : وضـــــــــــع األطر التشـــــــــــريعية واملؤســـــــــــســـــــــــية الالزمة لتفعيل مســـــــــــاهمة القطاع ا�خاص �� العمل البلدي واملشـــــــــــاركة ��
ً
تقدم  را�عا

 .ا�خدمات البلدية ضمن إطار املسؤولية االجتماعية

� �امســـــــا ً: توظيف وســـــــائل الكنولوجيا املتطورة �� العمل البلدي بما يضـــــــمن تحقيق أهداف التنمية املســـــــتدامة ، والعمل عخ

 .توطي��ا �� دول ا�جلس

 : اســـــــــتلهام الدروس والع��
ً
من ال��اث العمرا�ي التقليدي الزاخر �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� واالســـــــــتفادة م��ا ��  ســـــــــادســـــــــا

  . ا�حديث وفق معطيات العصر و�ما �عزز ا�حفاظ ع�� الهو�ة ا�خليجيةالعمران 

(http://www.mme.gov.qa/cui/layouts/gcc-9th/pages/article.jsp  :املصدر) 

 الهدف ا�حادي عشراإلنجازات �� مجال 

�ش�� البيانات املتوفرة من �ل من مملكة البحر�ن ودولة قطر بأنھ ال يوجد ا�خاص �عيشون �� أحياء فق��ة أو �� مستوطنات 

 غ�� رسمية. 
 

حالة وفاة ل�ل مائة ألف  0.7الوفيات واملفقودين نتيجة ال�وارث، فبلغت �� اململكة العر�ية السعودية  ملعدالتو�النسبة 

�وارث �� با�� دول مجلس التعاون ا�خلي�� إصابات إصابة ل�ل مائة ألف �خص.  بينما لم ��جل  5.5 و ،م2016عام   �خص

  خالل السنوات القليلة املاضية.

 
�� مملكة البحر�ن �سبة هذا ل�ي يتم جمعها وتفريغها �ش�ل مالئم ا�ش�� البيانات املتوفرة حول النفايات اا�حضر�ة الصلبة 

اململكة العر�ية و��  %،94.3% و 91.0تراوحت ب�ن   م2016 –2010النوع من النفايات �� مملكة البحر�ن خالل الف��ة 

جمعھ  يتم بلغ حجم ما% من النفايات ا�حضر�ة �ش�ل منتظم وتفريغها �ش�ل مالئم، بينما 75.0مع وتفريغ يتم جالسعودية 

، ولكن انخفضت الكمية ا�� م2015 – 2012حوا�� اث�ي عشر مليون طن نفايات حضر�ة خالل الف��ة  دولة قطر �� وتفريغھ

و�� دولة ال�و�ت تراوحت �سبة النفايات ا�حضر�ة الصلبة ال�ي يتم جمعها بانتظام وتفريغها   .م2016مليون طن عام  6.3حوا�� 

 �ش�ل مالئم من مجموع النفايات املتولدة
ً
 .م2014% عام 10.5و  م2012% عام  12.5ب�ن  م2016 – 2012خالل الف��ة   ��ائيا

 

تتكرر التجاوزات ففي مملكة البحر�ن   )  �� املدنPM 2.5و  PM 10ا�جسيمات الدقيقة (مثل و�شأن قياسات مستو�ات 

مباشر ا�� ز�ادة وت��ة العواصف ال��ابية والغبار�ة مللوثات ا�جسيمات الدقيقة �� جميع محافظات اململكة ويعزى ذلك �ش�ل 
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لعدة أيام  �ش�ل كب�� خالل العقدين املاضي�ن بحسب بيانات إدارة األرصاد ا�جو�ة بمملكة البحر�ن وال�ي عادة ما �ستمر

مشاريع ا�جرف والردم متواصلة، باإلضافة أيضا ا�� ز�ادة األ�شطة التنمو�ة ال�ي تز�د من تراك�� تلك ا�جسيمات كتلك املعنية ب

وتفيد البيانات املتوفرة من اململكة العر�ية  . وال�ي قد ازدادت وت����ا خالل العقد املا�ىي أو تلك املتعلقة بز�ادة عدد املركبات

 إنمائية حضر�ة وإقليمية تأخذ �ع�ن االعتبار 70.3السعودية أن حوا�� 
ً
% من الس�ان �� اململكة �عيشون �� مدن تنفذ خططا

بأن القراءات ال�ي  م2015 – 2013و�ش�� البيانات ا�خاصة بدولة قطر للف��ة  إلسقاطات الس�انية واالحتياجات من املوارد.ا

تم قياساها �� محطات القياس املنتشرة �� مدينة الدوحة أن املتوسطات للفئت�ن ضمن املدى الطبي��.  و�� مدينة ال�و�ت 

.  م2016عام  144و  م2015عام  160.2و  م2014عام  130.4و  م2013عام  µg/m³ (193بلغت متوسط ا�جسيمات الدقيقة (

% من مساحة املناطق ا�حضر�ة 27.0أما بخصوص املساحة املفتوحة كفضاء لالستخدام العام، فتش�� بيانات دولة قطر ان 

 عبارة عن فضاءات مفتوحة لالستخدام العام ل�جميع.  

ة ال�ي لد��ا وتطبق  اس��اتيجيات  ا�حد من مخاطر ال�وارث بما يتوافق مع اطار سنداي وعند السؤال عن ا�ح�ومات ا�حلي

ا مثل هذه االس��اتيجيات، أما عند مبأن لد�� ودولة ال�و�ت دولة قطر�ل من أفادت  2030 -2015ل�حد من مخاطر ال�وارث 

ع�� املستو��ن القومي و ا�ح�� فقد أفادت �ل من سؤال الدول اذا �ان يتوفر لد��ا اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر ال�وارث 

مع أهمية اإلشارة إ�� أن الدول بأن لد��ا مثل هذه االس��اتيجيات.   ودولة ال�و�ت مملكة البحر�ن وسلطنة عمان ودولة قطر

 .ت املشار ال��اال�ي لم يتم ذكرها ال �ع�ي أنھ ال يتوفر مثل هذه االس��اتيجيات وإنما لم توفر اإلجابة ع�� االستسفارا

0
2
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8
10
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ال�و�تقطرعمانالسعوديةالبحر�ناالمارات

/عدد
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0,
00

0
ارث، ل�ل عدد األ�خاص املتوف�ن واملفقودين واملصاب�ن الذين جرى نقلهم أو إجالؤهم نتيجة للكو : 11ش�ل 
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 ضمان وجود أنماط اس��الك و�نتاج مستدامة - 12الهدف 

Goal - 12  Ensure sustainable consumption and production patterns 

إم�انية تتعلق أنماط االس��الك واإلنتاج املستدامة بت�جيع الكفاءة �� املوارد والطاقة، واستدامة البنية األساسية، وتوف�� 

ا�حصول ع�� ا�خدمات األساسية، وتوف�� فرص العمل الالئق وغ�� املضر بالبيئة، وتحس�ن جودة ا�حياة لصا�ح ا�جميع.  

ويساعد تطبيق أنماط االس��الك واإلنتاج املستدامة ع�� إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض الت�اليف االقتصادية 

و�س��دف أنماط االس��الك   .القدرة التنافسية االقتصادية، وخفض حدة الفقروالبيئية واالجتماعية مستقبال، وتوطيد 

، وز�ادة امل�اسب الصافية �� الرفاهية الناشئة عن األ�شطة “إنتاج املز�د �ش�ل أفضل و�ت�لفة أقل” واإلنتاج املستدامة

دار �امل دورة ا�حياة، مع العمل ع�� االقتصادية بخفض استعمال املوارد وتقليل تدهورها وما ينشأ ع��ا من تلوث، ع�� م

ز�ادة جودة ا�حياة.  و�دخل ف��ا ش�ى املهتم�ن، وم��م أ�حاب األعمال، واملس��لك�ن، واملسؤول�ن عن رسم السياسيات، 

 و�� تقت�ىي أيضا اتباع من�جيات وا�حة  .والباحث�ن، والعلماء، وتجار التجزئة، ووسائط اإلعالم، وو�االت التعاون اإلنمائي

�� ال��وض والتعاون فيما ب�ن ا�جهات الفاعلة العاملة �� سلسلة اإلمداد، بدءا من املنتج وح�ى املس��لك األخ��. و�شمل من ب�ن 

 امة، وتزو�د املس��لك�ن بما يكفيما �شمل، إشراك املس��لك�ن من خالل التوعية والتثقيف بأنماط االس��الك وا�حياة املستد

 .املستدامة وغ��ها املواصفات وامللصقات التعر�فية، واالنخراط �� املش��يات العامةمن معلومات من خالل 

 م2007�� شهر د�سم��  قادة دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �� قم��م الثامنة والعشر�ن ال�ي عقدت بالدوحة فقوا

دارة املوارد الطبيعية وادارة الكيماو�ات وا�خلفات �شمل املبادرة ا�خضراء ابادرة ا�خضراء لدول مجلس التعاون.  ع�� امل

والتلوث باالضافة ا�� قضايا الطاقة والبيئة وال�حة وا�جمارك ا�خضراء واالستعداد واالستجابة للطواريء البيئية و�عز�ز 

تتضمن م�ون�ن اساسي�ن � و�  .االطار املؤس�ىي واالنتاج واالس��الك املستدام ونظم املعلومات البيئية والتعليم والو�� البيئي

هما ميثاق العمل البيئي لدول مجلس التعاون الذي يؤكد من ب�ن امور اخري ع�� ان ا�حفاظ ع�� البيئة ومواردها الطبيعية 

وحماية ا�حياة الفطر�ة وانما��ا امر ضروري لتحقيق تنمية مستدامة �� دول ا�جلس وأن تحقيق نمو مستدام �� دول ا�جلس 

صياغة اولو�ات العمل املش��ك ع�� نحو يحقق الت�امل ب�ن االس��اتيجيات االقتصادية واالجتماعية وال�حية  يتطلب اعادة
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والبيئية خاصة فيما يتعلق بحماية و�عز�ز انماط االنتاج واالس��الك املستدام ومعا�جة استخدام تدو�ر النفايات والتحكم 

 .ثيا والتلوث ب�افة اش�الھ وحماية التنوع ا�حيوي وا�حد من مخاطر الكيماو�ات واملواد املعدلة ورا

كما �شمل امل�ون الثا�ي للمبادرة ا�خطة االطار�ة للعمل بمحاورها ا�ختلفة من ادارة للموارد الطبيعية واملوارد املائية وتدهور 

ا ال�حة والبيئة والنشاطات االرا�ىي والت�حر وتقييم النظم البيئية �� املناطق الساحلية وجودة الهواء و�غ�� املناخ وقضاي

التوعو�ة والتجارة والبيئة وتحديث املواصفات واملقاييس املوحدة وا�جمارك ا�خضراء �� دول ا�جلس وغ��ها مما يتعلق 

بالتعليم والو�� البيئي و�ناء القدرات. من ناحيتھ تحدث الدكتور عبدهللا عقلة الهاشم مسئول قطاع البيئة واال�سان باالمانة 

مة لدول مجلس التعاون عن املبادرة ا�خضراء لدول مجلس التعاون ال�ي اق��ح��ا دولة قطر وعن اهدافها وخطط تنفيذها العا

 .من اجل بيئة خليجية �حية وسليمة

تتب�ي املبادرة ا�خضراء للعمل البيئي �� دول مجلس التعاون مجموعة من املفاهيم ال�ي �ش�ل �� مجملها القيم لتنفيذ خططها 

 .تحف�� الشر�اء املعني�ن ��دف الوصول ا�� األداء األمثل امجها، ومن أهمها ما ي��و�ر 

 .التطو�ر والتحس�ن املستمر•

 .التخطيط ع�� املستوي االقلي�ي، والتنفيذ ع�� املستوي الوط�ي•

� املستو��ن �عز�ز مبدأ الشراكة �� مسؤولية التصدي للمشا�ل والتحديات البيئية ب�ن جميع ا�جهات ذات العالقة ع�•

 .الوط�ي واالقلي�ي

 أهم بنود املبادرة:

 �� أن �عيش حياة مالئمة �� بيئة سليمة تتفق مع حقوقھ وكرامتھ اال�سانية، وأن عليھ ��  .1
ً
 أساسيا

ً
أن ل�ل فرد حقا

 .مقابل ذلك واجب ا�حافظة ع�� البيئة وتحسي��ا ملص�حة األجيال ا�حاضرة واملستقبلية �� املنطقة

البيئة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية وال يمكن النظر ا�� أحدهما بمعزل عن األخر. وأن دول ا�جلس أن حماية .2

ستعمل ع�� تحقيق النمو االقتصادي املنشود وتحقيق الرفاهية لشعو��ا مع ا�حافظة ع�� البيئة وحماية نظمها 

 .�ش�ل مستدام

غة أولو�ات العمل املش��ك ع�� نحو يحقق الت�امل ب�ن إن تحقيق نمو مستدام �� دول ا�جلس يتطلب إعادة صيا.3

االس��اتيجيات االقتصادية واالجتماعية وال�حية والبيئية وخاصة فيما يتعلق بحماية البيئة و�عز�ز أنماط االنتاج 

 واالس��الك املستدام، معا�جة وإعادة استخدام وتدو�ر النفايات، التحكم وا�حد من مخاطر الكيماو�ات واملواد

 والتلوث ب�افة أش�الھ وحماية التنوع ا�حيوي 
ً
 .املعدلة وراثيا
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العمل ع�� تطو�ر نظم �شريعية حديثة ومرنة قادرة ع�� االستجابة للمتغ��ات الوطنية واإلقليمية والعاملية تقدم .4

 �حماية البيئة ب�افة قطاعا��ا
ً
 قانونيا

ً
 .اطارا

م�ح، وع�� دول ا�جلس العمل ع�� تنظيم برامج لبناء قدرا��ا التقنية بناء القدرات الوطنية �� مجال حماية البيئة أمر .5

والبشر�ة �� مجاالت الرصد البيئي، التخطيط التنموي، تقييم األثر البيئي، تقييم ا�خاطر، اإلدارة البيئية، وغ��ها 

 .من ا�جاالت ذات العالقة

لية مستندة ا�� بيانات ومعلومات دقيقة، ولذلك فإن آليات اتخاذ القرار التنموي والبيئي يجب أن تب�ي وفق أسس عم.6

دول ا�جلس ستعمل ع�� بناء قواعد بيانات التنمية بحيث تتضمن مؤشرات اقتصادية واجتماعية و�يئية �ساعد 

 .متخذي القرار وصا��� السياسات �� اتخاذ القرارات الصائبة

ت ا�خليجية �ش�ل فاعل �� آلية صنع القرار التنموي، التنمية املستدامة ال يمكن أن تتحقق ما لم �شارك ا�جتمعا.7

 دور املرأة والشباب 
ً
ولذلك البد من �عز�ز السياسات الوطنية ال�ي �عمل ع�� تفعيل دور فئات ا�جتمع وخصوصا

 .ودور املنظمات غ�� ا�ح�ومية ومؤسسات ا�جتمع املد�ي

8. 
ً
من خالل االل��ام بتنفيذ االتفاقيات الدولية البيئية �عز�ز وتطو�ر الدور الذي تلعبھ دول مجلس التعاون عامليا

متعددة األطراف بما يتوافق مع مبدأ املسؤولية املش��كة ولكن املتباينة والعمل ع�� تنسيق املواقف ولعب دور مم�� 

 .�عكس أهمية املنطقة �� إطارها العر�ي واإلسالمي والعاملي

ا�جلس و�عز�ز التعاون ا�خلي�� املش��ك ع�� نحو يكرس أهمية  إن تحقيق األهداف التنمو�ة املستدامة �� دول .9

التعاون والتنسيق مع املنظمات والهيئات البيئية �� الوطن العر�ي واملنظمات اإلقليمية والدولية وخاصة االسالمية 

 أفضل للتفاوض �� ا�حافل الدولية
ً
 .بما يحقق فرصا

س التعاون وتطو�ر آليات عملھ بما يمكنھ من املساعدة �� متا�عة �عز�ز دور قطاع اإل�سان والبيئة �� أمانة مجل.10

 .تنفيذ مباديء هذا امليثاق

 .تطو�ر آلية خليجية مش��كة لتمو�ل ودعم برامج ومشاريع حماية البيئة �� دول ا�جلس.11

 ومن أبرز محاور املبادرة: 

 أوال: إدارة املوارد الطبيعية

 التنوع ا�حيوي والسالمة اإلحيائية -أ

مراجعة تنفيذ اتفاقية التنوع ا�حيوي واالتفاقيات املتعددة االطراف املرتبطة ��ا بما ف��ا اتفاقيات مجلس التعاون  .1

 .وتحديد احتياجات دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �ل دولة ع�� حدة
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االطراف املرتبطة ��ا بما ف��ا السالمة تطو�ر برنامج بناء القدرات لتنفيذ اتفاقية التنوع ا�حيوي واالتفاقيات املتعددة  .2

 .االحيائية

 إدارة املوارد املائية -ب

إجراء م�ح باملوارد املائية غ�� التقليدية مثل املنتجة كيميائيا، وحصاد بخار املاء، وإيجاد آليات الستخدامها وال��و�ج .3

 .وتب�ي تلك التقنيات ليتم استخدامها ع�� أوسع نطاق

خطط اس��اتيجية لإلدارة املت�املة للموارد املائية من خالل توف�� التدر�ب والدعم الف�ي  تطو�ر تحس�ن سياسات .4

 .والدالئل االرشادية

دراسة احتمال تراكم امللوثات �� مياه البحر واملياه العذبة وأثر التقنيات املستخدمة �� محطات تحلية املياه وأثرها  .5

 .ع�� �حة اإل�سان

 والت�حرتدهور األرا�ىي  -ج

مراجعة تنفيذ اتفاقية االمم املتحدة مل�افحة الت�حر وتحديد احتياجات دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية .6

 .�ل ع�� حدة

 .تطو�ر برنامج لبناء القدرات لتنفيذ اتفاقية االمم املتحدة مل�افحة الت�حر .7

 املناطق الساحلية -د

الرئيسية الشعب املرجانية، وأ�جار القرم، واالعشاب البحر�ة ، �� إجراء تقييم اقتصادي او�� للنظم البيئية  .8

املناطق الساحلية لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. ��دف وضع مؤشر اقتصادي يمكن استخدامھ كمرجع 

 .لتقييم األثر البيئي

 .بيئة البحر�ة والساحليةدراسة حجم ردم السواحل �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية وأثره ع�� ال .9

 جودة الهواء و�غ�� املناخ - هـ

تطو�ر دليل إقلي�ي لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �جمع البيانات حول جودة الهواء ورصدها وتحليلها  .10

 .وكتابة التقار�ر حولها
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ديد احتياجات دول مجلس التعاون مراجعة تنفيذ اتفاقية االمم املتحدة االطار�ة لتغ�� املناخ و�روتو�ول كيوتو وتح.11

لدول ا�خليج العر�ية �ل دولة ع�� حدة، استخدام الطاقة بكفاءة واملمارسات السليمة �� هذا ا�جال بما ف��ا العنونة 

 .البيئية لكفاءة الطاقة، والوقود النظيف والتقنيات النظيفة، واستخدام للطاقة املتجددة حسب االم�ان

 ال�حة والبيئة ثانيا:

تحديث الدليل املوحد حول تقييم األثر البيئي ا�خاص بدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية من أجل دمج إدارة  .12

 .ا�خاطر والنوا�� ال�حية

تخطيط وتنفيذ �شاطات اقليمية توعو�ة موجهة لإلدارة الوسطي من صناع القرار �ع�ي بموضوع أثر التلوث البيئي  .13

 .ج��اع�� �حة اإل�سان وسبل معا�

 التجارة والبيئة - ثالثا

 .دراسة اثر تحر�ر التجارة ع�� البيئة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية . 14

 .تطو�ر وتحديث قائمة موحدة للسلع وا�خدمات البيئية �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. 15

عاون لدول ا�خليج العر�ية �شمل املقاييس البيئية �العنونة تحديث املواصفات واملقاييس املوحدة لدول مجلس الت . 16

 البيئية

 .ا�جمارك ا�خضراء �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية - را�عا 

 االستعداد واالستجابة للطوارئ البيئية - خامسا 

 ): /http://www.raya.com/home/print  املصدر:(

 �� مجال مؤشرات الهدف الثا�ي عشراإلنجاز 

الس��الك أن لد��ا خطط عمل وطنية لب ودولة ال�و�ت دت �ل من دولة االمارات العر�ية املتحدة وسلطنة عمان ودولة قطراأف

 . باعتبارها أولو�ة أو غايةأدمجت تلك ا�خطط �� السياسات الوطنية واإلنتاج املستدام�ن وأ��ا 
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كغم ��  015. ، وم2016كغم �� مملكة البحر�ن لعام  010. قدر نصيب الفرد من إجما�� النفايات ا�خطرة املولدة بحوا��

�� اململكة  النفايات ا�خطرة ال�ي تتم معا�ج��او�قدر اجما�� .  م2015عام  كغم �� دولة قطر 32.5اململكة العر�ية السعودية و

 ، أما �� دولة قطر فيقدر ان �سبة ما يتم معا�جتھ من النفايات ا�خطرة طن 506,455.8بحوا��  م2016العر�ية السعودية لعام 

 م2014تقر�با منذ عام كغم  1.0و�� دولة ال�و�ت بلغ نصيب الفرد من النفايات ا�خطرة    .م2015% عام 100املولدة بحوا�� 

 .خالل هذه الف��ة % من النفايات ا�خطرة املتولدة �� دولة ال�و�ت100و�تم معا�جة ما �سبتھ ، م2016عام وح�ى 
 

و�� ، %  ع�� املستوى الوط�ي15.0بواقع  �� اململكة العر�ية السعودية طن نفايات 2,362,823تم إعادة تدو�ر  م2016�� عام 

.  و�� مجال ادماج قضايا م2016% عام 12.9، و�� دولة ال�و�ت م2016عام  طن نفايات 42,115.8دولة قطر تم إعادة تدو�ر 

السياسات الوطنية �� �عليم املواطنة العاملية والتعليم من أجل التنمية املستدامة (بما �� ذلك التعليم �� مجال �غ�� املناخ) 

المارات العر�ية املتحدة ودولة قطر بأنھ للتعليم و�� املنا�ج و�� إعداد املعلم�ن و �� تقييم الطلبة، فقد أفادت �ل من دولة ا

�� مجال �عليم  و�� دولة ال�و�ت فإن جميع القضايا مدمجة باستثاء تقييم الطلبة يتم إدراجها �� جميع ا�جاالت املشار إل��ا.

 .املواطنة العاملية
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 اجلة للتصدي لتغ�� املناخ وآثارهاتخاذ إجراءات ع - 13الهدف 

Goal - 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts  

 ع�� �ل دولة �� أي قارة من القارات. ويعطل التغي�� املنا�� االقتصادات الوطنية و�ؤثر ع�� أنواع 
ً
يؤثر التغي�� املنا�� حاليا

لقد جرب الناس التأث��ات املناخية الهامة وال�ي �شمل الناس، وا�جتمعات والدول غالبا.   ا�حياة، و�لقى باألعباء املالية ع��

أدت ولم تزل تؤد انبعاثات ، و التغي�� �� أنماط الطقس، وارتفاع مناسيب البحر، والكث�� من حوادث الطقس غ�� املواتية

آلن أع�� مستوى لها �� التار�خ. و�دون التحرك فمن املتوقع بلغت ا أل�شطة البشر�ة إ�� �غي�� املناخ ح�ىالغازات الناشئة عن ا

 تزايد متوسط درجة ا�حرارة السطحية �� القرن ا�حادي والعشر�ن ومن ا�حتل أن تز�د ثالثة درجات مئو�ة خالل هذا القرن 

 سو   مع توقع ارتفاع أك�� لدرجات ا�حرارة �� �عض مناطق العالم. 
ً
ف ي�ونوا من أك�� الفئات فالفقراء والفئات األك�� ضعفا

.
ً
و�نشأ عن �غ�� املناخ، الناتج عن النمو االقتصادي والس�ا�ي، تأث��ات واسعة النطاق �� النظم البشر�ة والطبيعية ب�ل   تأثرا

ومع توفر ا�حلول و�أسعار معقولة أ�حبت الدول قادرة ع�� تحقيق قفزات �� مجال   .بلد من البلدان، و��ل قارة من القارات

القتصادات النظيفة واألك�� مرونة. وتتسارع خطى التغي�� �لما اتجھ الناس إ�� الطاقة املتجددة وحزمة من اإلجراءات األخرى ا

 .وال�ي سوف تقلل من االنبعاثات وتز�د من مجهودات التكيف

 ال يح��م ا�حدود الدولية. كما أن االنبعاثات �� أي م�
ً
 عامليا

ً
ان تؤثر ع�� الناس �� أي منطقة من يمثل التغي�� املنا�� تحديا

 بحاجة إ�� ترتيب ع�� املستوى الدو��
ً
 ملساعدة الدول النامية  ،املناطق. ف�ي قضية تتطلب حلوال

ً
 دوليا

ً
كما أ��ا تتطلب �عاونا

باريس �� وملعا�جة قضية التغي�� املنا��، فقد تبنت الدول اتفاقية   .ع�� التحرك باتجاه اقتصادات ذات �سبة كر�ون قليلة

م. �� هذه االتفاقية، وافقت �افة الدول ع�� العمل من أجل ا�حد من ارتفاع درجة 2015مؤتمر باريس لتغي�� املناخ  د�سم��

 .درجة مئو�ة1.5درجة مئو�ة، كما طرحت ا�خاطر املميتة للس�� من أجل اإلبقاء عل��ا عند  02.ا�حرارة �� العالم إ�� ما دون 

ريس أمر هام لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وتقديم خارطة طر�ق للعمل املنا�� الذي سوف يقلل أن تطبيق اتفاقية با

 .من االنبعاثات ا�حرار�ة وخلق املرونة املناخية

 

 



91

Progess Report about the Performance owards the Aceivement 
of Sustainable Development Goalst 2030 in the GCC Countries 
| Report # 1 |1/7/2018 

57 
 

 السياسات والقرارات املتعلقة بالتعاون البيئي ا�خاصة باألمانة العامة �جلس التعاون ا�خلي�� 

 : السياسات واملبادئ 
ً
 العامة �حماية البيئةأوال

إدرا�ا ألهمية التنمية والبيئة ، وحرصا ع�� إيجاد حلول �عيدة املدى لعدد من املشكالت البيئية ال�ي �شأت نتيجة للتطورات 

 من التشابھ الكب�� �� 
ً
ال�ي شـهد��ا دول مجلس التعاون ، وزاد من حد��ا ضعف الت�امل ب�ن خطط التنمية والبيئة ، وانطالقا

) م1985وف التنمو�ة والبيئية لدول ا�جلس ، اعتمد ا�جلس األع�� �جلس التعاون �� دورتھ السادسة (مسقط ، نوفم�� الظر 

 وثيقة "السياسات واملبادئ العامة �حماية البيئة" ، لت�ون املنطلق األساس �� وضع اس��اتيجيات العمل البيئي لدول ا�جلس. 

 من 
ً
 :املرتكزات ، أبرزهاوقد تضمنت تلك السياسات عددا

  

  اعتماد املفهوم الشامل للبيئة بحيث �شمل ما يحيط باإل�سان من ماء وهواء و�ا�سة و�ل ما تحتو�ھ هذه األوساط من  (1)

 .جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وأ�شطة �شر�ة ، ووضع نظام ضمن هذا املفهوم �حماية البيئة

 
 لتشریعیة والتنسیقیة ودعم األجھزة التنفیذیة المناط بھا تنفیذ أنظمة ومقاییس وقواعد حمایةإنشاء واستكمال األجھزة ا(2)

 .البيئة وتوف�� ما تحتاجھ من إم�انيات للرصد واملراقبة 

 
راعاة االعتبارات البيئية وجعل التخطيـط البيئي جزءا ال يتجزأ من التخطيط الشامل �� جميع ا�جاالت الصناعية م  (3) 

 .والزراعية والعمرانية، واعتماد مبدأ التقو�م البيئي للمشاريع ور�ط تراخيصها بموافقة ا�جهة املسؤولة عن حماية البيئة

 
 طویر القواعد والتشریعات والمقاییس الالزمة لحمایة البیئة والعمل على توحیدھا وترشید استخدام الموارد الطبیعیة والمحافظةت(4)

.اء الفطریةوالمحافظة على األحی
 

 تنسيق ا�جهود ال�ي تبذلها الدول األعضاء بما يمنع من التأث��ات السلبية ملشروعات التنمية والتصنيع ال�ي تقوم ��ا إحدى (5)  

 .الدول ع�� البيئة �� الدول ا�جاورة

 
 .التعاون لدول أخرى مراعاة املردود البيئي للمشاريع املرتبطة باملساعدات ا�خارجية املقدمة من دول مجلس   )6(

 

 .رفع مستوى الو�� ا�جتم�� بقضايا البيئة وغرس الشعور باملسؤولية الفردية وا�جماعية تجاه ا�حافظة ع�� البيئة  (7) 

 

 .العمل ع�� توف�� القوى البشـر�ة املسؤولة عن شـؤون البيئة ، ودعم خطط اإلعداد والتدر�ب  (8)  

 

 .وتبادل املعلومـات البيئية اإلقليمية والدولية واستخدامها �� عملية التخطيطهتمام بحصر وجمـع اإل     (9)

58 
 

 

  .��جيع البحث العل�ي للتعرف ع�� املشكالت البيئية، وإعداد دليل با�خ��ات املتوفرة �� مجاالت حماية البيئة  (10) 

 

 خطة العمل األو��

 بتلك السياسات واملبادئ أقر الوزراء املسؤولون 
ً
 :عن شؤون البيئة �� دول ا�جلس خطة عمل أو��، شملت ما ي��وعمال

 

 .م�ح أجهزة حماية البيئة للتعرف ع�� هيا�لها وتنظيمها وصالحيا��ا-

 .��خيص املشكالت البيئيـة املشـ��كة واملتداخلـة واملتشا��ـة �� دول ا�جلس  -

�� دول ا�جلس والتوصية بما يلزم الستكمالها حصر ومراجعة املقاييس واألنظمة والقوان�ن والتشريعات البيئيـة -

 .وتوحيدها

 .م�ح ل��امج التوعية البيئية �� وسـائل اإلعـالم وال��بية �� املنا�ج املدرسية -

حصر البحوث والدراسـات املنجزة من قبل الـدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية والعمـل ع�� �عميمها -

 .وء مدى االستفادة م��اواق��اح ترجمة �عضها ع�� ض

حصر ال��امج التعليمية والتدر�بية املتخصصة وا�جهات املنفذة لها �� الدول األعضاء ووضع تصور عن كيفية -

 .تطو�رها واالستفادة م��ا لصا�ح الدول األعضاء واق��اح ما تدعو ا�حاجة إليھ من برامج جديدة

  

 : القوان�ن والتشريعات البيئية
ً
  ثانيا

 

استكماال للسياسات واملبادئ العامة �حماية البيئة وال�ي أقرها ا�جلس األع�� ، ودعما ل�جهود ال�ي تقوم بھ دول مجلس التعاون 

 �� مجال سن القوان�ن واألنظمة والتشريعات البيئية ال�ي ��دف إ�� حماية �حة اإل�سان من آثار تلوث الهواء واملياه وال��بة ، 

 البيئي املش��ك عدة أنظمة اس��شادية ، لعل من أبرزها صدرت �� إطار العمل

 

 النظام العام �حماية البيئة : وهو إطار شـامل يتضمن القواعـد األساسية للمحافظـة ع�� البيئـة وحماي��ـا ، وقد اعتمد من  (1)  

 .)م1995قبل ا�جلـس األعلـى (مسقط ، د�سم�� 

 

للمشاريع: و��دف إ�� مراعاة املردود البيئي للمشاريع ا�ختلفة بحيث ال تؤثر ع�� البيئة النظام املوحد للتقو�م البيئي  (2)

 .)م1995واملوارد ا�حيو�ة وال تخل ��جلة التنمية، وقد اعتمد هذا النظام من قبل ا�جلس األع�� (مسقط ، د�سم�� 
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  .��جيع البحث العل�ي للتعرف ع�� املشكالت البيئية، وإعداد دليل با�خ��ات املتوفرة �� مجاالت حماية البيئة  (10) 

 

 خطة العمل األو��

 بتلك السياسات واملبادئ أقر الوزراء املسؤولون 
ً
 :عن شؤون البيئة �� دول ا�جلس خطة عمل أو��، شملت ما ي��وعمال

 

 .م�ح أجهزة حماية البيئة للتعرف ع�� هيا�لها وتنظيمها وصالحيا��ا-

 .��خيص املشكالت البيئيـة املشـ��كة واملتداخلـة واملتشا��ـة �� دول ا�جلس  -

�� دول ا�جلس والتوصية بما يلزم الستكمالها حصر ومراجعة املقاييس واألنظمة والقوان�ن والتشريعات البيئيـة -

 .وتوحيدها

 .م�ح ل��امج التوعية البيئية �� وسـائل اإلعـالم وال��بية �� املنا�ج املدرسية -

حصر البحوث والدراسـات املنجزة من قبل الـدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية والعمـل ع�� �عميمها -

 .وء مدى االستفادة م��اواق��اح ترجمة �عضها ع�� ض

حصر ال��امج التعليمية والتدر�بية املتخصصة وا�جهات املنفذة لها �� الدول األعضاء ووضع تصور عن كيفية -

 .تطو�رها واالستفادة م��ا لصا�ح الدول األعضاء واق��اح ما تدعو ا�حاجة إليھ من برامج جديدة

  

 : القوان�ن والتشريعات البيئية
ً
  ثانيا

 

استكماال للسياسات واملبادئ العامة �حماية البيئة وال�ي أقرها ا�جلس األع�� ، ودعما ل�جهود ال�ي تقوم بھ دول مجلس التعاون 

 �� مجال سن القوان�ن واألنظمة والتشريعات البيئية ال�ي ��دف إ�� حماية �حة اإل�سان من آثار تلوث الهواء واملياه وال��بة ، 

 البيئي املش��ك عدة أنظمة اس��شادية ، لعل من أبرزها صدرت �� إطار العمل

 

 النظام العام �حماية البيئة : وهو إطار شـامل يتضمن القواعـد األساسية للمحافظـة ع�� البيئـة وحماي��ـا ، وقد اعتمد من  (1)  

 .)م1995قبل ا�جلـس األعلـى (مسقط ، د�سم�� 

 

للمشاريع: و��دف إ�� مراعاة املردود البيئي للمشاريع ا�ختلفة بحيث ال تؤثر ع�� البيئة النظام املوحد للتقو�م البيئي  (2)

 .)م1995واملوارد ا�حيو�ة وال تخل ��جلة التنمية، وقد اعتمد هذا النظام من قبل ا�جلس األع�� (مسقط ، د�سم�� 
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وضـع التشريعات الالزمة �حماية ا�حياة الفطر�ة �شق��ا ا�حيوا�ي و��ـدف إ��  وإنما��ا:النظـام املوحد �حماية ا�حيـاة الفطـر�ة   (3) 

 والنبا�ي والعمل ع�� إنما��ا �� مواط��ا األصلية، وتأهيل املناطق املتضررة بيئيا، وقد اعتمد من قبل ا�جلس األع�� (ال�و�ت ،

 .م)1997  د�سم��    
 

    النظام املوحد للتعامل مع املواد املشعة: و��دف إ�� وقاية �حة اإل�سان وحماية البيئة من أخطار األشعة واملواد املشعة     (4) 

 ال�ي يتعرض لها من املصادر ا�ختلفة وإقرار ا�حدود املقبولة للتلوث اإلشعا�� �� املواد الغذائية واألعالف ا�حيوانية، وقد اعتمد 

 .)م1997األع�� (ال�و�ت ، د�سم��  من قبل ا�جلس  

 

النظام املوحد إلدارة النفايات: و��دف إ�� حماية �حة اإل�سان وا�حافظة ع�� مقومات البيئة ا�ختلفة من مخاطر (5) 

 األع��ا�خلفات الصلبة والنفايات السامة ال�ي تتكدس �� البيئة وذلك بإدار��ا اإلدارة السليمة، وقد أعتمد من قبل ا�جلس 

 .م)1997(ال�و�ت ، د�سم��   

 

إجـراءات التنسيق ب�ن دول ا�جلـس فيما يخص عمليات نقـل النفايات ا�خطرة ع�� ا�حدود فيما بي��ا �غرض معا�ج��ا أو (6) 

تدو�رها أو التخلص م��ا: و��دف إ�� استفادة دول ا�جلس من املرافق القائمة �� أي دولة من دول ا�جلس للتعامل مع 

النفايات ا�خطرة فيما يخص معا�ج��ا أو تدو�رها ، وقد اعتمدت هذه اإلجراءات من قبل ا�جلس األع�� �� دورتھ الثامنة 

  .م)1997، د�سم�� عشرة (ال�و�ت

 

 وقدالنظـام املوحـد إلدارة الكيميائيات ا�خطرة: و��دف إ�� ضبط ممارسات إدارة املواد الكيميائية ا�خطرة �� دول ا�جلس، (7) 

 .)م2001اعتمد من قبل ا�جلس األع�� (مسقط ، د�سم�� 

 

و��دف إ�� وضع أسـلوب مناسب للمراقبة والتحكم �� عمليات إنتاج وفرز  ال�حية:النظام املوحد إلدارة نفايات الرعاية  (8) 

وقد اعتمد من قبل ا�جلس وتخز�ن ونقل ومعا�جة نفايات الرعاية ال�حية ا�خطرة والتخلص م��ا بطرق آمنة �� دول ا�جلس، 

 )م2001األع�� (مسقط ، د�سم�� 

 

املعاي�� واملواصفـات البيئيـة �جودة الهواء واملياه والتحكم بالضوضاء واللوائح ا�خاصة ��ا وال�ي ��دف إ�� تحديد مستو�ات (9) 

�� الدورة ا�خامسة والعشر�ن (املنامة امللوثات �� البيئة الداخلية وا�خارجية �� دول ا�جلس. وقد اعتمدت من ا�جلس األع�� 

 .)م2004د�سم�� ،
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النظام االس��شادي املوحد للتحكم �� املواد املستنفدة لطبقة األوزون : ��دف إ�� التخلص التام من استخدام املواد (10) 

 ألح�ام بروتو�ول مون��يال و�عديالتھ ، 
ً
وقد اعتمد من قبل ا�جلس األع�� املستنفدة لطبقة األوزون وإحالل البدائل اآلمنة وفقا

) . كما تم تحديث النظام ليتما�ىى مع متطلبات التعديالت ال�ي أدخلـت ع�� بروتو�ول مون��يال . ولقد م2005(أبو ظ�ي ، د�سم�� 

 .م)2012اعتمد ا�جلس األع�� النظام املعّدل �� دورتھ الثالثة والثالث�ن (البحر�ن ، د�سم�� 

 

) خمسة أدلة اس��شادية م2009�� مجال الوقاية من اإلشعاع ، اعتمد ا�جلس األع�� �� دورتھ الثالث�ن (ال�و�ت ، د�سم��  (11) 

 اإلشعاع.�� مجال الوقاية من اإلشعاع �� دول ا�جلس ، تمثل ا�حد األد�ى من األدلة والتشريعات الوطنية �� مجال الوقاية من 

 :وهذه األدلة ��  

 

 .االس��شادي لوضع مستو�ات ا�خطة الوطنية لالستجابة ملواجهة الطوارئ اإلشعاعية والنوو�ة لدول مجلس التعاون الدليل  -

 .الدليل االس��شادي لوضع مستو�ات اإلجراءات �� النو�دات املشعة املوجودة �� األغذية أو املياه أو ا�حاصيل -

 .مجلس التعاون دليل ال��اخيص والت�جيل �� مجال اإلشعاع �� دول  -

 .دليل التفتيش االس��شادي للتحقق من سالمة املمارسات اإلشعاعية �� مجال الوقاية �� دول مجلس التعاون  -

 دليل برامج التدر�ب للعامل�ن �� مجال الوقاية من اإلشعاع لالستفادة منھ �� مجاالت بناء القدرات والتأهيل- 

 .للعامل�ن �� مجال الوقاية من اإلشعاع   

 

ا�حادية كما تم إعتماد ا�خطة اإلقليمية لإلستعداد والتصدي ل�حوادث اإلشعاعية �� دول مجلس التعاون من قبل الدورة 

 .)م2010والثالث�ن للمجلس األع�� (أبوظ�ي ، د�سم�� 

 

 ملا تتعرض لھ البيئة ، ومواردها الطبيعية �� دول ا�جلس من ضغوط كب��ة نتيجة لعمليات التن
ً
مية الصناعية واستشعارا

والعمرانية وا�حاجة لتحقيق تنمية مستدامة دون اإلخالل باالعتبارات البيئية ، فقد اعتمد ا�جلس األع�� �� دورتھ الثامنة 

) املبادرة ا�خليجية ا�خضراء للبيئة والتنمية املستدامة املتضمنة مليثاق العمل البيئي م2007والعشر�ن (الدوحة ، د�سم�� 

 .اون وخطتھ التنفيذيةمجلس التع بدول 

 

و�عكف األمانة العامة بالتعاون مع الدول األعضاء ع�� وضع ال��امج واأل�شطة للمبادرة البيئية ا�خضراء �� إطار خطة عمل 

 لتحقيق التوافق والت�امل ب�ن التنمية الشاملة
ً
 ومت�امال

ً
 رائدا

ً
 قص��ة وطو�لة املدى . و��ذا ت�ون دول ا�جلس قدمت نموذجا

 .وا�حفاظ ع�� البيئة
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) قد أكد ع�� أهمية م1993وتجدر اإلشـارة إ�� أن البيان ا�ختامي للدورة الرا�عة عشرة للمجلس األع�� (الر�اض ، د�سم�� 

مواصلة تقر�ب السياسات وتوحيد األنظمة والتشريعات البيئية ، و�عز�ز القدرات الوطنية واإلقليمية ، وتدر�ب األطر البشر�ة 

سـتوى الو�� البيئي ب�ن املواطن�ن ، وا�حفاظ ع�� املوارد الطبيعيـة . كما أكـد البيان ا�ختامي للدورة ا�خامسة ، ورفع م

) ع�� أن ا�حفاظ ع�� البيئة ومواردهـا الطبيعية املتجددة وحماية ا�حياة م2004والعشر�ن للمجلس األع�� (املنامة ، د�سم�� 

 تنمية املستدامة ال�ي ��دف إ�� تحس�ن مستوى حياة اإل�سان ورفاهيتھ �� دول الفطر�ة أصبح ضرورة أساسية لتحقيق ال

 .ا�جلس ود�� الدول األعضاء إ�� االل��ام بالعمل التنموي املتوازن 

 

 : مركز مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ 
ً
 ثالثا

 

ال�ي قد ��دد حياة اإل�سان والبيئة ، وتتطلب تواجھ دول مجلـس التعاون ، كسائر ا�جتمعات املدنيـة ، العديد من ا�خاطر 

 لتحديدها وإدار��ا والتعامل معها بأسلوب �عتمد ع�� الوسائل العلمية ا�حديثة . ومع االزدياد املضطرد للمخاطر 
ً
 تاما

ً
استعدادا

 ، وما شهدتھ املنطقة ، وال تزال ، من حروب وأزمات 
ً
 وداخليا

ً
خالل العقود الثالثة ا�حيطة بدول مجلس التعاون ، خارجيا

املاضية ، تظهر ا�حاجة إ�� تب�ي أسلوب إداري حديث للتنبؤ بجميع ا�خاطر ال�امنة الطبيعية م��ا �الزالزل والعواصف الرملية 

 ، والصناعية كحوادث االنفجارات و�سرب املواد ا�خطرة �� الهواء ا�جوي أو �� مياه البحر ، أو ح�ى تلك ال�ي قد تنتج جراء

 .تخر�بية وتخطيط مسبق أعمال

 

 ألحدث ما توصلـت إليھ 
ً
من هنا تأ�ي أهمية إ�شاء مركز إلدارة حاالت الطوارئ ودعم اتخاذ القرار �� دول مجلس التعاون طبقا

التكنولوجيا العلمية �� هذا ا�جال ، وضمان كفاءة استخدام اإلم�انات والطاقات املادية والبشر�ة املتاحة ، وخلق األدوات 

، إ�شاء مركز لدول  م2007يوليو  5ناسبة إلدارة ال�وارث . لذلك قرر ا�جلس الوزاري ، �� دورتھ ال�ي عقدت بمدينة جدة �� امل

 ا�جلس ملواجهة ال�وارث ال�ي قد تتعرض لها أي من الدول األعضاء . وتم �عديل مس�ى املركز إ�� مركز مجلس التعاون إلدارة

 .حاالت الطوارئ 
 

إ�� ت�و�ن قاعدة من الباحث�ن وا�ختص�ن �� مجاالت التخطيط املسبق للتعامل مع ال�وارث (خطة طوارئ)  و��دف املركز

وإمداد متخذ القرار با�حقائق العلمية قبل وأثناء و�عد هذه ا�حوادث ، وال�ي ع�� ضو��ا يتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة ، بأقل 

 : لك الوقت . ويعتمد املركز �� عملھ ع�� العناصر وامل�ونات التاليةضرر وأع�� كفاءة ممكنة باإلم�انيات املتاحة ذ

 إحصاء وجمع املعلومات املتوفرة عن تار�خ ا�خاطر السابقة وكيفية االستجابة والتعامل معها - 

 وتوليد الطاقةتحديد ا�خاطر ال�امنة ال�ي ��دد البالد ، وال�ي قد ال تقع ضمن ا�حدود الدولية كحوادث ا�حطات النوو�ة  - 

 .و�سرب املواد الكيماو�ة وا�خطرة والتسرب النفطي   



96

تقـرير التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير األول | 2018/7/1م 

62 
 

 .تقييم ا�خاطر ا�حتملة من وقوع �وارث الطبيعة �السـيول والعواصف الرملية وا�حروب اإلقليمية والدولية  -

 .�حا�اة ال�وارثالقيام �عملية تحليل للمخاطر ال�ي قد تنتج نتيجة تخطيط مسبق باستخدام النمذجة الر�اضية      -

 

 .وقد أقّر ا�جلس الوزاري استضافة دولـة ال�و�ت للمركز وتو�� مملكة البحر�ن رئاستھ     
 

 : إ�شاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون 
ً
 را�عا

 

م) �ِشأن إ�شاء 2011نوفم��  23بناًء ع�� قرار ا�جلس الوزاري �� دورتھ ا�حادية والعشر�ن �عد املائة التحض��ية (الر�اض ، 

مركز خلي�� للرصد البيئي ، تم ت�ليف خب�� من دول ا�جلس إلعداد تصور مبدئي عن املركز . وتضمن التصور خطة تنفيذية 

) سنوات ت�ون مستقلة 10ـــ  4) سنوات �عتمد ع�� اإلم�انيات املتوفرة �� دول ا�جلس ، وأخرى طو�لة املدى (4ـــ  2قص��ة املدى (

 ع�� إختيار بيت ا�خ��ة الذي سيقوم بإ�شاء املركز وفق وثيقة مناقصة تم إعدادها ��ذا الشأنبمنشئا�
ً
 .�ا . و�جري العمل حاليا

 

  : التعاون مع املنظمات وا�جموعات االقتصادية خامسا

 

ن أبرز تلك املنظمات : تتعاون دول ا�جلس مع جميع املنظمات العاملة �� مجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية . وم

املنظمة اإلقليمية �حماية البيئة البحر�ة ، واالتحاد األور�ي ، واملكتب اإلقلي�ي ل��نامج األمم املتحدة للبيئة لغرب آسيا ، 

وا�جلس التنفيذي للوزراء العرب املسؤول�ن عن شؤون البيئة ، وال�جنة االجتماعية واالقتصادية لغرب أسيا (االس�وا) ، 

تار�ات �عض االتفاقيات الدولية . و�وجد تنسيق مستمر مع املنظمة اإلقليمية �حماية البيئة البحر�ة �� األ�شـطة وسكر 

واملشاريع ال�ي تتعلق بحماية البيئة البحر�ة ، و�� مقدم��ا التعاون والتنسيق �� مجال إقامة مرافق استقبال مخلفات السفن 

  .ت الوزار�ة والفنية للمنظمة�� دول ا�جلس واملشاركة �� االجتماعا

 

 مع البنك الدو�� ، حيث وافق الوزراء املسؤولون عن شؤون البيئة ع�� مشروع الدراسة ا�خاصة ب��نامج 
ً
كما أن هناك �عاونا

 .ال�ي ينفذها البنك الدو�� دول مجلس التعاون ا�خلي��العمل والشراكة البيئية ملنطقة 

 

 -1996فتم خالل املرحلة األو�� من برنامج العمل املش��ك ب�ن االتحاد األور�ي ودول ا�جلس (أما بالنسبة لالتحاد األور�ي ، 

) تنفيذ العديد من برامج التعاون ، أبرزها : إ�شاء محمية ل�حياة الفطر�ة �� مدينة ا�جبيل باململكة العر�ية السعودية م2000

� مجال تلوث البيئة البحر�ة بالز�ت ، وإدارة ا�خلفات ا�خطرة ، ، وتبادل ز�ارات ا�ختص�ن ، وعقد ورش العمل املش��كة �

وتلوث الهواء ، ومساهمة االتحـاد �� تمو�ل الدراسة االستشار�ة ا�خاصة بإقامة مراكز اسـتقبال مخلفات السفن �� دول ا�خليج 

، م2009و  م2008و  م2007ة. و�� األعوام ، و�� تمو�ل إعداد مسودة بروتو�ول التنوع البيولو�� ل�حياة البحر�ـة �� دول املنطق
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 لعقد اجتماعات قادمة �� مجـاالت 
ً
عقد ثالثة إجتماعات �خ��اء �غ�� املنـاخ ب�ن دول مجلس التعاون واالتحاد األور�ي ، تمهيدا

إلتحاد األور�ي بيئية مختلفة ، وذلك بناء ع�� قرار من ا�جلس الوزاري املش��ك ب�ن ا�جانب�ن . كما عقدت ندوة مش��كة مع ا

. باالضافة إ�� قيام وفد من مسؤو�� األجهزة البيئية �� دول ا�جلس بز�ارة  م2011يناير  16و  15حول البيئة �� مسقط يومي 

لإلطالع ع�� تجر�ة االتحاد �� مجال حماية البيئة وا�حافظة ع�� مواردها  م2011إ�� االتحاد االورو�ي خالل شهر مايو 

 .الطبيعية

 �� مجال البيئة مع رابطة اآلسيان وجمهور�ة الص�ن والهند واليابان والواليات املتحدة االمر�كية  كما أن
ً
 مش���ا

ً
هناك �عاونا

 .و�اكستان وروسيا واملغرب وتركيا واألردن ، ودول ومجموعات أخرى 

 

 : االتفاقيات البيئية متعددة األطراف
ً
  ثامنا

 

اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية �� مجال البيئة وحماية ا�حياة الفطر�ة واملوارد  33وقعت دول ا�جلس أو قبلت أك�� من 

الطبيعية. و�عد اتفاقيات التنوع البيولو�� وحماية طبقة األوزون و�غ�� املناخ وم�افحة الت�حر والتجارة الدولية �� األنواع 

وال�ي حققت نجاحات م�حوظة �� االل��ام بما ورد �� هذه  املهددة باالنقراض من االتفاقات ال�ي حازت ع�� اهتمام دول ا�جلس

 من دول ا�جلس ألهمية هذه االتفاقيات �ش�ل ل�ل اتفاقية فر�ق عمل خاص يتا�ع تطورا��ا ومستجدا��ا 
ً
االتفاقيات . وإدرا�ا

��ا دول ا�جلس أو قبل��ا ما بما يخدم مصا�ح دول ا�جلس ع�� املستوى الوط�ي واإلقلي�ي . ومن أبرز االتفاقيات ال�ي وقعت عل

 :ي��

 

 .اتفاقية فيينا �حماية طبقة األوزون و�روتو�ول مون��يال و�عديالتھ ( 1 ) 

 

 .اتفاقية حفظ أنواع ا�حيوانات ال��ية املهاجرة( 2 )

 

 .اتفاقية االتجار الدو�� باألحياء الفطر�ة املهددة باالنقراض ( 3 )

 

 .ا�خطرة وتحركها ع�� ا�حدوداتفاقية بازل حول النفايات  ( 4 )

 

 .اتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولو�� ( 5 )

 

 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطار�ة لتغ�� املناخ و�روتو�ول كيوتو ( 6 )

 

 .اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة الت�حر ( 7 )
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 )م1987(  اتفاقية ال�و�ت اإلقليمية �حماية البيئة البحر�ة و�روتو�وال��ا ( 8 )

 

 .73/78اتفاقية منع التلوث الناتج عن السفن ـ مار�ول  ( 9 )

 

 .م)1972اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن لعام  (10)

 

 .م1972م و�روتو�ولها لعام 1969االتفاقية الدوليـة املتعلقة بالتدخـل فـي أعا�� البحار لعام  (11)

 

 .م1976اتفاقية تحديد املسؤولية املدنية �� حـاالت املطالبات البحر�ة لعام  (12)

 

 .اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (13)

 

 .االتفاقية ا�خاصة باملسؤولية املدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث بالنفط (14)

 

 .ـي للتعو�ض عن األضرار الناجمة عن التلوث بالنفطاالتفاقية الدوليـة املتعلقة بإ�شـاء الصندوق الدول (15)

 

   (PIC). اتفاقية املوافقة املسبقة عن علم (16)

 

 .اتفاقية حظر اسـتخدام وإنتاج وتخز�ن واستعمال األس�حة الكيميائية وتدم�� تلك األس�حة (17)

 

 .االتفاقية الدولية ل�حيتان (18)

 

  .االتفاقية الدولية �حماية النبات (19)

 

   (POPs) .اتفاقية امللوثات العضو�ة الثابتة (20)

 

 .االتفاقية الدولية لألرا�ىي الرطبة (اتفاقية رامسار) (21)

 

 .اتفاقية حماية ال��اث العاملي (22)

 

 .االتفاقية اإلقليميـة ا�خاصة با�حافظة ع�� ا�حياة الفطـر�ة ومواط��ا الطبيعية �� دول ا�جلس (23)
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 : تكر�م 
ً
  قطاع اإل�سان والبيئة باألمانة العامةتاسعا

 

 ل�جهود ال�ي تبذلها األمانة العامة �� مجال العمـل البيئي املش��ك ، فقد تم تكر�مها با�حصول ع�� ا�جوائز التالية
ً
 :تقديرا

 

 من جاللتھ ، حفظھ هللا ورعاه ،  (1)
ً
جائزة حضرة صاحب ا�جاللة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان ُعمان ، وذلك تقديرا

ل�جهود املبذولة �� مجال العمل البيئي املش��ك . وقد تم منح ا�جائزة خالل الدورة التاسعة والعشر�ن للمجلس األع�� (مسقط 

 .)م2008، د�سم�� 

 

 .م2006اية البيئة األمر�كية ا�خاصة بحماية طبقة األوزون للعام جائزة و�الة حم (2)

 

 : األرصاد ا�جو�ة واملناخ
ً
  عاشرا

 

م ، بإ�شاء �جنة دائمة لألرصاد ا�جو�ة واملناخ 2011سبتم��  11صدر قرار ا�جلس الوزاري �� دورتھ العشر�ن �عد املائة ��  (1)

 :، تختص بما ي��

التعاون �� مجال األرصاد ا�جو�ة ، بما �� ذلك تطو�ر برامج البحوث والتدر�ب �� مختلف تنسيق جهود دول مجلس  -

 .خدمات األرصاد ا�جو�ة وتطبيقا��ا

 .العمل ع�� رفع مستوى القدرات الفنية والبشر�ة ملرافق األرصاد ا�جو�ة لدول ا�جلس -

 .جو�ة واملناخيةالعمل ع�� تطو�ر نظم ومعا�جة وتبادل بيانات ومعلومات األرصاد ا� -

 .لعمل ع�� تبادل ا�خ��ات ونقل التكنولوجيا ب�ن دول ا�جلس �� مجال األرصاد ا�جو�ة واملناخية-

 .العمل ع�� �عز�ز التنسيق ب�ن دول ا�جلس �� مجال التوقعات والتحذيرات من الظواهر ا�جو�ة واملناخية ا�حرجة -

جو�ة بدول ا�جلس مع املراكز ذات العالقة باملناخ وال�وارث واإلنذار اق��اح اآلليات الالزمة لت�امل مرافق األرصاد ا� -

 .املبكر

التنسيق والتعاون مع املنظمات والهيئات واملراكز اإلقليمية والدولية ذات العالقة بما يخدم أهداف ومصا�ح دول  -

 .ا�جلس

)sa/CooperationAndAchievements/Achievements-sg.org/ar-http://www.gcc   ( 
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 اإلنجاز املتحقق �� هذا الهدف

توفرت بيانات إحصائية محدودة حول مؤشرات هذا الهدف، حيث تم اإلجابة ع�� املؤشر املتعلق بمدى توفر اس��اتيجيات 

 البحر�نمملكة و  أفادت �ل من دولة االمارات العر�ية املتحدةل�حد من مخاطر ال�وارث ع�� املستو��ن الوط�ي وا�ح��.  فقد 

 ارث ع�� املستوى الوط�ي وا�ح��.اس��اتيجيات ل�حد من مخاطر ال�و بأن لد��ا ودولة ال�و�ت ودولة قطر 
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حفظ ا�حيطات والبحار واملوارد البحر�ة واستخدامها ع�� نحو مستدام لتحقيق التنمية  - 14الهدف 

 املستدامة

Goal - 14  Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development 

النظم العاملية ال�ي تجعل �وكب األرض تقف محيطات العالم ــ درجة حرار��ا والكيمياء ا�خاصة ��ا وتيارا��ا وا�حياة ف��ا ــ  وراء 

 للسك�ى بالنسبة للبشر�ة
ً
وح�ى وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كب�� من غذائنا، بل فمياه األمطار ومياه الشرب   .صا�حا

 �� ��اية املطاف. وقد �انت ا�حيطات والبحار ع�� األك�ج�ن املوجود �� الهواء الذي نتنفس، 
ً
توفرها البحار وتنظمها جميعا

وتمثل إدارة هذا املورد العاملي ا�جوهري �عناية أولو�ة أساسية من أولو�ات خصائص   .حيو�ة للتجارة والنقلمر التار�خ قنوات 

 م.املستدااملستقبل 

دولية �� مجال البيئة القليمية و اإل اتعاهداملو العديد من االتفاقيات أو قبلت مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية وقعت دول 

وحماية ا�حياة الفطر�ة واملوارد الطبيعية. و�عد اتفاقيات التنوع البيولو�� وحماية طبقة األوزون و�غ�� املناخ وم�افحة 

�� األنواع املهددة باالنقراض من االتفاقات ال�ي حازت ع�� اهتمام دول ا�جلس وال�ي حققت الت�حر والتجارة الدولية 

 من دول ا�جلس ألهمية هذه االتفاقيات �ش�ل ل�ل اتفاقية 
ً
نجاحات م�حوظة �� االل��ام بما ورد �� هذه االتفاقيات . وإدرا�ا

ول ا�جلس ع�� املستوى الوط�ي واإلقلي�ي . ومن أبرز فر�ق عمل خاص يتا�ع تطورا��ا ومستجدا��ا بما يخدم مصا�ح د

 �� مجال حفظ ا�حيطات والبحار ما ي��: االتفاقيات ال�ي وقعت عل��ا دول ا�جلس أو قبل��ا ما ي��

 .اتفاقية االتجار الدو�� باألحياء الفطر�ة املهددة باالنقراض.1

 .اتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولو��.2

 .املتحدة اإلطار�ة لتغ�� املناخ و�روتو�ول كيوتو اتفاقية األمم.3

  م)1987( اتفاقية ال�و�ت اإلقليمية �حماية البيئة البحر�ة و�روتو�وال��ا.4

 .م73/78اتفاقية منع التلوث الناتج عن السفن ـ مار�ول .5

 .م)1972اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن لعام .6
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 .م1972م و�روتو�ولها لعام 1969االتفاقية الدوليـة املتعلقة بالتدخـل فـي أعا�� البحار لعام .7

 .م1976اتفاقية تحديد املسؤولية املدنية �� حـاالت املطالبات البحر�ة لعام .8

 .اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.9

 .اجمة عن التلوث بالنفطاالتفاقية ا�خاصة باملسؤولية املدنية عن األضرار الن.10

 .االتفاقية الدوليـة املتعلقة بإ�شـاء الصندوق الدولـي للتعو�ض عن األضرار الناجمة عن التلوث بالنفط.11

 .االتفاقية الدولية ل�حيتان.12

 .(POPs) اتفاقية امللوثات العضو�ة الثابتة.13

 .االتفاقية الدولية لألرا�ىي الرطبة (اتفاقية رامسار).14

 .اإلقليميـة ا�خاصة با�حافظة ع�� ا�حياة الفطـر�ة ومواط��ا الطبيعية �� دول ا�جلساالتفاقية .15

 )sa/CooperationAndAchievements/Achievement-sg.org/ar-http://www.gcc املصدر:(

 �� مجال الهدف الرا�ع عشر أهم اإلنجازات

 

�ش�� البيانات املتوفرة حول مؤشرات هذا الهدف بأن متوسطات ا�حموضة البحر�ة �� ثالثة مواقع �� دولة قطر ضمن 

و�� دولة ال�و�ت بلغ .  6.8، و�� راس بوفنطاس 7.2، و�� الوكرة 6.5ات املقبولة طبيعيا، فبلغت �� منطقة مسيعيد طاملتوس

 ولم تتوفر معطيات من با�� دول ا�جلس.  .م2016عام  8.2متوسط ا�حموضة البحر�ة 

 م2012مملكة البحر�ن لعام و�خصوص �سبة األرصدة السمكية ضمن املستو�ات املستدامة بيولوجيا، فقد أفادت بيانات 

، بينما أفادت بيانات 010.بأن 
ً
(الكمية وليست  اململكة العر�ية السعودية% األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا

�سبة األرصدة السمكية ضمن مستوى (طن)، و�� دولة قطر فإن  66,583أن املستوى املستدام هو  م2016النسبة) لعام 

 تبلغ 
ً
% 025. �سبة األرصدة السمكية ضمن املستو�ات املستدامة بيولوجياو�� دولة ال�و�ت بلغت   %.080.مستدام بيولوجيا

 .م2016عام 

�� مملكة   %21.4و  % �� سلطنة عمان0.04% �� اململكة العر�ية السعودية، و 0.3تبلغ ل �سبة املناطق البحر�ة ا�حمية فوحو 

العديد من القوان�ن والتشريعات والقرارات املنظمة لعمليات استغالل موارد ا�حميات الطبيعية  البحر�ن وال�ي اصدرت

لضمان استدامة االستفادة من خدما��ا. كما تم تب�ي مبادرة اإلدارة وفق ن�ج النظم اإلي�ولوجية ال�ي �� �� األساس  البحر�ة،

ارد ا�حية، وال�ي من شأ��ا أن �عزز حفظ التنوع ا�حيوي واستخدامھ اس��اتيجية لإلدارة املت�املة لألرا�ىي واملياه واملو "

األو�� من نوعها ع�� مستوى منطقة ا�خليج العر�ي. " لت�ون )https://www.cbd.int/ecosystem/املستدام بصورة عادلة  ( 

(ه�� بولثامة وه��  اله��اتم، ع�� محمية 2014مارس -2012وقد نفذ أول مشروع �ستند ع�� هذا املفهوم خالل الف��ة نوفم�� 



106

تقـرير التقــدم المحــرز فـــي مجــال تحقيـــق أهـــداف التنميــة المستدامة
2030 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

| التقرير األول | 2018/7/1م 

69 
 

وتصنيف مزاول��ا  ولتعز�ز ذلك، تم حصر نطاق األ�شطة البشر�ة .ونجوة بولثامة) بما ف��ا ا�حزام ا�حاجزشتية وه�� بوعمامة 

 م2015�سبة �غطية املناطق ا�حمية فيما يتعلق باملناطق البحر�ة عام و�� سلطنة عمان بلغت   ب�ن محظور ومقيد ومسموح. 

�سبب اشعار محمية األرا�ىي الرطبة بمحافظة الوسطى وارتفعت النسبة �ش�ل م�حوظ عن السنوات السابقة  ، %)25.0(

 .كيلو م�� مر�ع 2,621.6بمساحة 

%. 0.2�سبة انتاج مصايد األسماك املستدامة و�لغت   ،كيلوم�� مر�ع 720.3أما مساحة ا�حميات البحر�ة �� دولة قطر فتبلغ  

% عام 3.0ا�حمية البحر�ة و�� دولة ال�و�ت بلغت �سبة �غطية املناطق  .م2016عام  الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� دولة قطرمن 

%. من 0.1�سبة انتاج مصايد األسماك املستدامة و�لغت ، كم مر�ع 526.5مجموع مساحة ا�حميات البحر�ة  ، و�لغم2016

 .الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� دولة

وجود اطار قانو�ي تنظي�ي/ سياسة / اطار مؤس�ىي �ع��ف بحقوق الوصول ملصايد األسماك و�حم��ا فقد أفادت �ل  و�شأن

بوجود مثل هذه األطر، �� ح�ن أن الدول األخرى  ودولة ال�و�ت ة املتحدة وسلطنة عمان ودولة قطرمن دولة االمارات العر�ي

 لم توفر معلومات وال �ع�ي عدم توفر املعلومات أنھ ال يوجد مثل هذه األنظمة ف��ا.
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مستدام، و�دارة حماية النظم اإليكولوجية ال��ية وترميمها و�عز�ز استخدامها ع�� نحو  - 15الهدف 

ره، ووقف فقدان الغابات ع�� نحو مستدام، وم�افحة الت�حر، ووقف تدهور األرا�ىي وعكس مسا

 التنوع البيولو��

Goal - 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt 

and reverse land degradation and halt biodiversity loss 

من سطح األرض، وعالوة ع�� أ��ا توفر األمن الغذائي واملأوى، فإ��ا عنصر مهم من عناصر  % 030.�غطي الغابات مساحة 

مليون هكتار من  13 عنما يز�د  م�افحة �غ�� املناخ، وحماية التنوع البيئي وأوطان س�ان الشعوب األصلية. وُ�فقد سنو�ا

إن إزالة الغابات والت�حر   .مالي�ن الهكتاراتالغابات، �� الوقت الذي أف�ىى فيھ التدهور الدائم �� األرا�ىي ا�جافة إ�� ت�حر 

يؤثران �� حياة  زاال�شكالن تحدي�ن رئيسي�ن أمام التنمية املستدامة، وما  –الناشئ�ن عن األ�شطة البشر�ة و�غ�� املناخ –

بذل ا�جهود سعيا إ�� إدارة الغابات وم�افحة الت�حر ، وما زالتومصادر رزق مالي�ن الناس �� سياق ا�حرب ضد الفقر
ُ
 .ت
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   تنفيذية املناط ��ا تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية �شاء واستكمال األجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم األجهزة الإ(2) 

 .البيئة وتوف�� ما تحتاجھ من إم�انيات للرصد واملراقبة

 

    مراعاة االعتبارات البيئية وجعل التخطيـط البيئي جزءا ال يتجزأ من التخطيط الشامل �� جميع ا�جاالت الصناعية   (3)

 .أ التقو�م البيئي للمشاريع ور�ط تراخيصها بموافقة ا�جهة املسؤولة عن حماية البيئةوالزراعية والعمرانية، واعتماد مبد

 

تطو�ر القواعد والتشريعات واملقاييس الالزمة �حماية البيئة والعمل ع�� توحيدها وترشيد استخدام املوارد الطبيعية   (4)

 .وا�حافظة ع�� األحياء الفطر�ة

 

الدول األعضاء بما يمنع من التأث��ات السلبية ملشروعات التنمية والتصنيع ال�ي تقوم ��ا إحدى تنسيق ا�جهود ال�ي تبذلها  (5)

 .الدول ع�� البيئة �� الدول ا�جاورة

 

 .مراعاة املردود البيئي للمشاريع املرتبطة باملساعدات ا�خارجية املقدمة من دول مجلس التعاون لدول أخرى   (6)

 

 .تم�� بقضايا البيئة وغرس الشعور باملسؤولية الفردية وا�جماعية تجاه ا�حافظة ع�� البيئةرفع مستوى الو�� ا�ج  (7)

 

 .العمل ع�� توف�� القوى البشـر�ة املسؤولة عن شـؤون البيئة ، ودعم خطط اإلعداد والتدر�ب  (8)

 

 .مها �� عملية التخطيطاالهتمام بحصر وجمـع وتبادل املعلومـات البيئية اإلقليمية والدولية واستخدا) 9  (

 

  .�جيع البحث العل�ي للتعرف ع�� املشكالت البيئية، وإعداد دليل با�خ��ات املتوفرة �� مجاالت حماية البيئة�  (10)  

)http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achievement ( 
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 أبرز اإلنجازات تحت الهدف ا�خامس عشر

بالنسبة ملعدالت �غطية الغابات لليا�سة، فإن هذا املؤشر ال ينطبق ع�� �عض دول مجلس التعاون ا�خلي�� نظرا للطبيعة 

و�لغت �سبة مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليا�سة ��  ومملكة البحر�ن، ال�حراو�ة لهذه الدول مثل دولة قطر

( و�قصد بالغابات �� بيانات دولة ال�و�ت مساحة األرا�ىي ال�ي �غط��ا  م2016 – 2013% خالل الف��ة 0.1دولة ال�و�ت 

ت حول دولة االمارات العر�ية املتحدة، وسلطنة �� ح�ن  لم تتوفر بيانا األ�جار وليس الغابات باملفهوم الدو�� لتعر�ف الغابة)،

% لعام 1.4�سبة الغابات من إجما�� مساحة اليا�سة عمان ح�ى تار�خ اعداد التقر�ر.  و�� اململكة العر�ية السعودية بلغت 

 .م2016

�� اململكة العر�ية السعودية تبلغ �سبة  املواقع الهامة للتنوع البيولو�� لألرض واملياه العذبة ال�ي �غط��ا املناطق ا�حمية 

 م2010% عام 52.0التغطية بمناطق محمية ملواقع مهمة للتنوع البيولو�� �� ا�جبال �� سلطنة عمان %، وتراوحت �سبة 4.3

 ، وال ينطبق هذا املؤشر ع�� مملكة البحر�ن نظرا �خلوها من ا�جبال.  م2015 % عام42.0و 

حالة حيث تم تقييم  م2015 – 2008ململكة البحر�ن لسنوات مختلفة خالل الف��ة  أما مؤشر القائمة ا�حمراء فقد توفر

 من األنواع املهددة باالنقراض �� اململكة باالستناد إ�� فئات  23مجموعة مختارة من 
ً
 لالتحاد ا�حمراء القائمة ومعاي��نوعا

 نتيجة �انت وقد  تواجهها. ال�ي باالنقراض ال��ديد خطورة ودرجة وضعها لتحديد الطبيعية واملوارد الطبيعة لصون  الدو��

 خمسة ،”باالنقراض "مهددة خمسة األو��"، الدرجة من باالنقراض "مهددة أنواٍع  ستة �� اإلقلي�ي املستوى  ع�� تقييمها

"، "أقل وواحدة ال��ديد"، "تحت أر�عة لالنقراض"، "معرضة
ً
و��    قيم".م "غ�� وواحد للتطبيق"، قابل "غ�� وثالثة ��ديدا

  .م2015و  م2014عامي  0.89إ��  م2013و  م2012عامي  0.9من املؤشر  انخفض  م2015 – 2012سلطنة عمان للف��ة 

بلغت قيمة املساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة املوجهة ل�حفاظ ع�� التنوع البيولو�� والنظم اإلي�ولوجية 

ر�ال عام  190,345، و م2012ر�ال سعودي عام  158,210واستخدامها �ش�ل مستدام املقدمة من اململكة العر�ية السعودية 

 .م2016ر�ال عام  180,976، و م2015ر�ال عام  228,075، و  م2014ر�ال عام  243,000، و م2013
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ش ف��ا أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة،  - 16الهدف  الت�جيع ع�� إقامة مجتمعات مساملة ال ُ��مَّ

و�تاحة إم�انية وصول ا�جميع إ�� العدالة، و�ناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة ل�جميع 

 املستو�اتع�� جميع 

Goal - 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build      

effective, accountable and inclusive institutions at all levels

الفاعلة القائمة ع�� حكم القانون، ال يمكن أن نأمل �� تنمية بدون السالم، واالستقرار، وحقوق اإل�سان، وا�حوكمة 

مستدامة. فنحن �عيش �� عالم متسارع االنقسام. وتتمتع �عض املناطق بمستوى مستدام من السالم، واألمن واالزدهار، �� 

ھ حت�ي، و�جب علينا ح�ن أن �عضها اآلخر �عيش �� دوامة تبدو غ�� متناهية من الصراع والعنف. وهذا األمر ال �ع�ي أن

واملستو�ات العليا من العنف وفقدان األمن ذات تأث�� مدمر ع�� تنمية أي دولة، حيث تؤثر ع�� النمو االقتصادي   .معا�جتھ

 عندما 
ً
 ما ينتج ع��ا مظالم طو�لة يمكن أن تمتد ألجيال. فالعنف ا�جن�ىي، وا�جر�مة، واالستغالل والتعذيب �سود أيضا

ً
وغالبا

 ي�ون 
ً
هناك صراع أو ا�عدام حكم القانون، لذا يتوجب ع�� الدول اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية الفئات األك�� �عرضا

من أهداف التنمية املستدامة مكرس ل��يئة ا�جتمعات السلمية وا�جامعة للتنمية املستدامة، وإتاحة  16الهدف   .ل�خطر

ع�� �افة املستو�ات. والهدف هو التقليل امللموس ل�افة أش�ال العنف، العدالة ل�جميع، و�ناء مؤسسات مساءلة فاعلة 

إن �عز�ز حكم القانون وترسيخ حقوق   .والعمل مع ا�ح�ومات وا�جتمعات بإيجاد ا�حلول ال��ائية للصراعات وا�عدام األمن

 تقليل تدفق األس�حة بطر�قة شرعية و�عز�ز 
ً
مشاركة الدول النامية �� مؤسسات اإل�سان أمر�ن هام�ن لهذا اإلجراء، وأيضا

 .ا�حوكمة العاملية

لقد أو�� مجلس التعاون ا�خلي�� موضوع العدالة والن�اهة أهمية قصوى منذ ف��ة طو�لة، فقد اعتمد ا�جلس مجموعة واسعة 

ز ما ورد �� من األطر التشريعية والتنظيمية �� مجال العدالة واملساءلة والن�اهة والشفافية وحقوق اال�سان، ومن أبر 

 .مستندات األمانة �جلس التعاون ا�خلي�� حول هذه ا�جاالت
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إن �عز�ز حكم القانون وترسيخ حقوق   .والعمل مع ا�ح�ومات وا�جتمعات بإيجاد ا�حلول ال��ائية للصراعات وا�عدام األمن

 تقليل تدفق األس�حة بطر�قة شرعية و�عز�ز 
ً
مشاركة الدول النامية �� مؤسسات اإل�سان أمر�ن هام�ن لهذا اإلجراء، وأيضا

 .ا�حوكمة العاملية

لقد أو�� مجلس التعاون ا�خلي�� موضوع العدالة والن�اهة أهمية قصوى منذ ف��ة طو�لة، فقد اعتمد ا�جلس مجموعة واسعة 

ز ما ورد �� من األطر التشريعية والتنظيمية �� مجال العدالة واملساءلة والن�اهة والشفافية وحقوق اال�سان، ومن أبر 

 .مستندات األمانة �جلس التعاون ا�خلي�� حول هذه ا�جاالت
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 ألحد األهداف الهامة ال�ي ينص عل��ا النظام األسا�ىي �جلس التعاون واملتمثل �� وضع أنظمة متماثلة �� مختلف 
ً
تحقيقا

 إ�� توحيدها. كما عملت امليادين، عملت دول مجلس التعاون ع�� التقر�ب ب
ً
�ن أنظم��ا وقواني��ا �� مختلف ا�جاالت وصوال

ع�� تحقيق املز�د من التقارب والصالت بي��ا �� ا�جاالت التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات األنظمة (القوان�ن) 

ومن أهم اإلنجازات ال�ي    .جا��ا، وإجراءا��ااملوحـدة، و�عز�ز التنسيق فيما ب�ن األجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودر 

 تحققت �� مجال التعاون العد�� القضائي املش��ك ما ي��:

 

 إتفاقية تنفيذ األح�ام و اإلنابات واإلعالنات القضائية لدول مجلس التعاون .1

كما لو أنھ صدر �� بموجب هذه االتفاقية فإنھ �� حالة صدور حكم قضائي �� أي دولة من دول ا�جلس، فإنھ �عت�� 

 
ً
الدولة املطلوب م��ا التنفيذ من الدول األعضاء، و�صبح ا�حكم القضائي واجب التنفيذ �� الدول األعضاء طبقا

لإلجراءات امليسرة املنصوص عل��ا �� االتفاقية. وكذلك ا�حال بالنسبة ألح�ام ا�حكم�ن، وتنفيذ اإلنابات مثل سماع 

 .، وإجراء املعاينة وطلب تحليف اليم�نالشهود، وتلقي تقار�ر ا�خ��اء

 
 للنظام (القانون) املوحد لألحوال ال�خصية لدول مجلس التعاون  وثيقة مسقط .2

�عت�� هذا النظام (القانون) أحد املشروعات األساسية لتقن�ن أح�ام الشريعة اإلسالمية، و�تناول األمور املتعلقة 

   باألسـرة والواليـة والوصية واملوار�ث. 

 
 وثيقة ال�و�ت للنظام (القانون) املد�ي املوحد لدول مجلس التعاون .3

يمثل النظام (القانون) املد�ي املوحد لدول مجلس التعاون أحد املشروعات الرئيسة لتقن�ن أح�ام الشريعة 

ق املتفرعة �حقو اإلسالمية الذي يتضمن القواعد ال�لية الفقهية، وأح�ام االل��امات ومصادرها، والعقود، وامللكية وا

 ع��ـا.

 
  وثيقة الدوحة للنظام (القانون) ا�جزائي املوحد لدول مجلس التعاون .4

�عت�� النظام (القانون) ا�جزائي املوحد لدول مجلس التعاون أيضا أحد املشروعات الرئيسة لتقن�ن أح�ام الشــريعة 

 صاص والدية، والعقو�ات التعز�ر�ة.القحيث تضمن القواعد العامة �� العقو�ات، والتداب�� الوقائية، وا�حدود، و 
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 وثيقة الر�اض للنظام (القانون) املوحد لإلجراءات ا�جزائية لدول مجلس التعاون .5

  النظام (القانون) املوحد لإلجراءات ا�جزائية ع�� جميع قواعد اإلجراءات ا�جزائية بما ف��ا أحـوال رفـع �شتمل مواد   

الدعوى ا�جزائية وانقضا��ا، واستقصاء ا�جرائم وجمع األدلة والتحقيق ف��ا، وتحديد دور السلطات امل�لفة 

والضبط واالدعاء، وواجبات مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة، وكيفية القبض ع�� امل��ـم،  بالتحقيق 

  .لطعن فيھ، وكيفية تنفيذهوإجراءات ا�حاكمة، ثم إصدار ا�حكم، وطرق ا ومباشـرة التحقيق 

 
 وثيقة أبو ظ�ي للنظام (القانون) املوحد لألحداث لدول مجلس التعاون .6

�عا�ج هذا النظام (القانون) قضايا صغار السن (األحداث) املنحرف�ن أو املعرض�ن لإلنحراف، و�ضع التداب�� الالزمة 

�� قضاياهم، والعقو�ات ال�ي يحكم ��ا عل��م �� لرعاي��م وإصالحهم، كما يحدد ا�جهة القضائية ا�ختصة بالنظر 

 .حالة إرت�ا��م إحدى ا�جرائم ال�ي تختلف �� عقو�ا��ا عن عقو�ات الراشدين

 
 وثيقة املنامة للنظام (القانون) املوحد للمحاماة لدول مجلس التعاون .7

أساس من التقارب أو التوحيد، حيث �شتمل ��دف هذا النظام (القانون) إ�� تنظيم مهنة ا�حاماة �� دول ا�جلس ع��       

ع�� شـروط ممارسة مهنة ا�حاماة وقيد ا�حام�ن، و�يان حقوق ا�حام�ن وواجبا��م، والقواعد املتعلقة بتأدي��م إ�� 

 .جانب األح�ام العامة املتعلقة بتنظيم مهنة ا�حاماة �� دول ا�جلس

 
  ءات املدنية (املرافعات)وثيقة املنامة للنظام (القانون) املوحد لإلجرا.8

يضم هذا النظام (القانون) األح�ام العامة �� املرافعات، وإجراءات التقا�ىي �� القضايا املدنية والتجار�ة، بما �� ذلك  

تحديد اختصاص ا�حاكم وطر�قة رفع الدعوى وقيدها وحضور ا�خصوم وغيا��م، وإجراءات ا�جلسة ونظامها، 

، والطلبات العارضة، وطرق الطعن �� األح�ام، والتحكيم، وكيفية تنفيذ ا�حكم والدفوع، واإلدخال والتدخل

 .القضائي، وا�حجوزات وما يتعلق ��ا

 
 وثيقة مسقط للنظام (القانون) املوحد لإلثبات لدول مجلس التعاون .9

 األدلة الكتابية، شهادة الشهود، يضم هذا النظام (القانون) القواعد املتعلقة بوسائل اإلثبات �� الدعاوى املدنية، مثل        

 .اليم�ن، القرائن، حجية األمر املق�ىي بھ، اإلقرار، استجواب ا�خصوم، املعاينة، وا�خ��ة        

 
 وثيقة مسقط للنظام (القانون ) املوحد للت�جيل العقاري العي�ي.10

  ��دف هذا النظام (القانون) إ�� تقر�ب وتوحيد النظم املتبعة �� ��جيل العقار بدول ا�جلـس، بإعتماد األساس   

 .العي�ي للوحدة العقار�ة �� التوثيق والت�جيل بدال من األساس ال�خ�ىي املتعلق ��خص مالك الوحدة العقار�ة
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 عدل لدول مجلس التعاون وثيقة الدوحة للنظام (القانون) املوحد ألعمال كتاب ال.11

) مادة ع�� األح�ام املتعلقة بإ�شاء إدارات كتاب العـدل، وشــــروط �عي�ن 23�شتمل هذا النظام(القانون) امل�ون من(  

�اتب العــدل، واختصاصاتھ، وواجباتھ، وتحر�ر العقود واإلقرارات وتوثيقها، والتصديق ع�� التوقيعات، وإثبات 

 .نب األح�ام العامة املتعلقة ��ذا املوضوعتار�خ ا�حررات إ�� جا

 
 وثيقة أبو ظ�ي للنظام (القانون) املوحد للتوفيق واملصا�حة.12

    ��دف هذا النظام (القانون) إ�� التقر�ب ب�ن أنظمة وقوان�ن دول ا�جلس �� مجال التوفيق واملصا�حة وصوال إ��   

�� الص�ح وشروطھ وآثاره، وفصل لألح�ام املتعلقة ب�جان توحيدها، حيث اشتمل ع�� فصل�ن، فصل لألح�ام العامة 

  . التوفيق واملصا�حة

 
 �� حكمهم وثيقة الكـو�ت للنظام (القانون) املوحـد لرعاية أمـوال القاصـر�ن ومن .13

 بإدارة  �شتمل هذا النظام (القانون)، امل�ّون من ثمانية وست�ن مادة ع�� أح�ام الوالية والوصاية واألح�ام ال�ي تتعلق  

 أموال القاصر، وتلك ال�ي تتعلق با�حجر والغيبة والفقدان . 

 
 وثيقة أبوظ�ي للنظام (القانون) املوحد مل�افحة اإلتجار باأل�خاص.14

��دف هذا النظام (القانون)، امل�ّون من سبعة عشرة مادة، إ�� منع وإ��اء إساءة استغالل البشر بأي ش�ل من أش�ال   

�� 
ً
اإلعتبار ما ينتج ع��ا من إن��ا�ات ال تقرها األنظمة والتشريعات الدولية، وقد اشتمل النظام ع��  االستغالل، آخذا

 تطبق بحق من ارتكب هذه ا�جر�مة. �عر�ف اإلتجار باألشـخاص وع�� العقو�ـات ال�ي

 
 النموذج االس��شادي التفاقيات التعاون القانو�ي والقضائي لدول مجلس التعاون .15

النموذج من سبع وثمان�ن مادة تضمنت جميع أوجھ التعاون القانو�ي والقضائي ال�ي ت�ون عادة محال يت�ون هذا   

التفاقيات ثنائية ب�ن الدول الشقيقة أو الصديقة، مثل حق التقا�ىي، واملساعدة القضائية، وإعالن الوثائق واألوراق 

خ��اء، واالع��اف باألح�ام القضائية والعقود القضائية وغ�� القضائية، واإلنابات القضائية وحضور الشهود وا�

الرسمية، والص�ح القضائي، وأح�ام ا�حكم�ن وتنفيذها، وتصفية الز�اة، و�سليم امل��م�ن وا�ح�وم عل��م، ونقل 

 .ا�ح�وم عل��م �عقو�ات سالبة ل�حر�ة

 
 املسائل ا�جزائية املوحد للتعاون القانو�ي والقضائي الدو�� �� وثيقة ال�و�ت للنظام (القانون) .16

) املوافقة ع�� مشروع النظام (القانون) م2010قرر ا�جلس األع�� �� دورتھ ا�حادية والثالث�ن (أبوظ�ي، د�سم��   

املوحد للتعاون القانو�ي والقضائي الدو�� �� املسائل ا�جزائية لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) اس��شادي ملدة 
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ً
حال عدم ورود مالحظات عليھ من الدول األعضاء، و�سميتھ "وثيقة ال�و�ت النظام أر�ع سنوات تتجدد تلقائيا

  ."(القانون) املوحد للتعاون القانو�ي والقضائي الدو�� �� املسائل ا�جزائية لدول مجلس التعاون 

 

  املوحد للتفتيش القضائي وثيقة ال�و�ت للنظام (القانون) .17

) املوافقة ع�� مشروع النظام (القانون) م2010ة والثالث�ن (أبوظ�ي، د�سم�� قّرر ا�جلس األع�� �� دورتھ ا�حادي  

 حال عدم ورود مالحظات عليھ 
ً
املوحد للتفتيش القضائي كنظام (قانون) اس��شادي ملدة أر�ع سنوات تتجدد تلقائيا

 ."ول مجلس التعاون من الدول األعضاء، و�سميتھ "وثيقة ال�و�ت النظام (القانون) املوحد للتفتيش القضائي لد

     
  القضاء املوحد ألعمال ا�خ��ة أمام  وثيقة ال�و�ت للنظام (القانون) .18

) املوافقة ع�� مشروع النظام (القانون) م2010قرر ا�جلس األع�� �� دورتھ ا�حادية والثالث�ن (أبوظ�ي، د�سم��    

 القضاء لدول مجلس التعاون كنظام (ق املوحد ألعمال ا�خ��ة أمام 
ً
انون) اس��شادي ملدة أر�ع سنوات تتجدد تلقائيا

حال عدم ورود مالحظات عليھ من الدول األعضاء، و�سميتھ "وثيقة ال�و�ت النظام (القانون) املوحد ألعمال ا�خ��ة 

 ."أمام القضاء لدول مجلس التعاون 

 
  املوحد ألعوان القضاء لدول مجلس التعاون  وثيقة ال�و�ت للنظام (القانون) .19

) املوافقة ع�� مشروع النظام (القانون) م2010قرر ا�جلس األع�� �� دورتھ ا�حادية والثالث�ن (أبوظ�ي، د�سم��   

 حال عدم ورود مالحظات عليھ من 
ً
املوحد ألعوان القضاء كنظام (قانون) اس��شادي ملدة أر�ع سنوات تتجدد تلقائيا

 ."انون) املوحد ألعوان القضاء لدول مجلس التعاون الدول األعضاء، و�سميتھ "وثيقة ال�و�ت النظام (الق

 
   املوحد لتنفيذ األح�ام القضائية وثيقة ال�و�ت للنظام (القانون) .20

) املوافقة ع�� مشروع النظام (القانون) م2010قّرر ا�جلس األع�� �� دورتھ ا�حادية والثالث�ن (أبوظ�ي، د�سم��    

 املوحد لتنفيذ األح�ام القضائية لدول 
ً
مجلس التعاون كنظام (قانون) اس��شادي ملدة أر�ع سنوات، تتجدد تلقائيا

حال عدم ورود مالحظات عليھ من الدول األعضاء، و�سميتھ "وثيقة ال�و�ت للنظام (القانون) املوحد لتنفيذ األح�ام 

 ."القضائية لدول مجلس التعاون 

 
  ية املعلوماتوثيقة الر�اض للنظام (القانون) املوحد ل�افحة جرائم تقن.21

) املوافقة ع�� النظام (القانون) م2012قرر ا�جلس األع�� �� دورتھ الثالثة والثالث�ن (مملكة البحر�ن، د�سم��   

املوحد مل�افحة جرائم تقنية املعلومات لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) اس��شادي ملدة أر�ع سنوات تتجدد 

 حال عدم ورود مالحظات عليھ 
ً
من الدول األعضاء، و�سميتھ "وثيقة الر�اض للنظام (القانون) املوحد مل�افحة تلقائيا

 ."جرائم تقنية املعلومات لدول مجلس التعاون 
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 حال عدم 
ً
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ورود مالحظات عليھ من الدول األعضاء، و�سميتھ "وثيقة الر�اض للنظام (القانون) املوحد �حاكم األسرة لدول 

 ."مجلس التعاون 

 
  نامة للنظام (القانون) املوحد للسلطة القضائيةوثيقة امل.23

) املوافقة ع�� النظام (القانون) املوحد م2013قرر ا�جلس األع�� �� دورتھ الرا�عة والثالث�ن (ال�و�ت، د�سم��   

 حال عدم ورود 
ً
للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) اس��شادي ملدة أر�ع سنوات يتجدد تلقائيا

الحظات عليھ من الدول األعضاء و�سميتھ "وثيقة املنامة للنظام (القانون) املوحد للسلطة القضائية لدول مجلس م

 ."التعاون 

 
 دليل الضوابط واآلليات التنفيذية ملمارسة مهنة ا�حاماة للمواطن�ن.24

    قّرر أ�حاب املعا�� وزراء العدل �� اجتماعهم الثالث والعشر�ن اعتماد دليل الضوابط واآلليات التنفيذية ملمارسة         

مهنة ا�حاماة ملواط�ي دول ا�جلس كدليل اس��شادي، ع�� أن تقوم الدول األعضاء بموافاة األمانة العامة بالعقبات 

 .واآللياتال�ي تواجهها خالل تطبيقها لتلك الضوابط 

 
 الدليل االرشادي النموذ�� للتعليم القانو�ي املستمر للمحام�ن.25

ويشتمل الدليل ع�� سبع مواد، تضمنت �عار�ف للمحامي وللتعليم القانو�ي املستمر، وللسلطة ا�ختصة املسؤولة                  

م برامج التعليم القانو�ي املستمر، عن ال��خيص ملزاولة مهنة ا�حاماة، وللمؤسسة التدر�بية ال�ي تقوم بتنظي

الدليل بأن يطبق  يق�ىيكما  .وللساعات املعتمدة ال�ي يحصل عل��ا ا�حامي وال�ي �عت�� من التعليم القانون املستمر

التعليم القانو�ي املستمر ع�� جميع ا�حام�ن بدول ا�جلس، وع�� عدد الساعات ال�ي يجب ع�� ا�حامي االل��ام ��ا، 

وما يجب ع�� ا�حامي حضوره من دورات تدر�بية قانونية . باإلضافة إ�� ذلك، حدد الدليل كيفية تحقق السلطة 

ات التعليم القانو�ي املستمر، و�أنھ و�� حال عدم ال��ام ا�حامي بذلك التعليم فإن ا�ختصة من اتباع ا�حامي ملتطلب

 .ذلك �عد مخالفة ملتطلبات وواجبات املهنة
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 حماية الن�اهة وم�افحة الفساد

  

 الستكمال روافد العمل املش��ك من خالل تفعيل التعاون ب�ن األجهزة املعنية بحماية الن�اهة وم�افحة الفساد بدول 
ً
سعيا

 مع مجاالت التعاون األخرى، صدر 
ً
مجلس التعاون، وايجاد قنوات إتصال بي��ا لتبادل املعلومات وا�خ��ات والتجارب إ�ساقا

، باملوافقة ع�� إ�شاء �جنة لرؤساء األجهزة م2013يونيو  2ا�عة والعشر�ن �عد املائة، �� قرار ا�جلس الوزاري �� دورتھ الس

 .املسؤولة عن حماية الن�اهة وم�افحة الفساد بدول مجلس التعاون ع�� غرار ال�جان الوزار�ة العاملة �� اطار ا�جلس

 : وفرت حول مؤشرات الهدف السادس عشرم�خص ألهم اإلحصاءات ال�ي ت

�� الفئة �خصا  60ذكرا وسبع إناث، م��م   46بواقع  م2015حالة عام  53بلغ عدد �حايا القتل عمدا �� مملكة البحر�ن 

و�� اململكة العر�ية السعودية عمدا.  أما �� دولة قطر فلم يبلغ عن أية حالة قتل إناث).   6ذكرا و  39سنة ( 60 – 15العمر�ة 

أع�� �عدة أضعاف ب�ن الذ�ور مقارنة  �م�حوظ �� معدالت القتل عمدا ب�ن الذ�ور واالناث، و�فتش�� البيانات إ�� وجود تباين 

سنة فأك�� وال�ي تتقلص ف��ا الفجوة ب�ن ا�جنس�ن مقارنة مع الفئات األخرى.  ففي الفئة  55مع االناث باستثناء الفئة العمر�ة 

قتل ل�ل مائة ألف �سمة من الذ�ور �� هذه الفئة �� ح�ن بلغت سنة بلغ املعدل ب�ن الذ�ور نصف حالة  18العمر�ة أقل من 

سنة حيث بلغت  24 – 19حالة ل�ل مائة ألف أن�ى �� هذه الفئة العمر�ة.  وارتفعت النسبة �ش�ل كب�� �� الفئة العمر�ة  0.1

�� نفس الفئة العمر�ة، و�لغت  حالة قل ب�ن االناث 0.3حالة ل�ل مائة ألف ذكر �� نفس الفئة العمر�ة مقابل  4.7ب�ن الذ�ور 

حالة قتل  0.4سنة ل�ل مائة ألف ذكر �� نفس العمر�ة و�لغت  30 – 25حالة قتل ب�ن الذ�ور �� الفئة العمر�ة  4.4النسبة 

سنة فقد بلغ معدل القتل عمدا ب�ن  36 – 31عمدا ب�ن االناث �� نفس الفئة العمية ل�ل مائة ألف أن�ى، أما �� الفئة العمر�ة 

سنة بلغ معدل  42 – 37حالة، و�� الفئة العمر�ة  0.5حالة ولالناث  3.1الذ�ور ل�ل مائة ألف ذكر �� نفس الفئة العمر�ة 

 48 – 43حالة. و�� الفئة العمر�ة  0.6حالة قتل ل�ل مائة ألف ذكر �� نفس الفئة العمر�ة ولالناث  1.8القتل عمدا ب�ن الذ�ور 

حالة، و�� الفئة  0.6حالة ل�ل مائة ألف ذكر �� نفس الفئة العمر�ة و��ن االناث  1.6الذ�ور سنة بلغ معدل القتل عمدا ب�ن 

بلغ حالة ل�ل مائة ألف أن�ى.  0.2حالة ل�ل مائة ألف ذكر و 1.8سنة بلغ معدل القتل عمدا ب�ن الذ�ور ��  54 – 49العمر�ة 

أن�ى، وموزع�ن حسب الفئات العمر�ة بواقع  53ذكرا و 36�م ، م�م2017عام  حالة 89 حايا القتل عمدا �� دولة ال�و�تعدد �

 غ�� حدث. 74حدثا و  15

�خصا �عرضوا للعنف البد�ي عام  1,574و�شأن بيانات العنف بمختلف أش�الھ، فقد أفادت بيانات مملكة البحر�ن بأن 

% من الس�ان 02. بأن م2016فتش�� البيانات لعام سلطنة عمان  ��خصا �عرضوا للعنف ا�جن�ىي، أما � 222و  م2015

%، 0.03%، والعنف النف�ىي 0.05لغت �سبة من �عرضوا للعنف البد�ي ب م2016 و�� دولة ال�و�ت �� عام  بد�ي.لعنف �عرضوا 

   %.0.02والعنف ا�جن�ىي 
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حالة  146الذ�ور وحالة ب�ن  25حالة �� مملكة البحر�ن موزعة بواقع  171و�� مجال �حايا التجار �� البشر فقد تم توثيق 

أن�ى،  97ذكرا و 21حالة م��ا  118سنة فأك�� بواقع  25ب�ن االناث.  و�الحظ أن أك�� عدد من ا�حاالت �ان �� الفئة العمر�ة 

سنة فقد بلغ عدد ا�حاالت  24 – 15حاالت جميعها إناث، أما �� الفئة العمر�ة  6سنة فأقل بواقع  15وأقلها �� الفئة العمر�ة 

أن�ى، موزع�ن  14ذكرا و  13، م��م م2017حالة اتجار بالبشر عام  27و�� دولة ال�و�ت �جلت  أن�ى. 43ذ�ور و 4م��ا حالة  47

 غ�� حدث. 20أحداث و 7حسب العمر بواقع 

 

 29و  18الشابات والشبان الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن العنف ا�جن�ىي ب�ن وحول املؤشرات املتعلقة باالحتجاز دون محاكمة و 

�عرضوا لعنف جن�ىي  غ�� مواطن�ن 4مواطن�ن و  10حالة �� مملكة البحر�ن من بي��م  14توثيق  م2016فقد تم �� عام  سنة

وحول .  م2016حالة �� مملكة البحر�ن عام  18,077غ�� ا�ح�وم عل��م ن �عدد ا�حتجز ، و�لغ قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة

أو طلب م��م أولئك املوظفون العموميون دفع رشوة فقد  م2015دفعوا رشوة ملموظف�ن عمومي�ن خالل عام اد الذين أعد

، بينما لم تتوفر بيانات حول با�� الدول م2015توفرت بيانات من دولة قطر وال�ي أفادت بأنھ لم ��جل أية حالة خالل عام 

 90عنف جن�ىي قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة غ عدد الذين �عرضوا لو�� دولة ال�و�ت بل األعضاء �� مجلس التعاون ا�خلي��.

 1083مواطنا و  371م��م  م2017�خصا عام  1,454حبوس�ن احتياطيا ، و�لغ عدد ا�غ�� مواطن 58مواطنا و 32حالة م��م 

 غ�� مواطن.

بلغت �سبة املنشآت الذين اتصلوا مرة واحدة ع�� األقل بموظف�ن عمومي�ن، ودفعوا رشوة ملموظف�ن عمومي�ن، أو طلب م��م 

 املاضية عام 
ً
حالة، ولم تتوفر  13�� دولة ال�و�ت  م2017أولئك املوظفون العموميون دفع رشوة، خالل اإلث�ي عشر شهرا

 بيانات حول الدول األعضاء األخرى �� ا�جلس.

وحول املؤشر ا�خاص بتوزيع النفقات ا�ح�ومية األولية كنسبة من املوازنة األصلية املعتمدة بحسب القطاع فقد توفرت 

ودولة ال�و�ت ألر�عة أعوام ابتداء من العام  م2016 عامواململكة العر�ية السعودية لل م2015بيانات من مملكة البحر�ن  لعام 

% من املوزانة ع�� قطاع خدمات اإلدارة العامة 16.7.  ففي مملكة البحر�ن تم انفاق م2015/2016وح�ى  م2012/2013

ة % ع�� قطاع الشئون االقتصادي12.5ع�� قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة و  14.0% ع�� قطاع الدفاع و 17.6و

% 1.8% ع�� قطاع ال�حة و10.0% ع�� قطاع اإلس�ان ومرافق ا�جتمع و 0.5% ع�� حماية البيئة و0.2والبنية التحتية و 

و�� اململكة العر�ية % ع�� قطاع ا�حماية االجتماعية.  12.2% ع�� قطاع التعليم و 12.4ع�� قطاع الشباب والثقافة واإلعالم و 

% 7.0% من موازنة قطاع اإلدارة العامة و12.0ة من املوازنات ا�خصصة بحسب القطاع: انفاق النسب التالي السعودية تم

% 07.قطاع ا�خدمات البلدية و من% 16.0قطاع األمن واملناطق اإلدار�ة و  من موازنة% 0.4 و القطاع العسكري  من موازنة 

قطاع  من% 025.قطاع املوارد االقتصادية و  من% 020.قطاع ال�حة والتنمية االجتماعية و  من% 024.قطاع التعليم و من 
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% ع�� وحدة ال��امج العامة، حيث يالحظ أن ما تم انفاقھ يتجاوز ما �ان مخططا لھ عند 48.0 ، والتجه��ات األساسية والنقل

 .إعداد املوازنة العامة

 

 وفقا للتصنيف االقتصادي والوظيفي لإلنفاق ا�ح�ومي �� دولة ال�و�ت�ان توزيع النفقات ا�ح�ومية  م2015/2016�� العام 
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و�� مجال ��جيل األطفال دون سن ا�خامسة لدى سلطة مدنية، فتش�� البيانات املتوفرة من �ل من مملكة البحر�ن وسلطنة 

نفس النسبة لدى با�� الدول األعضاء �� مجلس  املؤكد أنومن ) يتم ��جيلهم، 100%بأن جميع األطفال ( ودولة ال�و�ت عمان

وحول مدى توفر مؤسسات وطنية مستقلة  �حقوق اإل�سان ال��اما بمبادئ �� ال�ي لم يتوفر حولها بيانات. التعاون ا�خلي

لم يتوفر بوجود مثل هذه املؤسسات، و ودولة ال�و�ت سلطنة عمان ودولة قطر مملكة البحر�ن و باريس فقد أفادت �ل من 

معلومات حول با�� الدول، أي أن عدم اإلشارة ا�� توفر مثل هذه املؤسسات �� تلك الدول ال �ع�ي أ��ا غ�� موجودة ولكن لم 

 يتوفر معلومات حولها.
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 املستدامة �عز�ز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية - 17الهدف 

Goal - 17 Strengthen the means of implementation and 
revitalize the global partnership for sustainable development

من أجل جدول تنمية مستدامة ناجح هذا يتطلب عمل شرا�ات ب�ن ا�ح�ومات والقطاع ا�خاص وا�جتمع املد�ي. وهذه 

ب�ى ع�� قواعد وقيم ورؤ�ة مش�� 
ُ
كة وأهداف مش��كة تضع الناس وال�وكب �� قلب هذه ا�جهود. وجميعها الشرا�ات الشاملة ت

ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة الطاقة ا�حِدثة   .متطلبات ع�� الصعد العاملية واإلقليمية والُقطر�ة وا�حلية

للتحول ال�امنة �� تر�ليونات الدوالرات من موارد القطاع ا�خاص، وإعادة توجيھ تلك الطاقة وإطالق العنان لها من أجل 

ر األجن�ي املباشر، إ�� تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وثمة حاجة إ�� توجيھ استثمارات طو�لة أجل، بما �� ذلك االستثما

قطاعات ذات أهمية حاسمة، وخاصة �� البلدان النامية. و�شمل هذه القطاعات الطاقة املستدامة والهيا�ل األساسية 

 والنقل، عالوة ع�� تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

تحقيق  إ��الهادفة  الدو�� ا�جتمعود جه املنصرمة �� األر�عة العقود  خاللأسهمت دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

واالستثمار�ة الثنائية التجار�ة  االتفاقيات �� ا�جاالتالعديد من  إ��انضاممها  ��التنمية. وقد تجسد ذلك  �� العاملية الشراكة

دول ا�خليج العر�يــة دول مجلــس التعاون ل إ�� انضمامهذا الصدد  ��سواء العر�ية م��ا أو الدولية. ويشار واملتعددة األطراف 

مــن  أك��بتوقيع  ا�جلسقامت دول  كما. الك��ى ، واتفاقية منطقة التجارة ا�حرة العر�يــة العامليةاتفاقية منظمة التجارة  إ��

ا�جلس باملشاركة الفاعلة  كذلك، قامت دول  االزدواج الضر��ي و��جيع االستثمار.مجال ا�حد من  �� ثنائياتفاقية �عاون  400

وقد أســهمت دول والشراكة ف��ا، واستضافت �عضها.  ذات الصلة بالتنمية الدولية  �� كث�� من املؤتمرات واملنتديات العاملية

حة، عن طر�ق تبن��ا لنظم مالية وتجار�ة منفت العامليةلتعز�ز التنمية  الدو��النشــاط  ��مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

الصادرة االستثمارات األجنبية املباشرة . كذلك، ارتفعت )%(100ا�خلي�� من  لالقتصادالتجاري  االنفتاحدرجة  اق��بتحيث 

 عن طر�ق تقديماألقل نموا ا�خاصة للدول  االحتياجاتمواجهة  ��أسهمت و من دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية، 

،  التنمو�ة للدول  املساعدات والعونات
ً
 الفق��ة.   الدول  وال سيماالنامية أيضا

 )ttps://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1875املصدر: (
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 اإلنجازات �� مجال الهدف السا�ع عشر

الضرائب ع�� الدخل واألر�اح وامل�اسب الرأسمالية من  م2016بلغت قيمة اإليرادات �� اململكة العر�ية السعودية عام 

 29,493والضرائب ع�� امللكية والضرائب ع�� السلع وا�خدمات والضرائب ع�� التجارة واملعامالت الدولية والضرائب األخرى 

مليون  38,787، وم2014مليون دوالر عام  36,924، وم2013مليون دوالر عام  34,984، وم2012مليون دوالر أمر��ي عام 

مليون دوالر  735,975مبيعات السلع وا�خدمات ، وقيمة اإليرادات من م2016مليون دوالر عام  38,885، وم2015دوالر عام 

.  وتراوحت �سبة الغرامات م2016مليون دوالر عام  646,438، وم2013مليون دوالر عام  746,647، وم2012أمر��ي عام 

و�لغت �سبة ت�اليف خدمات الدين من إجما�� صادرات السلع  .م2016% عام 6.0و  م2012% عام 4.0وا�جزاءات ب�ن 

، م2015% عام 17.0، و م2014% عام 3.0، وم2013% عام 4.0، وم2012% عام 6.0وا�خدمات �� اململكة العر�ية السعودية 

بلغت مجموع اإليرادات ا�ح�ومية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��  م2017.  و�� دولة ال�و�ت �� عام م2016% عام 43.0و 

% إيرادات غ�� نفطية).، و�لغت �سبة امل��انية ا�حلية املمولة من الضرائب ا�حلية 4.3% إيرادات نفطية و 35.2% م��ا (39.5

% عام 1.1، و م2013ام % ع0.9، و م2012%عام 0.8، حيث بلغت م2016 – 2012% و�� أع�� �سبة خالل الف��ة 2.4

 . م2015% عام 1.9، وم2014

تحو�الت مليون ر�ال عما�ي، و�لغ حجم   7391.1حوا��  م2016 و�� سلطنة عمان بلغ اجما�� االستثمار األجن�ي املباشر عام

راوحت ف��ا ب�ن و�� أع�� بكث�� من السنوات السابقة ال�ي ت م2015% عام 16.05كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��  العامل�ن

ت�اليف خدمة الدين كنسبة من صادرات بلغت �� اململكة العر�ية السعودية .  وم2014% عام 12.97و  م2010% عام 10.02

 م2014و  م2013% عامي 3% و 4ثم انخفضت ا��  م2012% عام 6�� ح�ن بلغت  م2015% عام 17حوا��  السلع وا�خدمات

(فقط االستثمار  مجموع إيرادات الدولةكنسبة من  �� ا�خارجو�� دولة ال�و�ت بلغت قيمة االستثمار املباشر  ع�� التوا��. 

، فيما بلغت النسبة م2016% عام 10.3) ألن دولة ال�و�ت دولة مانحة وغ�� مستقبلة للمساعدات االنمائية�� ا�خارج  املباشر

  .م2015% عام 9.8في ح�ن بلغت مم2014% عام 11.2و   م2013% عام 14.8، وارتفعت إ�� م2012% عام 6.0

% خالل الف��ة 6.0% و 4.0تراوح حجم التحو�الت املالية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� اململكة العر�ية السعودية ب�ن 

، �� بارتفعت من م2015 – 2010، و�� سلطنة عمان �ان هناك ارتفاع م�حوظ �� النسبة خالل الف��ة م2016 – 2012

، م2016و  م2012. وأيضا �� دولة ال�و�ت طرأ ارتفاع �� النسبة ب�ن عامي م2015% عام 16.05لتصل إ��  م2010% عام 10.02

 .م2016% عام 13.6إ��  م2012% عام 8.8حيث ارتفعت النسبة من 

ودولة ال�و�ت ن سلطنة عمان ودولة قطر و�� مجال اعتماد أنظمة لت�جيع االستثمار ألقل البلدان نموا، فقد أفادت �ل م

  بوجود مثل هذه األنظمة، ولم تتوفر معلمومات حول با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون ا�خلي��.
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% عام 1.1، و م2013ام % ع0.9، و م2012%عام 0.8، حيث بلغت م2016 – 2012% و�� أع�� �سبة خالل الف��ة 2.4

 . م2015% عام 1.9، وم2014

تحو�الت مليون ر�ال عما�ي، و�لغ حجم   7391.1حوا��  م2016 و�� سلطنة عمان بلغ اجما�� االستثمار األجن�ي املباشر عام

راوحت ف��ا ب�ن و�� أع�� بكث�� من السنوات السابقة ال�ي ت م2015% عام 16.05كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��  العامل�ن

ت�اليف خدمة الدين كنسبة من صادرات بلغت �� اململكة العر�ية السعودية .  وم2014% عام 12.97و  م2010% عام 10.02

 م2014و  م2013% عامي 3% و 4ثم انخفضت ا��  م2012% عام 6�� ح�ن بلغت  م2015% عام 17حوا��  السلع وا�خدمات

(فقط االستثمار  مجموع إيرادات الدولةكنسبة من  �� ا�خارجو�� دولة ال�و�ت بلغت قيمة االستثمار املباشر  ع�� التوا��. 

، فيما بلغت النسبة م2016% عام 10.3) ألن دولة ال�و�ت دولة مانحة وغ�� مستقبلة للمساعدات االنمائية�� ا�خارج  املباشر

  .م2015% عام 9.8في ح�ن بلغت مم2014% عام 11.2و   م2013% عام 14.8، وارتفعت إ�� م2012% عام 6.0

% خالل الف��ة 6.0% و 4.0تراوح حجم التحو�الت املالية كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� اململكة العر�ية السعودية ب�ن 

، �� بارتفعت من م2015 – 2010، و�� سلطنة عمان �ان هناك ارتفاع م�حوظ �� النسبة خالل الف��ة م2016 – 2012

، م2016و  م2012. وأيضا �� دولة ال�و�ت طرأ ارتفاع �� النسبة ب�ن عامي م2015% عام 16.05لتصل إ��  م2010% عام 10.02

 .م2016% عام 13.6إ��  م2012% عام 8.8حيث ارتفعت النسبة من 

ودولة ال�و�ت ن سلطنة عمان ودولة قطر و�� مجال اعتماد أنظمة لت�جيع االستثمار ألقل البلدان نموا، فقد أفادت �ل م

  بوجود مثل هذه األنظمة، ولم تتوفر معلمومات حول با�� الدول األعضاء �� مجلس التعاون ا�خلي��.
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مش���ا  33,680كما ي��:   م2016عدد االش��ا�ات �� اململكة العر�ية السعودية �� االن��نت السل�ي ذي النطاق العر�ض عام  بلغ

 1,759,411و   Mbps to 10 Mbps 2مش���ا �� النطاق ذي السرعة  515,587و  kbps to 2 Mbps 256�� النطاق ذي السرعة 

 6,438كما ي��:  م2017.  و�� سلطنة عمان ف�انت االش��ا�ات عام Mbps to 100 Mbps 10مش���ا �� النطاق ذي السرعة 

و   Mbps to 10 Mbps 2مش���ا �� النطاق ذي السرعة  291,291و  kbps to 2 Mbps 256مش���ا �� النطاق ذي السرعة 

من  100ل�ل   م2016و�� دولة قطر بلغت عدد االش��ا�ات عام  .   Mbps 10أك�� من   مش���ا �� النطاق ذي السرعة 51,197

 10اقل من  -ميغابايت   2��اك، و�� النظاق اش 0.6ميغابايت �� الثانية  2أقل من  –كيلو بايت  256الس�ان �� نطاق السرعة 

 9.9اش��اك، و�لغ اجما�� االش��ا�ات  8.8ميغابابت وأك�� �� الثانية  10اش��اك، و�� نطاق السرعة  0.5ميغابايت �� الثانية 

كما   م2016�� االن��نت السل�ي ذي النطاق العر�ض عام و�� دولة ال�و�ت بلغ عدد االش��ا�ات  من الس�ان. 100اش��اك ل�ل 

% 0.34، و  Mbps to 10 Mbps 2�� النطاق ذي السرعة  1.53، و  kbps to 2 Mbps 256ذي السرعة   % �� النطاق0.62ي��: 

 ..Mbps – 1 Gbps 10% �� النطاق ذي السرعة  2.49، وMbps to 100 Mbps 10�� النطاق ذي السرعة 

اململكة  �� %75.6، و م2016% عام 90.6دولة االمارت العر�ية املتحدة  �سبة األفراد الذين �ستخدمون االن��نت ��و�لغت 

بالشـــخص الـــذي اســـتخدم اإلن��نت  -حســـب هـــذه الدراســـة  -حيث �عـــرف مســـتخدم اإلن��نـــت ( م2016العر�ية السعودية عام 

% �� دولة 73.4% �� سلطنة عمان و 73.6، و)عام) 65 - 12ل األشـــهر الســـتة املاضية (الفئة العمر�ة مرة واحدة ع�� األقل خال

 .م2017% عام 78.0و�� دولة ال�و�ت بلغت النسبة  .م2015قطر عام 

و�شأن املبالغ املرصودة للبلدان النامية للمساعدة املالية والفنية (بوسائل �شمل التعاون ب�ن الشمال وا�جنوب والتعاون فيما 

، �� م2016دوالر عام مليار  6.1ب�ن بلدان ا�جنوب والتعاون الثال�ي)  فقد أفادت دولة االمارات العر�ية املتحدة بأ��ا رصدت 

 .م2014مليار ر�ال قطري عام  7.72ح�ن أن دولة قطر رصدت 
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 :مصادر البيانات

 تم االعتماد �� إعداد هذا التقر�ر ع�� األجهزة اإلحصائية الوطنية �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

 الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة

هيئة المعلومات
والحكومة اإللكترونية 
مملكة البحرين

الهيئة العامة لإلحصاء
المملكة العربية السعودية

 المركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات
سلطنة عمان

 وزارة التخطيط التنموي
واإلحصاء
دولة قطر

اإلدارة المركزية لإلحصاء
دولة الكويت

Federal Competitiveness 

and Statistics Authority
State of United Arab Emirates

 Information & 
eGoverment Authority 

Kingdom of Bahrain

General Authority for Statistics
Kingdom of Saudi Arabia

National Center for Statistics and 
Information.

Sultanate of Oman

Ministry of Development 
Planning and Statistics

State of Qatar

Central Statistical Bureau
State of Kuwait

http://www.fcsa.gov.ae

http://www.cio.gov.bh

http://www.stats.gov.sa

http://www.qsa.gov.qa

http://www.ncsi.gov.om

http://www.csb.gov.kw
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