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متهيد

يساهم حتليل الفجوات بني املرأة والرجل يف عملية التخطيط للنوع االجتماعي بشكل يعكس كفاءة استخدام املوارد
املتاحة بكافة أنواعها سواء مادية أو بشرية أو مالية .فمن األهمية القيام بالعملية التخطيطية بصوره دقيقة استناداً إىل
املؤشرات اليت تعكس النوع االجتماعي بهدف حتديد املشكالت واألوضاع الراهنة من جهة ،ودور تلك املؤشرات اهلام يف
رصد وتقييم األداء للخطط املرسومة من جهة أخرى .
من هذا املنطلق كان لزاما أن تصل اإلحصاءات الرمسية إىل صانعي ومتخذي القرار يف احلكومة واىل الباحثني
واملختصني واملستخدمني بشكل عام من اجل املساهمة يف حتقيق التنمية .لذا بادر اجلهاز املركزي لإلحصاء يف إعداد
دليل إرشادي موحد للتعاريف واملفاهيم اخلاصة بالنوع االجتماعي وطرائق احتساب املؤشرات اإلحصائية بهدف تطوير
النظام اإلحصائي يف العراق ودمج إحصاءات النوع االجتماعي يف اإلحصاءات الرمسية.

ال بد أو ً
ال أن حتقق اإلحصاءات الرمسية املواصفات اآلتية:

• تلبية احتياجات احلكومة واحتياجات الباحثني واملخططني واملستخدمني ،وان تأخذ باالعتبار رأي املستفيدين من اجل
ضمان توفري اإلحصاءات ذات الصلة باالحتياجات حيث إن السياسات اإلحصائية وتطويرها جيب أن يستند إىل احلوار
مع املستخدمني.
• التشاور مع منتجي البيانات واملستخدمني من اجل حتديد اإلحصاءات الشاملة اليت تعترب من األولويات واليت تعطي
صورة عن الوضع االجتماعي واالقتصادي يف الوقت الراهن وتوقعات اجتاهات اإلحصاءات يف املستقبل.

مفهوم النوع االجتماعي :

 .1هو تصور األدوار و العالقات االجتماعية و القيم اليت حيددها اجملتمع لكل من اجلنسني (املرأة و الرجل) و النابعة من
الثقافة و الدين و التقاليد و املعايري االجتماعية و احلاجات االقتصادية.
 .2تتغري النظرة إليه مع تغيري الزمان و املكان ،و ال حيددها أي معيار بيولوجي ثابت .
 .3يفسر الفرق بني الرجل و املرأة من حيث األحوال و الظروف و االستفادة من املوارد و التحكم بها .

ما هو الفرق بني اجلنس و النوع االجتماعي ؟
اجلنس

النوع االجتماعي

الفرق البيولوجي الطبيعي بني املرأة والرجل

الفرق بني األدوار اليت يقوم بها كل من املرأة والرجل

يولد مع اإلنسان

ال يولد مع اإلنسان

ال ميكن تغيريه

ميكن تغيريه

وجد ألداء وظائف طبيعية

يتكون من عالقات اجتماعية

على املستوى العاملي مت اختاذ العديد من املبادرات و األنشطة املتعلقة بالتنمية بني اجلنسني :
 .1األطر الدولية مثل األهداف اإلمنائية لأللفية  ،و املؤمتر العاملي الرابع املعنى باملرأة (بكني  )1995سيداو.
 .2قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة .
 .3التقارير و المنشورات اإلحصائية .
 .4برامج إحصاءات النوع االجتماعي العالمي .
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ملاذا حنتاج إىل إحصاءات النوع االجتماعي
 .1لرفع مستوى الوعي عند اجلمهور عن قضايا النوع االجتماعي .
 .2لتامني أساس حقيقي بغية وضع السياسة العامة القائمة على األدلة لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل .
 .3لرصد وتقييم عملية التغيري .
 .4للمساعدة يف التخلص من األمناط اجلامدة القائمة على اجلنس.

س /ما الذي يستهدفه النوع االجتماعي ؟

ج /سابقا كانت منظمات اجملتمع املدني أو حقوق اإلنسان أو املنظمات النسوية تدعو إىل اإلنصاف حبق املرأة أو ضمان
حياتها باملساواة و باحلقوق و الواجبات إال أن ذلك النهج قد تطور كثرياً ليتجه حنو حتقيق تغيريات جذرية من صميم
اجملتمع نفسه الذي و َلد الفوارق بني املرأة و الرجل بسبب عادات و تقاليد تفرض نفسها مع كل متغري يطرأ على حياة
الناس أي إن هذا املفهوم انطلق من جذور املشكلة ليعاجلها أو حياول على األقل أن يقف حائال دون امتدادها و تداوهلا بني
املسلمة وعلى سبيل املثال ال احلصر  ،نستعرض األمور اآلتية :
الناس وكأنها تصري من األمور َ
• بدأ مفهوم النوع االجتماعي من النواة اليت تشكل اجملتمع (األسرة) ليزيد من وعي اآلباء و األمهات بضرورة تكافؤ
الفرص يف الرتبية أو االمتيازات لألوالد الذكور و اإلناث و إشاعة روح العدل و االحرتام بني االثنني .
• يسلط مفهوم النوع االجتماعي الضوء على القوانني أو التشريعات اليت حتكم اجملتمع و تقيمها بالشكل الذي يضمن
االبتعاد عن كل ما يرسخ مفاهيم التفرقة و التمييز بني اجلنسني .
• التشجيع على اخنراط املرأة يف احلياة االقتصادية و االجتماعية و توليها األدوار الريادية و مشاركتها باملسؤولية يف
االزدهار و حتمل عبء العمل من اجل التنمية .
• تصحح بعض املفاهيم اخلاطئة بنشر الوعي و الثقافة الصحية و النفسية و اجلسدية و مناهضة مجيع أنواع التعسف
و العنف الذي تتعرض له النساء .
• الدعوة إىل محاية حقوق املرأة من مصادرة حقها يف االحتياجات التنموية و فتح السبل أمامها للمطالبة بتوفري
اخلدمات اليت تساعدها على العيش حبياة كرمية رغيدة ال ينقصها شيء أو إن حيرمها اجملتمع بعاداته و تقاليده ما
هو حق هلا ،و يكون لصاحل الرجل على حساب تلك املرأة .

س /إذا مل يكن هناك (( النوع االجتماعي )) فما هو نوع الضرر ؟

ج /كافة األديان السماوية تنادي بالعدل و املساواة و إيتاء كل ذي حق حقه ،وال يبخس الناس أشياؤهم .لكن واقع
احلياة املادية و العملية أضرت كثريا بتلك الشرائع و املوازين املنصفة فراحت تكيل األوزان بأهوائها و تعيد الفوارق على
أساس الدين أو الطبقة أو العرق أو اللون أو اجلنس .
مثال يتعمد صاحب شركة أو مصنع أن يستقطب أيدي عاملة من النساء و ذلك بسبب قبوهلن بأجر زهيد مقابل ساعات
طويلة يف العمل غري مكرتث بإعطاء اجر قليل وهو بذلك يعرف عدم استطاعتهن ترك العمل حلاجتهن إليه و يستغل
بذلك ضعفهن و ظرفهن اخلاص  .فمن حيمي حق املرأة باألجور و الرواتب ؟
مثال أخر  ،يف احلروب و الصراعات املسلحة كثريا ما تتضرر املرأة واألطفال و ذلك لوهنها وقلة حيلتها  ،ولكن مع ذلك
يصبح لزاما عليها أن تداوي و تطبخ الطعام و تشايف اجلرحى (كما حصل يف حرب فيتنام أو غريها) لكن ما أن تضع
احلرب أوزارها حتى تتسارع الصيحات بأن املرأة مكانها هو البيت و إعداد الطعام و تربية األطفال ،متناسني بذلك الدور
حتملها املسؤولية .فلماذا ال نعطي للمرأة الدور يف حياة السلم بعد إن أثبتت جدارتها يف
الذي أدته يف ظروف احلرب و َ
احلرب ؟
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أدوار و مسؤوليات النوع االجتماعي :
• الدور اإلنتاجي  :يقوم الرجال و النساء بالعمل اإلنتاجي ولكن ال يتم إعطاء األجور للنساء يف نفس األعمال اليت يقوم
بها الرجال ،أي مثل القيمة املعطاة إلعمال الرجال اإلنتاجية .
• الدور اإلجنابي  :يشمل العناية باألطفال ورعاية شؤون البيت ويضم أعمال الطهي والغسل والتنظيف والرضاعة
ومحل األطفال و تربيتهم .
• الدور التنظيمي  :يشمل األعمال اليت جتري عادة يف اجملال العام و يضم األنشطة الثقافية و االجتماعية و يؤدي إىل
مكانة اكرب يف اجملتمع  .الرجال خيتصون بنفوذ اكرب على صعيد صنع القرار يف اجملتمعات .
الدور اجملتمعي والسياسي  :تعترب املرأة قادرة على املشاركة يف احلياة العامة من خالل املشاركة يف العمل العام ويف
مؤسسات اجملتمع التنفيذية والتشريعية والتعليمية واالقتصادية.

مفاهيم النوع اإلجتماعي:
التنمية  :مصطلح واسع وشامل حمبب إىل النفس عند مساعه أو العمل على تأكيده فبعد أن حتول مفهوم نهج ( املرأة
يف اجملتمع ) وهو نهج يركز حصرا على املرأة وتأثري سياسات االقتصاد إىل نهج ( النوع االجتماعي يف التنمية ) وهو نهج
يتناول العالقة بني األدوار االقتصادية واالجتماعية للمرأة والرجل يف خمتلف ميادين احلياة  ،بدء يأخذ مفهوم التنمية
احلديثة َمركبات وعناصر جديدة تتمثل يف تقارب النظرة العامة ملبادئ حقوق اإلنسان االجتماعية والسياسية .
التنمية ضرورة واجبه تفرضها شروط احلياة املتجددة تسعى إليها احلكومات والسياسات لرقي شعوبها سواء عرب
اخلطط واالسرتاتيجيات التنموية أو من خالل االتفاقيات وااللتزامات الدولية ( مثل األهداف اإلمنائية لأللفية ) لذلك
فان التنمية هلا أكثر من منفذ شرعي يغطي دوران عجلتها حنو االزدهار والتقدم .
أما النوع االجتماعي فقد تدرج عرب اتفاقيات دولية سابقة متعددة  ،كان من أهمها وأبرزها املؤمتر العاملي الرابع املعين
باملرأة الذي عقد يف بكني يف أيلول  1995حبضور  189بلد  ،حيث متخض عنه ما يعرف بــ ( إعالن بكني ) الذي يعترب
منهاج عمل مينح احلكومات والية ش املة ومهمة لكي تضمن معاجلة فعلية ملسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 ،وبهذا اتسم عمل النوع االجتماعي بالشرعية الدولية .
البناء اإلجتماعي للنوع اإلجتماعي  :يشري اىل كيفية قيام اجملتمع بتقييم وختصيص الواجبات واالدوار واملسؤوليات
للنساء والرجال والبنات واألوالد.
عالقات النوع اإلجتماعي  :تشري اىل العالقة اإلجتماعية بني الرجال والنساء ضمن وقت ومكان حمددين  ،وتعمل هذه
العالقات اإلجتماعية على تفسري االختالفات يف عالقات السلطة بني األجناس.
تنميط النوع اإلجتماعي  :القوالب النمطية هي جمموعات هيكلية للمعتقدات حول السمات والسلوكيات واألدوار
الشخصية جملموعة حمددة  .ويكون تنميط النوع اإلجتماعي متحيزاً ومبالغاً فيه كثرياً للنساء والرجال املستخدم
بشكل متكرر يف احلياة اليومية .
تقسيم عمل النوع اإلجتماعي  :يرتبط بأنواع خمتلفة من العمل اليت يقوم بها الرجال والنساء نتيجة لألمناط املقبولة
والعالقات اإلجتماعية اخلاصة بهم للعمل داخل سياق معني .
مساواة النوع اإلجتماعي  :هي عدم وجود التمييز القائم على أساس جنس الشخص بالنسبة للسلطة والفرص وختصيص
املوارد أو املنافع واحلصول على اخلدمات  .فهي بالتالي  ،تقييم املساواة من قبل اجملتمع لكل من أوجه التشابه واالختالف
بني الرجال والنساء  ،واألدوار املختلفة اليت يقومون بتقدميها .
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حتليل النوع اإلجتماعي  :هو عملية دراسة األدوار واملسؤوليات أو أي حالة أخرى متعلقة بالنساء والرجال  ،األوالد
والبنات بهدف حتديد الثغرات  ,واملخاوف املثارة ومعاجلتها والتحقيق فيها وحتديد االحتياجات اخلاصة للبنات واألوالد
والنساء والرجال من أجل وضع وتنفيذ السياسات والربامج .
قضايا النوع اإلجتماعي  :تشكل هذه النقطة من عدم مساواة النوع اإلجتماعي  ,من ثم جيب التدخل  .وهي التمييز بالنوع
اإلجتماعي عندما يكون هناك عدم مساواة وعدم وجود عدل يف املعاملة املتبانية للفرد أو جملموعة من الناس وتسمى
قضايا النوع اإلجتماعي أحياناً باهتمامات النوع اإلجتماعي .
مراعاة فوارق النوع اإلجتماعي  :هي القدرة على إدراك فروق وقضايا ومساواة النوع اإلجتماعي احلالية ودجمها يف
اإلسرتاتيجيات واالجراءات .
جتاوب النوع اإلجتماعي  :هو ختطيط وتنفيذ األنشطة اليت تفي بقضايا  /اهتمامات النوع اإلجتماعي املعروفة اليت تعزز
مساواة النوع اإلجتماعي .
تدقيق النوع اإلجتماعي  :يقوم من خالل حتليل النوع اإلجتماعي بالتحقق إذا كان النوع اإلجتماعي موجهاً اىل سياسات
الرؤية وتنفيذ متويل التصميم ومراقبته وتقييمه ألي تدخل تنموي  .ويقوم أيضاً بدراسة تدابري وإجراءات سياسات
التشريعات والقوانني اليت تدير احلياة العامة واخلاصة ( العائلة واألسرة املنزلية  ،اخل ) .

متثل إعالن بكني بــ (  ) 12جمال من جماالت االهتمامات احلامسة للنهوض باملرأة :

 . 1املرأة والفقر  :يكون الفقر بني النساء مرتبطاً بسياسات االقتصاد الكلي والرعاية واالئتمان اليت ال تأخذ وضع املرأة
يف اعتبارها بشكل كاف .
 . 2تعليم املرأة وتدريبها  :ان التعلم مدى احلياة هام عادة بالنسبة اىل النساء أكثر من الرجال الن النساء أكثر
عرضة للرغبة يف العودة اىل التعليم والعمل .
 . 3املرأة والصحة  :تهتم بعض أشكال الرعاية الصحية باملرأة على وجه التحديد  ،مثل موعد الوالدة والرعاية
الصحية اإلجنابية .
 . 4العنف ضد املرأة  :معظم العنف القائم على نوع اجلنس يكون من الرجال على النساء مبا يف ذلك العنف املنزلي
أو العنف اجلنسي أو التحرش اجلنسي يف العمل أو العنف ضد املرأة سبباً ونتيجة لعدم مساواة النوع اإلجتماعي .
 . 5املرأة والنزاع املسلح  :عادة ماتكون املرأة أقل مشاركة من الرجال يف صنع القرار حول حل النزاع .
 . 6املرأة واالقتصاد  :هناك فروق مهمة بني أشكال عمل املؤسسات اليت هلا أهمية خاصة بالنسبة لتحليل النوع
اإلجتماعي مثل الفجوة يف األجور حسب النوع اإلجتماعي .
 .7املرأة يف مواقع السلطة ووضع القرار  :تشمل قضايا النوع اإلجتماعي نسبة النساء املنتخبات يف الربملان ونسبة
النساء الالتي جرى تعيينهن كوزيرات ونسبة النساء يف املناصب العليا والقضاء .
 . 8اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة  :تشمل برامج ووزارات احلكومة وتطوير قاعدة األدلة لتقييم السياسة العامة من
قبل اإلحصاءات املصنفة حسب النوع اإلجتماعي .
 . 9حقوق اإلنسان  :لدى مفهوم حقوق االنسان أهمية خاصة يف وضع حتليالت السياسات الالزمة للقضاء على العنف
ضد املرأة  ،اليت مت تصويرها باعتبارها انتهاكاً حلقوق االنسان اخلاصة باملرأة .
 . 10املرأة ووسائط اإلعالم  :تتضمن قضايا النوع االجتماعي يف حتليل وسائل االعالم مدى مشاركة املرأة يف صنع
القرار يف وسائل االعالم اذا كانت هذه هي صورة منطية وليس توازناً .
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 . 11املرأة والبيئة  :تتضمن قضايا النوع اإلجتماعي مشاركة املرأة يف صنع القرار بشأن البيئة  ،فض ً
ال عن التأثريات
واآلثار املرتتبة املختلفة على املشاكل البيئية للنساء والرجال .
 . 12الفتاة يف بعض الدول  :تتعرض الفتيات للتمييز للحصول على التغذية والرعايا الصحية والتعليم  ،وقد
تتعرض لبعض املممارسات الضارة  ،مثل الزواج املبكر ووأد البنات .

ما هي إحصاءات ومؤشرات النوع االجتماعي ؟
هي عبارة عن أرقام وجداول وأشكال جتيب على سؤال .كم العدد؟ وكم احلجم؟ تعرض يف اجلداول والرسوم البيانية
عادة بشكل جمموع كاألرقام والنسب املئوية
 فرع جديد من فروع اإلحصاءات االجتماعية يتقاطع مع كافة القضايا معلومات رقمية تؤمن عملية املقارنة بني النساء والرجال لتعكس احلقائق مجعت وعرضت حسب اجلنس تشمل مجيع اجملاالت يف النظام الوطين اإلحصائي (اجتماعي ،دميغرايف ،اقتصادي ،قطاعي) تعمل على إدماج النوع االجتماعي يف مجيع مراحل عملية إنتاج البيانات تدخل يف جوهر النظام اإلحصائي بأكملهالنهج القديم

النهج اجلديد

إحصاءات املرأة

إحصاءات النوع اإلجتماعي
ملن ؟
إحصاءات املرأة والرجل عن كافة نواحي احلياة تعد ملتخذي

إحصاءات املرأة لتأييد مصاحلها

القرار ورامسي السياسات وللناس العاديني كذلك
ماهي املشاكل ؟

التوجد إحصاءات عن املرأة

التعكس اإلحصاءات قضايا النوع اإلجتماعي
منهجية اخلطأ  /التحيزات يف االحصاء
ماالعمل ؟
كل اإلحصاءات عن االفراد جيب ان تنتج وحتلل

جيب مجع اإلحصاءات حسب اجلنس ومجع اإلحصاءات

وتعرض حبسب اجلنس وتعكس قضايا النوع االجتماعي يف

واملؤشرات عن املرأة فقط

اجملتمع
جيب إدماج إحصاءات النوع اإلجتماعي يف جممل النظام

جيب على اإلحصاءات اخلاصة باملرأة.

اإلحصائي يف جماالت

 -جتمع

 -مجع البيانات

 -ختزن يف قاعدة البيانات

 -ختزينها

 -تعرض مستقلة

 عرضهامــن املسؤول ؟
النظام اإلحصائي الوطين

املنظمات واملؤسسات املعنية باملرأة
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ما هو املؤشر؟
قيمة إحصائية خمتارة تعكس قضية حمددة (اقتصاديا ،اجتماعيا ،ودميغرافيا)
ميكن التعبري عنه من خالل:
 عدد نسبة مئوية معدل -نسبة

كيفية حتديد نوع املؤشرات املناسبة طبقاً لنوع اهلدف :

هناك نوعان رئيسان لتلك األهداف
• النوع األول -:البيانات الكمية
حيث ميكن حتديدها وحصرها بدقة وسهولة ومن أمثلة هذه األهداف زيادة عدد الطالبات املسجلني يف املدارس االبتدائية
بنسبة  % 50يف منطقة حمددة خالل فرتة معينة وذلك حتقيقاً لتكافؤ فرص النوع االجتماعي يف جمال القدرات.
وبالتالي فإن املؤشرات املستخدمة لقياس مدى حتقيق هذا اهلدف هي مؤشرات كمية لتحقيق نسبة الزيادة يف قيد
الفتيات باملرحلة االبتدائية.
• النوع الثاني -:البيانات النوعية
وهي األهداف اليت ميكن حصر نتائجها بصورة أكثر صعوبة حيث ترتبط يف األغلب بأبعاد اجتماعية
مثال على ذلك متكني املرأة أو متكني الفقراء املنتفعني باملشروع من املشاركة يف عملية اختاذ القرار يف تلك األوضاع
املرتبطة بهم .ويقوم هذا النوع من املؤشرات على اإلجابة على عدد من التساؤالت منها
• ما مدى مشاركة اجملتمعات احمللية يف السعي باجتاه الربنامج أو املشروع
• ما هي املميزات واالجيابيات املرتتبة على الربنامج أو املشروع
• ما هو موقف األفراد الرافضني أو غري املستفيدين هلذا الربنامج أو املشروع
• كيف مت التغلب على املعوقات
مثال على جمموعة البيانات الكمية
نفرتض مث ً
ال أن اهلدف النوعي هو زيادة املقاعد السياسية للنساء يف جملس النواب بنسبة  25%خالل اخلمس سنوات
القادمة  .أن املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها يف هذا اجملال هي مؤشرات كمية

جمموعة مؤشرات توصف الوضع الراهن

نعين بها يف جمال النوع االجتماعي وصف وضع اإلناث مقارنة بالذكور  .فمث ً
ال يف جمال الصحة يستخدم معدالت
وفيات األطفال اقل من مخس سنوات (ذكور  /إناث )  ،معدالت وفيات األمهات كمؤشرات لتحديد وضع اإلناث يف
اجملتمع منها مث ً
ال .
• مؤشرات نسبة األمية بني النساء مقارنة بالذكور
• مؤشرات معدالت تسرب الفتيات من مراحل التعليم املختلفة مقارنة بالذكور
• مؤشرات نسبة متثيل النساء يف جمالس النواب وجمالس احملافظات
• مؤشرات حاالت العنف ضد املرأة
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• مؤشرات نسبة ملكية وحيازات النساء من عناصر اإلنتاج مقارنة بالذكور
• مؤشرات نسبة النساء الالتي وصلن ملناصب قيادية على خمتلف املستويات مقارنة بالذكور
• نسبة مشاركة النساء يف االنتخابات احمللية وجمالس النواب
• معدالت وفيات األمهات
• عدد الوالدات حتت إشراف كادر صحي
إىل غريها من املؤشرات اليت تعكس الوضع احلالي للمرأة يف خمتلف اجملاالت واألسباب اليت قد تعوق مشاركة املرأة يف
تلك اجملاالت.

خطوات إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي
املشاكل واملسائل املتصلة بقضايا النوع اإلجتماعي يف اجملتمع

مستخدموا
اإلحصاءات

احلاجة لتحسني مركزي املرأة والرجل
األهداف املتصلة باملساواة يف الفرص
احلاجة إلحصاءات من اجملاالت املختلفة

منتجوا
اإلحصاءات

اإلحصاءات واملؤشرات ذات العالقة

اإلحصاءات املتوفرة

الفجوات يف البيانات

املصادر
النوعية بالنسبة اىل االحتياجات

املصادر احملتملة

احلاجة لتطوير املقاييس واملفاهيم والتصنيف
بيانات جديدة
البيانات اليت ستحلل
التحليل
العرض
النشر
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من هم املستخدمون :
• احلكومة  :الوزارات وهيئات القطاع العام والبنك املركزي والسلطات املالية األخرى والوكاالت الفدرالية يف البلدان
ذات اهليكل االحتادي واحلكومات احمللية .
• القطاع اخلاص  :الغرف التجارية واحتادات أرباب العمل واحتادات العمال والنقابات العمالية واكرب الشركات يف
البالد كالبنوك وغريها من الشركات املالية .
• قطاع الرتبية والتعليم والصحة والعمل  :اجلامعات واملؤسسات اليت تقوم بأحباث خاصة يف اجملاالت االقتصادية
واالجتماعية والبيئية.
• وسائل األعالم  :وكاالت اإلنباء والصحف وحمطات اإلذاعة والتلفزيون واجملالت العلمية املهتمة بالشؤون االقتصادية
واالجتماعية والسياسية .
• املنظمات اإلقليمية والدولية.
• منظمات اجملتمع املدني  :املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املهنية .
• املواطنون  :مجيع شرائح اجملتمع األخرى

أهم املفاهيم الشائعة
أو ً
ال  :اخلصائص السكانية
األسرة املعيشية  -:تعرف األسرة املعيشية بأنها فرد أو جمموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة  ،ويقيمون يف
وحدة سكنية واحدة ويشرتكون يف املأكل وغريه من ضروريات احلياة .
رئيس األسرة  :هو الشخص املقيم إقامة معتادة مع األسرة والذي عرف بأنه حيمل هذه الصفة من قبل باقي أفراد
األسرة بغض النظر عن جنسه وال يشرتط أن يكون رئيس األسرة هو املعيل االقتصادي ...فقد يكون األبن هو املشتغل
الوحيد يف األسرة لكن إدارة األسرة يتوالها أبوه
اجلنس  -:هو نوع الفرد كونه ذكراً أو أنثى وال يستنتج جنس الفرد من امسه .
نسبة اجلنس  :عدد الذكور لكل مئة من اإلناث من بني السكان
احلالة الزوجية  -:هي احلالة الشخصية لكل فرد ( ذكر ،أنثى ) فيما يتعلق بقوانني وعادات الزواج املعمول بها .
أعزب  -:هو الفرد ( ذكر ،أنثى ) الذي يبلغ عمره  12سنة فأكثر ومل يسبق له الزواج أبداً وفقاً للعرف السائد سواء
كان ذكراً أو أنثى .
متزوج  -:الفرد ( ذكر ،أنثى ) الذي يبلغ عمره  12سنة فأكثر واملتزوج زواجاً فعلياً وفقاً للعرف السائد سواء كان
الزوجان مقيمان معاً أو ال يقيمان معاً.
مطلق  -:الفرد ( ذكر ،أنثى ) الذي يبلغ عمره  12سنة فأكثر وسبق له الزواج فع ً
ال وانفصل ( احنل ) أخر زواج
بالطالق املسجل شرعاً ومل يتزوج مرة أخرى وليس له زوجة أخرى على قيد احلياة .
أرمل  -:الفرد ( ذكر ،أنثى ) الذي يبلغ عمره  12سنة فأكثر وسبق له الزواج فع ً
ال ولكن انفصل ( احنل ) آخر زواج له
بوفاة الطرف اآلخر ومل يتزوج مرة أخرى وليس له زوجة أخرى على قيد احلياة.
منفصل -:الفرد ( ذكر ،أنثى ) الذي يبلغ عمره  12سنة فأكثر وسبق له الزواج فع ً
ال وانفصل آخر زواج له لسبب ما دون
أي إثبات مسجل رمسياً وقانونياً ومل يتزوج مرة أخرى وليس له زوجة أخرى على قيد احلياة.
العمر عند الزواج األول  -:هو عمر الفرد ( ذكر ،أنثى ) معرباً عنه بالسنوات الكاملة عند حدوث الزواج األول سواء كان
ال أو منفص ً
متزوجاً أو مطلقاً أو أرم ً
ال .
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معدل اخلصوبة الكلي
هو متوسط عدد الوالدات احلية للمرأة خالل سن اإلجناب من ( )49 - 15سنة يف حالة ما إذا كانت املرأة ستعيش تلك
ً
مقارنة مبعدالت اخلصوبة النوعية لسنة معينة ،وبوحدة قياس طفل لكل امرأة.
الفرتة
احلالة احلياتية لألبوين  :أي حالة اليتم من األم أو األب أو كالهما لألبوين الفعليني .
املولود احلي  -:هو أي مولود ( ذكر ،أنثى ) ولد حياً وصرخ أو بكى عند الوالدة أو ظهرت عليه عالمات احلياة عند الوالدة
حتى وان مات بعدها بلحظات .
متوسط عدد سنوات العزوبة عند الزواج األول  :هو متوسط عدد سنوات العزوبية لألشخاص الذين يتزوجون قبل سن
اخلمسني .وميثل قسمة جمموع عدد سنوات العزوبة قبل العمر  50على جمموع العزاب الذين يتزوجون قبل العمر .50
متوسط عدد املواليد األحياء (ذكور  +إناث)  :هو حاصل قسمة جمموع عدد املواليد األحياء املنجبني على عدد النساء
املتزوجات حالياً أو سبق هلن الزواج يف العمر  15-49سنة.
معدل اإلعالة العمرية :يعرف بأنه عدد األفراد بعمر (  )14 - 0سنة مضاف إىل عدد األفراد بعمر ( )65سنة فأكثر
مقسوم على عدد السكان بعمر ( )64 - 15سنة.
أما معدل أعالة األطفال فهو ميثل عدد األفراد بعمر ( 0ــ  )14سنة مقسوم على عدد السكان بعمر (15ــ  )64سنة معادلة
حساب املؤشر:
اإلعالة = عدد األفراد بعمر( )14 - 0سنة+عدد األفراد بعمر( )65سنة فأكثر/عدد السكان بعمر( )64 - 15سنة * 100
أعالة األطفال = عدد األفراد بعمر( )14 - 0سنة/عدد السكان بعمر( )64 - 15سنة *100
احلضر  :يقصد به املناطق (األحياء) الواقعة ضمن حدود البلديات أو ضمن حدود أمانة بغداد .ويشمل السكان ( ذكور،
إناث) الساكنني يف هذه املناطق
الـريــف  :يقصد به املناطق الواقعة خارج حدود البلديات أو خارج حدود أمانة بغداد .ويشمل السكان ( ذكور ،إناث)
الساكنني يف هذه املناطق
الالجئون  :يشري التعبري إىل األشخاص ( ذكور  ،إناث ) الذين فروا من بالدهم خشية االضطهاد العرقي أو الديين أو
بسبب جنسيتهم أو أرائهم السياسية أو عضويتهم أو انتمائهم إىل جمموعة اجتماعية معينة والذين ال ميكنهم أو ال
يرغبون يف العودة  .بلد اللجوء هو البلد الذي يتقدم فيه الالجئون بطلب جلوء لكن مل يتلقوا بعد أي رد أو قرار يتعلق
بالطلب أو مل يتم تسجيلهم كطاليب جلوء و تشري عبارة بلد املنشأ إىل بلد أو جنسية الشخص املتقدم بطلب اجلوء.
معدل النازحني والالجئني عن احلروب (ميكن إدخال النوع االجتماعي يف هذا املؤشر الن الالجئني هم من الذكور
واإلناث):
يشري إىل األشخاص (ذكور ،إناث) الذين غادروا بالدهم خشية االضطهاد العرقي أو الديين أو احلروب أو بسبب آرائهم
السياسية أو عضويتهم أو انتمائهم إىل جمموعة اجتماعية معينة والذين ال ميكنهم أو ال يرغبون يف العودة .

ثانياً  :التعليم

يقصد به حالة الفرد ( ذكور ،إناث ) من ناحية التحاقه واستمراره بالتعليم واملستوى التعليمي احلاصل عليه  ،وقد
يكون -:
أمي  :الشخص ( ذكر ،أنثى ) الذي ال يستطيع القراء والكتابة .
يقرأ ويكتب  :الشخص ( ذكر ،أنثى ) الذي يستطيع القراءة والكتابة وال حيمل مؤهالت.
حاصل على شهادة  :ويقصد بها أعلى شهادة حصل عليها الفرد ( ذكر ،أنثى ) بنجاح
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املؤهل العلمي  :هو أعلى مؤهل علمي حصل عليه الفرد ( ذكر ،أنثى ) و بالنسبة للفرد الذي مل حيصل على مؤهل علمي
يقصد به حالته من حيث معرفة القراءة و الكتابة من عدمها  .و يصنف املؤهل العلمي يف درجات هي ابتدائية  ،متوسطة
 ،إعدادية  ،دبلوم  ،بكالوريوس  ،دبلوم عالي  ،ماجستري  ،دكتوراه .
طالب العلوم و الرياضيات و اهلندسة يف التعليم العالي  :تشري إىل نسبة طالب التعليم العالي ( ذكور  ،اناث ) امللتحقني
بفروع دراسة علوم الطبيعة واهلندسة والرياضيات وعلوم الكمبيوتر واهلندسة املعمارية لتخطيط املدن والنقل
واالتصاالت والربامج التجارية والصناعية والزراعة والغابات ...اخل .
االلتحاق بالتعليم  -:يعترب ملتحقا بالتعليم كل فرد يبلغ من العمر( )6سنوات فأكثر وقد سجل يف مؤسسة تعليمية
خاصة أو حكومية سواء داخل العراق أو خارجه ,ملدة ال تقل عن سنة دراسية ودوام أو يتوقع أن يداوم لنصف الفرتة
املسجل عليها أو لفرتة أطول.
أشخاص يفتقرون إىل املهارات الكتابية والقراءة الوظيفية  -:وتشري إىل نسبة السكان (ذكور  ،إناث ) بني األعمار(16
  )65والذي يسجلون املستوى  1يف مقياس اإلملام بالقراءة والكتابة كما هو وارد يف االستقصاء الدولي لإلملام بالقراءةوالكتابة للبالغني  .وتتطلب معظم املهام يف هذا املستوى أن حيدد القارئ موقع معلومة معينة يف النص تكون مطابقة أو
مرتادفة مع املعلومات الواردة يف التوجيهات .
نسبة التالميذ الذين يلتحقون بالصف األول االبتدائي ويصلون إىل الصف اخلامس
هو نسبة الذكور واإلناث ضمن الفئة العمرية اليت تتوافق مع املدارس االبتدائية والذين التحقوا يف الصف األول
االبتدائي وواظبوا على الدوام حتى الصف اخلامس أو الصف األخري من التعليم االبتدائي .
املعدل الصايف لاللتحاق بالتعليم االبتدائي (ميكن إدخال النوع االجتماعي)
هو عدد التالميذ امللتحقني باملدارس االبتدائية الذين ينتمون إىل الفئة العمرية اليت تتوافق مع التعليم االبتدائي من
( 6ــ  )11سنة مقسومة على جمموع عدد السكان من نفس الفئة العمرية .
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (ميكن إدخال النوع االجتماعي باعتبار البالغني ذكور وإناث)
هو نسبة البالغني الذين لديهم إملام بالقراءة والكتابة كنسبة من عدد السكان اإلمجالي لنفس الفئة العمرية ميكن
اعتبار إي شخص مّلم بالقراءة والكتابة أذا كان بإمكانه كتابة وقراءة بتفهم أي تصريح بسيط عن حياته اليومية.

ثالثاً :الصحة
الصحة اإلجنابية  :هي حالة رفاه كامل بدن ًيا وعقل ًيا واجتماع ًيا يف مجيع األمور املتعلقة باجلهاز التناسلي ووظائفه
وعملياته .وليست جمرد السالمة من املرض أو اإلعاقة ،ولذلك تعين الصحة اإلجنابية قدرة الناس على التمتع حبياة
جنسية مرضية ومأمونة ،وقدرتهم على اإلجناب ،وحريتهم يف تقرير اإلجناب وموعده وتواتره .ويشتمل هذا الشرط
األخري على حق الرجل واملرأة يف معرفة واستخدام أساليب تنظيم األسرة املأمونة والفعالة وامليسورة واملقبولة يف
نظرهما ،وأساليب تنظيم اخلصوبة اليت يتم اختيارها واليت ال تتعارض مع القانون ،وهلن احلق يف احلصول على خدمات
الرعاية الصحية املناسبة اليت متكن املرأة من أن جتتاز فرتة احلمل والوالدة بأمان  ،وتهيئ للزوجني أفضل الفرص
إلجناب وليد يتمتع بالصحة.
تنظيم األسرة :مت تعريف تنظيم األسرة على أنه قيام الزوجني بالرتاضي بينهما وبدون إكراه باستخدام وسيلة
مشروعة ومأمونة لتأجيل احلمل أو معاجلة العقم مبا يتناسب مع الظروف الصحية واالجتماعية واالقتصادية يف
نطاق مسؤوليتهم حنو أوالدهم وأنفسهم .
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وسائل تنظيم األسرة احلديثة  :هي جمموعة من الوسائل واألدوات امليكانيكية والكيماوية اليت يتم استخدامها من قبل
الزوجني ملنع وقوع احلمل وللمباعدة بني املواليد .وال تشمل هذه الوسائل الرضاعة الطبيعية والعزل أو الوسائل الدائمة
كقطع القنوات املنوية للرجل أو ربط األنابيب للمرأة.
مصادر وسائل تنظيم األسرة  :تشمل املصادر الرئيسة اليت حتصل منها السيدة على وسائل تنظيم األسرة املعتاد
استخدامها ،وقد تكون مستشفى حكومي أو مركز رعاية صحية أولية أو صيدلية أو أصدقاء أو أقارب ،أو غري ذلك.
متوسط فرتة استخدام وسائل تنظيم األسرة  :يشري ذلك إىل الوسط احلسابي لعدد سنوات استخدام وسيلة تنظيم
األسرة احملددة من قبل السيدة ولكل السيدات الالتي أفدن باستخدامهن وسائل تنظيم األسرة ،بغض النظر عن نوع
ومصدر الوسيلة.
احلاجه غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  :تعرف االحتياجات غري امللباة يف تنظيم األسرة بأنها نسبة السيدات املتزوجات
يف سن اإلجناب والالتي ال يرغنب بإجناب مزيد من األطفال إال أنهن ال يستخدمن طرق منع احلمل.
األمراض املنقولة جنسياً  :هي أمراض معدية تنتقل من شخص مصاب إىل شخص سليم عن طريق العالقات اجلنسية،
نذكر منها على سبيل املثال  :السيدا والسفلس والريقان والسيالن.
فرتة النفاس :النفاس هي الفرتة اليت يستمر فيها نزول الدم بعد الوالدة ومتوسطها علمياً عند أغلب النساء حوالي 42
يوما  .فيها تكون املرأة يف أضعف حاالتها البدنية بعد الوالدة وحتتاج للراحة.
حاالت اإلصابة بالسل اليت مت عالجها بالدورة العالجية القصرية األجل باملالحظة املباشرة  :تشري إىل النسبة املئوية
( ذكور  ،إناث ) للحاالت املقدرة اجلديدة لإلصابة مبرض السل املعدي واليت متت معاجلتها باستخدام إسرتاتيجية
الدورة العالجية القصرية األجل باملالحظة املباشرة وهي اإلسرتاتيجية املوصى بها دوليا للسيطرة على مرض السل .
حاالت اإلصابة بالسل اليت مت كشفها وفقا بالدورة العالجية القصرية األجل باملالحظة املباشرة  :تشري إىل النسبة
املئوية ( ذكور  ،إناث ) للحاالت املقدرة اجلديدة لإلصابة مبرض السل املعدي واليت كشفها ( تشخيصها يف فرتة
معينة ) باستخدام إسرتاتيجية الدورة العالجية القصرية األجل باملالحظة املباشرة وهي اإلسرتاتيجية املوصى بها دوليا
للسيطرة على مرض السل .
حاالت اإلصابة بالسل  :تشري إىل العدد اإلمجالي ( ذكور  ،إناث ) حلاالت مرض السل وفقا ملنظمة الصحة العاملية
وتعرف حالة اإلصابة بالسل بأنها مريض مت التأكد من إصابته بعصيات السل خمتربياً أو سريرياً من قبل طبيب
خمتص.
وضع ذوي الوزن منخفض عند الوالدة  :يشري إىل نسبة األطفال (ذكور ،إناث) الذين يزنون أقل من  2500غرام عند
الوالدة.
عالج األطفال احملمومني دون سن اخلامسة بعقاقري مضادة للمالريا  :النسبة املئوية لألطفال دون سن اخلامسة الذين
أصيبوا باحلمى وتناولوا عقاقري مضادة للمالريا .
رعاية األمومة  :تشمل رعاية املرأة احلامل وجنينها قبل الوالدة .وتقاس من خالل نسبة النساء الالتي تلقني رعاية من
أشخاص مؤهلني لتقديم هكذا رعاية مثل األطباء.
نسبة رعاية األمومة  :نسبة النساء احلوامل الالتي حيصلن على رعاية صحية أثناء احلمل ( 4مرات على األقل حسب
تعريف منظمة الصحة العاملية) من جمموع احلوامل .
نسبة وفيات احلمل و الوالدة  :يشري إىل حاصل الوفيات بني عدد الوفيات عند النفاس يف سنة معينة و عدد الوالدات
احلية يف نفس العام و يتم التعبري عنها كعدد لكل  100ألف والدة حية لدولة أو مقاطعة أو منطقة جغرافية معينة .
ويتم تعريف الوفيات عند النفاس على إنها وفاة املرأة أثناء احلمل أو خالل  42يوما من انتهاء احلمل بغض النظر عن
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طول فرتة احلمل أو موقعها والية أسباب تسبب بها احلمل أو ضاعف من تأثريها أو ألسباب تتعلق برعاية احلمل وال
تشمل أي حوادث غري متعلقة بذلك .
وقاية األطفال دون سن اخلامسة من املالريا  :تشري إىل النسبة املئوية لألطفال (ذكور ،إناث) دون سن اخلامسة الذين
ينامون حتت شبكات (ناموسيات) معاجلة باملبيدات احلشرية .
والدات تتم بأشراف عاملني صحيني مهرة  :يشري إىل النسبة املئوية لعمليات الوالدة اليت يتوالها عاملون صحيون (مبا
فيهم األطباء و املمرضون و املمرضات و القابالت) مدربون على توفري خدمات الرعاية الصحية و اإلشراف و االستشارة
الالزمة للنساء أثناء فرتات احلمل و املخاض و ما بعد الوالدة و قادرون على توليد األطفال لوحدهم و الرعاية باألطفال
حديثي الوالدة و ال يشمل هذا التعريف القابالت التقليديات بغض النظر عما إذا كن قد تلقني أي تدريب أم ال .
انتشار التدخني عند البالغني  :يشري إىل نسبة الرجال و النساء الذين يدخنون .
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية  :يشري إىل نسبة األشخاص من سن  15حتى  49املصابني بفريوس نقص املناعة
البشرية
رعاية األم أثناء الوالدة  :ميكن تعريفها بالرعاية والتسهيالت الطبية والصحية والنفسية اليت تتلقاها أو يتم تقدميها
لألم أثناء الوالدة من قبل خمتصني صحيني للمساعدة يف الوصول لوالدة آمنة نفسياً وعضوياً .وهذه املساعدة هلا دور يف
تقليل معدالت وفيات األمهات واألطفال الرضع (ذكور ،إناث).
رعاية األم بعد الوالدة  :وهي تتعلق بفرتة األسابيع الست التالية لعملية الوالدة أي فرتة النفاس وما بعدها قلي ً
ال لغاية
 42يوماً من حيث مستوى الرعاية الصحية واخلدمات والتسهيالت الصحية اليت تلقتها أو مت تقدميها لألم اليت وضعت
مولودها.
عالمات البلوغ  :هي الظواهر واآلثار اجلسمانية والفسيولوجية اليت حتدث للفتاة اليافعة أو الشاب اليافع وتتغري
التكوينات اجلسمانية والفسيولوجية للشخص وبالذات األنثى من حيث كرب حجم الصدر وغريها.
األمراض املرتبطة باإلجناب  :هي األمراض اليت تصاب بها املرأة املتزوجة أثناء احلمل وأثناء الوالدة وما بعد الوالدة
وتتأثر باإلجناب لدى املرأة وبالعكس .وتشكل هذه األمراض خماطر كبرية على املرأة من حيث أن بعضها له عالقة
بالدم كالسرطان وضغط الدم واألنيميا وبعضها التهابات عديدة حادة.
األطفال دون اخلامسة اقصر من الطول الطبيعي ألعمارهم  -:وتضم معدالت قصر القامة الطبيعي(ذكور ،إناث)
( واملعرفة ما بني  2إىل  3احنرافات قياسية حتت متوسط الطول لنفس العمر يف اجملموعة املعينة ) ومعدالت قصر
القامة احلادة للذكور واإلناث (واملعرفة على إنها اقل من  3احنرافات معيارية حتت مستوى متوسط الطول لنفس
العمر يف اجملموعة املعينة) .
األطفال دون اخلامسة األقل وزناً من املعدل الطبيعي ألعمارهم  -:وتضم معدالت نقص الوزن الطبيعي(ذكور ،إناث)
( واملعرف ما بني  2إىل  3احنرافات قياسية حتت متوسط الوزن لنفس العمر يف اجملموعة املعينة) ومعدالت نقص الوزن
احلاد (واملعرفة على إنها اقل من  3احنرافات معيارية حتت مستوى متوسط نقص الوزن لنفس العمر يف اجملموعة
املعينة ).
أطفال دون سن اخلامسة املصابون باإلسهال والذين يتلقون اماهة فموية  -:تغذية متواصلة ويشري إىل النسبة املئوية
لألطفال (ذكور  ،إناث ) ( حتى أربع سنوات ) املصابني باإلسهال خالل األسبوعني الذين سبقا االستقصاء والذي تلقوا
عالجاُ باالماهة الفموية ( حماليل اماهة فموية أو سوائل معدة يف املنزل وموصى بتناوهلا ) أو كميات متزايدة من
السوائل مع التغذية املتواصلة .
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معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر (ميكن إدخال النوع االجتماعي يف هذا التعريف الن الوفيات ختص
الذكور واإلناث )
هو عدد وفيات األطفال حتت عمر مخس سنوات لفرتة زمنية معينة لكل  1000والدة حية خالل نفس الفرتة قبل بلوغ
اخلامسة من العمر ،مع احتمالية الوفاة بني الوالدة وعيد امليالد اخلامس  ،الغرض من هذا املؤشر هو ختمني نسبة املواليد
اجلدد اليت متوت حتت عمر مخس سنوات وله أهمية يف معرفة احلالة الصحية لألطفال دون اخلمس سنوات وأسباب
الوفاة املبكرة وحماولة احلد منها.
معادلة حساب املؤشر:
(عدد وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر/عدد األطفال دون اخلامسة) مضروب يف .1000
توقع احلياة عند الوالدة (ميكن إدخال النوع االجتماعي يف هذا التعريف الن الوفيات ختص الذكور واإلناث ) :
يشري إىل السن اليت يتوقع أن يبلغها الطفل حديث الوالدة يف حال استمرار أمناط الوفيات اخلاصة .
النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على خدمات الرعاية الصحية األولية (ميكن ادخال النوع االجتماعي يف هذا
التعريف باعتبار املرضى ذكور وإناث) :
وهي نسبة السكان الذين يتلقون مساعدة صحية سواء من األطباء أو املمرضون أو موظفي الصحة املؤهلني .أما الغرض
من املؤشر هو حتديد ومعاجلة أي مضاعفات صحية مثل فقر الدم والتسمم ومتابعة منو الطفل والتثقيف الصحي.
نسبة احملصنني ضد األمراض املعدية يف الطفولة (ميكن إدخال النوع االجتماعي يف هذا التعريف الن األطفال الذين
يتلقون اللقاحات هم من الذكور واإلناث) :
يشري إىل نسبة األطفال دون اخلامسة من العمر الذين تّلقوا تلقيحات  ،BCG,DPT3,OPV3احلصبة والتلقيحات
األخرى يف العام األول من حياتهم .
أطفال يف سن الواحدة تلقوا حتصيناً كام ً
ال ضد احلصبة أو السل  -:يشري إىل عدد األطفال (ذكور  ،إناث ) يف سن
الواحدة الذي مت حقنهم بأمصال حتتوي على أجسام مضادة حمددة ضد أمراض احلصبة أو السل.
معدالت انتشار وسائل منع احلمل (تنظيم األسرة) (ميكن إدخال النوع االجتماعي يف هذا التعريف النه خيص الذكور
واإلناث)
يشري إىل النسبة املئوية للنساء يف عمر اإلجناب ( )49 - 15سنة واللواتي يستخدمن أو يستخدم أزواجهن أي نوع من
وسائل منع احلمل سواء كانت حديثة أم تقليدية .
األطباء  :يشمل التعبري خرجيي كليات او مدارس الطب ( ذكور  ،إناث) الذين يعملون يف أي جمال طيب ( مبا يف ذلك
التعليم واألحباث وممارسة الطب ).

رابعاً :مصطلحات النوع االجتماعي
املساواة  :يعين أال يكون هناك متييز واختالف بني األفراد على أساس اجلنس وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوزيع املوارد
والعائدات وتوفري اخلدمات ،واحلقوق والواجبات ،إضافة إىل أنه يعين أيضا املساواة يف الفرص والنتائج بني أفراد اجملتمع.
التمكني  :هي العملية اليت مبوجبها تصبح النساء قادرات على التعرف على أوضاعهن حتى يتمكن من اكتساب املهارة
واخلربة ،ويطورن قدراتهن باالعتماد على الذات ،وأنهن قادرات على أداء مجيع األدوار ذات القيمة اجملتمعية العليا
سواء أكان يف اجملال السياسي أو التشريعي أو القانوني أو التعليمي أو االقتصادي أو الصحي ،من خالل مفهوم النوع
االجتماعي والتمكني و أدواره الثالثة اإلجنابي ،اإلنتاجي ،اجملتمعي .وترتكز جماالت متكني املرأة يف التعليم  ،املعلومات
 ،الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي والقانوني والصحي ،ويف عملية اختاذ القرار.
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العنف القائم على النوع االجتماعي /ضد املرأة  :أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي ينتج عنه أو من
احملتمل أن ينتج عنه إصابات أو آالم جسدية ،أو جنسية أو نفسية للمرأة ويشمل أيضا ،التهديدات بهذا الفعل أو كل
فعل إجباري أو حرمان تعسفي من احلرية ،سواء كان ذلك يف احلياة العامة أو احلياة اخلاصة .وتتعدد أشكال العنف
ضد املرأة منه العنف األسري والعنف النفسي واجلسدي وغريه.
العنف املعنوي أو النفسي  :هو كل سلوك يؤثر أو حيتمل أن يؤثر سلباً على الزوجة مثل منعها من التواصل مع أهلها،
السيطرة على حتركاتها ،جتاهلها ،عدم منحها املال الكايف ،الغضب عند حديثها مع رجل آخر ،التصرف مبمتلكاتها،
منعها من التعليم والعمل.
العنف اللفظي  :يتضمن الشتم ،اإلهانة ،الرتهيب ،واستخدام األلفاظ النابية ضد املرأة.
العنف اجلسدي  :يتضمن كل فعل موجه ضد املرأة يؤثر أو حيتمل أن يؤثر على سالمتها اجلسدية ويشمل ذلك على
سبيل املثال الضرب ،الدفع بقوة ،شد الشعر ،التهديد بسالح ،وغريها.
ختان اإلناث  :هو برت أو إزالة جزء من األعضاء التناسلية لألنثى إزالة غري كاملة أو برت جزئي وذلك ألسباب ثقافية او
دينية أو غريها من األسباب حيث تعد تلك العادة خطرا على صحة النساء و الفتيات ملا هلا من آثار ضارة تتسبب يف تدهور
الصحة اإلجنابية و النفسية للضحية
العنف اجلنسي  :تشمل مظاهر العنف املضايقة اجلنسية واالستغالل اجلنسي والعنف اجلنسي من الزوج مثل اإلجبار
على املعاشرة ،املعاشرة حتت التهديد ،وما إىل ذلك من األفعال .
مقياس متكني املرأة  :يشري إىل دليل مركب يقيس انعدام املساواة بني اجلنسني يف األبعاد األساسية الثالثة للتمكني
وهي املشاركة و صنع القرارات السياسية و السيطرة على املوارد االقتصادية .
دليل التنمية اجلنسانية  :يشري إىل دليل مركب يقيس متوسط االجناز يف األبعاد األساسية الثالثة املتضمنة يف دليل
التنمية البشرية – حياة مديدة وصحية  .اكتساب املعرفة ومستوى املعيشة الالئق – معدلة لتأخذ يف احلسبان التفاوت
بني النساء والرجال .

خامساً :العمل

يقصد به حالة الفرد (ذكور ،إناث) من ناحية تأديته العمل أو عدم تأديته له خالل فرتة اإلسناد الزمين وهي سبعة أيام
الفرد الذي يعمل :هو من زاول عم ً
ال (ذكور ،إناث) يف أي من قطاعات العمل على أن ال تقل عدد ساعات العمل خالل
السبعة أيام عن ساعة واحدة .
ساعات العمل الفعلية خالل السبعة أيام اليت تسبق يوم املقابلة  :عدد الساعات الفعلية اليت عملها الفرد (ذكور ،إناث)
خالل فرتة اإلسناد اإللزامي وتشمل ساعات العمل االعتيادية و ساعات العمل اإلضافية .
مدة البحث عن العمل  :الفرتة الزمنية (باألشهر و السنوات) اليت قضاها الفرد (ذكور ،إناث) يف البحث عن عمل من
تاريخ بدء البحث عن العمل وحتى تاريخ املقابلة .
يعمل باجر  -:هو الفرد (ذكور ،إناث) الذي يعمل يف أي قطاع ويتقاضى أجرا مقطوعاً سواء أكان هذا األجر نقدياً أم
عينياً
صاحب عمل  -:هو الشخص (ذكور ،إناث) الذي ميلك ويدير مشروعه االقتصادي اخلاص أو يشتغل مستق ً
ال يف مهنة
أو جتارة أو يشغل شخصاً واحداً أو أكثر باجر نقدي أو عيين .
يعمل حلسابه  -:هو الفرد (ذكور ،إناث) الذي يدير مشروعه االقتصادي اخلاص أو يشتغل مستق ً
ال يف مهنة أو جتارة
من دون أن يستخدم أي شخص ملساعدته .
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يعمل لدى األسرة بدون اجر  :هو الفرد (ذكور ،إناث) الذي يزاول عم ً
ال خاصاً متتلكه األسرة أو احد أفرادها دون أن
يتقاضى أجراً عينيا أو نقديا وليس له نصيب مقطوع من األرباح .
العاطل  :هو الفرد (ذكور ،إناث) الذي عمره  12سنة فأكثر والقادر على العمل واملتاح له والباحث عنه ومل يكن قد زاول
أي عمل خالل فرتة السبعة أيام املاضية .
متعطل سبق له العمل :هو الفرد (ذكور ،إناث) الذي سبق له االرتباط بعمل ما بهدف الكسب ،إال أنه خالل فرتة اإلسناد
الزمين ليس له ارتباط بأي عمل.
متعطل مل يسبق له العمل :هو الفرد (ذكور ،إناث) الذي مل يسبق له االرتباط بأي عمل داخل الدولة أو خارجها ،رغم
قيامه بالبحث عنه خالل فرتة اإلسناد الزمين.
طالب متفرغ  :هو الفرد (ذكور ،إناث) الذي يواظب على الدراسة بهدف احلصول على مؤهل علمي.
متفرغة لألعمال املنزلية  :هي األنثى غري العاملة اليت ال تبحث عن عمل ،وال تلتحق مبعاهد علمية ،بل تتفرغ ألعمال
املنزل  ،باستثناء خدم املنازل فال يشملون بهذا املفهوم وإمنا يصنفون ضمن اليعمل .
له إيراد وال يعمل  :هو الفرد (ذكور ،إناث) القادر على العمل لكنه ال ينتمي إىل مؤسسة أو شركة بسبب حصوله على
إيراد ثابت من أمالك أو عقارات أو استثمارات أخرى.
زاهد عن العمل :هو الفرد (ذكور ،إناث) القادر على العمل ولكنه غري مرتبط به لعدم رغبته يف العمل وليس له ايراد.
عاملون يف األحباث والتطوير  :وهم األشخاص (ذكور ،إناث) املدربون على العمل يف أي من جماالت العلوم واملشرتكون
يف أنشطة األحباث والتطوير وتتطلب معظم هذه الوظائف إمتام مرحلة التعليم الثالثي أو العالي .
القطاع غري الرمسي  :يتم تعريف القطاع غري الرمسي من جمموعة اخلرباء الدوليني إلحصاء القطاع غري الرمسي
(جمموعة دهلي) و يشمل الشركات اخلاصة غري املسجلة ما عدا شبه الشركات و اليت تنتج على األقل بعضا من سلعها
و خدماتها للبيع أو التبادل و اليت تضم اقل من مخسة موظفني أو عمال واليت مل يتم تسجيلها يف النشاطات االقتصادية
غري الزراعية (مبا فيها النشاطات املهنية أو التقنية) وال تضم هذه اجملموعة نشاطات اخلدمة املنزلية .
القوى العاملة  :تشري إىل مجيع األشخاص ( ذكور  ،إناث ) املوظفني ( مبا فيه األشخاص الذين جتاوزوا سنا معينا خالل
الفرتة املعتمدة والذين مت توظيفهم مقابل اجر أو كانوا قيد العمل أو يعملون يف وظيفة معينة لكنهم ليس يف قيد
العمل) و غري املوظفني (مبا يف ذلك األشخاص الذين جتاوزوا سنا معينا وكانوا خالل الفرتة املعتمدة دون عمل لكنهم
على استعداد للعمل و يبحثون عن عمل) .
العمالة الناقصة  -:يقصد بها العاملون (ذكور ،إناث) الذين أعمارهم  12سنة فأكثر ويرغبون بعمل جديد أو إضايف
وهم متاحون للعمل خالل فرتة اإلسناد الزمين للمسح أي أن عدد ساعات العمل تكون قليلة (جمموع ساعات العمل
الفعلية اقل من  35ساعة يف األسبوع ) .
العمالة الناقصة الظاهرة  -:هم الفئة الفرعية من العمالة (ذكور ،إناث) والذين يؤدون عم ً
ال مدفوع األجر أو يعملون
حلسابهم اخلاص سواء كانوا موجودين يف العمل أو متغيبني عنه والذين يشتغلون ساعات عمل يومي تقل عن معدالت
االشتغال العادية ( )35ساعة أسبوعياً أو األفراد الذين يعملون ولكنهم يتسلمون دخو ً
ال قليلة مقارنة مبستوى العمل أو
اجلهد املبذول أو األفراد (ذكور ،إناث) الذين يعملون بأعمال ال تتناسب مع مؤهلهم العلمي أو التقين .
العمالة الناقصة غري الظاهرة  :كل من يعمل أكثر من  34ساعة باألسبوع ويريد أن يزيد الساعات اإلضافية يف نفس
عمله احلالي أو أن يعمل عمال إضافيا إىل جانب عمله احلالي أو أن يغري عمله بسبب عدم عمل كفاية الراتب او لقلة
عدد ساعات العمل املتوفرة أو أن عمله احلالي ال يناسب مؤهالته العلمية أو ألنه عمل مومسي  ،مؤقت أو اعرتاضي .
15

توظيف النساء  :وفقاً للنشاطات االقتصادية توظيف النساء يف الصناعة او الزراعة او اخلدمات كما هي حمددة وفقاً
للتصنيف الصناعي الدولي املوحد  .وتشري الصناعة هنا إىل العمل يف املناجم واحملاجر والتصنيع والبناء واملرافق العامة
( مثل الغاز واملاء والكهرباء ) بينما تشري الزراعة إىل النشاطات الزراعية والصيد والغابات وصيد األمساك  .بينما تشري
اخلدمات على التجارة العامة اجملازة واملطاعم والفنادق والنقل والتخزين واالتصاالت واملالية والتامني والعقارات .
توظيف يف القطاع غري الرمسي كنسبة من التوظيف غري الزراعي  :يشري إىل نسبة إمجالي التوظيف ( ذكور  ،إناث )
يف القطاع غري الرمسي يف كل القطاعات غري الزراعية
النشاط االقتصادي  :هو اجلهد البشري الذي يعمل على االستخدام الكفوء للموارد االقتصادية وتنسيق فاعل لعوامل
اإلنتاج بهدف إنتاج سلع وخدمات خمتلفة يف كافة القطاعات االقتصادية .
األجور واملرتبات  :تشمل قيمة األجور النقدية والعينية اليت يدفعها أرباب العمل للعاملني (ذكور ،إناث) .
األجور واملرتبات النقدية  :تشمل كافة األجور واملرتبات اليت تدفع نقدا من قبل أرباب العمل للعاملني (ذكور ،إناث)
حسب فرتات منتظمة قد تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو بالقطعة .
األجور واملرتبات العينية  :هي عبارة عن تعويضات العاملني (ذكور ،إناث) املدفوعة بشكل سلع وخدمات ال تدخل يف
العملية اإلنتاجية وإمنا يستخدمها العاملون لالستخدام الشخصي .
املساهمات االجتماعية  :هي عبارة عن ما يدفعه العاملون (ذكور ،إناث) أو أرباب العمل (ذكور ،إناث) إىل صناديق
الضمان االجتماعي أو برامج التأمني املمولة ذاتياً .
اإلنتاج االقتصادي  :هو عبارة عن نشاط يتم حتت أشراف وحدة مؤسسية تستخدم عوامل اإلنتاج كمدخالت إلنتاج
خمرجات من السلع و اخلدمات .
العاملون بدون اجر :هم األفراد (ذكور ،إناث) الذين يعملون لدى األسرة أو غري األسرة بدون أجر نقدي أو عيين ويشمل
كل شخص يعمل/عمل مع أحد أفراد أسرته وال حيصل على اجر نقدي أو عيين مقابل هذا العمل مث ً
ال(االبن الذي
يشارك يف األعمال التجارية بدون اجر نقدي أو عيين أو يعمل داخل املسكن) أو الفرد الذي يعمل يف العمل التجاري/
املزرعة/احلديقة التابعة لألسرة بدون أجر .ويشمل كذلك األفراد الذين يعملوا/عملوا لدى الغري بدون اجر نقدي أو
عيين  ،وميكن أن حيصلوا على مكافأة  ,وهذا ينطبق على حاالت األفراد املتدربني الذين يعملون لدى الغري .
نسبة املشاركة يف القوى العاملة  :مقياس نسبة السكان يف سن العمل املشاركني يف سوق القوى العاملة (ذكور ،إناث)
أما عن طريق العمل أو عن طريق البحث عن عمل و يتم حسابه عن طريق عرض عدد السكان يف القوى العاملة كنسبة
من عدد السكان يف سن العمل و سن العمل هو اكرب من  15عاما .
املهنيات والعامالت الفنيات  :يشري إىل حصة النساء من املناصب اليت يتم تعريفها وفقا للتصنيف الدولي املوحد احلديث
للمهن –  88على إنها تشمل املهنيني أو املهنيني املساعدين يف الفيزياء والرياضيات واهلندسة وعلوم األحياء والصحة
واملدرسني وغريها من العاملني من مهن مشابهة أو مساعديهم .
العمالة التامة  :كل عامل يعمل مدة تزيد عن  34ساعة يف األسبوع وليس لديه رغبة يف تغيري عمله احلالي او البحث
عن عمل إضايف .
العاملون  :يقصد بهم كل من يؤدي عمال معينا لقاء أجر أو بدون أجر ويكون تابعا يف عمله للمنشأة بتوجيه صاحب أو
أدارة العمل ( .ذكر أو أنثى)
العاملون يف اإلدارة  :يقصد بذلك كافة العاملني (ذكور أو إناث) الذين يقومون بعمل ذهين يف الغالب ويعملون يف
األمور الذاتية واإلدارية واألفراد وأقسام املتابعة واإلحصاء واحلقوق  ........اخل .
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العمال املاهرون  :هم العمال (ذكور أو إناث) املدربون على امتهان مهنة معينة باملمارسة والتجربة وليس من الضروري
أن تكون لديهم حالة تعليمية معينة .
العمال شبه املاهرين  :هم العمال (ذكور أو إناث) املتدربون ملدة قصرية بدون أن يتطلب ذلك منهم مستلزمات معينة .
العمال غري املاهرين  :هم العمال (ذكور أو إناث) غري املتدربني كناقلي الطابوق واحلراس …..اخل .
إصابة العمل  :وهي اإلصابة مبرض مهين أو اإلصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه .
التقاعد  :هو الراتب التقاعدي الكامل او اجلزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون او خللفه من بعده عند انتهاء خدمته او
عجزه او وفاته وفقا إلحكام هذا القانون .
العاجز عن العمل  :هو كل شخص (ذكور ،إناث) معاق وحسب القرار  98الذي يشمل املكفوفني و املصابني بالشلل
الرباعي و يبدأ سن الشمول من عمر يوم واحد وفق الضوابط املعمول بها .
العاجز بسبب اإلعاقة  :هو كل شخص (ذكور ،إناث) مشمول بالقرار  126و الذي يشمل باقي أنواع العوق املسببة للعجز
عن العمل وفق الضوابط املعمول بها .
معدل البطالة (ميكن إدخال النوع االجتماعي الن اإلناث تعمل أيضاً)  :هو عدد األشخاص (ذكور ،إناث) العاطلني الذين
يبحثون عن عمل بعمر ( )15سنة فأكثر مقسوماً على عدد السكان النشطني اقتصادياً بعمر ( )15سنة فأكثر مضروباً
يف .100
(التعريف املرتاخي) كل األفراد ضمن سن العمل الذين مل يعملوا حتى ولو ساعة واحدة خالل أسبوع اإلسناد وال حتى
كعامل بدون اجر لدى األسرة و الذي كانوا متاحني للعمل أو تأسيس مصلحة خاصة خالل اسبوع اإلسناد  .ويستثين
ذلك كل من كان غائبا عن عمله خالل أسبوع .
وضع العمالة  /معدل النشاط االقتصادي  :يقصد به عدد السكان النشطني اقتصادياً وهم العاملني والعاطلني (ذكور،
إناث) الذين يبحثون عن عمل يف الفئة العمرية ( )15سنة فأكثر.
معادلة حساب املؤشر:
عدد السكان بعمر  15سنة فأكثر  /عدد السكان الكلي مضروب يف 100

آلية احتساب مؤشرات العمل :
معدل النشاط االقتصادي املنقح =

عدد السكان النشطني اقتصادياً بعمر ( )15سنة فأكثر

معدل النشاط االقتصادي املنقح لإلناث=

عدد السكان بعمر ( )15سنة فأكثر

* 100

عدد السكان النشطني اقتصادياً بعمر ( )15سنة فأكثر لإلناث

معدل النشاط االقتصادي املنقح للذكور=

عدد السكان بعمر ( )15سنة فأكثر لإلناث

* 100

عدد السكان النشطني اقتصادياً بعمر ( )15سنة فأكثر للذكور
عدد السكان بعمر ( )15سنة فأكثر للذكور

عدد السكان النشطني اقتصادياً بعمر ( )15سنة فأكثر
معدل النشاط االقتصادي =
عدد السكان الكلي

*100

*100
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معدل النشاط االقتصادي لإلناث =

معدل النشاط االقتصادي للذكور =

معدل البطالة =

عدد السكان النشطني اقتصادياً بعمر ( )15سنة فأكثر/لإلناث

عدد السكان الكلي  /لإلناث
عدد السكان النشطني اقتصادياً بعمر ( )15سنة فأكثر/للذكور
عدد السكان الكلي  /للذكور

عدد العاطلني الذين يبحثون عن عمل بعمر ( )15سنة فأكثر
عدد السكان النشطني اقتصادياً بعمر ( )15سنة فأكثر

* 100
* 100

* 100

السكان النشطون اقتصادياً = السكان العاملني  +السكان العاطلني الذين يبحثون عن عمل
السكان العاملون = (العاملون ،ربة بيت تعمل بدوام جزئي ،متقاعد يعمل ،متغيب عن العمل بصورة مؤقتة )
معدل العمالة الناقصة الظاهرة بسبب قلة ساعات العمل بني السكان بعمر ( )15سنة فأكثر
عدد الذين يعملون اقل من  35ساعة يف األسبوع
* 100
=
عدد السكان العاملني
معدل العمالة الناقصة الظاهرة بسبب قلة ساعات العمل والرغبة يف العمل اإلضايف بني السكان بعمر ( )15سنة فأكثر
عدد الذين يعملون اقل من  35ساعة يف األسبوع ولديهم الرغبة يف العمل اإلضايف
=
عدد السكان العاملني

* 100

القطاع  :ويقصد به تبعية املنشاة اليت يعمل فيها الفرد ويشمل اآلتي :
• حكومي  :أي أن تكون املنشأة مملوكة للحكومة سواء كان ميارس فيها عم ً
ال إدارياً أو تنظيمياً وممولة مركزياً .
• عام  :أن تكون املنشأة مملوكة للحكومة ومتارس نشاطاً إنتاجياً على شكل سلع أو خدمات وممولة ذاتياً .
• خمتلط  :هي املنشأة اليت يشرتك يف رأمساهلا كل من القطاع اخلاص واحلكومي بغض النظر عن نسب املشاركة.
• تعاوني  :هي املنشأة اليت تنتمي ملكيتها إىل اجلمعيات التعاونية ،واليت يتكون رأمساهلا من أسهم غري حمددة العدد.
• خاص  :هي املنشأة اململوكة ألشخاص عراقيني ملكية كاملة لفرد واحد او جمموعة من األفراد يف هيئة شركة.
• أجنيب  :هي املنشاة اململوكة كلياً لشخص غري عراقي أو شركة تدار من قبل أشخاص غري عراقيني .
• منظمات او هيئات غري رمسية  :مثل منظمات اجملتمع املدني و األحزاب .
النشاط  -:هو طبيعة العمل ( نوع العمل أو اإلنتاج ) الذي متارسه املنشأة  ،وقد يكون النشاط الذي ميارس يف املبنى أحد
األنشطة اآلتية :
نشاط زراعي :يشمل اإلنتاج الزراعي بكافة فروعه النباتي ،احليواني ،الصيد ،الغابات ،وإنتاج احليوانات الزراعية والدواجن
وغريها واليت متارس يف املبنى كزراعة بعض احملاصيل يف البساتني كاألشجار والنباتات يف البساتني واملشاتل  ،تربية
احليوانات كاملاشية ومنتجاتها  ،الدواجن واحليوانات األخرى  ،جتهيز وتنمية البذور للتكاثر .
نشاط صناعي :هو النشاط املتعلق باستخراج الثروة املعدنية والسلع الالفلزية وإنتاج السلع الصناعية التحويلية وإنتاج
وتوليد الطاقة الكهربائية ومجع وتنقية وتوزيع املياه الذي ميارس يف املبنى ،وأهم األنشطة الصناعية هي :
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نشاط الصناعة التحويلية :هو النشاط الذي يتعلق بإنتاج السلع الصناعية عن طريق حتويل املستلزمات الوسيطة
اىل خمرجات جديدة ختتلف يف مواصفاتها عن السلع الداخلة يف إنتاجها باستخدام العمل ورأس املال والتنظيم واليت
متارس يف املبنى :
نشاط جتاري  :هو النشاط الذي يتعلق بعملية املتاجرة بالسلع بكافة أنواعها ( شراء وبيع السلع ) باإلضافة إىل اخلدمات
التجارية ذات الصلة  ،ومتثل اهلوامش التجارية ( أرباح املتاجرة ) املتحققة من عملية املتاجرة إنتاجها هلذا النشاط ،
وتشمل النشطة التجارية ما يأتي :
نشاط خدمي  :هو النشاط الذي يتعلق بإنتاج اخلدمات املقدمة لألفراد واألسر مثل اخلدمات الطبية والتعليمية وخدمات
األمن والدفاع ...اخل  ،وندرج أدناه أهم األنشطة اخلدمية :
األنشطة األخرى  :هي كافة األنشطة اليت مل يرد ذكرها يف أعاله مثل نشاط البناء والتشييد  ،النقل والتخزين ،
االتصاالت التأمني ...

املؤشرات التحليلية

= قيمة اإلنتاج  /عدد املشتغلني
إنتاجية املشتغل (ذكور ،إناث) من اإلنتاج
= اإليرادات  -املستلزمات
القيمة املضافة
إنتاجية املشغل (ذكور ،إناث) من القيمة املضافة = القيمة املضافة  /عدد املشتغلني
= قيمة اإلنتاج  /األجور
إنتاجية الدينار من األجور
متوسط نصيب املشتغل (ذكور ،إناث) من املستلزمات = قيمة املستلزمات  /عدد املشتغلني
= قيمة املستلزمات  /قيمة اإلنتاج
درجة التصنيع %
= األجور /عدد املشتغلني
متوسط أجر العامل (ذكور ،إناث)
= ( قيمة السنة احلالية  /قيمة السنة السابقة – 100 * )1
املقارنة بالنسبة املئوية

سادساً :الدخل واإلنفاق
حصة الدخل أو االستهالك  :يشري إىل حصص الدخل أو االستهالك املستحقة جملموعات فرعية من السكان (ذكور،
إناث) يشار إليها بفئات عشرية أو مخسيه استنادا إىل استقصاءات وطنية مت إجراؤها على األسر وتغطي عدة أعوام
وتوفر االستقصاءات املتعلقة باالستهالك نتائج توضح مستويات انعدام املساواة بني الفقراء واألغنياء اقل مما توضح
االستقصاءات املتعلقة بالدخل حيث يستهلك الفقراء بوجه عام حصة اكرب من دخلهم ونظرا الن البيانات مأخوذة عن
استقصاءات تغطي عدة أعوام وتستخدم منهجيات خمتلفة فينبغي توخي احلذر عند عقد املقارنات بني الدول.
الدخل القومي اإلمجالي  :يشري إىل إمجالي القيمة املضافة من مجيع املنتجني املقيمني ضمن اقتصاد ما إضافة إىل أية
ضرائب على املنتجات ( ناقص اإلعانات املالية ) غري املتضمنة يف تقدير الناتج  .إضافة إىل صايف املقبوضات من الدخل
األساسي ( تعويضات املوظفني والدخل الناجم عن املمتلكات ) من اخلارج وتعترب القيمة املضافة صايف الناتج ألية صناعة
بعد مجع كل املخرجات وطرح املدخالت البينية
الدخل املكتسب املقدر  ( :بتعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي ) يستخلص بالتقريب على أساس نسبة أجر املرأة عن
األنشطة غري الزراعية مقارنة بأجر الذكور عن األنشطة غري الزراعية ونسب اإلناث والذكور من السكان النشيطني
اقتصاديا وأمجالي عدد السكان من اإلناث والذكور والناتج احمللي اإلمجالي للفرد ( من تعادل القوة الشرائية بالدوالر
األمريكي ) .
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الناتج احمللي اإلمجالي  :يتم حسابه عن طريق مجع كل املقيمني املنتجني يف االقتصاد إضافة إىل أية ضرائب على
املنتجات (ناقص أي دعم) غري واردة يف تقييم الناتج و يتم حسابها بدون أي خصم الستهالك األصول الرأمسالية املقدرة
أو االستفادة من تدهور أو تناقص املوارد الطبيعية و تعترب القيمة املضافة صايف الناتج ألية صناعة بعد مجع كل
املخرجات وطرح املدخالت البيئية .
اإلنفاق الصحي العام  :يشري اىل اإلنفاق اجلاري وإنفاق رأس املال من امليزانيات احلكومية (املركزية واحمللية) والقروض
واملنح من اخلارج (مبا فيها تربعات الوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية) وأموال التامني االجتماعي الصحي (او
اإللزامي)  .وتشكل هذه النفقات بالتالي جمتمعة مع اإلنفاق الصحي اخلاص إمجالي اإلنفاق الصحي  .اإلنفاق الصحي
للفرد (ذكور ،إناث) (تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي )  .واإلنفاق الصحي اخلاص .
اإلنفاق الصحي للفرد ( :تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي) يشري إىل إمجالي النفقات على الصعيدين العام
واخلاص (حسب تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي ) بعد تقسيمه على عدد السكان  .وتشمل النفقات الصحية
توفري اخلدمات الصحية (الوقائية والعالجية) وأنشطة تنظيم األسرة وأنشطة التغذية واملعونات الطارئة لألغراض
الصحية لكن ال تشمل توفري املياه والصرف الصحي
اإلنفاق العام احلالي على التعليم  :يشري إىل اإلنفاق على السلع واخلدمات اليت تستهلك خالل العام احلالي وحتتاج
إىل التجديد يف العام التالي  .مبا يف ذلك النفقات اخلاصة مبرتبات املوظفني (ذكور ،إناث) واستحقاقاتهم واخلدمات
املشرتاة أو املتعاقد عليها  .والكتب والوسائل التعليمية وخدمات الرعاية  .واإلناث واملعدات  .والتصليحات الثانوية والوقود
والتامني ورسوم اإلجيار ووسائل االتصال السلكية والالسلكية والسفر.
تعادل القوة الشرائية  :يشري إىل سعر الصرف الذي يقلل فروق األسعار بني الدول مما يتيح إجراء مقارنات للمعدالت
الفعلية لإلنتاج والدخل  .ومع استخدام تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي .
نسبة الدخل املقدر املكتسب لإلناث إىل دخل الذكور  :يشري نسبة الدخل املقدر املكتسب لإلناث إىل الدخل املقدر املكتسب
للذكور .
اإلنفاق الصحي اخلاص  :يشري إىل اإلنفاق اخلاص لألسرة (من ماهلا اخلاص) على التأمني اخلاص و إنفاق املؤسسات
غري الرحبية اليت توفر املساعدات لألسر و مدفوعات اخلدمات املباشرة من قبل الشركات اخلاصة و تشكل هذه النفقات
بالتالي جمتمعة مع اإلنفاق الصحي .
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي :هو عبارة عن حصة الفرد الواحد من الناتج احمللي اإلمجالي املتحقق
خالل فرتة زمنية معينة وحيتسب من خالل قسمة الناتج احمللي اإلمجالي على عدد السكان .
منحة شبكة احلماية االجتماعية  :هو راتب رعاية األسرة و حتصل عليه من خالل مجلة من اإلجراءات بعد أن تبني
جلنة حددها القانون ويتم الشمول بعد ترويج املعامالت حسب األسبقية وبدون متييز وقد مت حتديد الفئات املشمولة
بتلك اإلعانات.

سابعاً :الرعاية االجتماعية
احلدث  :هو الشخص (ذكور ،إناث) الذي مل يبلغ سن الثامنة عشر من عمره .
دار املالحظة  :هو مكان معد لتوقيف احلدث بقرار من احملكمة أو السلطة املختصة و جيري فيها فحصه بدنيا وعقليا
و دراسة شخصيته و سلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية متهيدا حملاكمته .
دار التأهيل  :هو مكان يودع به احلدث املشرد أو منحرف السلوك بقرار من حمكمة األحداث إىل حني إمتامه الثامنة عشر
من عمره .
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دور الدولة  :وهي اليت تتوىل رعاية األطفال و الصغار و األحداث من األيتام الذين فقدوا احد الوالدين أو كليهما
وكذلك حاالت التفكك األسري يف الدور اإليوائية املختصة هلم و توفري أجواء هلم للتعويض عن احلنان العائلي الذي
افتقدوه و تقديم كافة اخلدمات االقتصادية و الرتبوية و االجتماعية و النفسية وتأهيلهم ليكونوا مواطنني صاحلني
يف املستقبل و يقبل األطفال من عمر يوم واحد ولغاية  18سنة .
معاهد العوق البدني  :وهي اليت ترعى ثالث فئات من املعاقني و تتمثل باملكفوفني و الصم و البكم و العوق احلركي
(الفيزياوي) ويهدف اىل تعليمهم و تأهيلهم و تقديم اخلدمات التعليمية و الرتبوية عرب املناهج التدريسية إضافة
للخدمات التأهيلية و الصحية للمستفيدين .
معاهد العوق العقلي  :وهي اليت تتوىل رعاية األطفال املعاقني عقليا و نفسيا الذين يعانون من حاالت عقلية غري اعتيادية
ومن املتخلفني عقليا ومن املصابني باألمراض العقلية وحاالت االضطرابات النفسية .
دور رعاية املسنني  :وهي اليت تتوىل إيواء و رعاية الرجال ممن أكمل سن  60سنة من العمر و النساء سن  55سنة على
أن يكونوا من فاقدي الرعاية األسرية كأن يكونوا يتامى أو أرامل أو أوالدهم متزوجون و ال يقومون بتأدية واجبهم
اإلنساني والديين جتاه الوالدين .
الورش واجلمعيات  :وتعنى بدمج املعاقني يف اجملتمع عن طريق العمل و االستفادة من طاقاتهم اإلنتاجية وذلك من
خالل تشغيل املعوقني القادرين على العمل جزئيا بعد تأهيلهم على مهنة معينه .
القرض امليسر  :مبلغ من املال و بدون فوائد متنح اىل العاطلني (ذكور ،إناث) و مبوجب قانون دعم املشاريع الصغرية
املدرة للدخل لتأمني فرص عمل جديدة و تقليص حجم البطالة .
األطفال  :حسب تعريف األمم املتحدة هم الذين ال تتجاوز أعمارهم  18سنة (ذكور ،إناث) وعليه فان عمالة األطفال
أخذت لألعمار ( )17 - 5سنة  .لكن قانون العمل يف العراق وبسبب ظروف احلصار االقتصادي يف التسعينات قد أجاز
العمل بعمر  15سنة.
ذوي االحتياجات اخلاصة  :أولئك األشخاص الذين لديهم قصور رئيسي يف نوع أو عدد األنشطة اليت يؤدونها بسبب
صعوبات مستمرة تعزى إىل حالة بدنية أو حالة عقلية أو مشكلة صحية استمرت أو من املتوقع أن تستمر ملدة ستة
أشهر فأكثر  .ويستثنى من ذلك حاالت العجز قصرية األمد اقل من ستة أشهر النامجة عن حالة طارئة ككسر يف
الساقني أو مرض.
مؤشرات الرعاية االجتماعية يف العراق :
	•إمجالي عدد وحدات الرعاية االجتماعية
	•إمجالي عدد املستفيدين (ذكور ،إناث) املوجودين يف وحدات الرعاية االجتماعية
	•إمجالي عدد املستفيدين (ذكور ،إناث) الداخلني يف وحدات الرعاية االجتماعية
	•إمجالي عدد املستفيدين (ذكور ،إناث) املغادرين من وحدات الرعاية االجتماعية
	•إمجالي عدد العاملني (ذكور ،إناث) املوجودين (فعلي) يف وحدات الرعاية االجتماعية
	•إمجالي عدد األسر املشمولة براتب شبكة احلماية االجتماعية ،حسب جنس رئيس األسرة
مؤشرات احلضانة يف القطاعني العام واخلاص يف العراق :
	•إمجالي عدد دور احلضانة
	•إمجالي دور احلضانة التابعة للقطاع اخلاص
	•إمجالي عدد األطفال (ذكور ،إناث) املوجودين يف دور احلضانة
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	•إمجالي عدد املربيات العامالت يف دور احلضانة
	•إمجالي عدد العاملني (ذكور ،إناث) اآلخرين يف دور احلضانة
	•صايف اإليرادات يف دور احلضانة التابعة للقطاع اخلاص = جمموع اإليرادات  -املصروفات

ثامناً :مصطلحات الفقر
خط الفقر املطلق  :بأنه إمجالي تكلفة سلة السلع املطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية األساسية من مواد غذائية
ومالبس وسكن وتعليم وصحة واالحتياجات األساسية األخرى .ويعترب خط الفقر املطلق هو األنسب فهو ميتاز بدرجة
عالية من الثبات ألنه يستند على معيار احلد األدنى املطلوب من مستويات االستهالك الالزمة لسد االحتياجات األساسية.
خط الفقر النسيب  :ميكن أن يتغري عرب البلدان أو مبرور الزمن ,فمثال حيدد خط الفقر بنصف متوسط دخل الفرد
(ذكور ،إناث) ,وهذا يشري ضمنا إىل أن هذا اخلط ميكن أن يرتفع بارتفاع الدخل .
خط الفقر املدقع  :الذي ميثل كلفة تغطية احلاجات الغذائية املتمثلة بعدد معني من السعرات احلرارية ,سواء للفرد
(ذكور ،إناث) أو لألسرة ,وفق النمط الغذائي السائد يف اجملتمع املعين وحبدود معينة.
نسبة الفقر :وهو املؤشر الذي يقيس األهمية النسبية للفقراء (ذكور ،إناث) يف اجملتمع ويعكس نسبة الفقراء إىل
جمموع السكان .
فجوة الفقر :يقيس حجم الفجوة اإلمجالية املوجودة بني دخول الفقراء وخط الفقر ويتم حسابه بالوحدات النقدية
كونه ميثل إمجالي املبلغ الالزم لرفع مستويات استهالك الفقراء إىل مستوى خط الفقر .
أشخاص يعانون من نقص التغذية  :وهم األشخاص (ذكور ،إناث ) الذين ال يتناولون كما كافياً من الطعام لتلبية
احتياجاتهم الدنيا من الطاقة.
الدخل  :هو كافة املدفوعات النقدية اليت حيصل عليها الفرد (ذكور ،إناث) لقاء قيامه بعمل سواءاً كان رئيسيا أم ثانويا
وكذلك الدخول املتأتية يف امللكية و الدخول التحويلية .
التنمية املستدامة  :هي التنمية اليت تليب االحتياجات احلالية ،دون اإلضرار بتلبية االحتياجات املستقبلية لألجيال
القادمة ،أي اليت تفي باحتياجات احلاضر دون اإلضرار بقدرة أجيال املستقبل على الوفاء باحتياجاتها اخلاصة ،وهي
تفرتض حفظ األصول الطبيعية ألغراض النمو والتنمية يف املستقبل.
النسبة املئوية ملن هم دون خط الفقر الوطين (ميكن إدخال النوع االجتماعي يف هذا التعريف باعتبار إن املرأة جزء من
العائلة)
هي النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون حتت اخلط احملدد للفقر (أي النقطة اليت يعترب الناس فقراء دون مستواها)
وختتلف التقديرات الوطنية بني البلدان وتستند إىل التقديرات املستمدة من مسوح أحوال األسر املعيشية .ويقيس هذا
املؤشر األهمية النسبية للفقراء يف اجملتمع ويعكس نسبة الفقراء إىل جمموع السكان ،وبغض النظر عن مستوى دخول
هؤالء الفقراء.
معادلة حساب املؤشر:
نسبة األفراد الفقراء = (عدد األفراد حتت خط الفقراء  /جمموع عدد السكان)* 100
كما ميكن قياسه على مستوى األسر وبالصيغة التالية
نسبة األسر الفقرية = (عدد األسر حتت خط الفقر  /جمموع عدد األسر)* 100
نسبة السكان دون خط الفقر العاملي (دوالر واحد  /أو دوالرين -:يشري إىل نسبة السكان (ذكور ،إناث) الذين يقل دخلهم
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عن دوالر واحد يف اليوم (ما يعادل  1.08دوالر عام  1993باألسعار الدولية) /أو يقل دخلهم عن دوالرين يف اليوم (ما
يعادل  2.15دوالر عام  1993باألسعار الدولية) معدلة حسب تعادل القوة الشرائية .
نسبة فجوة الفقر (ميكن إدخال النوع االجتماعي يف هذا التعريف باعتبار إن املرأة جزء من العائلة) :
يقصد به حجم الفجوة اإلمجالية املوجودة بني دخول الفقراء ومستوى خط الفقر  ،وحتسب بشكل مطلق بالوحدات
النقدية الكافية لرفع مستويات استهالك الفقراء كافة إىل مستوى خط الفقر .وحتسب كنسبة مئوية من القيمة
الكلية الستهالك كافة السكان عندما يكون مستوى استهالك كل منهم مساوياً خلط الفقر ،وإن عمق الفقر يوضح
الفرق بني دخول الفقراء وخط الفقر.
معادلة حساب املؤشر:
عدد حاالت الفقر مضروبة يف عمق الفقر ( أي البعد عن خط الفقر).

تاسعاً :البيئة

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون يف سكن عشوائي (ميكن إدخال النوع االجتماعي يف هذا التعريف باعتبار إن املرأة
جزء من العائلة وارتباطها لصيق مع املسكن )
هي النسبة املئوية للسكان (ذكور ،إناث) الذين يعيشون يف سكن غري صحي أو خطر أو غري الئق حسب برنامج األمم
املتحدة للبيئة  .UNEPأن هذا املؤشر له أهمية واسعة ألنه يشري إىل االزدحام يف املنزل كونه يؤثر على الصحة
األراضي املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي:
تدهور األراضي :هو عملية استنزاف القدرة الطبيعية لألرض اليت تؤدي إىل نقص قدرتها على استدامة احملاصيل أو
احلياة الربية أو حتى اإلنسان.
التصحر :فهو التدهور الكلي أو اجلزئي لعناصر األنظمة البيئية ينجم عنه تدني القدرة اإلنتاجية ألراضيها وحتوهلا
إىل مناطق شبيهة بالصحراء بسبب االستغالل املكثف ملواردها وسوء أساليب اإلدارة املطّبقة إضافة إىل التأثريات السلبية
للعوامل البيئية األخرى غري املالئمة وخاصة عوامل املناخ اجلاف.
النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على مياه شرب آمنة (ميكن إدخال النوع االجتماعي هنا باعتبار السكان هم من
الذكور واإلناث) :
هي النسبة املئوية للسكان الذين تصلهم كمية كافية من املاء الصاحل للشرب اآلمن يف املسكن أما من أمداد مياه مستمر
داخل املنزل أو جتهيز داخل املسكن (متقطع) أو جتهيز ضمن مسافة سهلة من املسكن حسب برنامج األمم املتحدة للبيئة
. UNEP
النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون املرافق الصحية اجليدة يف احلضر والريف (ميكن إدخال النوع االجتماعي هنا
باعتبار السكان هم من الذكور واإلناث):
وهي نسبة السكان (ذكور ،إناث) الذين يتمتعون بفرص االستفادة من مرافق صرف صحي جيدة للتخلص من فضالت
اجلسد مثل وجود توصيلة إىل شبكة اجملاري أو خزانات التعفني أو دورات املياه الدافقة أو دورات املياه البسيطة أو احملسنة.
مشاريع الري  :األعمال اليت تقوم بها دوائر الري مباشرة أو بواسطة مقاولني كإنشاء أو صيانة أو توسيع أو حتسني
األنهر و اجلداول و املبازل و السدود و األبنية و اخلزانات و املصارف مع حمرماتها و تشغيل هذه املشاريع  .يتم توزيع
املستفيدين من املشاريع االروائية حسب اجلنس أو إدارتها (ذكور ،إناث).
مشاريع االستصالح :األعمال االستصالحية الفنية و تشمل أعمال التعديل و التسوية و الري و البزل للقنوات احلقلية
و املغذية و املوزعة ومنشأتها و أعمال الغسل و االستصالح .
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سكان بدون كهرباء  :تشري إىل عدم توفر الكهرباء يف البيوت وهو عدد األشخاص ( ذكور ،إناث) الذين ال تصل الكهرباء
إىل بيوتهم ونعين هنا الكهرباء اليت ميكن شرائها جتاريا عن طريق شبكات الكهرباء العادية أو عرب وسائل أخرى كما
تضم الكهرباء اليت يولدها األشخاص بأنفسهم يف الدول اليت مت تقييم إمكانيات احلصول على الكهرباء فيها عن طريق
إحصائيات قامت بها اإلدارة الوطنية وال تشمل هذه البيانات أولئك الذين حيصلون على الكهرباء بطرق غري قانونية أو
رمسية .
استهالك الطاقة الكهربائية للفرد  :يشري إىل إمجالي اإلنتاج من حيث حصة الفرد الواحد (ذكور  ،إناث) ويشمل ذلك
استهالك احملطات الثانوية وأية خسائر يف الطاقة نامجة عن احملوالت اليت تعترب جزءاً ال يتجزء من حمطات توليد
الطاقة كما يشمل إمجالي الطاقة الكهربائية اليت تنتجها حمطات الضخ دون اقتطاع الطاقة الكهربائية اليت تستهلكها
عملية الضخ.

عاشراً :تكنولوجيا املعلومات
خطوط اهلاتف الرئيسية  :يشري إىل خطوط اهلاتف اليت تربط جهاز العميل بشبكة التحويل اهلاتفية العامة
خطوط اهلاتف الرئيسة لكل  100نسمة ومتوسط اهلواتف النقالة لكل  100نسمة(ميكن إدخال النوع االجتماعي الن
املشرتكني من الذكور واإلناث):
يشري إىل عدد خطوط اهلاتف اليت تربط جهاز املشرتك بشبكة التحويل اهلاتفية لكل  100نسمة ،أما عدد خطوط اهلاتف
النقالة فيشري إىل املشرتكني يف خدمة عامة آلية للهواتف اخللوية أو اجلوالة واليت توفر الوصول إىل شبكة التحويل
أعم مقياس لدرجة تطور االتصاالت السلكية والالسلكية يف
اهلاتفية باستخدام التكنولوجيا اخللوية  ،يعترب هذا املؤشر ّ
أي بلد.
معادلة حساب املؤشر:
عدد خطوط اهلاتف النقال أو الرئيسي لكل  100نسمة = (عدد خطوط اهلاتف/عدد السكان) * 100
عدد مستخدمي االنرتنت لكل  100نسمة  :يشري إىل األشخاص (ذكور ،إناث) الذين ميكنهم استخدام شبكة االنرتنت
لكل  100نسمة.
معادلة حساب املؤشر:
عدد مستخدمي االنرتنت لكل  100نسمة = (عدد املستخدمني/عدد السكان) * 100
احلاسب الشخصي لكل  100نسمة (ميكن إدخال النوع االجتماعي الن املشرتكني من الذكور واإلناث) :
يشري إىل نسبة السكان القادرين على استخدام احلاسبة الشخصية لكل  100نسمة .

إحدى عشر :اإلحصاءات الزراعية

احليازة  :مساحة من األرض تستخدم كلياً أو جزئياً ألغراض اإلنتاج الزراعي وتدار شؤونها الفنية واإلدارية كوحدة
زراعية مستقلة بواسطة شخص (ذكور ،إناث) واحد مبفرده أو مع آخرين بغض النظر عن امللكية أو الكيان القانوني أو
املساحة أو املوقع وتعترب أيضاً حيازات زراعية املنشآت والوحدات اليت تنتج فيها حيوانات أو منتجات حيوانية.
احلائـــز :هو شخص طبيعي (ذكر أو أنثى) أو شخصية اعتبارية ميارس سيطرة إدارية على تشغيل احليازة الزراعية
ويتخذ القرارات باستخدام املوارد املتاحة وتقع على عاتقه املسؤوليات الفنية واالقتصادية اخلاصة باحليازة ،وقد يتوىل
املسؤوليات مباشرة أو بواسطة وكيل ويعترب حائ ًز كل من :
	•يدير حيازة زراعية سواء كانت (ملك أو إجيار أو إدارة) نباتية أو حيوانية أو خمتلطة واقعة يف منطقة سكنه أو
منطقة أخرى ويديرها بنفسه.
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	•استأجر أرضا ويقوم باستغالهلا لألغراض الزراعية.
	•يستغل أرضا ال ميلكها وال يدفع عنها إجيارا رغم انه حيتفظ حبق االنتفاع من استغالهلا ألغراض اإلنتاج الزراعي.
	•يف حوزته عدد من األشجار حتى ولو مل يكن له حق التصرف.
	•يف حوزته عدد من احليوانات يكون الغرض من حيازتها االنتفاع منها أو من منتجاتها ألغراض جتارية أو بيعها أو بيع
منتجاتها من اللحوم أو احلليب ومشتقاته أو اجللود أو الصوف.
	•يف حوزته عدد من خاليا النحل أو عدد من الدواجن أو حقول الدواجن أو معامل تفقيس.
وتعترب املؤسسات احلكومية والشركات واجلمعيات التعاونية حائزاً زراعيا” أن قامت بإدارة وتشغيل حيازة زراعية .وقد
يكون حتت إدارة احلائز أرضا” زراعية أو حيوانات أو مناحل وقد يقوم بإدارة حيازة نوعني أو أكثر من أنواع اإلنتاج
الزراعي يف آن واحد  ،وتعترب ألغراض التعداد حيازة واحدة إذا كانت تدار كوحدة زراعية مستقلة هلا نفس اإلدارة
ووسائل اإلنتاج مثل القوى العاملة واملكائن واآلالت واحليوانات.
اإلنتاج النباتي  :يتضمن احملاصيل احلقلية الرئيسة ( كاحلنطة ،الشعري ،الشلب ،الذرة ،البطاطا ،زهرة عباد الشمس،
القطن ) واحملاصيل الثانوية واخلضروات ( كالباقالء ،العدس  ،لوبيا  ،أملاش ،أجلت والربسيم ،الطماطة ) وبساتني
النخيل والفواكه والبساتني املشرتكة والغابات واملشاتل بأنواعها كمشاتل األشجار وأشجار الزينة وأشجار الغابات.
اإلنتاج احليواني  :يتضمن تربية احليوانات وإنتاج احليوانات ومنتجاتها وهي األغنام ،األبقار ،املاعز ،اجلاموس ،ابل،
حقول دواجن ،مزارع امساك ،خاليا حنل ،أخرى.
املكننة الزراعية  :هي املكائن واآلالت الزراعية اليت ميتلكها احلائز ويستخدمها يف احليازة إلغراض زراعية حصراً،
وتشمل (الساحبات ،مضخات ،حاصدات ،أخرى).
إدارة احليازة :هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي ختضع إلدارة واحدة ،تشمل مجيع احليوانات املوجودة ،وكل األراضي
املستعملة كلياً أو جزئياً ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن امللكية أو الشكل القانوني أو املساحة ،وقد تكون
اإلدارة الواحدة بيد شخص واحد (ذكر أو أنثى) أو أسرة ،وقد يشرتك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر ،وقد تتوالها
عشرية أو قبيلة أو تضطلع بها شخصية معنوية مثل شركة أو مجعية تعاونية أو وكالة حكومية ،وقد تتكون أراضي
احليازة من قطعة واحدة أو أكثر تقع يف منطقة واحدة أو أكثر من منطقة ضمن نفس الوحدة اإلدارية او يف وحدة
إدارية أخرى ،بشرط أن تشرتك قطع األراضي يف نفس وسائل اإلنتاج اليت تستخدمها احليازة.

أثنى عشر :إحصاءات التجارة الداخلية

هي عملية عد وإحصاء وتبويب وجتهيز كل ما يتعلق حبركة التبادل السلعي وباخلدمات املرتبطة بها  ،اليت جتري
داخل حدود الدولة  ..أي أنها تعين بعملية دوران السلع واخلدمات التجارية من مواقع اإلنتاج إىل مواقع االستهالك سواء
كانت هذه السلع من اإلنتاج الوطين أو من منتجات دول العامل األخرى  .وتدعى أيضا بتجارة التوزيعdistribution
 Tradeوجتدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من القطاعات أالقتصاديه ال ميكن قياس إنتاجها بوحدات القياس الكميه أو
الوزن أو احلجم أو الطول وإمنا عن طريق القيم املتحققة ومثاهلا أيضا قطاع ألفندقه والنقل واملواصالت والتامني...اخل .
وقد صدرت عن الدائرة اإلحصائية يف األمم املتحدة عام  2009التوصيات الدولية إلحصاءات التوزيع
(  RDTSاملنقح .) 2008/ 2008
التجارة  :عبارة عن نشاط اقتصادي يعين بعملية مبادله السلع عن طريق البيع والشراء يف نطاق حدود ألدولة اإلقليمية
أو مع دول العامل اخلارجي  ...وهلذا فأنها تكتسب أهميه كبريه لكونها تعد حلقه وصل بني القطاعات السلعية واخلدمية
بعضها مع بعض فضال عن أنها ذات صله وثيقة حبياة املواطنني وتدعى حركة التبادل السلعي ودوران السلع ضمن هذا
القطاع بالتوزيع السلعي .
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التاجر  :كل شخص طبيعي (فردا) (ذكر أو أنثى) أو معنوي (شركه) يزاول بامسه وحلسابه على وجه االحرتاف عمال
جتاريا  ...ويدخل ضمن هذا املفهوم من ميارس الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة أو الداللية ( الوساطة ) .
املنشأة التجارية  :عبارة عن مركز نشاط واحد أو جمموعة أنشطه اقتصاديه تدار من قبل مالك واحد (ذكر أو أنثى)
أو جمموعه أفراد (شركة) وتتحمل املسؤولية الكاملة عن معامالتها التجارية والتزاماتها جتاه الغري .وتعترب املنشأة
لألغراض اإلحصائية (( كوحدة عد )) واحده حتى وان كان هلا فروع أخرى غري مستقلة حسابيا .
رأس املال املسجل  :قيمة رأس املال الذي مت تسجيله عند تأسيس املنشأة أو الشركة وقدم إىل اجلهات الرمسية املختصة
(مديرية تسجيل ومراقبة الشركات وما شابه ) وهو ال يساوي رأس املال املدفوع أو يزيد عليه .
النشاط الرئيسي للمنشأة  :تعترب اكرب قيمة مبيعات لنوع معني من أنواع املبيعات يف املنشأة وهو النشاط الرئيسي هلا .
العاملون يف احلسابات  :يقصد بهم العاملون (ذكور أو إناث) الذين يقومون بعمل ذهين يف الغالب وذو اختصاص يف
أقسام احلسابات واملالية والتدقيق وأعداد التسويات احلسابية وقوائم الرواتب واألجور والعاملون يف كشوفات املشرتيات
وما شابه.
العاملون يف البيع والشراء  :يقصد بهم العاملون (ذكور أو إناث) يف جمال بيع وشراء وتسويق السلع  .كالعاملني يف
املعارض التجارية لبيع السلع وما شابه ذلك
العاملون يف اخلدمات  :ويدخل ضمن هذه اجملموعة كافة العاملني (ذكور أو إناث) الذين يؤدون خدمات لصاحل املنشأة
 ...كالفراشني واحلراس واملنظفني ( على مالك املنشأة ) والطباخني وما شابه ذلك .
العمل املومسي  :هو ذلك النوع من العمل الذي ينتهي بنهاية موسم معني مثال العمل يف بيع املرطبات والذي يكون عادة
يف موسم الصيف أو العمل يف جين التمور أو الفواكه .أو حصاد احلبوب خالل موسم معني .
العمل ألدائمي  :هو العمل املستقر واملنتظم واحملدد بعالقة تعاقدية مع صاحب العمل .
السائح ( :كل شخص (ذكر أو أنثى) يدخل بلداً أو منطقة غري تلك اليت يقيم فيها وملدة ال تتجاوز سنة ميالدية وال تقل
عـن أربع وعشريـن ساعـة وألي غرض من اإلغراض فيهـا عــدا اهلجـرة واالستخـدام ) حسب تعـريف منظمـة السياحة
العاملية  . ) w.t.o) world Tourism Organizatioوبهذا فان مجيع املواطنني (ذكور ،إناث) غري املقيمني الذين
يسافرون إىل بلدان أخرى برحالت سريعة وركاب الرتانزيت الذين ميضون ( )24ساعة والطلبة الذين يدرسون وحتول
هلم عمالت ملواجهة مصاريف الدراسة ( باستثناء الطلبة الذين يدرسون على حساب الدولة اليت وفدوا أليها )  .كل هؤالء
يعتربون سائحي .وكذلك املواطنني املقيمني داخل البلد يف حركتهم بني منطقة وأخرى ضمن املفهوم أعاله.

التوزيع السكاني حبسب العمر واجلنس :

املؤشر  :السكان نسا ًء ورجا ً
ال يف جمموعات عمرية نطاق كل منها  5سنوات معرباً عنها كنسبة مئوية من جمموع
السكان  ،على سبيل املثال نسبة الرجال بعمر (  ) 24 - 20سنة .
معادلة

الرجال بعمر (  ) 24 - 20سنة
جمموع السكان

* 100

املؤشر  :نسبة النساء إىل الرجال يف جمموعات عمرية خمتارة  ،على سبيل املثال نسبة النساء اىل الرجال بعمر
(  ) 24 - 20سنة .
معادلة
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النساء بعمر (  ) 24 - 20سنة
الرجال بعمر (  ) 24 - 20سنة

* 100

السكان موزعون حسب الفئة العمرية واجلنس جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية
() 2010 - 2000

الفئات العمرية

2000
نساء

2005
رجال

نساء

2010
رجال

نساء

رجال

4-0
9-5
14 - 10
19 - 15
.
.
.
84 - 80
89 - 85
90 +
مجيع األعمار
املناطق احلضرية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
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النسبة املئوية لتوزيع السكان حسب الفئة العمرية لكل من اجلنسني وللنساء لكل  100رجل يف كل فئة
عمرية وجملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية
السكان
الفئات العمرية

النسبة املئوية للتوزيع

نساء

رجال

اجملموع

نساء

رجال

عدد النساء لكل
 100رجل

1

2

3

()3/1

()3/2

()2/1

4-0
9-5
14 - 10
19 - 15
.
.
.
84 - 80
89 - 85
90 +
مجيع األعمار

مـج النساء

من/ر

مـج الرجال

املناطق احلضرية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله

احلالة االجتماعية
املؤشر  :النسبة املئوية للتوزيع حسب احلالة االجتماعية داخل الفئات العمرية  ،على سبيل املثال املتزوجني يف الفئة
العمرية (  ) 19 - 15سنة.
املعادلة

النساء(الرجال) يف الفئة العمرية (  ) 19 - 15سنة املتزوجني
النساء( الرجال ) يف فئة العمر (  ) 19 - 15سنة

*100

املؤشر  :التوزيع حسب اجلنس داخل فئات احلالة االجتماعية حسب الفئات العمرية
املعادلة

النساء (الرجال) يف الفئة العمرية (  ) 19 - 15سنة املتزوجني
السكان يف فئة العمر (  ) 19 - 15سنة

*100

مالحظة تقنية  :مـج النساء  ،مــج الرجال يقابالن جمموع عدد النساء وجمموع عدد الرجال من السكان وترمز م ن  /ر اىل عدد النساء لكل
 100رجل من جمموع السكان .
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سكان املناطق احلضرية والريفية الذين يبلغون  15عاماً فما فوق مصنفون حسب احلالة االجتماعية وفئة
العمر واجلنس (توزيع عددي)
الفئات
العمرية

عازبون
نساء

رجال

متزوجون
اجملموع

نساء

رجال

أرامل
اجملموع

نساء

رجال

مطلقون
اجملموع

نساء

رجال

منفصلون
اجملموع

نساء

رجال

اجملموع

19 - 15
24 - 20
.
.
.
69 - 65
70 +
مجيع
األعمار
املناطق
احلضرية
نفس الفئات
العمرية
الواردة أعاله
املناطق
الريفية
نفس الفئات
العمرية
الواردة أعاله

ولعمل جدول توزيع نسيب لكل حالة إجتماعية يتم قسمة عدد النساء يف كل فئة عمرية اىل جمموع تلك الفئة
ونفس الشيء بالنسبة للرجال كما موضح يف اجلدول اآلتي
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النسبة املئوية لتوزيع النساء والرجال الذين يبلغون  15عاماً فما فوق مصنفني حبسب احلالة االجتماعية
وفئة العمر جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية (توزيع نسيب)
الفئات العمرية

عازبون
نساء

رجال

متزوجون
نساء

رجال

أرامل
نساء

مطلقون
رجال

نساء

رجال

منفصلون
نساء

رجال

19 - 15
24 - 20
.
.
.
69 - 65
70 +
مجيع األعمار
املناطق احلضرية
نفس الفئات
العمرية الواردة
أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات
العمرية الواردة
أعاله

رئيس األسرة املعيشية وتكوينها
املؤشر  :توزيع األسر املعيشية اليت ترأسها إناث واألسر املعيشية اليت يرأسها ذكور حبسب احلجم  ،على سبيل املثال اربع
افراد
عدد األسر املعيشة اليت تضم ( )4افراد وترأسها نساء ( ويرأسها رجال )
املعادلة
جمموع عدد األسر املعيشة اليت ترأسها نساء ( يرأسها رجال )

* 100

املؤشر  :التوزيع اجلنساني ألرباب األسر املعيشية يف كل فئة من فئات األسر املعيشية  ،على سبيل املثال يف فئة العمر
(  ) 44 - 25سنة .
املعادلة
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عدد األسر املعيشة اليت تضم ( )4افراد وترأسها نساء ( ويرأسها رجال ) يف فئة العمر (  ) 44 - 25سنة
جمموع عدد األسر املعيشة اليت ترأسها نساء ( يرأسها رجال )

* 100

عدد األسر املعيشية موزعة حسب احلجم  ،والعمر  ،وجنس رئيس األسرة جملموع السكان وللمناطق احلضرية
والريفية
حجم اآلسرة املعيشية

عمر وجنس رئيس األسرة املعيشية
24 - 15
نساء

رجال

44 - 25
نساء

رجال

59 - 45
نساء

رجال

60 +
نساء

رجال

مجيع األعمار
نساء

رجال

(حضرية وريفية )
1
2
3
.
10 +
اجملموع (مجيع اإلحجام)
املناطق احلضرية
نفس أحجام األسر املعيشية
املبينة أعاله
املناطق الريفية
نفس أحجام األسر املعيشية
املبينة أعاله
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النسبة املئوية لتوزيع األسر املعيشية اليت ترأسها نساء واليت يرأسها رجال حسب احلجم جملموع السكان
وللمناطق احلضرية والريفية
النسبة املئوية للتوزيع

حجم اآلسرة املعيشية

األسر املعيشية اليت ترأسها نساء

األسر املعيشية اليت يرأسها رجال

1
2
3
.
.
.
10 +

100

100

اجملموع (مجيع اإلحجام)
املناطق احلضرية نفس أحجام األسر املعيشية املبينة أعاله
املناطق الريفية نفس أحجام األسر املعيشية املبينة أعاله

أو يكون اجلدول على مستوى حجم أفراد االسرة املعيشية كما موضح يف اجلدول ادناه.

النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت ترأسها نساء ويرأسها رجال حسب حجم األسرة املعيشية جملموع السكان
وللمناطق احلضرية والريفية
حجم اآلسرة املعيشية

النسبة املئوية لألسر

النسبة املئوية لألسر

اليت ترأسها نساء

اليت يرأسها رجال

اجملموع

1

100

2

100

3

100

.
.
.
10 +

100

اجملموع (مجيع اإلحجام)

100

املناطق احلضرية
نفس أحجام األسر املعيشية املبينة أعاله
املناطق الريفية
نفس أحجام األسر املعيشية املبينة أعاله
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التعليم والتدريب
اإلملام بالقراءة والكتابة
النسبة املئوية للسكان الذين تبلغ أعمارهم  15عاماً فما فوق مصنفني حسب اإلملام بالقراءة والكتابة واجلنس
والفئة العمرية جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية ()1990 - 1970
الفئات العمرية

1970
نساء

رجال

1980
اجملموع

نساء

رجال

1990
اجملموع

نساء

رجال

اجملموع

19 - 15
24 - 20
44 - 25
60 - 45
 - 60فما فوق
جمموع السكان  15 ،فما فوق
امللمون بالقراءة والكتابة
19 - 15
24 - 20
44 - 25
60 - 45
 - 60فما فوق
جمموع امللمني بالقراءة والكتابة  15 ،فما فوق
األميون
19 - 15
24 - 20
44 - 25
60 - 45
 - 60فما فوق
جمموع اآلميني  15 ،فما فوق
املناطق احلضرية نفس الفئات العمرية الواردة
أعاله
املناطق الريفية نفس الفئات العمرية الواردة
أعاله

املؤشر  :معدل االملام بالقراءة والكتابة
املعادلة

امللمني بالقراءة والكتابة ( النساء  /الرجال ) بالفئة العمرية (  ) 24 - 20سنة
جمموع السكان امللني بالقراءة والكتابة بالفئة العمرية (  ) 24 - 20سنة

املؤشر  :اآلمية
املعادلة

( النساء  /الرجال ) اآلميني بالفئة العمرية (  ) 24 - 20سنة
جمموع اآلميني بالفئة العمرية (  ) 24 - 20سنة

* 100

* 100
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أو تنسب معدالت االملام بالقراءة والكتابة اىل السكان مثال
املعادلة

امللمني بالقراءة والكتابة بعمر (  ) 24 - 20سنة ( النساء  /الرجال )
جمموع السكان امللمني بالقراءة والكتابة بعمر (  ) 24 - 20سنة

أو معدل اآلمية
املعادلة

اآلميني من ( النساء  /الرجال ) بعمر (  ) 24 - 20سنة

* 100

* 100

السكان بعمر (  ) 24 - 20سنة

معدالت األمية موزعة حسب اجلنس والفئات العمرية الواسعة النطاق جملموع السكان وللمناطق احلضرية
والريفية (( )1990 - 1970توزيع عددي)
الفئات العمرية

1970
نساء

رجال

1980
اجملموع

نساء

رجال

1990
اجملموع

نساء

رجال

اجملموع

24 - 15
44 - 25
60 - 45
 - 60فما فوق
اجملموع  15 ،فما فوق
املناطق احلضرية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله

التوزيع اجلنساني للسكان األميني حسب الفئة العمرية جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية
(( )1990-1970نسبة مئوية)
الفئات العمرية
24 - 15
44 - 25
60 - 45
 - 60فما فوق
اجملموع  15 ،فما فوق
املناطق احلضرية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
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1970
نساء

1980
رجال

نساء

1990
رجال

نساء

رجال

التحصيل العلمي
املؤشر  :النسبة املئوية لتوزيع السكان حسب أكمال مرحلة التعليم مثال يف فئة العمر (  ) 29 - 25سنة ( البكالوريوس)
املعادلة النساء ( الرجال ) يف الفئة العمرية (  ) 29 - 25سنة الذين أكملوا املرحلة اجلامعية (البكالوريوس) * 100
النساء ( الرجال ) يف الفئة العمرية (  ) 29 - 25سنة

املؤشر  :التوزيع اجلنساني يف مستويات التعليم املدرسي مثال (  ) 29 - 25سنة ( البكالوريوس)
املعادلة

النساء ( الرجال ) يف الفئة العمرية ( )29 - 25سنة الذين أكملوا املرحلة اجلامعية (البكالوريوس)
السكان يف الفئة العمرية (  ) 29 - 25سنة الذين أكملوا املرحلة اجلامعية ( البكالوريوس)

* 100

حيث تعرف مستويات التعليم املدرسي كما يلي  :ال يوجد أي تعليم مدرسي ( مل ينه املستوى األول ) االبتدائي ( أنهى
املستوى األول االبتدائي ) وهكذا
االلتحاق باملدارس والبقاء فيها :
املؤشر  :أمجالي نسبة االلتحاق باملدارس يف املرحلتني االبتدائية والثانوية
املعادلة

عدد امللتحقني باملدارس االبتدائية
السكان يف الفئة العمرية ( )11 - 6سنة
عدد امللتحقني باملدارس الثانوية
السكان يف الفئة العمرية ( )17 - 12سنة

* 100
* 100

املؤشر  :نسبة اإلناث إىل الذكور امللتحقني مبختلف الفصول الدراسية يف املرحلتني االبتدائية والثانوية
املعادلة

الفتيات امللتحقات باملدارس يف املستوى االبتدائي او الثانوي
الفتيان امللتحقني باملدارس يف املستوى االبتدائي او الثانوي

* 100

املؤشر  :التكوين اجلنساني للمتسربني من املدارس االبتدائية والثانوية
املعادلة

الفتيات املتسربات( الفتيان املتسربون ) من املدراس يف املستوى االبتدائي او الثانوي
عدد املتسربني من املدارس يف املستوى االبتدائي او الثانوي

* 100

الفئات العمرية معرفة وفقاً للوائح التنظيمية الوطنية  ،ما يتفق مع أعمار الذين ينبغي أن يكونوا ملتحقني باملدارس يف
املرحلتني االبتدائية والثانوية على التوالي
املعلمون حبسب مستوى التعليم :
املؤشر  :النسبة املئوية لتوزيع املعلمني حسب املستوى
املعادلة املعلمات ( املعلمون ) يف املستوى االبتدائي او الثانوي * 100
املعلمات ( املعملون ) يف كل املستويات

املؤشر  :النسبة املئوية للمعلمات واملعلمني حبسب املستوى
املعادلة

املعلمات ( املعلمون ) يف املستوى االبتدائي او الثانوي
مجيع املعلمني ( من اجلنسني ) يف املستوى االبتدائي او الثانوي

* 100
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عدد املعلمني حسب اجلنس واملستوى التعليمي الذي يدرسونه جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية
( )2010 – 2000
املستوى التعليمي

2000
نساء

رجال

2005
جمموع

نساء

رجال

2010
جمموع

نساء

رجال

جمموع

ما قبل املدرسة
املستوى االبتدائي
املستوى الثانوي
املستوى الثالث
مجيع املستويات
املناطق احلضرية
نفس الفئات الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات الواردة أعاله

النسبة املئوية لتوزيع املعلمني حسب اجلنس واملستوى التعليمي الذي يدرسونه جملموع السكان وللمناطق
احلضرية والريفية ( ) 2010 – 2000
املستوى التعليمي
ما قبل املدرسة
املستوى االبتدائي
املستوى الثانوي
املستوى الثالث
مجيع املستويات
املناطق احلضرية
نفس الفئات الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات الواردة أعاله
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2000
نساء

2005
رجال

نساء

2010
رجال

نساء

رجال

وفيات الرضع واألطفال
املؤشر  :معدالت وفيات الرضع (لكل  1000طفل يولدون أحياء )
املعادلة

وفيات البنات( االوالد ) حتت سن  1يف السنة املعينة

عدد البنات ( االوالد ) اللواتي ولدن ( الذين ولدوا ) احياء خالل نفس السنة

*1000

املؤشر  :معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة من العمر ( لكل  1000والدة حيه )
املعادلة

وفيات البنات( االوالد )حتت سن  4-1سنوات يف السنة احملددة

جمموع عدد البنات ( االوالد ) يف سن  ( 1الذين ولدوا ) احياء خالل نفس السنة

*1000

توفر هذه املعادلة تقديراً تقريبياً الحتمال الوفاة بني سن سنة واحدة و 5سنوات (معرباً عنها بالنسبة لكل  1000طفل
يكملون السنة األوىل من العمر أحيا ًء )

الوفيات الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات موزعون حبسب اجلنس والفئة العمرية  ،جملموع السكان وللمناطق
احلضرية والريفية  ،حسب السنوات
اجملموعة العمرية
1-0
4-1
اقل من 5
املناطق احلضرية
نفس الفئات العمرية الواردة
أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات العمرية الواردة
أعاله

بنات

2000
الوفيات
أوالد

جمموع

بنات

2005
الوفيات
أوالد

جمموع

2010
الوفيات
أوالد

بنات

جمموع

معدالت الوفاة حسب اجلنس لفئات عمرية حمددة  ،جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية  ،حسب
السنوات
اجملموعة العمرية

2000
بنات

2005
أوالد

بنات

2010
أوالد

بنات

أوالد

1-0
4-1
اقل من 5
املناطق احلضرية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
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أسباب الوفاة
املؤشر  :النسبة املئوية لتوزيع الوفيات حسب جمموعات أسباب الوفيات الرئيسية وحسب أسباب خمتارة مسؤولية عن
أعلى معدالت الوفيات
املعادلة

وفيات النساء ( الرجال ) بسبب املرض ( س )

جمموع وفيات النساء ( الرجال ) من كل االسباب

*100

املؤشر  :التوزيع اجلنساني للوفيات داخل جمموعات أسباب الوفاة الرئيسية وحسب أسباب خمتارة مسؤولة عن أعلى
معدالت للوفيات ،مثال بسبب مرض السرطان
املعادلة
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وفيات النساء ( الرجال ) بسبب مرض السرطان
جمموع الوفيات بسبب مرض السرطان

*100

عدد الوفيات حسب سبب الوفاة الرئيسي  ،اجلنس والفئة العمرية
الفئة العمرية
سبب الوفاة

14 - 5

49 - 25

24 - 15

اجملموع

50 +

أناث

ذكور

اجملموع

أناث

ذكور

اجملموع

أناث

ذكور

اجملموع

أناث

ذكور

اجملموع

أناث

ذكور

اجملموع

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

األمراض
السل الرئوي
أمراض اجلهاز
التنفسي
األمراض املعدية
والطفيلية األخرى
أمراض اإلسهال
أمراض الطفولة
األورام
أمراض القلب
واألوعية الدموية
مرض االيدز
اجملموع الفرعي
أسباب خارجية
حوادث سيارات
انتحار
قتل
كوارث
حروب
اجملموع الفرعي
مجيع األسباب
األخرى (البقية)
اجملموع (مجيع
األسباب)

مالحظة تقنية  :تشمل أمراض اجلهاز التنفسي السل والتهاب الرئة والتهاب القصبات اهلوائية وتشمل اإلمراض املعدية األخرى واألمراض
الطفيلية احلصبة واملالريا وتشمل أمراض الدورة الدموية أمراض القلب واألمراض اليت تؤدي إىل فساد وظائف اجلسم مثل السكري
وتليف الكبد وأمراض الكلية وقرحات اجلهاز اهلضمي وتشمل فئة مجيع األمراض األخرى سوء التغذية الناجم عن نقص الربوتني والطاقة
والتشخيص غري احملدد والتشوه اخللقي والشيخوخة .
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النسبة املئوية لتوزيع الوفيات حسب السبب واجلنس والفئة العمرية
الفئة العمرية

سبب الوفاة

14 - 5

49 - 25

24 - 15

اجملموع

50 +

أناث

ذكور

أناث

ذكور

أناث

ذكور

أناث

ذكور

أناث

ذكور

3/1

3/2

3/1

3/2

3/1

3/2

3/1

3/2

3/1

3/2

األمراض
السل الرئوي
أمراض اجلهاز
التنفسي
األمراض املعدية
والطفيلية األخرى
أمراض اإلسهال
أمراض الطفولة
األورام
أمراض القلب
واألوعية الدموية
أمراض تؤدي إىل
فساد أداء وظائف
اجلسم
املضاعفات الناجتة
عن احلمل
مرض االيدز
اجملموع الفرعي
أسباب خارجية
حوادث سيارات
انتحار
قتل
كوارث
حروب
اجملموع الفرعي
مجيع األسباب
األخرى (البقية)
اجملموع (مجيع
األسباب)

مالحظة تقنية  :تشمل أمراض اجلهاز التنفسي السل والتهاب الرئة والتهاب القصبات اهلوائية وتشمل اإلمراض املعدية األخرى واألمراض
الطفيلية احلصبة واملالريا وتشمل أمراض الدورة الدموية أمراض القلب واألمراض اليت تؤدي إىل فساد وظائف اجلسم مثل السكري
وتليف الكبد وأمراض الكلية وقرحات اجلهاز اهلضمي وتشمل فئة مجيع األمراض األخرى سوء التغذية الناجم عن نقص الربوتني والطاقة
والتشخيص غري احملدد والتشوه اخللقي والشيخوخة .
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اإلسكان واملستوطنات البشرية والبيئة

منو السكان الريفيني واحلضريني وتوزيعهم
املؤشر  :النسبة املئوية لسكان املناطق احلضرية والريفية حسب اجلنس
املعادلة

عدد النساء ( الرجال ) يف املناطق احلضرية
جمموع عدد النساء ( الرجال )

عدد النساء ( الرجال ) يف املناطق الريفية
جمموع عدد النساء ( الرجال )

* 100
* 100

املؤشر  :نسبة النساء إىل الرجال يف املناطق احلضرية والريفية حبسب الفئة العمرية مثال  24 - 20سنة
املعادلة

النساء من السكان بعمر ( )24 - 20سنة يف املناطق احلضرية ( الريفية)
الرجال من السكان بعمر ( )24 - 20سنة يف املناطق احلضرية ( الريفية)

* 100

جمموع السكان احلضريني والريفيني موزعني حسب اجلنس والفئة العمرية
الفئات العمرية

املناطق الريفية
رجال

نساء

املناطق احلضرية
رجال

نساء

اجملموع
رجال

نساء

9-0
14 - 10
19 - 15
24 - 20
.
.
.
79 - 75
80 +
مجيع األعمار

النسبة املئوية لتوزيع السكان حسب اإلقامة يف املناطق احلضرية والريفية لكل من اجلنسني
البيئة

رجال

نساء

اجملموع

املناطق احلضرية
املناطق الريفية
اجملموع

100

100

100
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توفري املياه واملرافق الصحية والكهرباء

املؤشر  :نسبة األسر املعيشية اليت تستطيع (أو ال تستطيع ) احلصول على أنواع معينة من املياه واملرافق الصحية والنور
ووقود الطبخ  ،كمجموع وحبسب جنس رب األسرة املعيشية للمناطق احلضرية والريفية  ،مثال اىل املياه .
املعادلة

عدد االسر املعيشية احلضرية ( الريفية ) اليت تستطيع الوصول اىل املياه
جمموع عدد االسر املعيشية احلضرية ( الريفية)

* 100

عدد االسر املعيشية احلضرية ( الريفية ) اليت ترأسها نساء ( رجال ) وتستطيع الوصول اىل املياه
جمموع عدد األسر املعيشية احلضرية ( الريفية ) اليت ترأسها نساء ( رجال )

* 100

املؤشر  :النسبة املئوية لألسر املعيشية احلضرية (الريفية) اليت ترأسها امرأة وتستطيع (أو ال تستطيع ) الوصول إىل
أنواع معينة من املياه واملرافق الصحية ووقود اإلضاءة والطبخ .
املعادلة

عدد األسر املعيشية احلضرية ( الريفية ) احلاصلة على املياه وترأسها نساء
عدد األسر املعيشية احلضرية ( الريفية ) احلاصلة على املياه وترأسها نساء

* 100

املؤشر  :النسبة املئوية لألسر املعيشية احلضرية (الريفية) من أي من اجلنسني اليت تستطيع (أو ال تستطيع ) الوصول
إىل أنواع معينة من املياه واملرافق الصحية ووقود اإلضاءة والطبخ
املعادلة

42

النساء ( الرجال ) يف أسر معيشية حضرية ( ريفية ) حاصلة على املياه
جمموع عدد النساء ( الرجال ) يف احلضر ( الريف )

* 100

عدد األسر املعيشية وأفراد األسر املعيشية مصنفني حسب اجلنس  ،والوصول إىل املياه واالنتفاع مبرافق
صحية ونوع املرافق الصحية ومصادر الكهرباء ووقود الطبخ يف املناطق احلضرية والريفية
املرافق

عدد األسر املعيشية
ترأسها
امرأة

يرأسها
رجل

عدد أفراد األسر املعيشية
اجملموع

نساء

رجال

اجملموع

املناطق احلضرية
الوصول إىل املياه
منقولة بأنابيب إىل داخل املنزل
منقولة بأنابيب إىل مسافة تبعد عن املنزل اقل
من  100مرت
بدون مياه منقولة بأنابيب إىل مسافة تبعد عن
املنزل اقل من 100مرت
اجملموع
االنتفاع باملرافق الصحية
هلا مرحاض خاص بها
اجملموع
مصدر اإلضاءة الرئيسي
الكهرباء
مصادر أخرى
اجملموع
املصدر الرئيسي لوقود الطبخ
الكهرباء
الغاز
كريوسني
احلطب
مصادر أخرى
اجملموع
املناطق الريفية
نفس الفئات الواردة أعاله
مالحظة تقنية  :املياه املنقولة يف األنابيب تعين أن املياه توفر إىل أماكن السكن بواسطة أنابيب من شبكة املياه العامة أو من مصدر فردي
مثل خزان ضغط أو مضخة ويقصد باملياه املنقولة بأنابيب يف اخلارج أن حنفية املاء تبعد عن الباب مسافة ال تتجاوز  100مرت ويعرف
املرحاض بأنه متديدات لتصريف املربزات البشرية ويدل على توفر مرافق صحية مناسبة وسواء أكان املرحاض داخل أو خارج أماكن
السكن فأن أهميته تتباين حبسب النوع الذي جتري دراسته .
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النسبة املئوية لتوزيع األسر املعيشية اليت ترأسها امرأة واألسر املعيشية اليت يرأسها رجل ومجيع األسر
املعيشية حسب الوصول إىل املياه واالنتفاع مبرافق صحية ونوع املرافق الصحية ومصادر الكهرباء ووقود الطبخ
يف املناطق احلضرية والريفية
األسر املعيشية احلضرية
املرافق

ترأسها
امرأة

يرأسها
رجل

اجملموع

األسر املعيشية الريفية
ترأسها
امرأة

يرأسها
رجل

اجملموع

الوصول إىل املياه
منقولة بأنابيب إىل داخل املنزل
منقولة بأنابيب إىل مسافة تبعد عن املنزل اقل
من  100مرت
بدون مياه منقولة بأنابيب إىل مسافة تبعد عن
املنزل اقل من 100مرت
اجملموع

100

100

100

100

100

100

االنتفاع باملرافق الصحية
هلا مرحاض خاص بها
ال يوجد هلا مرحاض خاص بها
اجملموع

100

100

100

100

100

100

مصدر اإلضاءة الرئيسي
الكهرباء
مصادر أخرى
اجملموع

100

100

100

100

100

100

املصدر الرئيسي لوقود الطبخ
الكهرباء
الغاز
كريوسني
احلطب
مصادر أخرى
اجملموع
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100

100

100

100

100

100

النسبة املئوية لتوزيع اإلناث والذكور ومجيع أفراد األسر املعيشية حسب الوصول إىل املياه واالنتفاع مبرافق
صحية ونوع املرافق الصحية ومصادر الكهرباء ووقود الطبخ يف املناطق احلضرية والريفية
املرافق

سكان املناطق احلضرية
إناث

ذكور

سكان املناطق الريفية

اجملموع

إناث

ذكور

اجملموع

الوصول إىل املياه
منقولة بأنابيب إىل داخل املنزل
منقولة بأنابيب إىل مسافة تبعد عن املنزل اقل
من  100مرت
بدون مياه منقولة بأنابيب إىل مسافة تبعد عن
املنزل اقل من 100مرت
اجملموع

100

100

100

100

100

100

هلا مرحاض خاص بها
ال يوجد هلا مرحاض خاص بها
اجملموع

100

100

100

100

100

100

مصدر اإلضاءة الرئيسي
الكهرباء
مصادر أخرى
اجملموع

100

100

100

100

100

100

املصدر الرئيسي لوقود الطبخ
الكهرباء
الغاز
كريوسني
احلطب
مصادر أخرى
اجملموع

100

100

100

100

100

100
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نسبة األسر املعيشية اليت ترأسها امرأة إىل مجيع األسر حسب الوصول إىل املياه واالنتفاع مبرافق صحية ونوع
املرافق الصحية ومصادر الكهرباء ووقود الطبخ يف املناطق احلضرية والريفية
املرافق
الوصول إىل املياه
منقولة بأنابيب إىل داخل املنزل
منقولة بأنابيب إىل مسافة تبعد عن املنزل
اقل من  100مرت
بدون مياه منقولة بأنابيب إىل مسافة تبعد
عن املنزل اقل من 100مرت
اجملموع
االنتفاع باملرافق الصحية
هلا مرحاض خاص بها
ال يوجد هلا مرحاض خاص بها
اجملموع
مصدر اإلضاءة الرئيسي
الكهرباء
مصادر أخرى
اجملموع
املصدر الرئيسي لوقود الطبخ
الكهرباء
الغاز
كريوسني
احلطب
مصادر أخرى
اجملموع

46

املناطق احلضرية

املناطق الريفية

املشاركة االقتصادية والبطالة
املؤشر  :معدالت النشاط االقتصادي للنساء والرجال حسب الفئة العمرية
املعادلة

النساء الناشطات ( الرجال الناشطون ) أقتصادياً بعمر (  ) 29 - 25سنة
عدد النساء ( الرجال ) بعمر(  ) 29 - 25سنة

* 100

املؤشر  :نسبة النساء والرجال من السكان الناشطني اقتصادياً حسب الفئة العمرية
املعادلة

الناشطون أقتصادياً من النساء ( الرجال ) بعمر (  ) 29 - 25سنة
السكان الناشطون أقتصادياً بعمر (  ) 29 - 25سنة

* 100

الناشطون اقتصادياً وغري الناشطني اقتصادياً وجمموع السكان الذين يبلغون  15عاماً فما فوق حسب اجلنس
والفئة العمرية جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية
ناشطون اقتصادياً
الفئة العمرية

مستخدمون
نساء

رجال

عاطلون عن العمل
نساء

رجال

غري ناشطني اقتصادياً
نساء

رجال

جمموع السكان
نساء

رجال

15-19
20-24
25-29
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
 65فما فوق
اجملموع
املناطق احلضرية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات العمرية الواردة أعاله
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معدالت النشاط االقتصادي للنساء والرجال حسب الفئة العمرية جملموع السكان وللمناطق احلضرية
والريفية (نسبة مئوية)
الفئة العمرية

املناطق الريفية
نساء

رجال

املناطق احلضرية
نساء

رجال

اجملموع
رجال

نساء

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
 65فما فوق
 15فما فوق

نسبة النساء من السكان الناشطني اقتصادياً الذين تبلغ أعمارهم  15عاماً فما فوق حسب الفئة العمرية جملموع
السكان وللمناطق احلضرية والريفية (نسبة مئوية)
الفئة العمرية
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
 65فما فوق
 15فما فوق

48

املناطق الريفية

املناطق احلضرية

اجملموع

معدالت البطالة بني النساء والرجال حسب الفئة العمرية جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية
(نسبة مئوية)
الفئة العمرية

املناطق الريفية
نساء

رجال

املناطق احلضرية
نساء

اجملموع
نساء

رجال

رجال

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
 65فما فوق
 15فما فوق

غري الناشطني اقتصادياً

املؤشر  :النسبة املئوية للنساء والرجال غري الناشطني اقتصادياً حبسب الفئة العمرية  ،مثال بعمر (  ) 29 - 25سنة.
املعادلة

النساء ( الرجال ) من غري الناشطني أقتصادياً بعمر (  )29 - 25سنة
النساء ( الرجال ) بعمر (  )29 - 25سنة

* 100

املؤشر  :النسبة املئوية للنساء والرجال غري الناشطني اقتصادياً لفئات عمرية خمتارة حسب الفئات الوظيفية
املعادلة

عدد النساء ( الرجال ) بعمر ( س  ،س+ن) غري الناشطني لسبب التفرغ للدراسة
عدد النساء ( الرجال ) من غري الناشطني أقتصاديا بعمر ( س ،س+ن)

* 100

املؤشر  :التكوين اجلنساني داخل الفئات الوظيفية للذين ال ميارسون نشاطاً اقتصادياً
املعادلة

النساء ( الرجال ) بعمر ( س ،س+ن ) غري الناشطني لسبب التفرغ للدراسة
النساء والرجال بعمر ( س ،س+ن ) غري الناشطني يف الفئة الوظيفية تفرغ للدراسة

* 100

الفئات الوظيفية لغري الناشطني اقتصادياً قد تشمل التدبري املنزلي والدراسة ومتلقي الدخل اخل .
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جمموع السكان وجمموع غري الناشطني اقتصادياً مصنفني حسب الفئة الوظيفية والفئة العمرية واجلنس
جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية
فئة غري الناشطني
اقتصادياً

15 +
نساء

رجال

19 - 15
نساء

رجال

24 - 20
نساء

رجال

49 - 25
نساء

رجال

59 - 50
نساء

60 +

رجال

نساء

رجال

جمموع (املناطق احلضرية
والريفية)
السكان
غري ناشطني اقتصادياً
تدبري منزلي
دراسة
يتلقون إيراداً
فئات أخرى
اجملموع
املناطق احلضرية
نفس الفئات الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات الواردة أعاله

معدالت غري الناشطني اقتصادياً حسب اجلنس والفئة العمرية جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية
(نسبة مئوية)
الفئات العمرية
19 - 15
24 - 20
49 - 25
59 - 50
 60فما فوق
اجملموع ( 15فما فوق)
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املناطق الريفية
نساء

رجال

املناطق احلضرية
نساء

رجال

اجملموع
نساء

رجال

املركز الوظيفي وفرع النشاط الصناعي

املؤشر  :النسبة املئوية للسكان الناشطني اقتصادياً حسب املركز الوظيفي لكل من اجلنسني  ،مثال املديرون العامون .
املعادلة

النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصادياً املديرون العامون
النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصادياً

* 100

املؤشر  :النسبة املئوية للسكان الناشطني اقتصادياً حسب فرع النشاط لكل من اجلنسني  ،مثال نشاط الصناعة .
ً
املعادلة النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصاديا املستخدمات ( املستخدمون ) يف نشاط الصناعة * 100
النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصادياً

املؤشر  :النسبة املئوية للسكان الناشطني اقتصادياً حسب فرع النشاط واملركز الوظيفي لكل من اجلنسني
املعادلة النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصادياً املديرون العامون يف نشاط الصناعة

* 100

النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصادياً يف نشاط الصناعة

املؤشر  :التكوين اجلنساني للسكان الناشطني اقتصادياً يف الزراعة والصناعة واخلدمات (الفرع) حسب املركز الوظيفي
املعادلة

النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصادياً يف املديرون العامون يف نشاط الصناعة
األشخاص الناشطون أقتصادياً يف املديرون العامون يف نشاط الصناعة

* 100

التوزيع اجلنساني للناشطني اقتصادياً البالغني  15عاماً فما فوق يف كل مركز وظيفي وفرع نشاط اقتصادي
جملموع السكان وللمناطق احلضرية والريفية (نسبة مئوية)
املركز الوظيفي

الزراعة
نساء

رجال

الصناعة
نساء

رجال

اخلدمات
نساء

رجال

اجملموع
نساء

رجال

رب عمل
عامل حلساب نفسه
مستخدم
يعمل لألسرة بدون أجر
آخرون  /غري مذكور
اجملموع
املناطق احلضرية نفس الفئات الواردة أعاله
املناطق الريفية
نفس الفئات الواردة أعاله
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املهين :

املؤشر  :النسبة املئوية لتوزيع الناشطني اقتصادياً البالغني  15عاماً فما فوق حبسب اجملموعة املهنية الرئيسية .
املعادلة

النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصادياً يف سن  15فما فوق يف كل جمموعة مهنية
جمموع النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصاديا يف سن  15فما فوق

* 100

املؤشر  :التكوين اجلنساني داخل اجملموعة املهنية الرئيسية  ،على سبيل املثال املشرعون .
املعادلة

النساء ( الرجال ) الناشطات ( الناشطون ) أقتصادياً يف كل جمموعة املهنية ( املشرعون )
جمموع السكان الناشطني أقتصادياً

* 100

اجملموعات املهنية هي  :مشرعون كبار مسؤولني ومديرون  ،مهنيون ومساعدو مهنيني  ،كتبة  ،عمال خدمات وحمالت
جتارية ومبيعات سوقية  ،عمال زراعيون وصيد امساك مدربون  ،عمال احلرف اليدوية وما شابهها مشغلو وجممعو
مصانع وآالت مهن بسيطة قوات مسلحة .

الناشطون اقتصادياً البالغون  15عاماً فما فوق مصنفون حسب اجلنس واجملموعة املهنية الرئيسية
()2010 - 2000
اجملموعة املهنية الرئيسية
مشرعون
مهنيون
فنيون
كتبة
عمال خدمات
عمال زراعة /مصائد امساك
عمال حرف يدوية
عمال ماكنات
مهن بسيطة
قوات مسلحة
مهن وظيفية أخرى
جمموع الناشطني اقتصادياً
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نساء

2000
رجال

اجملموع

نساء

2005
رجال

اجملموع

نساء

2010
رجال

اجملموع

النسبة املئوية لتوزيع النساء والرجال الناشطني اقتصادياً البالغني  15عاماً فما فوق مصنفون حسب اجملموعة
املهنية ()2010 - 2000
اجملموعة املهنية الرئيسية

2000
نساء

2005
رجال

نساء

2010
رجال

رجال

نساء

مشرعون
مهنيون
فنيون
كتبة
عمال خدمات
عمال زراعة /مصائد امساك
عمال حرف يدوية
عمال ماكنات
مهن بسيطة
قوات مسلحة
مهن وظيفية أخرى

التوزيع اجلنساني للمجموعة املهنية (( )2010 - 2000نسبة مئوية )
اجملموعة املهنية الرئيسية

2000
نساء

رجال

2005
اجملموع

نساء

رجال

2010
اجملموع

نساء

رجال

اجملموع

مشرعون

100

100

100

مهنيون

100

100

100

فنيون

100

100

100

كتبة

100

100

100

عمال خدمات

100

100

100

عمال زراعة /مصائد امساك

100

100

100

عمال حرف يدوية

100

100

100

عمال ماكنات

100

100

100

مهن بسيطة

100

100

100

قوات مسلحة

100

100

100

مهن وظيفية أخرى

100

100

100

جمموع الناشطني اقتصادياً

100

100

100
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( منهاج عمل بكني )

أهم املؤشرات يف جماالت االهتمام احلامسة للنهوض باملرأة وسبل العمل بها وفق مبادئ النوع االجتماعي
املؤشرات

جمال االهتمام

نسبة السكان دون سن اخلامسة عشر
نسبة السكان دون سن اخلامسة
نسبة السكان من الفئة العمرية  24 - 15سنة (شباب)
توزيع السكان

نسبة السكان من الفئة العمرية  19 - 10سنة (املراهقون)
نسبة النساء من سن  65فأكثر
نسبة الرجال يف سن  65فأكثر
النساء لكل  100رجل  ،السن  65فأكثر
معدل اخلصوبة الكلي

خلفية عامة عن السكان

منو السكان

األسر املعيشية و املستوطنات

صايف معدل حركة السكان
النمو السكاني السنوي
متوسط عمر الزواج يف أوساط النساء و الرجال

البشرية

معدل الطالق (لكل  1000زجية)
تكوين العائلة (األسرة)

معدل الطالق اخلام (لكل  1000من السكان)
نسبة النساء األرامل يف عمر  65فأكثر
نسبة الرجال األرامل يف عمر  65فأكثر
نسبة السكان األجانب حسب النوع االجتماعي
السكان يف احلضر و الريف حسب النوع االجتماعي

اهلجرة اإلقامة

نسبة األسر املعيشية املزودة باملياه يف احلضر و الريف
نسبة األسر املعيشية املزودة بالكهرباء يف احلضر و الريف
متوسط عدد األشخاص يف األسرة املعيشية الواحدة يف احلضر و الريف
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املؤشرات

جمال االهتمام

متوسط دخل املرأة من االستخدام نسبة إىل متوسط دخل الرجل من االستخدام
متوسط دخل املرأة من امللكية نسبة إىل متوسط دخل الرجل من امللكية
متكني املرأة من

نسبة النساء اللواتي ميتلكن عمال خاصا بهن إىل نسبة الرجال

امتالك املوارد و الدخل نسبة النساء اللواتي يدرن أعماال خاصة (نشاطا اقتصاديا) بهن إىل نسبة الرجال
نسبة النساء اللواتي يعملن لدى األسرة بدون اجر إىل نسبة الرجال
و التحكم فيها
نسبة البطالة بني النساء إىل نسبتها بني الرجال

 .1املرأة و الفقر

نسبة النساء اللواتي لديهن إمكانية االقرتاض إىل نسبة الرجال
نسبة النساء اللواتي يتحكمن مبداخيلهن االقتصادية إىل نسبة الرجال
نسبة الفقر بني األسر اليت ترأسها امرأة إىل نسبته بني األسر اليت يرأسها رجل
التمكني االجتماعي

نسبة اإلعالة بني األسر اليت ترأسها امرأة إىل نسبتها بني األسر اليت يرأسها رجل

للمرأة

نسبة البنات يف الفئة العمرية  19 - 15املتفرغات للدراسة يف األسر اليت ترأسها
امرأة  /يرأسها رجل
معدالت االلتحاق اإلمجالية باملراحل االبتدائية (األساسية) و الثانوية و التعليم

االلتحاق بالتعليم

العالي بني البنات و الصبيان
معدالت االلتحاق بهذه املراحل بني البنات – معدالت االلتحاق بني الصبيان
نسبة األمية بني النساء و الرجال

األمية

نسبة األمية بني النساء  /نسبة األمية بني الرجال
نسبة األمية بني الشباب و الشابات ()24 - 15
نسبة األمية بني الشابات – نسبة األمية بني الشباب ()24 - 15
نسبة الطالبات يف التعليم العالي امللتحقات بتخصصات علمية (كالعلوم و

 .2تعليم املرأة و

التكنولوجيا)  /نسبة الطالب يف هذه التخصصات

تدريبها

نسبة النساء امللتحقات باملراكز املعنية من إمجالي الطلبة حسب االختصاص
إتاحة التعليم

نسبة النساء  /الرجال بني املستفيدين من البعثات اخلارجية

التخصصي و

نسبة النساء  /الرجال بني مستخدمي االنرتنت

تكنولوجيا املعلومات

نسبة النساء  /الرجال بني املستفيدين من جهاز الكمبيوتر
نسبة النساء  /الرجال يف الصحافة (ملتحقون و متخرجون)
نسبة النساء  /الرجال يف ختصصات وسائل االتصال اجلماهريي و التوثيق
(ملتحقون و متخرجون)

اإلدارة التعليمية

نسبة املعلمات  /املعلمني يف خمتلف املراحل
نسبة مساهمة املرأة يف اإلدارة التعليمية
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املؤشرات

جمال االهتمام

توافر معايري وطنية حول الصحة اإلجنابية
انتشار اإلجناب املبكر (النساء دون العشرين)
اإلجناب املبكر

انتشار وسائل تنظيم األسرة
نسبة استخدام الوسائل احلديثة لتنظيم األسرة
وفيات األمهات
نسبة املواليد بأشراف صحي مؤهل

األمراض التناسلية

معدل التغري يف عدد احلاالت املبلغ عنها املصابة بفريوس االيدز بني
النساء و الرجال
معدل إصابات العمل
معدالت فحص اإلصابة بسرطان عنق الرحم بني النساء

قضايا صحية ذات
أهمية للمرأة

 .3املرأة و الصحة العامة و

نسبة النساء اللواتي يراجعن مراكز صحية أثناء فرتة احلمل
نسبة النساء اللواتي لديهن توعية جنسية  /نسبة الرجال
معدالت اإلصابة بالسرطان بني النساء
معدالت فحص اإلصابة بسرطان الثدي

اإلجنابية

معدل انتشار ختان اإلناث
انتشار سوء التغذية بني األطفال و البنات و الصبيان
أ  .نقص الطول
ب  .نقص الوزن
ج  .عدم التوازن بني الوزن و الطول
معدل وفيات الرضع حسب النوع االجتماعي
االحتياجات الصحية
للفئات العمرية

معدل وفيات األطفال حسب النوع االجتماعي
توقع احلياة عند الوالدة حسب النوع االجتماعي
الفجوة الدميوغرافية بني املسنات و املسنني
توافر برامج رعاية صحية خاصة باملسنات و املسنني
نسبة املدخنني بني النساء و الرجال و الفجوة بينهما
نسبة املدخنني بني الشباب و الشابات
إتاحة برامج الصحة الوقائية ضد أمراض خمتارة (معدالت التحصني
حسب النوع االجتماعي)
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املؤشرات

جمال االهتمام
اجلرمية

التوزيع النسيب للمدانني حسب نوع اجلرمية  ،بني النساء و الرجال
نسبة النساء املدانات من إمجالي املدانني
مدى توافر املعلومات عن العنف
نسبة النساء و البنات الالتي تعرضن للعنف اجلسدي (خالل السنوات

 .4العنف ضد املرأة

العنف

األخرية)
نسبة النساء اللواتي استفدن من خدمات مراكز إحاطة النساء ضحايا
العنف
الوفيات بني النساء و البنات نتيجة العنف األسري
عدد األنشطة السنوية للتوعية باحلقوق اإلنسانية اليت تتفاعل مع

التشريعات املتاحة

مسألة العنف األسري

حلماية املرأة من العنف العقوبات املشرعة ضد مستخدمي العنف األسري
حجم اإلنفاق على برامج محاية املرأة من العنف األسري
عدد الربامج اليت تقدم املعونة لالجئني و تركز على املرأة
حجم املعونة اإلمجالية املخصصة للمرأة
نسبة النساء املتواجدات يف املنظمات احلكومية و غري احلكومية ولديهن
خربات  /نسبة الرجال
نسبة النساء يف اللجان اليت تساهم يف حل النزاعات  /نسبة الرجال حسب
املؤهالت و الشهادات و اخلربات
محاية املرأة و الرجل

 .5املرأة و النزاعات و

من خماطر احلروب

احلروب

و النزاعات احمللية و
اإلقليمية

مدى تواجد تشريعات و إجراءات تطبيقية حلماية املتضررين
مدى مصادقة الدول على االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان و
اتفاقية جينيف
نسبة تواجد املنظمات الدفاعية إىل جمموع املنظمات
نسبة تواجد النساء مع مواقع اختاذ القرار يف املنظمات الدفاعية
(احلقوقية و اإلنسانية)
نسبة اخنفاض حاالت االنتهاكات املتعلقة حبقوق اإلنسان
نسبة موازنة النفقات العسكرية مقارنة باملوازنات األخرى
عدد الربامج املتخصصة لالجئني و اليت تركز على املرأة
نسبة املتضررات و املستفيدات من هذه الربامج
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املؤشرات

جمال االهتمام
اإلجراءات التشريعية
األجور املتساوية للمرأة
و الرجل

متوسط اجر املرأة  /متوسط اجر الرجل للعمل نفسه
إتاحة املهن اخلاصة بالرجل للمرأة و إتاحة املهن اخلاصة باملرأة للرجل
نسبة و حجم استفادة النساء من القروض
نسبة النساء يف الوظائف التنفيذية  /نسبة الرجال
نسبة النساء يف املهن اإلدارية  /نسبة الرجال
نسبة النساء يف املهن التخصصية  /نسبة الرجال

الوظائف اإلدارية و

 .6املرأة و االقتصاد

التخصصية

نسبة النساء املصنفات  /نسبة الرجال حسب القطاعات املختلفة
نسبة النساء اللواتي متت ترقيتهن حسب الفئات و القطاعات املختلفة /
نسبة الرجال
متوسط عدد السنوات لرتقية املرأة  /ترقية الرجل
نسبة النساء يف مراكز اختاذ القرار
اإلجراءات املتبعة حلماية املرأة من التظلم
معدالت املشاركة يف النشاط االقتصادي بني النساء و الرجال حسب
املستويات و القطاعات
معدالت البطالة بني النساء و الرجال

فرص العمل و البطالة الفجوة يف معدالت البطالة بني النساء و الرجال
نسبة النساء العامالت يف القطاع الزراعي و اخلدمات و الصناعة
نسبة النساء العامالت حسب احلالة الزواجية و عدد األطفال يف األسرة
نسبة النساء اللواتي يرتكن العمل بعد الزواج
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املؤشرات

جمال االهتمام

األنظمة اليت حتول دون التمييز يف إشغال الوظائف على أساس النوع
االجتماعي
املمارسات الفعلية يف إشغال الوظائف يف أجهزة الدولة
الوظائف العامة

نسبة النساء يف سلك القضاء
نسبة النساء يف احملاماة
نسبة النساء يف منصب وزير
نسبة النساء يف وظيفة قنصل

 .7املرأة يف مواقع السلطة

نسبة النساء يف منصب سفري
الفرص املتاحة للمرأة و الرجل يف الرتشيح لالنتخابات الربملانية
املشاركة االنتخابية

الفرص املتاحة للمرأة و الرجل يف الرتشيح النتخابات اجملالس احمللية
نسبة املقاعد الربملانية اليت تشغلها املرأة
نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف اجملالس احمللية
نسبة النساء املدراء يف القطاع املصريف و املالي

االقتصاد و املال

نسبة النساء يف املصرف املركزي الوطين يف الصفوف األوىل من اإلدارة
وصنع القرار

 .8اآلليات املؤسسية
للنهوض بأوضاع املرأة

إدماج املرأة

عدد الوزارات و الدوائر و املؤسسات اليت أسست إدارة خاصة للمرأة فيها
إمجالي املخصصات لدعم املرأة  /نسبة من موازنة هذه الوزارات و الدوائر
مدى التخطيط للربامج املوجهة لتعليم املرأة

التعليم و تضييق فجوة نسبة املخصصات لربامج تعليم املرأة من إمجالي خمصصات التعليم
النوع االجتماعي

نسبة القوانني املعدلة لتالءم اتفاقيات حقوق اإلنسان وال سيما تلك
املتعلقة حبقوق املرأة

 .9املرأة و حقوق اإلنسان

عدد األنشطة السنوية اخلاصة بتدريب املرأة وتوعيتها حبقوق اإلنسان
التدريب و التوعية
حبقوق املرأة و الرجل

اخلاصة بها
عدد األنشطة السنوية اخلاصة بتدريب الرجل و توعيته حبقوق اإلنسان
اخلاصة باملرأة
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املؤشرات

جمال االهتمام

متثيل املرأة يف الوظائف اإلدارية يف التلفزيون الوطين
متثيل املرأة يف الوظائف اإلدارية يف الصحف اليومية و األسبوعية
الواسعة االنتشار على املستوى الوطين
نسبة النساء اللواتي يعملن يف مراكز القرار يف وسائل اإلعالم
نسبة النساء العامالت يف قطاع اإلعالم  /نسبة الرجال

 .10املرأة ووسائط اإلعالم

توفري فرص متكافئة
للمرأة و الرجل

نسبة الربامج املرتبطة بقضايا النوع االجتماعي من إمجالي الربامج
اإلعالمية
نسبة خرجيات املعاهد اإلعالمية من إمجالي اخلرجيني
نسبة بطالة اخلرجيني من املعاهد اإلعالمية حسب النوع االجتماعي
نسبة خرجيي املعاهد العاملني يف احلقل اإلعالمي مقارنة بأمجالي
العامالت حسب النوع االجتماعي
نسبة العاملني يف احلقل اإلعالمي احلاصلني على تدريب يف جمال النوع
االجتماعي حسب النوع االجتماعي
متثيل املرأة يف الوظائف اإلدارية يف املؤسسات و املنظمات اليت تتعامل مع
البيئة
متثيل املرأة يف املنظمات التطوعية اليت تعمل يف جمال البيئة
نسبة النساء املستفيدات من االحتياجات األساسية (املياه العذبة ،
اخلدمات الصحية  ،الصرف الصحي  ،الكهرباء  / )...نسبة الرجال

 .11املرأة و البيئة

النوع االجتماعي و
البيئة

نسبة الربامج البيئية التحسسية اخلاصة حبماية البيئة و محاية
اإلنسان من أثارها السلبية
نسبة الدراسات و البحوث اخلاصة بالبيئة و أثارها على كل من النساء و
الرجال من إمجالي الدراسات
نسبة اإلنفاق على األنشطة البيئية باملقارنة مع إمجالي اإلنفاق العام
وحسب القطاعات (حكومية  ،قطاع خاص  ،أهلي)
نسبة املدرسني و املدرسات املستفيدين  /املستفيدات من الربامج البيئية
التدريبية
نسبة املواضيع البيئية املقررة يف املنهاج الدراسي من إمجالي املواضيع
عدد املنظمات التطوعية العاملة يف جمال البيئة
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املؤشرات

جمال االهتمام

نسبة البنات يف الفئة العمرية  19 - 15سنة امللتحقات بالتعليم
نسبة البنات يف الفئة العمرية  14 - 6سنة امللتحقات بالتعليم
نسبة النساء العامالت يف قطاع اإلعالم  /نسبة الرجال
التعليم

نسبة البنات دون سن  20اللواتي بدأن اإلجناب (أمهات أو حوامل ألول
مرة)
انتشار سوء التغذية بني الطفالت صغريات السن (دون  5سنوات) مقارنة
بالصبيان
نسبة الفتيات دون سن  18املتزوجات

 .12الطفولة

التعرض للعنف و األذى عدد البنات اللواتي يتعرضن لألذى و العنف اجلنسي
اجلنسي

عدد الوفيات بني البنات نتيجة األذى و العنف اجلنسي
وجود التشريعات و األنظمة اليت متنح أطفال النساء و العامالت حق
الرعاية

حق الرعاية

نسبة األوالد العاملني دون سن  18حسب النوع االجتماعي
املصادقة على اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة
نسبة العامالت يف املنظمات األهلية اليت تعمل يف جمال املرأة و الطفل
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النوع االجتماعي واألهداف اإلمنائية لأللفية
اهلدف  : 1القضاء على الفقر املدقع واجلوع
املؤشرات

قضية النوع االجتماعي

املصادر

نسبة السكان الذين يقل دخلهم

عندما يكون رب األسرة امرأة

مسح األحوال املعيشية

اليومي عن دوالر واحد

يتجه دخل األسرة إىل

مسح دخل األسرة

االخنفاض
عندما يكون رب األسرة امرأة
نسبة فجوة الفقر

يتجه دخل األسرة إىل
االخنفاض

حصة أفقر مخس بني السكان
يف االستهالك الوطين

عندما يكون رب األسرة امرأة
يتجه دخل األسرة إىل
االخنفاض

مسح األحوال املعيشية
مسح دخل األسرة

توخي الدقة يف تصنيف البيانات
حسب جنس رب األسرة

توخي الدقة يف تصنيف البيانات
حسب جنس رب األسرة

مسح األحوال املعيشية

توخي الدقة يف تصنيف البيانات

مسح دخل األسرة

حسب جنس رب األسرة

معدل انتشار حاالت األطفال
ناقصي الوزن دون اخلامسة من

التصنيف حسب اجلنس

ينطبق اجلنس حسب
ال فرق بني الذكور واإلناث

MICS /PAPFAM

اجملموعات االجتماعية

العمر
نسبة السكان الذين ال حيصلون
على احلد األدنى من استهالك
الطاقة الغذائية

ينطبق التصنيف حسب اجلنس
ال فرق بني الذكور واإلناث

مسح دخل األسرة

يف بعض اجملموعات العرقية

مسح األحوال املعيشية

واالجتماعية

اهلدف  : 2حتقيق تعميم التعليم االبتدائي
املؤشرات
صايف نسبة القيد يف مرحلة
التعليم االبتدائي

قضية النوع االجتماعي
يفسح التعليم اجملال للحصول
على فرص العمل كما يؤثر
على الصحة الزواج

املصادر

التصنيف حسب اجلنس

وزارة الرتبية مسح األسر

مطلوب التصنيف حسب

املعيشية

اجلنس

وزارة الرتبية  /مسح األسرة

مطلوب التصنيف حسب

املعيشية MICS

اجلنس
مطلوب التصنيف حسب
اجلنس

نسبة التالميذ الذين يباشرون

حاالت التسرب من املدرسة

الدوام يف الصف األول ويصلون

بني البنات هي أكثر منها بني

إىل الصف األخري

البنني

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة

تعاني اإلناث أكثر من الذكور

تعداد السكان  ،مسوح األسر

للسكان بني عمر  24 - 15سنة

قلة الوصول إىل التعليم

MICS

62

اهلدف  : 3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
املؤشرات

قضية النوع االجتماعي

نسبة البنات إىل البنني يف

التعليم يفسح اجملال للحصول

مراحل التعليم االبتدائي

على فرص العمل كما يؤثر

والثانوي والعالي

على الصحة والزواج واخلصوبة

نسبة اإلناث إىل الذكور ممن
يلمون بالقرابة والكتابة بني
 24 – 15سنة

املصادر
وزارة الرتبية  ،مسوح األسر
MICS

تعاني الفتيات أكثر من الفتيان

تعداد السكان  ،مسوح األسر

من قلة الوصول إىل التعليم

MICS

حصة النساء من الوظائف

فوارق بني املرأة والرجل يف

املدفوعة األجر يف القطاع غري

نسبة املشاركة يف القوى

الزراعي

العاملة

نسبة املقاعد الربملانية اليت

نقص يف متثيل املرأة يف هيئات

تشغلها النساء

اختاذ القرار

تعداد السكان  ،مسوح األسر
MICS
سجالت الربملانات الوطنية

التصنيف حسب اجلنس

التصنيف حسب اجلنس

التصنيف حسب اجلنس

التصنيف حسب اجلنس

التصنيف حسب اجلنس

اهلدف  : 4ختفيض معدل وفيات األطفال
املؤشرات

قضية النوع االجتماعي

املصادر

التصنيف حسب اجلنس

معدل وفيات اإلناث دون سن
معدل وفيات األطفال دون سن
اخلامسة

اخلامسة من العمر أعلى من
معدالت وفيات الذكور بسبب
التمييز على أساس النوع

تسجيل الوقائع احليوية
MICS

تصنيف حسب اجلنس إذا أمكن

االجتماعي والتغذوي والتلقيح
يكون معدل وفيات الذكور بني
معدل وفيات الرضع

الرضع أعلى من معدل وفيات
اإلناث

نسبة األطفال البالغني من
العمر سنة واحدة وامللقحني
ضد احلصبة

تسجيل الوقائع احليوية
MICS

برامج التلقيح جمانية وجيب

تسجيل الوقائع احليوية

أن ال متيز بني الذكور واإلناث

MICS

تصنيف حسب اجلنس إذا أمكن

تصنيف حسب اجلنس إذا أمكن
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اهلدف  : 5حتسني صحة األمهات
املؤشرات

قضية النوع االجتماعي
ال تزال وفيات األمهات سببا

نسبة وفيات األمهات

رئيسياً لوفاة النساء يف عدد
كبري من البلدان

نسبة الوالدات اليت متت
بإشراف اختصاصيني

وفيات كثرية يف املناطق
الريفية حيث االفتقار إىل
أخصائيني مدربني

املصادر
تسجيل الوقائع احليوية
MICS
تسجيل الوقائع احليوية
MICS

التصنيف حسب اجلنس

تصنيف حسب اجلنس إذا أمكن

تصنيف حسب اجلنس إذا أمكن

اهلدف  : 6مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية ( االيدز ) واملالاريا وغريها من األمراض
املؤشرات

قضية النوع االجتماعي

املصادر

التصنيف حسب اجلنس

معدالت انتشار املالريا والوفيات
بسببها

النساء احلوامل أكثر عرضة
لإلصابة

تسجيل الوقائع احليوية
MICS

تصنيف حسب اجلنس إذا أمكن

نسبة سكان املناطق املعرضة
خلطر املالريا

قد تتعرض النساء أكثر من
لإلصابة نظراً لدورهن يف
تامني احلياة والوقود وغريها

تسجيل الوقائع احليوية
MICS

تصنيف حسب اجلنس إذا أمكن

معدل انتشار السل والوفيات

أعلى معدل انتشار لدى الرجال

تسجيل الوقائع احليوية
MICS

تصنيف حسب اجلنس إذا أمكن
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اهلدف  : 7ضمان توفر أسباب بقاء البيئة
املؤشرات
نسبة مساحة األراضي املكسوة
بالغابات
نسبة املناطق احملمية
للمحافظة على التنوع
البيولوجي

قضية النوع االجتماعي

املصادر

يقع على عاتق النساء مجع
اجلرد الوطين للغابات والصور
منتجات الغابات من وقود وعلف
عرب األقمار الصناعية
للحيوانات
ال تشمل املرأة املزارعة يف
الربامج والسياسات الزراعية
والبيئة

وزارة البيئة و وزارات ذات
الصلة

النساء واألطفال أكثر
عرضة للتلوث داخل املنزل
مما يعرضهم ملشاكل صحية
خطرية .

املسوح الصحية والدميوغرافية
لتعداد السكان

املرأة هي املسؤولة عن احلفاظ
نسبة السكان الذين ميكنهم
على نظافة األسرة وهي تقوم
احلصول بشكل مستمر على
باستخدام املياه وتأمينها
مصدر حمسن للمياه يف احلضر
وبالتالي أكثر يف حال حدوث
والريف
عطل يف شبكات املياه

تعداد السكان و املسوح الصحية
والدميوغرافية MICS

نسبة سكان احلضر والريف
الذين ميكنهم االنتفاع بصرف
صحي حمسن

املرأة هي املسؤولة عن احلفاظ
على نظافة األسرة وهي تقوم
باستخدام املياه وتأمينها
وبالتالي أكثر يف حال حدوث
عطل يف شبكات املياه

تعداد السكان و املسوح الصحية
والدميوغرافية MICS

نسبة األسر املعيشية اليت
ميكنها احلصول على حيازة
آمنة

للسكن أهداف متعددة بالنسبة
للمرأة فهو مكان عمله ورعاية
أطفاهلا ومأواها ضد العنف
وعدم االستقرار االجتماعي
لكن هناك متيزا واقصاءاً

تعداد السكان و املسوح الصحية
والدميوغرافية MICS

نسبة السكان الذين يستخدمون
الوقود الصلبة

التصنيف حسب اجلنس
يستحسن تصنيف عدد
مستخدمي األراضي املكسوة
بالغابات حسب اجلنس

يستحسن تصنيف عدد
مستخدمي األراضي املكسوة
بالغابات حسب اجلنس

تصنف حسب اجلنس إذا أمكن

تصنف حسب اجلنس إذا أمكن

تصنف حسب اجلنس إذا أمكن

تصنف حسب اجلنس إذا أمكن
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