
  الهدف والغاية
  

  القضاء على الفقر المدقع والجوع: 1الهدف 
النصف في  إلىتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في اليوم  :-أ-1الغاية
  2015 إلى 1990من  الفترة

 

في  الشرائية) القوة (حسب تعادل نسبة الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد: 1.1المؤشر 
  اليوم

  

  وطريقة االحتساب عريفتال
  

  التعريف
على الشرائية) القوة تعادل (حسب واحد في اليوم دوالر عن دخلهم يقلف نسبة السكان الذين عرّ تُ 

متوسط يقل حيث  ،خط الفقر الدوليمعيشية يقل دخلها عن  نسبة السكان الذين يعيشون في أسرأنها 
ً قاسمدوالر  1.25 عنستهالك اليومي (أو الدخل) للشخص الواحد اال الدولية  2005 عام بأسعار ا

  .(PPP) تعادل القوة الشرائيةحسب لة معدّ 
  
  .كنسبة مئويةعبّر عن هذا المؤشر يُ 

  
 المفاهيم

يعتبر الشخص وساس مستويات االستهالك أو الدخل. أعلى  لقياس الفقريستخدم  مؤشر خط الفقر
الحد األدنى الالزم لتلبية االحتياجات  أقل من مستوى هدخل أوه استهالككان مستوى إذا  فقيراً 

احتساب هذا غرض وخط الفقر لط الفقر. هذا على أنه خمستوى الحد األدنى ويشار إلى األساسية. 
المحلية وحدات العملة دوالر في اليوم، محّوالً إلى  1.25الذي يبلغ  المؤشر هو خط الفقر الدولي

حل خط الفقر البالغ يو ستهالك.تقدير االل )PPP( تعادل القوة الشرائيةسعار صرف استخدام أب
ً قاسدوالر في اليوم م 1.25 دوالر في اليوم الواحد  1.08لغ اخط الفقر البمحل  2005بأسعار عام  ا
ً مقاس في واحد دوالر ’’على أنه الذي يوصف في أحيان كثيرة هذا، وخط الفقر . 1993عام  بأسعار ا
خط الفقر الجديد  رقدّ قد لفقر المدقع. ولمعيار دولي كاق واسع لى نطالمعتمد عخط الفقر هو  ،‘‘اليوم

أحدث من ، و2005لعام  من برنامج المقارنات الدولية الشرائية القوة تعادل باستخدام تقديرات
 قوميةالمستهلك ال أسعار مؤشرات للبلدان النامية. واستخدمت وفرةالمتالمعيشية  مسوح األسر

وأعيد  ،إجراء المسوحألسعار السائدة وقت حسب العملة المحلية ساب خط الفقر الدولي باتحال
 .الجديد هذا الفقر خطباستخدام  1990السلسلة الزمنية التي تعود إلى عام ساب تحا

 
المطلوب من دد عالستهالك الخاص تقدير االل تعادل القوة الشرائيةالمتمثل بـ تحويل المعامل  يمثل

التي  هانفسلشراء كميات السلع والخدمات في السوق المحلية  عنيالم بلدالمحلية للعملة الوحدات 



 الستهالكالى مفهوم إستند ذلك وي. األميركية الواليات المتحدةيشتريها دوالر أميركي واحد في 
 .‘‘نظام الحسابات القومية’’للفرد في  الفعلي

 
ً خط الفقر تحت نسبة السكان الذين يعيشون عرف تُ و انتشار "(أو " األفراد تعداد مؤشر"بـ أيضا

  )."الفقرمعدل " أو "الفقر
  

 حتساباالطريقة 

بيانات باستخدام بيانات الدخل أو إما خط الفقر تحت نسبة المئوية للسكان الذين يعيشون التحتسب 
. ويفضل لقياس على المستوى الوطني ةممثلالمعيشية ال جمع من مسوح األسرالتي تُ ، االستهالك

، كما أنه قد بدقة أصعبالدخل أن قياس الدخل، ذلك بدالً من بيانات  االستهالكات استخدام بيان الفقر
غير أن التجربة أثبتت أن هاتين . مستوى المعيشةلم يتفاوت مع مرور الزمن حتى لو يتفاوت 

 .تشابهةعن نتائج م انتسفرالطريقتين 
 

معلومات  ما ال تتوفردخل عند(أو ال الخاص اإلنتاجيحتسب االستهالك، بما في ذلك االستهالك من 
في األسرة عدد األشخاص الذين يعيشون على م قسّ ثم يبأكملها المعيشية  لألسرة ،االستهالك)عن 

شخص دخل) للالستهالك (أو المعيشية حسب االرتب األسر تُ وبعد ذلك . الواحد لفردحصة اقياس ل
 .هوتحت ق خط الفقرخط الفقر لتحديد عدد الناس الذين يعيشون فوقارن بوتُ الواحد 

 
توسيع العينة كي تكون العينة  تعامالمحجم األسرة وبالفقراء ات اإلحصائية لعينة توزيعوتُرّجح ال

قل مستويات تمعيشية عدد األشخاص الذين يعيشون في أسر ل اً تقدير ذلكيولد ولسكان كل بلد. ة ممثل
لألشخاص الذين يعيشون دد اإلجمالي قسم العخط الفقر. وُي الواحد فيها عن لفرد أو دخل ااستهالك 

ضرب هذا ويالفقراء. السكان السكان لتقدير نسبة عدد مجموع  علىخط الفقر على مستوى أقل من 
 .نسبة مئويةللحصول على  100 بـالرقم 

 
  : ما يليهي كساب هذا المؤشر احت معادلة
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بين القوسين  إذا كان التعبير 1قيمة تتخذ دالة  (.)Iوتعداد األفراد، مؤشر  0Pيمثل الرمز  حيث

 ً  (.)I فإن ،(z)أقل من خط الفقر  i(y(ه استهالك الفرد أو دخلكان  ذاإوخالف ذلك.  0أو قيمة  صحيحا
العدد  Nالرمز لفقراء واعدد مجموع   pN. ويمثل الرمز يرافقبموجب ذلك  الفردعتبر يو 1تساوي 
 .لسكانالكلي ل

 



 نطقي والتفسيراألساس الم
 
مع قيمة فقير ــ لفرد أن ا أدناهتقرر ي يذالحرج الــ الحد  اليوم دوالر في 1.25خط الفقر توافق ي

لدخل القومي لالدولي الترتيب حسب  البلدان األكثر فقراً تحدد الفقر في بعض أفقر البلدان ( وطخط
إجراء تيح لفقر المدقع يلمقياس  وهالحد ا هذوتعادل القوة الشرائية).  مقاساً حسباإلجمالي للفرد 

تقدير لتعادل القوة الشرائية معّدلة حسب  ل باستخدام أسعار صرفحوّ يمقارنات بين البلدان عندما 
قيمة تثبيت الخط الفقر الدولي لى إالمستندة لفقر تحاول قياسات اباإلضافة إلى ذلك، وستهالك. اال

دقيقة للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف تقديرات جراء تيح إالحقيقية لخط الفقر مع مرور الوقت ما ي
 .القضاء على الفقر المدقع والجوع

 
 اً جميع (يعيش السكان 100 في فقر مدقع) إلىيعيشون سكان ليس هناك ( 0مؤشر بين التتراوح قيم 

أن ي غبنألهداف اإلنمائية لأللفية، يمن ا .ألف1الغاية لتحقيق وتحت خط الفقر الدولي). معين  في بلد
 .2015بحلول عام  1990لعام تها نصف أو أقل من قيمما بلد أي نسبة الفقراء في تكون 

 
 هامصادر البيانات وجمع

 
أو نفقات  المعيشية جزئي عن دخل األسرةعلى المستوى الالمؤشر باستخدام بيانات نتج ياألمثل أن 
م استخدنبغي فقط ايووطني. العلى المستوى  ةممثلالمعيشية ال من مسوح األسرمستقاة االستهالك 

شامل  استهالكدخل أو مجمل  إلنتاجعلى الصعيد الوطني تحتوي على معلومات كافية مسوح ممثلة 
ستهالك الفرد الح بناء توزيع مرجّ تسمح بالخاص) و اإلنتاج(بما في ذلك االستهالك أو الدخل من 

األسر المعيشية على مسوح  جرى مكتب اإلحصاء الوطنيعادة يبشكل صحيح. وه أو دخلالواحد 
المصارف المركزية أو  وزارة التخطيط االقتصاديتجرى في بعض الحاالت و. وطنيالمستوى ال

 .إشراف وكاالت حكومية أو دوليةمسوحاً تحت أو وكاالت خاصة 
 

 أوثالث كل الدخل أو اإلنفاق عادة تجري مسوح األسر المعيشية المتعلقة ب ،البلدان الناميةوفي 
بيانات االستهالك في مشتركة الشكلة المالبلدان. وبين فيما فترات تختلف اللكن سنوات، خمس 

على األسر المعيشية استبيانات مسح إذ يمكن أن تختلف مسوح: الالمقارنة بين  يهلألسر المعيشية 
اليب بسبب االختالفات في أس ال تكون قابلة للمقارنة تماماً قد تشابهة مكما أن مسوحاً واسع نطاق 

كما أنها  ،آخذة في التحسنالمسح أن أساليب  ، إذالمسح. وقد أصبحت هذه المشاكل أقل انتشاراً 
 .اً صعبدقيقة أمراً المقارنة قابلية التحقيق ال يزال ولكن من ذي قبل، أكثر  أصبحت موحدة

 
 لهذا المؤشر،بالنسبة واجه جمع بيانات تحتمل أن التي يخرى األمشاكل العلى  ولالطالع

 .ألف1.1لمؤشر ل ‘‘وجمعها البيانات مصادر’’راجع 
 

 البياناتتفصيل 



 
 .ألف1.1لمؤشر ل ‘‘تفصيل البيانات ’’نظر أ

 
 مالحظات ومحدوديات

 
لفقراء. تستهدف اسياسات تنمية وضع معدل الفقر أداة مفيدة لصانعي السياسات والجهات المانحة ل

بعض الناس قد أن واقع ن األخذ في الحسبان يعجز عإذ عمق الفقر؛ يعبر عن أنه ال ه عيبلكن 
من خط على مستوى أدنى بينما يعيش البعض اآلخر بقليل  خط الفقرمن على مستوى أدنى يعيشون 

ً أ( بكثيرالفقر  إحداث أكبر وقع إلى ون سعلذين يصناع السياسة اوقد يقع ). 2.1المؤشر  نظر أيضا
إلى من هم لتخفيف من حدة الفقر ا مواردتوجيه ضحية إغراء معدالت الفقر ممكن على خفض 

 ).قل فقراً األأقرب إلى خط الفقر (وبالتالي 
 

وتشمل معالجتها. تنبغي دولية لتقديرات الفقر مشاكل مفاهيمية وعملية مقارنات إجراء وهناك عند 
 : المشاكل المحتملة ما يلي

 

ً قابلة للمقارنة الفقر الخطوط  • الفقر خط  غير أنلفقر. عالمي لمجمل إلنتاج مفيدة دوليا
ً ليس مناسبهذا العالمي  ً  ا بنى أن ُي نبغي يلهذا الغرض، و. معينبلد  فيلتحليل الفقر  عموما

تعريف ال’’نظر أاالقتصادية واالجتماعية ( هظروفعكس يالمعني لبلد لمحدد خط فقر 
سب يناخط الفقر إلى تعديل لقد يحتاج وبالمثل، ألف) 1.1لمؤشر ل ‘‘حتسابوطريقة اال

كان هناك اختالف في البلد، إذا  ضمن مثل المناطق الحضرية والريفية)من ( مواقع مختلفة
 .الحصول على السلع والخدماتفي أو  األسعار

 

على أسعار سلع وخدمات قد ال تكون ممثلة ألنماط  )PPP( تعادل القوة الشرائيةيستند  •
درجة يقيس أن خط الفقر الدولي من فقراء. نتيجة لذلك، ليس هناك يقين لدى الستهالك اال

 .مختلفة في بلدانذاتها الحرمان  وأالحاجة 
 

يمكن أن تؤثر االختالفات والقوة الشرائية.  تنوعية تعادالبقد تتأثر موثوقية تقديرات الفقر  •
 المسّعرةمقارنة بين السلع والخدمات قابلية الفي إجراءات أخذ العينات وأخطاء القياس و

 .المقاسة مستويات األسعارعادل القوة الشرائية على ت اتكجزء من جمع بيان
 

ً في أنحاء العالم  ستهالكأسعار االمؤشرات نوعية تتفاوت  • ً تفاوتا ؤثر على يقد ما ، واسعا
كما على  المسح)إجراء (سنة  األساسقيم من التعادالت القوة الشرائية  اتاستقراء موثوقية
قد تختلف من  اتتعاريف المنتجفإن ة على ذلك، بين البلدان. وعالوالمقارنات  موثوقية

 .بلد إلى آخرالجزء من 



 

ؤثر االختالفات في األهمية النسبية الستهالك السلع غير السوقية على تقديرات معدالت تقد  •
 اإلنتاج(بما في ذلك  جميعه العينيالستهالك لدرج القيمة السوقية المحلية الفقر. وينبغي أن تُ 

إنتاج إلى درج األرباح المنسوبة وبالمثل، ينبغي أن تُ الكلي.  الستهالكالخاص) في نفقات ا
 .سلع غير سوقية في الدخل

 

من الدخل / الواحد في األسرة المعيشية  لى نصيب الفردإاستناداً يقيس هذا المؤشر الفقر  •
 أخذيال كما ، األسرة المعيشيةداخل  في توزيع المواردالالمساواة  تجاهالً ماالستهالك، 

بشأن األشخاص عر اشاالنكشاف على المخاطر وممثل من األبعاد األخرى للفقر، بالحسبان 
 .والقوةصوت افتقار الفقراء للالحرمان النسبي و

 
 قضايا المساواة بين الجنسين

 
فإن احتمال لذا و إلى التدني،التي ترأسها نساء المعيشية  األسردخول ميل ت، الحاالتفي كثير من 
باالعتبار  ينخذآهذه العالقة بحث ينبغي  غير أنه. أكبر حت خط الفقرهذه األسر ت دأن يعيش أفرا

المصدر الرئيسي للدعم على أنه  دائماً الذي ال يّعرف وتعريف رب األسرة، المعني البلد ظروف 
ترأسها نساء أو المعيشية  إذا كانت األسرما لعالقات بين الجنسين، بما في ذلك كما أن ااالقتصادي. 

 .داخل األسرة المعيشية المواردواستخدام  تخصيص، قد تؤثر على رجاليرأسها 
 
 يالعالمي واإلقليمرصد للبيانات ال
 
تقديرات الفقر ال تحتسب سب البنك الدولي تقديرات الفقر للرصد العالمي واإلقليمي. وعادة تحي

 .بالواقع صلةذا  ر في اليومدوال 1.25 خط الفقرال يكون  الدولي للبلدان ذات الدخل المرتفع، حيث
 

في تقرير التنمية ي ففقر العالمي للبلدان النامية أصدرها البنك الدولي للوقد نشرت أول تقديرات 
زاد عدد منذ ذلك الحين وبلدا.  22المعيشية لــ  باستخدام بيانات مسح األسر 1990لعام العالم 
ً التي تقدم مسوح البلدان قاعدة بيانات البنك الدولي وتشمل . المعيشيةاألسر وإنفاق خل تتعلق بد ا

ً  ،لرصد الفقر ً مسح 675أكثر من  ،التي تحتفظ بها مجموعة بحوث التنمية حاليا  بلداً  116مثل ت ا
 ً التصميم من حيث مقارنة لل ةقابلكلها  مسوحهذه ال ستليو. 2007و 1979بين عامي  ريتجأ ناميا

أنها رغم المسوح غير الممثلة،  معدالت الفقر الدوليساب تحامن ستبعد وتُ وأساليب أخذ العينات. 
يمكن  اً بلد 115لـ  حومس 508هناك  تكان ،2009من عام  اعتباراً و. لبعض األغراض ةمفيد

 1.2مقابالت مع أكثر من في هذه المسوح أجريت قد . ومن خاللها لفقرلتقديرات حصول على لا
وقد ئة من سكان البلدان النامية. افي الم 96مثل يما ، كعينات عشوائية اختيرتمعيشية  مليون أسرة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا مناطق ، لكن اجميع ي المناطقالبيانات في التحسن ف تغطيةأخذت 
كلما  البيانات سنوياً  ةعداث قحدّ تُ و. أخرة عن اللحاق بالركبوأفريقيا جنوب الصحراء ال تزال مت



للتقدم المحرز ضد الفقر كل ثالث  رئيسيةإعادة تقييم  تجري عملية، ووفرت بيانات مسح جديدت
 .سنوات

 
التقديرات  ‘‘تواءم’’أن  أوالً نبغي البلدان وحساب المجاميع اإلقليمية، يفي لمقارنة عدد الفقراء و

لها توفر تللبلدان التي ال تقديرية إدراج أرقام ذلك تضمن مشتركة. وي لسنة مرجعيةلتصبح القطرية 
تتطلب و. هاأو بعد قبل السنة المرجعيةوات تقدم بيانات عن سن هاسنة المرجعية لكنبيانات مسح لل

بعامل نمو لالستدالل على سنة المسح لوحظ في ذي الدخل أو اإلنفاق الهذه العملية تعديل متوسط 
نمو معدل : يتطلب تنفيذ هذه العملية فرضيتين من هنا،و .في السنة المرجعيةغير المالحظ مستوى ال

 ة.المسح والسنة المرجعيسنة بين مخّمن حقيقي نمو ومعدل اإلحصائي  توزيعيكون حيادياً حيال ال
 

لنمو ألخذ اعّدل تأن مستويات الدخل أو اإلنفاق النمو الحيادي حيال التوزيع اإلحصائي يعني 
المسح  الملحوظ في سنواتاإلنفاق لدخل أو الضمني لاإلحصائي  توزيعافتراض أن الباالعتبار على 

معينة باستخدام  فقر في سنة مرجعيةللتقدير  استقراء يصبحاالفتراض، وبموجب هذا يتغير.  لم
 .امباشراً سهالً أمر في الدخل أو اإلنفاقنمو معين معدل 

 
وينبغي أن يستند معدل التغير في االستهالك الحقيقي للفرد الواحد على التغير في االستهالك 

ً الحقيقي  لكن من ناحية عملية ال تتوفر وسنوات مختلفة. لنة بيانات المسح القطري مقارعبر مقاسا
في االستهالك التغير ن ذلك ميستخدم بدالً ، ابيانات المسح في معظم البلدان على أساس سنوي. ولذ

يمكن أن يكون هناك أي أنه ال في حين و. قوميةمقاس في الحسابات الالواحد كما هو الخاص للفرد 
بالضبط بالوتيرة ذاتها المشتق من المسوح يتغير  التغير في الدخل أو االستهالكاس مقيأن ضمان 

في ظروف معينة إال أن هذا األخير يوفر  ،قوميةاالستهالك الخاص في الحسابات الالتي يتغير بها 
ً تقريبتقديراً  قصيرةزمنية وعلى مدى فترات    .معقوال يا

  
 االستهالك في السنة المرجعيةمتوسط لقدير تيستنبط ، حتي مسسنبين  قع السنة المرجعيةتعندما و

السابقة وتقدير السنة  مسوحمن مشتق الستهالك متوسط االلأمامي ئي استقرامن خالل تقدير 
 .الالحقةمن مسوح السنة المشتق ستهالك ئي خلفي لمتوسط االاستقرا

 
 للسنة المرجعية اءالفقر عدد معدلساب تحا يهفقابلة للمقارنة معدالت فقر تعيين لالخطوة الثانية أما 

لسنة لمتوسط االستهالك بمسح عامي الفي  تلوحظالتي اإلحصائية توزيعات المعايرة بعد 
ويكون المعدل النهائي  ،في السنة المرجعية اءالفقر عدددل معلتقديرين  ذلكوينتج المرجعية. 

 1993هي  السنة المرجعيةضنا أن افترثنين. على سبيل المثال، إذا االين قديرهذين التمتوسط 
 إلى استناداً  للسنة المرجعيةمتوسطين  يمكن حساب، 1995و 1989تي لسنان توفرمن امسحهناك و
والمتوسط الذي يرمز إليه بـ  M93(89) المتوسط الذي يرمز إليه بـوهما  ،ثنيناالين مسحال
)M93(95، ) حيث يكون المتوسطM93(t  سنة للباستخدام المسح  1993لعام  المتوسط المقدرهو
)tمتوسط الو 1989عام إلى توزيع  استناداً ). وM93(89) ، عدد الفقراء مؤشر يمكن تقدير



 ومتوسط 1995عام توزيع استناداً إلى وبالمثل،  .H93)89(، أي 1993باستخدام متوسط عام 
M93، ) 95يمكن تقدير(H93 ـل رجحالممتوسط البأنه  1993لعام  اءالفقر عدد. ويقدرH93(89) 

ً  H93(95)و  : للمعادلة التالية وفقا
  

H93 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] )95(93H1989199519891993)89(93H1989199519931995 ×−−+×−−=  

  
المسح لى متوسط إ السنة المرجعية متوسطفقط، يستند  ةمسح واحدسنة بيانات من  توفرعندما تو

يستند ئذ وعند. لقوميةا حساباتالمن المأخوذ بتطبيق معدل نمو االستهالك الخاص للفرد الواحد 
 .سنة المسح ظ فيحالمالتوزيع الهذا المتوسط وعلى على للسنة المرجعية الفقر تقدير 

 
كلما كانت عملية ، لمسوح المتوفرةمن حيث عدد وتواتر اأفضل تغطية البيانات ما كانت لوك

  .قليمية أكثر موثوقيةاإلتقديرات الكانت أكثر دقة وهذه  المواءمة
  



 الوطنيخط الفقر  عن دخلهم يقلسكان الذين : نسبة الألف1.1المؤشر 
 

  الغاية والهدف
 

 القضاء على الفقر المدقع والجوع :1الهدف 
 الفترة في النصف إلى واحد دوالر عن اليومي دخلهم يقل الذين السكان نسبة . ألف: تخفيض1الغاية 

 2015و 1990 بين ما
 

 حتسابالتعريف وطريقة اال
 
  تعريفال
السكان الذين يعيشون عدد نسبة على أنها كان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني ف نسبة السعرّ تُ 

  . إلى عدد السكان الكلي خط الفقر الوطنيتحت 
  
  .المؤشر كنسبة مئويةعبر عن هذا يُ 

  
  المفاهيم

 وهي .فقيراً  الشخص الذي يقل دخله عنهايعتبر والمستوى القطري  على الوطنيةخطوط الفقر حدد ت
استهالك الطاقة الذي يكون أو مستوى الدخل  ياالستهالكعلى أنها مستوى اإلنفاق دة عا عينت

تشمل حزمة استهالك (تحديد من خالل  عّينفقط لتلبية االحتياجات األساسية، أو ت اً فياكعنده الغذائية 
يجري  ثماألساسية،  يةستهالكاللتلبية االحتياجات اغير غذائية) تعتبر كافية أخرى مواد غذائية و

لدى دراسة تجري مقارنتها لكل من المجموعات الفرعية التي هذه ستهالك حزمة االتقدير تكلفة 
  .الفقرخصائص 

  
  حتساباالطريقة 

 االستهالكبيانات باستخدام بيانات الدخل أو إما خط الفقر تحت لسكان الذين يعيشون انسبة تحتسب 
استخدام  . ويفضل لقياس الفقرالمستوى الوطني على ةلممثِّ المعيشية ال التي تجمع من مسوح األسر

، كما بدقة أصعب الدخلقياس  أنالدخل، ذلك كلما كانت متوفرة بدالً من بيانات  االستهالكبيانات 
  مستوى المعيشة. لم يتفاوت مع مرور الزمن حتى لو يتفاوت  أنه قد

 
معلومات  ما ال تتوفرلدخل عند(أو ا الخاص اإلنتاجويحتسب االستهالك، بما في ذلك االستهالك من 

ي األسرة عدد األشخاص الذين يعيشون فعلى قسم ثم ي ،بأكملهاالمعيشية  االستهالك)، لألسرةعن 
 . الواحد لفردحصة اقياس المعيشية ل

  



العينة تكون كي العينة  توسيع تعامالموحجم األسرة بالفقراء عينة اإلحصائية لات توزيعالوتُرّجح 
مستويات قل تمعيشية عدد األشخاص الذين يعيشون في أسر ل اً تقدير ذلكيولد وبلد. لسكان كل  ةممثل

لألشخاص الذين يعيشون خط الفقر. ويقسم العدد اإلجمالي عن فيها الواحد لفرد اأو دخل استهالك 
ضرب هذا ويالفقراء. السكان السكان لتقدير نسبة عدد مجموع  علىخط الفقر أقل من على مستوى 

 .نسبة مئويةللحصول على  100 بـالرقم 
 

د اعدتبمؤشر الوطني، التي تعرف أيضاً  خط الفقرتحت لسكان الذين يعيشون انسبة ساب احت معادلة
  :األفراد، هي
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بين القوسين  إذا كان التعبير 1قيمة تتخذ دالة  (.)I، ود األفراداعدت مؤشر 0Pالرمز يمثل  حيث
 ً  (.)I فإن ،(z)أقل من خط الفقر  i(y(ه استهالك الفرد أو دخلكان  ذاإوخالف ذلك.  0مة أو قي صحيحا

عدد ال Nالرمز لفقراء واعدد مجموع  pN الرمزيمثل يرا. وفقبموجب ذلك  الفرديعتبر و 1ساوي ت
 .لسكانلالكلي 

 
ات لى معلومطرق إبعض هذه الستند يمختلفة. و طرقباستخدام ويمكن تحديد خطوط الفقر 

مادية ال اإلمكانياتلحد األدنى من تمثل امطلقة مستويات معايير بخطوط الفقر عّرف تفموضوعية 
تنظر أساليب أخرى في ، بينما أو تكلفة االحتياجات األساسية)الغذائية الطاقة استهالك (مثل 

ساليب األاتضح أن البلدان المتقدمة تستخدم وفي الممارسة، لرفاه. ل تصوراتالعن  ذاتيةمعلومات 
 يخطوط الفقر الوطنية على مستوى خمس نعيّ تُ قد في بعض الحاالت، و. الذاتية لتحديد خطوط الفقر

  .الدخل أو االستهالكمحدد أو كنسبة من متوسط 
  

  األساس المنطقي والتفسير
  

 الفقر.ب انتجالمحلية لمستوى االستهالك أو الدخل الالزم التصورات تعكس خطوط الفقر الوطنية ال
طوط الفقر لذا فإن خ، وكلما ارتفع متوسط دخل البلدر يالفقغير الحد المتصور بين الفقير ورتفع يو

 ً تقديرات  من الواضح أنالبلدان. ومع ذلك، بين لمقارنة معدالت الفقر  موحداً  الوطنية ال توفر مقياسا
هذه  نتائج المناسب لوضع سياسات وطنية للحد من الفقر ورصدمقياس الهي  ةالفقر الوطني

لمقارنة معدالت الفقر  اً موحد اً معيار ،قياسات الفقر الدولي، توفر . من جهة أخرىسياساتال
  .البلدانبين عدد السكان الذين يعيشون في فقر مقارنة ول
  



 100سكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني) إلى ال (أي  0من الوطني معدالت الفقر تتراوح قد 
  ).خط الفقر الوطني تحت ونعيشي لهمكسكان ال(
  

  هامصادر البيانات وجمع
  

 ً من  ،العينيالدخل ، بما في ذلك هانفقاتالمعيشية واستهالكها واألسر دخل مع البيانات عن تج ،عموما
 مسوحتجري ووالنفقات. الدخل أخرى تغطي  مسوحأو  المعيشية ميزانية األسر مسوحخالل 

في البلدان النامية ومختلفة. البلدان المختلفة في نية زم على فتراتالمعيشية  األسرأو دخل ميزانية 
  .عادة كل ثالث إلى خمس سنواتتجري 

  
أن تشمل ما وينبغي أيضاً  .ممثلة تكونينبغي أن ولكي تكون المسوح على المستوى الوطني مفيدة 

ذلك (بما في المعيشية  ةاألسر تقدير شامل لمجموع استهالك أو دخلالحتساب يكفي من المعلومات 
ح صحيح الستهالك أو دخل توزيع مرجّ وإنشاء ، )الخاصمنتوجها من  ةاألسراستهالك أو دخل 

، هناك العديد من المشاكل المحتملة المرتبطة هذه على الرغم من معايير الجودةولفرد الواحد. ا
  ر المعيشية. بيانات مسح األسب

  
الغذائية وغير الغذائية ألسر المعيشية عن نفقات ا يةمسحاستخدام أسئلة بستهالك اال، يقاس أوالً 

ال سيما في البلدان  ،هامأمر  وذلكالمواد الغذائية المستهلكة من إنتاج األسر نفسها، عن وكذلك 
قوائم مواد استذكارية باستخدام  أسئلةطرح جمع هذه المعلومات إما من خالل ت. واألكثر فقراً  النامية

غير أن جميع النفقات على أساس يومي. ون المستجيبها يوميات يسجل فيأو من خالل  يةاستهالك
ً فهي  ،هذه األساليبتبرز في استخدام صعوبات قد  على  ، واعتماداً متكافئةمعلومات  ال توفر دائما

فترات زمنية مسوح مختلفة وتستخدم . يبالغ بهستهالك أو أن يقلّل من قدر االالنهج المستخدم، يمكن 
الذي يبلغ عنه يتأثر النفقات، فإن معدل اإلنفاق  على تدفق اعتماداً وة. مختلفمرجعية أو استذكارية 

أكثر أن حتمل كلما كان من الم ،كلما طالت الفترة المرجعيةف التي يجري التبليغ عنها. فترةالطول ب
حجم إلى التقليل من يؤدي ما  ،الغذائيةخصوصاً المواد ، والنفقاتذكر بعض ون في تالمستجيبيخفق 
  .الحقيقية النفقات

  
 ً الحقاً جمل تُ ، ثم لة لبنود استهالك محددةقوائم مفصّ  الممارساتأفضل التي تنتهج المسوح تعّد ، ثانيا

طلب تستخدم استبيانات المسوح يكثير من الستبيانات. لكن من خالل االبنود المفردة التي جمعت ال
بنود  لمجّ بعبارة أخرى، تُ من السلع. واسعة وألصناف نفقات اليبّلغوا عن أن المبحوثين من 

المقابلة، مدة ر قصّ أن ي ذلكومن شأن . نفسه صميم االستبيانتبفعل ضمنياً إجماالً محددة  ستهالكا
ً  لفةمن تكبالتالي  يحدّ و تجري احتمال تعب كل من األقصر يخفض االستبيان أن  المسح. ويعتقد أيضا

ما يشير إلى  هناك أيضاً غير أن . ي أخطاءقد يؤدي إلى الوقوع فما ، المقابالت معهم ومن يجريها
 ستهالكحجم اال ؤدي إلى التقليل منتلبنود محددة في االستبيان يمكن أن  قل تفصيالً األأن التغطية 



سلع االستهالكية الجديدة، الإغفال إلى ؤدي إعادة استخدام االستبيانات تقد و. الفعلي لألسر المعيشية
  .اإلبالغ التقصير فيما يؤدي إلى مزيد من 

  
 ً هذه األسر  في عمليات المسح ألنالمعيشية  األسرالعينات المختارة من بعض شارك يال ، ثالثا

وحدة ’’ بتعبيريشار إلى ذلك  ،في كثير من األحيانأحد في المنزل. ويوجد ال  هرفض ذلك أو ألنت
ركة في المسح مشاعينة  ترفض ماعند ‘‘مستجابالبند غير ال’’عن ذلك ، ويتميز ‘‘غير مستجيبة

عدم كون فيه الذي يإلى الحد واالستهالك أو الدخل. باإلجابة عن أسئلة معينة، مثل تلك المتعلقة 
االستنتاجات في  انحيازاتحدوث أية مخاوف بشأن هناك  ت، ليساعشوائي مسحللاالستجابة 

أن ال ح لمرجّ من اغير أن لسكان. ل ةمثلمعينة المسح؛ إذ تظل الإلى واالستدالالت التي تستند 
 األسر الغنيةإذ يقل احتمال مشاركة ، ل المختلفةوذات الدخالمعيشية  ألسرابالقدر نفسه تستجيب 

من التدخل في  اه، أو بسبب مخاوفامن وقته كلفة الفرصة البديلةتبسبب ارتفاع نسبياً في المسوح 
ها ال مأوى له ويصعب بعضف أقل تمثيالً؛فقر تكون الفئات األأن تصور بالمثل يمكن . واشؤونه

ً معزوالً ، وبعضها قد يكون مسوح األسر المعيشية العاديةميم اتصفي الوصول إليه  أو  جسديا
 ً فإن المسوح عدم االستجابة بصورة منتظمة مع الدخل، ازداد إذا و. تصعب مقابلتهوبالتالي  اجتماعيا

إلجراء  جداً  اءغنياألو الفقراء جداً كل من تميل إلى المبالغة في تقدير الفقر. ولكن إذا كان امتثال 
  .بعضها بعضاالفقر قياس انتشار  لىعذلك آثار فيحتمل أن توازن ، أقلالمسوح يميل ألن يكون 

  
  تفصيل البيانات

  
ً من الممكن أحيان يعّدل في بعض الحاالت و. يالريف-يلموقع الحضرحسب اهذا المؤشر فصيل ت ا

حساب ألخذ في الالبلد لفي ريفية) الحضرية والمناطق لاخط الفقر الوطني لمناطق مختلفة (مثل 
توفر السلع في االختالفات واالختالفات في األسعار أو  المتميزة الظروف االقتصادية واالجتماعية

لمناطق الريفية، ما الفقر المعّين ل خط فقر أعلى من خطلمناطق الحضرية يعّين لعادة ووالخدمات. 
ً  يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة وضع ينبغي في مثل هذه الحاالت، وفي المناطق الحضرية.  نسبيا

  .تعريف واضح للمناطق الحضرية والريفية وتضمينها في البيانات الوصفية
  

لن يكون هذا ، ولسوء الحظ. جداً  اً حسب نوع الجنس مفيديمكن أن يكون تصنيف المؤشر كذلك 
لقياس معدالت الفقر يتعين و ها.أو استهالكشية المعي لى دخل األسرةإساب االحتعندما يستند ممكناً 
دخل  استهالك أومن  ألفراد بدالً ااستهالك أو دخل تسجيل وتحليل فة حسب نوع الجنس المصّن 
تساب معدالت فقر حا نوع الجنسحسب  فةالمصّن القياسات بدائل لتحديد وتشمل ال. المعيشية األسر

عمر ونوع الجنس لألسر المعيشية  ةركيبتقياس أو ، رب األسرةجنس أفراد األسرة المعيشية وفقاً ل
االستهالك أو غير األخرى االجتماعي  الرفاهعند أو تحت خط الفقر، أو قياس نتائج مؤشرات 

  .الدخل
  
 



  مالحظات ومحدوديات
  

 ظروف االقتصادية واالجتماعيةالمع  متسقة تستخدم خطوط الفقر الوطنية لجعل تقديرات الفقر
خطوط الفقر  تميلومستويات الفقر. لمقارنات دولية منها إجراء وليس المقصود  ،الخاصة بالبلد

  .مستوى الدخل في البالدمتوسط ع ارتفإلى االرتفاع مع االوطنية 
  

لمناطق لخطوط الفقر تمثل عندما البلدان داخل مقارنة مقاييس الفقر تجري  ماعند قضاياوتبرز 
في المناطق عادة على سبيل المثال، تكلفة المعيشة أعلى ف الحضرية والريفية قوى شرائية مختلفة.

تميل إلى أن األساسية  هو أن المواد الغذائيةوأحد األسباب الحضرية منها في المناطق الريفية. 
في  هفي المناطق الحضرية أعلى منالنقدي خط الفقر يكون لذا في المناطق الحضرية، وأغلى تكون 

فرق بين خطوط الفقر في المناطق الحضرية والريفية يعكس في بعض ال غير أنالمناطق الريفية. 
خط الفقر في المناطق لكون تفي بعض البلدان فالفرق في تكلفة المعيشة. مجرد األحيان أكثر من 

مما  ــ لالستهالك سلعمقادير أكبر من الللناس شراء تيح بمعنى أنه يأعلى ــ  الحضرية قيمة حقيقية
معدل انتشار أن ذلك بحيث يعني  جداً اً االختالف كبيريكون أحيانا وطق الريفية. خط الفقر في المنال

 يجرتعندما ذلك عكس لو وجد في المناطق الريفية، حتى ما مبر الفقر في المناطق الحضرية أك
المقارنات الدولية، ب فيما يتعلقكما هو الحال واالختالفات في تكاليف المعيشة. فقط على تعديالت 
عندما  معنى الريفيةالمناطق الحضرية والمناطق بين كيف يكون للمقارنات الواضح  من غير
  .القيمة الحقيقية لخط الفقرتتفاوت 

  
ً  فمن ناحية،ل لقياس الفقر. فضّ المُ الرفاه  االستهالك هو مؤشر ،لعدد من األسباب قياس يكون  عموما

مستوى المعيشة. لم يتفاوت ى لو مع مرور الزمن حتيتفاوت أكثر صعوبة ويمكن أن بدقة الدخل 
أو  نقدية اً أجورالنظامي الفقراء الذين يعملون في القطاع غير قد ال يتقاضى على سبيل المثال، ف

ن لحسابهم الخاص تدفقات دخل غير والعاملفي أحيان كثيرة يواجه و يبلغون عنها إذا ما تقاضوها؛
فإن . وعالوة على ذلك، ذاتية زراعية لوفي المناطق الريفية على دخون كثيريعتمد و ؛منتظمة

أن الذي يمكن  الدخل،فق واما يتم مع فكرة مستوى المعيشة نحو أفضلفق على وايتاالستهالك 
كلما كان ذلك ممكنا، لذلك، مستوى المعيشة الفعلي. ولم يختلف ختلف مع مرور الزمن حتى لو ي
غ عنها. لكن بيانات الفقر المبّل مقاييس ر على االستهالك لتقدي ةالقائمالرفاه مؤشرات  هنا ستخدمت

ً متوفرة االستهالك ليست  الغالبية العظمى من البلدان في أمريكا تجمع على سبيل المثال، ف .دائما
ليس من  ،في مثل هذه الحاالتوالالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في المقام األول بيانات الدخل. 

  .خيار سوى استخدام بيانات الدخل
  
ً  ةوشامل ةمسح دقيقاللو كانت بيانات  حتىو يمكن أن يظل عنها تحّصل مالقياس الفقر فإن ، تماما

قياسات استخدام يتجاهل على سبيل المثال، فالفردي.  هجوانب هامة من الرفاالتقاط عن  اً عاجز
القائمة الفقر فإن قياسات لذا . والمعيشية ةالمحتملة داخل األسرباينات التالمعيشية  استهالك األسر

كافية لتقييم نوعية  اتتفسر على أنها إحصائيال نبغي أن يولكن  ،مفيدةاالستهالك أو الدخل على 



األكثر  المحتسبة قياساتال"، واحد من تعدادال"لـ قياس وهو معدل الفقر الوطني، فحياة الناس. 
 ً فهو ال يأخذ في . في الدخل بين الفقراء أو عمق الفقر مساواةالالعكس ال يلكنه  ،لفقرل شيوعا

يعاني ، في حين بقليل يعيش تحت خط الفقرالسكان قد أن بعض  واقععلى سبيل المثال، الحسبان، 
إلى ون سعذين يصناع السياسة الميل قد يو). 2.1نظر أيضا المؤشر أنقص أكبر بكثير (من ن وآخر

أقرب إلى من هم الفقر  لتخفيف من حدةاتوجيه موارد إلى  التعدادقياس على  ممكنأكبر أثر إحداث 
  ). األقل فقراأي إلى خط الفقر (

  
ً مؤشر الفقر القائم على ال يعكس أخيرا،  مثل من  ،خرى للفقراألبعاد األ الدخل / االستهالك تماما

  .وةلقاصوت ولإلى اافتقار الفقراء وعلى المخاطر  واالنكشافمساواة الال
  

  قضايا المساواة بين الجنسين
  

لذا من المحتمل أكثر و ،متدنيةالتي ترأسها نساء المعيشية  األسرتكون دخول ، التالحافي كثير من 
األخذ باالعتبار هذه العالقة مع بحث ينبغي  غير أنهتحت خط الفقر. هذه األسر  أن يعيش أفراد

ً ف رّ عوالذي ال يُ ، المعتمد في جمع البيانات الظروف الوطنية وتعريف رب األسرة على أنه  دائما
 إذا كانت األسرما لعالقات بين الجنسين، بما في ذلك كما أن ار الرئيسي للدعم االقتصادي. المصد

  .داخل األسرة المعيشية المواردواستخدام  تخصيص، تؤثر على ترأسها نساء أو رجالالمعيشية 
  
  بيانات للرصد العالمي واإلقليميال
  

تعكس أن م خطوط الفقر الوطنية استخداالمستمدة من مؤشرات الفقر يقصد بمن حيث المبدأ، 
ال ولذلك المقارنة الدولية. ال تعّدل البيانات لغرض ولبلد معين ظروف االقتصادية واالجتماعية ال

  .رقام الفقر الوطنيألى إستند تبيانات إقليمية أو عالمية  تصدر
  

لبلدان النامية ا فيينشر البنك الدولي بيانات عن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني 
  نترنت.إل)على اWDI(في قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية 

  



  نسبة فجوة الفقر: 2.1المؤشر 
  

  الغاية والهدف
 

 القضاء على الفقر المدقع والجوع :1الهدف 
 الفترة في النصف إلى واحد دوالر عن اليومي دخلهم يقل الذين السكان نسبة .ألف: تخفيض1الغاية 

 2015و 1990 بين ما
 

 سابتحالتعريف وطريقة اال
 
 تعريفال

 غيرلدى التدني ساب أن تحمع ا(جمالي السكان إلاالتدني عن خط الفقر متوسط  يه الفقر فجوة نسبة
 .من خط الفقر مئويةعنه كنسبة  اً عبّرم ،)صفراً ساوي ي الفقراء

 
 المفاهيم

ستويات االستهالك أو الدخل. يعتبر ساس مأعلى  لقياس الفقريستخدم شائع  مؤشر خط الفقر
لتلبية  أقل من مستوى الحد األدنى الالزم هدخل أوه استهالككان مستوى إذا  الشخص فقيراً 

  . ط الفقرخهذا على أنه مستوى الحد األدنى ويشار إلى االحتياجات األساسية. 
  

دوالر في  1.25 بلغالذي ي دوليخط الـالالذي يستخدم لحساب هذا المؤشر هو  خط الفقر الدولي
لتقدير  تعادل القوة الشرائيةسعار صرف استخدام آخر أبالمحلية وحدات العملة اليوم، محّوالً إلى 

  )1.1للمؤشر  ‘‘المفاهيم’’أنظر االستهالك (
  

ساب مختلفة تحالى أساليب بشكل مختلف بين البلدان وتستند إ خطوط الفقر الوطنيةتعّرف 
  ألف)1.1 للمؤشر ‘‘المفاهيم’’ (أنظر

  
المطلوب من دد العستهالك الخاص لتقدير اال تعادل القوة الشرائيةمعامل التحويل المتمثل بـ  يمثل

التي  هالشراء كميات السلع والخدمات في السوق المحلية نفسالمعني  بلدالمحلية للعملة الوحدات 
 الستهالكالى مفهوم ك إويستند ذل. األميركية الواليات المتحدةيشتريها دوالر أميركي واحد في 

 .للفرد  الفعلي
 

 حتساباالطريقة 

  كما يلي: الفقر فجوة تقاس نسبة
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 (z)المسافة النسبية بين خط الفقر مجموع  احتسب على أنهت التي فجوة الفقر 1Pالرمز يمثل حيث

إذا  1قيمة دالة تتخذ  (.)I. )صفراً  الفقراءفجوة الفقر عند ساوي تهم فقراء ( من ودخل أو استهالك
ً بين القوسين  كان التعبير   .لسكانالعدد الكلي ل N الرمزيمثل . وخالف ذلك 0أو قيمة  صحيحا

  
من الدخل أو الواحد  نصيب الفرد iy( إلى بيانات عن األفراد ستناداً معادلة اوتحتسب هذه ال

نبغي أن تعّدل الصيغة ، يعيشيةالم بيانات على مستوى األسرة تاستخدمما إذا واالستهالك). 
ً بوضرمالمعيشية  األسرةحجم ، وهو iwح بالمرجّ    .iمعامل انتشار العينة لكل أسرة معيشية ب ا

  
في  دوالرً  1.25خط الفقر الدولي هذه إما ساب حتاالعملية خط الفقر المستخدم ليمكن أن يكون و

أسعار صرف تعادل القوة حساب آخر على ذات العالقة إلى وحدات العملة الوطنية محّولة اليوم 
  ..ألف)1المؤشر و 1.1أو خط الفقر الوطني (انظر المؤشر  )PPP( الشرائية لالستهالك

  
  األساس المنطقي والتفسير

  
التي تكون الواحد لفرد مقدار الموارد لعجز الفقر هو و، للسكان بأكملهم ‘‘عجز الفقر’’مؤشر اليقيس 

يوصف  ولذاتماما. هادفة ق خط الفقر من خالل تحويالت نقدية فوجميعهم  الفقراءلرفع ضرورية 
الالزمة للقضاء على الواحد لفرد الموارد لأداة لقياس مقدار أنه  علىفي كثير من األحيان المؤشر 
للغاية لصانعي السياسات  مفيداً  ما يجعله مؤشراً  ،تحديد عمق الفقر في المجموعات السكانيةلالفقر، و

  .لجهات المانحةلو
  

 ، كانأكبركلما كانت فجوة الفقر فوصف حالة الفقر. في الفقر  تعدادمؤشر الفقر فجوة مؤشر ل يكمّ 
النتشال مزيد من الموارد إلى هناك حاجة كانت و ،في المتوسطأكثر فقراً  الناس تحت خط الفقر

لدى البلد بكثير لى أعفقر الفجوة لكانت ولكن  تعداد الفقر نفسهكان لدى بلدين إذا والجميع من الفقر. 
  .من البلد الثاني ‘‘فقرأ’’البلد األول يمكن اعتبار عندئذ د الثاني، بلالمما لدى ول األ
  
 بين ةلفقر ثابتخط االقيمة الحقيقية لجعل خط الفقر الدولي التي تستند إلى الفقر تحاول مقاييس  

سب على تعندما تحجوات الفقر فكون تلذا  عند إجراء مقارنات مع مرور الوقت.يحدث البلدان، كما 
  .البلدانبين قابلة للمقارنة  باستخدام تعادالت القوة الشرائيةمقاساً أساس خط فقر مشترك 

  
 
 
 



  هامصادر البيانات وجمع
  

من نوعية جيدة  وطنيعلى المستوى ال ةممثلمعيشية  مسوح أسرالمؤشر باستخدام نتج ينبغي أن ي
ح توزيع مرجّ تسمح بإنشاء و ستهالكاللشامل للدخل أو  مجمل إلنتاجتحتوي معلومات كافية و
  بشكل صحيح.ه أو دخلالواحد ستهالك الفرد ال
  

  .1.1راجع المؤشر  ،لمصادر البيانات
  

 البياناتتفصيل 

  
في مثل هذه و. يالريف- يالموقع الحضرحسب هذا المؤشر فصيل من الممكن في بعض األحيان ت

  .ناطق الحضرية والريفية وتضمينه في البيانات الوصفيةوضع تعريف واضح للمينبغي الحاالت، 
  

  مالحظات ومحدوديات
  

  .1.1للمؤشر ‘‘ ومحدوديات مالحظات ’’راجع 
  

  قضايا المساواة بين الجنسين
  

  .1.1للمؤشر  ‘‘قضايا المساواة بين الجنسين’’راجع 
   
  اإلقليمي العالمي وبيانات للرصد ال
  

التقديرات  وإلنتاجهذا المؤشر على المستوى العالمي. رصد عن الجهة المسؤولة البنك الدولي هو 
ً  ةمقارنقابل لللكل بلد على أساس خط فقر  ةمؤشرات فقر دوليتنتج  جراء مقارنات ما يسمح بإ ،دوليا

  .بين البلدان
  

تقديرات الالمتبع لمواءمة جراء اإلبشأن  1.1للمؤشر  ‘‘لرصد العالمي واإلقليميلبيانات ’’راجع 
  ‘.(PG)فقرالفجوة ’ بــ‘ (H) الفقرتعداد ’ل استبدواية لسنة مرجعية مشتركة، القطر

  
  مراجعال

  1.1للمؤشر ‘‘ المراجع’’راجع 
  



   لقوميمن االستهالك ا: حصة أفقر خمس 3.1المؤشر 
  

  الهدف والغاية
  

  القضاء على الفقر المدقع والجوع: 1الهدف 
 النصف في الفترة إلىهم عن دوالر واحد في اليوم تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخل :-أ- 1الغاية

  2015 إلى 1990من 

  

  وطريقة االحتساب تعريفال
  

  التعريف
  
القومي أو الدخل االستهالك من حصة على أنها القومي االستهالك ال منف حصة أفقر خمس عرّ تُ 

  .من السكان فقراً الخمس األشد إلى عود عين التي تلبلد م
  

  .نسبة مئويةهذا المؤشر كيعبر عن 
  

  المفاهيم
الجزء السفلي في يأتي ترتيبهم  نمن السكان الذيئة افي الم 20الـ  مالسكان ه من فقراً  األشد الخمس

  .حسب مستويات الدخل أو االستهالكالسكان ترتيب من قائمة 
  

  حتساباالطريقة 
ألسرة نات ا، أو الدخل من بياالخاص اإلنتاجاالستهالك من االستهالك، بما في ذلك يحتسب 

األسرة عدد األشخاص الذين يعيشون في على قسم يبحجم األسرة ثم  المعيشية لألسرة ككل معّدالً 
عن االستهالك أو الدخل، ويعبر حسب السكان يرتب . ثم الواحد لفردلالمعيشية الستنتاج قياس 

. المعيشية دخل األسرمجمل السكان كنسبة مئوية من من ترتيب السفلي خمس الاستهالك أو دخل 
أسعار الصرف  وأاألسعار في رات يلتغيلبالنسبة أن تعّدل بالعملة المحلية، دون الحسابات تجرى و

ألن البيانات الالزمة لمثل هذه الحسابات تكون  ،أو االختالفات المكانية في تكلفة المعيشة في البلدان
  .غير متوفرةعادة 

  
ن في االستهالك أو الدخل الوطني على النحو السكا من فقراً  األشد الخمسويتم احتساب حصة 

  : التالي
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Nnكون بحيث ت من الدخلالواحد هو استهالك الفرد  iyحيث   yyyyy ≤≤≤≤ أول  وتمثل 321......

n لسكانالكلي لمجموع الفي المائة من  20الحظات م.  
  

  األساس المنطقي والتفسير
  

لدخل أو لمئوية النسب النعكس في كما تمساواة في توزيع الدخل، الهذا المؤشر هو مقياس ل
من السكان مرتبة حسب مستويات الدخل أو االستهالك. شرائح إلى تعود التي االستهالك 

، وليس فقط السكان الذين بأكملهم السكانتحديده يشمل ألنه مساواة مفهوم أوسع من الفقر والال
  .يعيشون تحت خط فقر معين

  
فإن كنسبة مئوية من مجموع االستهالك المنزلي (أو الدخل)، يعبر عنه هالك أفقر خمس ألن است

قد تزيد خمس فقر الاالستهالك المطلق أل . وهذا يعني أن‘‘ةنسبياللالمساواة ’’ هذا المؤشر هو قياس
 )،بالنسبة ذاتهامجموع الارتفع قد تبقى على حالها (إذا حصته من مجموع االستهالك  أنفي حين 

  .)نسبة أقلبمجموع ارتفع الزيد ( إذا تنسبة أكبر) أو ارتفع المجموع بنخفض (إذا تقد و
  

عندما  ، وخصوصاً أعلى مساواةالصغر إلى وتشير القيم األ. 20 و 0لقيم بين ويمكن أن تتراوح ا
مساواة كاملة بين إلى لكل خمس  20قيمة تشير غنى خمس. والدخل التي تعود ألحصة بقارن ت

  .ساألخما
  
مزيد من إجراء فقرا. لذا، ال بد من  شداألعن توزيع الدخل ضمن الخمس المؤشر هذا ال يكشف و

  .فقرا شداألخمس الالتفاوت بين  ديرلتقالتصنيف حسب العُشريات أو المئويات 
  

  هامصادر البيانات وجمع
  

على المستوى  ةممثلالمعيشية ال بيانات عن توزيع الدخل أو االستهالك من مسوح األسرتأتي ال
حصص ساب تحالتستخدم إنها مسوح األسر المعيشية، فبيانات األصلية من وإذا توفرت الوطني. ال

من أفضل البيانات حصص قدر الخالف ذلك، تُ و. بشكل مباشرالدخل أو االستهالك الخمس من 
  .وفرةالمت ةيالجمع

  



ً ر قياستوفّ بحيث حجم األسرة، التوزيع بالنسبة ليانات بل عدّ وتُ  ً  ا نصيب الفرد من الدخل ل أكثر اتساقا
أية تعديالت على االختالفات المكانية في تكلفة المعيشة في البلدان ألن ال تجري وأو االستهالك. 

  .لمثل هذه الحسابات عادة ما تكون غير متوفرةالضرورية البيانات 
  

  .1.1شر ، راجع المؤوجمعها البيانات مصادربشأن مزيد من التفاصيل على  لالطالع
  

 البياناتتفصيل 

  
المؤشر على المستوى الوطني الفرعي (على سبيل المثال، حسب الموقع الحضري هذا  نتاجإيمكن 

التقديرات فإن ، غير ممكن الفرعي على المستوى الوطني عناصره تحليل، ألن لكنووالريفي). 
  .على المستوى الوطني الفرعي ال تنتج على نطاق واسع

  
  ياتمالحظات ومحدود

  
 نواحي القصور ىحدفإن إتختلف في طريقة ونوع البيانات التي تجمع، المعيشية  مسوح األسرألن 

 على نحو تام بين ةلبيانات غير قابل للمقارناإلحصائي لتوزيع الأن  يالرئيسية لهذا المؤشر ه
  : لمسوح في النواحي التاليةأن تختلف ايمكن والبلدان. 

  

 تستخدم مسوح أخرىفي حين  ،مؤشر لمستوى المعيشةالدخل كلمسوح بعض ايستخدم  •
وتختلف توزيع االستهالك. المساواة من توزيع الدخل أكثر ما يكون عادة واالستهالك. 

رفاه أفضل للمؤشر عادة االستهالك و. مسوحاألحيان بين ال أكثردخل في الأيضا تعاريف 
  .في البلدان النامية وخصوصاً بكثير، 

  

، األسرةعضاء مدى تقاسم الدخل بين أ في) واألفرادفي الحجم (عدد ية المعيشاألسر تختلف  •
االختالفات بين البلدان في تؤدي  وقدفي العمر واحتياجات االستهالك.  األفراد يختلف إذ

  .مقارنات التوزيعإلى انحياز هذا الصدد 
  
األدنى خمس لاسوى حصة دخل في الواقع يعكس أنه ال رئيسي لهذا المؤشر هو محدد آخر هناك و

الوطني لهذه المجموعة المعيشية على المستوى ألسرة االحصة النسبية لدخل قد ترتفع فالسكان. من 
أو حتى  األدنىمثل العشر من خرى، المئويات األالحصة النسبية لبعض قد تنخفض في حين 

  .، والعكس بالعكساألدنىمجموعة أوسع مثل الربع ل
  

  قضايا المساواة بين الجنسين
  
  .1.1للمؤشر  ‘‘قضايا المساواة بين الجنسين’’اجع ر



  
 يالعالمي واإلقليمرصد للبيانات ال
  

األسر المعيشية الممثلة  مسوحمستخدمة البنك الدولي هذا المؤشر في مجموعة بحوث التنمية تنتج 
على الصعيد الوطني التي تجريها المكاتب اإلحصائية الوطنية أو الوكاالت الخاصة تحت إشراف 

دوائر البلدان اإلحصائية الحكومية ومن المكاتب على البيانات حصل يُ كاالت حكومية أو دولية. وو
  .دوليبنك الفي مجموعة ال

  
المستخدمة الستخالص  هانفسبالنسبة لمعظم البلدان تعتمد مؤشرات توزيع الدخل على البيانات 

سب حتالبلدان ذات الدخل المرتفع، يُ في حالة ودوالر في اليوم.  1.25 ــلعلى أساس ا تقديرات الفقر
، وذلك  Luxembourg Income Studyدراسة لوكسمبورغ للدخلتوزيع الدخل مباشرة من قاعدة بيانات 

  .لبلدان الناميةالتي تطبق على اتسق مع تلك تباستخدام طريقة تقدير 
  

ً لمقارنة بين البلدان، وإلتاحة ا بيانات أو أولية (جداول  من مصادر بياناتتقدر القياسات استقرائيا
ً المعيشية على مستوى األسرة دواّل رة بالمعيّ لورنز منحنيات  التقديراتنتاج إل ). وتستخدم أساسا

  مرنة.



 
 4.1المؤشر 

 معدل النمو للناتج المحلي لكل شخص عامل 

 الهدف والغاية 

  القضاء على الفقر المدقع والجوع: 1الهدف 
 بمن للجميع، الالئق والعمل والمنتجة الكاملة مالةالع توفير  :باء 1 الغاية 

 والشباب النساء فيهم

  المؤشر:
 الوصف وطريقة االحتساب

 اإلجمالي المحلي الناتج في السنوي على أنه التغير العمل إنتاجية نمو معدل يقاس
  .عامل لكل شخص )الوطنية بالعملة الثابتة السوق بأسعار مقاسا(
 

 بالعملة الثابتة السوق بأسعار مقاسا( اإلجمالي المحلي تجالنا=  العمل إنتاجية
  العمالة مجموع) / الوطنية

  
   1–سنة نإنتاجية العمل  – سنة نإنتاجية العمل = إنتاجية العمل  نمو معدل

  100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* 
  1–ن سنةإنتاجية العمل 

  مثال:     
  231.465=  1990لعام  اإلجمالي (بالمليار)  محليال الناتج

  14361.4= 1990العمالة (باأللف) لعام  مجموع
 231.465x  1000000 =16117=  1990العمل لعام  إنتاجية

                                    14361.4    
  

  236.326=  1991لعام  اإلجمالي (بالمليار)  المحلي الناتج
  13826.8= 1991باأللف) لعام العمالة ( مجموع
 236.326x  1000000  =17091=  1991العمل لعام  إنتاجية

                                    13826.8  
  

  x  100  =6  16117 – 17091إنتاجية العمل =  نمو معدل
                                   16117 

 تعاريفال

لكل وحدة من وحدات مدخل العمل. ولهذا الغرض،  الناتجكمية  إنتاجية العملتمثل 
د في الحسابات ووجم، وهو مقياس الناتج المحلي اإلجماليعلى أنه يقاس الناتج 

الناتج المحلي اإلجمالي من مفهوم ينشأ القومية للبلد. ووفقا لنظام الحسابات القومية 
واالستهالك الوسيط.  الناتجإجمالي القيمة المضافة هو الفرق بين والقيمة المضافة. 

وحدات التي تنتجها والناتج المحلي اإلجمالي هو مجموع إجمالي القيمة المضافة 
باإلضافة إلى ذلك الجزء (ربما المجموع) من الضرائب على  ينقيمالمُ  ينالمنتج

ً المنتجات، ناقص ساب قيمة اإلنتاج. تحااإلعانات على المنتجات، التي ال تُضّمن في  ا



 ً ً ، الناتتاليا مساٍو لمجموع االستخدامات النهائية للسلع  ج المحلي اإلجمالي هو أيضا
والخدمات (جميع االستخدامات ما عدا االستهالك الوسيط) مقاسة بأسعار 

ً شترين، ناقصالمُ  ، الناتج المحلي قيمة الواردات من السلع والخدمات. وأخيراً  ا
 1.ينالمقيم يندات المنتجاإلجمالي يساوي مجموع المداخيل األولية موزعة بين وح

 
من  إلى العمالة وتشير. العمالة مجموع أو العاملين عدد على أنه العمل يقاس مدخل

 كما( محددة مرجعية فترة خالل أو كانت لديهم وظيفة وعملوا معينة سن كانوا فوق
َ  النشطين السكان بإحصاءات المتعلق القرار هم معّرفون في  والعمالة اقتصاديا

 الثالث عشر لخبراء الدولي المؤتمر الذي اعتمده الناقصة، والعمالة والبطالة
 من عملوا: المشمولون هم 2).1982 تشرين األول / أكتوبر العمالية، اإلحصاءات

من  ألسباب العمل عن مؤقتة بصورة ومن تغيبوا ،)أجر عيني أو( ربح أو أجر لقاء
 أو بسبب نزاع التدريب أو العطل أو األبوة أو أو األمومة المرض إجازة مثل

ويقصد بهذا . األقل دون أجر واحدة على والعاملون لدى أسرهم مدة ساعة عمالي،
النظامي وفي األسر  النظامي وغير القطاعين في المقياس اشتمال من يعملون

  .المعيشية
 

 البيانات وجمع المصادر

 تستخدم أن نبغيي التي الثابتة، باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج تشير تقديرات
 اإلجمالي، المحلي الناتج حجم مستوى إلى مع مرور الوقت، العمل إنتاجية لقياس

والخطوط التوجيهية . أساس القّيم بالنسبة إلى فترة عن عليها بالتعبير ويتم الحصول
القومية،  للحسابات المتحدة األمم نظام محددة في اإلجمالي المحلي الناتج لقياس
   :اإللكتروني قعالمو . أنظر2008

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf  
  

 العاملة ومسوح القوى السكان تعدادات العمالة من بيانات على الحصول يمكن
 اإلدارية ح المنشآت والسجالتاألسر المعيشية ومسو مسوح من وغيرها

 تصميم ويمكن. المصادر من عدد من هذه نتائج القائمة على الرسمية والتقديرات
 فروع وجميع ما بلد في تقريباً  السكان بحيث تشمل جميع العاملة القوى مسوح
 ذلك في بما العمال، فئات وجميع االقتصاد قطاعات وجميع االقتصادي النشاط

ص لحسابهم العاملون  والعاملون من أفراد األسرة غير مدفوعي األجر ومن الخا
تتوفر لمسوح القوى العاملة  السبب، ولهذا. النظامي غير االقتصاد في يعملون

 عن معلومات على فيما يتعلق بالحصول فريدة ميزة القائمة على األسر المعيشية
 لمتعلق بنسبةلمزيد من المعلومات أنظر القسم ا. [ما بلد وهيكله في العمل سوق

                                                             
)، متاح على: 2009(نيويورك،  2008نظام الحسابات القومية أنظر  1

ccount/docs/SNA2008.pdfhttp://unstats.un.org/unsd/nationala  
adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-tisticshttp://www.ilo.org/global/sta-أنظر  2

en/index.htm--statisticians/WCMS_087481/lang-labour-of-conferences-international-by  



   ].5.1السكان، المؤشر  عدد إلى العاملين السكان
  

 :تفصيل وتصنيف البيانات

حسب  المثال، سبيل على( تفصيل وتصنيف البيانات يلزم ال المؤشر، هذا لغرض
 قد يقدم االقتصادي القطاع غير أن التصنيف حسب ،)المحددة االقتصادية القطاعات

  أفكاراً إضافية.

  قياألساس المنط

وتديم  لبلد ما االقتصادية أن توّلد البيئة لتقدير احتماالت إنتاجية العمل استخدام يمكن
ص . بطرق عدّة العمل إنتاجية أن تنمو ويمكن. منصفة بمكافآت عادلة الئق عمل فر

المزيد من أي من  استخدام دون العاملة، اليد استخدام تزايد في كفاءة هناك يكون فقد
 مدخالت استخدام ناجماً عن زيادة النمو يكون قد ذلك، من وبدالً  .المدخالت األخرى

الثالثة التي يمكن  أما الطريقة. الوسيطة المدخالت أو المادي المال رأس مثل أخرى
ً عن تحول الكلي االقتصاد في بها أن يحدث نمو مزيج  في فهي أن يكون ناجما

 أنشطة من عة ما قد تحّولتتكون صنا قد المثال، سبيل على. االقتصاد في األنشطة
 إنتاجية أكثر ارتفاعا، مستويات ذات أنشطة إلى إنتاجية منخفضة ذات مستويات

  .إنتاجية أكثر لم يصبح أٌي من هذه األنشطة لو حتى
 

 يكون أعلى الفقر من والحد اإلنتاجية نمو الرابط بين أن على شواهد تجريبية هناك
ً  اإلنتاجية يحدث نمو عندما من الضروري  ولذا،. العمالة جنب مع نمو إلى جنبا
 السكان، عدد إلى العاملين السكان أنظر نسبة( العمالة في كل من النمو قياس

. الصحيح االتجاه كانت عملية التنمية تسير في إذا واإلنتاجية لتقدير ما) 5.1المؤشر 
ً عل األحيان من كثير في اإلنتاجية زيادة وباإلضافة إل ذلك، تؤثر  ى البيئةإيجابا

 االستثمار خالل من الفقر من الحد إلى بدوره يؤدي ما واالقتصادية، االجتماعية
 والزيادات في الحماية التكنولوجي والتجارة والتقدم القطاعية والتحوالت
  .االجتماعية

 
 من لكن المجاالت، هذه في حدوث تحسينات اإلنتاجية في الزيادات تضمن وال

,إذا . العمل في ظروف يقل احتمال حدوت تحسينات تاجيةاإلن نمو بدون أنه المؤكد
ً  اإلنتاجية محدودة، كانت الزيادة في  صغيرة سوى زيادة ال يشهد االقتصاد عموما

ص إضافية وال تكون هناك إمكانيات العمال أجور في  ومن. جديدة عمل لتوليد فر
كي  والتدريب مالتعلي نظم على تحسينات مع إدخال اإلنتاجية نمو يترافق أن المهم

 .المطلوبة الوظائف المستقبلية أفضل إعداداً ألداء العاملة تكون القوى

 مالحظات ومحدوديات

عوامل  بتكلفة اإلجمالي المحلي مثل الناتج التقييم، مفاهيم في تؤثر االختالفات
 المخرجات مستويات اتساق على السوق، بأسعار اإلجمالي المحلي الناتج أو اإلنتاج
قليل  سوى أثر التقييم ليس لمفهوم ولكن. البلدان عند المقارنة بين الوطنية ةبالعمل
المخرجات  ذلك أن فروق النسب المئوية بين اإلنتاجية، نمو معدالت مقارنات على



  .الوقت مرور مع كثيراً  تتغير المختلفة ال التقييم بمفاهيم
 

 للحسابات المتحدة ماألم نظام المستندة إلى المشتركة المبادئ من الرغم وعلى
 القومية، الحسابات لتقديرات الدولي االتساق في كبيرة مشاكل هناك تزال ال القومية

ً بالنسبة  الميدان في والتنمية التعاون منظمة خارج لالقتصادات وخصوصا
 الحسابات تغطية االقتصادي. وينشأ أحد أمثلة عدم االتساق عن اختالف درجة

الخفي  واالقتصاد النامية االقتصادات النظامية في غير يةاالقتصاد القومية لألنشطة
 خاصة مسوح من بيانات االقتصادات ويستخدم بعض. المتقدمة االقتصادات في
 أو السكانية مبنية على التعدادات مباشرة غير تقديرات أو ،"المسّجلة غير لألنشطة"

مدى  في كبيرة تهناك اختالفا ولكن تبقى األنشطة، هذه لتقدير أخرى على مصادر
مثل مناحي االفتقار إلى االتساق هذه،  إلى وباإلضافة. االقتصادات بين التغطية

 وموارد األساسية الوطنية اإلحصاءات وجودة نطاق في كبيرة اختالفات هناك
  .الصلة ذات الوطنية التقديرات إلعداد المتاحة الموظفين

 
، منظمة 7 الفصل أنظر رنة،عن  محدوديات إمكانية المقا المعلومات من لمزيد

 ؛)2011 جنيف،( العمل، الطبعة السابعة لسوق الرئيسية العمل الدولية، المؤشرات
www.ilo.org/kilm  

 

بيانات الرصد العالمي 
 واإلقليمي

ير عن سويسرا تقار العمالة في منظمة العمل الدولية، جنيف، اتجاهات تصدر وحدة
  .المؤشر لهذا واإلقليمية العالمية الرصد بيانات

 الدولية العمل تصدر منظمة العمل، بشأن إنتاجية وطنية تقديرات جمع من بدالً 
 المحلي الناتج الدولية لتقديرات المصادر إلى تستند الدولية العمل إلنتاجية تقديرات
عن  المعلومات من دلمزي. [الدولية للعمالة منظمة العمل وتقديرات اإلجمالي
 إلى العاملين السكان عن نسبة القسم للعمالة، أنظر الدولية العمل منظمة تقديرات

 من فمستخرجة اإلجمالي المحلي الناتج أما تقديرات] 5.1 السكان، المؤشر عدد
 صندوق النقد لدولي آلفاق بيانات وقاعدة العالم للتنمية في الدولي مؤشرات البنك

  :على متاحة المصادر المتعلقة بهذه الوثائق. يالعالم االقتصاد
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx 

 

لأللفية  اإلنمائية األهداف التباينات بين ما تورده التقارير من مؤشرات مصادر
 الوطنية: والمؤشرات

 الناتج تحويل الضروري من االقتصادات، بين العمل إنتاجية مستويات لمقارنة
معبّراً عنه  اإلجمالي المحلي الناتج إلى وطنية المعبّر عنه بعملة اإلجمالي محليال

ً لتعادل األمريكي بالدوالر  القوة تعادل ). ويمثلPPPالشرائية ( القوة معدّالً وفقا



 السلع معيارية من مجموعة المطلوب من عملة بلد ما لشراء الشرائية المقدار
 القوة الشرائية، تعادل استخدام يؤدي وقد. حدوا أمريكي دوالر بقيمة والخدمات

الدولية  العمل التباينات بين تقارير التقديرات الوطنية وتقديرات منظمة وكذلك
توردها التقارير  التي تلك عن نمو تختلف ومعدالت إنتاجية مستويات للعمالة، إلى

 .الوطنية الصادرة عن المؤسسات

 



 

  5.1المؤشر 
  السكان إلى العمالة نسبة

 الهدف والغاية 
  القضاء على الفقر المدقع والجوع: 1الهدف 

 بمن للجميع، الالئق والعمل والمنتجة الكاملة العمالة توفير  :باء 1 الغاية 
 والشباب النساء فيهم

  المؤشر:
 الوصف وطريقة االحتساب

العمل  سن في السكان نسبة ما هي بلد السكان في عدد إلى نسبة السكان العاملين
 معينة سن فوق مجموع العاملين هذا بقسمة ويُحتسب المؤشر. الذين يعملون

  :نفسها العمرية الفئة من على عدد السكان) فما فوق سنة 15 عادة(
 

 سن في السكان مجموع العاملين /= السكان  عدد إلى العاملين نسبة السكان
  100*  العمل

 
بحيث تشير النسبة األعلى إلى  المائة، في 75و 50 بين عادة يقع هذا المؤشر

 وتشير النسبة. الذين يمكنهم العمل يعملون بالفعل السكان من أكبر أن نسبة
 وخدمات سلع نسبة كبيرة من السكان ال تقوم بإنتاج إلى أن المنخفضة
  .منها للذكور تكون هذه النسبة أقل لإلناث البلدان، معظم وفي. اقتصادية

  
  مثال:     

  31684.5=  1990لعام  +)15( العمل سن في السكان
  14361.4= 1990مجموع العاملين (باأللف) لعام 

 14361.4x  100 =45.3السكان  =  عدد إلى العاملين نسبة السكان
                                                   31684.5              

  
 

 التعاريف

 خالل أو كانت لديهم وظيفة وعملوا معينة سن من كانوا فوق إلى العمالة تشير
 السكان بإحصاءات المتعلق القرار هم معّرفون في كما( محددة مرجعية فترة

َ  النشطين  المؤتمر الذي اعتمده الناقصة، والعمالة والبطالة والعمالة اقتصاديا
 تشرين األول / أكتوبر العمالية، اإلحصاءات الثالث عشر لخبراء الدولي
ومن  ،)أجر عيني أو( ربح أو أجر لقاء من عملوا: مشمولون هم. ال)1982
 أو أو األمومة المرض إجازة من مثل ألسباب العمل عن مؤقتة بصورة تغيبوا
والعاملون لدى أسرهم مدة  أو بسبب نزاع عمالي، التدريب أو العطل أو األبوة
 في ملونويقصد بهذا المقياس اشتمال من يع. األقل دون أجر واحدة على ساعة

  .النظامي وفي األسر المعيشية النظامي وغير القطاعين



  
محدد من السن وأقل من  أدنى حد فوق السكان عدد هو العمل سن في السكان

. االقتصادية الخصائص يُنص عليهما ألغراض قياس محدد للسن، أقصى حد
 م من أعمارهمعلى أنه العمل سن في السكان يعّرف البلدان، لمعظم وبالنسبة

15  ً  آلخر. بلد من قليالً  يختلف قد ذلك أن من الرغم على فوق، فما عاما

 البيانات وجمع المصادر

 أو العاملة ومسوح القوى السكان تعدادات من البيانات على الحصول يمكن
 اإلدارية األسر المعيشية ومسوح المنشآت والسجالت مسوح من غيرها

ينبغي أن و .المصادر ن عدد من هذهم نتائج القائمة على الرسمية والتقديرات
  يأتي المكونان (العمالة والسكان) من المصدر نفسه. 

  
ً  السكان بحيث تشمل جميع العاملة القوى مسوح تصميم ويمكن  ما بلد في تقريبا
 فئات وجميع االقتصاد قطاعات وجميع االقتصادي النشاط فروع وجميع
ص لحسابهم العاملون ذلك في بما العمال، والعاملون من أفراد األسرة غير  الخا

تتوفر  السبب، ولهذا. النظامي غير االقتصاد في يعملون مدفوعي األجر ومن
فيما يتعلق  فريدة ميزة لمسوح القوى العاملة القائمة على األسر المعيشية

  .ما بلد وهيكله في العمل سوق عن معلومات على بالحصول
  

 وما اإلدارية والسجالت لسكانيةا التعدادات من مثل أخرى، وتختلف مصادر
   البيانات. جمع وطرق القياس ووحدات والتغطية النطاق في ذلك، إلى

  
للعمر بـ  األدنى الحد الدولية العمل تحدد منظمة الدولية، المقارنات ألغراض

 مع المعايير مباشرة يتطابق هذا العمر البلدان، من وبالنسبة لكثير. عاما 15
من  لألهلية، أعلى حداً  الدول ويفرض بعض. للعمل األهليةو للتعليم المجتمعية

 العمرية الفئات شمل جميع أنه ينبغي من الرغم على عاماً، 70 أو 65 مثل
  .ممكنا ذلك كان العليا إذا

 
 :تفصيل وتصنيف البيانات

 وقد. العمرية والفئة الجنس حسب البيانات األمثل أن تُفّصل وتُصّنف هذه
ً  ترغب اإلقامة في المناطق  التصنيف حسب في النظر في بلدان ما أيضا

  .العلمي التحصيل أو/  الريفية و/  الحضرية



  األساس المنطقي

ص توفير على االقتصاد قدرة عن معلومات يوفر هذا المؤشر  ويمكن. العمل فر
باالرتباط مع  الوقت، مرور مع وتغيرها مستواها في سواء إلى النسبة، النظر
  .محبذاً للعمالة االقتصادي كون النمو مدى لتحديد ياالقتصاد النمو

 
 شباب( والسن) مقابل أنثى ذكر( الجنس حسب هذا المؤشر ويقدم استعراض

 ً ص في عن المساواة صورة مقابل العدد اإلجمالي) أيضا بين  العمل فر
 .مختلفة السكانية المجموعات

 مالحظات ومحدوديات

 العمل سن في السكان السكان نسبة عدد إلى العاملين نسبة السكان يقيس مؤشر
ً  يقول فقط، إذ أنه ال كمية معلومات الذين يعملون. وهكذا فإنه يوفر بصدد  شيئا

لوجهات  إيجابي اتجاه تحديد حيث من ذلك معضلة ويشّكل العمالة، نوعية
 سكان من أكبر المؤشر أن حصة في وتعني الزيادة. مع مرور الوقت المؤشر

إذا كانت  الفقر من الحد على إيجابية لكن لذلك آثار عمل،البلد حصلت على 
 إذا وبكلمات أخرى، – وآمنة ومنتجة األجر التي ُحصل عليها جيدة الوظائف

 أخرى مؤشرات جانب إلى المؤشر ويقدم استعراض هذا. الئقة وظائف كانت
 ةونوعي أوسع التجاه صورة لأللفية اإلنمائية من األهداف 1للغاية باء للهدف 

  .العمالة نمو
 

 المتقدمة فاالقتصادات. السكان عدد إلى العاملين نسبة مثلى للسكان هناك ليست
 وذلك بسبب النامية، أخفض مما لدى االقتصادات أن تكون لديها نسب تميل إلى

 من أقل إلى عدد حاجة أن هناك اإلنتاجية والمداخيل فيها، ما يعني ارتفاع
 العالية أخرى، تشير النسب ناحية ومن. السكان جميع احتياجات لتلبية العمال

 النظر بغض العيش أسباب لحاجتهم إلى توفير يعملون الفقراء معظم أن إلى جداً 
 .العمل نوعية عن

  
 :بوجهات المؤشر العامة المتعلقة" القواعد" بعض يلي ويوجز ما

 السكان عدد أخفض مما هي بالنسبة إلجمالي للشباب النسب تكون ينبغي أن •
) فئتهم العمرية من كنسبة(ذلك أن الشباب يشاركون  ،)فوق فما سنة 15(

الدراسة  وما لم يعمل الشباب أثناء. بالراشدين مقارنة التعليم أكثر في
 يحتسبون ال أي( العمل قوة خارج فسيحتسبون على أنهم رئيسي، كنشاط

 ).الشباب يظلون في عداد السكان لكنهم العاملين، في عداد الشباب
بقاء النساء طوعاً في  للنساء أخفض مما هي للرجال، نتيجة تكون النسب دق •

 نتيجة الفرق كان ولكن إذا. العمل أسواق في المشاركة المنزل وعدم
 جهود بذل فينبغي العمل، المرأة غير الطوعية في قوة النخفاض مشاركة

ص تعزيز خالل مع مرور الوقت من اإلناث نسب لزيادة  المرأة. عمل فر
 وال جداً  العاملين إلى عدد السكان منخفضة تكون نسبة السكان  ينبغي أنال •

 من أعلى فعلى سبيل المثال، تظهر في كثير من األحيان نسب. جدا مرتفعة
 من وجود وفرة ذلك إلى يشير وعادة جداً. الفقيرة الدول في المائة في 75

 .الجودة المنخفضة الوظائف
العاملين إلى عدد السكان  نسبة السكان يف الحادة الزيادات تحليل ينبغي •



 .اإلنتاجية في وخصوصاً فيما يتعلق بالتغيرات بعناية،

بيانات الرصد العالمي 
 واإلقليمي

سويسرا تقارير  العمالة في منظمة العمل الدولية، جنيف، اتجاهات تصدر وحدة
  .المؤشر لهذا واإلقليمية العالمية الرصد عن بيانات

 
العاملين إلى عدد  لنسب السكان الدولية العمل منظمة ناتبيا تعكس غالبية
 العمل التقارير الوطنية التي جمعتها إدارة اإلحصاء في منظمة السكان بيانات

 الميدان في والتنمية التعاون منظمة مثل أخرى دولية منظمات أو الدولية
ملين إلى العا السكان لنسب المتاحة الكاملة وترد مجموعة البيانات. االقتصادي

مجموعة بيانات  في ب2 الجدول في القطري المستوى عدد السكان على
  ).www.ilo.org/kilm( العمل لسوق الرئيسية المؤشرات

  
 يقدم ال إن بعضها بل عام، كل كلها تقارير عن البيانات ولكن ال تقدم البلدان

 قياسي اقتصاد نموذج الدولية العمل منظمة ضعتأي عام. ولذا و عن بيانات
عرض كل من  ويتم. وإقليمية عالمية تقديرات وتوليد المفقودة القيم لتقدير

أ 2 ترد كالجدول(التقديرات على المستوى القطري القائمة على هذا النموذج 
التي قدمت تقارير عنها وطنياً  والنسب) العمل لسوق الرئيسية من المؤشرات

لتنشر  المتحدة األمم إلى) العمل لسوق الرئيسية المؤشرات في ب 2 لالجدو(
  .5.1في إطار المؤشر 

 
لأللفية  اإلنمائية األهداف التباينات بين ما تورده التقارير من مؤشرات مصادر

  الوطنية: والمؤشرات
 المستوى القطري القائمة على النموذج، أن تختلف قليالً التقديرات على يمكن
 سنة، ولكل بلد الزمنية لكل السالسل واستكمال البيانات وتوحيد لتنسيق تعدّ  التي
 بالطريقة واالفتراضات التباين ويتعلق سبب. في التقارير الوطنية النسب عن

 .أدناه موضح هو كما النموذج، في المستخدمة
  

 تقنيات االنحدار الدولية العمل االقتصاد القياسي لمنظمة تستخدم وجهات نماذج
 األولى الخطوة. القطري المستوى على المفقودة لتنسيب القيم التغيرات عددمت
 كل أي( الحقيقية المعلومات معروفة من معلومة كل تجميع هي نموذج كل في

ذات  البيانات أن مالحظة المهم ومن. معني مؤشر لكل) حقيقية بيانات نقطة
 الوقت هي فقط وبمرور البلدان عبر للمقارنة التغطية الوطنية والقابلة

 ألنها تُشغّل النماذج، عندما اختيار مهم معيار وهذا. المستخدمة كمدخالت
ومتغيرات  المختلفة العمل سوق مؤشرات بين كي تستخدم العالقة مصممة



ً  الكلي االقتصاد  المحلي الناتج من الفرد نصيب من مثل(المالزمة إحصائيا
 والوجهات الديموغرافية لياإلجما المحلي الناتج نمو ومعدالت اإلجمالي

الزمنية  القطرية والمتغيرات والقطرية والمتغيرات الجغرافية والمؤشرات
 وهكذا،. بيانات توجد ال حيث العمل سوق لمؤشرات لتوليد تقديرات الوهمية)

 نماذج في كمدخالت تستخدم التي العمل سوق بيانات بين قابلية المقارنة فإن
 سوق مؤشرات بين العالقة بدقة لتقط النماذجت أن لضمان التنسيب ضرورية

  .الكلي االقتصاد ومتغيرات العمل
 

 واإلقليمية، القياسية العالمية االقتصادية والنماذج عن المعلومات من لمزيد
 الموقع على المتاحة الفنية األساسية صحائف المعلومات إلى الرجوع يمكن
 :التالي

www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm 

  



 

  6.1المؤشر  

 معدل العاملين الفقراء)نسبة الذين يعملون ويقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد في اليوم (

 الهدف والغاية

  عالقضاء على الفقر المدقع والجو: 1الهدف 
 النساء فيهم بمن للجميع، الالئق والعمل والمنتجة الكاملة العمالة توفير  :باء 1 الغاية 

 والشباب

  المؤشر:

الوصف وطريقة 
 االحتساب

ص العاملون العاملون الفقراء يُعّرف أسرة معيشية يُقدّر  الذين يعيشون في على أنهم األشخا
   اً.المحدد وطني الفقر خط يعيشون تحت أن أفرادها

 

 المسح بيانات متقاطع لمجموعات تبويب أساس العاملين الفقراء على عدد احتساب يتم
 ويصنف. العاملة القوى وخصائص الفقر متعلقة بكل من حالة متغيرات تشمل التي األسري

 استهالك أسرة معيشية متوسط يعيش في) 2يعمل ) 1 كان إذا على أنه فقير عامل الفرد
  .الفقر دون خط دخلها الفرد فيها أو

 

. ما بلد في العمل في معيار تعريف السكان في سن فوق فما سنة 15 سن يستخدم وعادة
وينبغي أن يستخدم هنا السكان في سن . أخرى حدوداً عمرية البلدان يطبق غير أن بعض

 ً   .العمل كما هم محددون وطنيا

 

 :لعمالةا العاملين الفقراء إلى مجموع هو نسبة الفقراء العاملين معدل

 استهالك أسرة معيشية متوسط في يعيشون الذين العاملين (عدد=  معدل الفقراء العاملين
  .100*  العمالة) مجموع/  الفقر دون خط دخلها الفرد فيها أو

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  مثال:
حجم  األسر المعيشية في عينة

األسرة 
ةالمعيشي  

األنفاق 
 األستهالكي
الشهري 
لألسرة 
 المعيشية
(بالعملة 
 محلية)
 

األنفاق 
 األستهالكي
الشهري 

 للفرد
(بالعملة 
 محلية)

 

عدد 
نالعامليي  

األسر 
ة المعيشي

الفقيرة   
( أقل من 
 خط الفقر
النسبي 

 =52(  

 x 3 33 200 6   1األسر المعيشية 

 x 2 43 300 7   2األسر المعيشية 

   0 100 600 6   3األسر المعيشية 

   3 79 550 7   4األسر المعيشية 

   6 188 1500 8   5األسر المعيشية 

   2 143 1000 7   6األسر المعيشية 

 x 2 50 150 3   7األسر المعيشية 

   5 133 1200 9   8األسر المعيشية 

 5500 53 المجموع          

   

      

 معدل األنفاق األستهالكي      
 

688 

يمعدل الفرد من األنفاق األستهالك     
  

104 

  

      

 (معدل الفرد %50) خط الفقر النسبي      

 

52 

 (%) معدل الفقر   

    

37.5 

 العاملين الفقراء  (من العينة)      
   

7 

 

أفترض ) العاملين الفقراء  (من البلد)
 100000أن كل أسرة معيشية في العينة تمثل 

 أسرة معيشية)
   

700,000 

 مجموع العاملين في البلد 

   

2,000,000 

 
 (%) معدل العاملين الفقراء

   

35.0 

   

  

 

 التعاريف

" الوصف"التعاريف المدرجة تحت  أنظر –– الفقراء العاملين معدل العاملون الفقراء
  .أعاله

 
 مرجعية فترة خالل أو كانت لديهم وظيفة وعملوا معينة سن من كانوا فوق إلى العمالة تشير

َ  النشطين السكان بإحصاءات المتعلق القرار هم معّرفون في كما( محددة  والعمالة اقتصاديا
 اإلحصاءات الثالث عشر لخبراء الدولي المؤتمر الذي اعتمده الناقصة، والعمالة والبطالة



 أو( ربح أو أجر لقاء من عملوا: المشمولون هم .)1982 تشرين األول / أكتوبر العمالية،
أو  المرض إجازة من مثل ألسباب العمل نع مؤقتة بصورة ومن تغيبوا ،)أجر عيني

والعاملون لدى أسرهم مدة  أو بسبب نزاع عمالي، التدريب أو العطل أو األبوة أو األمومة
 القطاعين في ويقصد بهذا المقياس اشتمال من يعملون. األقل دون أجر واحدة على ساعة

  .النظامي وفي األسر المعيشية النظامي وغير
  

ً  الذي يعتبر الدخل أو االستهالك من األدنى الحد مستوى هو الفقر خط  لتحقيق ضروريا
 المستوى على محددة عتبات هي الوطنية الفقر خطوطو. معين بلد في الئق معيشي مستوى

 من فقر يستخدم خط الدولية، للمقارنات. شخص ما يعيش أدناها فقيرا والتي يعتبر القطري،
ً بالدوالرا دوالر 1.25 ً لتعادل القوة  2005ت الدولية لعام في اليوم مقاسا (معدلًة وفقا

 الشرائية).

 وجمع المصادر
 البيانات

 تستخدم بلدان. الفقر خط تحديد أوالً  الضروري من العاملين الفقراء، ونسبة عدد لتقدير
استهالك األسر  نفقات عن معلومات على الحصول يتم. بذلك للقيام مختلفة أساليب مختلفة

 دخل الحاالت، بعض في أو استهالك األسر المعيشية، نفقات مسوح لخال المعيشية من
 ألن تكون أكثر تميل ألنها األسر المعيشية، استهالك بيانات عادة وتفضل. األسر المعيشية

ً  موثوقية،  الحقيقية الحالية المعيشة بشكل أفضل مستويات ألن تعكس تميل ألنها وأيضا
مستوى  أو(لألسرة المعيشية  االستهالكي اإلنفاق ىمستو تعيين يتم ثم. المعيشية لألسر
ويحدد . التي تعيش دونه فقيرة تعتبر األسرة من يعيش دونه فقيراً أو الذي يعتبر )دخل

 محددة كمية لشراء مستوى العتبة هذا عند مقدار الدخل الصافي (وبالتالي اإلنفاق) الالزم
  .المنزلية السلع من

 

ً لحالة العمالةيتطلب ت المؤشر وبما أن هذا ً متقاطعا  بيانات أساس على الفقر وحالة بويبا
وهو  نفسه، المصدر كلتاهما من المعلومات مجموعتا تستمد ينبغي أن المعيشية، األسر مسح
 بما أن هذه ولكن،. مستويات المعيشة مسوح األسر المعيشية أو إنفاق/  دخل مسوح عادة

 مسح في الحال هو كما تستقصي العمالة، لةأسئ األحيان من كثير المسوح ال تتضمن في
المستمدة من التبويب المتقاطع  العمالة بيانات تنبغي مقارنة النموذجي، العاملة القوى

 في التحيزات المحتملة سكاني آخر لتحديد تعداد أو العمالة القائمة على مسح بتقديرات
العاملين الفقراء  معدالتيمكن تطبيق  كبيرة، إذا ما لوحظت اختالفات وإذا. التقديرات
 العاملة القوى مسح المستمدة من العمالة على تقديرات اإلنفاق/  الدخل مسح من المستمدة
 .ما بلد في العاملين للفقراء اإلجمالي للعدد تقدير على للحصول

 

 العاملة ومسوح القوى السكان تعدادات يمكن الحصول على معلومات عن سوق العمل من
 والتقديرات اإلدارية األسر المعيشية ومسوح المنشآت والسجالت وحمس من غيرها أو

 العاملة القوى مسوح تصميم ويمكن. المصادر من عدد من هذه نتائج القائمة على الرسمية



ً  السكان بحيث تشمل جميع  وجميع االقتصادي النشاط فروع وجميع ما بلد في تقريبا
ص لحسابهم العاملون ذلك في بما العمال، فئات وجميع االقتصاد قطاعات والعاملون  الخا

 ولهذا. النظامي غير االقتصاد في يعملون من أفراد األسرة غير مدفوعي األجر ومن
فيما يتعلق  فريدة ميزة تتوفر لمسوح القوى العاملة القائمة على األسر المعيشية السبب،

المعلومات أنظر لمزيد من . [ما بلد وهيكله في العمل سوق عن معلومات على بالحصول
  ].5.1السكان، المؤشر  عدد إلى العاملين السكان القسم المتعلق بنسبة

  

 تفصيل وتصنيف البيانات:

 الُمفّصلة البيانات، ذلك أن التقديرات وتصنيف يوصى بتفصيل المؤشر، هذا لغرض
 جداً  مفيدة التعليم ومستوى وحالة العمالة االقتصادي والقطاع والجنس العمر الُمصنّفة حسب

 .العاملين للفقراء الرئيسية الخصائص تحديد في كثير من األحيان في

 األساس المنطقي

 على االفتقار إلى العمل مؤشراً  الفقر خط تحت يعيشون الذين العاملين السكان تشكل نسبة
ص عمل كان فإذا الالئق. يكون كافياً النتشالهم هم وأسرهم  لهم مستوى دخل يوفر ال األشخا

 فيما يتعلق بعنصر الدخل، تقدير أقل على الوظائف، فعندئذ ال تفي هذه الفقر، ثنبرا من
 وتخفض عملية تفي أيضاً بالعناصر األخرى. أنها ال المرجح بمتطلبات العمل الالئق، ومن
  .التنمية ذاتها عملية ما يعزز بدوره التنمية نسبة العاملين الفقراء،

 

 ما بين الجمع خالل وحالة العمالة. فمن الفقر بين حالة طعالعاملين الفقراء التقا يبين تعريف
 الفقر ما بين توضح تقديرات العاملين الفقراء العالقة الفقر، وبيانات العمل سوق معلومات

 .المعيارية الفقر والعمالة، ولذا فإنها مكملة لبيانات

مالحظات 
 ومحدوديات

 بلد في الفقر مسوح في المستخدمة نهجيةإذا كانت الم مفيدة مقارنات إجراء جداً  الصعب من
 مع الوقت واستخدمت باستمرار نفسه الفقر خط أما إذا ما استخدم تتغير مع الوقت. معين

 مقارنات فسيكون باإلمكان إجراء واإلنفاق، الدخل بيانات المسح نفسها لجمع منهجية
  بمرور الوقت. صالحة

  

سنة إلى  من كبيرة بدرجة الفقر معدالت تختلف فقد الشروط، ما استوفيت هذه إذا وحتى 
 كارثة مثل( الطبيعية وقد يكون للكوارث. الطقس أو االقتصادية الظروف أخرى بسبب

 شرق جنوب في 1997االنهيار المالي عام  مثل( المالية األزمات أو) اآلسيوية تسونامي
  .القصير المدى على األقل على الفقر، معدالت على كبير تأثير) آسيا

 

 ففي بعض. تقييم اإلنتاج واالستهالك غير السوقيين طريقة هي أخرى رئيسية هناك مشكلةو
ً  يشكل هذان جزءاً  البلدان التي  وسيكون للقرارات واالستهالك، الدخل من هاما

 .الفقر معدالت على هام لهذين البندين تأثير تتخذ حول إعطاء قيمة



بينات الرصد 
  العالمي واإلقليمي

 سويسرا تقارير عن بيانات العمالة في منظمة العمل الدولية، جنيف، تجاهاتا تصدر وحدة
  المؤشر. لهذا واإلقليمية العالمية الرصد

  

العمل" تقديرات  لسوق الرئيسية مطبوعة "المؤشرات في الدولية العمل تنشر منظمة
 .الوطني اإلنفاق/  الدخل مسوح أساس على القطري المستوى العاملين الفقراء على

 1.25العاملين الفقراء في هذه المطبوعة مع خط الفقر الدولي الذي يبلغ  وتتوافق تقديرات
 كما تصدر منظمة. اليوم في دوالر 2وخط الفقر للواليات المتحدة الذي يبلغ  دوالر أمريكي

 االقتصاد نماذج وجهات للعاملين الفقراء تستند إلى وإقليمية عالمية تقديرات الدولية العمل
 االنحدار التي تستخدم البيانات الوطنية المتوفرة وتقنيات الدولية العمل لمنظمة ياسيالق

 كل في األولى والخطوة. القطري المستوى على المفقودة القيم لتنسيب التغيرات المتعدد
) حقيقية بيانات نقطة كل أي( الحقيقية المعلومات من معروفة معلومة كل تجميع هي نموذج

 للمقارنة والقابلة الوطنية التغطية ذات البيانات أن مالحظة المهم ومن .معني مؤشر لكل
 عندما مهم اختيار معيار وهذا. كمدخالت المستخدمة فقط هي الوقت وبمرور البلدان عبر

 المختلفة العمل سوق مؤشرات بين العالقة تستخدم كي مصممة ألنها النماذج، تُشغّل
ً  المالزمة الكلي االقتصاد ومتغيرات  المحلي الناتج من الفرد نصيب مثل من( إحصائيا
 والمؤشرات الديموغرافية والوجهات اإلجمالي المحلي الناتج نمو ومعدالت اإلجمالي
 تقديرات لتوليد) الوهمية الزمنية والمتغيرات القطرية والمتغيرات والقطرية الجغرافية
 سوق بيانات بين المقارنة ةقابلي فإن وهكذا،. بيانات توجد ال حيث العمل سوق لمؤشرات

 بدقة النماذج تلتقط أن لضمان ضرورية التنسيب نماذج في كمدخالت تستخدم التي العمل
  .الكلي االقتصاد ومتغيرات العمل سوق مؤشرات بين العالقة

 

عن األسر  للعاملين الفقراء، تؤخذ المعلومات الدولية العمل وبالنسبة الحتساب منظمة
 1.25الذي يبلغ  الدولي الفقر فيها دون خط اإلنفاق/  الدخل من الفرد المعيشية التي نصيب

من  1للهدف  1.1يعاد إصدارها كالمؤشر ( الدولي البنك أمريكي في اليوم من دوالر
ص ولذلك يشير القياس الناجم للعاملين الفقراء إلى). لأللفية اإلنمائية األهداف  األشخا
  .أمريكي / في اليوم دوالر  1.25الفقر البالغ  خط تتح أسرهم مع يعيشون الذين العاملين

 

 لأللفية والمؤشرات اإلنمائية األهداف التباينات بين ما تورده التقارير من مؤشرات مصادر
 الوطنية:

 مؤشرات ضمن المتحدة التي تبينها األمم القطري المستوى التقديرات على بعض ألن
كي يكون باإلمكان توفير  ئمة على نموذج، تنتجتقديرات قا هي لأللفية اإلنمائية األهداف

 الوطني المستوى على مصادر قد يكون المؤشر الناتج من سنة، ولكل بلد متسقة لكل بيانات
 .مختلفا

  



  

 7.1المؤشر 

العمالة  معدلالعمالة (تهم الى إجمالي عائالأفراد مساهمة مع لحسابهم الخاص  العمال الذين يعملوننسبة 
  )غير المضمونة \المخاطر ىعل المنكشفة

 الهدف والغاية

  القضاء على الفقر المدقع والجوع: 1الهدف 
 بمن للجميع، الالئق والعمل والمنتجة الكاملة العمالة توفير  :باء 1 الغاية 

 والشباب النساء فيهم

  المؤشر: 

 الوصف وطريقة االحتساب

انكشافاً على المخاطر، وهي  حاالت العمالة األكثر يعتبر لما مقياس هو المؤشر
ص لحسابهم حاالت العاملين    المساهمين. األسريين والعاملين الخا

  
 لحسابهم العاملين غير المضمونة على أنه نسبة مجموع العمالة معدل يحتسب
ص   :العمالة إلى إجمالي المساهمين األسريين والعاملين الخا

 
ص ابهملحس العاملين عدد= (غير المضمونة  العمالة معدل  العاملين عدد+  الخا

  100*  العمالة) إجمالي) / المساهمين األسريين
  

ص +  لحسابهم العمالة = العاملون + أصحاب العمل + العاملين إجمالي الخا
  المساهمين األسريين العاملين عدد

  
  مثال:     

ص =  لحسابهم العاملين عدد   1959.8الخا
  2033المساهمين =  األسريين العاملين عدد

  15830=  2033+ 1959.8+ 2344.5+  9492.4العمالة =  إجمالي
  

 x  100 =25.2 2033+ 1959.8غير المضمونة =  العمالة معدل
                                             15830  

 

 التعاريف

لتصنيف الدولي ل وفقا محددة هي كما حالة العمالة، إلى قياس المؤشر يستند
 1958 عام في المتحدة لألمم اإلحصائية اللجنة عليها الذي وافقت العمالةحالة ل

 عام العمل إحصاءات الـخامس عشر لخبراء الدولي المؤتمر والذي نُّقح في
 على كبير حد إلى فئات تستند ست العمالةحالة لتصنيف الدولي لا ويحدد. 1993

 ناصرهاوالتي يشكل أحد ع بالوظيفة، المرتبطة االقتصادية المخاطر نوع
السلطة التي يمارسها أو سيمارسها  وعلى نوع والوظيفة، الشخص االرتباط بين

   والعمال اآلخرين. شاغلو الوظائف على المؤسسات



 
ً ل العمال الذين ) 1: (هي 1993لعام لتصنيف الدولي حاالت العمالة وفقا

ً كـ "موظفين"؛ يتقاضون أجوراً   العاملون) 2( ورواتب، وهم معروفون أيضا
ص لحسابهم ) 3(ولديهم موظفون، وهم معرفون أيضاً كـ "أصحاب عمل"؛  الخا
ً  ألنفسهم دون أن يكون لديهم موظفون، العاملون  كـ "عمال وهم معروفون أيضا

ص"؛  األسريون العاملون ) 5( المنتجين؛ تعاونيات أعضاء) 4(لحسابهم الخا
ً  المساهمون،  مدفوعي األجر"؛غير  في األسرة كـ "عمال وهم معروفون أيضا

 الكاملة التعاريف على للحصول. غير مصنفين حسب حالة العملة عمال) 6(و
 لحالة العمالة، الدولي المعني بالتصنيف القرار يراجع حاالت العمالة، لجميع
 جنيف، العمل، إحصاءات الخامس عشر لخبراء الدولي المؤتمر اعتمده الذي

1993. 
  :اإللكتروني الموقع

www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang-
-en/docName--WCMS_087562/index.htm  

  
ص  لحسابهم العاملين 1993لعام  العمالةحالة لتصنيف الدولي ليعّرف ا الخا

ص يعملون لحسابهم الذين العمال :على أنهم  من أكثر أو واحد مع أو الخا
ً من الوظ الشركاء،  عمالة وظائف" أنها ائف التي تعّرف علىويشغلون نوعا

 المتأتية األرباح على مباشراً  فيها اعتماداً  التي يعتمد األجر الوظائف أي" (ذاتية
 أساس والتي ال تستخدم أي موظف للعمل على ،)المنتجة والخدمات السلع من

   مستمر.

 

 المساهمين األسريينالعاملين  1993لعام  العمالة حالةلتصنيف الدولي ليعّرف ا
 لحسابهم كعاملين" ذاتية  عمالة يشغلون "وظائف الذين العمال: على أنهم

ص  من األقرباء يعيش في شخص يديرها السوق نحو منشأة موجهة في الخا
 .المنزل نفسه

  

 خالل أو كانت لديهم وظيفة وعملوا معينة سن من هم فوق إلى العمالة تشير
 السكان بإحصاءات المتعلق القرار يهم معّرفون ف كما( محددة مرجعية فترة

َ  النشطين  المؤتمر الذي اعتمده الناقصة، والعمالة والبطالة والعمالة اقتصاديا
 تشرين األول / أكتوبر العمالية، اإلحصاءات الثالث عشر لخبراء الدولي
ومن  ،)أجر عيني أو( ربح أو أجر لقاء من عملوا: . المشمولون هم)1982
 أو أو األمومة المرض إجازة من مثل ألسباب العمل عن مؤقتة بصورة تغيبوا
والعاملون لدى أسرهم مدة  أو بسبب نزاع عمالي، التدريب أو العطل أو األبوة
 في ويقصد بهذا المقياس اشتمال من يعملون. األقل دون أجر واحدة على ساعة



 .النظامي وفي األسر المعيشية النظامي وغير القطاعين

 بياناتال وجمع المصادر

 أو العاملة ومسوح القوى السكان تعدادات من البيانات على الحصول يمكن
 اإلدارية األسر المعيشية ومسوح المنشآت والسجالت مسوح من غيرها

 ويمكن. المصادر من عدد من هذه نتائج القائمة على الرسمية والتقديرات
ً  السكان بحيث تشمل جميع العاملة القوى مسوح تصميم  وجميع ما بلد يف تقريبا
 في بما العمال، فئات وجميع االقتصاد قطاعات وجميع االقتصادي النشاط فروع

ص لحسابهم العاملون ذلك والعاملون من أفراد األسرة غير مدفوعي األجر  الخا
تتوفر لمسوح القوى  السبب، ولهذا. النظامي غير االقتصاد في يعملون ومن

 على فيما يتعلق بالحصول فريدة ميزة العاملة القائمة على األسر المعيشية
لمزيد من المعلومات أنظر القسم . [ما بلد وهيكله في العمل سوق عن معلومات

  ].5.1السكان، المؤشر  عدد إلى العاملين السكان المتعلق بنسبة

 

 تفصيل وتصنيف البيانات:

 ترغب وقد. العمرية والفئة الجنس حسب البيانات األمثل أن تُفّصل وتُصّنف هذه
 ً /  اإلقامة في المناطق الحضرية التصنيف حسب في النظر في بلدان ما أيضا

  .الريفية

 التفسير المنطقي

ً  جرى تعريفه المخاطر مقياس على العمالة المنكشفة  في يشمل من يعملون حديثا
ً  صعبة ظروف ظل لمرجح وألن من غير ا. حالة العمالة ذلك على تدل كما نسبيا

 في ضالعين نفسهمأ بلحسا نولعاملاألسريون المساهمون وا أن يكون العاملون
ن ضماحصلون على منافع أو برامج يأو  لمنظما لعملا تترتيبا من ترتيب

فإنهم أكثر انكشافاً على "مخاطر" الدورات االقتصادية. ولذا تصنف  ،جتماعيا
  ".المخاطر على منكشفة "حاالت العمالة هذه على أنها 

 

 تهيمن التاريخية، الناحية النوع األجتماعي، فمن لغاية مراعٍ  وهذا المؤشر
ً  وهناك. المرأة على العمل األسري المساهم  المنكشفة العمالة رابط بين أيضا

 المخاطر كبيرة، على العمال المنكشفين نسبة كانت فإذا: المخاطر والفقر على
 في العاملينوينشأ هذا االرتباط ألن . الفقر انتشار على ذلك مؤشراً  يكون فقد

التي  األمان وشبكات الضمان االجتماعي حاالت العمالة المنكشفة يفتقرون إلى
في كثير من األحيان  ويكونون المنخفض، االقتصادي الطلب تحميهم في أوقات

 في هذه للتعويض وأسرهم ألنفسهم مدخرات كافية توليد قادرين على غير
 .األوقات

 مالحظات ومحدوديات
 والذين يتقاضون رواتب قد بأجر العاملين فبعض حدودياته،لهذا المؤشر م

 ً  لحسابهم العاملين وقد يكون بعض عالية اقتصادية لمخاطر يتعرضون أيضا



ص  من الرغم على ولكن، موسرين وغير منكشفين على اإلطالق. الخا
بواقع االقتصادات  المخاطر صلة خاصة على المنكشفة للعمالة المحدوديات،
ما  لمنطقة الفقر معدالت ارتفاع بين القوية وتثبت العالقة نموا، قلوالمناطق األ

وزنه في  الجديد المخاطر أن لهذا المؤشر على المنكشفة نسبة العمالة وارتفاع
  .للجميع الالئق العمل هدف تحقيق نحو المحرز التقدم قياس

 

 مخاطر ،ال على المنكشفة العمالة لتقييم المؤشر استخدام يتعين على المرء عند
فيما يتعلق بحالة العمالة  األحيان من كثير في هناك أن اعتباره في يضع أن

 المختلفة، والسنوات البلدان التغطية عبر في اختالفات في التعاريف وكذلك
 من تجعل التي والمنهجيات المعلومات مصادر االختالفات في عن ناتجة

 أو التعاريف في ييراتالتغ بعض عن التغاضي ويمكن. إجراء مقارنات الصعب
 واألكثر. العمالة في قياس السن حدود مثالً اختالف التغطية، في االختالفات

ليست متسقة  العاملة القوى مسوح من الواردة المعلومات أن مالحظة هو أهمية
 تكون قد المثال، سبيل على. العمالة في مدرج من حيث ما هو بالضرورة
 إلى ما قد يؤدي تتعلق بالتوظيف المدني، انالبلد زودها بعض التي المعلومات

حالة  يمكن تصنيفهم حسب الذين ال عمال" والـ" موظفين"الـ  من التقليل
أما الفئتان األخريان، . كبيرة مسلحة قوات لديها التي البلدان في خاصة ،"العمالة

ص العاملون لحسابهم  فلن يتأثروا على والعاملون األسريون المساهمون، الخا
  .ستتأثر النسبية أن حصصهم من غمالر

بيانات الرصد العالمي 
  واإلقليمي

سويسرا تقارير  العمالة في منظمة العمل الدولية، جنيف، اتجاهات تصدر وحدة
 .المؤشر لهذا واإلقليمية العالمية الرصد عن بيانات

العاملين إلى عدد  لنسب السكان الدولية العمل منظمة بيانات تعكس غالبية
 العمل التقارير الوطنية التي جمعتها إدارة اإلحصاء في منظمة ان بياناتالسك

 الميدان في والتنمية التعاون منظمة من مثل أخرى دولية منظمات أو الدولية
العاملين إلى  السكان لنسب المتاحة الكاملة وترد مجموعة البيانات. االقتصادي

مجموعة بيانات  في ب2 الجدول في القطري المستوى عدد السكان على
  ).www.ilo.org/kilm( العمل لسوق الرئيسية المؤشرات

  

لأللفية  اإلنمائية األهداف التباينات بين ما تورده التقارير من مؤشرات مصادر
 الوطنية: والمؤشرات

ولهذا  فقط. ريالقط المستوى على المتاحة التقارير الدولية العمل تقدم منظمة
  .أن تكون هناك أية تباينات من غير المحتمل

 



  مثال وطني : الباكستان. 2
  

 مقدمة
 

 العمل وتوفير ومنتجة كاملة عمالة لتقييم مدى تحقيق أساس لتوفير المؤشرات من مجموعة اعتمدت
اإلنمائية لأللفية من األهداف  1وفي إطار الهدف . لأللفية اإلنمائية األهداف سياق في للجميع الالئق

) 2(و السكان، عدد إلى العمالة نسبة) 1: (المجموعة هذه تشمل ،)والجوع المدقع الفقر على القضاء(
 مجموع الفقراء من العاملين حصة) 3(و العمالة؛ مجموع المخاطر من على المنكشفة العمالة حصة

 من األهداف 3إطار الهدف  وفي ذلك، إلى وباإلضافة. العمل إنتاجية نمو معدل) 4(و العمالة؛
 من النساء حصة تشمل المجموعة ،)المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز( لأللفية اإلنمائية
 لهذه موجز تحليل على القسم مثاالً  هذا يقدم. الزراعي غير القطاع في األجر المدفوعة األعمال

 والروابط البلد هذا في العمل ألسواق املتقييم ش إجراء التحليل ويتبع. باكستان حالة في المؤشرات
 3.الالئق وضع سياسات العمل مع
 

 ساهمت وقد. النطاق إصالح اقتصادي واسع شرعت حكومة باكستان ببرنامج ،2000 عام منذ
 معدالت نمو اقتصادي مرتفعة نسبياً  والخاصة، في الرسمية التحويالت جانب إلى اإلصالح، سياسات

 هذه وعلى 4.المائة في 4.6سنوات التسعينات  في النمو متوسط إذ تجاوز ،07–2003األعوام  خالل
 ال يزال هناك عدد ولكن الفترة، هذه خالل العمل في سوق رؤية تحسينات يمكن االقتصادية، الخلفية

 .األربعة تبين المؤشرات كما الهيكلية، التحديات من
 

  عدد السكان إلى نسبة العمالة
 

في  عدد السكان من مئوية العاملين كنسبة عدد عدد السكان، التي تعبر عن إلى تشير نسبة العمالة
 قدرة إلى ولنوع الجنس،) 24–15عمر  في فما فوق أو الشباب عاما 15 إما(المطابقة  العمرية الفئة

إلى  55 نطاق عدد السكان في إلى نسبة عمالة االقتصادات ولدى معظم. العمالة توفير على االقتصاد
من  الطرف المنخفض في آسيا جنوب تقع منطقة ،1 الجدول في مبين هو كما ولكن المائة، في 75

 في 49.8جداً، إذ بلغت  منخفضة 2006/2007 عام السكان إلى العمالة وقد كانت نسبة. هذا النطاق
 ةنسب إلى انخفاض األول المقام . وتعود هذه النسبة المنخفضة في)15+( البالغين السكان من المائة

 الشكل انظر( مرات أربع بحوالي للذكور المعدل من في المائة، أي أنها  أقل 19.4تبلغ  والتي النساء،
 عدد السكان إلى العمالة نسبة تحسنت وقد. آسيا جنوب سياق في استثنائية فليست الذكور أما نسبة ،)1

فتقلصت بذلك  العقد، بداية منذ مئوية نقاط ست من يقرب بحوالي ما واضح، بشكل للنساء بالنسبة
 .إقليمي منظور من حتى كبيرة، الفجوة هذه تزال ال ذلك، ومع. واإلناث الذكور نسبتي بين الفجوة
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بين  مئوية بما يقرب من ست نقاط السكان عدد إلى العمالة وبالنسبة للشباب ازدادت نسبة

). 2 والشكل 2 الجدول( آسيا جنوب في المتوسط مع وتقاربت ،2006/2007و 1999/2000
فقد ارتفعت . العمل سوق في وضع المرأة بتغير أخرى كان التقارب مدفوعاً مرة ذلك، على وعالوة

 عام في المائة في 7.2البالغ  جداً  المنخفض المستوى من عدد السكان إلى نسبة عمالة الشابات
 هناك تزال ال ر،وكما في النسبة لدى الكبا. 2006/2007 عام في المائة في 16.8 إلى 1999/2000
 .عدد السكان إلى والذكور في نسبة العمالة الشباب من اإلناث بين كبيرة فجوة

 
وينبغي  الشباب، أو نسبة عمالة إلى عدد السكان واحدة صحيحة للكبار أية توجد التأكيد أنه ال وينبغي

. العمل وقس مؤشرات من غيرها وتطويرها باالقتران مع النسب هذه لمستوى إجراء تقدير أكمل
 ببرامج وااللتحاق والبطالة العمل عن ركود سوق المعلومات في النظر المهم من الشباب، حالة وفي

 .التعليم
 

 غير المضمونة العمالة
 

ً  جديد مفهوم المخاطر على المنكشفة \العمالة غير المضمونة  يستند إلى حالة  حدّد مؤخراً، نسبيا
ص ملين األسريين المساهمين والعاملين لحسابهمالعا على أنه مجموع ويُحتسب العمالة،  كنسبة الخا

 ويلتقط هذا 5).الجنسين أو الذكور أو اإلناث كال(للمجموعة ذات الصلة  العمالة إجمالي من مئوية
 ولذا فإنهم يحتمل أكثر نظامي، عمل الذين يقل احتمال أن يكون لديهم ترتيبات العاملين نسبة المؤشر

حاالت  في ألن العاملين وينشأ االرتباط بالفقر. الالئق بالعمل المرتبطة اصرأن يفتقروا إلى العن
 الطلب التي تحميهم في أوقات األمان وشبكات الضمان االجتماعي العمالة المنكشفة يفتقرون إلى

 ألنفسهم مدخرات كافية توليد قادرين على في كثير من األحيان غير ويكونون المنخفض، االقتصادي
   .األوقات في هذه تعويضلل وأسرهم

 
ً  باكستان المخاطر في على المنكشفة العمالة اللتان تشكالن تبدي المجموعتان  في نمطين مختلفين جدا

 بين مئوية نقطة 5.2 بـ العمالة مجموع من فقد ازداد العمل األسري المساهم كنسبة. العمل سوق
صللحساب  تراجع العمل بينما ،2006/2007و 2000/ 1999عامي  ً  الخا  نقطة 7.6 بـ كبيراً  تراجعا
المخاطر  على المنكشفة العمالة في انخفاض إلى ذلك أدى عام، وبشكل). 3 والشكل 3 الجدول( مئوية

ذلك أن  الُمستخدمين، مجموعة في مع الزيادة الغالب في ويتماشى االنخفاض. مئوية نقطة 2.4 بـ
 .األخيرة نواتالس في يذكر عليها تغير أرباب العمل لم يطرأ نسبة

 
أبدت  إلى الرجال، بالنظر. العمل سوق في تطورين متميزين والنساء يبدي الرجال أخرى، مرة

ً قوياً، على المنكشفة العمالة وشهدت . العمل األسري المساهم في طفيفة زيادة مع المخاطر انخفاضا
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ً وانخفاض العمل األسري المساهم، في هائلة زيادة أخرى، ناحية من اإلناث، ً  ا مجموعة  في نسبيا
ً في هذه المجموعة، لكن النسبة  النساء ثلث ، كان1999/2000 المستخدمين،  ففي العامالت جميعا

 من للنساء، عدد السكان لزيادة نسبة العمالة إلى ونظراً . 2006/2007 في الربع نحو انخفضت إلى
ً  الواضح  على المنكشفة العمالة يقد استوعب ف العمل سوق في النساء تدفق من أن جزءاً مهما

ً  العمل سوق في والنساء للرجال واألوضاع المختلفة. األخيرة السنوات المخاطر في في  واضحة أيضا
 التقدم، بعض التسعينات تحقق من الثاني النصف وفي. األجر األعمال المدفوعة من النساء حصة
 في 14 و 13 بين يقع ما منخفض مستوى بقيت الحصة عند ،2006 عام إلى 2000 عام خالل ولكن
 6).4 الشكل( المائة

 
فقد . عام بشكل العمل سوق التي في تلك عن كثيراً  للشباب العمل سوق في التطورات تختلف وال

 قوي انخفاض ذلك كان نتيجة لكن مئوية، نقطة 1.9 المخاطر بــ على المنكشفة العمالة انخفضت
هكذا، ). 5 والشكل 4 الجدول( المخاطر لإلناث على المنكشفة العمالة في أقوى في ظل زيادة للذكور

ً  اإليجابية فإن النتائج  في الرجل ناجمة عن هيمنة) المخاطر على المنكشفة العمالة انخفاض( عموما
 .العمل سوق

 
 العمل إنتاجية نمو ومعدالت العمالة مجموع من حصة العاملين الفقراء

 
 فرد فيها يعيش دون خط أن كل أسرة معيشية يقدر يف الفقراء كمستخدمين يعيشون العاملون يعّرف
ً . الفقر  عمل كان إذا: الالئق االفتقار إلى العمل على وتزود نسبة العاملين الفقراء مؤشراً واضحا

ً  له أو لها دخالً  يوفر ال ما شخص  الفقر، براثن وأسرته أو أسرتها من نفسها أو لينتشل نفسه كافيا
 بمتطلبات العمل الالئق، ومن فيما يتعلق بعنصر الدخل، تقدير أقل على الوظائف، فعندئذ ال تفي هذه

   تفي أيضاً بالعناصر األخرى. أنها ال المرجح
 

 وتُستخدم. العمل المخاطر والعمالة الفقيرة وإنتاجية على المنكشفة العمالة بين ارتباطات قوية وهناك
ص اقتصادية أن توّلد بيئة لتقدير احتماالت إنتاجية العمل استخدام  بمكافآت عادلة الئق عمل وتديم فر
 التغييرات أو التكنولوجي أو التجارة أو التقدم االستثمار خالل لزيادات اإلنتاجية من ويمكن. منصفة

إمكانية  لديها وبالتالي الفقر، من والحد االجتماعية الحماية في زيادة إلى تؤدي أن العمل تنظيم في
 تحسينات اإلنتاجية في الزيادات تضمن وال. المخاطر والعمالة الفقيرة على المنكشفة العمالة من الحد
المحتمل  غير اقتصادي، من وما يؤدي إليه من نمو في اإلنتاجية، بدون نمو ولكن المجاالت، هذه في

 . أن تكون هناك مثل هذه التحسينات
 

احد، يتبين أن حصة العاملين الو اليوم في أمريكي دوالر 1.25البالغ  الدولي الفقر وبالنسبة لخط
وقدّر أنه في عام  ،2006إلى عام  1991من عام  مئوية نقطة 38الفقراء في الباكستان انخفضت بـ 
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ً  في المائة من العمال 19.2، كان 2006 وال تُظهر معدالت ).  6 الشكل( الفقراء من العاملين جميعا
ً  اإلنتاجية نمو  لعدة سلبية أعوام التسعينات سُّجلت معدالت من الثاني النصف فخالل واضحاً، نمطا

. مع تعادل القوة الشرائية) األميركي للدوالر السعر الثابت باستخدام وذلك ،7 الشكل انظر( سنوات
ً  يزال ال لكنه التحّسن، بعض اإلنتاجية أظهر نمو األخيرة السنوات وفي  .متقلبا

 
 تقييم شامل وروابط  سياسية

  
وفيما  وخفض أعداد العاملين الفقراء. الالئق العمل لتحقيق السليمة األساس اإلنتاجية توفر معدالت

 السياسات في إصالحات سياق في األخيرة أن ينظر إلى اإلنجازات يتعلق بالباكستان ينبغي
 مسار على البالد وضعت التي االقتصادي النمو معدالت ارتفاع وفي سياق واالجتماعية، االقتصادية

 .لأللفية اإلنمائية األهداف من 1الهدف  تحقيق
 

ً  لكنها الباكستان، في إيجابية تطورات جميع األربعة تظهر المؤشرات  على الضوء تسلط أيضا
ص، عمالة الغالبية. الهامة التحديات والشباب على حد  الكبار العاملين، من الكبيرة فعلى وجه الخصو

فئة العاملين  إلى العاملين من سةخم كل من واحد وينتمي سواء، عمالة منكشفة على المخاطر،
ص خلق تحّفز سياسات الوضع ويستدعي هذا. الفقراء إلى  االقتصادي وترجمة النمو الالئق العمل فر

 معدالت على تحافظ وينبغي القيام باستثمارات المفتاح، هي واإلنتاجية. العمل سوق في نواتج أفضل
 إضافية العمل لمعلومات عن سوق حليلوهناك حاجة إلى إجراء ت. سليمة في اإلنتاجية نمو

 7.عمل أكثر تحديدا سوق ومعلومات أخرى إلثراء وضع سياسات
 

ص، إذ يشير التحليل، تحديا تواجه باكستان أن الواضح ومن  فيما يتعلق بالجنسوية بشكل خا
 وضع لتحسين وضع سياسات استمرار تدعو إلى إلى نقاط الجنسين، بين وخصوصاً بالنسبة للفجوات

  .جودة الوظائف على حد سواء حيث ومن وظائف على الحصول حيث من العمل، سوق في المرأة
  

  

  

  

  

 . نسبة العمالة إلى عدد السكان (%)1الجدول 
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+15 /2000 1999 2002/2001 2004/2003 2006/2005 2007/2006 
  2006/2007إلى  1999/2000التغير من 

 (نقاط مئوية)

 +3.0 49.8 49.7 47.0 46.5 46.8 كال الجنسين

 +1.0 79.6 79.6 77.6 77.6 78.6 ذكور

 +5.7 19.4 19.0 15.6 13.6 13.7 إناث

    2006 2004 2002 2000 جنوب آسيا

     57.8 58.1 57.7 57.2 كال الجنسين

     79.6 79.9 79.8 79.6 ذكور

     34.7 35.1 34.2 33.4 إناث

، 7(جنيف، الطبعة  مؤشرات رئيسية لسوق العملومنظمة العمل الدولية،  ،(إسالم أباد، سنوات مختلفة) ح القوى العاملة الباكستانيةمس المصدر: مكتب اإلحصاءات االتحادي،
2011.(  

 

 . نسبة عمالة الشباب إلى عدد السكان (%)2الجدول 

15–24  /2000 1999 2002/2001 2004/2003 2006/2005 2007/2006 
  2006/2007ى إل 1999/2000التغير من 

 (نقاط مئوية)

 +5.8 40.9 42.0 38.5 37.6 35.1 كال الجنسين

 +2.6 64.2 66.1 62.7 61.8 61.6 ذكور

 +9.6 16.8 16.8 13.7 11.8 7.2 إناث

    2006 2004 2002 2000 جنوب آسيا

     42.7 44.0 43.7 43.1 كال الجنسين

     58.6 60.0 59.9 59.6 ذكور

     25.7 26.8 26.3 25.4 إناث

الطبعة ‘ (جنيف مؤشرات رئيسية لسوق العملومنظمة العمل الدولية،  ،(إسالم أباد، سنوات مختلفة) مسح القوى العاملة الباكستانية المصدر: مكتب اإلحصاءات االتحادي،
7،2011( 

 

 . حالة العمالة (%)3الجدول 

+15 /2000 1999 2002/2001 2004/2003 2006/2005 2007/2006 

التغير من 
إلى  1999/2000

2006/2007  
 (نقاط مئوية)



             موظفون 

 +2.4 38.3 38.4 38.5 40.4 35.9 كال الجنسين

5.1 41.5 41.2 39.8 40.9 36.4 ذكور  +  

8.0 25.1 26.6 31.5 37.1 33.1 إناث -  

       أرباب عمل

 +0.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 كال الجنسين

 +0.1 1.0 1.1 1.1 0.9 0.9 ذكور

 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 إناث

       عاملون لحسابهم الخاص   

7.6 36.1 36.8 38.6 39.9 43.7 كال الجنسين -  

6.9 41.3 41.5 42.9 43.8 48.2 ذكور -  

2.4 14.4 16.2 17.0 16.5 16.8 إناث -  

       عاملون أسريون مساهمون

5.2 24.7 23.9 22.0 18.8 19.5 كال الجنسين  +  

 +1.7 16.2 16.2 16.2 14.3 14.5 ذكور

 +10.5 60.4 57.0 51.4 46.1 49.9 إناث

 (إسالم أباد، سنوات مختلفة) مسح القوى العاملة الباكستانية المصدر: مكتب اإلحصاءات االتحادي،

 



 

 لشباب (%)لدى ا . حالة العمالة 4الجدول 

15–24  /2000 1999 2002/2001 2004/2003 2006/2005 2007/2006 

التغير من 
1999/2000 

إلى 
2006/2007  

 (نقاط مئوية)

             موظفون 

 + 1.9 41.6 40.3 40.6 44.0 39.6 كال الجنسين

 + 5.3 44.8 43.0 42.0 44.3 39.5 ذكور

12.1 28.7 29.3 33.8 42.4 40.8 إناث -  

       أرباب عمل

 + 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 كال الجنسين

 + 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 ذكور

 + 0.2 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 إناث

       عاملون لحسابهم الخاص   

4.0 16.5 18.0 18.6 19.1 20.5 كال الجنسين -  

2.9 18.4 19.7 20.2 20.7 21.3 ذكور -  

4.5 9.1 11.4 11.7 10.4 13.6 إناث -  

       عاملون أسريون مساهمون

 + 2.2 41.7 41.1 40.4 36.7 39.5 كال الجنسين

2.3 36.5 36.7 37.4 34.8 38.9 ذكور -  

 + 16.4 61.9 59.0 54.6 46.8 45.5 إناث

  (إسالم أباد، سنوات مختلفة) مسح القوى العاملة الباكستانيةالمصدر: مكتب اإلحصاءات االتحادي، 

 

 

 

 

 



 

 فأكثر، %) 15(عدد السكان  في الفئة العمرية . نسبة العمالة إلى عدد السكان 1الشكل 

  

  (إسالم أباد، سنوات مختلفة) مسح القوى العاملة الباكستانيةالمصدر: مكتب اإلحصاءات االتحادي، 

  

 ، %)24–15. نسبة الشباب إلى عدد السكان (عدد السكان  في الفئة العمرية 2الشكل 

  

  (إسالم أباد، سنوات مختلفة) العاملة الباكستانية مسح القوىالمصدر: مكتب اإلحصاءات االتحادي، 



  فأكثر، %) 15الفئة العمرية  من في. نسبة العمالة المنكشفة على المخاطر (عدد السكان  3الشكل 

  

  (إسالم أباد، سنوات مختلفة) مسح القوى العاملة الباكستانيةالمصدر: مكتب اإلحصاءات االتحادي، 

  

  عمال المدفوعة األجر (%). حصة النساء في األ4الشكل 

  

  المصدر: الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة ، قاعدة بيانات األهداف اإلنمائية لألفية، متاح على: 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx  

  

  



  

  فأكثر، %) 15الفئة العمرية من  في المخاطر بين الشباب (عدد السكان   . نسبة العمالة المنكشفة على5الشكل 

  

  (إسالم أباد، سنوات مختلفة) مسح القوى العاملة الباكستانيةالمصدر: مكتب اإلحصاءات االتحادي، 

  

  دوالر أمريكي في اليوم، %)  1.25. نسبة األشخاص العاملين الذين يعيشون دون خط الفقر ( 6الشكل 

  

  )2011، 7الطبعة ‘ (جنيف مؤشرات رئيسية لسوق العملصدر: منظمة العمل الدولية، الم

  

  



  

  

  (%)  2005عام ل. معدل نمو إنتاجية العمل، على أساس السعر الثابت للدوالر األميركي الدولي 7الشكل 

  

  )2011( المصدر: منظمة العمل الدولية، وجهات نماذج االقتصاد القياسي

  



انتشار حاالت األطفال ناقصي الوزن دون الخامسة من العمر معدل 8.1المؤشر   

 
  الهدف والغاية 

 
  : القضاء على الفقر المدقع والجوع1الهدف 
إلى  1990ج: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بين -الغاية ا
2015 

 
 التعريف وطريقة االحتساب

 
  التعريف

النسبة المئوية على أنه نقص الوزن بين األطفال دون الخامسة من العمر  يعّرف معدل انتشار
شهراً وتكون أوزانهم تحت الوزن الوسيط للفئات  59و  0لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 بمقدار يزيد على انحرافين قياسيين. المرجعية الدوليةالعمرية في الجماعة 
  

  المفاهيم
هي الجماعة التي تمكن مقارنة نمو األطفال بها. وتعرف معايير نمو المرجعية الدولية  الجماعة

 8000األطفال التي تتبناها منظمة الصحة العالمية الجماعة المرجعية. وتقوم المعايير على أكثر من 
طفل من البرازيل وغانا والهند والنرويج وُعمان والواليات المتحدة األمريكية، اختيروا على أساس 

ة مثلى للنمو السليم، بما في ذلك ممارسات تغذية األطفال الصغار والرضع الموصى تعرضهم لبيئ
  بها والرعاية الصحية الجيدة وأمهات غير مدخنات وعوامل أخرى مرتبطة بنتائج صحية جيدة.

  
هو عدد األطفال دون الخامسة من العمر الذين تكون  يعانون نقص الوزنعدد األطفال الذين 
بمقدار يزيد على  المرجعية الدوليةن الوسيط للفئات العمرية في الجماعة أوزانهم تحت الوز

  انحرافين قياسيين.
  

 طريقة االحتساب

المرجعية الدولية تقارن أوزان األطفال دون الخامسة من العمر مع األوزان الواردة في الجماعة 
 ألطفال ناقصي الوزنالكل فئة عمرية. والنسبة المئوية لألطفال ناقصي الوزن هو إجمالي عدد 

 .100مقسوماً على عدد األطفال مضروباً بـ 
 
 

 عدد األطفال ناقصي الوزن
  x100النسبة المئوية لألطفال ناقصي الوزن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



  إجمالي األطفال ناقصي الوزن
  

  األساس المنطقي والتفسير
  

ً ب انتشار نقص الوزن بينهم، عنصر هام في األهداف اإلنمائية نقص التغذية لدى األطفال، مقاسا
لأللفية نظراً الرتباطه بالفقر وتدني مستويات التعليم ونقص خدمات الرعاية الصحية. ويزيد نقص 
التغذية لدى األطفال، حتى المعتدل منه، من خطر الوفاة ويعوق النمو اإلدراكي لألطفال ويؤثر على 

حق من حياتهم. والتغذية الكافية ذات النوعية الجيدة هي حجر الزاوية حالتهم الصحية في وقت ال
التغذية الصحية هامة للمرأة أثناء الحمل فإن لتطور وصحة وبقاء األجيال الحالية والمقبلة. كذلك 

 والرضاعة، كي يولد األطفال ليبدأوا مسارات إنمائية سليمة، بدنيا وعقلياً على حد سواء.
  

زن األطفال دون الخامسة من العمر مؤشر للصحة العامة معترف به دولياً لرصد إن انتشار نقص و
الحالة التغذوية والصحية للسكان، فالحالة التغذوية لألطفال ترصد بأوثق مما ترصد الحالة التغذوية 

  للكبار.
  

نقص  وتشير القيمة الرقمية لهذا المؤشر إلى نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون
بالمائة من  2.3الوزن طبقاً للمرجع القياسي الدولي. وهناك ضمن الجماعة المرجعية ما يقرب من 

في المائة) من  24األطفال الذين يعانون نقص الوزن. وفي العالم النامي، يعاني حوالي ربع (
  مو األطفال.األطفال دون الخامسة من العمر من نقص الوزن وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لن

  
  مصادر البيانات وجمعها

  
على الصعيد الوطني، تجمع البيانات عموماً من مسوح األسر المعيشية الوطنية، بما في ذلك 
المسوح الديموغرافية والصحية والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات والمسوح الوطنية للتغذية. 

في بلد معين بمرور الزمن أو بين البلدان أن  وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي لدى مقارنة التقديرات
 تستند هذه التقديرات إلى الجماعات المرجعية نفسها.

  
وتجري المسوح الديموغرافية والصحية والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات عادة كل ثالث إلى 

  خمس سنوات، ويجري بعض البلدان مسوحاً وطنية للتغذية سنوياً. 
  

ل المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها التي قد تؤثر على موثوقية مؤشرات الحالة وهناك بعض المشاك
  التغذوية من مثل:

  

يعكس مؤشر نقص الوزن كتلة الجسم بالنسبة للعمر الزمني ويتأثر بكل من طول ووزن  •
الطول. وتعقد الطبيعة المركبة لهذا المؤشر تفسيره. فهو، على سبيل -مقابل-الطفل والوزن



يعجز عن التمييز بين األطفال القصار ذوي وزن الجسم المالئم واألطفال الطوال المثال، 
  النحفاء.

 

تعتمد دقة مؤشرات الحالة التغذوية على القياسات الصحيحة للعمر والوزن والطول. فمثالً،  •
ال تشمل الحسابات غير األطفال الذين يوجد في سجلهم شهر الميالد وسنته وقياسات 

 طول.صحيحة للوزن وال
 

لتحل محل  معايير نمو األطفال 2006أصدرت منظمة الصحة العالمية في نيسان / أبريل  •
الجماعة المرجعية التي يتبناها المركز الوطني إلحصاءات الصحة / منظمة الصحة العالمية 
والمستخدمة على نطاق واسع. وقد أظهرت الدراسات اختالفات هامة بين الجماعتين 

أثناء مرحلة الرضاعة. ولذا، كي تمكن المقارنة مع مرور الوقت، المرجعيتين خصوصاً 
يحتمل أن يتعين لبعض الوقت تحليل مؤشرات المقاييس البشرية (األنثروبومترية) باستخدام 

 كٍل من هاتين الجماعتين المرجعيتين.
  

 تفصيل البيانات
 

حضرية وبين الفئات تبدي مؤشرات سوء التغذية عموماً اختالفات بين المناطق الريفية وال
االجتماعية واالقتصادية. وفي بعض البلدان، قد تختلف تغذية الطفل بين المناطق الجغرافية و/أو 
ً في بعض الفئات االجتماعية  المجموعات اإلثنية. وقد تكون الفوارق بين الجنسين أكثر وضوحا

  والعرقية مما في غيرها.
  

لمبوبة حسب المعلومات األساسية من معظم المسوح وتتوفر تقديرات نقص التغذية لدى األطفال ا
  الديموغرافية والصحية والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات ومن مسوح التغذية الوطنية كذلك.

  
  مالحظات ومحدوديات

  
في حين أن معدل انتشار نقص الوزن مؤشر مفيد لتقييم الحالة التغذوية للسكان عموماً، فإن انتشار 

  ال هما أيضاً مؤشران مفيدان لتتبع وجهات سوء التغذية لدى األطفال.التقزم والهز
  

ً بأنه انخفاض الطول الذيالتقزم، ويقيس  العمر، مستويات النمو الناقص -مقابل-يعرف أيضا
التراكمية المرتبطة بعوامل طويلة األجل، بما في ذلك المتناول اليومي غير الكافي من البروتين 

ا المؤشر على أنه النسبة المئوية لألطفال دون الخامسة من العمر الذين بشكل مزمن. ويعّرف هذ
  بمقدار يزيد على انحرافين قياسيين.يكون طولهم تحت الطول الوسيط للجماعة المرجعية القياسية 

  



الطول، في معظم الحاالت إلى حدوث - مقابل-، الذي يعرف أيضاً بأنه انخفاض الوزنالهزالويشير 
هد شديد في الوزن، ويرتبط في كثير من األحيان بمجاعة حادة أو بمرض شديد. فقدان حديث الع

ويعّرف هذا المؤشر على أنه النسبة مئوية لألطفال دون الخامسة من العمر الذين يكون وزنهم مقابل 
بمقدار يزيد على انحرافين الطول الوسيط للجماعة المرجعية القياسية - مقابل- طولهم تحت الوزن

  قياسيين.
  

عندما يكون ذلك ممكناً، ينبغي تحليل وتقديم المؤشرات الثالث جميعا (نقص الوزن والتقزم 
  والهزال) بما أنها تقيس وتعكس أوجهاً مختلفة من أوجه تغذية الطفل.

  
  قضايا المساواة بين الجنسين

 
في معدل  في معظم البلدان، ال تبدي البيانات من مسوح األسر المعيشية الوطنية اختالفات كبيرة

انتشار نقص الوزن بين الذكور واإلناث. ومع ذلك، تنبغي مواصلة رصد هذه الوجهات، خصوصاً 
 على المستوى الوطني وضمن المجموعات الفرعية من السكان.

  
  بيانات للرصد اإلقليمي والعالمي

  
للطفولة ألغراض المقارنات الدولية والرصد العالمي أو اإلقليمي، تجمع منظمة األمم المتحدة 

  (اليونيسيف) سلسلة بيانات وتقديرات دولية تستند إلى بيانات مستمدة من المسوح الوطنية.
  

تراجع اليونيسيف وتجمع نتائج المسوح التي تقدم البلدان فرادى تقارير عنها كل سنة وتقوم بتحديث 
ونيسيف بتحويل ، بدأت الي2009قاعدة بياناتها العالمية بشأن مؤشرات تغذية األطفال. وفي عام 

قاعدة بياناتها المتعلقة بالوجهات العالمية في نقص التغذية لدى األطفال من تقديرات تستند إلى 
الجماعة المرجعية المتبناة من مركز الواليات المتحدة إلحصاءات الصحة / منظمة الصحة العالمية 

األطفال، وذلك من خالل إعادة إلى تقديرات تستند إلى معايير منظمة الصحة العالمية الجديدة لنمو 
  تحليل بيانات مسوح األسر المعيشية المتوفرة. 

  
وقد تأتي التقديرات من مصادر مختلفة للبيانات؛ عادة من مسوح أجريت في أعوام مختلفة سّجلت 
ونشرت بشكل منفصل. وفي بعض الحاالت النادرة عندما تأتي تقديرات ممثلة على المستوى 

تلفة في العام نفسه، تدرج المصادر جميعها في قاعدة البيانات العالمية. ومع الوطني من مصادر مخ
ذلك، ينتقى مصدر واحد فقط كنقطة تقدير لكي ينشر، ويستند االختيار إلى مراجعة شاملة لنوعية 

  البيانات.
  



امسة وتستند التقديرات اإلقليمية والعالمية إلى متوسطات مرجحة بالعدد اإلجمالي لألطفال دون الخ
في المائة من  50من العمر. وال تقّدم هذه التقديرات إال إذا كانت البيانات المتاحة تغطي على األقل 

  إجمالي األطفال دون الخامسة من العمر في التجميع اإلقليمي أو العالمي.
  

 عالمحالة أطفال الوتنشر اليونيسيف أحدث التقديرات المتوفرة سنوياً في كانون األول / ديسمبر في 
ً تقديرات من خالل قاعدة بياناتها على  وعلى اإلنترنت. وتنشر منظمة الصحة العالمية أيضا

. ولكن وبسبب االختالفات الطفيفة بيانات منظمة الصحة العالمية بشأن نمو وتغذية الطفلاإلنترنت: 
  العالمية. في الحسابات، قد تكون هناك اختالفات بين تقديرات اليونيسف وتقديرات منظمة الصحة 

  
  



 من استهالك الطاقة الغذائية األدنىنسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد : 1.9المؤشر 
 

  الغاية والهدف
 

 القضاء على الفقر المدقع والجوع :1الهدف 
 الفترة في النصف إلى واحد دوالر عن اليومي دخلهم يقل الذين السكان نسبة . ألف: تخفيض1الغاية 

 2015و 1990 بين ما
 

 حتسابالتعريف وطريقة اال
 
  تعريفال

التي يشار  الغذائية، الطاقة استهالك من األدنى الحدال يحصلون على  الذين السكان نسبة فتعرّ 
 لذيناألشخاص بين السكان ا نسبةعلى أنها  ،التغذيةنقص  يعانون األشخاص الذين نسبة كـ إليها

 .الطعاممن  الحرمانأو  الجوع من يعانون
 

 .مئوية كنسبة المؤشر هذا عن ويعبر
 

 المفاهيم

  
 الحد من أقلباستمرار  ألغذيةل هماستهالكيكون  الذين األشخاص حالة إلى التغذية نقص يشير

 صحية حياةو الجسم حجممن  مقبول أدنى حد على ةحافظالالزمة للم الطاقةمتطلبات من  األدنى
 .خفيف بدني نشاطالقيام بو
 

 أساس على األغذية من الحرمان مقياس هو التغذية نقص من يعانون الذين األشخاص نسبة تقدير
 :التالية الثالثة المعايير

  

 الواحد للشخص البشري لالستهالكوفر المت الغذاءلكمية  سنوات ثالثعلى امتداد  متوسطال •
 اليوم؛ في

 الغذاء؛ الحصول على ذلك فيالالمساواة  مستوى •

 حراري سعر كيلوعنه ب اً معبر للشخص العادي ــ مطلوبةال يةالغذائ الطاقةمن  األدنى الحد •
 .اليوم في

 
 اً ناقص والمستوردة، محلياً  المنتجة الغذائية المنتجات مجموع هو البشري المتوفر لالستهالك الغذاء

 وخسائر االستهالك غير أخرى ألغراض المخزونات من ةبوسحغذية المواأل الغذائية الصادرات



مجموع  على قسمتو حراري سعر كيلوبعنها  اً معبر غذائية طاقةإلى معايير  هذه لتحوّ  ثم. األغذية
 اليوم فيللشخص الواحد  الغذائية الطاقة استهالك متوسطللحصول على  األيام وعدد السكان عدد

 .سنوات ثالثعلى امتداد  متوسطال حتسبي السنوية، التقلباتأثر  ولتخفيف. الواحد
 
 الغذائية الطاقة استهالك في تباينال) 1: (ينمعاملب الغذاء على الحصول فيساواة مالال مستوى قاسي

 األسر سوحفي م تجمع التي والدخل األغذية استهالكبيانات  من اً مدمست الدخلفوارق  بسبب
 مسح بيانات من مستمدة بيولوجية عوامل بسبب الغذائية الطاقة استهالك في التباين) 2( ،المعيشية

تتعلق  ومعايير ،والعمر الجنس حسبحقق تالطول المعن (أنثروبومتري)  البشري الجسم اتقياسل
 مساواةالال تتأثر قدو. والعمر الجنسالمعني حسب  البلد سكانتركيبة  عن وبيانات الطاقة متطلباتب

- االجتماعيةو االقتصادية العوامل في بالتغيرات الدخل فوارق بسبب الغذاء على الحصول في
 على الحصول في مساواةالالعكس وت .واألسعار لألغذية الفعلي التوافر مثل ،والبيئية ةالسياسي
 شيخوخةب تأثرتوككل  لسكانفي ا والعمر الجنسترواحات في  البيولوجية العوامل بسبب الغذاء

 .السكان
 
 التي الطاقة معايير باستخدام الفاصلة، النقطة أو ،الغذائية الطاقة احتياجات من األدنى الحدستمد يُ 
 المتحدة األمم وجامعة العالمية الصحة منظمةو المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة ضعهات
ً نشاطأفرادها ؤدي يمختلفة فئات جنسانية وعمرية ل ً بدني ا من  مقبول أدنى حدلديهم وقليل الحركة  ا

ً يحتاج الحجم  كبيرال بالغالشخص البما أن و. حققتمالطول بالنسبة لل الجسم وزن  ضعفتقريبا
 الطاقة نالحد األدنى م متطلباتينبغي على  سنوات، ثالثعمره  طفلالتي يحتاجها  الغذائية الطاقة

. الجسم وأحجام والجنسمن حيث العمر السكان  خليطللشخص الواحد لكل بلد أن تأخذ في الحسبان 
 الواحد للشخص كمتوسط يالوطن المستوى على التغذية نقص تقدير لغرض الفاصلة النقطة حسبتُ و

 العمرية الفئاتمجموعات  حتاجهات التي الغذائية الطاقةعلى أساس  الواحد ليوملجميعاً  من السكان
 .معينة لسنة عمرية فئة كلالتي تمثلها  السكان ونسبةانية والجنس

 
 االحتساب  طريقة

ذوي  األفراد نسبة ديرتقيحدد  لألفراد، الدقيق الطاقة استهالك تحديد الممكنغير  من أن ماب
  :التالي النحو على ،ياحتمال توزيع إطاركافي ضمن الغير لطاقة ا استهالك

  

 
 :حيث 

P(U) السكان؛ مجموعمن  التغذية نقص يعانون من نسبة 
  الغذائية؛ الطاقة استهالك إلىيشير  (x)و
 الغذائية؛ الطاقة استهالك من المقبول األدنى الحد مستوى تعكس التي الفاصلة النقطة Lrو
  الغذائية، الطاقة الكثافة الستهالك دالة f(x)و



  .التراكمي التوزيعدالة   xFو
  

 توزيع استهالك الطاقة الغذائية

  
  
ً توزيعتبع ي الغذائية الطاقة استهالك أن افتراض أعاله البياني الرسم ضحيو . اعادي اً لوغاريتمي ا
 الواحد للشخص غذائيةاستهالك الطاقة المن مقابل مستويات مختلفة  السكان نسبةالمنحنى  يصورو
 المقبول األدنى الحدإلى  المنحنى تحت المنطقةوتمثل . فقياأل خطبال ممثلة (x)الواحد اليوم يف
 الطاقة استهالك من األدنى الحد تحت يعيشون الذين السكان نسبة L(r(الغذائية الطاقة ستهالكال

 .(pU) التغذية نقص من يعانونالذين  السكان نسبة أو الغذائية
 

 يروالتفس المنطقي األساس
 

ً  المؤشر هذايقيس   المستدامة التنمية على والقدرة للسكان الغذائي األمن انعدامجوانب  من هاماً  جانبا
. التغذية وسوء الجوع لمشكلة حلول إيجاد ذلك في بما الفقر، من لحدل جهودبذل  تتطلب التي

 نقصك أن ذل ،مستدام نحو على الفقر من لحدمن شروط ا أساسي شرط الجوع حدة من التخفيفو
 يةوالتعليم ةيالصحالقدرات و اإلنتاجيعلى العمل  أخرى، أمورجملة  بين من يؤثر جدياً، التغذية

 الطعام من الحرمانمن مؤشرات  كل استخدام الضروري منو. الدخل كسببالتالي الميل إلى و
 ويوالتغذ ئيالغذا الوضع في للتغيرات شامل فهملتحقيق ) 1.8 المؤشر( األطفال لدى التغذية وسوء

 .لبلدانل
 

 يعانونبأكملهم  السكان( 100 إلى) التغذية نقص من يعانونسكان ما من ( 0 بينالمؤشر  يتراوح
 من يعانون شخاصعدداً أكبر من األهناك  أن المؤشر لهذا علىاأل قيمةالتعني و). التغذية نقص من



 األكثرالتالية هي  التغذيةص نق فئات وتعتبر. معين بلد في) الطعام من الحرمان( التغذية نقص
  :بين السكان شيوعا

 .غير كبير تغذية نقص مستوىـــ  المائة في 5 من أقل •

 .منخفض تغذية قصمستوى ن ـــ المائة في 9 إلى 5 من •

 .تغذية متوسط مستوى نقص المائة ـــ في 19 إلى 10 من •

 تغذية عال. نقص المائة ـــ مستوى في 34 إلى 20من  •

 .عال جداً  تغذيةنقص ا فوق ـــ مستوى فم المائة في 35 •
 

 اإلجراءات وتنفيذ السياسات صياغة ترشد التغيرات في المؤشر الحكومات والمنظمات الدولية في
 فيمساواة الال لزيادة السلبية اآلثار من والحد ،عليها السكان وحصول األغذية توفر تحسين نحو:

السياسات  أثرالتي يولدها  األغذيةت احتياجات وجها معأقلم والت الغذاء على الحصول على الدخل
  ية.السكان

  
  هامصادر البيانات وجمع

 
 الوطنية المؤسسات من وغيرها الزراعة ووزارات الوطنية اإلحصائية المكاتبتنتج البيانات عادة، 

 ياناتبوتتوفر عموماً . الوطني الغذائي باألمن المعنيةالوطنية أو  الغذائية الموادأرصدة  تعد التي
ً  الغذائي اإلنتاج بيانات تجمعو. سنوي أساس على والتجارة األغذية إنتاج عن  الزراعي، للتقويم وفقا
ً  التجارة بيانات تجمع حين في  ثالثلفترات من  التغذية نقص تقديراتشتق وت. األعمال لتقويم وفقا

 .التقاويم هذه بين االختالفات انحسبلكي تؤخذ با سنوات
 

 :التالية المصادر من المؤشر هذا سابتحال بيانات لىع الحصول ويمكن
 

 ؛اسنويبيانات تتعلق بإنتاج األغذية إلخ  الصناعة ووزارات الزراعة وزاراتتجمع  •

 ؛اسنوي األغذية بيانات تتعلق بتجارة الجمركية واإلدارات والصناعة التجارة وزارات تجمع •

 البشري؛ لالستهالك الغذاء توفر درقتي تالالخاص والعام  األغذية يقطاع ةميزانيأوراق  •

 حسب) الخاص االستهالك( الواحد للشخص اليومية الغذائية الطاقة استهالك متوسطشتق ي •
 من) الواحد شخصالنفقات  مجموع أوات دخل عشري( الكلي اإلنفاق أو الدخلمستويات 

 هذه مثل يرتجو. األغذية استهالك عن بيانات تجمع التيالمعيشية الوطنية  األسر مسوح
 الغذاء على الحصول في مساواةالال لتقدير الوطنية اإلحصائية المكاتبوبوتيرة أقل مسوح ال

 الدخل؛ بسبب

الجسم  قياسات مسوح من العمرية والفئة الجنس حسبحققة تمتوسطات الطول المتشتق  •
 ببسب الغذاء على الحصول في مساواةالال الستخالص) يةنثروبومترالمسوح األ( البشري



مثل هذه  الصحة وزارات أو الوطنية اإلحصائية المكاتبوتوفر . البيولوجية العوامل
ً  المسوح   ؛أحيانا

 التي الوطنيةالسكان  تعداداتوالعمر من  الجنستؤخذ بيانات التركيبة السكانية من حيث  •
 .الوطنية اإلحصائية المكاتبتجريها 

 
التحقق  من خالل دقةال تقييميجري و. آخر إلى بلد من الغذائية الطاقة استهالك تقديرات دقةتتفاوت 

 والتعاريف المفاهيم( الصلة ذات المعلومات لجميع ةكامل تنقيحاتإجراء  أساس على االتساقمن 
 ).واألساليب

 
تفاوت في لبسبب ا الغذائية الطاقة استهالك توزيع تباين في التغييراتكانت البيانات القطرية بشأن و
عن  تجمع التي البياناتأن  ذلك. خالل العقود الثالثة األخيرة محدودة انالسك بين ليخادمال

 طاقةلل استهالك إلى لحوّ تحتاج إلى أن تُ  وطنيةالمعيشية ال األسر مسوحاألغذية في  استهالك
والجنس  عمرال فئات حسبوجهات الطول  عن بياناتالكما أن . هاماستخدلكي يمكن ا الغذائية
نثروبومترية) منتظمة أ( بشريللجسم ال ياساتعادة مسوح ق تجري ال نالبلداذلك أن  ،شحيحة

 .للسكان ككل
 
 في التغييراتتؤثر و. دوري بشكل العمرية والفئة الجنس حسب ةالسكانيالتركيبة  بيانات ثحدّ تُ 

 تباينكذلك على و الغذائية الطاقة ستهالكال األدنى الحد على لسكانل ةيالجنس-ةالعمريالتركيبة 
 .بالحسبان التغييرات هذهينبغي أخذ ا ولذ. الغذائية الطاقة كاستهال

 
 البياناتتفصيل 

 
له  عرضةم تكون قد التي الجغرافية المناطقالنظر في  المهم من الغذائي، األمن انعدام تقييم في
 أواده إمد أو الغذاء إنتاج فيرئيسية  ختالفاتالتي يحتمل احتماًال كبيراً أن توجد فيها ا المناطق مثل(

 مجموعاتالو) األسواقمع  جيد اتصال على ليستالتي  أو طبيعية كوارثتحدث فيها  التي المناطق
 أوهشاشة بنوية  بسبب( إال لماما تتوفر ال أوبشكل ثابت  غذائية مواد لها تتوفر ال التي السكانية
ً  نسينالج بين الفروق كونت قدو. جتماعيةاال أو ثنيةاإل مجموعاتال مثل ،)ةاقتصادي  أكثرأيضا
 ً  .والعرقية االجتماعية الفئات بعضفي  وضوحا

 
 ميزانية مسوحخالل  من جمعت التي األغذية استهالك بيانات تستخدم مفصلة،ال تقديراتال لدعمو

المختلفة على  السكانية فئاتال في التغذية نقص يعانون الذين األشخاص نسبة لتقديرالمعيشية  األسر
ً  محددة( دون الوطني مستوىال أفراد  خصائص أوالمعيشية  األسرة خصائص حسب أو جغرافيا

 ).المعيشية األسرة
 

 مالحظات ومحدوديات



 
 باستخدام تتعلق أساسية مشكلة التغذية نقص يعانون الذين األشخاص نسبة تقدير منهجية فيهناك 
 األكثر العوامل االعتبارب األخذ بعد حتىف. م لهاهاستهالك ومعيار الطاقة منمتطلبات األفراد  معيار
 اختالفات هناك والنشاط، الجسم ووزن والجنس العمر مثل واستهالكها، الطاقة متطلبات على تأثيرا

 نسبة تقدر ،للطاقة األفراد استهالك تحديد الممكن من ليس أنهوبما . الطاقة مناألفراد  احتياجات في
 النتائج أن يعنيما  ،احتمالي توزيع إطارفي  الطاقةكاف من  استهالكالذين ليس لديهم  األفراد
 .المائة في 100 بنسبة دقيقة دائما ليست

 
أن  ويمكن. غير أكيدة المساواةانعدام قياسات و األساسية البيانات موثوقية البلدان، من لكثيربالنسبة و

ً  صغير تباينينتج   البلدي الجوع المقّدرة ف مستويات في كبيرةتفاوتات  فقط واحدمعلم  في نسبيا
أرقام و الوطني اإلنتاج على عتمدالتي ت تقديراتالال يمكن استخدام  ذلك، على وعالوة. المعني

 واقتصادية اجتماعية فئات أو /و جغرافية مناطق فيمتركزاً  الجوعكان  إذا ما لتحديدالتجارة 
 .محددة

 
 أخذي ال هلكن ،البشري تهالكلالسقابلة الو المتوفرة الغذائية المواد كميات لىإ المؤشر هذا يستندو
 الحد مستوياتعلى السكان بسبب حصول  الطعام من الحرمانينخفض فقد . الطعام جودة العتباربا

 من كافيةال غير كمياتال يظلون يواجهون أوجه نقص بسببإالّ أنهم  الطاقة، متطلبات من األدنى
لنمو الجسم  مطلوبةال األساسية مينيةاأل واألحماض البروتينأيضاً من  وكذلك والمعادن، الفيتامينات

 .تهوصيان اً سليمنمواً 
 

 الجنسين بين المساواة قضايا
 

يضاً قد تؤثر أو. الجنس نوع حسب فوارقالمعيشية  األسرة داخل الغذاء على الحصولتبدو في قد 
من  لمرأةا متطلبات ارتفاع، كما أن المرأة تغذيةعلى  الغذائية والمحرمات الثقافية التوزيع أنماط

 يؤثرالذي  الحديد، نقص بسبب الدم فقر إلى يؤدي قد الطبيعية والرضاعة الحمل فترة خالل لحديدا
عن  بياناتتوفرت  كلما ،الذ. األمراضب المرأةإصابة  قابليةمن  يزيد قدو الحمل نتيجة علىبدوره 

 تحليالت إلجراء هودالج بذل ينبغي ،األسر المعيشية في مسح الجنس نوع حسب الغذائي االستهالك
 .األغذية فيالمتوفر  لحديدل تحليل ذلك في بما الجنس، نوع على القائم التغذية نقصل

 
 واإلقليمي العالمي لرصدل بياناتال
 

 المستوى على المؤشر هذا ورصد تجميع عن المسؤولة الوكالة هي والزراعة األغذية منظمة
 .دوري بشكلالمجاميع اإلقليمية  إلنتاج العالمي

 



 الوطنية ‘‘األغذيةميزانيات ’’ من البشري لالستهالكوفرة المتاألغذية  متوسطعلى تم الحصول ي
 من الطاقة عادلمذلك تقوم المنظمة بقسمة  دوبع. عام كل والزراعة األغذية منظمة جمعهات التي

. اليومية اقةالط استهالككمية متوسط  إلى لتوصلل السكان مجموعوفرة على المت الغذائية المواد
 مساواةالال درجةحتساب ال االختالف معامل شتقاقالالمعيشية  األسر مسوح من البيانات وتستخدم

معايير الطاقة  من الغذائية الطاقة متطلباتمستوى ل األدنى الحدويشتق . الغذاء على الحصول في
للمجموعات  م المتحدة وجامعة األمتصدرها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية التي 

 .السكانية المختلفة حسب العمر والنوع االجتماعي
 
 ودون الوطني المستويين على التغذية نقص يعانونالذين  السكان نسبة البلدان من عدد قدرقد و

 الغذاءفيما يتعلق بالبيانات عن كمية  ولكن والزراعة، األغذية منظمة منهجية باستخدام الوطني
الخاص ستهالك اال بيانات تجمعو. استخدمت مصادر مختلفة للبيانات ،البشري الكلالستهوفر المت

 المشتقة الدولي المستوى تقديرات مع بالضرورةتتطابق  ال التيالمعيشية  األسر مسوحمن  ألغذيةل
 .ةالوطنيميزانيات األغذية  من
 

 ال الدولية التقديرات أن حين فياألسر المعيشية  في المستهلك اءالغذعلى  وطنيال التقدير يستند
ً ، بل اءللغذ المعيشية ألسرا استهالكفحسب  شملت  المواد باستثناء ،العام األغذية استهالك أيضا

). الالجئين مثل( المحلية غير السكانيةالمجموعات  من وغيرهمالتي يستهلكها السواح  الغذائية
 والثكنات والفنادق والسجون ستشفياتالم مثل المؤسساتتستهلكه ما شمل استهالك األغذية العام يو

 ).األحمر الصليب مثل( العامة الغذائية والخدمات والمساكن العسكرية
 
 بلد كل في التغذية نقص يعانون من عدد بجمع اإلقليميدون و اإلقليميللرصد  تقديراتال عتجمّ و

اإلقليم دون  أو نفسهاإلقليم  في السكانإجمالي  علىالمجموع  هذا قسميوإقليم  دون أوضمن إقليم 
  .نفسه

  



  الهدف والغاية

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي: 2الهدف 

مرحلة  إتمامالبنات على حد سواء، من و منهم في كل مكان، البنين األطفالضمان تمكن : 2الغاية 
  2015 التعليم االبتدائي بحلول عام

 

 االبتدائي التعليم صافي نسبة القيد في 1.2
 

  

  االحتساب التعريف وطريقة

  

 التعريف

 سن المدرسة االبتدائية الرسميفي هو نسبة عدد األطفال االبتدائي التعليم صافي نسبة القيد في 
، سن المدرسة االبتدائية الرسميفي التعليم االبتدائي إلى مجموع السكان من األطفال ب الملتحقين

 عنها كنسبة مئوية معبراً 

 

 المفاهيم

رسة االبتدائية الرسمي حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم سن المدفي ف األطفال عرّ ي
)ISCED97 .(والأصغر من خمس سنوات  الل المدرسة االبتدائية ودخل يأو القانون المعتادالعمر و 

حيث يوجد وويغطي من حيث المبدأ ست سنوات من الدراسة بدوام كامل.  ،سنواتأكبر من سبع 
لتحديد  أو شيوعاً  هيكل األكثر انتشاراً اللتعليم االبتدائي، يستخدم أكثر من نظام واحد لفي بلد معين 
 ة الرسمية.يالمدرسالفئة العمرية 

 

ع إلعطاء التالميذ يراأو مشات يتكون التعليم االبتدائي عادة من برامج مصممة على أساس وحد
مثل من ضيع أخرى لمواأولي إلى جانب فهم  ،تربية سليمة أساسية في القراءة والكتابة والرياضيات

 التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية والفنون والموسيقى.

 

 



  االحتسابطريقة 

 لفضّ سن المدرسة االبتدائية الرسمي، ويُ في تحديد السكان  ساب المؤشر، من الضروري أوالً تحال
حسب التصنيف يم االبتدائي) (التعل 1البدء النظري ومدة المستوى سن باإلشارة إلى  أن يكون ذلك

 .المقارنة دوليل ، وذلكISCED97الدولي الموحد للتعليم 

 

عدد  علىالتعليم االبتدائي لتحقين بم عدد التالميذ في سن المدرسة االبتدائية الرسمي الميقسّ  ثم
 .100 بـويضرب الناتج نفسها العمرية للفئة السكان 

 

  

  

   حيث:

 

t في السنة الدراسية  p معدل صافي االلتحاق بالتعليم االبتدائي = NER
t

p
 

t

apE  tفي السنة الدراسية  pتدائي بلتعليم االبا a العمرية الفئة منالسكان التحاق   =   ,

t

apP   ،pدراسية لتعليم االبتدائي في السنة اللرسمياً  المطابقة a السكان في الفئة العمرية  =,

  

 

إلى المدرسة الثانوية رقون تيمبكر وفي وقت بعض األطفال في سن المدرسة االبتدائية قد يلتحق  
هؤالء  معدل صافي االلتحاق شمليالرسمي للتعليم االبتدائي. وال للسن الحد األقصى بلوغهم قبل 

للتغلب على وعليم االبتدائي. عدد األطفال الذين يتلقون بالفعل دورة كاملة من التما يقلل األطفال، 
سن المدرسة كعدد األطفال في التعليم االبتدائي االلتحاق ب معدل صافيساب تحا، يمكن المحّددهذا 

التعليم االبتدائي أو الثانوي كنسبة مئوية من مجموع السكان من الملتحقين بكل من االبتدائية الرسمي 
  المدرسة االبتدائية الرسمي.في سن األطفال 
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  حيث:

  

NER
t

p
=  p  في السنة الدراسيةالمعّدل  التعليم االبتدائيااللتحاق ب صافيمعدل t   

t

aPSE    في السنة الدراسية sأو بالتعليم الثانوي p التعليم االبتدائي إما ب aالسكان في الفئة العمرية التحاق   = ,

t

apP ,t=   السكان في الفئة العمريةa لتعليم االبتدائي لرسمياً  ةمطابقالp  في السنة الدراسيةt،  

  

 األساس المنطقي والتفسير

 

ذلك ، العام الشاملالمؤشر لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التعليم االبتدائي هذا يستخدم 
يشير معدل االلتحاق ومبادرات توفير التعليم للجميع. وة األهداف اإلنمائية لأللفي تهحددالهدف الذي 

، في حين يشمل االلتحاق اإلجمالي فقطلتالميذ في سن المدرسة االبتدائية الرسمي إلى االصافي 
 التالميذ من جميع الفئات العمرية.

 

ً لفي المائة  100قل من األتوفر معدالت االلتحاق الصافي  رسة نسبة األطفال في سن المدقياسا
اضعي السياسات إلى و 100قل من األقيم التنبه والمدارس االبتدائية. باالبتدائية الذين لم يلتحقوا 
العام تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي لااللتحاق بالمدارس االبتدائية بضرورة سياسات للنهوض 

ً أن . ويمكن للسياسات الشامل غير ائص األطفال لخص تستهدف مجموعات مختلفة من األطفال تبعا
تطلب ، ما يفي السنوات الالحقةتسرب بعض األطفال دخل المدرسة ثم يكون قد و. الملتحقين

األطفال اآلخر من بعض ولربما لم يدخل ال. التالميذ في المدرسةسياسات لزيادة معدالت االحتفاظ ب
أو  اً اجتماعي وأ اً اقتصاديكون المدارس سهلة المنال تطلب سياسات تزيد من أبدا، ما يالمدرسة 

ً مادي   .ا

 

 

 



  هامصادر البيانات وجمع

 

مسوح المن تشتق هذه البيانات عن االلتحاق بالمدارس أو وزارة التعليم البيانات  تسجل عادة،
بيانات إدارية، يمكن استخدام بيانات مسوح األسر المعيشية، لم تتوفر إذا و. السكانية تعداداتالو

الذهاب إلى المدرسة كما تبّلغ عنه األسر بدالً من تقارير عادة  سيقت مسوحأن هذه العلى الرغم من 
مسح بيانات مسوح األسر المعيشية قابلة للمقارنة بين ال تكون قد وأيضاً، . عن االلتحاق المدارس

يكون  عمار التالميذهي أن تسجيل أيانات مسوح األسر المعيشية تتعلق ب جديةمشكلة ثمة . ووآخر
في العام متأخر في وقت فالمسح. فيه  ي يجريذالسنة المن وقت ماداً على الاعتغير دقيق، 

ً بدو قد ي، الدراسي وا ليس مسن المدرسة االبتدائية في حين أنهوكأنهم في  بعض األطفال األصغر سنا
الواقع في م سن المدرسة الثانوية في حين أنهوكأنهم في  أطفال أكبر سناً وأيضاً يمكن أن يبدو كذلك. 

 في بداية العام الدراسي. ةاالبتدائيالمدرسة سن نوا في كا

 

الديمغرافية والصحية المسوح و متعدد المؤشراتالعنقودي المسح الومن بين المسوح الدولية، يوفر 
األساسية الرفاه مؤشرات  اتاستبيانومسوح مستويات المعيشة  اتقياسات راسفي بعض األحيان دو

 .مدارسعن حضور الفي أفريقيا بيانات 

 

لضمان إمكانية المقارنة  ISCED97ينبغي تنظيم البيانات حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم و
 .ةلمؤشرات الناتجلالدولية 

 

وفي أحيان كثيرة، . الكسر عند استخدام البيانات اإلدارية، تستخدم التقديرات السكانية في مقامو
بين البيانات الوطنية والدولية  لفروقمقام الكسر سبباً لفي استخدام التقديرات السكانية المختلفة يكون 

ً تختلف تقديرات السكانية الدولية ذلك أن اللهذا المؤشر،  على المستوى  المتوفرةتلك  عن عموما
 الوطني.

 

  البياناتتفصيل 

 

، وذلك االلتحاقالريفية والحضرية ذات أهمية خاصة في تحليل بيانات ما بين المناطق االختالفات 
 األطفالالحاجة إلى وقت و وفرةاختالفات كبيرة في المرافق المدرسية والموارد المتوجود بسبب 
 وأنماط التسرب. للعمل



 

ً و فة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي والفئات النظر في بيانات مصّن  من المهم أيضا
ً بين الجنسين في الالفروق تبدو قد فاالجتماعية والعرقية ونوع المدرسة.  في  تعليم أكثر وضوحا

 بعض الفئات االجتماعية والعرقية.

 

على الرغم من أن وفة حسب الجنس والعمر ونوع المدرسة. معظم البلدان البيانات مصنّ جمع ي
 ً ، الريفيةالمناطق المناطق الحضرية وااللتحاق في بين  البيانات اإلدارية ال تستطيع التمييز عموما

 لمناطق الحضرية والريفية.بين اتصنيف البيانات قد تتيح المعيشية  األسرإال أن مسوح 

 

 

 

 ودياتمالحظات ومحد

 

معدل صافي جاوز يتفي المائة. ومع ذلك، قد  100هو لمعدل صافي االلتحاق  األقصى النظريالحد 
السكان وبيانات االلتحاق المستمدة من عدم االتساق بين بيانات هذا الحد األقصى بسبب  االلتحاق
 الحقيقيااللتحاق ن أقل مأو أكثر االلتحاق بالمدارس التبليغ عن  قد يكونوبيانات مختلفة. مصادر 

 ألسباب مختلفة.

 

، خاصة إذا كان هناك حافز مالي للقيام بذلك. ويمكن في االلتحاقبالغ تن تقارير واإلدارييقدم قد 
ت أخرى ترتبط متغيرابتعلق وجهات بيانات تم عن طريق فحص مضخّ الالكشف عن االلتحاق 

 ً من الصعب أكثر التغلب على ووالمالية). ون لمعلمعلى سبيل المثال، ا(بااللتحاق وثيقا  ارتباطا
ألطفال قد ال تكون اشهادات ميالد ذلك أن  ،االلتحاق حسب العمرخاطئة عن تقارير مشاكل تقديم 

 رس.االمدمدراء ال يتحقق منها قد موجودة أو 

 

ألنها قد ال أقل مما هو حقيقة بحجم حضور المدرسة يانات المسوح بتبين قد من ناحية أخرى، 
ً نتج قد يوأو التسرب خالل العام الدراسي. الحضور الفعلي تعكس  مسوح ال من  نقص التغطية أيضا
أو تشوبها بدقة ألطفال قد ال تقّدر أعمار او ؛تعليممن قطاعات ال اً أو قطاعكلها المدارس تغطي 
 أخطاء.



 

سن التعليم تحت االلتحاق لتقييم حاالت  االلتحاقإجمالي نسبة صافي معدل االلتحاق ب مكن مقارنةوت
في التعليم االبتدائي، بغض النظر سجلين عدد التالميذ الميمثل إجمالي االلتحاق . واالبتدائي وفوقه

 ً ً مضروبوسن المدرسة االبتدائية الرسمي في على عدد السكان  عن العمر، مقسوما  مكنيو. 100 بـ ا
ً  االلتحاقأن يوفر إجمالي  لدى  تفي المدارس، وبالتالي ما إذا كان ةالمتاحلعدد األماكن  اً تقدير أيضا

 نظام التعليم القدرة على توفير التعليم لجميع األطفال في سن المدرسة االبتدائية.

 

 قضايا المساواة بين الجنسين

 

محدودة، ال في حاالت المواردوللبنين والبنات. بالنسبة  قيمة التعليم بشكل مختلفتدرك العائالت قد 
في المناطق وخصوصاً من محدودية فرص الحصول على التعليم، أكثر لفتيات األرجح أن تعاني ا

على درجة تحاق اإلجمالي لااليكون حظى التعليم األساسي بقبول واسع ويحيث ولكن  .الريفية
تسليط الضوء على . وليفوقهفتيان أو التحاق ال معدلساوى ن يألالفتيات التحاق معدل يميل  ،ةعالي

ً والمؤشر حسب الجنس. نيف ، من المهم تصهاهذه االختالفات ورصد النظر في  من المهم أيضا
بالنسبة للنساء اإلثنية والمجموعات تصنيفه حسب المناطق الجغرافية والفئات االجتماعية أو 

ً تكون  إذ، والرجال  في بعض المجموعات. الفروق بين الجنسين أكثر وضوحا

 

 لرصد العالمي واإلقليميلبيانات ال

 

قدم االلتحاق التي تسالسل زمنية لهذا المؤشر على أساس بيانات  معهد اليونسكو لإلحصاءينتج 
رسل إلى البلدان تمن خالل استبيانات تقارير عنها وزارات التعليم أو المكاتب اإلحصائية الوطنية 

 ً العالمي لألهداف اإلنمائية  ولغاية الرصد األمم المتحدة للسكان.  تقديراتعلى أساس و سنويا
في التعليم االبتدائي. االلتحاق المعّدل معدل عن صافي معهد اليونسكو لإلحصاء تقارير يقدم  لأللفية،
إلى الهيئات الدولية كل سنتين على  هااألمم المتحدة تقديرات السكان وتقدمفي شعبة السكان وتنقح 

ثة عن المواليد والوفيات والهجرة. وبناء على ذلك لبلد أو معلومات محدّ لداد السكان األخير أساس تع
رصد لدى لوجهات قابلة للمقارنة عل االزمنية لجسل سالبتحديث ال معهد اليونسكو لإلحصاءيقوم 

 .المتحدة للسكان تقديرات األمم

 



المقارنات بلدولي الموحد للتعليم للسماح لتصنيف الالبيانات وفقا عن ويطلب من الدول تقديم تقرير 
لتصنيف الدولي الموحد هو إطار لتجميع وا. ةوالدولي ةالوطنينحو األهداف تقدم معايرة الالدولية و

لتعلم منظمة ومستدامة لتي تغطي أنشطة االتعليم الوطنية والدولية ومؤشرات وعرض إحصاءات 
ً وهو ياجات التعليمية الخاصة. بمن فيهم ذوي االحت ،ألطفال والشباب والكبارا  سليماً  يوفر أساسا

مقارنات موثوق بها بين البلدان. ويطلب من بلمقارنات إحصائية بين نظم التعليم المختلفة، ما يسمح 
 ً ً اتقالم يقدت البلدان حاليا اعتمد في عام قد . وISCED97للتصنيف الدولي الموحد للسكان  رير وفقا

تجميع أول أن يبدأ ). ومن المقرر ISCED 2011(هو  دولي الموحدال للتصنيف تنقيح جديد 2011
لجعل البيانات التاريخية قابلة للمقارنة مع و. 2014إلى التنقيح الجديد في عام  لبيانات الدولية استناداً ل

االلتحاق بالمدارس يختلف هيكل التي لدول بالنسبة ل 1998البيانات قبل عام عّدلت مرور الوقت، 
 .ISCED97 التصنيف عن إطارفيها ة االبتدائي

  

إلكترونية  معهد اليونسكو لإلحصاء باستخدام أنظمةالتي يتلقاها تحقق من صحة البيانات جري الي
القابلة غير بتحليل الوجهات بالنسبة للنتائج القيام حسابية والتناقضات الوكشاف األخطاء ستال

وذلك البيانات الذين قدموا تقارير لقطريين مع الممثلين ا وتبحث االستفسارات. للتصديق مباشرة
 .القابلة للتصديق مباشرةلألخطاء والنتائج غير تقديم تفسيرات أو لتصحيح األخطاء 

 

بعض التعديالت.  ىتجر، ISCED97البيانات الوطنية إلى التصنيف الدولي الموحد عندما ال تستند و
الوطنية في نسكو لإلحصاء بتعديل البيانات معهد اليويقوم إذا لزم األمر، ووباإلضافة إلى ذلك، 

تقديرات يشار إلى النتائج على أنها مثل هذه الحاالت إلبالغ الناقص أو المبالغ به. وفي حاالت ا
 معهد اليونسكو لإلحصاء.

 

بيانات إدارية حسب العمر، يمكن استخدام بيانات مسوح األسر ال تتوفر لها في البلدان التي و
ً أن يقوم العمر.  اتتصنيفهيكل المعيشية لتقدير  معهد اليونسكو لإلحصاء بتعديل ويمكن أيضا

صافي معدل  السكان وبيانات االلتحاق عندما يتجاوزعدد البيانات للتغلب على التناقضات بين 
أعلى بتحديد سقف نقاط مئوية، يضبط المؤشر  5وبالنسبة للتناقضات حتى في المائة.  100االلتحاق 

بشكل خرى األقيم الل عدّ تفي المائة و 100يصل إلى لذكور واإلناث التحاق الصافي معدالت 
) 1.3للمؤشر ‘‘ وطرق االحتساب  التعاريف’’التكافؤ بين الجنسين (انظر متناسب بحيث يبقى مؤشر 

 لقيم األصلية.في اكما جديدة هو نفسه القيم المجموعة ل

 



ويصلون  األولالدراسة في الصف : نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون ب2.2مؤشر ال
 االبتدائية ر في المرحلةيالصف األخ إلى

 

 : تحقيق تعميم التعليم االبتدائي2الهدف 

: ضمان تمكن األطفال في كل مكان، البنين منهم و البنات على حد سواء، من إتمام مرحلة 2الغاية 
  2015التعليم االبتدائي بحلول عام 

  

 التعريف وطريقة االحتساب

  

  لتعريفا

  

المرحلة االبتدائية يصلون إلى الصف األخير من األول والصف الذين يبدأون نسبة التالميذ تقيس 
 في عام دراسي االبتدائيالتعليم مرحلة ن األول مالصف لتحقين بالتالميذ المالمئوية من فئة نسبة ال

إعادة ، بغض النظر عن ةاالبتدائياألخير في المدرسة إلى الصف هم الوصول منالذين يتوقع  معين 
 .الفصول

 

 المفاهيم

  

)، من برامج ISCED97لتصنيف الدولي الموحد للتعليم (ل التعليم االبتدائي، وفقاً عادة، يتألف 
في القراءة والكتابة تربية سليمة أساسية إلعطاء التالميذ ع يراأو مشات وحدمصممة على أساس 

 والعلوم الطبيعية مثل التاريخ والجغرافيامن ى لمواضيع األخرأولي إلى جانب فهم  ،والرياضيات
 والعلوم االجتماعية والفنون والموسيقى.

  

هو تعبير آخر يستخدم أحيانا لوصف نسبة  البقاء إلى الصف األخير من التعليم االبتدائيمعدل 
 إلى الصف األخير من التعليم االبتدائي. وايتوقع أن يصلاألول والصف الذين يبدأون التالميذ 

 



 سابتحاالطريقة 

  

حسب  راسبينواللمدة سنتين متتاليتين عن االلتحاق حسب الصف بيانات عادة من  ر المؤشرقدّ يُ 
أن ه الطريقة هذوتفترض . المعاد بنائهالفوج طريقة يدعى للسنة الثانية، في إجراء الصف 

تظل ر عامين معدالت الترقية والرسوب والتسرب آلخأن وال يعودون إلى المدرسة؛ المتسربين 
الملتحقين جميعا تنطبق على التالميذ نفسها  معدالتالوأن  ؛المدرسةبق الفوج اثابتة طوال فترة التح

 .أعادوا سابقاً صفاً معيناصف معين، بغض النظر عما إذا ب

 

متتال صف كل إلى ترفع ي يتالميذ فوج مدرساإلجمالي لعدد العن طريق قسمة يجرى االحتساب 
(في هذه  يعدد التالميذ في الفوج المدرسعلى ف األخير من التعليم االبتدائي إلى الصوصوالً 

  .100 بـالناتج  ضربيلتعليم االبتدائي) والذين التحقوا أصىالً بالصف األول من االحالة الطالب 

1001
,

, ×=
∑
−

k

g

m

t

t

ig
k

ig
E

P

SR  

  

  حيث:

= i  الصف(1,2,3...n) ؛t السنة = (1,2,3...m);  =  ؛gفوج -= تلميذ 

1
1,

1
1,,

+
+

+
+ −= t

ig

t

ig

t

ig REP  

k

igSR  kللسنة المرجعية  iفي الصف   g= معدل بقاء التلميذ ــ الفوج,

k

gE =فوجفي التالميذ للاإلجمالي عدد ال  g مرجعيةفي السنة الk   

t

igP k= المترقون من ,

gE الذين سينضمون إلى صفوف متتاليةi  طوال السنوات المتتاليةt  

t

iR  عدد التالميذ الراسبين في الصف =i دراسية في السنة الt  

  

  

 



 األساس المنطقي والتفسير

 

وكذلك كفاءته آخر الطالب من صف إلى بيقيس هذا المؤشر نجاح نظام التعليم في االحتفاظ 
عوامل مختلفة ضعف األداء على هذا المؤشر، بما في ذلك تدني نوعية التعليم، تعلل الداخلية. 

أن يحّد عدم توفر باشرة للتعليم. ويمكن سوء األداء والتكاليف المباشرة وغير المبسبب التثبيط و
  إلى الصفوف العليا.المعلمين والغرف الدراسية والمواد التعليمية بشكل كاف من تقّدم الطالب 

  

التعليم االبتدائي) وينهون  1من تالميذ يلتحقون بالدراسة في الصف ما ( 0قيم المؤشر من تتراوح 
في  100تقترب من البقاء التي تشير معدالت وتدائي). التعليم االبينهي التالميذ كلهم ( 100إلى 

 المائة إلى وجود مستوى عال من االستبقاء ونسبة منخفضة من التسرب. ومن المهم أن نالحظ أن
بقاء نسبة مئوية المعدل فالتعليم االبتدائي.  ونكمليال يعني أن جميع األطفال في سن المدرسة ذلك 
األطفال في سن من الذين دخلوا المدرسة بالفعل) وليس نسبة  من التالميذ (أي األطفالفوج من 

  المدرسة.

  

معدل البقاء إلى الصف األخير من التعليم االبتدائي أهمية خاصة لرصد التقدم المحرز نحو التعليم ول
 رسوب والتسرب)نظام التعليم (الترقية والقدم في تالنمط فهو يتوقع  .العام الشامل االبتدائي

افتراض عدم حدوث تغيير في على  ،إلى الصف األخير من التعليم االبتدائيبالتالميذ واالحتفاظ 
اتخاذ تدابير إلى السياسات صانعو حتاج يقد  ،منخفضةإذا كانت معدالت البقاء والنمط الحالي. 

 .لالعام الشام تحقيق هدف التعليم االبتدائيفي سبيل مناسبة لتحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم 

  

 هامصادر البيانات وجمع

 

الصف الراسبين في وعلى بيانات  لعامين متتاليينالتحاق بصف محدد بيانات إلى يستند المؤشر 
ً هذه البيانات سنويتجمع البلدان وللسنة الثانية.  يمكن أن كذلك . منتظمةة يمسوح مدرسبواسطة  ا

 ةمتعددال ةعنقوديالح ومسها من الالمعيشية، التي يمكن الحصول علي تستخدم بيانات مسوح األسر
السنة صفوف تتضمن معلومات عن ألنها  ،عاديةطريقة ب الديمغرافية والصحيةوالمسوح  المؤشرات
 .المدرسةحضور في المستوى  ن، وكذلك عالسابقةالسنة الحالية والمدرسية 

 



  البياناتتفصيل 

 

 فروقالبسبب ذلك التعليم، و تحليل بياناتهامة بشكل خاص لالريف والحضر بين االختالفات 
  .للعمل وأنماط التسربألطفال اوقت الحاجة إلى والموارد المتاحة و في المرافق المدرسيةالكبيرة 

 

ً النظر في بيانات مصنّفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي والفئات و من المهم أيضا
في  بروزاً سين في التعليم أكثر بين الجن الفروق تكونقد فاالجتماعية والعرقية ونوع المدرسة. 

  .بعض الفئات االجتماعية والعرقية

  

على الرغم من أن وجمع معظم البلدان البيانات المصنّفة حسب الجنس والعمر ونوع المدرسة. ي
 ،البيانات اإلدارية ال تميز عموماً بين االلتحاق في المناطق الحضرية وااللتحاق في المناطق الريفية

  لمناطق حضرية وريفية.حسب ااألسر المعيشية تصنيف البيانات سوح ميمكن أن تتيح 

 

حتساب اال الذي تنتهجه طريقة هنموذج نفسالعلى المستوى دون الوطني حتساب طريقة االوتتبع 
مشوهة على المستوى دون قد تكون من السجالت اإلدارية غير أن النتائج على المستوى الوطني. 

 .بين المدارس والمناطق خالل سنتين متتاليتينتنقل التالميذ الوطني بسبب 

 

 ودياتمالحظات ومحد

 

يصلون الصف األخير من التعليم الذين يبدأون الصف األول وساب نسبة التالميذ تحبما أن ا
تغطية على اتساق تعتمد موثوقية معدل البقاء فإن  ،تدفق التالميذمعدالت لى يستند إاالبتدائي 

ر عادة إلى أن هذا المؤشر يقدّ ونظراً سبين على مر الزمن وعبر الصفوف. والرالاللتحاق بيانات ال
لى عدد من االفتراضات، ينبغي توخي الحذر في استخدام ستند إباستخدام نماذج تحليل الفوج التي ت

أو الهجرة أو  وفتخطي الصفالداخلين الجدد أو ن التدفقات الناجمة عن فأل ،النتائج في المقارنات
المؤشر بشكل كامل هذا لى نحو كاف، ال يقيس ع التقاطهاال يمكن خالل السنة الدراسية  االنتقاالت

  لمن يدخلون المدرسة خالل التعليم االبتدائي.الحقيقية البقاء درجة 

  



الصف األول، إلى الدخول  معدلبالمؤشر تكملة نبغي تالتعليم االبتدائي، إتمام والستكمال صورة 
كنسبة مئوية من معبراً عنه الصف األول من التعليم االبتدائي إلى الجدد  الداخلينالذي يساوي عدد 

ً المؤشران هذويوفّر مدرسة االبتدائية. الرسمي لدخول السن الالسكان في عدد  ً قياسا أفضل ان معا
 .بين السكان تعليم االبتدائيالون نسبة األطفال الذين يتمّ لبكثير 

 

 قضايا المساواة بين الجنسين

  

ً ، كما تختلف لرسوب والتسرب بين الفتيات والفتياناوتيرة ت تتفاو بين  أسباب ترك المدرسة أيضا
األسرة أعمال للمساعدة في األطفال وقت عائالت إلى الوحاجة وحسب العمر.  لفتيات والفتيانا

سبة وهام أيضاً بالن في كثير من األحيان تكون الحاجة إلى عمل الفتيات أكبر.و ،ماعامل هالمعيشية 
من والقرب من المرافق المدرسية وتوفر المرافق الصحية المناسبة وغيرها من الخدمات ألا للفتيات

 .في المدارس

 

 رصد العالمي واإلقليميللبيانات ال

 

ً  معهد اليونسكو لإلحصاء يرصد ً منتجا االلتحاق بيانات عن سالسل زمنية هذا المؤشر عالميا
من تقارير عنها رات التعليم أو المكاتب اإلحصائية الوطنية وزاوالرسوب على أساس بيانات تقدم 

ً تخالل استبيانات  لمستويات  وفقاً بيانات  ريراتقديم تقبلدان يطلب من الو. رسل إلى البلدان سنويا
التصنيف الدولي الموحد للتعليم لضمان أن تكون المؤشرات قابلة للمقارنة دولياً  التعليم المحددة في
 ). 1.2الدولي الموحد، أنظر أيضاً بيانات للرصد العالمي واإلقليمي للمؤشر (بشأن التصنيف 

 

إلكترونية  معهد اليونسكو لإلحصاء باستخدام أنظمةالتي يتلقاها تحقق من صحة البيانات جري الي
القابلة غير بتحليل الوجهات بالنسبة للنتائج القيام حسابية والتناقضات الوكشاف األخطاء ستال

وذلك البيانات الذين قدموا تقارير مع الممثلين القطريين  وتبحث االستفسارات. مباشرةللتصديق 
 .القابلة للتصديق مباشرةلألخطاء والنتائج غير تقديم تفسيرات أو لتصحيح األخطاء 

 

بعض التعديالت.  ىتجر، ISCED97البيانات الوطنية إلى التصنيف الدولي الموحد عندما ال تستند و
الوطنية في معهد اليونسكو لإلحصاء بتعديل البيانات يقوم إذا لزم األمر، وإلى ذلك، وباإلضافة 



تقديرات يشار إلى النتائج على أنها مثل هذه الحاالت إلبالغ الناقص أو المبالغ به. وفي حاالت ا
 معهد اليونسكو لإلحصاء.

  

 .متوسطات إقليمية لهذا المؤشرتنتج  وال

  

 مراجعال

 

 .1.2للمؤشر  ‘‘المراجع’’أنظر 

  

  



 24 إلى 15من  أعمارهمبالقراءة والكتابة لدى السكان الذين تتراوح  اإللمام: معدل 2.3مؤشر ال
 سنة

 

  الهدف والغاية 

 

 : تحقيق تعميم التعليم االبتدائي2الهدف 

: ضمان تمكن األطفال في كل مكان، البنين منهم و البنات على حد سواء، من إتمام مرحلة 2الغاية 
 2015التعليم االبتدائي بحلول عام 

 

  وطريقة االحتساب تعريفال

 

  التعريف

  

نسبة السكان على أنه  عاماً  24- 15عمار لدى السكان ذوي األف معدل اإللمام بالقراءة والكتابة يعرّ 
قصيرة وبسيطة لجملة فهم الذين يستطيعون القراءة والكتابة معاً ب عاماً  24- 15أعمارهم تبلغ  ممن

  .ياة اليوميةعن الح

  

 المفاهيم

  

تشمل الالأمية  ،قصيرة وبسيطة عن الحياة اليوميةجملة  فهمب اإللمام بالقراءة والكتابة إلى باإلضافة
 ً  .عمليات حسابية بسيطةالقيام بالقدرة على  أيضا

 

 ا.عام 24-15أعمارهم عن الأمية من تبلغ شباب هو تعبير آخر لدى الوالكتابة  اإللمام بالقراءةمعدل 

  

 



 االحتسابطريقة 

  

ً  24-15أعمارهم تبلغ لذين هو عدد السكان ا شبابلدى الوالكتابة  اإللمام بالقراءةمعدل  الملمين  عاما
 .   100بالقراءة والكتابة مقسوماً على عدد السكان في نفس الفئة العمرية مضروباً بــ 
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   :حيث

  

tLR 2415−
   tفي السنة  24-15معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرية  = 

tL    tفي السنة  24- 15= السكان الملمون بالقراءة والكتابة للفئة العمرية  −2415

tP    tفي السنة  24-15السكان في العمرية   = −2415

  

النمذجة إلنتاج أسليب يمكن استخدام  ،دائماً وفرة ليست مت أن بيانات اإللمام بالقراءة والكتابةبما 
  والمسوح الوطنية.السكانية  لى معلومات من التعداداتإتستند تقديرات سنوية 

  

 األساس المنطقي والتفسير

  

االبتدائي على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، نظام التعليم نتائج هذا المؤشر عكس ي
معدل اإللمام ونجاز االقتصادي. إلبديل للتقدم االجتماعي واكمقياس ان كثيرة وينظر إليه في أحي

هو ليس مقياساً لجودة و .لمعدل األميةببساطة المكمل الحسابي هذا التحليل هو في بالقراءة والكتابة 
وقد ألفراد للعمل والمشاركة في المجتمع. التي يحتاجها اوكفاية مستويات اإللمام بالقراءة والكتابة 

 تدني نوعية التعليمتشمل األسباب الفردية لإلخفاق في تحقيق مستوى اإللمام بالقراءة والكتابة 
 مهارات تعليم أساسية ومستدامة.تحقيق أو التسرب قبل المدرسة االلتحاق بصعوبات في الو

  



  

ً (الشباب جميع 100أميون) إلى  همجميع (الشباب 0لمؤشر بين ايتراوح  والكتابة). القراءة ملمون ب ا
في مشاركة الفي المائة إلى الحاجة إلى زيادة  100أقل من إلمام بالقراءة والكتابة معدالت وتشير 

 جودة التعليم.رفع المدرسة و

 

  هامصادر البيانات وجمع

 

وفي األساسية. اإللمام بالقراءة والكتابة تعدادات السكان والمساكن هي المصادر األولية لبيانات 
أوضاع أفرادها بما في ذلك  ،األخرىاألسرة المعيشية هذه البيانات مع خصائص  جمعت ،عادةال

ً والتعليمية  الذاتي عالن اإللى إ الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية. وتستند هذه البيانات عموما
ً بالقراءة شخص واحد، عادة رب األسرة، إلى ما إذا كان كل فرد من أفراد األسرة يشير (أي  ملما

من و، نفسه البلدفي من بلد إلى آخر أو اإللمام بالقراءة والكتابة تعريف يختلف قد و). الكتابة أم الو
من هذا المصدر األساسي اإللمام بالقراءة والكتابة جمع بيانات ويتبع لسكان واحد إلى آخر. لتعداد 

 كل عشر سنوات.موماً مرة عتجري  تعدادات السكان الوطنية التيانتظامية 

 

تنطوي على استخدام متغير هي واإللمام بالقراءة والكتابة، لبيانات  سوح العينة الوطنية مصدر ثانٍ م
تصمم وفي كثير من األحيان، . المعيشية أو األفراد سرمسوح عينات األفي اإللمام بالقراءة والكتابة 

 للتكرار يجيات منهجية استرات ال تشمل دائماً والبيانات من فورية اللتلبية االحتياجات مسوح هذه ال
 قد ال تكون دائماً إال أنها على الرغم من أنها قد توفر بيانات في الوقت المناسب، ولذا، في المستقبل. 

 باستمرار مع مرور الوقت. اً موثوق اً مصدر

 

هي و .هي مصدر ثالثف، المؤشرات ةمتعددال ةعنقوديالح ومسالمسوح العينة الدولية، مثل أما 
  المعيشية أو األفراد. سرمسوح عينات األفي اإللمام بالقراءة والكتابة خدام متغير تنطوي على است

 

مسوح العينة قد ال تكون ، بينما تكون تعدادات السكان شاملة وممثلة على نطاق البلد، عادةوفي ال
فئات معينة ين إلى إبراز سكان مستهدفوقد يؤدي تركيز المسح على على المستوى الوطني.  ةممثل

اللواتي إلناث مسوح إلى التركيز على ابعض التميل ن السكان أكثر من غيرها. على سبيل المثال، م
 سنة. 49-15ن أعمارهبلغ ت



 

 اً األطفال الذين تلقوا تعليمف، عن اإللمام بالقراءة والكتابةستخدم التحصيل العلمي كبديل يال ينبغي أن 
ً ابتدائي  ة مستدامة.مهارات قراءة وكتابال يكتسبون كلهم  ا

 

  البياناتتفصيل 

 

 فروقالبسبب ذلك تحليل بيانات التعليم، وهامة بشكل خاص لالريف والحضر بين االختالفات 
  .للعمل وأنماط التسربألطفال اوقت الحاجة إلى والموارد المتاحة و في المرافق المدرسيةالكبيرة 

 

ً النظر في بيانات مصنّفة حسب الجنس والسن و والموقع الجغرافي والفئات من المهم أيضا
في  بروزاً بين الجنسين في التعليم أكثر  الفروق  تكونقد فاالجتماعية والعرقية ونوع المدرسة. 

  .بعض الفئات االجتماعية والعرقية

 

القراءة والكتابة لتمكين تصنيفها حسب الموقع (دون الوطني اإللمام بمعدل عن وينبغي جمع البيانات 
 10أعمارهم تبلغ للسكان الذين فئات عمر من خمس سنوات الفئة العمرية (و والحضري والريفي)؛

 الجنس (المجموع، ذكور وإناث).نوع +))، و 85و 84-80و ...19 -15و 14-10وأكثر (وام عأ

 

 ودياتمالحظات ومحد

 

ً فحسب  تي أو الذاإما اإلبالغ في تعدادات السكان، من خالل يقاس اإللمام بالقراءة والكتابة تقريبيا
، ما األشخاص الذين لم يتعلموا ال يلمون بالقراءة والكتابةفتراض أن االأو إبالغ األسرة المعيشية 

، نفسه لمسحلالمقارنة مع مرور الوقت، حتى بالنسبة تكون قد ويجعل المقارنات الدولية صعبة. 
 وحدة.ليست ملإللمام بالقراءة والكتابة في المسوح ألن التعاريف المستخدمة مشكلة 

 

وعدم انتظام  ومشاكل القياساإللمام بالقراءة والكتابة أوجه قصور تعريف ضعف كل من Eوي
رصد نتائج التعليم المتعلقة بتحقيق التعليم في ائدة هذا المؤشر المعيشية ف التعدادات ومسوح األسر

 .العام الشامل االبتدائي



 

األسر ومسوح إحصاءات السكان من  اً جزء عن اإللمام بالقراءة والكتابةاألسئلة تكون ينبغي أن 
من الناحية المثالية، وينبغي عينة. اإلحصاء بواسطة البعد ما  تعدادّ الوطنية، أو كجزء من المعيشية 

اإللمام ال تستند معدالت حتى كجزء من االستبيانات، اإللمام بالقراءة والكتابة اختبارات إدراج 
 .يتصريح الذاتالبالقراءة والكتابة على 

 

 قضايا المساواة بين الجنسين

 

انخفاض االلتحاق بالمدارس والتسرب المبكر. وعالوة ناجم عن ارتفاع معدالت األمية بين النساء 
وتكتسب على ذلك، فإن النساء بشكل عام أقل قدرة على الوصول إلى برامج التدريب ومحو األمية. 

الجغرافية والحالة االجتماعية واالقتصادية موزعة حسب المنطقة المعدالت محو األمية بين اإلناث 
 صانعي السياسة ألن النساء المهمشات أكثر عرضة للمعاناة من األمية.أهمية لللسكان 

 

 لرصد العالمي واإلقليميلبيانات ال

 

معهد ويجمع العالمي. الرصد غاية الالمسؤول عن إنتاج هذا المؤشر ل وهمعهد اليونسكو لإلحصاء 
قدمت لى البيانات المرصودة التي إ. وتستند هذه األمية من الدول األعضاء سنويمحو اعن بيانات 

والمستجيب جمع معلومات وبيانات عن محو األمية. يعلى استبيان  دتقارير عنها كرالبلدان واألقاليم 
أو كل بلد في عادله) التي توكالة الستبيان هو مكتب اإلحصاءات الوطنية (أو هذا االالرئيسي على 

 .نطقة معنيةم

 

حسب وأكبر سنوات  10في عمر  محو األمية للسكانمن تعدادات  معتجالبيانات التي تتكون 
حتى يتسنى لمعهد اليونسكو لإلحصاء والجنس. نوع و الفئة العمريةوالمنطقة الحضرية / الريفية 

أن تقدم البلدان تقييم جودة وتنسيق البيانات إلدراجها في قاعدة البيانات الخاصة به، من الضروري 
 رسييتلمستخدمي البيانات لهذه المعلومات يتاح الكثير من فوقية مقابلة. وباإلضافة إلى ذلك، بيانات 

 تفسيرها واستخدامها.

 



ينبغي استخدام التعاريف والمنهجيات المستخدمة لجمع البيانات تختلف حسب البلد، وبما أن 
جهوده الرامية إلى تحسين إمكانية صاء، في وقد وضع معهد اليونسكو لإلح. المقارنات بحذر

للمقارنة بادئ توجيهية لتحديد مدى مالءمة البيانات الوطنية م ،المقارنة الدولية لبيانات محو األمية
 سؤاالً ’’أدوات جمع البيانات أنه ينبغي أن تشمل على الصعيد الدولي. وتحدد المبادئ التوجيهية 

البيانات المقدمة إلى معهد اليونسكو وينبغي على . امن منهجيته لتقييم محو األمية كجزء‘‘ اً مباشر
 ،االستبيانقسم البيانات الفوقية في على تقييم مرض استنادا إلى الردود على أن تحصل لإلحصاء 

يست لديها بيانات معهد تقديرات للبلدان التي لوينتج المعهد. الذي يطلبه الالشكل على تكون أن و
نموذج عالمي باستخدام  2015محو األمية وكذلك توقعات لعام عن  أخيرة مرصودةوطنية 

 .المحددة بالسن محو األميةالسقاطات 

 

الملمين بالقراءة والكتابة وتستخدم تقديرات السكان من شعبة السكان باألمم المتحدة لحساب عدد 
 السكانية الوطنية. ستخدم التقديراتهذه تتقديرات االمم المتحدة ال تتوفر عندما واألميين. عدد و

 

ال تتوفر وعندما  ،سب مؤشرات محو األمية اإلقليمية والعالمية على أساس البيانات المنشورةتوتح
سكان  بعدد التستخدم متوسطات مرجحة وستخدام مصادر البيانات الثانوية. با تشتقفإنها البيانات، 

في األرقام وتدرج ب األرقام اإلقليمية. ساتحالمنطقة في اإلقليم كل بلد أو ل 24-15الفئة العمرية من 
 تقديراتاألراضي التي لديها تقديرات في شعبة السكان في األمم المتحدة أو بلدان والاإلقليمية جميع 

 .وطنية



  الهدف والغاية 

 : تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة3الهدف 

بتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم اال أ: 3الغاية 
 2015 عام ، و إزالته في كل مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز2005عام 

 
 والثانوي والعالي البنين في مراحل التعليم االبتدائي إلىنسبة البنات : 3.1مؤشر ال

 

 االحتسابتعريف وطريقة ال

 

 تعريفال

، أو مؤشر التكافؤ بين الجنسين، هو عالياالبتدائي والثانوي أو الفي التعليم البنات إلى البنين نسبة 
 الفتيان لكل مستوى من مستويات التعليم.التحاق المعدل اإلجمالي اللتحاق الفتيات و

  

 المفاهيم

)، عادة من برامج مصممة ISCED97، وفقا للتصنيف الدولي الموحد للتعليم (التعليم االبتدائي يتكون
ً لتالميذ تعليمتقّدم لو مشروع على أساس وحدة أ ً سليم اً أساسي ا في القراءة والكتابة والرياضيات إلى  ا

مثل التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية من لموضوعات أخرى أولي نب فهم اج
 والفنون والموسيقى.

 

التعليم و. أعلى تعليم ثانويى وإلى تعليم ثانوي أدنلتعليم الثانوي اد لتصنيف الدولي الموحّ ام ويقسّ 
ً األدنى مصمٌم الثانوي  بتركيز لمرحلة االبتدائية ولكن المقدمة في المواصلة البرامج األساسية  عموما

التعليم ويٌنّظم . مجال من مجاالت المواضيعلكل  تطلب معلمين أكثر تخصصاً ما ي، على المواضيع
أعلى أو أكثر تحديداً إلى تأهيل حتى عادة  تاجحعلى المواضيع ويأكثر بتركيز ، األعلى الثانوي

 موضوع.بال

 

ما م محتوى تعليمي أكثر تقدماً تتضمن برامج على أنه لتصنيف الدولي التعليم العالي اف عرّ ويُ 
هدف ت ةنظريقائمة على المن برامج إلى حد كبير المرحلة الثانوية. وتتألف المرحلة األولى تتضمنه 



برامج تكون الو ؛عاليةات مهارتتطلب برامج بحوث متقدمة ومهن للبدء بإلى توفير مؤهالت كافية 
تضم المرحلة الثانية من التعليم العالي و. ةو/ أو مهني ةوتقنية عمليأكثر تحديداً من ناحية  ادةع

 بحوث متقدمة.تأهيل بسة لدراسة متقدمة وبحوث أصلية تؤدي إلى منح برامج مكرّ 

 

مصطلح آخر يستخدم لوصف نسبة البنات إلى البنين في التعليم  هو مؤشر التكافؤ بين الجنسين
. ويحتسب مؤشر التكافؤ بين الجنسين على أساس المعدل اإلجمالي عاليالثانوي أو ال وأاالبتدائي 

 مستوى معين من التعليم.ب التحاقل

 

عن  ظرفي مستوى معين من التعليم، بغض النلتحقين هو مجموع الم قالمعدل اإلجمالي لاللتحا
مستوى التعليم في سنة الرسمي يقابل عنه كنسبة مئوية من السكان في سن المدرسة  السن، معبراً 

  دراسية معينة.

  

 سابتحاالطريقة 

 

 إلناث على المعدل اإلجماليل قيحتسب مؤشر التكافؤ بين الجنسين بقسمة المعدل اإلجمالي لاللتحا
من الضروري  قمعدل اإلجمالي لاللتحاحتساب الوالمستوى معين من التعليم. بلذكور ل قلاللتحا
م عدد قسّ يالتعليم. ثم، مستويات تحديد عدد السكان في سن المدرسة الرسمي لكل مستوى من أوالً 

السكان في سن المدرسة الرسمي على عدد في كل مستوى من مستويات التعليم لتحقين الطالب الم
للفتيان  ق. وتحسب نسب المعدل اإلجمالي لاللتحا100المستوى من التعليم، ويضرب الناتج في ذلك ل

  والفتيات بشكل منفصل.

  

 

 

 حيث:

في السنة الدراسية     ق على مستوى التعليم المعدل اإلجمالي لاللتحا     

في السنة الدراسية    ق على مستوى التعليم لتحااال         



في السنة الدراسية     a وى التعليممستالتي تتقابل رسمياً مع         السكان في الفئة العمرية 

 

 

فإن   6سنوات ومدتها   7مالحظة: على سبيل المثال، إذا كان سن الدخول للمدرسة االبتدائية هو 
  ) سنة.12 -7هي (  الفئة العمرية
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   حيث:

 

   = في السنة الدراسية   وى التعليم ق على مستالمعدل اإلجمالي لاللتحا     

 = في السنة الدراسية   ق على مستوى التعليم لتحااال         

في السنة الدراسية     a مستوى التعليمالتي تتقابل رسمياً         السكان في الفئة العمرية 

 

 

وفترات التعليم االبتدائي  ةنظريالدخول ال يتطلب األسلوب معلومات عن هيكل التعليم (وهو، أعمار
عن عدد التعليم ومستويات لتحاق في كل مستوى من وعن اال)، الثانوي األعلىوانوي األدنى الثو
الفئة العمرية للتعليم العالي عادة تقابل . المعينة مستويات التعليملالفئات العمرية المقابلة في سكان ال
أرقام فر من الضروري تو. األعلى تمام التعليم الثانويالنظري إلسن الخمس سنوات بعد ة دم

 منفصلة للبنين والبنات.

 

 األساس المنطقي والتفسير

 

الخطوة األولى نحو  الدراسة هيالمساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم والمشاركة في 
القضاء على التفاوت بين الجنسين في ومن شأن تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم. 



في األسرة والمجتمع، وضع وال ها،صحة المرأة ورفاهمن ن يحسّ أن جميع مستويات التعليم 
ً أن والفرص االقتصادية والعوائد، والمشاركة السياسية. وقد ثبت  تأثير له األم تعليم مستوى أيضا

لتنمية في مجال اتعليم المرأة عامل هام كما أن إيجابي قوي على تعليم أطفالها وصحة األسرة. 
 هو مقياس على تحقيق العدالة والكفاءة. ة في فرص التعليممؤشر المساواواالقتصادية. 

 

ويشير مؤشر كفاءة بين إلى مساواة بين الجنسين.  1ويشير مؤشر كفاءة بين الجنسين بمقدار 
بنين، ويشكل هذا نقصاً بالنسبة للبنات؛ بينما يشير صالح اللإلى تفاوت  1أقل من بقدر  الجنسين

 إلى تفاوت لصالح البنات ويشكل هذا نقصاً بالنسبة 1أكبر من  مؤشر كفاءة بين الجنسين بمقدار
 للبنين.

 

 وجمعها مصادر البيانات

 

ستمد من تأو البيانات  عادة تسجلمن وزارة التعليم التي عن االلتحاق بالمدارس تؤخذ البيانات 
 ةسوح األسربيانات إدارية، يمكن استخدام بيانات ملم تتوفر إذا و. السكانية تعداداتالمسوح وال

الذهاب إلى المدرسة كما يبلّغ عنه عادة  سيقالمعيشية ت مسوح األسرأن المعيشية، على الرغم من 
بيانات مسوح األسر المعيشية ال تكون قد وأيضاً، . عن االلتحاق المدارساألفراد بدالً من تقارير 

وهي أن سر المعيشية يانات مسوح األتتعلق بب خطيرةمشكلة ثمة . والمسوحقابلة للمقارنة بين 
بعض بدو المسح. قد يفيها  وقت السنة التي يجرياعتماداً على غير دقيق،  عمار التالميذتسجيل أ

 ً  مسن المدرسة االبتدائية في حين أنهأنهم في  في العام الدراسيمتأخر في وقت  األطفال األصغر سنا
ً وأيضاً يمكن أن يبدو كذلك. وا ليس في م سن المدرسة الثانوية في حين أنهأنهم في  أطفال أكبر سنا

 في بداية العام الدراسي. ةاالبتدائيالمدرسة سن الواقع كانوا في 

 

الديمغرافية والصحية المسوح و عنقودي متعدد المؤشراتالمسح الومن بين المسوح الدولية، يوفر 
األساسية رفاه المؤشرات  اتاستبيانومسوح مستويات المعيشة  اتقياسات راسفي بعض األحيان دو

 .عن الذهاب إلى المدارسفي أفريقيا بيانات 

 

لضمان إمكانية المقارنة  ISCED97ينبغي تنظيم البيانات حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم 
 الدولية لمؤشرات الناتج.

 



استخدام ويكون . النسبة عند استخدام البيانات اإلدارية، تستخدم التقديرات السكانية في مقام
بين البيانات الوطنية  مصدر الفروقعند في المقام في أحيان كثيرة تقديرات السكانية المختلفة ال

ً تختلف تقديرات السكانية الدولية ذلك أن الوالدولية لهذا المؤشر،  تلك المتاحة على  عن عموما
 المستوى الوطني.

 

 التصنيف

 

وجود ، وذلك بسبب االلتحاقانات أهمية خاصة في تحليل بيلها االختالفات الريفية والحضرية 
وأنماط  للعمل األطفالالحاجة إلى وقت و وفرةاختالفات كبيرة في المرافق المدرسية والموارد المت

فة النظر في بيانات مصّن  من المهم أيضاً التي تؤثر على البنين والبنات بشكل مختلف.  التسرب
أكثر قد تبدو بين الجنسين ك أن الفروق ذلحسب الموقع الجغرافي والفئات االجتماعية والعرقية 

وخصوصاً السكان المهمشين على تحديد تصنيف أن يرّكز الوينبغي  في بعض الفئات. وضوحاً 
  أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية أو ينتمون إلى أقليات.

  

 ك.إلى ذل فة حسب الجنس والعمر والمنطقة ونوع المدرسة، ومامعظم البلدان بيانات مصّن يجمع 
ويُستقرأ التصنيف على ، لتحقينلمجموع المغبر أن بعض البلدان يمضي بجمع بيانات منتظمة فقط 

صانعي السياسات التصنيفات لهذه وتتيح الوطني من بيانات تجمع من عينة مدارس. المستوى 
على الرغم وبين الجنسين أكثر وضوحا.  الفروقتكون الفرعية حيث السكان  استهداف مجموعات

ً ن البيانات اإلدارية ال تمّي من أ تسمح ، قد لتحاق في المناطق الحضرية والريفيةبين اال ز عموما
 لمناطق الحضرية والريفية.بالنسبة لتصنيف البيانات المعيشية بمسوح األسر 

 

  المالحظات والمحدوديات

 

كن للمؤشر أن يمال على سبيل المثال، فبين الجنسين. وجهات التكافؤ ينبغي توخي الحذر في تفسير 
أمر المدارس (مشاركة الفتيات في عكس زيادات في ينسبة الن في تحديد ما إذا كان التحسّ في يساعد 

ً يالوهو ه). فيغير مرغوب أمر ( مشاركة الفتياننقص في أوجه ) أو فيهمرغوب  ما ع، كشف أيضا
العام  مستوىالما إذا كان دورات التعليم ذات الصلة، أو  ونلكمّ يالملتحقين بالمدارس هؤالء  إذا كان

 في التعليم منخفض أو عال. لمشاركةل

 



، ال –اً مثالياً تكافؤوهي تمثل  –1قيمة الوأخيرا، فإن الفرق بين قيمة مؤشر التكافؤ بين الجنسين و
 بعيد   مؤشر تكافؤ بين الجنسينيشير على سبيل المثال، فبالنسبة للفتيات والفتيان.  هنفس عني الشيءت

) المعدل اإلجمالي لإلناث، إلى أن قيمة العنصر النسائي للمؤشر (أي، التكافؤوحدة عن  0.5ــ0.5بــ 
يشير معدل لى النقيض من ذلك، وعذكور). لل المعدل اإلجماليهو نصف قيمة عنصر الذكور (أي، 

ً بــ  ثلثيهي لمؤشر لعن التكافؤ، إلى أن قيمة عنصر الذكور وحدة  0.5ــ 1.5 إجمالي بعيد أيضا
التكافؤ بين من حيث يبدو وجود نقص ما نصف). وبناء على ذلك، ال(ليس  عنصر اإلناثقيمة 

 .نقص بالنسبة للفتياتمن الجنسين بالنسبة للفتيان أكثر تطرفاً 

 

إيالء اهتمام خاص إلى تفسير البيانات المتعلقة بالتعليم العالي فقد تعكس نسبة ولذلك من المهم 
يدرس في الخارج أو ينضم إلى سوق العمل في  من الرجالناك عدد أكبر لصالح الفتيات واقع أن ه

 .وقت مبكر

 

 قضايا المساواة بين الجنسين

 

إلى  اإرسال أطفالهبشأن خيارات صعبة تكون فيها مواردها محدودة في حاالت تتخذ العائالت 
الفتيات ويحتمل أن تعاني . بالنسبة للفتيان والفتياتقيمة التعليم بشكل مختلف تنظر إلى المدارس. قد 

ً أكثر من الفتيان من محدودية فرص الحصول على التعليم، و في المناطق الريفية. ولكن خصوصا
يتساوى ، ةعاليبه على درجة وااللتحاق اإلجمالي حيث هناك تقبل واسع النطاق للتعليم األساسي 

وهذا . أو يفوقه في بعض األحيان المرحلتين االبتدائية والثانويةالفتيان في عدد عدد الفتيات مع 
 أكبر بين الجنسين.فروق شابه في التعليم العالي، ولكن مع تنمط مال

 

 لرصد العالمي واإلقليميلبيانات 

 

التي تقدمها االلتحاق سالسل زمنية لهذا المؤشر على أساس بيانات  معهد اليونسكو لإلحصاءينتج 
ً  هارسلتة من خالل استبيانات وزارات التعليم أو المكاتب اإلحصائية الوطني على و ،إلى البلدان سنويا

شعبة السكان التابعة إلدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية التي تصدرها تقديرات أساس ال
إلى الهيئات الدولية كل سنتين على أساس تعداد التقديرات وتقدمها شعبة السكان . وتنّقح واالجتماعية

ثة عن المواليد والوفيات والهجرة. وبناء على ذلك معلومات محدّ لى أساس علبلد أو لالسكان األخير 



تعميم رصد لوجهات قابلة للمقارنة لعل االزمنية لجته سلسلبتحديث  معهد اليونسكو لإلحصاءيقوم 
  التعليم االبتدائي.

 

دولية، لضمان إمكانية المقارنة الوسب مؤشر تكافؤ الجنسين لكل مستوى من مستويات التعليم. تيح
المحددة تلك  يسن المدرسة الرسمي لكل مستوى من مستويات التعليم هفإن مجموعات السكان في 

عالمي اللرصد لبيانات التصنيف الدولي الموحد. (راجع ما يتعلق بالتصنيف الدولي الموحد، في 
 ).1.2مؤشر لقليمي لاإلو

 

 سن المدرسةفي سكان مجموعات البين  االختالفاتالدولية بسبب عن األرقام بلد الرقام ختلف أتقد 
في االختالفات أو  ISCED97لدولي الموحد االتصنيف في وطنياً وتلك المحددة  المحددةوالمستويات 

التعليم على سبيل المثال،  ـــ نواع مختلفة من التعليماشتمال األرقام الوطنية ألمدى التغطية (وهو، 
أو رعاية على سبيل المثال، تعليم الكبار  ـــ مختلفة برامجأو أنواع المتخصص ـــ الخاص أو التعليم 

ً تقد ). الطفولة المبكرةوتعليم  الوطنية وتقديرات السكان بين بيانات اختالفات  كون هناك أيضا
 كمقاممعهد اليونسكو لإلحصاء  هاستخدميالتي و، تّعدها شعبة السكان في األمم المتحدةالسكان التي 

 .للمؤشرالنسبة 

 

نشرها معهد اليونسكو لإلحصاء يسب المتوسطات اإلقليمية والعالمية على أساس البيانات التي توتح
تنتج . وقابلة للنشرحيث ال توجد بيانات أفضل التقديرات الممكنة غير القابلة للنشر واستخدام 

عالي، على مستوى التعليم الو. أعداد السكان في سن المدرسة المالئم كمرجحاتالمعدالت باستخدام 
التي تلي مباشرة نهاية الجانب النظري للتعليم الثانوي كما خمس سنوات للالفئة العمرية هذه هي 

 .ISCED97يحدده التصنيف الدولي الموحد 

 

 

 2.3المؤشر 

 في القطاع غير الزراعي األجرحصة النساء من الوظائف المدفوعة 



 الهدف والغاية

  المرأة وتمكين نالجنسي بين المساواة تعزيز :3 الهدف

 والثانوي االبتدائي التعليم في الجنسين بين التفاوت إزالة :ألف 3 الغاية 
 في التعليم مراحل لجميع وبالنسبة ،2005 عام بحلول ذلك يكون أن ويفضل

 .2015 عام يتجاوز ال موعد

  المؤشر:

  الوصف وطريقة االحتساب

 الزراعي غير القطاع في ألجرا المدفوعة األعمال من النساء المؤشر هو حصة
 غير القطاع في األجر المدفوعة معبراً عنها كنسبة من مجموع األعمال

 الزراعي

  

  الزراعي = غير القطاع في األجر المدفوعة األعمال من النساء حصة

  الزراعي غير القطاع في األجر المدفوعة عدد النساء في األعمال 
  100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ص في األعمال   الزراعي غير القطاع في األجر المدفوعة مجموع عدد األشخا
  
  

  مثال:     
  6927=  الزراعي غير القطاع في األجر المدفوعة عدد النساء و الرجال في األعمال

   1417=  الزراعي غير القطاع في األجر المدفوعة نساء في األعمالعدد ال
  

  الزراعي =  غير القطاع في األجر المدفوعة األعمال من النساء حصة

 1417x   100 =20.5  
6927   

 

 التعاريف 

 خالل أو كانت لديهم وظيفة وعملوا معينة سن من كانوا فوق إلى العمالة تشير
 السكان بإحصاءات المتعلق القرار هم معّرفون في اكم( محددة مرجعية فترة

َ  النشطين  المؤتمر الذي اعتمده الناقصة، والعمالة والبطالة والعمالة اقتصاديا
 تشرين األول / أكتوبر العمالية، اإلحصاءات الثالث عشر لخبراء الدولي
1982( .  

  

تقاضون العاملين بأجر والعاملين الذين ي إلى األجر المدفوع العمليشير 
ص"الـ  أو رواتب،  يكافأ وعادة". األجر مدفوعة وظائف الذين هم في أشخا
أو أجر  المبيعات لهم عمولة من قد تدفع ورواتب، ولكن بأجور العاملون

 ذلك. إلى أغذية وسكن وتدريب وما من عينية مكافآت أو مدفوعات بالقطعة أو
ص وهؤالء مع العاملين ألنفسهم بالمقارنة  يؤدون عمالً مدفوع األجر األشخا



ص لحسابهم والعاملين العمل مع أرباب (أي  المنتجين تعاونيات وأعضاء الخا
  8).المساهمين والعاملين األسريين

 

 التعدين" الصناعة"وتشمل . والخدمات الصناعة الزراعي غير القطاعيشمل 
 ءوالكهربا والبناء التحويلية والصناعة) النفط إنتاج ذلك في بما( والمحاجر

 الدولي الصناعي في التصنيف 5–2بما يتوافق مع األقسام  والمياه، والغاز
في  C–Fالتبويب  ومع فئات 9) ،2االقتصادية (التنقيح  األنشطة لجميع الموحد

 10) ،3االقتصادية (التنقيح  األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف
 لجميع الموحد الدولي يالصناع في التصنيف B–Fالتبويب  وأخيراً مع فئات

البيع بالجملة  تجارة" الخدمات"وتشمل  11)،4االقتصادية (التنقيح  األنشطة
والتمويل  واالتصاالت والتخزين والنقل والفنادق والمطاعم والبيع بالتجزئة

 األعمال والخدمات المجتمعية واالجتماعية رجال والتأمين والعقارات وخدمات
 الموحد الدولي الصناعي في التصنيف 9–6ألقسام بما يتوافق مع ا والشخصية،

 في التصنيف G–Qوفئات التبويب  )،2االقتصادية (التنقيح  األنشطة لجميع
مع  وأخيراً  )،3االقتصادية (التنقيح  األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي

 األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف في G–Uفئات التبويب 
  ).4(التنقيح  االقتصادية

 البيانات وجمع المصادر

ً  مصدراً  العاملة القوى في حين تشّكل مسوح ً  يمكن للمعلومات، رئيسيا  أيضا
 السكان أخرى تشمل تعدادات مصادر البيانات من على بعض الحصول

األسر المعيشية ومسوح المنشآت  مسوح من غيرها أو العاملة ومسوح القوى
 من عدد من هذه نتائج القائمة على الرسمية راتوالتقدي اإلدارية والسجالت

 قياسها ووحدات من حيث تغطيتها ونطاقها وتختلف المصادر .المصادر
 الجودة حيث ومحدوديات من مزايا مصدر ولكل. البيانات في جمع وأساليبها

 مصادر من النتائج بين الجمع ويمكن التي ينتجها. المعلومات والتكلفة ونوع
 المرجعية والفترة والتغطية والتعاريف تكون المفاهيم أن شريطة مختلفة،

  .وغيرها متسقة والتصنيفات
 

 العمل عن والعاطلين للعاملين مشترك إجراء قياس العاملة القوى مسوحتتيح 
 ما، بلد في السكان عملياً جميع لتغطي تصمم أن يمكن. اقتصاديا النشطين وغير

                                                             
وجرى  1958عام  المتحدة ألممل اإلحصائية اللجنةالذي وافقت عليه  العمالةحالة ل الدولي لتصنيفتعّرف حاالت العمالة المختلفة تبعاً ل 8

  ، متاح على: 1993عام  العمالية اإلحصاءات لخبراءالخامس عشر  الدولي مؤتمرتنقيحه في ال
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/icse.pdf   

9http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=8&Lg=1  
102&Lg=1http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=  
11http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27  



 فئات وجميع االقتصاد اعاتقط وجميع االقتصادي النشاط فروع وجميع
 تقديم في فريدة ميزة المعيشية القائمة على األسر هذه المسوح وتعطي. العمال

  .القوى العاملة وهيكلها مجموع عن معلومات
 

 عشر تجري في كثير من األحيان كلالسكان، التي  تعدادات تحدد عادة،
ً  النشطين السكان سنوات،  العاملين تضم التي ،"القوى العاملة(" اقتصاديا

 وتوفر هذه. وحالة العمالة االقتصادي النشاط وفرع) العمل عن والعاطلين
 مزيد إلى حاجة هناك العاملة، لكن القوى لتحليل عنه غنى ال معياراً  البيانات

  .والوجهات الراهنة المستويات لقياس األسر المعيشية المتكررة مسوح من
 

 مسوح من أخرى أنواع من عمالةعن ال النظر في استخدام معلومات ويمكن
والصحية  والمسوح الديمغرافية واالستهالك الدخل كمسوح األسر المعيشية

  .المؤشرات ةمتعددال ةعنقوديوالمسوح ال ومقاييس مستويات المعيشة للسكان
 

 العمالة عن بيانات على الحصول في فمفيدة تعدادات ومسوح المنشآتأما 
ً . عاتوالصنا العمال من محددة لفئات أكثر  بدقة ربط بيانات العمالة وتتيح أيضا

 دقة أكثر وهي. والوظيفة والصناعة بالبيانات المتعلقة بالعائدات والمهارات
  .والمحتوى من حيث التغطية محدودية أكثر قد تكون لكنها تكلفة، وأقل

 
. االجتماعي التأمين وسجالت مسوح المشاريع أخرى محتملة وتشمل مصادر

 العمل، سوق قطاعات مختلف دراسة في مفيدة تكون أن البيانات لهذه ويمكن
 .ككل عن حالة القوى العاملة جداً  محدودة غير صورة توفر أن ال يمكن لكنها

 
 :مختلفة مصادر من البيانات إمكان مقارنة

 مسوح القوى السكان تعدادات المثال، سبيل على( بيانات تتوفر مصادر قد
 والتقديرات اإلدارية ة ومسوح المنشآت والسجالتاألسر المعيشي/  العاملة

 للنقاط أو زمنية مختلفة لنقاط) مصادر عدة من نتائج إلى تستند التي الرسمية
ً  للمقارنة قابلة المتباينة ما تكون هذه المصادر نادراً  ولكن. الزمنية نفسها  تماما

 بقدر نتائجال في النظر وتعاريفها، وينبغي وتغطيتها العينات طرقها ألخذ في
 من عدد وهناك. الوجهات مع مرور الوقت مقارنة محاولة في العناية من كبير

التي تم الحصول عليها  التي قد ال تجعل باإلمكان الجمع بين البيانات األسباب
 :مختلفة بسهولة مصادر من
 

 أنواع ويوفر خصائصه مصدر لكل - والجغرافية التغطية السكانية •



 العاملة القوى ومسوح السكان تغطي تعدادات قدو. البيانات من معينة
ومن المحتمل أال تغطي . الصلة ذات السكان جميع الرسمية والتقديرات

 أرباب سوى اإلدارية للمنشآت والسجالت االستقصائية الدراسات نتائج
ص القطاع عمل ً في والقطاع العام، الكبير الخا  البلدان وخصوصا

 مر على والتغطية القياس يختلف قد المصدر، على واعتمادا. النامية
 .الزمن

  
 األسر المعيشية حددت النطاق ومسوح العاملة القوى تكون مسوح وقد 

 أو الكبرى المدن على قد تكون مقتصرة المثال، سبيل على( الجغرافي
 بعض األخرى المحددات الجغرافية تشمل وقد). الحضرية المناطق
يجري في المسوح استبعاد  قدو. النزاعات ومناطق النائية المناطق

 سناً توجد بينها مستويات عمالة أكبر أو أصغر عمرية لسكان من فئات
ً الذين والمهاجرين المسلحة القوات كأفراد كبيرة، يعملون في  مؤقتا

 .األصليين الخارج والسكان
 

 قد واضحة، دولية معايير وجود من بالرغم -  المفاهيمي االختالف •
لحالة العمالة،  مختلفة المسوح المختلفة تعاريف في البلدان تستخدم
 المسلحة وأفراد القوات والطالب الوقت بعض للعاملين بالنسبة وخاصة

الوطنية ال  اإلحصائية كما أن المكاتب. والعاملين األسريين المساهمين
 حتى عندما تستخدم تصنيفات متسقة، أو تعاريف بالضرورة تستخدم

 .الدولية العمل يمية التي تصدرها منظمةالمفاه الخطوط التوجيهية
  

 تفصيل وتصنيف البيانات: 

 المناطق الجغرافية،: التصنيفات التالية باستخدام هذا المؤشر تحليل يمكن
 .اإلثنية المجموعات الدخل، العمرية، الفئات الريفية،/  الحضرية

 إلى ضافةباإل للبلدان، فيمكن. العينة تصميم على وستختلف التصنيفات اعتماداً 
 ساعات الصناعة، فروع: حسب تبويب البيانات التحليل، وألغراض ذلك

  .العمل وقت صغار، ترتيبات أطفال وجود العمل،
 

 التقدم على رصد أن تساعد صانعي السياسات البيانات لتصنيفات وينبغي
 وعلى تنفيذ للمرأة، والمنتج العمل الالئق تعزز تمكينية وتهيئة بيئة المحرز،

 .بشكل محدد موجهة وبرامج اتسياس
 

    



 األساس المنطقي 

ص حصول المرأة مدى هذا المؤشر يقيس مدفوع  عمل على المساواة في فر
 اقتصادية تغيرات من بها يتصل وما التنمية تنامي مستويات ومع. األجر

 غير القطاعات إلى الزراعي القطاع من االنتقال إلى يميل اإلنتاج هيكلية،
مدفوعة األجر  االنتقال إلى وظائف هذا إلى يؤدي الوقت نفسه، يوف. الزراعية

قطاعي صناعة  ظهور مع ترافق الوظائف، من أخرى أنواع عن بعيداً 
 المرأة حصول وخدمات يقومان على التمويل. ومن هنا، يمكن أن يعكس مدى

 دخل النقدي واستفادتها من االقتصاد في مدى اندماجها مدفوع األجر عمل على
ً ونقدي إلى حد كبير. ويتوقعأكث  إيجابي تأثير بدوره أن يكون لهذا ر انتظاما

األسرة المعيشية وعلى نمائها  على ذاتها في واعتمادها استقاللية المرأة على
  .القرار وامتالكها سلطة اتخاذ الشخصي

 
 قطاعي في المرأة أمام العمل انفتاح أسواق درجة إلى أيضا هذا المؤشر ويشير

ص ال فحسب على تكافؤ يؤثر ما والخدمات، الصناعة  بالنسبة للمرأة، العمل فر
 وقدرة العمل سوق مرونة خالل من االقتصادية على الكفاءة أيضا ولكن

  .الزمن مر على التغيرات مع التكيف على االقتصاد
 
تحتسب للمرأة  أي( المائة في 100 إلى المائة في 0 من هذا المؤشر يتراوح قد

ويعطي وجود ). الزراعية غير القطاعات األجر في المدفوعة جميع األعمال
 50 قيمة المؤشر الزراعية غير القطاعات في والرجال النساء من متساو عدد
  .المائة في
 

 مدفوع األجر، العمل في للمرأة مثلى حصة توجد ال أنه على يجدر التأكيد
 سوق مؤشرات مع بالتزامن المؤشر وتطور لمستوى أكمل تقييم إجراء وينبغي

 مجموع في حصة النساء تؤخذ أن ينبغي المؤشر، تفسير وعند. العمل األخرى
ً  النشطين والسكان والبطالة العمالة  كانت إذا ما الحسبان لتقييم في اقتصاديا
 المهم ومن. الزراعية مدفوعة األجر العمالة غير في تمثيالً  أكثر أو أقل المرأة
 من ألن حالة العمالة، حسب العمالة عن المعلومات في ينظر أن أيضا

غير مدفوع األجر لدى األسرة يحتمل أن  في العمل تمثيل النساء أن المعروف
 التي العمل سوق في وضع المرأة عن اإلضافية وتشمل المعلومات. يكون أكبر

وحصول  األجور في والفوارق األجور ومستوى التعليم مستوى تحليلها ينبغي
  الضمان االجتماعي.على  والرجال النساء

  
. مع مرور الوقت األجر مدفوع العمل في النساء كما ينبغي أيضاً تحليل حصة

مدفوعة  حصلن على وظائف قد النساء من مزيداً  أن المؤشر في وتعني الزيادة
. الفقر من الحد على إيجابي لذلك تأثير وفي كثير من األحيان يكون األجر،



ص ويشّكل خلق  المرأة لتمكين رئيسية استراتيجية للنساء ومنتج الئق عمل فر
 .وأسرها من الناحية االقتصادية

  
 المدفوعة أو اآلخذة باالنخفاض في األعمال أما حصص النساء المنخفضة

ص لزيادة سياسات األجر فتستدعي وضع ناحية الحصول  من المرأة، عمل فر
 لسوق لعلى الوظائف وجودتها على حد سواء. وهناك حاجة إلى إجراء تحلي

 إلثراء وضع المزيد من سياسات المعلومات ذلك من وإلى غير اإلضافي العمل
في  االختالفات على القضاء إلى العمالة أن تهدف سياسات وينبغي. العمل سوق

 التي النُهج خالل وذلك من الجنسين، بين الناتجة عن التمييز األجور المتبقية
 والتعليم الوظيفي والقطاعي التي تشمل الفصل الكامنة، األسباب تعالج

 .دفع األجور وأنظمة الوظائف وتصنيف والتدريب
  

 مالحظات ومحدوديات

 جودة عمالة كامل بشكل يعكس ال أنه هي المؤشر لهذا المحدودية الرئيسية
ال  النامية، البلدان من كثير ففي. االقتصادية لهذه العمالة الفوائد وخاصة المرأة،

 مجموع من صغير غير جزء الزراعية غير ة األجرالمدفوع تمثل العمالة
. المرأة في وضع النظر في محدودة سوى قيمة ولذا ليس لهذا المؤشر العمالة،
 معلومات جانب إلى المؤشر في النظر ينبغي المحدودية، هذه على وللتغلب
 أو أقل المرأة كانت إذا ما لتقدير العمالة مجموع في المرأة حصة عن إضافية

 النامية البلدان وفي. الزراعية األجر غير المدفوعة في األعمال مثيالً ت أكثر
 إلى حاجة هناك األجر، مدفوع غير/  أو الزراعة إما في معظم العمالة حيث

مستواهن في  من مثل العمل، سوق في المرأة وضع لتقييم إضافية مؤشرات
 والرجال ساءاستفادة الن ومدى األجور في والفوارق األجور ومستوى التعليم

  .االجتماعية والبرامج العمل تشريعات من
  

 جودة مختلف أنواع في اختالفات أية ال يكشف المؤشر ذلك، على عالوة
 الدخل أو ظروف من حيث الزراعي غير القطاع األجر في المدفوعة األعمال

 .االجتماعية أو القانونية الحماية توفير أو العمل
 

 قضايا النوع االجتماعي 

 األجر هي المدفوعة األعمال الزراعي، القطاع وخارج النامية لبلدانا في
ً في المناطق الحضرية المتوسطة موجودة لدى الطبقة  أما خارج. وأساسا

فإنها  األجر محدودة، المدفوعة الزراعية غير حيث العمالة الحضرية، المناطق
 ظائفأحيان أكثر و متاحة للرجال، الذين يشغلون في تكون على األرجح



 وبقيمة آمنة بينما تشغل النساء وظائف هامشية وغير منتظمة وبمكافآت أفضل،
أو أنهن يعملن بشكل غير دائم أو لبعض الوقت أو  كعامالت منزليات أقل،

 .بشكل مؤقت

 غير األجر المدفوعة في األعمال النساء تصبح حصة ومع تطور االقتصادات،
 في النساء نسبة ارتفاع ويؤدي. رةاألهمية في أحيان كثي متزايدة الزراعية

 التحول هذا لكن،. ورفاههن االقتصادي أمنهن إلى تحسين األجر المدفوع العمل
  .والنساء الرجال بين العمل ظروف في يغطي الفروق وال تلقائياً، ليس

بيانات الرصد العالمي 
  واإلقليمي

 الرصد عن ناتجنيف بيا في الدولية العمل تصدر دائرة اإلحصاءات في منظمة
 .المؤشر لهذا واإلقليمي العالمي

 األجر، مصنفة والعمالة المدفوعة العمالة مجموع عن شاملة تجمع إحصاءات
ً  االقتصادي وفرع النشاط نوع الجنس حسب  من والوظيفة وحالة العمالة، سنويا
ويتم . الوطنية الهيئات اإلحصائية إلى مباشرة يرسل متخصص استبيان خالل

ً من المنشورات لى اإلحصاءاتالحصول ع  ومواقع الوطنية اإلحصائية أيضا
 .اإلنترنت شبكة على

 العمالة دائرة إحصاءات بيانات قاعدة في اإلنترنت على اإلحصاءات هذه تنشر
 /http://laborsta.ilo.orgالدولية  العمل لمنظمة التابعة

ً وتعمم  الدولية العمل لمنظمة التابعة العمالة وتجمع دائرة إحصاءات أيضا
 العمل منظمة( الوطنية ذات الصلة عن الممارسات المنهجية المعلومات

 )./http://laborsta.ilo.org" والوسائل المصادر" الدولية،

  والعالمية اإلقليمية التقديرات
لمؤشر المستوى  كمتوسطات مرجحة واإلقليمية العالمية التقديرات تحتسب

 السكان مجموع من بلد كل حصة رجحة معتتوافق األوزان الم القطري بحيث
ً  النشطين السنة  في العالم/  المنطقة في الزراعي غير القطاع في اقتصاديا
ً  النشطين السكان عدد إجمالي ويقدر 1990.12 القياسية  القطاع في اقتصاديا

 التي البلدان المفهوم نفسه في أساس على العالم/  المنطقة في الزراعي غير
 النشطين السكان وبما أن تقديرات. المنّسب) المقاس أو( المؤشريتوفر لها هذا 

 ً أساساً ( ومنطقة بلداً  20 متوفرة لنحو غير الزراعي غير القطاع في اقتصاديا
أوزانها المرجحة  تقدر ،)30,000عن  التي يقل عدد سكانها الصغيرة الجزر

 .زراعيةال غير القطاعات في نشطين السكان مجموع ثلث حوالي أن بافتراض
  :هي والعالمي المستويين اإلقليمي على المؤشر لتقدير المستخدمة المعادلة
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 السكان مجموع في iلحصة البلد  مؤشر wi و iمؤشر للبلد  Iiحيث أن 

ً  النشيطين  .العالم في الزراعي غير القطاع في اقتصاديا
 

 وتجميع البيانات المفقودة معالجة القيم

 مساعد يمكن استخدامه كمؤشر وال يوجد متغير طرية،ق ال تتوفر بيانات حيث
والعالمية  اإلقليمية التقديرات إلنتاج المنسوبة القيم وتستخدم. تنّسب القيم بديل،

 .مناسبا الوطني المستوى على للرصد يكون استخدامها فقط، وقد ال
 

 متعددة نمذجة واختبرت تقنيات طورت المؤشر المفقودة، لتنسيب قّيم
 النموذج اختير وقد). ومنوعات عليها أساسية نماذج 5( مختلفة اتالمستوي
 كما التنبئية، لقوته وكذلك الموجودة دقة مطابقته للبيانات أساس على المعتمد

. "jack-knifeنايف  اإلحصائي المعروف بـ "جاك تتبينان من خالل اإلجراء
 اعتباره في وهو يأخذ منطقة، لكل منفصل بشكل وقد جرت مواءمة النموذج

 المفقودة ويجري توقع القيم. بينها وفيما البلدان التغير مع مرور الوقت داخل
 عن البلد قيم ذلك النحراف ممثلة معين لبلد المتوفرة البيانات أن افتراض على

  .المنطقة بكاملها في العينة أساس على يقدّر الذي الزمن متوسط الوجهة عبر
  

 والعالمية لوطنيةتباين البيانات بين المصادر ا
 تحدث قد األشكال، من شكل ال تغيّر بأي الوطنية أن البيانات من الرغم على

 :تباينات نتيجة استخدام
 مختلفة؛ مصادر -
 المصدر نفسه؛ من مختلفة سالسل -
 ؛)نفسه المصدر في( مع مرور الوقت والتصنيفات التعاريف في تغييرات -
 معينة؛ لسنة الوطنية ال تتوفر البيانات عندما تقديرات -
 .أستنباط -
 

 بين المصادر الوطنية لتباين البيانات رئيسي مصدر للبلد بيانات وجود وعدم
 .والعالمية



 
ذلك غير  األجر أو أنها بخالف المدفوعة ال توجد بيانات عن األعمال حيث

 مجموع األجر أو المدفوعة األعمال مجموع(بديلة  سلسلة استخدمت متوفرة،
القطاع  األجر في المدفوعة األعمال من بدالً  القطاع غير الزراعي في العمالة

 األعمال مجموع في حصة النساء أن افتراض ذلك إلى ويستند). غير الزراعي
القطاع غير  األجر في المدفوعة األعمال عن كثيراً  تختلف األجر ال المدفوعة
 هناك أن بلدانال من مختار عدد على أجري للحساسية ويظهر تحليل. الزراعي

 .البديل المساعد والمتغير المؤشر بين قوية عالقة
 

 أن يفترض لسنوات أخرى، وليس لبعض السنوات للمؤشر قيم للبلد كانت إذا
 للسنوات القيم وتقدر. طبيعية غير ليست المفقودة السنوات في المؤشر قيمة

ً من سلسلة في التغيرات أساس على المفقودة /  آخر رمصد متالزمة إحصائيا
 .سلسلة أخرى

 
 المصدر نفسه، من متعددة سالسل أو متعددة مصادر من تتوفر بيانات وحيث

 اتساق المثال، سبيل على المعايير، من عدد األنسب منها على اختيار يسند
 وتوفر وجودة البيانات، الدولية، المعايير مع والتصنيفات والتعاريف المفاهيم

 .الخ مع مرور الوقت، المصدر/  لبياناتا وتوافر المنهجية، المعلومات
 

ً  تباينات توجد وقد  من وبالرغم. المختلفة والتصنيفات التعاريف بسبب أيضا
 تعاريف البلدان تستخدم قد الصلة، ذات واضحة للمفاهيم دولية معايير وجود

وأفراد  والطالب الوقت بعض للعاملين بالنسبة لحالة العمالة، وخاصة مختلفة
 اإلحصائية كما أن المكاتب. والعاملين األسريين المساهمين سلحةالم القوات

 حتى عندما تستخدم تصنيفات متسقة، أو تعاريف بالضرورة الوطنية ال تستخدم
كذلك قد  .الدولية العمل المفاهيمية التي تصدرها منظمة الخطوط التوجيهية

 البيانات، تعديل من مع مرور الوقت. وبدالً  والسكانية الجغرافية تختلف التغطية
أو  مالحظات تحدد المصدر في يشار إلى كافة أوجه الخروج عن المعايير

 .التغطية في االنحرافات أو التغييرات

  

  
  



 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية 3.3

  

  الهدف والغاية 

  

 : تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة3الهدف 

: إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول 3 الغاية
  2015، و إزالته في كل مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 2005عام 

  

 التعريف

 

تشغله النساء األعضاء  الذي المقاعد  نسبة المقاعد التي تشغلها نساء في البرلمانات الوطنية هو عدد
عنها كنسبة مئوية من جميع  برلمانات الوطنية، معبراً مجالس النواب في الأو المجالس األحادية ي ف

 .شغولةالمقاعد الم

 

 المفاهيم

ً وبرلمانية، الواليات الإلى عدد  المقاعدتشير  عادة يربح عدد أعضاء البرلمان. ب المعروف أيضا
من خالل الترشيح والتعيين مقاعد اً أن تُمأل الأيضمقاعد أفراد في انتخابات برلمانية عامة. ويمكن ال

  ات الفرعية.واالنتخابواالنتخاب غير المباشر وتناوب األعضاء 

 

 االحتسابطريقة 

ً عدد إجمالي كحتسب المؤشر ي المشغولة مقاعد للعلى العدد الكلي  المقاعد التي تشغله نساء مقسوما
ً في   .100في  البرلمان مضروبا

 

  

  



 والتفسيراألساس المنطقي 

 

صنع القرار مركز في الوصول إلى ية للرجل لمرأة مساوفيها اكون تدرجة التي اليقيس المؤشر 
فرص المرأة في الحياة انب رئيسي من جوانب البرلماني. مشاركة المرأة في البرلمانات هو ج

مجالس جال في لنساء والرل يمتساوال يعطي العددتمكين المرأة. ترتبط بالسياسية والعامة، وبالتالي 
 في المائة. 50 تبلغقيمة مؤشر النواب 

 

جداول األعمال جديدة على تسليط الضوء على شواغل جود أقوى للمرأة في البرلمان يتيح و
. هماوتنفيذالقوانين والسياسات  من خالل اعتمادموضع الممارسة أولويات جديدة وضع السياسية و

أساسي للديمقراطية والمساواة بين الجنسين، ويسهم شرط ومصالحها إدراج وجهات نظر المرأة إن 
التجارب المختلفة للرجال والنساء على بأن تؤثر ل مثّ مُ برلمان . كما يسمح ةالرشيد ةكموفي الح
 االجتماعي والسياسي واالقتصادي. المجتمعات مستقبل

 

دولي قد دعم مؤشر على مر الزمن. على الرغم من أن المجتمع الالقد تم تعقب التغييرات في ل
التحسن في وصول المرأة إالّ أن صنع القرار السياسي لعدة عقود، هياكل ز مشاركة المرأة في وعزّ 

ً بطكان إلى البرلمان  في المرأة مساهمة خاصة لزيادة سياساتية . وقد أدى هذا إلى إدخال تدابير يئا
تمثيل أكبر للمرأة  دت تدابير خاصةالبلدان التي اعتموعموماً، لدى المقاعد البرلمانية في عدة بلدان. 

  .تدابير خاصةالتي لم تتخذ لبلدان ل مافي البرلمان م

  

 مصادر وجمع البيانات

 

تدبير الوطنية وهيئات  لبرلماناتلدارية اإلسجالت الالبيانات لحساب هذا المؤشر في تتوفر 
 االنتخابات.

 

ريعية وطنية، وبالتالي ال تشمل هيئة تشفيها المعلومات في جميع البلدان التي توجد تتوفر 
 لفترة غير محددة. تقأو عّل حلُّت البرلمانات التي 

 



 البيانات  تفصيل

 

ونوع  الفرعية لتحليل حسب المنطقة الجغرافية والمنطقةغرض االمؤشر لتفصيل بيانات ويمكن 
ء المقاعد برلمانية أو رئاسية)، وطريقة ملذات مجلس أحادي أو مجلس نواب والسلطة التشريعية (

 ) واستخدام تدابير خاصة.، تعيينغير مباشر، انتخاب مباشرانتخاب (

 

 مالحظات ومحدوديات

 

ستبدال االكون هناك صعوبات في الحصول على معلومات عن نتائج االنتخابات الفرعية وتيمكن أن 
. هاتعقب من الصعب أكثرو اً مؤقتة خاصةأحداثتشكل بسبب الوفاة أو االستقالة. هذه التغييرات 

ً و  البرلمان. مجلس األعيان فيمئوية في هن النسبالنساء وأرقام  يستبعد هذا المؤشر أيضا

 

واإلشراف على الحكومة وتمثيل تفاوت قدرة البرلمانيات في المشاركة في سّن التشريعات تأن يمكن 
ألن محدوداً ر كون هذا المؤشيالمرأة في صنع القرار السياسي، قد نفوذ من حيث قياس والناخبين. 

قد معوقات مختلفة: تبرز قد والبرلمانية. ن واليتهفي تنفيذ عقبات العديد من النساء اليزلن يواجهن 
دافعن عنها قد تختلف التي يالجنسانية أو أن السياسات  ندعم من أقرانهعلى برلمانيات ال تحصل 

 مع سياسات األحزاب السياسية التي يمثلنها.

 

المرأة التعبير عن شواغل دنى، بالحد األالبرلمان، يسر تزايد حضور المرأة في مهمة وياألرقام لكن 
إلى باالعتبار دور البرلمانيات ينبغي أن يؤخذ في البرلمان. المساواة بين الجنسين ر ديناميات يوتغي

 بالعالقة مع اآللية الوطنيةو ؛نب دور الجهات الفاعلة الحكومية األخرى مثل السلطة التنفيذيةاج
 النسائية في المجتمع المدني.مجموعات والللمساواة بين الجنسين 

 

 قضايا المساواة بين الجنسين

 

يؤدي و ديمقراطية أقوى وأكثر تمثيالً في تحقيق إشراك المرأة في تحديد األولويات السياسية يساهم 
إّال اء األعضاء، ات من حيث عدد النسيالبرلمانتتفاوت بينما وللمواطنين. إلى نتائج أفضل بالنسبة 



على النساء منافع ات جنسانية أكثر تعود بسياسبروز سفر عن أمن الواضح أن جهود المرأة قد أن 
أكثر المروجين المتحمسين  هن البرلمانيات على األرجح أن . التي يعشن فيها المجتمعاتوعلى 

المساواة بين الجنسين. قضايا لتشمل األولويات السياسية وقد أعدن تحديد المدافعين عن المرأة و
فهم أفضل لكيفية إقامة شراكة بين لتحقيق هناك حاجة فعلى النساء ينحصر ولكن هذا الدور ال 

 دعم قضايا المساواة بين الجنسين.أن يقوموا بدور أكبر في وكيف يمكن للرجال نساء وال الالرج

 

 بيانات عن الرصد العالمي واإلقليمي

 

 ني الدولي بيانات عن الرصد العالمي واإلقليمي لهذا المؤشر.االتحاد البرلماتقدم أمانة 

 

رسل استبيان من االتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات ي، للبرلمان بعد كل انتخابات عامة أو تجديد
قدم أي رد، تستخدم وسائل أخرى للحصول على لم ي. إذا وفرةللحصول على أحدث البيانات المت

ويتم اإلنترنت. على أو البحث البرلمانية االنتخابات، ومواقع الويب  تدبيرمثل هيئة من المعلومات، 
 .بانتظام البرلمانمع مصادر أخرى التي تجمع من ضافية اإلمعلومات التحقق من ال

 

ألعضاء على العدد لنساء اوتحسب المتوسطات اإلقليمية والعالمية من خالل تقسيم العدد الكلي ل
 البرلمانات الوطنية. كافةفي كل منطقة أو في أحادي أو مجلس النواب  في مجلسالكلي للمقاعد في 

 

 اتبرلمانآخذاً في االعتبار فقط المجلس األحادي في الحتسب هذا المؤشر يللمقارنات الدولية، 
ثنائية المجلس في البرلمانات أحادية المجلس (ذات المجلس التشريعي الواحد) أو مجلس النواب 

ثنائية المجلس (ذات في البرلمانات المؤشر مجلس األعيان غطي وال ي. ين)تشريع مجلسين(ذات 
 :هذه المعلومات متاحة على الموقع اإللكتروني لالتحاد البرلماني الدوليتشريعين)، و مجلسين

e/classif.htm-http://www.ipu.org/wmn.  
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 : تخفيض معدل وفيات األطفال4الهدف 
 1990أ: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين  4الغاية 

 2015و
  

 الخامسة سن : معدل وفيات األطفال دون 1.4المؤشر 
 
  
 التعريف وطريقة االحتساب 
 

 التعريف

  
حتمال اإلحصائي أن يموت طفل ولد في االهو  )U5MR( معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

 .سنة محددة قبل أن يبلغ سن الخامسة طبقاً لمعدالت الوفيات الحالية حسب األعمار
 

 .والدة حية 1000يعبّر عن هذا المؤشر كعدد الوفيات لكل 
 

 المفاهيم

  
دة الحمل إذا كان هي الخروج الكامل للوليد أو استخراجه من أمه بصرف النظر عن م الوالدة الحية

بعد انفصاله يتنفس أو يُظهر أية أدلة أخرى على الحياة، من مثل ضربات القلب أو خفقات الحبل 
السري أو حركة محددة للعضالت اإلرادية، سواء قطع الحبل السري أم لم يقطع أو كانت المشيمة 

 .متصلة أم ال. وتعتبر كل والدة كهذه والدة حية
 

 طريقة االحتساب

  
) في سنة تقويمية U5MRب المؤشر على أنه يساوي عدد وفيات األطفال دون سن الخامسة (يحتس

 .1000مقسوماً على عدد الوالدات الحّية في نفس السنة مضروباً بـ 
 

 :معادلة احتساب هذا المؤشر هي
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هو عدد  D (0-4, n) ؛nة هو معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة للسنة التقويمي U5MRحيث 
هو عدد  B (n) ؛ وnوالذين توفوا خالل السنة  n خالل السنة 4-0األطفال الذين تبلغ أعمارهم 

 .nالوالدات الحّية خالل السنة 
 

هناك طريقتان الحتساب معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: الطريقة المباشرة والطريقة غير 
رة تاريخ ميالد كل طفل وحالة البقاء على قيد الحياة وتاريخ الوفاة المباشرة. تتطلب الطريقة المباش

أو العمر عند الوفاة. وعادة توجد هذه المعلومات في نظم تسجيل اإلحصاءات الحيوية ومسوح 
األسر المعيشية التي تجمع تواريخ ميالد كاملة، مثل المسوح الديمغرافية والصحية. ويُسّجل التاريخ 

تواريخ الميالد، إن وجدت، وتواريخ وفيات جميع األطفال المولودين لكل امرأة الكامل للوالدات 
أجريت معها مقابلة. ولتقدير معدل وفيات األطفال من خالل الطريقة المباشرة، تؤخذ البيانات من 
التواريخ الكاملة للوالدات ويقّدر جدول الحياة. وتحتسب هذه الطريقة احتمال الوفاة قبل سن الخامسة 

 ، إلخ.).9- 5و 4- 0ألطفال الذين ولدوا أحياء خالل فترات خمس سنوات قبل إجراء المسح (ل
 

أما الطريقة غير المباشرة فتتطلب معلومات أقل تفصيالً، وهي متوفرة في تعدادات السكان 
والمسوح العامة ومسوح األسر المعيشية التي تجمع تواريخ والدات غير مكتملة مثل المسوح 

تتكون هذه المعلومات من العدد اإلجمالي لألطفال الذين يولدون لكل  لمتعددة المؤشرات.والعنقودية ا
امرأة، وعدد الذين يبقون على قيد الحياة وعمر المرأة (أو عدد السنوات منذ والدتها األولى). 

، الذي يحّول نسبة األطفال الذين أبلغ عن Brassوتستخدم الطريقة غير المباشر أسلوب براس 
إلى  49-45و... و 24 -20و 19-15اتهم وولدوا في أي وقت مضى لنساء في الفئات العمرية وف

أن عمر األم يمكن  Brassتقديرات احتمال الوفاة قبل بلوغ أعمار معينة. ويفترض أسلوب براس 
أن يستخدم نيابة عن عمر أطفالها، وبالتالي نيابة عن مدة الوقت التي كان األطفال فيها معرضين 

 .طر الوفاةلخ
 

وعلى الرغم من أن الطريقة غير المباشرة تتطلب الحد األدنى من جهود جمع بيانات، إالّ أنها 
تتضمن استخدام نماذج جداول الحياة لتعديل البيانات لتتناسب مع نمط عمر الوفيات في السكان 

ياة عامة. غير أن العثور على جدول حياة نموذجي مناسب أمر صعب، ذلك أن جداول الح
التي تستخدم عادة، مشتقة إلى حد كبير و ،Demenyوديمني  Coaleالنموذجية التي وضعها كول 

 .من التجربة األوروبية
 

 األساس المنطقي والتفسير
 

هذا المؤشر مفيد ألنه يتعلق مباشرة بهدف إنمائي لأللفية هو خفض معدل وفيات األطفال دون سن 
كس الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي يعيش فيها الخامسة بمقدار الثلثين. كما أنه يع

األطفال (وغيرهم في المجتمع)، بما في ذلك نوعية الرعاية الصحية. وكثيراً ما ال تكون البيانات 
عن وقوع األمراض وانتشارها (ُمعدَّل الَمراَضة) متوفرة، ولذا تستخدم في كثير من األحيان 



سكان المعرضين للخطر. ويساعد هذا المؤشر على تحديد مثل هذه معدالت الوفيات لتحديد ال
المجموعات السكانية، ففي حاالت ارتفاع معدل الوفيات، تحدث نسبة كبيرة من مجموع الوفيات قبل 

في المائة من  90سن الخامسة. وفي الواقع، يلتقط معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة أكثر من 
 .عاما 18ألطفال الذين تقل أعمارهم عن الوفيات في العالم بين ا

 
إن خفض وفيات األطفال هدف تنمية مدعوم بقوة وعالميا. ولكن على الرغم من التقدم الكبير، ال 
تزال هناك فجوة كبيرة في مخاطر الوفاة قبل سن الخامسة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. 

وفيات لكل ألف والدة  7الوفيات دون سن الخامسة ، كان معدل 2010فعلى سبيل المثال، في عام 
لكل ألف في المناطق النامية. والفجوة بين المناطق المتقدمة والنامية  63حية في المناطق المتقدمة و

أكبر بالمعايير النسبية في معدالت الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة مما في أعمار البالغين. 
ً لدى  وتتأثر معدالت الوفيات دون سن الخامسة بالفقر؛ وبمستويات التعليم المنخفضة، خصوصا

األمهات؛ وبتوفر الخدمات الصحية وجودتها وسهولة الحصول عليها؛ وبالمخاطر البيئية، بما في 
 .ذلك الحصول على المياه اآلمنة والصرف الصحي؛ وبالتغذية

 
 مصادر البيانات وجمعها 

 
تسجيل البيانات الحيوية وتعدادات السكانية الوطنية ومسوح تشمل المصادر المحتملة للبيانات نظم 

 .األسر المعيشية التي تجريها برامج عالمية ومسوحاً متعددة األغراض تجري دون رعاية دولية
 

وأفضل مصدر للبيانات الحتساب تقديرات مباشرة لمعدالت الوفيات دون سن الخامسة هو نظام 
في المائة من األحداث الحيوية بين السكان.  90على األقل  تسجيل إحصاءات حيوية كامل ـــ يغطي

غير أن ليست لدى البلدان النامية، سوى عدد قليل منها، نظم تسجيل مدنية تعمل جيداً. بدالً من ذلك، 
المسح الديموغرافي  يمكن استخدام مسوح األسر المعيشية التي تجمع تواريخ والدة كاملة (مثل

 .على تقديرات مباشرة لمعدالت الوفيات دون سن الخامسةوالصحي للسكان) للحصول 
 

وإذا لم يكن هناك مصدر متوفر إلجراء تقديرات مباشرة، يمكن استخدام تعدادات السكان ومسوح 
األسر المعيشية التي تجمع تواريخ والدة غير مكتملة (مثل المسح العنقودي المتعدد المؤشرات)، 

 غير مباشرة لمعدالت الوفيات دون سن الخامسة.والمسوح العامة الشتقاق تقديرات 
  

 تفصيل البيانات
 

ً تفاوتات كبيرة بين المناطق الجغرافية وبين المناطق  تظهر في الوفيات دون سن الخامسة عموما
الريفية والحضرية، كما أن هذه قد تتفاوت بين المجموعات االجتماعية واالقتصادية. وقد يكون 

 ت العرقية أكثر تعرضاً ألخطار سوء التغذية والصحة السيئة والوفيات.األطفال في بعض المجموعا



ً في بعض الفئات االجتماعية والعرقية وفي المناطق  وقد تكون الفروق بين الجنسين أكثر وضوحا
 .الريفية

 
ً تفصيل بيانات وفيات األطفال دون سن الخامسة إلى معدالت منفصلة تشير على  ويمكن أيضا

 .4و 1واحتمال الوفاة بين سن  1تمال الوفاة قبل بلوغ السن التوالي إلى اح
 

 مالحظات ومحدوديات
 

تكون البيانات عن وفيات األطفال دون سن الخامسة أكثر اكتماالً وفي الوقت المناسب من البيانات 
عن معدالت وفيات البالغين. وتعتبر معدالت الوفيات دون سن الخامسة أيضا أكثر صالبة إحصائياً 

 .معدالت وفيات الرضع عندما تستند التقديرات إلى معلومات مستمدة من مسوح األسر المعيشية من
 

ونظم تسجيل اإلحصاءات الحيوية هي المصدر المفضل للبيانات عن وفيات األطفال دون سن 
الخامسة، ألن البيانات فيها منظورة وتغطي السكان جميعا. ولكن في البلدان التي تفتقر إلى نظام 

سجيل إحصاءات حيوية كامل، أصبحت مسوح األسر المعيشية، كالمسوح الديمغرافية والصحية ت
والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات، المصدر الرئيسي للبيانات عن وفيات األطفال، حتى ولو 

 .كان هناك بعض الحدود لجودتها
 

مقابلتهن ذكر الوالدات والوفيات، تخضع بيانات المسح لخطأ التذكر. قد تغفل النساء اللواتي تجري 
أو قد يشملن والدات األجنة الميتة إلى جانب الوالدات الحية. وقد تعاني المسوح أيضاً من االنحياز 
في االختيار في اإلبالغ عن الباقين على قيد الحياة ومن تصغير األعمار. فقد تعطي األمهات 

أو أعمارهم عند الوفاة، وربما كانت هذه الظاهرة  تواريخ خاطئة لميالد أطفالهن أو أعمارهم الحالية
شهر أمر شائع بصورة خاصة. وقد  12أكثر حدة إذا كان الطفل متوفى. وتكديس الوفيات عند سن 

ينقل تكديس العمر الوفيات عبر حدود السنة الواحدة ويؤدي إلى التقليل من تقديرات معدالت وفيات 
ذكر على معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة، ما الرضع. ولحسن الحظ، ليس لذلك تأثير ي

ً من معدل وفيات الرضع  يجعل تقدير معدالت الوفيات دون سن الخامسة أكثر صالبة إحصائيا
 .عندما تستمد البيانات من مسوح األسر المعيشية

 
إن وهناك أيضا تحيز قائم على نوع الجنس في اإلبالغ عن وفيات األطفال. وعالوة على ذلك، ف

 .تواتر المسح هو عموما فقط مرة كل ثالث إلى خمس سنوات
 

‘‘) حياة(’’وهناك محدودية أخرى هي أن التقديرات غير المباشرة تعتمد على جداول إكتوارية 
نموذجية قد تكون غير مالئمة للسكان المعنيين. كذلك فإن للتقديرات غير المباشرة التي يحصل 

ترات ثقة إحصائية ترتبط بها ينبغي أخذها باالعتبار عند مقارنة عليها من مسوح األسر المعيشية ف
القيم بمرور الوقت أو بين البلدان. وبشكل مشابه، كثيرا ما تتأثر هذه التقديرات بأخطاء غير مرتبطة 



بطريقة اختيار العينات، ما قد يؤثر على مستويات ووجهات معدالت الوفيات دون سن الخامسة 
 .الحديثة العهد

 
 يا المساواة بين الجنسينقضا

 
تكون معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة لدى الصبيان أعلى منها لدى البنات في البيئات 
التي ليس فيها تمييز على أساس نوع الجنس في رعاية وعالج األطفال، ويعود ذلك إلى العوامل 

المبكرة. وتتفاوت الدرجة البيولوجية التي تميل لصالح الفتيات، وخصوصاً في مرحلة الطفولة 
وفقاً للمستوى العام للوفيات وخصائص المتوقعة لمزية األنثى على الذكر في البقاء على قيد الحياة 

لدى الصبيان والبنات  سن الخامسةأسباب الوفاة. وهكذا، فإن تعادل معدالت وفيات األطفال دون 
 .ن على قيد الحياةإشارة إلى أن البنات يعانين من تمييز يقلل من فرص بقائه

 
وتصبح آثار التمييز بين الجنسين على بقاء الطفل على قيد الحياة أكثر وضوحاً بعد مرحلة الطفولة 
المبكرة، وذلك ألن التغذية والعالج الطبي محددات أكثر أهمية الحتمال بقاء الرضع األكبر سناً 

يات األطفال حديثي الوالدة في وفيات واألطفال الصغار على قيد الحياة. وبسبب األهمية النسبية لوف
األطفال دون سن الخامسة بشكل عام، فقد تخفي الميزة التي تتمتع بها البنات في الفترة الوليدية 
القصور الذي يلحق بهن في أعمار الحقة، عندما يتعلق األمر بالنظر في معدل وفيات األطفال دون 

لجنسين في معدل الوفيات بين األطفال دون سن سن الخامسة. وإلجراء تقييم أفضل للفروق بين ا
الخامسة ، من األفضل تفصيل معدالت الوفيات حسب العمر، بالنظر على حدة في كل من الوفيات 

 .4-1دون السنة الواحدة (وفيات الرضع) وبين السنوات 
 

أ في اختيار إن تحليل الفروق بين الجنسين في معدل الوفيات معقد أيضاً بسبب الدرجة الكبيرة للخط
العينات في تقديرات الوفيات من مسوح العينة. ويصبح الخطأ في اختيار العينات أكبر عندما تفّصل 
التقديرات حسب الجنس. وفي كثير من األحيان من الصعب جداً تحديد فروق إحصائية كبيرة 

يؤخذ ذلك للتفاوتات أو الوجهات في وفيات األطفال دون سن الخامسة حسب الجنس. وينبغي أن 
باالعتبار بعناية قبل إجراء مقارنات بين التقديرات المنشورة من مسوح مختلفة. كذلك قد يعطي 
تسجيل أساسي، حتى لو كان غير مكتمل، معلومات قيمة عن التفاوتات النسبية بين الجنسين إذا كان 

ت والوفيات ليس باإلمكان افتراض أن التحيز القائم على نوع الجنس في وضع تقارير عن الوالدا
كبيراً. وفي بلدان أو مجموعات سكانية فرعية لديها أعداد صغيرة من الوفيات، قد تتقلب تقديرات 

 .التفاوتات المستندة إلى سجل اإلحصاءات الحيوية من سنة إلى أخرى
 

 بيانات للرصد العالمي واإلقليمي
 

ية، يصدر كل من صندوق األمم ألغراض المقارنات الدولية وتقييم الوجهات العالمية واإلقليم
تقديرات قطرية  المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية وشعبة األمم المتحدة للسكان



على أساس البيانات الوطنية المتاحة. وقد تختلف سالسل البيانات التي تنتجها الوكاالت المختلفة 
 .بيانات واالختالفات في فترات إعداد التقاريربسبب االختالفات في المنهجيات المستخدمة لتقدير ال

 
عموماً إلى بيانات تجريبية من بضعة  سن الخامسةوتستند التقديرات الحالية لمعدالت الوفيات دون 

أو عدة سنوات من قبل. وتتوفر بيانات سجل اإلحصاءات الحيوية على أساس سنوي ولكنها في 
متأخرة سنتين أو أكثر. وتُجرى التعدادات السكانية كثير من األحيان تنشر على المستوى القطري 

كل عشر سنوات وتنشر النتائج بعد سنة إلى ثالث سنوات من إجراء التعداد. وتُنّفذ مسوح األسر 
المعيشية، كالمسوح الديموغرافية والصحية والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات، عموماً مرة كل 

ئج في غضون سنة من جمع البيانات الميدانية. وفي المتوسط، ثالث إلى خمس سنوات، وتنشر النتا
 2.5من مسوح األسر المعيشية األكثر حداثة إلى  سن الخامسةتشير تقديرات معدالت الوفيات دون 

 .سنة قبل نشر النتائج 3.5سنة قبل إجراء المسح أو 
 

تقديرات مختلفة واسعة  وفي كثير من األحيان تسفر مصادر البيانات وطرق االحتساب المختلفة عن
لوفيات األطفال لوقت معين ومكان معين. وللتوفيق بين هذه االختالفات، وضعت اليونيسف، 
بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وشعبة السكان في األمم المتحدة، منهجية تقدير 

الزمن. وال يعترف بهذه  تقلّل األخطاء الواردة في كل تقدير وتزيد من اتساق الوجهات مع مر
على المستوى  سن الخامسةالتقديرات بالضرورة على أنها التقديرات الرسمية لمعدل الوفيات دون 

القطري، غير أنها تسمح بإجراء مقارنات بين الدول، رغم تنوع األرقام وأنواع مصادر البيانات 
 .على المستوى القطري

 
ربما تكون قد أُغفلت، تجري اليونيسيف عملية سنوية، وللبحث عن مصادر البيانات الوطنية التي 

تسمى "التقارير القطرية عن مؤشرات األهداف"، تجمع معلومات حديثة عن كافة المؤشرات التي 
سن تقدم اليونيسيف تقارير عنها بانتظام، بما في ذلك معدالت وفيات الُرّضع ووفيات األطفال دون 

 .الخامسة
 

، سن الخامسة على رسم بيانيمتوفرة لتغذية الرضع ووفيات األطفال دون وبعد وضع كافة القّيم ال
يستخدم المحللون نماذج التربيعات األصغر المرّجحة لمواءمة النقاط مع خط انحدار الستقراء 
الوجهة حتى الوقت الحاضر. ويتيح استخدام األوزان للمحللين الحكم على الجودة النسبية لكل 

يانات وتحديد مدى تمثيل كل مجموعة للسكان. ثم يقرر المحللون أية مجموعة من مجموعات الب
) هي سن الخامسةمجموعة من التقديرات (معدالت وفيات الرّضع أو معدالت وفيات األطفال دون 

 .األكثر اتساقاً ويستخدمون جدول حياة نموذجي الشتقاق المجموعة األخرى من التقديرات منه
 

األرقام العالمية التي ينتجها فريق العمل المشترك بين الوكاالت عن تلك وألسباب مختلفة، قد تختلف 
التي تنتج على المستوى القطري. فالتقديرات العالمية تستخدم كافة البيانات المتوفرة من مصادر 
مختلفة (سجل األحوال المدنية والتعداد السكاني ومسوح األسر المعيشية) إلنتاج تقديرات تمثل 



ات وفيات األطفال في البلدان. أما التقديرات القطرية فيتم الحصول عليها من وجهات ومستوي
مصدر واحد فقط (عادة مسوح األسر المعيشية من مثل المسح الديموغرافي والصحي) أو من مزيج 

  من مصادر البيانات أو من استخدام أساليب تقدير مختلفة
. 

ت سنوياً. وتنتج تقديرات معدالت وفيات األطفال وتُّحدث تقديرات فريق العمل المشترك بين الوكاال
وال تقّدم على المستويين اإلقليمي والعالمي إال إذا توفرت بيانات عن ما ال يقل  سن الخامسةدون 
 .في المائة من المنطقة أو من مجموع سكان البلدان المعنية 50عن 

  
 المراجع

 



  : معدل وفيات الرّضع2.4المؤشر 
  

 الغاية والهدف
  
 : تخفيض معدل وفيات األطفال4لهدف ا

 1990: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين 4الغاية 
 2015و
  

 التعريف وطريقة االحتساب 
  

 التعريف

  
هو االحتمال اإلحصائي أن يموت طفل ولد في سنة محددة قبل بلوغ  )IMR( معدل وفيات الرّضع

 .ى من العمر طبقاً لمعدالت الوفيات الحالية حسب األعمارالسنة األول
 

 .والدة حية 1000يعبّر عن هذا المؤشر كعدد الوفيات لكل 
 

 المفاهيم

  
هي الخروج الكامل للوليد أو استخراجه من أمه بصرف النظر عن مدة الحمل إذا كان  الوالدة الحية

ياة، من مثل ضربات القلب أو خفقات الحبل بعد انفصاله يتنفس أو يُظهر أية أدلة أخرى على الح
السري أو حركة محددة للعضالت اإلرادية، سواء قطع الحبل السري أم لم يقطع أو كانت المشيمة 

 .متصلة أم ال. وتعتبر كل والدة كهذه والدة حية
 

 طريقة االحتساب

  
ية على عدد يحتسب المؤشر بقسمة عدد وفيات الرّضع دون سن السنة الواحدة في سنة تقويم

 .1000الوالدات الحّية في السنة نفسها مضروباً بـ 
 

 :معادلة احتساب هذا المؤشر هي
  

   000,1
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 0 هو عدد الرّضع في عمر D (0, n)؛ و n هو معدل وفيات الرّضع للسنة التقويمية IMR(n)حيث 

  .n والدات الحّية خالل السنةهو عدد ال B (n)؛ و n الذين توفوا خالل السنة n خالل السنة

هناك طريقتان الحتساب معدل وفيات الرّضع: الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة. ولالطالع 
التعريف وطريقة ’’على تفاصيل طريقتي التقدير المباشرة وغير المباشرة، أنظر 

  .1.4للمؤشر ‘‘ االحتساب
  

 التفسير واألساس المنطقي
  

هدف اإلنمائي لأللفية يتعلق تحديداً بوفيات األطفال دون سن الخامسة، إالّ أن على الرغم من أن ال
ً من عناصر  ً لرصد التقدم المحرز، ذلك أنه يمثل عنصراً هاما معدل وفيات الرّضع مفيد أيضا
وفيات األطفال دون سن الخامسة. كما أن معدالت وفيات الرّضع مهمة ألنها تعكس الظروف 

ادية والبيئية التي يعيش فيها األطفال (وغيرهم في المجتمع)، بما في ذلك جودة االجتماعية واالقتص
وسبل الحصول على الرعاية الصحية (سواء بشكل عام أو عند والدة الطفل). وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن البيانات عن وقوع المرض وانتشاره (بيانات المراضة) غير متوفرة في كثير من األحيان، ولذا 

 معدالت الوفيات في أحيان كثيرة لتحديد السكان المعرضين لخطر الوفاة.تستخدم 
  

  مصادر البيانات وجمعها
 

  1.4للمؤشر ‘‘ مصادر البيانات وجمعها’’أنظر 
  

  تفصيل البيانات
  

ً تفاوتات كبيرة بين المناطق الجغرافية وبين المناطق الريفية  تبدو في وفيات الرّضع عموما
تتفاوت بين المجموعات االجتماعية واالقتصادية. وفي كثير من األحيان  والحضرية. كما أنها قد

تستخدم لتحديد المعاناة االجتماعية. وقد يكون الرّضع في بعض المجموعات العرقية أكثر تعرضاً 
ً في  ألخطار سوء التغذية والصحة السيئة والوفيات؛ وقد تكون الفروق بين الجنسين أكثر وضوحا

 .ماعية والعرقيةبعض الفئات االجت
 

ويمكن أيضاً تفصيل بيانات معدل وفيات الرّضع بين فترة الوليدية والفترة التالية للوليدية. ويعكس 
المعدل للفترة األولى مدى أمن الوالدة وتوفر عمليات إنعاش للرضيع، بينما يتأثر المعدل الثاني 

 تأثراً أكبر بالتغذية واألمراض المعدية. 
  

  



 ياتمالحظات ومحدود

يعتبر معدل وفيات الرّضع تقديراً أقوى من تقدير معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة إذا ما 
استمدت البيانات من سجّالت اإلحصاءات الحيوية. وعلى العكس من ذلك، عند استخدام بيانات 

ة المسوح، قد تقدر وفيات الرّضع بأقل مما هي فتعتبر معدالت وفيات األطفال دون سن الخامس
  أقوى من معدالت وفيات الرّضع. 

وقد تعاني المسوح أيضاً من االنحياز في االختيار في اإلبالغ عن الباقين على قيد الحياة ومن 
تصغير األعمار. فقد تعطي األمهات تواريخ خاطئة لميالد أطفالهن أو أعمارهم الحالية أو أعمارهم 

 12ا كان الطفل متوفى. وتكديس الوفيات عند سن عند الوفاة، وربما كانت هذه الظاهرة أكثر حدة إذ
شهر أمر شائع بصورة خاصة. وقد ينقل تكديس العمر الوفيات عبر حدود السنة الواحدة ويؤدي إلى 
التقليل من تقديرات معدالت وفيات الرضع. كذلك تعتمد التقديرات غير المباشرة لمعدل وفيات 

 الخامسة على اختيار جدول الحياة النموذجي.الرضع أكثر من معدل وفيات األطفال دون سن 
  

 .1.4للمؤشر ‘‘ مالحظات ومحدوديات’’لمزيد من التفصيل عن محدودية البيانات، أنظر 

 

 قضايا المساواة بين الجنسين

لدى البنات ميزة عن البنين في البقاء على قيد الحياة خالل السنة األولى، ويعود ذلك إلى حد كبير 
بيولوجية. ويصح ذلك خصوصا خالل الشهر األول من العمر، عندما يغلب أن إلى االختالفات ال

تسبب الظروف المحيطة بالوالدة الوفاة أو تساهم في التسبب بها. وفي مرحلة الطفولة المتأخرة قد 
لبنين. مقارنة مع ايبدأ التمييز ضد الفتيات في الغذاء أو الرعاية الطبية في زيادة معدالت الوفيات بال

طلب البحث المتأني للفروق بين الجنسين في معدل وفيات الرّضع تفصيل البيانات حسب نوع ويت
شهر). وعلى الرغم من أن  11-1) والفترة التالية للوليدية (1فترة الوليدية (حتى الشهر بين الجنس 

االعتبار باإلمكان القيام بذلك فيما يتعلق ببيانات المسح الديموغرافي والصحي، ينبغي أن يوضع في 
أن الخطأ في اختيار العينات قد يؤدي إلى نطاق ثقة واسع بالنسبة للبيانات المفصلة وإلى صعوبة في 

 تفسير الوجهات. وقد تتوفر هذه المعلومات أيضاً من بيانات سجل اإلحصاءات الحيوية.
 

 بيانات من أجل الرصد العالمي واإلقليمي
 

وضع األطفال األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في " ينشر معدالت وفيات الرّضع سنوياً صندوق
اإلحصاءات . وهي مدرجة أيضا في "مؤشرات التنمية العالمية"والبنك الدولي في "في العالم" 

التي تصدرها منظمة الصحة العالمية. غير أن سلسلة البيانات هذه تختلف الواحدة  الصحية العالمية"



لمنهجيات المستخدمة لتقدير البيانات واالختالفات في فترات عن األخرى بسبب االختالفات في ا
 إعداد التقارير.

 
لتفسيرات مفّصلة عن كيفية اشتقاق التقديرات العالمية واإلقليمية، أنظر "بيانات الرصد العالمي 

 .4.1واإلقليمي" للمؤشر 
 

 المراجع
 

 4.1للمؤشر ‘‘ المراجع’’أنظر 



 
  بلغوا سنة واحدة من العمر الملقحين ضد الحصبة : نسبة األطفال الذين3.4المؤشر 

  
  الهدف والغاية 

  
 : تخفيض معدل وفيات األطفال4الهدف 
 1990: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين 4الغاية 

 2015و
  

  التعريف وطريقة االحتساب
  

  التعريف
األطفال دون سن سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة هي نسبة  1نسبة األطفال البالغين من العمر 

 .لقاح الحصبةالذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من  السنة الواحدة
 

 يعبّر عن هذا المؤشر كنسبة مئوية.
  

 المفاهيم

  
الذين تلقوا لقاح الحصبة كالنسبة المئوية لألطفال الذين  من العمر األطفال دون سن الواحدةيقدر 
شهرا الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من لقاح الحصبة في أي وقت قبل  23-12أعمارهم تبلغ 

 شهرا. 12إجراء المسح أو قبل سن 
 

اللقاحات المحتوية على الحصبة هي لقاحات فيروسات حصبة حية موهنة تتكون من جرعة واحدة 
نية بعد شهر واحد على تعطى عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، مع إتاحة فرصة جرعة ثا

أشهر. وفي بعض البلدان  9األقل. ومن المستحسن عموما أن يحصن األطفال ضد الحصبة في سن 
 15شهرا و  12في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يوصى بإعطاء اللقاح لألطفال بين 

 شهرا.
 

 طريقة االحتساب

  
نات على عدد األطفال في الفئة السكانية تحتسب تغطية التحصين بقسمة إجمالي عدد التحصي

  .100المستهدفة وضرب الناتج بـ 
  
  



  
  عدد التحصينات التي أعطيت

نسبة البالغين سنة واحدة من العمر ومحصنين ضد الحصبة= 
  x 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عدد األطفال في الفئة المستهدفة
  

م اللقاحات، السكان المستهدفون هو العدد السنوي على المستوى الوطني للوالدات بالنسبة لمعظ
الحية أو عدد األطفال الرّضع الباقين على قيد الحياة (و يمكن أن يتفاوت ذلك وفقاً لسياسات البلد 

 واللقاح المحدد).
 

 األساس المنطقي والتفسير
 

صحية لألطفال ونوعيته في البالد. فالتحصين يوفر المؤشر مقياساً لمدى تغطية نظام الرعاية ال
عنصر أساسي من عناصر الحد من معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة. وعادة تدعم 
الحكومات في البلدان النامية التحصين ضد الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز كجزء من 

هذه التي يمكن الوقاية منها باللقاحات،  الحزمة الصحية األساسية. ومن بين أمراض مرحلة الطفولة
الحصبة هي السبب الرئيسي لوفيات األطفال. والبرامج الصحية وغيرها من البرامج التي تستهدف 

 الحصبة هي إحدى الوسائل العملية للحد من وفيات األطفال.
 

يروس. وعندما في المائة لوقف انتقال الف 90ينبغي أن تكون تغطية التحصين ضد الحصبة أكثر من 
في  100تكون التغطية عالية ويكون مقام النسبة مقدراً بأقل مما هو، قد تتجاوز تقديرات التغطية 

 المائة.
 

 مصادر البيانات وجمعها
 

المصدران المتوفران للبيانات على المستوى الوطني هما تقارير التحصينات التي يؤديها مقدمو 
األسر المعيشية التي تحتوي على معلومات عن تواريخ الخدمات (البيانات اإلدارية)، ومسوح 

تحصينات األطفال (مسوح التغطية). ويؤخذ السكان المستهدفون من البيانات اإلدارية، حيثما 
 توفرت، وإال تستخدم بيانات المسوح.

 
أنواع المسوح الرئيسية المستخدمة كمصادر للمعلومات بشأن تغطية التحصين هي المسوح 

"، و"المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات" و"المسوح 30- ـ "برنامج التحصين الموسعالعنقودية ل
 الديمغرافية والصحية". ويجمع البيانات اإلدارية الروتينية مديرو برامج التحصين الموسعة الوطنية.

 



 وكثيراً ما يجري مسوح برنامج التحصين الموسع موظفو هذا البرنامج المحليون الموكلين خصيصاً 
بقياس تغطية التحصين. ومن السهل إدارة وإجراء هذه المسوح، لكن مستوى دقتها يزيد أو ينقص 

في المائة. أما المسح العنقودي المتعدد المؤشرات والمسح  50نقاط مئوية للتغطية البالغة  10
من الديمغرافي والصحي في البلدان المتوسطة الدخل فما أكثر شمولية ويغطيان مجموعة متنوعة 

المؤشرات، ومصممان بدقة أكثر وعادة ما يكونان على درجة عالية من الدقة. غير أنهما أكثر كلفة 
 وأكثر تعقيداً من الناحية اللوجستية، كما أن إدارة االستبيان فيهما أطول وأصعب.

 
 عند تحديد معدل تغطية التحصين، تعطى مصداقية للتقارير اإلدارية والرسمية القطرية بدالً من

المسوح، ما لم يكن هناك سبب يدعو إلى االعتقاد بأنها غير دقيقة. وكثيراً ما تستخدم مسوح تغطية 
 التحصين باالرتباط مع البيانات اإلدارية.

 
 تفصيل البيانات

 
عادة ما تكون التفاوتات في تغطية التحصين وفقاً لمكان اإلقامة والوضع االقتصادي. ولذا فإن 

ب تلك الخصائص أكثر فائدة. وفي معظم البلدان، ال توجد فروق كبيرة في البيانات المفّصلة حس
 تغطية التحصين بين الجنسين.

 
وفي حين يمكن تفصيل البيانات اإلدارية على المستويات دون الوطنية، ال تقدم عادة تقارير عن مثل 

 هذه البيانات بشكل مفّصل.
 

نقودي المتعدد المؤشرات والمسح الديموغرافي وتوفر المسوح الواسعة النطاق، من مثل المسح الع
والصحي، بشكل روتيني نتائج مفّصلة حسب الجنس ومكان اإلقامة في الحضر / الريف والفئة 

 .لدى السكان العمرية والمستوى التعليمي للوالدين والتقسيم الخمسي للثروة
 

 مالحظات ومحدوديات
 

التغطية المستندة إلى البيانات اإلدارية تحدث هناك عدة محدوديات لهذا المؤشر. ففي تقديرات 
انحرافات عندما يفشل بعض المواقع في تقديم تقارير عن المعلومات الخاصة بها. ويحدث انحراف 
مشابه عندما يستبعد نظام جمع البيانات / رفع التقارير جزءاً من السكان. والمثال األكثر شيوعاً هو 

ت في القطاع الخاص وال تقدم تقارير عنها إلى هيئات الصحة عندما تؤدى نسب كبيرة من التحصينا
العامة، فإذا كان السكان المستهدفون مشتقين من إجمالي السكان، وكان بسط كسر النسبة يقتصر 
فقط على األطفال الذين يتلقون التحصين في القطاع العام، فإن ذلك سيؤدي إلى التقليل من تقدير 

 مدى تغطية التحصين.
 



ير من البلدان النامية، يجعل االفتقار إلى معلومات دقيقة عن حجم مجموعة األطفال دون سن وفي كث
الواحدة من العمر تقدير تغطية التحصين أمراً صعباً. فالمبالغة في تقدير حجم المجموعة يقلل من 

وعة أقل تقدير التغطية، وبالعكس. وفي الحاالت التي تكون فيها التغطية عالية ويكون تقدير المجم
في المائة. وتنجم األخطاء في تقدير حجم  100من الالزم، قد تتجاوز تقديرات التغطية نسبة 

 المجموعة عن اإلسقاطات السكانية المستندة إلى تعدادات سكان قديمة أو ربما نتيجة تقلبات مفاجئة
 .المثال سبيل الهجرة الداخلية على أعداد السكان ــــ في
 

 في خاصة المائة، في 100المستهدفين بنسبة  السكان تحصين نظرياً  كنأن من المم حين وفي
 تواجه فيها مستويات التي الحاالت ففي. بعيد االحتمال األمر واقع إال أن ذلك في الصغيرة، البلدان
 ومن. المائة في 99يبّلغ عنها في كثير من األحيان على أنها  المائة، في 100تتجاوز نسبة  تغطية

 تغيير أو نتيجة مقامها، النسبة أو في تقدير بسط خطأ منهجي هذه المستويات نتيجة تكون أن األرجح
 في المستهدفة الفئة العمرية خارج أطفال إدراج نتيجة أو المستهدفة، العمرية خالل العام في الفئات

  بسط النسبة.
 

هي أنه يمكن  للمسوح يةالرئيس فالمزايا. مسوح المستندة إلى وهناك أيضاً مزايا وعيوب للتقديرات
وكانت  معروف غير السكان مقام النسبة لجميع كان لو حتى التحصين لتغطية الحصول على تقدير

لم  ألن المسوح تشمل أفراداً  ذلك، إلى وباإلضافة. الخاص مشمولة التحصينات التي يؤديها القطاع
فئة  عن معلومات توفر أنها فهو لها الرئيسي التحصين. أما العيب عدم يُحّصنوا، يمكن تحديد أسباب

 وباإلضافة). المناسب الوقت في لتنفيذ برنامج استخدامها الصعب من يجعل ما(السابقة  سنة الميالد
من  يكون وقد إحصائي أوسع من المطلوب، على نطاق ثقة المسح منهجية تنطوي قد ذلك، إلى

. المطلوب من عليه أقل واإلشراف المسح تنفيذ يكون وربما جيدا، غير مدربين المقابالت يجرون
 ينبغي دائما، الحال هو وكما. االستجابات دقة من المسح تعقيد أو ينال طول قد الحاالت، بعض وفي

لن يكون مسح أجري  فمثالً، الممثلين فيه، على غير السكان المسح نتائج تعميم عدم على الحرص
 .سرهبأ ممثالً للبلد عام بشكل الحضرية المناطق على سكان

 
التحصين ضد  الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في البلدان يعطي بعض المثال، سبيل وعلى

المستندة  التحصين تغطية حسابات في ذلك باالعتبار وينبغي أخذ. شهرا 15-12عمر  في الحصبة
 .المعيشية مسوح األسر إلى
 

 من متنوعة يد اإلمكان لمجموعةيخضع كٌل من مصدري البيانات التجريبية على صع تلخيصاً،
 وضبط استكشاف االنحرافات الممكنة ومحاولة المتوفرة، البيانات والتحدي هو تفسير. االنحرافات

 من للتحقق مختلفة إضافية ويمكن استخدام مؤشرات. دقة التحصين أكثر لتغطية تقديرات واشتقاق
 عن معلومات األمثلة وتتضمن. اريةاإلد النظم خالل التي تجمع من تلك خصوصاً  البيانات، دقة

من  البرامجية، والتطورات المرض ومعدالت حدوث التحصين التكميلية وأنشطة اللقاحات نقص
 .الموظفين أوجه تحسين أو اإلضافي التمويل مثل



 

 الجنسين بين المساواة قضايا
 

 فإن واقع أن ذلك، معو. والبنات البنين بين تميز ال مجانية وينبغي أن التحصين برامج تكون عادة
 العنقودي المسح الديموغرافي والصحي والمسح من نتائج كل في الجنسين بين هناك فروق كبيرة

األدبيات النوعية عن الفجوات بين  جانب إلى مناطق مختلفة، من في بلدان المؤشرات المتعدد
 الوضع الصحي التحصين ــ مثله في ذلك مثل أن إلى يشير بقوة التحصين، مجال الجنسين في

 .محايداً عندما يتعلق األمر بنوع الجنس ليس بصورة أعم ــ
 

ً  وفي كثير من األحيان ترتبط األبناء، إلى تفضيل التحصين في تعود االختالفات وقد  وثيقاً  ارتباطا
 .تعليما األكثر عند األمهات احتماال أقل البنات فانحياز التحصين ضد األمهات، تعليم بمستويات

 
البنين  فهناك انحيازات ضد. على البنات وحدهن التحصين مجال في الجنسين بين ؤثر الفروقوال ت
 لكنها الفروق، هذه وراء الكامنة من األسباب جيد األدبيات التحقق بعد بشكل ولم يجر في. كذلك
 .الذكور تعقيم من بالمخاوف تتعلق ربما

 
 واإلقليمي العالمي للرصد بيانات

 
 تستند إلى قطرية بيانات) اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم وصندوق العالمية الصحة تجمع منظمة

 العالمية الصحة استمارة التقارير المشتركة بين منظمة تجمع سنوياً من خالل ومسحية إدارية بيانات
 هاتان المنظمتان هذه وترسل. بالتحصين منها الوقاية التي تمكن بشأن األمراض واليونيسيف

 أبريل / نيسان من 15 من ملئها بحلول االنتهاء توقع في البلدان مع الصحة وزارات إلى رةاالستما
 .عام كل

 

  :البيانات من أنواع استمارة التقارير المشتركة ثالثة خالل من وتجمع
 

 .اإلدارية التغطية بيانات  .1
o الصحية؛ كما يسجلها القائمون على الرعاية الحصبة ضد التحصين جرعات عدد 
o الذين يبقون  الرضع الوالدات الحّية أو عادة المستهدفة؛ السكانية الفئة في األطفال عدد

  الواحدة؛ السنة سن إلى الحياة على قيد
o البالد في للمناطق المئوية النسبة المثال، سبيل على مدى اكتمال تقديم التقارير، تقدير 

  .اقدمت بياناته التي
  

تجريها مجموعة المسح الديموغرافي والصحي التي  الوطنية المسوح( المسح بيانات .2
  ).أخرى صالحة أدوات أو الموسع التحصين والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات وبرنامج



 

 صحيح، والذي قد أنه الصحة الذي تعتقد وزارة التغطية تقدير( والرسمية الوطنية التقديرات .3
 ).ةالوطني أو اإلدارية المسح بيانات مع يتطابق ال يتطابق أو

 
 واليونيسيف العالمية الصحة لمنظمة استمارة التقارير المشتركة تجمع في التي البيانات تشكل

 التي يمكن األمراض وحاالت الوطنية، التحصين تغطية تقديرات عن للمعلومات الرئيسي المصدر
 وكثيراً . نالتحصي نظام أداء مؤشرات وكذلك الزمنية للتحصين، المبلغ عنها، والجداول الوقاية منها

 الوحيد المصدر تشكل أخرى حاالت وفي اإلدارية، البيانات مع بالتزامن المسوح تستخدم ما
 الموسع التحصين برنامج الرئيسية هي المسوح وأنواع. التحصين تغطية مستويات عن للمعلومات

 .والمسح الديموغرافي والصحي والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات
 

 البيانات، والوجهات في واألنماط البيانات الفردية لنقاط تقييم إلى لدوليةا التقديرات وتستند
 فيها تكون التي الحاالت وفي. الخدمات تقديم على تؤثر التي المحلية الظروف عن ومعلومات

 أما في. رسميا عنها المبلّغ البيانات إلى فقط التقديرات تستند متوفرة، غير البديلة مصادر البيانات
 البيانات كانت إذا ما لتحديد فتجري محاولة متوفرة، البديلة البيانات مصادر فيها تكون التي الحاالت

 عن إنجازات مضللة نظر وجهة منقوصة وتقدم كانت إذا ما أو التحصين، نظام أداء بدقة تعكس
 .حدة على بلد كل مع فإنها تجري بالتشاور تعديالت، اقترحت وإذا. التغطية

 

 بلد كل إلى واليونيسيف العالمية الصحة منظمة فريق عمل ينتجها التي تقاريرال وترسل مشاريع
وتجري التعديالت التي يوصي بها البلد على . النهائية والموافقة للمراجعة والتعليق والمساهمة

 يتم ذلك وبعد واليونيسيف، العالمية الصحة عمل منظمة فريق مع التشاور خالل من التقديرات
ال فحسب إلطالع  مهم النهائية للتقديرات العام اإلصدار قبل التعاون وهذا. النهائية ريراستكمال التقا

ً  ولكن نشرها للعموم، المراجعة قبل على نتائج الوطنية السلطات  الخبرة من لالستفادة أيضا
 المحلية، األحداث سياق في البيانات وضع المحليين الخبراء مع والمعارف. وتحاول المشاورات

الجهات  انسحاب السنة، من ألجزاء اللقاح نقص مثالً،( التحصين نظام في تحدث التي تلك سواء
 واالضطرابات األحداث الدولية مثالً،(اتساعا  أكثر نطاق واألحداث التي تحدث على) الخ المانحة،
 ).إلخ بالتحصين، السياسي وتزايد االلتزام األهلية

 
 هو عادة واحد، مصدر معين من لبلد تتوفر فيها التي االتالح في البيانات على تجري تعديالت وال

 البيانات في أساليب تسوية باستخدام البيانات وتعّدل. العالمية الصحة لمنظمة الوطنية التقارير
 مرور تتفاوت مع التحصين تغطية معين، ذلك أن مستويات منحنى على البيانات لوضع نقاط محاولة
 .الوقت

 



لمية واإلقليمية باستخدام األرقام المقّدرة وأرقام التغطية المبلّغ عنها، إلى جانب وتحتسب التغطية العا
تقديرات حجم السكان المستهدفين التي توفرها شعبة األمم المتحدة للسكان. والمعادلة التي تستخدم 

  لتقدير التغطية اإلجمالية لمنطقة معينة (وعالمياً) هي على النحو التالي:
  

  (حجم السكان المستهدفين)] xمجموع [(النسبة المئوية للتغطية المبلّغ عنها أو التغطية المقدّرة)                                 

  x 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوية للتغطية= 

    مجموع (حجم السكان المستهدفين)        
  

وعندما ال تقّدم تقارير عن أرقام التغطية، أي عندما تكون مواعيد التحصين محددة روتينياً وال تقدم 
ثر احتماالً، أية أرقام إلى منظمة الصحة العالمية، تستخدم طريقة إحصائية لتقدير التغطية األك

ويستخدم هذا التقدير في الحسابات العالمية واإلقليمية. وتحتسب اليونيسيف فقط التقدير اإلقليمي إذا 
  في المائة من سكان المنطقة. 50توفرت بيانات للبلدان التي تضم أكثر من 



  الهدف والغاية
  

 األمهات: تحسين صحة 5الهدف 
  2015و  1990بمقدار ثالثة أرباع في الفترة ما بين  األمهات: تخفيض معدل وفيات -أ- 5الغاية 

  
  : نسبة وفيات األمهات1.5شر المؤ

  
  

  التعريف وطريقة االحتساب
  

 التعريف

بها أو فاقمها الحمل أو إدارته من أي علة سّب  لوفيات األمهاتالعدد السنوي ي نسبة وفيات األمهات ه
يوماً من انتهاء  42والوالدة أو في غضون  (باستثناء أسباب عارضة أو طارئة) خالل فترة الحمل

 لسنة محددة. والدة حية 100,000الحمل، بصرف النظر عن مدة ومكان الحمل، لكل 

 المفاهيم

غير أخرى إلى مجموعتين، وفيات تتعلق بالحمل والوالدة مباشرة ووفيات األمهات يمكن تقسيم 
دة (الحمل والمخاض وفترة النفاس)؛ أو تنجم الوفيات المباشرة عن مضاعفات حالة الوالومباشرة. 

من التدخالت أو اإلهمال أو العالج المباشر؛ أو من سلسلة من األحداث ناجمة عن أي من هذه. أما 
نجم عن األمراض الموجودة سابقاً، أو األمراض التي تطورت خالل فترة تالوفيات غير المباشرة ف

 تفاقمت بسبب اآلثار الفسيولوجية للحمل.بل ة ، الحمل، والتي لم تكن تعود ألسباب الحمل مباشر

إذا كان  بصرف النظر عن مدة الحمله من أمه ستخراجاأو للوليد كامل ي الخروج اله ةحّي الوالدة ال
الحبل أو خفقات مثل ضربات القلب من الحياة، على أدلة أخرى  ةظهر أييتنفس أو يُ انفصاله بعد 

 المشيمةكانت لم يقطع أو م الحبل السري أقطع سواء  ،يةالسري أو حركة محددة للعضالت اإلراد
 .والدة حيةكهذه عتبر كل والدة وت. متصلة أم ال

 
 طريقة االحتساب

يتم احتساب نسبة وفيات األمهات من خالل تقسيم وفيات األمهات المسّجلة (أو الُمقّدرة) على 
. 100,000بـ الحاصل  فسها وضربمجموع الوالدات الحّية المسّجلة (أو الُمقّدرة) في الفترة ن

 42ويتطلب القياس معلومات عن حالة الحمل وتوقيت الوفاة (أثناء الحمل أو أثناء الوالدة أو خالل 
  يوماً من انتهاء الحمل) وسبب الوفاة.

  
  عدد وفيات األمهات
  x 100,000نسبة وفيات األمهات= ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    عدد الوالدات الحّية

  



   التفسير واألساس المنطقي

يرصد هذا المؤشر الوفيات المرتبطة بالحمل والوالدة. ويعكس قدرة النظم الصحية على تقديم 
 الرعاية الصحية الفّعالة للحيلولة دون حدوث مضاعفات أثناء الحمل والوالدة ومعالجتها إن وقعت.

، 1000لدان المتقدمة، إلى أكثر من ، كما الحال في معظم الب10تتراوح قيم المؤشر من أقل من 
والدة حّية في المناطق النامية. غير أن هناك قيماً في  100,000لكل  290يقارب بمتوسط 

ً تزيد عن  وينبغي اعتبارها مرتفعة للغاية. ووفقاً للتقديرات  1000مجموعة بلدان صغيرة نسبيا
 أو أكثر. 1000داً بل 14نسب وفيات األمهات في  ت، كان2008الدولية، في عام 

يؤدي تقدير نسبة وفيات األمهات، وخصوصاً عندما تكون هناك مشاكل تتعلق بجودة البيانات، إلى 
ستحسن تفسير نسبة وفيات األمهات في ي االتقديرات المنتجة. ولذتحّد نطاقات واسعة من عدم اليقين 

وجود موظفي صحة مختصين بما في ذلك  ،سياق المعلومات المتعلقة بالصحة اإلنجابية األخرى
 أثناء الوالدة والرعاية قبل الوالدة ومستويات الخصوبة.

  

  هامصادر البيانات وجمع

ومسوح األسر المعيشية،  سجالت اإلحصاءات الحيويةتشمل المصادر األولية للبيانات نظم 
ودراسات ، سجالت العينةمراقبة األمراض أو نظم نظم الوفيات في سن اإلنجاب، ومعدل ودراسات 

 سجالت اإلحصاءات الحيويةنظم ووفيات األمهات، وتعدادات السكان الوطنية. معدل خاصة عن 
وفيات معدل الكاملة المقترنة بتقديرات دقيقة للوفيات هي مصدر البيانات األكثر موثوقية الحتساب 

فر البيانات تتووهذه نادرة في البلدان النامية. ، غير أن األمهات ورصد التغير على مر الزمن
من النساء في المناطق الريفية يحصل  قليالً  اً الرسمية عادة من سجالت الخدمة الصحية، لكن عدد

ً المسوح الديمغرافية والصحية ومسوح  على خدمات صحية. لذلك تشكل بيانات المسح، وخصوصا
 ات األمهات.وفيمعدل األسر المعيشية في البلدان النامية المصدر األكثر شيوعاً للبيانات عن 

 

ألن وفيات األمهات هو حدث نادر نسبياً، هناك حاجة إلى عينات كبيرة عندما تستمد البيانات من و
 .المقترنة بهاثقة النطاقات ل واسعة مكلف للغاية وربما ينتج تقديراتوذلك مسوح األسر المعيشية. 

ديمغرافية والصحية، من وهو أسلوب يستخدم في المسوح ال ‘‘السؤال عن األخوات’’يقلل أسلوب و
طرح على تمتطلبات حجم العينة عن طريق سؤال المجيبين عن بقاء األخوات على قيد الحياة. إذ 

المجيبين أربعة أسئلة بسيطة حول كم عدد األخوات اللواتي بلغن سن البلوغ، كم عدد من توفين وما 
إالّ أنه ينتج  ،ت حجم العينةإذا كن حوامل وقت الوفاة. وفي حين يقلل هذا األسلوب من متطلبا

سنة قبل إجراء المسح، ما يجعل من الصعب البت في  12-7تقديرات تغطي فترة من حوالي 
يسأل أسلوب األخوات المباشر المجيبين والبيانات لرصد التقدم المحرز أو مراقبة تأثير التدخالت. 

ولكن رغم ذلك تميل الفترة يسمح باحتساب تقديرات أكثر حداثة، ما عن إعطاء تاريخ الوفاة، 
  قبل إجراء المسح. 6- 0المرجعية إلى اإلشارة إلى السنوات من 

  
  



 تفصيل البيانات
  

نظراً للهامش الكبير من عدم اليقين المحيط بهذه التقديرات، تقدم نسب وفيات األمهات على 
 وال ينصح بتفصيلها. ،المستوى الوطني فقط

  
 مالحظات ومحدوديات

  
ونظم المعلومات  سجالت اإلحصاءات الحيويةنظم فنسبة وفيات األمهات.  من الصعب قياس

حتى وال يمكن إعطاء تقييم دقيق لوفيات األمهات. ولذا الصحية في معظم البلدان النامية ضعيفة، 
الكاملة، مثل تلك الموجودة في الدول  سجالت اإلحصاءات الحيويةاألرقام المستمدة من نظم 

 اإلبالغ عن وفيات األمهات.قصور في تقارير سوء التصنيف والمتقدمة، تعاني من 
 

وفيات األمهات ال تكون مناسبة لتقييم معدالت جداً، فإن تقديرات  واسعةونظراً لوجود نطاقات ثقة 
الوجهات على مر الزمن. ونتيجة لذلك، يوصى باستخدام مؤشرات على المستوى القطري، مثل 

دة واستخدام المرافق الصحية للوالدة لتكملة نسب وفيات وقت الوال مختصينوجود موظفي صحة 
 من وفيات األمهات على المستوى القطري. األمهات لتقييم التقدم المحرز نحو الحدّ 

  
(الذي مقامه هو عدد النساء في  ومعدل وفيات األمهاتينبغي عدم الخلط بين نسبة وفيات األمهات و

يات األمهات بالنسبة لكل فترة حمل أو والدة ولكن سن اإلنجاب)، الذي ال يعكس فحسب خطر وف
أيضاً مستوى الخصوبة بين السكان. أما نسبة وفيات األمهات (التي مقامها عدد الوالدات الحية) 

 فتشير إلى خطر الوفاة ما إن تصبح المرأة حامالً وال تأخذ باالعتبار مستويات الخصوبة.
  

 قضايا المساواة بين الجنسين
 

تماعي واالقتصادي المتدني للفتيات والنساء هو أحد المحددات األساسية لوفيات الوضع االج
من حصول الفتيات والنساء على التعليم والتغذية  األمهات في كثير من البلدان. فالوضع المتدني يحدّ 

جداً األكثر جداً و ةمبكرالالجيدة وبرامج تنظيم األسرة ــ وهي محددات رئيسية لحاالت الحمل 
من حصولهن على الخدمات الصحية الضرورية للحيلولة دون و /  يحدّ كما محفوفة بالمخاطر ــ وال

 أو عالج مضاعفات الحمل والوالدة.
 

 بيانات للرصد العالمي واإلقليمي
 

سجالت يمكن احتساب نسب وفيات األمهات مباشرة من البيانات التي جمعت من خالل نظم 
لكن قد تعاني هذه المصادر ولمعيشية أو من مصادر أخرى. ومسوح األسر ا اإلحصاءات الحيوية

اإلبالغ القصور في تقارير خصوصاً من حيث سوء التصنيف و ،من مشاكل تتعلق بجودة البيانات
 وقد تكون قابليتها للمقارنة محدودة.، كما وفيات األمهاتمعدل عن 

 
(اليونيسيف) وصندوق األمم  قد وضعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولةو

المتحدة للسكان والبنك الدولي منهجية لضبط البيانات الموجودة لتأخذ بالحسبان مسائل جودة البيانات 
يتضمن هذا األسلوب تقييم البيانات وهذه ولضمان إمكانية المقارنة بين مصادر البيانات المختلفة. 



عن الوفيات  تقارير اإلبالغفي قصور ما يتعلق بالللتأكد من اكتمالها، وعند االقتضاء، تعديلها في
لديها  توسوء تصنيفها فضًال عن وضع تقديرات من خالل النمذجة اإلحصائية للبلدان التي ليس

 بيانات موثوقة على المستوى الوطني.
 
وفيات األمهات وغيرها من المتغيرات ذات الصلة من خالل قواعد معدل يُحصل على بيانات عن و

ت التي تحتفظ بها منظمة الصحة العالمية وشعبة السكان في األمم المتحدة ومنظمة األمم البيانا
تتفاوت البيانات الواردة من البلدان من حيث المصدر والمتحدة للطفولة (اليونيسيف) والبنك الدولي. 

قديرات تستخدم أساليب مختلفة لكل مصدر للتوصل إلى ت ،واألساليب. ونظراً لتنوع مصادر البيانات
 قطرية قابلة للمقارنة وتسمح بالتجميع اإلقليمي والعالمي.

 
ال تتوفر بيانات كاملة وموثوقة بحيث ال تتطلب تقديرات إضافية إالّ بالنسبة لحوالي ثلث البلدان / و

وفيات األمهات التي أبلغ عنها معدل تعّدل التقديرات القطرية ل ،المناطق. وبالنسبة لثلث آخر
معدل لديها بيانات مناسبة عن  تبالنسبة للثلث النهائي ــ البلدان التي ليس أمارنة. ألغراض المقا

يستخدم نموذج إحصائي للتنبؤ بمستويات وفيات األمهات. غير أن تقديرات فوفيات األمهات ــ 
النقاط المحتسبة عن طريق هذه المنهجية قد ال تمثل المستويات الحقيقية. وينصح بالنظر في هذه 

ديرات باالقتران مع هوامش عدم اليقين المبلّغ عنها والتي يعتقد أن المستويات الحقيقية تكمن التق
 ضمنها. 

  
ُحّسنت ما ستتيسر كثيراً القدرة على توليد تقديرات قطرية وإقليمية وعالمية بإحكام ودقة أعلى إذا و

دراسات خاصة عن  أن يقلل الحاجة إلى إجراء ذلك. فمن شأن سجالت اإلحصاءات الحيويةنظم 
ً طويالً ومعدل  مكلفة وذات استخدام محدود في رصد تكون وفيات األمهات (التي تستغرق وقتا

 الوجهات).
 

هي متوسطات مرجحة للبيانات القطرية تستخدم العدد فالتقديرات اإلقليمية وشبه اإلقليمية أما 
اإلقليمية إال إذا كانت البيانات ال تقدم المجاميع واإلجمالي للوالدات الحية في كل بلد كمرجح. 

 في المائة من مجموع الوالدات في التجميع اإلقليمي. 50المتوفرة تغطي على األقل 
 
 مراجعال
 

 



 

 : نسبة الوالدات التي تتم بإشراف موظفي صحة من ذوي االختصاص2.5المؤشر 
  

  الهدف والغاية
  

 األمهات: تحسين صحة 5الهدف 
 2015و  1990بمقدار ثالثة أرباع في الفترة ما بين  األمهاتوفيات : تخفيض معدل -أ- 5الغاية 

  
 التعريف وطرقة االحتساب

  

 التعريف

التي  الوالدات الحّيةن هي نسبة إجمالي ينسبة الوالدات التي تتم بإشراف موظفي صحة مختص
  عناية توليدية منقذة للحياة.على تقديم  نومدرب موظفو صحة مختصونأشرف عليها 

  
  .المؤشر كنسبة مئويةهذا ر عن عبيُ 

  

 المفاهيم

إذا كان  بصرف النظر عن مدة الحمله من أمه ستخراجاأو للوليد كامل ي الخروج اله ةحّي الوالدة ال
الحبل أو خفقات مثل ضربات القلب من الحياة، على أدلة أخرى  ةظهر أييتنفس أو يُ انفصاله بعد 

 المشيمةكانت لم يقطع أو م الحبل السري أقطع واء س ،السري أو حركة محددة للعضالت اإلرادية
 .والدة حيةكهذه عتبر كل والدة وت. متصلة أم ال

  

ــ ات ممرضالأو األطباء أو ت قابالالــ مثل  ونصحة معتمد وموظفم هالمختصون صحة ال وموظف
كذلك و معقدة)عادية (غير  على إتقان المهارات الالزمة إلدارة حاالت حمل ووالدة واّربودُ وا ّلمُع 

تحديد الحاالت التي تحدث فيها مضاعفات للنساء واألطفال على و؛ فترة بعد الوالدة مباشرةإدارة ال
مدربات، الغير م مدربات أالسواء  القابالت التقليديات،وتستثنى . تهاوإحالتها وإدار حديثي الوالدة

  المختصين.من فئة موظفي الصحة 

مستقالت (عن نظام الصحة) وغير مدربات رسمياً  ةتقليديرعاية  مقدماتهن  القابالت التقليديات
  .الفترة المباشرة ما بعد الوالدةفي يقدمن رعاية مجتمعية للنساء أثناء الحمل والوالدة و

  طريقة االحتساب
عدد الوالدات التي يشرف عليها موظفو صحة مختصون (أطباء أو على أنه يتم احتساب المؤشر 
 .100 بـالدات في الفترة ذاتها ومضروباً الو) مقسوماً على إجمالي عدد ممرضات أو قابالت

  
  شرف عليها موظفو صحة مختصون يالوالدات التي  

  x 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوالدات التي يشرف عليها موظفو صحة مختصون = 



  اإلجمالي للوالداتالعدد   

  
 األساس المنطقي والتفسير 
 

قياس معدل وفيات األمهات بدقة أمر بالغ الصعوبة، إال إذا كان هناك تسجيل شامل للوفيات وأسباب 
قد اقترحت عدة مؤشرات عملية لتتبع التقدم المحرز نحو تحسين صحة األمهات، مثل والوفاة. 

والدة، وهو أمر هام خاصة فيما يتعلق بإدارة إشراف موظفي صحة مختصين أثناء الحمل وال
معدل ن بشكل صحيح هي مفتاح خفض والمساعدة التي يقدمها موظفو صحة مدربوالمضاعفات. 

 اً نسبة النساء اللواتي يلدن بمساعدة قائمين على الرعاية الصحية مدربين طبيووفيات األمهات. 
 لى نطاق واسع.واحدة من هذه المؤشرات العملية األكثر استخداماً ع

 
، كما هو والدةحيث تُوفر للنساء جميعهن مساعدة ماهرة في ال 100تكون قيم المؤشر قريبة إلى 

في المائة فتوجد في البيئات التي تكون  20الحال في معظم المناطق المتقدمة. أما القيم التي تقل عن 
تنبغي وة صحية عامة رئيسية. فيها الرعاية الصحية سيئة للغاية وتشكل فيها وفيات األمهات مشكل

متابعة الوالدات بإشراف موظفي صحة مختصين بشكل وثيق باإلضافة إلى مجموعة من المؤشرات 
االقتصادية لتحديد السكان المستهدفين وتخطيط - ذات الصلة المفّصلة حسب الخصائص االجتماعية

 عامة وفقاً لذلك. يةتدابير سياسات
 

  هامصادر البيانات وجمع
 

البيانات من خالل مسوح األسر المعيشية على الصعيد الوطني، بما في ذلك المسوح العنقودية  تجمع
 5-3عادة مرة كل  ،والمسوح الديموغرافية والصحية. وتجري هذه المسوح المتعددة المؤشرات

 المكاتب اإلحصائية الوطنية أو وزارات الصحة. ،سنوات
 
تقارير  تقديراتأن تقدم مع الإلى بيانات المسح، من المفيد  تيسير تفسير الوجهات والفروق استناداً ول

  .المقترنة بها الثقة عن نطاقات
  

كون لدى بعض البلدان بيانات عن المرافق الصحية. ولكن، توفي حالة عدم وجود بيانات مسح، قد 
وظفو صحة تجدر اإلشارة إلى أن هذه البيانات قد تبالغ في تقدير نسبة الوالدات التي يشرف عليها م

 يستثني النساء اللواتي يلدن خارج المرافق الصحية.النسبة مختصون ألنه يفترض أن مقام 
 

 تفصيل البيانات
 

إن من شأن تفصيل هذا المؤشر حسب المناطق الحضرية والريفية وعمر األم ومستويات الوضع 
على الرعاية  على تقييم أساس الدرجات المختلفة للحصول االجتماعي واالقتصادي أن يساعد

 الصحية اإلنجابية ويوجه السياسات والتدخالت الضرورية.
 

 مالحظات ومحدوديات 
 



هذا المؤشر هو مقياس لقدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الكافية أثناء الوالدة، وهي فترة 
ال يعكس  يرتفع فيها خطر الوفاة لكل من األمهات واألطفال حديثي الوالدة. غير أن هذا المؤشر قد

من  بدرجة كافية حصول المرأة على رعاية من نوعية جيدة، وخاصة عندما تنشأ مضاعفات. وللحدّ 
ما يلزم من معدات وما  المختصينينبغي أن يكون لدى موظفي الصحة  ،وفيات األمهات بشكل فعّال

 يكفي من خيارات إحالة.
 

بسبب االختالفات  المختصينالصحة  وباإلضافة إلى ذلك، من الصعب أحياناً توحيد تعريف موظفي
لتوحيد تعاريف األطباء اً قد بذلت جهودأن على الرغم من وفي تدريبهم في بلدان مختلفة. 

والممرضات والقابالت المساعدات المستخدمة في معظم مسوح األسر المعيشية، من المحتمل أن 
حاالت الطوارئ على البيئة التي  على توفير الرعاية المناسبة في المختصينتعتمد قدرات المشرفين 

 يعملون فيها.
 

التذكر هو مصدر محتمل آخر لالنحياز في البيانات. ففي مسوح األسر المعيشية، يطلب في خطأ وال
عرف تقد ال وتذكر كل والدة حية لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل إجراء المقابلة. تأن  ةمن المجيب

 ين على الوالدة خالل الفترة المرجعية.تذكر مؤهالت المشرفتأو قد ال  ةالمجيب
 

 المنزل، في يلدن اللواتي النساء استخدمت، ما إذا الصحية، فقاالمر بياناتتستثني  أعاله، ذكر كما
 .بإشراف مشرفين مختصين مبالغاً فيه لوالداتل الحقيقية النسبة تقديرفيكون 

 

 الجنسين بين المساواة قضايا

 

 االقتصادية الموارد إلىا وصوله إمكانية من البلدان بعض في للمرأة نيالمتد االجتماعي الوضع يحدّ 
 بعضوتحرم . والتغذية بالصحة المتعلقة القرارات اتخاذ على اقدرته وبالتالي، األساسي والتعليم
التي تؤدي إلى  الثقافية الممارسات بسبب إما ،إليها الحاجة عند الرعاية على الحصولمن  النساء

 على الحصول عدمو. القرار صنعون عن مسؤولهم الاألسرة آخرين في  اً أفرادن أل أوعزلتهن 
 .األمهات وفيات معدل ارتفاع في حاسم عامل هااستخدامعدم  أو األساسية التوليد خدمات

 

 واإلقليمي العالمي لرصدل البيانات

 

 رصدللير عن بيانات تقار العالمية الصحة ومنظمة) اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم منظمةتقدم 
، وتكون هذه بيانات مسح وتسجيل وطنية مصادر من بياناتال على الوكاالتوتحصل هذه . العالمي

  على حد سواء.
  

 البيانات من تحقق بعملية) اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم منظمةو العالمية الصحةوتقوم منظمة 
 .تساؤالت ةأي لتوضيح الميدانية المكاتب مع مراسالت تتضمن

 

األرقام  جمعت ما إذا الوطنيةالتقديرات والعالمية  التقديرات بين تناقضاتومن الممكن حدوث 
 بيانات لىستند إت التيعالمية العن األرقام  تختلف هذهف. ةالصحي فقاالمر مستوى علىالوطنية 

 .المعيشية األسرة مستوى علىجمع ت التي حوالمس



 

النسبة المئوية الكلية  حوالمس تقارير بعضتقدم  قد ح،والمس بياناتوفيما يتعلق بمحدوديات 
 سبيل على( أعاله الواردمع التعريف  هتعريف يتوافقال  مقدم رعايةأشرف عليها  التي للوالدات
تُجمل النسب  الحاالت، تلك فيو). المجتمع صحة في عاملرعاية غير مختص، مثل  مقدم المثال،

 البيانات قاعدة فيتُدخل و قانونية قابلة أو ممرضةليها طبيب أو المئوية للوالدات التي يشرف ع
 .المؤشر لهذا تقديرالعالمية ك

 

مرّجحة  القطرية البيانات متوسطات أساس علىبعد ذلك، تحتسب التقديرات اإلقليمية والعالمية 
إذا كانت البيانات إال وشبه اإلقليمية ال تقدم المجاميع اإلقليمية و. بلد كل فيوالدات ال عدد إجماليب

  .في المائة من مجموع الوالدات في التجميع اإلقليمي 50المتوفرة تغطي على األقل 
  

 المراجع

 



  الهدف والغاية 
  

 األمهات صحة تحسين: 5 الهدف

 2015 عام بحلول اإلنجابية الصحة خدمات على الجميع حصول تحقيق: - ب- 5 الغاية

 

 لحملمعدل انتشار وسائل منع ا: 3.5المؤشر 

  
 

 التعريف وطريقة االحتساب 

  
 التعريف

  
ً  يستخدمنلواتي ال اإلنجاب سن في للنساء المئوية نسبةال هو معدل انتشار وسائل منع الحمل  ،حاليا

ً  ونالجنسيشركاؤهم  يستخدم أو  النظر بغض الحمل، منع وسائلمن  األقل علىة واحدوسيلة  ،حاليا
 فيلواتي ال أوالمتزوجات  49إلى  15عن النساء من سن  وتقدم التقارير. المستخدمة الطريقة عن

  اتحاد بالتراضي.
  

 المفاهيم

  
وتشمل  .49و 15 بين نأعماره اللواتي تتراوح النساء جميع اإلنجاب سن في النساءمفهوم يشمل 
 والحبوب والذكور اإلناثتعقيم  حديثةوتتضمن ال. والتقليدية الحديثة الوسائل الحمل منع وسائل
 واألنثوي الذكري والواقي) الرحمي لولبال(وموانع الحمل الرحمية  الفم طريقعن  ونيةالهرم

 العازل وأساليب) نوربالنتال ذلك في بما( تغرس تحت الجلدالتي منع الحمل ووسائل  والحقن
) عالجما عن الدوري االمتناع(النَّْظم  طريقةفتتضمن  التقليدية الطرقأما . المنوية والمبيدات المهبلي

 انقطاع وسيلة أن الحظالمومن . الشعبية واألساليب اإلرضاعي الطمث انقطاع وسيلةو واالنسحاب
 وسيلة صنف، لكنها تُ حديثةال وسائلال منعلى أنها  المسوح بعض في فصنّ تُ  اإلرضاعي الطمث

 .المؤشر هذابشأن  لأللفية اإلنمائية األهدافة في تقارير تقليدي

 

 االحتساب  طريقة

  ي سن اإلنجاب متزوجات أو في اتحاد بالتراضينساء ف
  ويستخدمن حالياً أية وسيلة من وسائل منع الحمل 

  x 100ــــــــــالحمل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منع وسائل انتشار معدل
 في اتحاد بالتراضياللواتي متزوجات أو النساء في سن اإلنجاب لل العدد الكلي          

  

 والتفسير المنطقي األساس

  



 الصحة خدماتوسيط للحصول على  مقياسالذي يستخدم ك ،الحمل منع وسائل انتشار معدل
 الصحة خدمات علىالشامل  حصولال تحقيق هدف نحو المحرز التقدم لتتبع مفيد اإلنجابية،
 تنظيمبخدمات  المرأة معرفة حول معلومات معنظر إليه باالقتران ي عندما وخصوصاً  اإلنجابية،

 الحمل منع وسائل انتشار عن معلوماتوتّكمل ال. األسرة تنظيم خدمات نوعيةتوفرها و أو األسرة
 منع وسائل انتشار مجموعويقرر . )6.5 المؤشر نظرأ( األسرة تنظيم إلى الحاجة تلبية عدم مؤشر
ً . الحمل منع وسائل على الطلبإجمالي  األسرة تنظيم إلى الحاجة تلبية عدمو الحمل  مؤشرل وخالفا

 كانت إذا مافي الحسبان  الحمل منع وسائل انتشارال يأخذ  ،األسرة تنظيم إلى الحاجة تلبية عدم
من  صعوبة كثرأ المؤشرذلك تفسير  يجعلو. أم ال طفاليرغبون بمزيد من األ هنأزواج أو النساء
تتفاوت بين  الحمل منع وسائل انتشار معدالتألن  األسرة تنظيم إلى الحاجة تلبية عدم تفسير

 صعبوللسبب نفسه، ي. المفضل األسرة حجمبسبب االختالفات الكبيرة جداً المتعلقة ب المجتمعات
 .الحمل منع وسائل انتشار لمعدالت المطلوب الهدف تحديد

 

 هاوجمع البيانات مصادر

 

 أسئلةالمتضمنة  الوطني الصعيد الممثلة على المسوح من الحمل منع وسائل انتشار معدالت سبتتح
 المسوح: عادة هي المعلومات هذه تشمل المسوح التيو. الحمل منع لوسائل الحالي االستخدام حول

 من اعدةتدار بمس التي اإلنجابية ومسوح الصحة ،األسرو الخصوبةمسوح والصحية، و الديمغرافية
 ،المؤشرات المتعددة العنقودية والمسوح منها، والوقاية األمراض لمراقبة المتحدة الواليات مراكز

 .األخرى الوطنية والمسوح

 

 سنأسئلة عن  ذلك في بما على النساء، تطرح مباشرة أسئلة خالل من المعلومات تجمع المسوح
عن  األسئلة وفي كثير من األحيان تشمل. بالتراضي اتحاد في أو متزوجة كانتوما إذا  المرأة
ً  تستخدمكانت  عما إذا المرأةتُسأل فيه  عام سؤال: سؤالين الحمل منع وسائل  لمنع وسيلة حاليا
 دقيق قياس على حصولولل. حاليا المستخدمة الحمل منع وسائل عن نوع ويتبعه سؤال ،الحمل

 لتنظيم محددة ساليبأل اً وصف قابلةمن يجري المأن يقدم  ستحسني الحمل، منع وسائل النتشار
ً نجم نقص في قد يبها، وإال  قائمة أو األسرة  حيث مستوى وسائل منع الحمل المبّلغ عنها، خصوصا

 مثل ،المسوح بعض فيو. وسيلة التعقيم أو، الّنْظم أو االنسحاب مثل ،التقليدية الطرقيشيع استخدام 
التي  وسائلمن ال‘‘ تتحقق’’أسئلة  من سلسلة في األساليب توصف المسح الديموغرافي والصحي،

وفي حالة السكان . الحمل منع لوسائل الحالي هااستخدام سأل عنتُ  أن قبل المجيبة عنها، سمعت
 .منع الحمل بوسائل مطبوعة قائمة قد يقدم من يجري المقابلة المتعلمين،

 

 اتالمشارك بعض التذكر أن المهم من المستخدمة، الحمل منع المتعلقة بوسائل البيانات وعند تسجيل
أن يُجري من يقوم  إما الحاالت، هذه مثل في. واحد وقت في واحدة طريقة من أكثر نيستخدم قد

 نتقييمه أساس علىتختار المجيبات  أو لمستخدمةالوسائل ا فعالية على بالتعداد اختياراً الحقاً يعتمد
 مجموعة أو فقط واحدة طريقة من شأن تحديدو .األحيان معظم في نهاالتي استخدم الذاتي الطريقة

 مستويات كمجموع الحمل منع وسائل يسمح باحتساب انتشارأن  ةلكل مجيبوسائل ال من واحدة
ولم  ةلكل مجيبوسائل ال من واحدة مجموعة أو ةواحدوسيلة  من أكثر سّجل وإذا وسيلة، كل استخدام

 النتشار العام المستوى المختلفة المستخدمةوسائل ال قد يتجاوز مجموعف اختيار، تستخدم أية معايير
 .الحمل منع وسائل



 

ً  المهم ومن فترة  غير أن هناك،. المقابلة يقاس في وقت الحمل منع وسائل انتشار أن ةالحظم أيضا
ً  تأخر،  تجري المتوسط، فيو. المسح تقرير المقابلة ونشر تاريخ بين وسنتين، سنة بين عموما

 .سنوات خمس إلى ثالث لمرة ك المسح عمليات

 

 تفصيل البيانات 

 

 والمناطق قتصاديةاال -جتماعيةاال مجموعاتبين ال ملحوظ بشكل الحمل موانع استعماليتفاوت  قد
 الحمل، منع وسائل انتشارفّصل البيانات عن ت أن ينبغي السياسة، ألغراضو. اإلقليميةو الجغرافية

 صدبر سمحت األنه هامة المعلومات هذهف. راهنةال االجتماعية والحالة العمر حسب أدنى، كحد
 غير والنساءات المراهق مثلضعفاً،  األكثر للفئات الحمل منع وسائل على الحصول فيفوارق ال

 .المتزوجات

 

 مثل أخرى، اقتصادية أو اجتماعية خصائصمن خالل  الحمل موانع استخدامتفصيل  يمكنو
كأمور  ،األطفال وعدد الريفية أو الحضرية المناطق في واإلقامة للمرأة لعلميالتحصيل ا مستوى

 .منطقة أو بلد كلات لالسياستتعلق بمتطلبات وضع 

 

 مالحظات ومحدوديات

 

الطريقة التي تصاغ بها  في االختالفات عن فضالً  وتنفيذه، المسح تصميم في االختالفاتقد تؤثر 
 االختالفاتومن . البلدان وبين الزمن مر على للمقارنة البيانات قابلية على ،وتدار ستبياناتاال

ً  األكثر  أسئلةضمن يتكان االستبيان  إذاما و ،المسوح في المدرجة الحمل منع وسائل مجموعة شيوعا
 .الحمل منع وسائل نتشارتقدير ناقص ال إلى تحقق أسئلةاالفتقار إلى  يؤديوقد . تحقق أم ال

 

 معدلبالنسبة لهم  قاسي الذين األشخاص) االتحاد اج أوالزو حالة أو الجنسأو  العمر( خصائصإن 
 وسائل انتشارالبيانات بشأن  مقارنة على أيضاً  ؤثرت) القاعدة السكانية( الحمل منع وسائل انتشار

فقط إلى  يشير الحمل منع وسائل انتشار لمعدل المعياري تعريفال أن من الرغم علىف. الحمل منع
 النساءتشمل  بديلةية سكانتقدم في بعض األحيان قاعدة  تحاد،ا فياللواتي  أو المتزوجات النساء
ً ات الناشط  الرجال أو متزوجات،أو من هن أو كن  ،)الزوجيةن حالته عن النظر بغض( جنسيا
 .اتحاد فيالذين  أو المتزوجين والنساء

 

 فيإذ يترك ، الحمل منع وسائل انتشار معدل لتقييم المستخدم الزمني اإلطاركذلك قد يتفاوت أيضاً 
 بعض سألوي. ‘‘حاليا ستخدمت’’ـوسيلة منع الحمل التي ب المقصود تحديدللمجيبة  األحيان من كثير

 االستخدام عن معلومات جمعت ال عندما أحيانا،و. فائتال الشهر خالل ستخداماال عنالمسوح 
 منع وسائل اماستخد عن الحالية بيانات الحمل منع وسائل انتشار معدل لتقدير ستخدمت الحالي،
 بين اختالفات ةأيإلى  بوضوحوتنبغي اإلشارة . السابقة السنة خالل أو جماعآخر  في الحمل

 .الحمل منع وسائل النتشارالمعياري  التعريففي و المقدمة البيانات

 



ً  البيانات، جمع فيمشكلة  العينات أخذكما قد تشكل التفاوتات في   معدل يقاس عندما خصوصا
 التحصيل ومستوى عمرية فئةوسيلة ول وفقا( محددة فرعية لمجموعة الحمل منع وسائل انتشار
 .الزمن مر علىالوجهات  تحليل عند أو) الخ السكن، ومكان العلمي

  

 الجنسين بين المساواة قضايا

 

وذلك على . النساء على األول المقام في الحمل منع وسائل انتشار معدالت عن حصاءاتعتمد اإلت
 أيضاً  ويمكن. اإلناث على قائمة الحمل منع وسائلل العظمى الغالبية ألن واقعية، ابألسباألغلب 

 نحياتهبها النساء في  تحكمت التي الكيفية على مؤشرعلى إنجابهن  النساء سيطرة مدىالقول أن 
وقد قابلت . المرأة تمكين على كمؤشر الحمل منع وسائل انتشاريمكن النظر إلى  بحيث عام، بشكل
ً  أجريت مسوح  .الحمل منع وسائل استخدام حول الرجال من عيناتأيضاً  حديثا

 

 واإلقليمي العالمي الرصد أجل من البيانات

 

يُحصل و. للسكان المتحدة األمم شعبة خالل من العالمي المستوى على المؤشرتقدم التقارير عن هذا 
في الحاالت االستثنائية  وتؤخذ. ةالمنشور المسح تقارير من أو وطنيةالسجالّت ال من البيانات على

 اتصاليجري  توضيح، إلى حاجة هناككانت  إذاو. المنشورة األخرى التحليلية التقارير من بيانات
ً تصحيح واقدملي المخوّلة منظمةال أو مسحالقائمين على ال مع إن  ذلك على رداً  لتقديراتل تعديالً  أو ا
 .لزم

 

 في أو المتزوجات النساء عدد ستخدمت القطرية، لبياناتل حةمرج متوسطات هي قليميةاإل تقديراتوال
 التقديراتأما . كمرجح بلد كل في المرجعية للسنة 49-15 بينن أعماره تتراوحاللواتي  اتحاد

ن أعماره تتراوحلواتي ال النساء عدد ستخدمت قليمية،اإل للتقديرات مرجحة متوسطات هيف العالمية
وال تقدم تقارير بأرقام إذا غطي  كمرجح. منطقة كل في اتحاد في أو المتزوجات سنة 49- 15 بين
   .المنطقة في المعنيين السكان منفي المائة  50من أقل 

  
 المراجع

 

 



 

 من هن في سن المراهقة معدل الوالدات لدى : 4.5المؤشر 

  
 الهدف والغاية

  
 األمهاتتحسين صحة : 5الهدف 

 2015بحلول عام اإلنجابية لصحة ا ماتالجميع على خدتحقيق حصول : - ب- 5الغاية 

  
 التعريف وطريقة االحتساب

  

 التعريف

لكل  للنساء في سن المراهقة ةالحّي  للوالدات السنوي العدد هو الوالدات في سن المراهقة معدل
 .المراهقة سن امرأة في 1000

 

 المفاهيم

  
ً  الوالدات في سن المراهقة معدل إلى يشار  سنللنساء في  دد بالعمرالمح الخصوبة معدلك أيضا

15 -19. 

  
إذا كان  بصرف النظر عن مدة الحمله من أمه ستخراجاأو للوليد كامل ي الخروج اله ةحّي الوالدة ال

الحبل أو خفقات مثل ضربات القلب من الحياة، على أدلة أخرى  ةظهر أييتنفس أو يُ انفصاله بعد 
 المشيمةكانت لم يقطع أو م لحبل السري أاقطع سواء  ،السري أو حركة محددة للعضالت اإلرادية

 .والدة حيةكهذه عتبر كل والدة وت. متصلة أم ال
  

 .سنة 19 إلى 15أنهن من في سن  على المؤشر هذا لغرض النساء في سن المراهقةتعرف 

 

 االحتساب طريقة

  
قسوماً على الوالدات في سن المراهقة كعدد الوالدات الحّية للنساء في سن المراهقة م معدليحتسب 

 .1000بــ  مضروباالعدد اإلجمالي للنساء في سن المراهقة 

 

 
  عدد الوالدات الحيّة للنساء في سن المراهقة 

  x 1000= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوالدات في سن المراهقة معدل
  عدد النساء في سن المراهقة 

  



أم سجالت المدنية اللمؤشر بشكل مختلف اعتماداً على ما إذا كانت البيانات المستخدمة من يحتسب ا
  من المسوح أو من تعدادات السكان. 

  

 السجّالت المدنية: ) أ(

في سن  نساءالوالدات الحّية للنساء في سن المراهقة هو العدد المسّجل للوالدات الحّية ل عدد .أ
 .معينة سنة خالل 19 إلى 15

 19 و 15 بين نأعماره تتراوح لنساء رالمقدّ  السكان عدد هو ةالمراهقفي سن  النساء دعد  .ب

 المستوى على المؤشر هذا رصد ألغراضو. معينة سنةل / تموز يوليو 1 من اعتبارا

 السكانتقديرات  من أو موثوقة وطنية مصادر من السكانية األرقام تؤخذ أن يمكن الوطني،
 فيو .العالم في السكان توقعاتفي  للسكان المتحدة األممفي  السكان شعبةالتي تنشرها 

بديل مناسب  تقديرقد يستخدم  الفعل،ب السكان كاملالنسبة  بسطال يغطي فيها  التي الحاالت
 .إن توفر لسكانل

ً ة المراهقالوالدات في سن  معدل(ب) بيانات المسوح: يحتسب   بأثر ميالدواريخ ت أساس على عموما
وتتطابق . للمسح السابقة 5الـ  سنواتمع الـ المرجعية الفترةتتطابق  ممكنا، ذلك كان كلماو. رجعي

 .المرجعية الفترة منتصف معراقبة التي يقدم عنها التقرير الم سنة

 إلى 15الوالدات الحية للنساء في سن المراهقة إلى النساء اللواتي كن في سن  يشير عدد .أ

 .إجراء المقابلة قبل يةمرجع فترة خالل والدةال وقت سنة 19

قوبلن في  اللواتيالتي عاشتها النساء السنوات عدد  إلىفي سن المراهقة  النساء عدديشير  .ب
 .نفسها المرجعية الفترة خالل 19و 15سن يتراوح بين 

 إلى استناداً يمكن تقدير عدد الوالدات  ،رجعي بأثر ميالدواريخ تالمسوح التي ال تتوفر فيها  فيو
  .للمسح السابقة 12 ــال األشهر فيعدد الوالدات  أوآخر والدة  تاريخ نع األسئلة

 

ً الوالدات في سن المراهقة  معدليحتسب : ات السكانتعداد بيانات) ج(  آخر تاريخ إلى استناداً  عموما
 من كالً السكان  تعداد بيانات توفرو. التعداد سبقت التي 12 ـال األشهر فيالوالدات  عدد أو والدة

لألخذ  لسكانا تتعداداتّعدل المعدالت المستندة إلى  الحاالت، بعض في. هاومقاملنسبة ا بسط
 يمكن أخرى، موثوقة بياناتتوفر ت ال حيث الحاالت، بعض فيو. باالعتبار القصور في التسجيل

 معدل تقديرات على لحصولل ن أوالدهمسؤال األهل عبأسلوب التقدير غير المباشر  استخدام
: 10الدليل  راجع المعلومات من لمزيد( التعداد قبل السنواتمن  لعددسن المراهقة  الوالدات في

 .))1983( المتحدة األمم ،للتقديرات الديموغرافية  مباشرة غيرأساليب 

  
 والتفسير المنطقي األساس



 

 عام نتحسّ  تحقيق إلى تهدف التي السياسات لتصميم أساسي مؤشرالوالدات في سن المراهقة  معدل
ً  األصغرللنساء في سن المراهقة  األمهات وفياتويميل معدل . األمهات صحةي ف  سن دون( سنا

 األكبرالنساء في سن المراهقة  أو سناً  األكبر النساءمعدل وفيات  من بكثير أعلى كوني أن إلى) 18

 ً في سن  للنساء األمهات وفياتيكون إجمالي  عندماو). 19 و 18 بين نأعماره تتراوحاللواتي ( سنا

ً مرتفعالمراهقة   طريق عن األمهات صحة تحسين فيفي سن المراهقة  خصوبةال من الحديساهم  ،ا
 .األمهات وفيات معدالتإجمالي  من الحد

  
 للخطرفحسب، بل إنها أيضاً تعرض  الوالدة أثناءوفاة ال خطر من جداً  المبكرة األمومة زيدت الو

والفرص  التعليم فرص عنصغر سناً كثيراً ما يتخلين األ األمهاتكما أن . وأطفالهن األمهات رفاه
 أكبر خطريتعرضون ل ةالمراهقفي سن  ألمهات يولدون الذين واألطفال ،واالقتصادية االجتماعية

 للمشاركةهم فرصتكون  الحياة، قيد على بقوا وإذا ،بقدر أكبر الطفولة أو الرضاعةمرحلة  فيوفاة لا
 .أقل التعليم في

  
والدة  230 منوالدة إلى ما يقرب  2تويات معدل الوالدة في سن المراهقة من أقل من وتتراوح مس

مرتفعة، بينما  امرأة 1000 لكل أكثر أو 50 من القيم تعتبرو. المراهقة سن في امرأة 1000 لكل

الوالدة في سن  معدلاألعلى ل قيموقد تشير ال. منخفضة امرأة 1000 لكل أقلو 10 القيم تعتبر

اللواتي قد ترغب الكثيرات  األسرة، تنظيمالنساء الشابات إلى خدمات  حاجةعدم تلبية  إلىة المراهق
 .حملهن تأخير فين منه

  
 هاوجمع البيانات مصادر

 

طالما كانت تغطي  السجالت المدنية، نظم من األم عمر حسبالوالدات  بيانات علىيُحصل عادة 
 أوات السكان تعداد تقديراتتكمل  أن يمكنو. ةالحي الوالدات جميع من أكثر أو المائة في 90

 نظام إلى تفتقر التي البلدان فيو. بياناتالتي ال تتوفر فيها هذه ال لفتراتل تالسجال بيانات حوالمس
الوالدات في  معدليمكن الحصول على  المائة، في 90 من أقل التغطيةتكون  حيث أوتسجيل مدني 

 حومس برامجالتي تدير  البلدان فيو. السكان تعدادالمعيشية وة األسر مسحبيانات  من ةالمراهقسن 
 .سنتين كلمرة  أو اً سنويتُجرى  التي الكبيرة اتالعين مسوحى األسبقية لعطت متعددة،

 

 الصحة مسوحو والصحية، الديمغرافية المسوح هيمنها  بيانات على الحصول يمكن التي المسوحو
 والمسوح منها، والوقاية األمراض لمراقبة المتحدة الواليات زمراك من بمساعدةتدار  التي اإلنجابية
 مسح تقرير في تقديرات تتوفر دماوعن .األخرى الوطنية والمسوح المؤشرات المتعددة العنقودية

 تنتج أن ينبغي جزئية، بياناتتوفرت  إذا ذلك، خالفوب. مباشرةأن تستخلص  ينبغي ،معين
 تكون أن ينبغي ،السكان تعداد لبياناتفبالنسبة . مناسباحتساب  أسلوب باستخدام التقديرات



 اإلحصاءات مكتب أجراها تعديالت أية ذلك في بما التعداد، تقارير في كما نفسهاهي  التقديرات
 .الوطني

 

 تفصيل البيانات

  
 أو الريف في واإلقامة الجغرافيةفي سن المراهقة حسب المنطقة  الوالدة معدالت تفصيليساعد 

 ،وطنيال سياقال في الصلة ذات الخصائص من وغيرها الفقر وحالة المرأة، تعليم ومستوى الحضر،
فيها  ةالمراهقوالدة في سن ال معدالت مستوياتالتي تكون  فرعيةالسكان ال مجموعات تحديدعلى 

فتيات في لل اإلنجابية الصحة وتحسين األمهات وفيات من للحدّ  سياساتعلى صياغة و علىهي األ
 .األطفال وفيات من والحدّ  ةراهقمسن ال

 

 مالحظات ومحدوديات

 

السجل  بيانات استخدام عندف. المؤشر هذاباحتساب  األمر يتعلق عندماالمحدوديات  من عدد هناك
 تتسجيال اكتمالمدى  علىمحدوديات تعتمد لفي سن المراهقة  الوالدة معدالت تخضع المدني،
 قبليتوفون  ولكن أحياء يولدون الذين الرضعمل مع مسألة الطريقة التي يتم بها التعاو الوالدة؛
 ؛المصّرح عنه األم سن في والدقة ؛الحياة من األولى 24 ات الـالساع غضون في أو التسجيل
ية من محدوديات تتعلق بتصريح لسكانا تقديراتوقد تعاني ال. سابقة فترات منالوالدات  وإدراج

ً  شملي قدالوالدات الحّية  ددودية أخرى أن عخاطئ عن العمر وبالتغطية. وهناك محد والدات  أيضا
 12من سن  للنساء هي األم عمر حسب حيةات الوالدال المثال، سبيل على( عاماً  15 سن دون لنساء

 وعددوالدات الحية ال عددمن  لكلمختلفة  عمرية لفئاتبالنسبة  المؤشريحتسب  أن أو) 19 إلى
 المدني السجلفيها  يسجل التي البلدان فيو. )19 إلى 16في سن  نساء المثال، سبيل على( النساء

الوالدات في سن  عدديكون  قد ألم،ل المعتادة ةقاماإل مكان من بدالً  ،هاوقوعالوالدات حسب مكان 
 المناطق من النساء تخدمو مستشفياتمن ال تحتية بنيةالتي تمتلك  الحضرية المناطق في ةالمراهق
ً به بها المحيطة الريفية  الريفية للمناطقما يقدم تقرير عند المؤشر دقة علىذلك  يؤثر و. مبالغا

الوالدات الحية  عدديستمد  ،اتالتعدادبيانات المسوح و استخدام عندو. كل على حدة والحضرية
 أن يمكن ذلك ومع. أنفسهم السكان منللنساء في سن المراهقة وعدد النساء في سن المراهقة كالهما 

 تقاريروتقديم  ،إغفال ذكر الوالداتو ،بسبب التصريح الخاطئ عن العمر منحرفةانات البي تكون
 .المسوح حالة في عيناتالفوارق في أخذ و الطفل، والدة تاريخعن  مغلوطة

  
 كنسبةالوالدات في سن المراهقة  معدلوهناك محدودية أخرى هي أن من الشائع تقديم تقارير عن 

غير أنه يفضل . 19و  15سن  بين نأعماره تتراوح نساء بها تساهم يالت الخصوبة جماليإل مئوية

 النساء بها تساهم التي الكلية الخصوبة نسبة ألن ةالمراهقعلى هذه النسبة معدل الوالدات في سن 
 في للتغيرات نتيجة ملحوظ بشكل تختلف أن يمكن 19و  15سن  بين نأعماره تتراوحلواتي ال

في سن  الخصوبة معدليظل  عندما حتى ،األخرى العمرية لفئاتلبالنسبة  الخصوبة معدالت
 .اثابت ةالمراهق

 



 الجنسين بين المساواة قضايا

  

الفرص و التعليم فرص جداً  مبكر وقت في أمهات يصبحنواتي الل النساءتفّوت  األحيان من كثير في
في سن المراهقة في الوالدات  معدل ارتفاع سهمي أن يمكن وبالتالي،. واالقتصادية االجتماعية

الوالدات في سن المراهقة  معدالت ارتفاع شيركما ي. التعليم في الجنسين بين كبيرة فجوةحدوث 
بنية إشارة إلى  كونفي كثير من األحيان يو النساء، أوساط في المبكر الزواج انتشارأيضاً إلى 

 أقرب في كأم االجتماعيرها بلوغها من خالل القيام بدو ؤكدت أن المرأة منفيها  يتوقع اجتماعية
 بين المساواةتزايد  إلىالوالدات في سن المراهقة  معدالت انخفاضقد يشير  ذا،كه. ممكن وقت

ارتفاع معدل  فيات في سن المراهقة الوالد معدل ارتفاع همايسكما قد  ،المرأة تمكينإلى و الجنسين
 .األمهات وفيات

 

 واإلقليمي العالمي للرصد بيانات

 

 ذلك كان كلماو .المؤشر لهذا البيانات المتحدة األممفي  لسكانا شعبة تجمع العالمي، صعيدال على
 األرقام فإنوالدات في سن المراهقة، ال لمعدالتأما بالنسبة . المدني السجل بياناتتستخدم  ممكنا،

 األمم في اإلحصاءات شعبة إلىتقارير عنها  الوطنية ءاإلحصا مكاتبتقدم  التي تلك هي المستخدمة
 الوحدات منيحصل عليها  عليها، االعتماد يمكن أو تاحةالبيانات م تكونال  عندماو. المتحدة

في سن المراهقة  السكان أعدادأما . من البلد المعني مباشرة جمعتُ  أو األخرى، اإلقليمية اإلحصائية
 فيو. المتحدة األممفي  كانلسا شعبة تنتجها التي العالم في السكانية التوقعات فيتنشر  التي تلك هيف

 مكتبالذي ينتجه  لمعدلا تقديريستخدم  ،اً مفقود هامقام أوالنسبة  بسط فيها يكون التي الحاالت
 .للبلد المعين ءاإلحصا

 

 لبياناتوبالنسبة . السكان تعداد أو مسحال بيانات فحصتُ  المدني، السجل من بياناتال تتوفر  عندماو
 العنقودي والمسحح الديموغرافي والصحي ومسح الصحة اإلنجابية يفضل استخدام المس ح،والمس

 حاالت وفي. منه مباشرةفإنها تنقل  التقديرات، المسح تقرير في تتوفر كلماو. المؤشرات متعددال
وبالنسبة . ةوطنيال الجزئية تقديرات البيانات إلنتاج تستخدم شعبة السكان في األمم المتحدة أخرى،
 ذلك في بما التعداد، تقارير من مباشرة تقديرات على لوحصيفضل ال ،كانالس تعداد لبيانات

والدات في ال معدل إنتاج يتم أخرى، حاالت وفي. الوطني ءاإلحصا مكتب به قام الذي التعديالت
لمعدالت المستندة ا لتعدّ  الحاالت، بعض فيو. حتسابلال المالئمة األساليب باستخدامسن المراهقة 

 بالنسبةو. التسجلألخذ باالعتبار النقص في ال مباشرة غيرتقدير  ساليببواسطة أ انلسكا تعدادإلى 
 اً تقدير مسؤال األهل عن أطفاله أسلوبيوفر  بها، موثوق أخرى بياناتتوفر لها أية ت ال التي للبلدان

 .التعداد قبل السنوات من لعددوالدات في سن المراهقة ال لمعدل مباشر غير

 

 سنواتأما بالنسبة لل. للمؤشر وعالمية إقليمية تقديراتكان في األمم المتحدة وتحتسب شعبة الس
 متوسطاتوتنتج ال. بياناتلها من ال نقطةفستخدم أقرب  ،المرجعية التي ال تتوفر بيانات عنها

 أحدث من األرقام تؤخذو. كمرجح المرجعية السنة في سنة 19- 15في سن  النساء عدد باستخدام
 في 50 من أكثر ىغطيُ  عندماإالّ  اإلقليمية المتوسطات تقدمال و .العالم في السكانية للتوقعات تنقيح



 في 95وبالنسبة لمعظم المناطق تتجاوز التغطية . منطقةفي ال سنة 19-15في سن  النساء من المائة
  ئة. الما
  

 المراجع



 

 )األقلعلى  وأربع زيارات لاألقعلى  تغطية العناية الطبية قبل الوالدة (زيارة واحدة: 5.5المؤشر 

  
 الهدف والغاية 

 األمهات: تحسين صحة 5الهدف 
 2015ب: تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام - 5الغاية 

 
  التعريف وطريقة االحتساب

 
 التعريف

  
تتراوح لواتي ال لنساءلالنسبة المئوية  يزيارة واحدة) ه قبل الوالدة (على األقلالعناية الطبية تغطية 
 قبل الوالدةعناية طبية ين تلقووالدة حية في فترة زمنية معينة وأنجبن  49و  15و بين  نأعماره

 الل فترة الحمل.خعلى األقل مرة واحدة مختصون صحة موظفو أشرف عليها 
 

تتراوح واتي للنساء اللالنسبة المئوية  يزيارة واحدة) ه قبل الوالدة (على األقلالعناية الطبية تغطية 
 قبل الوالدةعناية طبية ين تلقووالدة حية في فترة زمنية معينة وأنجبن  49و  15و بين  نأعماره

  الل فترة الحمل.أربع مرات أو أكثر خمختصون صحة موظفو أشرف عليها 
 

 المفاهيم

  
إذا كان  بصرف النظر عن مدة الحمله من أمه ستخراجاأو للوليد كامل ي الخروج اله ةحّي الوالدة ال

الحبل أو خفقات مثل ضربات القلب من الحياة، على أدلة أخرى  ةظهر أييتنفس أو يُ انفصاله بعد 
 المشيمةكانت لم يقطع أو م الحبل السري أقطع سواء  ،السري أو حركة محددة للعضالت اإلرادية

 .والدة حيةكهذه عتبر كل والدة وت. متصلة أم ال
 

التي يحتمل االقتصادية - الظروف الصحية واالجتماعيةمن فحص  الدةقبل الوطبية العناية التتألف 
من المعروف وتوفير تدخالت عالجية  معينة؛ ضارةإمكانية أن تتمخض عن الحمل نتائج أن تزيد 

أثناء الحمل وكيفية ولحاالت لطوارئ الة، وتثقيف النساء الحوامل حول التخطيط لوالدة آمنة فّع أنها 
 .االتعامل معه

 
ــ ات ممرضالأو األطباء أو ت قابالالــ مثل  ونصحة معتمد وموظفم ه المختصونصحة ال وموظف
كذلك و عادية (غير معقدة) على إتقان المهارات الالزمة إلدارة حاالت حمل ووالدة واودّربوا عّلم

طفال تحديد الحاالت التي تحدث فيها مضاعفات للنساء واألعلى و؛ فترة بعد الوالدة مباشرةإدارة ال
مدربات، الغير م مدربات أالسواء  القابالت التقليديات،وتستثنى . تهاوإحالتها وإدار حديثي الوالدة

  المختصين.من فئة موظفي الصحة 

مستقالت (عن نظام الصحة) وغير مدربات رسمياً  ةتقليديمقدمات رعاية هن  القابالت التقليديات
  .الفترة المباشرة ما بعد الوالدةفي لوالدة ويقدمن رعاية مجتمعية للنساء أثناء الحمل وا



 
 االحتسابطريقة 

  
والدة حية في فترة وأنجبن  49و  15و بين  نتتراوح أعمارهلواتي لنساء اللالنسبة المئوية تحتسب 

على مرة واحدة مختصون صحة موظفو أشرف عليها  قبل الوالدةعناية طبية ين تلقوزمنية معينة 
موظفو أشرف عليها  قبل الوالدةعناية طبية ين تلقاللواتي قسمة عدد النساء ب الل فترة الحملخاألقل 
اإلجمالي بالحمل على العدد ألسباب تتعلق  لالل فترة الحممرة واحدة خعلى األقل مختصون صحة 

 .100 بـوالدة حية وضرب الناتج للنساء اللواتي أنجبن 
 

والدة حية في فترة وأنجبن  49و  15و بين  نرهتتراوح أعمالواتي لنساء اللالنسبة المئوية تحتسب 
أربع مرات أو مختصون صحة موظفو أشرف عليها  قبل الوالدةعناية طبية ين تلقوزمنية معينة 

موظفو أشرف عليها  قبل الوالدةعناية طبية ين تلقاللواتي قسمة عدد النساء ب الل فترة الحملأكثر خ
بالحمل على العدد ألسباب تتعلق  لرة الحمالل فتأربع مرات خعلى األقل مختصون صحة 

  .100 بـوالدة حية وضرب الناتج اإلجمالي للنساء اللواتي أنجبن 
 

 قبل الوالدةطبية العناية على األقل مرة واحدة، تشمل ال قبل الوالدةطبية العناية من العكس على ال
ذلك مختصين، صحة  يموظف منفقط  ال، أي مقدم للرعايةلرعاية المقدمة من أربع مرات أو أكثر ا

 لكل زيارة.مقدم الرعاية جمع معلومات عن نوع تال الرئيسية الوطنية مسوح األسر المعيشية أن 
 

 األساس المنطقي والتفسير
 

ً العناية الطبية فترة توفر  عن طريق القيام بتدخالت حوامل الإلى إليصال الرعاية  قبل الوالدة فرصا
طفالهن الرضع. وتوصي منظمة الصحة العالمية ألوهن ورفاه نلصحتهاألهمية  تكون حيويةقد 

 ةالّع فنماذج مختلفة استناداً إلى مراجعة لقبل الوالدة عناية طبية ربع زيارات من أنموذج قياسي ب
بشأن محتوى التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية محددة خطوط الووالدة. للعناية الطبية قبل ال

 ينبغي أن تشمل ما يلي:التي  لوالدةا العناية الطبية قبلزيارات 
 

 الفحص السريري؛ •
دم للكشف عن مرض الزهري وفقر الدم الشديد (وغيرها مثل فيروس نقص فحص ال •

 حسب الضرورة وفقا للسياق الوبائي)؛ ،المناعة البشرية والمالريا
 ؛يرتفاع الرحماالتقديرات العمر الحملي و •
 أخذ ضغط الدم؛ •
 األم؛طول تسجيل وزن /  •
 جنسي (متعددعن طريق االتصال اللكشف عن أعراض األمراض المنقولة اختبار بول ل •

 )؛الغميسة
 ؛)Rhعامل الراهاء (طلب فصيلة الدم و •
 ؛ذوفان الكزازإعطاء  •
 الحديد / مكمالت حمض الفوليك، تزويد  •
 تقديم توصيات لحاالت الطوارئ / الخطوط الساخنة لحاالت الطوارئ. •



 
 زيارات وأربع األقل على واحدة زيارةالوالدة (عناية الطبية قبل مؤشرات الأن مالحظة ومن المهم 

الحالة قياسي هو ما إذا كانت سؤال مجرد لى إتستند عناية، إذ أنها مكونات التلتقط ) ال األقل على
على قد حصلت أن المرأة االفتراض ، ال ينبغي لذاأثناء فترة الحمل. وقد فحصت الصحية للمرأة 

 كونات المذكورة أعاله.كافة الم
  

تكون فيه الحوامل الوضع المثالي الذي  100بحيث تكون الـ ، 100إلى  0تتراوح قيم المؤشر من 
 أو أربع مرات ــ طبيب على األقل مرة واحدةقد عاينهن  49 و 15هن في السن الذي يتراوح جميع

قيمة قع ، تعلى األقل والدة مرة واحدةوبالنسبة للعناية الطبية قبل ال خالل فترة الحمل. ــعلى األقل 
 ً وبالنسبة للعناية الطبية قبل الوالدة أربع مرات أو أكثر في المائة.  100و 50بين  المؤشر عموما

أرقام متابعة نبغي وتفي كثير من األحيان إلى حد كبير. وإلى أن تكون أقل من ذلك، القيم  تميل
من المؤشرات األخرى ذات الصلة، مثل مجموعة مع ن باالقترالوالدة عناية الطبية قبل اتغطية ال

أو الوالدات في المرافق الصحية، موظفو صحة مختصون نسبة الوالدات التي يشرف عليها 
تخطيط تحديد السكان المستهدفين ول المعلومات األساسيةحسب خصائص تفّصل البيانات و

 ة وفقا لذلك.اتيسياسالجراءات اإل
 

 هاوجمع مصادر البيانات
 

عناية الطبية مؤشر اللالرئيسي  لبياناتاباعتبارها مصدر المعيشية  ينبغي أن تستخدم مسوح األسر
المسوح العنقودية المتعددة والمسوح الديمغرافية والصحية،  ةممكناللوالدة. وتشمل المسوح قبل ا

مسوح الصحة اإلنجابية ومسوح األسر والخصوبة، و ،مسوح الصحة اإلنجابيةالمؤشرات، و
إلى  3فترات مدتها في مرة المسوح عادة وتُجرى . شابهةعلى منهجيات مالقائمة المسوح األخرى و
 .سنوات  5
 
 لتقديراتأن تقدم مع ابيانات المسح، من المفيد وارق على أساس والفوجهات تيسير تفسير الول

 .المقترنة بها الثقة تقارير عن نطاقات
 

 البيانات تفصيل
 

على الفوارق  الجغرافية والفئات السكانية مؤشراً منطقة ذا المؤشر من حيث الهبيانات تفصيل يقدم 
الفئات حسب والمناطق المختلفة واسعة في الحصول على الرعاية الصحية اإلنجابية في ال

فوارق هناك حاجة إلى مزيد من التحليالت لفهم أسباب هذه الواالجتماعية واالقتصادية المختلفة. 
 تغلب عليها.تخطيط إجراءات للل

 
 محدودياتمالحظات و

 
الة في فعّ هي تلك الالتدخالت أن تكون قبل الوالدة أثناء فترة الحمل عناية طبية ال يضمن تلقي 

توصي ، وهو ما على األقل قبل الوالدة أربع مراتعناية طبية تلقي ويزيد تحسين صحة األمهات. 
العناية الطبية أثناء زيارات ومة الفعّالة ألمبه منظمة الصحة العالمية، احتمال تلقي تدخالت صحة ا

زيارات واحدة على األقل يشير إلى اللزيارة ااألهم من ذلك، على الرغم من أن مؤشر ووالدة. قبل ال



مقدم للرعاية، ذلك ربع زيارات أو أكثر أي ما يقيس المؤشر أل، عادة مختصينمن موظفي صحة 
لكل زيارة. عن مقدم الرعاية جمع بيانات تال طني على المستوى الواألسر المعيشية أن مسوح 

ً وباإلضافة إلى ذلك،  بسبب موظفي الصحة المختصين توحيد تعريف يكون من الصعب أحيانا
 مختلفة.البلدان الفي موظفي الصحة في تدريب فوارق ال
 

ة، يطلب التذكر مصدر محتمل لالنحياز في البيانات. ففي مسوح األسر المعيشيفي خطأ كذلك فإن ال
عرف تقد ال وتذكر كل والدة حية لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل إجراء المقابلة. ات من المجيب

 الشخص الذي قّدم لها الرعاية الطبية قبل الوالدة. تذكر مؤهالت تأو قد ال  ةالمجيب

 
 قضايا المساواة بين الجنسين

 
 الموارد لىا عصولهح كانيةإم من البلدان بعض في للمرأة المتدني االجتماعي الوضع يحد

. والتغذية بالصحة المتعلقة القرارات اتخاذ على اقدرته وبالتالي، األساسي والتعليم االقتصادية
التي  الثقافية الممارسات بسبب إما ،إليها الحاجة عند الرعاية على الحصولمن  النساء بعضوتحرم 

 . القرار صنعون عن مسؤوللهم ااألسرة آخرين في  اً أفرادألن  أوتؤدي إلى عزلتهن 
 

 لرصد العالمي واإلقليميلبيانات 
 

بالنسبة  بيانات لهذا المؤشر على المستوى العالمي منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)تصدر 
منظمة الصحة تصدر و للرعاية الطبية قبل الوالدة على األقل لزيارة واحدة وألربع مرات أو أكثر

بيانات المصادر على األقل. و النسبة للرعاية الطبية قبل الوالدة ألربع مراتبيانات بالعالمية، 
المستوى مسوح األسر المعيشية على لوالدة العالمية هي العناية الطبية قبل امؤشرات لرئيسية ال

المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات، وبما في ذلك: المسوح الديمغرافية والصحية،  ،الوطني
المسوح األخرى ومسوح الصحة اإلنجابية ومسوح األسر والخصوبة، و ،اإلنجابية مسوح الصحةو

)، تشمل مصادر ة. وبالنسبة للبلدان الصناعية (حيث التغطية مرتفعشابهةعلى منهجيات مالقائمة 
 البيانات إحصاءات الخدمات الروتينية.

 
 )اليونيسيفمم المتحدة للطفولة (تقوم منظمة األ ،قبل إدراج البيانات في قواعد البيانات العالميةو

ومنظمة الصحة العالمية بإجراء عملية تحقق من البيانات تتضمن مراسالت مع المكاتب الميدانية 
 أسئلة بخصوص التقديرات. ةلتوضيح أي

 
الوطني إذا على المستوى المستوى العالمي وعلى ناقضات بين البيانات ومن الممكن حدوث ت

هذه األرقام عن األرقام العالمية التي تختلف . وةفق الصحياعلى مستوى المروطنية األرقام الجمعت 
 .المعيشية على مستوى األسرةتجمع ح التي ولى بيانات المستستند إ

 
النسبة المئوية الكلية للحوامل اللواتي تلقين عناية طبية قبل الوالدة من  حوالمس تقارير بعضويقدم 

رعاية ال  مقدم يشمل مثالً ( أعاله الواردهم مع التعريف يفتعر يتوافقموظفي صحة مختصين ال 
تُجمل النسب المئوية للعناية التي  الحاالت، تلك فيو). المجتمع صحة في عامليعتبر مختصاً مثل ال

  .العالمية البيانات قاعدة فيتُدخل و قانونية قابلة أو ممرضةيشرف عليها طبيب أو 
 



 
لى إتقديرات إقليمية وعالمية. وتستند هذه  عالمية أيضاً اليونيسيف ومنظمة الصحة الوتصدر 

التقديرات إال إذا وال تقدم هذه . الوالداتإجمالي عدد بعدد السكان مرجحة بحة المرجّ المتوسطات 
الوالدات في التجمعات اإلقليمية أو إجمالي من على األقل في المائة  50وفرة البيانات المتت غط

 العالمية.
 
 مراجعال
 



 

 األسرةتنظيم  إلىالحاجة  تلبيةعدم : 6.5مؤشر ال
  

 الهدف والغاية 
 األمهات: تحسين صحة 5الهدف 
 2015: تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام - ب- 5الغاية 

 
  التعريف وطريقة االحتساب

 
  التعريف

  
 اتحاد في أو اتمتزوجال ،اإلنجاب سن في النساء من مئويةعلى أنه النسبة ال المؤشر هذا يعرف

 .األسرة حاجتهن إلى تنظيم لم تلبَ اللواتي ، بالتراضي
 

 المفاهيم

  
 .49و 15سن  بين نأعماره تتراوحاللواتي  النساءكافة  اإلنجاب سن في النساءمفهوم  شملي

 
ً ات نشطالوات خصيبال النساءهن  اللواتي لم تلب حاجتهن إلى تنظيم األسرة النساء  وال جنسيا

 يرغبن أو األطفال من المزيديصّرحن بأنهن ال يردن و الحمل منع وسائل من وسيلة ةأي نتخدمسي
  :بما في ذلك. األقل على سنتين مدة القادم نطفله والدة تأخير في

 غيرحملهن  كانلواتي ال) بالتراضي اتحاد في أوات متزوجال( الحوامل النساء جميع -
  ؛لالحم وقتفي  خاطئ هتوقيت أو فيه مرغوب

 )بالتراضياتحاد  في أوات متزوجال( الوالدة بعداللواتي انقطع عنهن الطمث  النساء جميع -
  ؛خاطئ هاتوقيت أوت والدتهن األخيرة غير مرغوبة وكان األسرة تنظيم ستخدمني الو

م ول حواملن لساللواتي ) بالتراضيفي اتحاد  أو اتمتزوجال( اتخصيبال النساء جميع -
 ،)األسرة حجم تحديدن ردي( األطفال من المزيد ردنال يو الوالدة عدبينقطع عنهن الطمث 

سينجبن مرة  متى نعرفي ال أو األقل على سنتينمدة  األنجاب تأجيل فيللواتي يرغبن ا أو
 ةأي نستخدمي ال هنلكن ،يردن مباعدة الوالدات)( آخرطفل  إنجاب ردنإذا ي ما وأخرى أ

 .الحمل منعمن وسائل  وسيلة
 

 .النسبة بسطغير مشموالت في  غير الخصيبات النساء
 

 فيينجبن  لمو أكثر أو سنوات خمسقبل  األولى للمرة تزوجن ن منه غير الخصيبات النساء
 منع وسائل من نوع أي نستخدملم يو الراهن الوقت فيوامل حوغير  الماضية الخمس السنوات

اللواتي توقف عنهن الطمث بسبب  أو ن غير خصيباتأنه، بما في ذلك أيضاً من يصرّحن بالحمل
 سنوات 5 لمدة الوالدة بعدانقطع عنهن الطمث  وأ أبداً أو لم َيِحضن  لرحمل استئصاالً السن أو أجرين 

لهن  ضيْ حَ آخر  كان إذا) الوالدة بعد الطمثمن انقطع عنهن  أو الحوامل لغيربالنسبة ( أو أكثر أو
 .لمسحمن إجراء ا أشهر ستة من أكثرقبل 



 
 الفترة فيلهن  طفلدة آخر وال نذَيِحضن م لمن من ه الوالدة اللواتي انقطع عنهن الطمث بعد ساءالن
 24لهن قبل  طفلتعد لهن دورتهن الشهرية وُولد آخر  لمو المسحخالل  مقابلةقبل ال اً شهر 23- 0

اء غير ما لم يُشملن في فئة من فئات النس اتخصيبالنساء  عتبر. وتالمقابلةمن  أكثر أواً شهر
لعدم تلبية الحاجة إلى تنظيم  سابقة تعاريف في أنهوتنبغي مالحظة . عالهالخصيبات الواردة أ

لم تعد لهن دورتهن الشهرية لمدة  إذاعلى أنهن منقطعات الطمث بعد الوالدة  النساء فتنّ صُ  ،األسرة
 .نهل طفلآخر  والدة بعد سنوات 5
 

وموانع  الفم طريقعن  الهرمونية والحبوب والذكور اثاإلنتعقيم  منع الحمل الحديثة وسائلتشمل 
تغرس التي منع الحمل ووسائل  والحقن واألنثوي الذكري والواقي) الرحمي لولبال(الحمل الرحمية 

 الطرقأما . المنوية والمبيدات المهبلي العازل وأساليب) نوربالنتال ذلك في بما( تحت الجلد
 الطمث انقطاع وسيلةو واالنسحاب) الجماع عن الدوري االمتناع(النَّْظم  طريقةفتتضمن  التقليدية

 بعض في صنفت اإلرضاعي الطمث انقطاع وسيلة أن الحظوي. الشعبية واألساليب اإلرضاعي
 اإلنمائية األهدافواحتساب هذا المؤشر في تقارير . حديثةمنع الحمل ال وسائل من كوسيلة المسوح
(سواء كانت حديثة أو  وسيلةالحمل الراهنة هو استخدام أية يعتبر استخدام وسائل منع  لأللفية

 .تقليدية)

 
 االحتساب  طريقة

 :التاليةمعادلة ال باستخداممؤشر عدم تلبية الحاجة إلى تنظيم األسرة  حتسبي
 

  في اتحاد بالتراضي لم تلب  أو نساء في سن اإلنجاب متزوجات
  إلى تنظيم األسرةحاجتهن 

  x 100ـ تنظيم األسرة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى عدم تلبية الحاجة 
  نساء في سن األنجاب متزوجات أو في اتحاد بالتراضي 

  
  

 اتحاد في أو اتزوجمتال اإلنجاب، سن في النساء عدداحتساب  إجراء إلى أدناه البياني لرسميشير ا
 .األسرة تنظيمتهن إلى حاجولم تلب  بالتراضي،
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Women who are currently married or in a 

union 

 

  اتحاد بالتراضي. في النساء المتزوجات حالياً أو

  

 

Using for spacing 

 

  يستخدمنه للمباعدة بين الوالدات

Using for limiting 

 

 يستخدمنه لتحديد عدد الوالدات

Not Using any method  ال يستخدمن أية وسيلة 

Pregnant postpartum amenorrhea حوامل انقطع عنهن الطمث بعد الوالدة  

Intended مقصود 

Mistimed توقيت خاطىء  

Unwanted غير مرغوب  

Not Pregnant postpartum amenorrheic 

 

 غير حوامل انقطع عنهن الطمث بعد الوالدة 

Fecund 

 

 خصيبات

Infecund 

 

 غير خصيبات

Want 2+years يردن التأجيل مدة سنتين 

Unsure if or when want  غير متأكدات إن كن يردن أو ال يعرفن متى 

Want no more المزيد ال يردن  

Want within two years في غضون سنتين يردن 

Need for spacing   الحاجة إلى المباعدة 

Need for limiting الحاجة إلى تحديد العدد 

Unmet need حاجة غير ملباة 



 والتفسير المنطقي األساس
 

ا ن فيموسلوكهللنساء  اإلنجابية النوايا بين الفجوة األسرة تنظيميبين مؤشر عدم تلبية الحاجة إلى 
 علىالجميع  حصول تحقيق هدف نحو المحرز التقدم لتتبع مفيديتعلق بوسائل منع الحمل. وهو 

 الحاجةعدم تلبية  مؤشر الحمل منع وسائل انتشار عن معلوماتوتكمل ال. اإلنجابية الصحة خدمات
سرة عدم تلبية الحاجة إلى تنظيم األو الحمل منع وسائل انتشار مجموعويحدد . األسرة تنظيمإلى 

 .األسرة تنظيم على الكلي الطلب
 

لم تلب أية ( 100 إلىليست هناك حاجة لم تلب) ( 0 من المؤشر هذاتتراوح قيم  المبدأ، حيث من
 أيففي  ،عامة النساءبين أوساط  تحدث ال المائة في 100 من تقتربغير أن القيم التي . حاجة)

. الحملقد ال تواجه أخريات خطر ووامل ح نصبحي أن في هنبعضقد يرغب  ،من األوقات وقت
 أقل أو المائة في 5 القيم وتعتبر جدا، عاليةلعدم تلبية الحاجة  المائة في أكثر أو 25وتعتبر نسبة 

 .جدا منخفضة
 
تشير  مختلفة، تواريخ فيتشابهة م بطرق األسرة تنظيميقاس مؤشر عدم تلبية الحاجة إلى  عندماو

 وتجدر. األسرة تنظيملغرض  المرأة احتياجاتتلبية  نحومحرز  تقدم هناك كان إذا ما إلىالوجهة 
ال ينخفض أحياناً مؤشر عدم تلبية  قد الحمل، منع وسائليرتفع انتشار  عندما حتى أنه إلى اإلشارة
عند  يزيد األسرة تنظيم على الطلب ألن وقد يحدث ذلك. زيدي قدحتى  أوإلى تنظيم األسرة  الحاجة

بين الوالدات  التباعد في للتغيرات ويمكن. المرغوبين األطفالتضاؤل عدد  بسبب السكانكثير من 
ً  تؤثراللواتي يحتمل أن يحملن أن  للنساء المئوية النسبة في التغيرات أو المرغوب به  على أيضا

 .الحمل منع وسائل انتشارعن وجهات  مستقل بشكل األسرة، تنظيم على الطلبوجهة 
 
 األسرة ماحجوأ األسرة تنظيمإلى  الحاجةعدم تلبية  بين مباشرة ةعالق هناك تليس أنه الحظوي
 اً مرتفع لحاجةقد يكون مؤشر عدم تلبية ا المثال، سبيل علىف. الفعلية الخصوبة ومستوى رغوبةالم

هذا  يحدثوقد . به المرغوب األسرة حجم مع يتطابق الفعلية الخصوبة مستوى أن من الرغم على
به، أو بسبب  المرغوب األسرة حجمالمتعلقة برغبة السكان من حيث  يةالفردالفوارق  بسبب إما

ما ترغبه  عكسبه بحيث ال ي المرغوب األسرة حجمرغبة الرجال والنساء بالنسبة ل بينالفوارق 
الوالدات  عددبحيث يكون  خاطئ توقيتب الوالدات من العديد هناك ألن أو ،من ناحية مثالية نساءال

 ها غير مرغوب به.يتتوق لكنمرغوباً به 
 

 هاوجمع البيانات مصادر
 
المعيشية  األسر سوحم خالل من األسرة تنظيمعن مؤشر عدم تلبية الحاجة إلى  المعلومات جمعت

 علىالقائمة  الوطنية والمسوح اإلنجابية الصحة ومسوح والصحية الديمغرافية المسوح مثل
برنامج  في ودمجهذا المؤشر  لقياس أقصر بديل نهج األخيرة اآلونة فيوقد طّور . شابهةم منهجيات

 خمس إلى ثالث كلوتجري هذه المسوح عادة مرة . الرئيسي المؤشرات متعددال العنقودي المسح
المسح و ةاألسر لصحة ةالعربيالدول  مشروعويمكن استخدام برامج مسوح أخرى مثل . سنوات

 .الخصوبةاألوروبي لألسرة و
 



ً و  ،هذا المؤشر قديراتمسوح معينة على ت في المدرجةاألسئلة  في فاتاالختال تؤثر قد ،أحيانا
مسوح ال بعضال يجمع  المثال، سبيل علىف. البلدانبين  أووآخر  وقتبين  صعبة المقارنة جعلتو
ً  تؤثر قدو. ة ذاتهالطريقبا العقم لتقدير المطلوبة المعلومات افةك  حول األسئلة في االختالفات أيضا

 بشكل الوالدة بعد الطمث انقطاعدير وتق صوبةخالالمتعلقة ب والرغبات الحمل منع وسائل استخدام
 .المقاس لعدم تلبية الحاجة إلى تنظيم األسرة مستوىال على مباشر غير

 
ً ات نشطال بالتراضي اتحاد في أو المتزوجات النساءفقط  المؤشر هذا لحساب ويفترض  إذاو. جنسيا

لها.  جنسي نشاطآخر  توقيت تحديد الضروري فمن ي االحتساب،ف المتزوجة غير المرأةما شملت 
 مقابلة سبق الذي الشهر في جماعقمن ب إذاالنسبة  بسط فيفقط  المتزوجات غيروينبغي شمل 

 .المسح
 

 تفصيل البيانات
 

 الريف في اإلقامةمكان و والتعليم والعمر الجغرافيةحسب المنطقة  المؤشر هذايمكن تفصيل بيانات 
 هذا مثلل يمكنو. الوطني السياق في الصلة ذات الخصائص من وغيرها الفقر وحالة حضرال أو

 البرامجعلى وضع  مساعدةلل مستوياتالتي لديها أعلى  فرعيةال السكان مجموعات تحديد التحليل
 .األخرى اإلنجابية الصحةخدمات و األسرة تنظيم خدماتحصول على ال تحسين إلىالتي تهدف 

 
 األسرة حجم من لحد: لنمؤشر إلى مكونين إضافييلل اإلجمالي المستوى فصل أيضا ويمكن

 األسرة نظيمواألرجح أن تختلف إلى حد ما الحاجة إلى ت. الوالدات بين المباعدة ألغراضو
المباعدة  في يرغبنمن  عنلمن يرغبن في تحديد عدد الوالدات  األخرى اإلنجابية الصحةخدمات و

مما  الطويل المدى علىلالستخدام  مالءمة أكثر األسرة تنظيم وسائل بعض ،الً مثف. بين الوالدات
 .القصير المدى على

 
 مالحظات ومحدوديات

 
 هناك كونقد ت ،لهذا المؤشر تتبع األسلوب القياسي لالحتساب التقديرات غالبية أن من الرغم على

 لحواملالمسوح ا بعض شملي ال ،فمثالً . هسابتحا طريقةفي  أوله  دقيقال تعريفال في اختالفات
اللواتي لم تلب  النساءضمن فئة  به مرغوب غير أو خاطئاللواتي كان حملهن نتيجة توقيت 

 .األسرة تنظيمتهن إلى حاج
 

. تشابهةم قتحتسب بطر متتالية بيانات نقاطمعنيين إلى  سكانوجهات المؤشر لدى  تستند أن وينبغي
 أن ينبغي ،األسرة تنظيمإلى  الحاجةعدم تلبية  من الحد إلى الرامية البرامجورصد  تصميموعند 
 المعلومات ذلك في بما الصلة، ذات األخرى الوطنية البيانات معباالقتران  المؤشر هذا يفسر

 أو هب المرغوب غير الحمل لخطر يتعرضنعدم استخدام من  أسبابب المتعلقة والكمية النوعية
 والصحة األسرة تنظيم خدماتجودة و توفر مدى تقييمو األسرة تنظيمللحمل ل الخاطئ التوقيت

 .األخرى اإلنجابية
 

 الحمل نعمن وسائل م ةتقليديوسيلة  نميستخدى من لدأن  عتبري ال ،ي للمؤشرمعيارال لتعريفل وفقا
 فعالية أقل كبير حد إلى كونت قد التقليديةوسائل منع الحمل  ألنو. لم تلب األسرة تنظيمإلى  حاجة



وسائل ال علىمن يعتمدن  بين للتمييز ةإضافي تتحليال إجراء يمكن الحديثة،منع الحمل  وسائل من
 الحمل منعالتي ال تلبى لوسائل  الحاجةمدى  حديدلت الحديثةمن يعتمدن على الوسائل و التقليدية
 .الحديثة

 
 الجنسين بين المساواة قضايا

 
 عددفيما يتعلق ب بها حصرّ المرأة الم تأفضليا بين تطابقال درجة على الضوءهذا المؤشر  يسلط

 حسب المؤشر هذابيانات  تفصيلأن يلقي  ويمكن. األسرة تنظيمل ممارساتهابين و الوالدات وتوقيت
ً إضافيضوءاً  للمرأة والديموغرافية االجتماعية لخصائصا التي يؤثر بها عدم تلبية  درجةعلى ال ا

. والفقيراتات المراهق مثلالهشة،  لضعيفةا تالفئا على خاص بشكل األسرة تنظيمإلى  الحاجة
مؤشر عدم تلبية الحاجة  تقييمضرورية ل معلومات توفرالتي  العينة مسوح فإن ذلك، إلى وباإلضافة

 نوع على ةالقائم سباباأل منهاو سباب،األ فهم في ةمفيد كونت أن يمكن إضافية معلوماتعادة  تقدم
 نعرفي ال قد النساء بعض ،فمثالً . األسرة تنظيمإلى  لمرأةا التي تؤدي إلى عدم تلبية حاجة الجنس،

 .آخرين أوشركائهن  معارضة سببب هااستخدامتثنى أخريات عن  قد بينما الحمل، منع وسائل عن
 

 واإلقليمي العالمي للرصد بيانات
 

تلبية مؤشر عدم  للسكان المتحدة األمم صندوق مع بالتعاون المتحدة األممالسكان في  شعبةتنتج 
 .العالمي الصعيد على األسرة تنظيمإلى  الحاجة

 
ً  األرقام علىيُحصل و المسح  مثل دوليا، منسقةال المعيشية لألسر الوطنيةالمسوح  من عموما

ال  عندماو. مسح الصحة اإلنجابيةووالمسح العنقودي المتعدد المؤشرات  الديموغرافي والصحي
المسح  منهجيةتبنت  التي الوطنيةالمسوح  من بياناتال ستخدمتتوفر بيانات من هذه المسوح، ت

 اعتباركذلك  ويمكن .دولية تقنية مساعدة دون الوطنيةهيئات التها أجر ولكن الديموغرافي والصحي
 ومشروع واألسر خصوبةالمسح األوروبي لل من كجزء أجريت التي األخرى الوطنيةمسوح ال

 .األسرة لصحةية العربالدول 
 

 األخرى التحليلية التقاريرمن  استثنائية، حاالت في أو،المنشورة  حوالمس تقارير من تالبياناوتؤخذ 
 منظمةال أو مسحالمشرفين على ال مع اتصالجري ي توضيح، إلى حاجةبرزت ال إذاو. المنشورة

ً تستجيب  أن يمكنالمخّولة التي  ترد  التي البيانات لتعدّ  الو. معّدلة أو ةصححم تقديراتبتقديم  أحيانا
 .األمم المتحدة للسكان وصندوقوشعبة السكان في األمم المتحدة  المسؤولة الدولية الوكاالت من
 

 أو المتزوجات النساء عدد ستخدمت القطرية، لبياناتل مرجحة متوسطات هي قليميةاإل تقديراتوال
أما . جحكمر بلد كل في المرجعية للسنة 49و  15 بينن أعماره تتراوحممن  اتحاد فياللواتي 

 تتراوحلواتي ال النساء عدد ستخدمت قليمية،اإل للتقديرات مرجحة متوسطات هيف العالمية التقديرات
وال تقدم  كمرجح. منطقة كل في اتحاد فياللواتي  أو المتزوجات سنة 49و  15 بينن أعماره

   .لمرجعيةالنساء اللواتي يشكلن الشريحة ا منفي المائة  50من أقل تقارير بأرقام إذا غطي 
  
  
  



 15معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى السكان في الفئة العمرية من : 1.6المؤشر 
ً  24إلى    عاما

  
  الهدف والغاية

  
  اإليدز وغيرهما من األمراض/  مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية: 6الهدف 
 و القضاء عليه 2015بحلول عام اإليدز /  وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية: -أ- 6الغاية 

  
  التعريف وطريقة االحتساب

  
 التعريف

 إلى 15 من العمرية الفئة في السكان لدى اإليدز/  فيروس نقص المناعة البشريةانتشار يقاس مدى 
24  ً ً الذين  24–15 العمرية الفئةبعدد األفراد في  عاما  فيروس نقص المناعة البشريةيحملون عاما

  .24–15سبة مئوية من مجموع السكان في العمرية معبّراً عنه كن
  

 المفاهيم

 نهاية في يؤدي ما المناعة، جهاز يضعف فيروس هو) HIV( البشرية المناعة نقص فيروس 
 البشرية قدرة المناعة نقص فيروس يدمرو). اإليدز( المكتسب المناعة نقص متالزمة إلىالمطاف 

على قيد  بقاءومتوسط ال. وفاةال إلىالنهاية  في ؤدييما قد  والمرض، العدوى محاربة على الجسم
ً  11.5و للذكورأعوام  10.5 حواليبالمرض هو  اإلصابة وقت من عالج دونالحياة  . لإلناث عاما

ً ال يتوفر لهذا المرض و متكافئ، غيرف العالج على الحصولأما    أي لقاح. حاليا
  
  طريقة االحتساب 

 تتراوح الذين السكان بين البشرية المناعة نقص فيروس تحاال عدد بقسمة المؤشر هذا سبتيح
 عاما 24و  15 بين أعمارهم تتراوح الذينالسكان  على إجمالي عدد عاما 24و  15 بين أعمارهم
 .100 بـ الناتج وضرب

  
 والتفسير المنطقي األساس

  
 من ثيرك في رئيسية عامة صحية ةمشكل واإليدز البشرية المناعة نقص فيروسيشكل كل من 

أمر  التدخالت أثررصد و البشرية المناعة نقص فيروس وباء رصد مؤشراتولذا فإن . البلدان
 المناعة نقص بفيروس الجديدة اإلصابة حاالت جميع من المائة في 40 حوالي. وبما أن حاسم

 .بشكل خاص ماه مؤشرفإن ال ،عاما 24 إلى 15أشخاص في الفئة العمرية  بين هي البشرية

   



 معدل في التغيرات البشرية المناعة نقص فيروس انتشار في التغيراتتعكس  ذلك، على ةعالو
 العمرية لفئاتبين ا البشرية المناعة نقص فيروس انتشارينظر إلى وجهات و. الجديدة اإلصابات

ً وجهات انتشار العدوى ومخاطرها في البالد  أفضل بشكلعلى أنها تعكس  الشابة  .عموما

 

  هات وجمعمصادر البيانا

 قبل ما عيادةوالمسوح المستندة إلى من يحضرون  السكانيةالمسوح  ،اماععندما يكون الوباء 
أما عندما يتركز الوباء في مجموعات معينة وينتشر على مستوى . للبيانات أولية الوالدة مصادر

 ،)ائةالم في 1 من أقل الحواملبين  البشرية المناعة نقص فيروس انتشاريكون  حيث(منخفض 
 بالحقن المخدرات متعاطي مثل المخاطر عاليةال سلوكياتذوي ال على المراقبة زيركت ينبغيف

 .الجنس مجال في والعامالت رجال مع الجنس يمارسون الذين والرجال

 

 المسوح في البشرية المناعة نقص فيروس اختبار إدراج، تتبنى بلدان كثيرة متزايد نحو علىو
 .ات اإليدزمؤشرمسوح و والصحية ديمغرافيةال المسوح مثل األسرية

 

 تفصيل البيانات

 

 ،)قاطعاتم/  الرئيسية والمناطق ريف/  حضر(وقع والم الجنس حسب المؤشر هذافصيل ت ينبغي
 ندماعحسب الشرائح الخمسية  والثروة التعليم مستوى مثل ،واالقتصادية االجتماعية والخصائص

 .ممكنا ذلك يكون

 

 توديامالحظات ومحد

بديل  عاما 24و  15 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب بين البشرية المناعة نقص فيروس انتشار
ً  البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة لرصد أفضل  تتراوحمن  بين هانتشاررصد  من عموما

 راألكب العمرية للفئات البشرية المناعة نقص فيروس انتشارفوجهات . عاما 49و  15 بين أعمارهم
 ً غير . دوىالعمدة  متوسططول  بسببه، وذلك ب اإلصابةانتشار  في لتغيراتل هاعكسفي  بطيئة سنا
 علىآخذة  البلدانمع أن  محدودة، تزال ال سناً  األصغر العمرية للفئات للمقارنة قابلةال بياناتال أن

ً  الشباب،ن أفضل ع بيانات جمعفي  متزايد نحو  الحوامل نع بياناتتحصيل  خالل من أساسا
 انتشار تخدميس ،غضون ذلك فيو. الوالدة قبل ما عياداتإلى  يحضرنالصغيرات السن اللواتي 

 .هانتشار جهاتو لقياس عاما 49–15من  أعمارهم تتراوحمن  بين البشرية المناعة نقص فيروس

 

 ال شريةالب المناعة نقص فيروس انتشار في جهاتوال أن يه المؤشرلهذا  ةهامإحدى المحدوديات ال
لتكثف  نتيجة هانتشار انخفاض، إذ قد يكون فيروسهذا ال من للحد التدخالت آثار بالضرورة تعكس

ً لخطر اإلصابة به أكثرمن هم  بين العدوى ، ال نتيجة حدوث وفياتال معدل ارتفاع أو/  تعرضا



على  دةللمساع موازية السلوكية لمراقبةل حومس بيانات استخدامويوصى ب. السلوك في تغيرات
 .فيروسال انتشاروجهات  تفسير

 

 قضايا المساواة بين الجنسين

. الجنسي الجماع أثناء الرجال من البشرية المناعة نقص فيروسلإلصابة ب عرضة أكثرالنساء 
 جميع في للمرأة المتساوي غير االجتماعي الوضعفإن  الفسيولوجي،عائق ال هذا إلى ضافةباإلو

 حصولبال األمر يتعلق عندماوتعاني النساء صعوبات . أعلى إصابة خطرعرضها لي العالم أنحاء
على  صولحوال آمنة جنسيةبالقدرة على تحقيق عالقات و فيروسال من الوقاية عن معلومات على

 النساء نسبةال زالت  الوباء، دينامياتلو التفاوتات لهذه ونتيجة. بالعدوىعندما يصبن  عالج
 الصحراء جنوب أفريقيا فيف. المناطق من العديد في ترتفعلسكان إلى مجموع ا فيروسالحامالت لل

 من المائة في 60 حوالي نمثلوي ،متناسبة غير بصورةبه  والفتيات النساءتصاب  الكبرى،
  .اإلجمالية المقدرة اإلصابات

  
 لرصد العالمي واإلقليميلبيانات ال

 البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم وبرنامج العالمية الصحة منظمةتنتج 
 المؤشر، اختير األلفية إعالن مؤشرات وضعت عندماو. واإلقليمي العالمي للرصد بيانات اإليدز/ 

 السكان بين البشرية المناعة نقص فيروس نتشارا’’وهو  لأللفية اإلنمائية األهدافمن مؤشرات  6.1
 عن بياناتلكن ال. 13اإلصابة لمعدل بديل شرمؤك‘‘ عاما 24و  15 بين أعمارهم تتراوح الذين

ً  األصغر السكان  بين اإلصابة معدلل يراتتقد البلدان من أكبر لعددتتوفر اآلن  حين في محدودة، سنا
 .عاما 49–15من تتراوح أعمارهم من 

 

 حين في البالد، فيالمستمر  البشرية المناعة نقص فيروس النتشار مقياس أفضل هي اإلصابةو
 في فيروسلل اإلجمالي العبء على مؤشراً  عاما 49–15من  أعمارهممن  بين نتشارتبار االيمكن اع

 بين االنتشار باستخدام الوقتبمرور  التغييراتمن الصعب تتبع  أن تذكر المهم منغير أن . البالد
 اتعالجال تغطيةعندما يتسع نطاق  صعوبة أكثر كونيوس ،49–15في الفئة العمرية  السكان
ً  49–15من  أعمارهم تتراوحبين من  مستقرال نتشاركذلك فإن اال. للفيروسات ةالمضاد وجهة  عاما
لم يعودوا يتوفون كما في  فيروساألمد، فهو يعني أن من يحملون ال قصيرال منظورمن ال ةإيجابي

 السابق. 

 

                                                             

 على يمكن. معينة زمنية فترة خالل بين مجموعة سكانية البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابات هو عدد اإلصابات الجديدة معدل 13 
 معدل كان فمثالً،. 49و  15 بين أعمارهم تتراوح الذين البالغين السكان مجموع من مئوية كما هنا، كنسبة المثال أن يعبر عنه ، سبيل

بوا بالعدوى أصي 1000 أصل من أشخاص 4 أن يعني مما المائة في 0.4 الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا في 2009 عام في اإلصابات
  ).2009عام  خالل المنطقة في جديدة إصابة مليون 1.8 كان هناك ما مجموعه ( 2009 عام خالل



 البشرية مناعةال نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامجاألوبئة التابع ل فريقويتعاون 
 المناعة نقص فيروسب والرجال لنساءإلصابة ا وطنية تقديرات لتوليد وطنيين نظراء مع اإليدز/ 

 بين فيروسال انتشار معدل يتجاوز حيث( ماالع اءالوب لمواجهة مختلفة أساليب وتستخدم. البشرية
الذي ينتشر  اءالوبجهة مواو يكون انتقال العدوى في معظمه بين الجنسين)و المائة في 1 البالغين

 المائة في 1 من أقل فيروسانتشار ال حيث(يتركز في مجموعات بعينها  أومنخفض  مستوىعلى 
 ).هب صابةاإل مخاطرارتفاع  إلى هاسلوكياتا تعرضه مجموعات في اً تركزويكون م

 

 فيروسالدم لعينات اختبارات  مراقبة بياناتتدرج  ،اماعيكون فيها الوباء  التي للبلدان بالنسبةف
 انتشار ونتائج الوالدة قبل ما عيادات على يترددناللواتي  الحوامللدى  البشرية المناعة نقص

التي  ‘‘حزمة تقديرات وإسقاطات’’برمجيات  في السكانيةالمسوح  من البشرية المناعة نقص فيروس
 منحنى ديولإليدز، لتلمراقبة ا المشترك/ منظمة الصحة العالمية  المتحدة األمميستخدمها برنامج 

 نباج إلى ،منحنىال هذاويدرج . الوقت مرور معلدى البالغين  فيروسال انتشار معدل تطوريقّدر 
 اتالعالجوتغطية  للسكان المتحدة األمم شعبة من عليها حصلالتي يُ  ةوطنيال يةالسكانالتقديرات 

 الخصوبة، معدالت( مختلفةوبائية  وافتراضات واألطفال حواملالو لبالغينل للفيروس ةالمضاد
وتوزيع  فيروسالعدوى بال بعدعلى قيد الحياة  بقاءمدة الو السكانبين اإلناث إلى  الذكور ونسب

 المصابين واألطفال البالغين عدد قدرتي تال مجياتالبر في ،)والعمرحسب نوع الجنس  اإلصابة به
 .االحتياجات العالجيةو واأليتام والوفيات الجديدة اإلصاباتو

 

 ،يتركز في مجموعات بعينها أوينتشر فيها الوباء على مستوى منخفض  التي لبلدانأما بالنسبة ل
 والرجال الجنس مجال في تالعامال مثل( عاليةبدرجة  للخطر المعرضين مراقبة بيانات جمعفت

 ألحجام تقديرات وتوضع). الحقن طريق عن المخدرات ومتعاطي رجال مع الجنس يمارسون الذين
 مثل(بدرجة أقل ولكنها مع ذلك ذات شأن  خطرالمعرضين لل السكان حجامألو هذه السكانئات ف

 عن المخدرات متعاطيورفاق أو أزواج  نوزبائنه الجنس مجال في تالعامالرفاق أو أزواج 
 .أعاله موضح هو كما المعلومات هذه عالجت ثم ،)الخ الحقن، طريق

 

وكذلك على  القطري الصعيد على جديدةال نتائجال أساس ىعلتراجع و القطرية التقديرات جمعوت
 من القطرية للتأكد البيانات صحةمن  نوالقطري نولممثلويتحقق ا. السابقة البياناتأساس وجهات 

 هذهوتنجز . فيروسال نتشارال تقديراتمسودة  إلنتاجتين سن كل إقليمية عملتدار ورش و. دقتها
على البيانات لجعلها  تعديالت أيةوال تجري . المعني البلد مع سالتالمراالتقديرات نهائياً من خالل 

، كما موحدةال منهجياتال بسببفعالً  للمقارنة قابلة ذلك أنها ،الدولي الصعيد على لمقارنةقابلة ل
 الفإنه  المؤشرحتساب ال الالزمة المعلوماتال تتوفر  عندماف ،المفقودة لقيمليست هناك معالجة ل

  .رقدّ يُ 
 

 فهمتحقيق  من الجديدةاإلحصائي  تقديرال أدواتو المعززة والبياناتمّكن تحسين المنهجيات وي
 من جزء هذاو. واإليدز البشرية المناعة نقص فيروس تقديراتالمحيطة ب اليقين عدم اتلدرج أفضل



حيوي األهمية للتخطيط  هجميعوذلك  –مالئمة  نطاقات وتطوير تقديراتال لتحسين مستمرة عملية
 .واإلقليمي الوطني الصعيدين على لبرمجةلو اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروسالفعّال لمجابهة 

 

وتحدد . آخر إلى بلد من البيانات تقديراتب المحيطة اليقين عدم ونطاقات البيانات جودةوتتفاوت 
وتحدد . لفعليا البشرية المناعة نقص فيروس انتشاريكمن ضمنها  التي الحدود اليقين عدم نطاقات
 :للبالغين تقديراتالنطاقات المحيطة بال مدى التالية الثالثة العوامل

 

 ماعند نسبياً  أصغر تكون نالنطاقات أل تميل. البشرية المناعة نقص فيروس انتشار مستوى) 1(
 ، يكونالمائة في 15تبلغ  انتشارلديه نسبة  بلد في المثال، سبيل علىف. أعلى فيروسال انتشاريكون 

 األفضل تقديرال يلاحو المائة في 9– أو+  هو البشرية المناعة نقص فيروسالحاملين ل البالغين عدد
 51– أو+ يكون النطاق  المائة، في 0.8تبلغ  انتشارلديه نسبة  بلد في ،بالمقابل. شخصالبالغ مليون 

 .شخص 14,000البالغ  ألفضلا تقديرال يلاحو المائة في

 

حيث  البلدانما لدى م أصغر نطاقات نوعية أفضل بياناتحيث ال البلداندى ل. البيانات جودة )2(
 مراقبةأن  يعكس ما ـــ نسبياً ة واسع الهادئ والمحيط آلسيابالنسبة  نطاقاتوال. البيانات أسوأ نوعية

 في توالعامال بالحقن المخدرات متعاطي مثل( رئيسية سكانية لفئات البشرية المناعة نقص فيروس
ً في الواقع سيئة  هي) رجال مع الجنس يمارسون الذين والرجال جنسالمجال   بلدان معظم في نسبيا

 جنوب ألفريقياالنطاقات  عام، بشكلو. اليقين عدم من مزيدبالتالي إلى  يؤديما  المنطقة، تلك
 فيروسانتشار ال بيانات وتفسير جمع في ينات األخيرةالتحس بسبب وذلك أضيق، الكبرى الصحراء

 ).البلدان لمعظم ةوطني حومس بيانات توفر ذلك في بما( المنطقة لكت في

 

 نطاقاتتميل ال). بعينها مرّكز في مجموعات/  منخفض المستوى أوعام انتشاره ( الوباء نوع) 3( 
في مجموعات  زركّ يت أو منخفض مستوى علىوباء ال فيها نتشري التي البلدان في أوسع تكون أن إلى

ففي حالة انتشار الوباء على  ا،ماعيكون فيها انتشار الوباء  التي البلدان فيه بعينها مما هي علي
 في الناس أعدادهناك حاجة إلى اللجوء إلى تقدير  ،تركزه في مجموعات معينة أو منخفضمستوى 

ً  األكثر المجموعات  .هانتشار معدالتكذلك و فيروسالب اإلصابة لخطر تعرضا

 

ً  تغيرآخذة في ال تقديرات إلنتاج المستخدمة لبياناتوا والمنهجيات االفتراضاتإن   نتيجة تدريجيا
وبين  حديثة العهدال التقديرات بين مقارناتال تسفر قد، ومن هنا باءفي معرفة الو المستمر التحسن

 .مضللة استنتاجات عن سابقة أعوام في نشرت التيتلك 

 

 تقديراتال تنشرإذ  الخاصة به، للبيانات ليالفع واإلنتاج المرجعي عامال بينتأخر زمني  فارق هناكو
في  العالمي التقرير في القطرية التقديرات، بينما تنشر ديسمبر/  األول كانونشهر  في قليميةاإل

  .التالي يوليو/  تموزشهر 



  

 معرفة لديهم تتوفر الذين عاما، 24–15 العمرية الفئة من للسكان المئوية النسبة: 3.6 المؤشر
 اإليدز بفيروس شاملة صحيحة

 

 الهدف والغاية

 

 اإليدز وغيره من األمراض/  مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية: 6الهدف 

 عليه القضاء و 2015 عام بحلول اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس انتشار وقف: أ–6 الغاية

  
  التعريف وطريقة االحتساب

 

  التعريف
 تتوفر الذين عاما 24و  15 بين أعمارهم تتراوح الذين انالسك من المئوية النسبة هو المؤشر هذا

 .اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروسبـ  شاملة صحيحة معرفة لديهم

 

 المفاهيم

بالقدرة على التعريف  اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروسب والشاملة الصحيحة المعرفةتتمثل 
 الجنسعن طريق  البشرية المناعة نقص وسفير انتقال لمنع الرئيسيتين لطريقتينالصحيح ل

 ،)مصاب غيرمخلص  واحد شريكمع  الجنس ممارسةاالقتصار على و الذكري الواقي استخدام(
خاطئين ال محليينالمفهومين ال ورفض ،فيروسال نقلي أن صحي همظهر شخصيمكن ل هأنومعرفة 
 .فيروسال انتقال حوليوعا شاألكثر 

 

 المفاهيمومن األمثلة على . آلخر بلد فيروسال انتقال طرق حولالخاطئة  المحلية المفاهيموتتفاوت 
 خالل منو البعوض، لدغة من فيروسأن يصاب بال لشخص يمكن: يلي ما الشائعةالمحلية  الخاطئة

 .للطبيعة خارقة وسائلب أو مصاب شخص مصافحة أو باحتضانو مصاب، شخص مع الطعام تقاسم

 

 إلىالمطاف  نهاية في يؤديما  المناعة، جهاز يضعف فيروس هو يةالبشر المناعة نقص فيروس إن
 العدوىكافحة م على الجسم قدرة فيروسهذا ال يدمرو. ة (اإليدز)المكتسب المناعة نقص متالزمة

 وقت من عالج دونعلى قيد الحياة  بقاءومتوسط ال. الوفاة إلى النهاية في ؤديما قد ي والمرض،
 غيرف العالج على الحصولأما . لإلناث عاما 11.5و للذكورعوام أ 10.5 حواليهو  اإلصابة
  أي لقاح. حالياً ال يتوفر لهذا المرض و متكافئ،

 

 االحتساب طريقة



 معرفة لديهمو عاما 24و  15 بين أعمارهم تتراوح الذين األشخاص عدد بقسمة المؤشر هذا سبتيح
 تتراوح الذينالسكان  إجمالي عدد على اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس عن وشاملة صحيحة
 .100 بـ الناتج وضرب عاما 24و  15 بين أعمارهم

  
 إذا اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس عن وشاملة صحيحة معرفة الشخصأن لدى  ويعتبر

 :جميعها التالية الخمسة األسئلة على صحيحة إجابات أعطتأعطى أو 

 

 مع الجنس ممارسة طريق عن البشرية المناعة نقص فيروس انتقال خطر خفض يمكنهل  .1
 آخرين؟ شركاء لديهغير مصاب وليس  فقط واحد شريك

 باستخدام البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة خطر من يقلل أن للشخص يمكنهل  .2
 الجنس؟ تمارسيمارس أو  مرة كل في الذكري الواقي

 البشرية؟ المناعةنقص أن يكون حامًال لفيروس  جيدة بصحة يبدو لشخص يمكنهل  .3

 البعوض؟ لدغات من البشرية المناعة نقص فيروس على الحصول للشخص يمكنهل  .4

 مع الطعام تقاسم خالل من البشرية المناعة نقص فيروس على الحصول للشخص يمكنهل  .5
 مصاب؟ شخص

 

 مفاهيمعلقان بتيف 5 و 4ن السؤاالأما . تتغير أال وينبغي بلد، كل على األولى الثالثة األسئلةتنطبق 
ً  األكثر الخاطئة المفاهيم على اعتماداً  تكييفها ويمكن محلية خاطئة وتشمل . معين بلد في شيوعا
 أو باحتضان البشرية المناعة نقص فيروسب شخصأن يصاب  يمكنهل ’’: ذلك على األمثلة

 وسائلب البشرية المناعة نقص فيروسب شخصأن يصاب  يمكنهل ’’ و ‘‘مصاب؟ شخص مصافحة
 ‘‘.؟ة للطبيعةخارق

 

 بسط من واإليدز البشرية المناعة نقص فيروسعن  قط يسمعوا لم الذين الشبابوينبغي استثناء 
 معرفةعلى ‘‘ أعرف ال’’وال ينبغي اعتبار أن من يجيب بـ . المقام فيوا شملينبغي أن يُ  ولكن الكسر،

 .اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروسب شاملةو صحيحة

 

 والتفسير المنطقي األساس

 

 الجهود من وغيرها الوطنية التواصلو والتثقيف اإلعالم برامج نجاح مدى المؤشر هذا يعكس
 من والحدنقص المناعة البشرية  فيروس صالحة منال الوقاية أساليبب المعرفة تعزيزالمبذولة ل

 .العدوى انتقال خطر خفض، المطاف نهاية فيو ،المرض حول الخاطئة المفاهيم

 

ً شخص بأن االعتقادو  البشرية المناعة نقص بفيروس اً مصاب كوني أن يمكن ال جيدة بصحة يبدو ا
 يقل الو. ينمصاب شركاء مع وقاية دونجنسي  جماعإلى  ؤديي أن يمكن شائع خاطئ مفهوم

 عن أهمية البشرية المناعة نقص فيروسل العدوى الممكنة وسائط نع خاطئة معتقدات تصحيح



 االعتقاديمكن أن يضعف  المثال، سبيل علىف. قيقيةوسائط العدوى الح عن صحيحة معلومات توفير
ً  أكثر جنسي سلوكالدافع التباع  البعوض لدغات خاللينتقل من  فيروسال بأن  أن حين في ،أمانا

 يواجهها التي العار وصمة من يعزز الطعام تقاسم خالل من ينتقل أن يمكن الفيروس بأن االعتقاد
 .الفيروس من يحملون

 

 واإليدز البشرية المناعة نقص فيروسب المعرفة حيث البلدان في خاص بشكل مفيد المؤشر هذاو
ً  مهمغير أنه . الزمن مر على تدريجيةال تحسيناتال قياس سهولةتيح بي ألنهضعيفة   بلدان في أيضا

 .دةموجوال عاليةالمعرفة ال مستوياتى عل الحفاظ لضمان ستخدمي أن يمكن ألنه أخرى

 

 البيانات وجمعها مصادر

 

–3 كل واإليدز البشرية المناعة نقص فيروس حول الخاطئة والمفاهيم معارفال عن بياناتال جمعت
والمسوح  المؤشرات ةمتعددال ةالعنقودي مسوحال مثلمن  األسرية، المسوح خالل من أعوام 5

المعيشية  األسر ومسوح ةلوكيالس مراقبةال مسوحو اإلنجابية الصحة ومسوح والصحية الديمغرافية
 .الوطني الصعيد علىاألخرى الممثلة 

 

 ةمتعددال ةالعنقودي مسوحمن مثل ال ،الوطني الصعيد علىالممثلة  السكانيةوتجري المسوح 
 األخرى الحكومية المكاتب أو الوطنية ءاإلحصا مكاتب ،والصحية الديمغرافيةوالمسوح  المؤشرات

 .دوليين كاءشر مع بالتعاون ،الصلة ذات

 

 تفصيل البيانات

 

ً  المؤشر نتجي أن ينبغي –15 تينالعمريللفئتين و والرجال للنساءة: منفصل ةمئوي كنسب قدميودائما
 التعليم ومستويات الثروة وأخماس والريفية الحضرية اإلقامة مكان وحسب عاما 24–20و عاما 19

 نقص بفيروس المعرفة توصيفمن  سةالسيا صناع نمكّ من شأن ذلك أن يو. الجغرافية والمناطق
 كلينبغي إنتاج قيم ل ذلك إلى وباإلضافة. مختلفةال مجموعاتبشكل أفضل لدى ال البشرية المناعة
 لمؤشرقيمة ا نباج إلى) للكسر واحد مشترك مقام إلىباالستناد (على حدة  المسح أسئلة منسؤال 

 .المركب

 

 ودياتمالحظات ومحد

يكفي  بما كبيرة عادةالكلية  العينةال تكون  ، إذصعب أمر هو للخطر ضةعر األكثر السكان مسحإن 
 أن من مخاوف هناك كانت إذاو. للخطر عرضة األكثر الفرعيةالسكان  لجماعة ممثلة عينةلتكون 
. بياناتهذه ال تفسير في المخاوف هذه تنعكس أن ينبغي تمثيلية، عينة إلى تستند ال المسح بيانات

إدراج أية  وينبغي. متوفر تقدير أفضل استخدامنبغي ي لبيانات مختلفة،ل مصادر توجد حيثو



 هذا مع مالمقدّ  التقرير في صلة ذات قضايا وأية البيانات وموثوقية ونوعية العينة حجم عن معلومات
 .المؤشر

 

 الجنسين بين المساواة قضايا

 

 البشرية المناعة نقص فيروسب الشاملة المعرفة من أعلى مستوياتلدى الشباب  ،البلدان معظم في
ً تعليم الرجال تمنح التي الجنسين بين االختالفات بسببما لدى الشابات م لنساء مما تمنح ل أفضل ا
 بفيروسالمتعلقة  المعلومات مصادر من وغيرها اإلعالم وسائل إلىتوفر لهم إمكان الوصول و

 .توفر لهنبأفضل مما  وخدمات مهاراتوالحصول على  البشرية المناعة نقص

 

 واإلقليمي العالمي للرصد بيانات

 

 على المؤشر هذا عن المسؤولة الدولية الوكالة وه) اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم صندوق
المسوح الديموغرافية والصحية والمسوح المتعددة المؤشرات  من البيانات تجمعو. الدولي المستوى

ً إحصائيليمة الس القطري المستوى علىوغيرها من المسوح   تردو. الوطني الصعيد علىالممثلة و ا
 .مسوحال لهذه النهائية التقارير في بانتظام النتائج

 

 لتناقضاتالمسح للتأكد من انتفاء ا نتائجتُفحص  البيانات، جودةلالروتينية  مراقبةال عملية من كجزء
 استنتاجاتستخالص ما يتيح ا ،محدد بوضوح عيناتال خذأل إطارضمن  تجمع البيانات أن ومن
 مؤشرات عن قطريةال التقاريردعى ت سنويةبعملية  اليونيسيفوتقوم . بأكملهم سكانال حول

 للتحقق لبلدانإلى ا اليونيسيف في العالمية البيانات قواعد في المحفوظة البيانات لإذ ترس ،ألهدافا
. تقارير عنها اليونيسيفالتي تقدم  المؤشراتإضافة أحدث معلومات لها، وذلك لكافة وتها صح من

كتقارير المسوح  األصلي، هامصدربوثائق  البلدانوينبغي أن ترفق المعلومات المحدثة المرسلة من 
  . مثالً 

  
المسح إلنتاج  تصميموفقاً ل المؤشر إلنتاج تستخدما التي المعيشية األسر مسوح من البياناتترّجح 
  .للبيانات إضافية ديالتتع ةأيوال تجري . الوطني الصعيد على ممثلمؤشر 

  
على أساس  الوطنية األرقام تسبتحما ا إذا ،والوطنية العالمية األرقام بينتباين  هناك يكون قدو

تنتج أية  الو. الجغرافية المناطق بعضفقط إلى  ستندمسوح ت على أو فقط المؤشر مكونات بعض
  .بيانات تتوفر مل إذا تقديرات

  
 اإلجمالي العدد حسب المرجحة السكانيةتوسطات الم إلى العالميةو اإلقليمية التقديرات تستندو

غّطت  إذافقط  التقديرات هذهوتقّدم . عاما 24–15في الفئة العمرية  والنساء الرجالمن  للشباب



 فيفي هذه الفئة العمرية  والنساء الرجال مجموع من المائة في 50 األقل علىوفرة المت البيانات
  .العالمية وأ اإلقليمية التجمعات



  

 المتقدم اإليدز/  البشرية المناعة نقص من فيروس يعانون الذين السكان : نسبة5.6المؤشر 
 الفيروس ضد العقاقير على يحصلون والذين

 

 الهدف والغاية 

 

  اإليدز وغيرهما من األمراض/  مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية: 6الهدف 
 لألشخاص اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس من عالجلل الشامل الوصول تحقيق: ب-6 الغاية

  2010 عامبحلول  المحتاجين
  

  التعريف وطريقة االحتساب
  

  التعريف
 على يحصلونو اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس يعانون الذين واألطفال البالغين نسبة فتعرّ 

 المضاد العالج حاليا يتلقون الذين طفالواأل للبالغين المئوية نسبةعلى أنها ال الفيروس ضد العقاقير
  .العالجالذين يستحقون هذا  واألطفال البالغين جميعمن  للفيروس

  
 المفاهيم

 إلىالمطاف  نهاية في يؤديما  المناعة، جهاز يضعف فيروس هو البشرية المناعة نقص فيروس إن
 العدوىكافحة م على لجسما قدرة فيروسهذا ال يدمرو. ة (اإليدز)المكتسب المناعة نقص متالزمة

بــ  الشديدة المناعة بنقص المرتبطة األمراض وتعرف .الوفاة إلى النهاية في ؤديما قد ي والمرض،
 من عالج دونعلى قيد الحياة  بقاءومتوسط ال. المناعي الجهاز فنتهز ضعت ألنها ،"االنتهازية"

ً عام 11.5و للذكورأعوام  10.5 حواليبالمرض هو  اإلصابة وقت  على الحصولأما . لإلناث ا
ً ال يتوفر لهذا المرض و متكافئ، غيرف العالج   أي لقاح.  حاليا

  
 ممكن حد أقصىلتوقف إلى  األقلعلى  مضادة عقاقيرمن ثالثة  سللفيرو المضاد العالج يتكون

  .مرضال تقدم ووقف فيروستطور ال
  
. فيروسالب اإلصابة من تقدماً  كثراأل المراحل إلى )اإليدز( المكتسب المناعة نقص متالزمة شيرت

ً  اإليدزويعّرف   أو االنتهازية األمراضمرضاً من  25أكثر من  من أيبإصابة شخص ما ب سريريا
 يمكنو. البشرية المناعة نقص لفيروس مصلية أدلةذات العالقة، باإلضافة إلى  السرطان أنواع
 الجهاز لقوة مقياس( CD4فئة من  خالياال عدد كان إذا إليدزل مناعي تشخيص إجراء أيضاً 

لدى  اإليدزفيما يتعلق بتشخيص ( فيروسالب مصاب بالغلدى  3ملم كلل خلية 200 من أقل) المناعي
  ):hivstaging/  vct/  pub/  hiv/  www.who.int/ /  http :نظراألطفال، أ



  

 نقص فيروسب اإلصابة من متقدمة مرحلةهم الذين يكونون في  للفيروس المضاد جالمؤهلون للعال
ُحّدثت  التي العالمية الصحة منظمة توصيات إلىذلك  يستندو .العالجويتطلبون هذا  البشرية المناعة

بتغيير  جديدة، أدلة إلى استناداً  ،2010 عام في العالمية الصحة منظمة أوصت ،فمثالً . 2010 عام
ً  للفيروس المضاد العالجالتي يعتبر عندها  CD4الخاليا من فئة  عتبة  ةخلي 200 من للكبار ضروريا

 الرضع بين للفيروس المضاد العالج دءلب هليةاأل معاييرأما . 3لكل ملم الواحدة 350 إلى 3لكل ملم
  .واألطفال لرضعلجة المعا التوجيهيةفتستند إلى خطوط منظمة الصحة العالمية  واألطفال

  
 طريقة االحتساب

 للفيروس المضادالعالج إلى  حاجةالذين هم ب واألطفال الكبار عدد بقسمة مؤشرهذا ال سبتيح
 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين واألطفال البالغين عدد إجماليعلى  عليه يحصلون الذينو

  . 100بـ  الناتج  وضرب للفيروس المضادالعالج ين المؤهل
  

 والتفسير يالمنطق األساس

  
 من متقدمة مراحل إلىناس ال من متزايدة عدادتصل أ ،البشرية المناعة نقص فيروس وباءمع تقدم 
ويجري بذل  المصابين، بين الوفيات معدل من حدّ ي للفيروس المضادالعالج أن  ثبت قدو. اإلصابة

 التقدم المؤشر هذا مقيّ يو. إليه يحتاجونمن  لجميعأكثر  معقولة بأسعارلجعل هذا العالج يباع  جهود
  .لتلقيه المؤهلين األشخاص لجميع توفيره نحو

  
 البيانات وجمعها مصادر

التقارير  برنامجنظم  من للفيروس المضاد العالج يتلقون الذين واألطفال لبالغينا أرقامتشتق 
 ةيحالص فقامرال تقاريروتجمع . أو مواقع تقديم الخدمات الصحية المرافق من مجمعة ،ةالوطني
 المضادالعالج ويشمل . العقاقير إمدادات إدارة نظم من التقارير أو/  والمرافق  سجالت من بيانات

 تحققويمكن إجراء . بالتقرير المشمولة الفترة من األخير الشهر خاللالتي تلقيت  العقاقيرللفيروس 
  . البياناتتوفر هذه ت عندما األدوية شركاتالواردة من  البياناتمن  األرقام هذه صحة منخارجي 

  
 المضاد العالج يحتاجون الذين األشخاص عدد لتقديربه  خاصة أساليب البلدان بعض وضعوقد 

 البشرية المناعة نقص فيروس حاالت إلى فقط التقديرات هذهتستند  الحاالت، بعض فيو. للفيروس
  .ذلك يدركون الن الذي البشرية المناعة نقص بفيروس لمصابينال تأخذ بالحسبان او لةالمسجّ 

  
 البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج وضع الدولي، الصعيد علىو
األثر  مؤشراتالوباء و لحجمقطرية  تقديرات توليدل نمذجة أساليب العالمية الصحة اإليدز ومنظمة/ 

 الوبائية، المراقبة بيانات االعتبارباألخذ ب العالج احتياجات وتقدر. الوفيات ذلك في بما الرئيسية،
 الحياة قيد على البقاء متوسطو الوقت، مرور مع الكبارلدى  البشرية المناعة نقص فيروس وانتشار



ظهور األجسام المضادة في مصل  بين الوقت ومتوسط المضاد، العالج وبدون مع فيروسلحاملي ال
  . ادالمض لعالجلتلقي ا واألهلية) seroconversionالدم (

  
 إلى يحتاجون الذين البشرية المناعة نقص بفيروسالمصابين  واألطفال للبالغين اإلجمالي العدديوّلد 

 عدوىالذين يعانون  البالغين عدد تقدير ويستند. موحد إحصائي نمذجة نهج باستخدام المضاد العالج
 الوقت متوسط أن اضافتر على العالج بدءعليهم  ينبغيو المتقدمة البشرية المناعة نقص فيروس

وأن  ،ة أعوامثمانييبلغ  المضاد للعالج ألهليةظهور األجسام المضادة في مصل الدم وبين ا بين
  .ة أعوامثالث حواليهو  عالجإذا لم يتوفر ال لوفاةمن األهلية إلى ا الوقت متوسط

  
 الصحة منظمة/  كالمشتر المتحدة األمم برنامج تقديراتالموّلدة عن  القطرية البيانات تختلف قدو

ورش  من سلسلةب النمذجة أساليب استخدامفي مجال  الوطنية القدرات بناءوجرى دعم . العالمية
 التطورات أحدثعلى  المشاركين هذه العملوتطلع ورش . عامين كل مرة تجري تدريبيةال عملال

 مدخالتوتجمع . ةمكمل تقديرات إنتاجعلى  بلدانال قدراتتبني و الجديدة، البيانات جمع مجال في
 فيروسل المصلي االنتشارتجمع مدخالت  المثال سبيل على. فالوطني الصعيد على لنماذجل البيانات

المسوح و البشرية المناعة نقص فيروسل الرصد اإلنذاري الوطنيمن بيانات  البشرية المناعة نقص
 مجموعاتال ماحجعن أ ةالوطني البيانات منأحجام المجموعات  مدخالتوتجمع  ،نتشارالوطنية لال

وتجمع  اإلدارية، الفرعية المناطق حسب البالغين السكان وتقديرات المخاطرذات السلوكيات العالية 
لدى  CD4الخاليا من فئة  بتوزيع المتعلقة الوطنية البيانات منالمعالجة  احتياجات بشأن مدخالتال

 العالج تغطيةالمتعلقة ب مدخالتام، وتجمع العال في للفيروس المضادالبادئين في أخذ العالج  البالغين
 الفئات حسب للفيروس المضادالعالج  يتلقون الذين واألطفال البالغين عددعن  الوطنية البيانات من

 من العظمى الغالبيةوتستخدم . والثاني األولين العالجيالنظامين  وحسبعام لوحسب ا العمرية
  .أعاله المذكورة النماذجاآلن  المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل البلدان

  
  تفصيل البيانات

ويوصى بإجراء . البلدان لمعظمبالنسبة  الجنس نوع حسبفّصلة معالجة المعن ال بياناتال تتوفر
 15 بين أعمارهمالذين تتراوح وعاما  15 عن أعمارهم تقل لذينل مثالً  العمر، حسب خرتفصيل آ

 عام عن أعمارهم تقل لذينعاما ل 15مرية األقل من ويمكن كذلك التفصيل حسب الفئة الع. كثروأ
ما توفرت، حسب  إذاويمكن تفصيل بيانات العالج، . عاما 15–5أعوام  و 4–1واحد، وللذين بين 

 العام القطاع أو الخاص القطاع طريق عن العالج وتوفير النظامين العالجيين األول والثاني
ً  كثرالسكان األو عن طريق  المخدرات ومتعاطي ،لجنسفي مجال ا العامالت أي( للخطر تعرضا

  ).رجال مع الجنس يمارسون الذين والرجالالحقن، 
  

  مالحظات ومحددات
 في ةمؤكد غير للفيروس المضاد العالج يتلقون الذين األشخاص لعدد التقديرات تكون أن يمكن

 ،مرة ألول العالجوا بدأ الذين األشخاص لتسجيل منتظمة تقارير تقديم نظم تنشئ لم التي البلدان



هم  بينماتوفون يمن  وعدد ،العالجعن  واوقفمن ت عددو ه،يتلقونمن  بينبالعالج  االلتزام معدالتو
  . للعالج يخضعون

  
 نظم برامجوتحتاج . غير مؤكدة للفيروس المضاد العالجمن يتلقون  عدد عنكذلك فإن التقارير  

 واحدة زيارة في المرضى عضيأخذ ب المثال، سبيل لىعف. الدقة لزيادة التطوير من مزيد إلى الرصد
 المشمولة الفترة من األخير لشهرا تشملقد  أشهر لعدة للفيروس مضادة عالج عقاقير مركز إلى

 جهود بذل ينبغيو. األخير لشهرة في هذا اكزيار المريض سجل في تسجل ال قد ولكن بالتقرير،
  .المؤشر سابتحا فيين مشمول واكونأن يالذين ينبغي  المرضى هؤالءلألخذ بالحسبان 

  
 ال نهإالّ أ الوقت، مرور مع رصدها يتعين التييتيح رصد الوجهات  المؤشر هذا أن من الرغم على

 أوجودته  وأالعالج  تكلفة قيسي والالمتوفرة  العالج لنظم المختلفة األنواع بين التمييز يحاول
  غير مشمول أيضاً. للفيروس التعرض بعد الوقائي المضاد العالجكما أن . تهفعالي

  
  قضايا المساواة بين الجنسين

على العالج  البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات لنساءا حصول في اإلنصافلقد كانت مسألة 
 المخاطر زيادةوكذلك  والرجل المرأة بين العامة واالقتصادية االجتماعية للفوارق نظراً  ،مثار قلق

. لرجلبا مقارنة المرأة تواجهها التي البشرية المناعة نقص بفيروسللعدوى  لإلصابة البيولوجية
ً  النساء أن إلىوفرة المت البيانات تشيرو  العالج على الحصول فرصات من محروملسن  عموما

 المائة في 58أن  2010 عام في انبلد 109 من البياناتبين ت المثال، سبيل علىف. للفيروس المضاد
 المائة في 53 تلمثّ  المرأة أنمع  اإلناث، منهم  للفيروس المضاد العالج يتلقون ينالذ البالغين من
  المحتاجين. من
  

  .15دون سن  العمرية للفئةالبيانات حسب نوع الجنس  تفصيل عنتقارير  البلدانوال يقّدم معظم 
  

  بيانات للرصد العالمي واإلقليمي 
  

مسؤولون  للطفولة المتحدة األمم ومنظمة المشترك المتحدة األمم وبرنامج العالمية الصحة منظمة
كما أنها ما زالت  الدولي، المستوى على المؤشر هذاالبيانات الخاصة ب عنتقديم تقارير  عنجميعاً 
  .بالبلدان محددة بيانات 2003 عام منذتجمع 

 في ىأخر موثوقة مصادر من أو الصحة وزاراتالصادرة عن  تقاريرال أحدث من البيانات تجمعو
 اً رئيسي اً مصدر لتشكّ  التي الحكومية غير والمنظمات والمؤسسات الثنائيين الشركاء مثل البلدان،

التقرير العالمي عن التقدم في  من كجزء الدولي النظام إلىتقارير  البلدانوتقّدم . العالجية للخدمات
 اإليدز/  البشرية لمناعةا نقص فيروسبشأن  2011لعام  السياسي اإلعالنالناجم عن  مكافحة اإليدز



متالزمة نقص /  دورة الجمعية العامة االستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشريةتقارير (
  ).)المناعة المكتسب (اإليدز

 المضاد العالجلحاجة إلى ل التقديرات حول اليقين عدم نطاقاتلتوليد  متخصصة برمجيات تستخدمو
 نطاقات. وتستند المراقبة بياناتتبعاً لجودة  كبيرة البلدان لبعضات ويمكن أن تكون النطاق. للفيروس

  . إليه الحاجة تقديرات حول اليقين عدم نطاقات إلى العالج تغطية مستويات حول اليقين عدم

 ، القطريمستوى ال على لمؤشراتل مرجحة متوسطاتك والعالمية اإلقليمية التقديرات سبتحوت
 علىو. للفيروس المضاد العالج يحتاجونمن ل اإلجمالي العددمع  بلد لكل اتالترجيحتتطابق  حيثب

 عدد عن بيانات جمعي المشترك المتحدة األمم وبرنامج العالمية الصحة منظمةكالً من  أن من الرغم
للحاجة  أرقامم توضع لإالّ أنه  المرتفع، الدخل ذات البلدان في للفيروس المضاد العالج يتلقونمن 

الدخل  منخفضةال البلدانإلى  فقطوتستند نسب التغطية اإلجمالية . البلدان هذهفي إلى العالج 
  .الدخل متوسطةالو



  

  بسببها والوفيات بالمالريا اإلصابة معدّالت 6.6المؤشر 

 الهدف والغاية

 وغيرهما من األمراض المالرياواإليدز /  مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية: 6الهدف 

وبدء  2015بحلول عام  الرئيسية األخرىانتشار المالريا وغيرها من األمراض وقف ج: –6الغاية 
  االقضاء عليه

  
  التعريف وطريقة االحتساب

  
 التعريف

   .عامال في نسمة 100,000 كلل المالريا من الجديدة الحاالت عدد هو بالمالريا اإلصابة معدل

   .عامال في نسمة 100,000 كلل لمالرياا بسبب الوفيات عدد هو بالمالريا المرتبطة الوفيات معدل

  المفاهيم

 البعوض لدغات طريق عن وينتقل )بالزموديوم( متصورة طفيليات تسببهمرض معٍد  المالريا 
 الحمى وتشمل البعوض لدغة بعد يوما 15 وأيام  10  بينما  عادة تظهر األعراضو. المصاب
 حددي ، وذلك‘‘متصورة طفيليات مع حمى’’ هو المالريا لحالة العامل تعريفوال. والقيء والصداع

  .هال المضاد العالجمن يحتاجون 
  

  طريقة االحتساب

ً  )M( المالريا من الجديدة الحاالت عدد هو )I( بالمالريا اإلصابة معدل  السكان مجموع على مقسوما
)Pop( شخص 100,000مضروباً بـ و. 

000,100×=
Pop

M
I 

ً  )D( المالريا عن الناجمة الوفيات عدد هو (I) المالريا وفيات معدل  السكان مجموع على مقسوما
)Pop( شخص 100,000مضروباً بـ و. 

000,100×=
Pop

D
I

 

  



 والتفسير المنطقي األساس

 بيانات مقارنة مكنوت. هاعالج احتياجات لتحديد بالمالريا اإلصابة عن معلوماتهناك حاجة إلى 
 وفي، خدماتالمحرومين من ال السكان تحديدل هاعالج لىع صولحلا مستوياتب بالمالريا اإلصابة
وتساعد . عالية أولوية ذات مجاالت نحوتوجيه برامج العالج  الموارد، على التضييق حاالت

 العالج، برنامج تنفيذ نجاح على الحكمعلى  بالمالريا اإلصابة في بالتغييرات المتعلقة البيانات
 تعديالت إلى حاجة هناك كانت إذا ما أو متوقع هو كما برامجأداء ال كان إذا ما تحديد على ساعدتو

 عالية،حاالت المرض المستوطن بدرجة  فيو. المطلوبة االستراتيجيات مزيج في أو الجدول في
ً يبلغ  عادة اإلصابة معدالتتصل  عام ال في سنوات 5 سن دون طفل لكل حالة 1.5مستوى مرتفعا
  .عام الواحدال في بالغين شخاصأ 10 لكل واحدة وحالة ،الواحد

 وقد البرامج، تنفيذ نجاح على الحكم على أيضاً  المالريا وفيات معدالت عن معلوماتوتساعد ال
  .الالفّع  العالجتقديم  أو المالريا من الوقايةفي  هافشل إلى شيرت

 ذلك، إلى افةضإلوبا. أخرىبسبب حاالت  الوفاة خطر زيدت أيضاً  هالكن ذاتها، حدب خطرة المالريا
ً على من و األسر، على اقتصاديا عبئا المالريا تفرض  تكاليف دفع على قدرة أقل همخصوصا
ً  المرض هذافرض وي. المرض بسبب الدخل بفقدان تأثراً  واألكثر والعالج الوقاية ً  عبئا على  ماليا

 ومبيدات ناموسيات رلتوفي شحيحةال هاموارد استخدامتعين عليها ي التي بالمالريا الموبوءة لبلدانا
  .المرضهذا  على لسيطرةل محاولة في وعقاقير حشرات

  وجمعها البيانات مصادر

 اإلصابة حاالت عدد عن معلومات سنوياً  )المالريا مكافحةالوطنية ل برامجال( الصحة وزاراتتجمع 
اإلدارات  التي تجمعها لبياناتا منإثبات الحاالت  ومعدالتوعن مدى اكتمال التقارير  بالمالريا
  .الصحية للخدماتالوطنية 

 تفصيل البيانات

 المتصورة) 1( :حسبهما واإلصابة الوفاة معدالتان للمالريا يمكن تفصيل رئيسي مسببان هناك
 حاالت أشد عن مسؤولة وهي ،أماكن العدوى المرتفعة من وغيرها أفريقيا في الغالبة هيو المنجلية

 وسعاأل جغرافيال توزيعذات ال النشيطة المتصورة) 2( و ؛عنها الناجمة والوفياتاإلصابة بالمالريا 
تتثبت  التي البلدان ، تقدم عادةوفي ال. شديدةال المالريا حاالت إلى تؤدي أنالتي يحتمل بدرجة أقل و

حاالت و المنجلية المتصورة حاالتتصنيفاً لنسبة  مختبرات في بالمالريا اإلصابة حاالتمن 
ً  البرامج بعضميز وي. النشيطة المتصورة  بطريقة غير مباشرة عنها كشفي التي الحاالت بين أيضا

 البحث طريق عن(بطريقة مباشرة  عنها كشفبين تلك التي يو) الصحية المرافقيزورون  نمم(
بين و منطقةمصدرها محلي خاص بال التي الحاالت بينكما  ،)المحلية المجتمعات في الحاالت عن
 .قد استوردت كونت أن حتملي التيتلك 



ً  مفيدمن ال أن كما  فيف. الجنسنوع و العمرية الفئة حسب واإلصابة الوفاة معدالت دراسةأيضا
 بالتساويموزعة  حاالتال ،قليلة المالريا مرضمن  الحصانة حيث ةالمنخفضمواضع العدوى 

 سن دون األطفال بين والوفياتاإلصابة  حاالتتتركز  عالية،مواضع العدوى ال فيو. العمر حسب
 بعض تطويرمن  سناً  األكبر العمرية الفئاتللمالريا قد يمّكن  التعرضألن تكرار  الخامسة
الحوامل  بالتساوي، الجنسين بين موزعبين األطفال  بالمالريا اإلصابة معدلويبدو أن . الحصانة

  .خاص شكلب للمرضمعرضات 

حسب و والريفية الحضرية المناطق انسكلو المهنية للفئات اإلصابة معدالتإحصاء  مفيدكذلك من ال
 مثل ،أعلى إصابة لخطرالمعرضة  المهنية الفئات بعضلدى  أعلى المرضإذ أن اإلصابة ب ،دخلال

ما يحمل مأكبر  مالريا عبءعموماً  ونحملالذين ي الريف سكان وبين الغابات، مجال في العاملين
حسب  صابةاإل حاالت في فاتاختال هناكتكون  أنحتمل الم ومن. الحضرية المناطق سكان

 السكن ظروف في لالختالفات نظراً ) الريفية/  الحضريةضمن الشرائح (للثروة  يةخمسالشريحة ال
  .الحشرات بمبيدات المعالجة الناموسيات مثل الوقائية التدابير واستخدام وتوفر

 الفئة حسب المالرياب اإلصابة بحاالت المتعلقة اإلدارية البياناتفّصل ت من األحيان، كثيروفي 
وحسب مجموعات معينة معرضة لخطر اإلصابة  )أو أكثر ة أعوامخمسدون سن ( العمرية

الوطنية  برامجمن ال تطلبفذلك ي روتينية أجواء في(الحوامل). ويصعب القيام بتفصيالت أخرى 
  .عملياتية بحوث المالريا إجراء مكافحةل

 المالحظات والمحدوديات

التقارير الصادرة عن  اكتمالبمدى  خاصبشكل  بالمالريا اإلصابة حاالت عدد تقديراتتتأثر 
 تيلقتُ التي  المراقبة تقارير لعدد دقيقة بسجالت الصحة وزاراتما احتفظت  إذاف. ةيالصح فقامرال

ة مفقودال لتقاريرألخذ ا تعديالت إجراءعندئذ  يمكن ،ة منهامتوقعتلك الو الصحية المرافق من
 اكتمالاختلفت التقارير بشأن وصارمة  دقةب المعلومات هذه لتسجّ  لم إذاأنه، غير . باالعتبار

 ضافةإلوبا. صحيح غير يكون عندئذ بالمالريا اإلصابة حاالت عددتقدير  فإن الواقع عنالسجالت 
، مجهري فحصغير مؤكد ب ضعيفة هاموارد بلدان في لةالمسجّ  الحاالت منيكون الكثير  ذلك، إلى

 بسبب الحمىقد يكونون يعانون  بالمالرياون صابون على أنهم مشخصي منم كبيرة نسبةولذا فإن 
  . أخرى أمراض

شبيهة بأعراض  المالريا أعراضفقد تكون  المالريا، عن الناجمة الوفيات بتسجيل يتعلق فيماأما 
ً  اً تأكدالمرء م يكون أن يمكن الأخرى، ولذا  أمراض . لمالرياا بسببكانت  وفاةال حالة أن من دائما

تحدث ألطفال يعانون في الوقت  طفالكثيراً من وفيات األ ذلك أن ،األطفالب ةخاصا يتعلق وهذ
  .التغذية وسوء واإلسهال التنفسي الجهاز التهابات ذلك في بماالحاالت  من مجموعةنفسه من 

 من اتيليطفال انتشاريمكن أن يّوفر قياس  عالية،فيها  المالرياناطق التي تكون عدوى مال فيو
 عبءوجهات و بالمالريا اإلصابة لخطر مؤشراً  الوطني الصعيد على ممثلة معيشية أسرمسوح 



كثيراً من حاالت العدوى قد تكون عديمة  ألن بحذر المؤشر هذاغير أنه ينبغي التعامل مع . المرض
 مر على تالتغييرا المؤشر دائماً  يعكس ال ذلك، إلى ضافةإلوبا. يةمرض حالة تعكس والاألعراض 

يشير  العالية  عدوى كثافة مستوياتعلى  التطعيم معدالت فيذلك أن االنخفاض المعتدل  ،الزمن
المناطق التي  في أهمية أقل اتالطفيلي انتشارو. المرض انتشارإلى انخفاض معدالت  بالضرورة

  .مائةال في 5 من أقل الطفيليات انتشار معدالتوتكون  الكثافةفيها متدنية  عدوىتكون ال

 قضايا المساواة بين الجنسين

 الجنسين وأدوار البيولوجية لعواملناجمة عن ا والنساء الرجال بين المحتملة االختالفات
 أمراضاإلصابة ب قابلية على وتؤثر والنساء، الرجال بين البيولوجية العوامل تختلفو. وعالقاتهما

 ما ،بصفة خاصة الحمل فترة أثناء لمرأةا حصانةوتضعف . ضدها والحصانة المدارية المناطق
  . لعدوى، وهذا بدوره يعني تفاوتاً في شدة العواقبل عرضه أكثرها يجعل

 يهددشديد  مرض إلى عراضعدوى عديمة األ من الحمل أثناء المالرياعدوى  تتراوح أن يمكنو
معظم  رطوّ دائم  بشكل المالرياالتي تنتقل فيها عدوى  مناطقال فيف. الوبائية تبعاً لألوضاع الحياة

. الحمل فترة أثناء حتى أعراض، عادة العدوىكافية فال تنتج عن  طبيعية حصانة البالغاتالنساء 
 هاتاألمعند  بالمالريا المرتبط الدم فقرالرئيسية هي  لمالرياعدوى ا آثارناطق، الم هذه مثل فيو
 رئيسي سبب، وذلك لوالدةا عندالطفل  وزن ضاخفما يساهم في ان المشيمة، في طفيلياتتكًون و
سبب هام لوفيات األمهات. وفي  الحمل أثناء المالريااإلصابة بوهم. ووفياتتطور الرضع  ضعفل

المناطق التي ال تنتشر فيها عدوى المالريا بشكل دائم ال تكتسب النساء سوى قليل من الحصانة، 
  ولذا فإنهن يواجهن خطر عدوى بالمالريا شديدة وخطر الوفاة. 

 المرأة لحمايةوالتحكم بها  الالزمة المواردحصول على ال على وعالقاتهما الجنسين أدوارتؤثر قد 
 الرجل بينئ متكافال غير قوةال ميزانيؤدي  المثال، سبيل فعلى. بالمرض اإلصابة من والرجل
 بين لفوارقا نتيجة والمالية الصحية الرعاية مواردعدم اإلنصاف في الحصول على و والمرأة

 من وغيرها لمالريال النساء بينخطر تعرض أعلى  إلى االجتماعية الفوارق من وغيرها جنسينال
ً  الفوارقويمكن أن تؤثر هذه . المعدية األمراض  بشكل االستجابة على المرأة قدرة على أيضا

  .ينمتاح اكان حيثما والعالج الوقايةحصول على العلى و مناسب

أوقات ذروة  خالل النساءعن أنشطة  لرجالا أنشطةف اختال سفري قد المجتمعات، بعضوفي 
ففي كثير من األحيان، قد يتعرض الرجال بشكل  مختلفة، عدوى مخاطرانتشار لدغات البعوض 

 كانوا إذا النساءأكثر مما تتعرض لها  بالمالرياالعدوى  طراخخاص بسبب طبيعة مهنهم إلى م
ترتفع فيها  مناطقللعمل في  ونهاجركانوا ي أو ،اتانتشار اللدغ ذروةأوقات  في الغابات في يعملون

  .درجة استيطان المرض

 بينات للرصد العالمي واإلقليمي



، فهي الدوليمستوى ال على المؤشرات هذه تجميع عن المسؤولة الوكالةهي  العالمية الصحة منظمة
. الموبوءة لبلدانا في المالريا مراقبة عن المسؤولة لصحةا وزارات هاقدمالتي ت معلوماتتجمع ال
   .المتحدة األممفي  السكان شعبةتقوم بها  التياإلحصائية  اإلسقاطات من السكانية البياناتوتستمد 

عليها عندما تكون  تعديالت يجروت. الدوليمستوى ال على تهامقارنليصبح باإلمكان  البيانات لتعدّ و
 العام القطاع مرافقالسكان  استخدام عدم بسببغير كافية،  البلدان فيالمرض  حاالت عنالتقارير 

 في لمالريامبالغة في تشخيص او العام القطاعرفع التقارير في  نظم في غراتبسبب وجود ث أو
 المراقبة أنظمة من بياناتال تتوفر  حيثو. المرض حاالتمن  المخبري بالتأكد تقوم ال التي البلدان

 المالريا خطرتقديرات  مستويات منمرض تشتق تقديرات انتشار ال ،تكون نوعيتها منقوصة أو
  .ةمحليال التقديراتعن مصدر  مختلف مصدر من هذه التقديرات معظميكون و

 اليقين عدمتحديد  جراءاتوإل اإلصابة معدالتحتساب الالمطبقة  ساليبكامل لأل وصف يردو
  .2011عام و 2010لعام المالريا في العالم  تقرير في التقديراتالمحيط ب

  :التاليتين طريقتينبإحدى ال بالمالريا الوفيات عددويشتق 

امل ثابت معمعين ب بلد في المتصورة المنجلية بمالريا اإلصابة حاالتمقّدر لال العدد ضرب •
 أفريقيا خارج البلدان لجميع ه الطريقةهذ ستخدموت. اإلصابة- حاالت- إلى- هو معدل الوفيات

 الروتينيةالتقارير  نظم مند اإلصابات فيها أعدا تقديراتالتي تشتق  أفريقيا في لبلدانلو
 سن دون األطفاليات وف حاالتكافة  من المائة في 5 من أقل المالرياشّكل ت وحيث

 .الخامسة

 

 األطفال وفيات مجموع من أكثر أو المائة في 5 تشّكل المالريا حيث منطقة أفريقيا في بلدان •
ظل مخاطر عدوى  في من يعيشون دلعد تقدير من الوفيات يشتق عدد الخامسة، سن دون

 لهؤالء بسبب المالريا الوفيات وتشتق معدالت. معدومة أو بالمالريا مرتفعة أو منخفضة
العالمي  العبء في موضح هو كما لحاالت الوفاة بسبب المالريا الطولية الدراسات من

.2004 عام تحديث: للمرض



  
  بسببها والوفيات سلبال اإلصابة : معدّالت9.6المؤشر

  
  الهدف والغاية

  
  األمراض من وغيرهما اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس مكافحة: 6الهدف 

 وبدء 2015 عام بحلول األخرى الرئيسية األمراض من وغيرها المالريا انتشار وقف: ج–6 الغاية
 اعليه القضاء

  
  التعريف وطريقة االحتساب

  
  التعريف

من  100,000 كلل واحدعام  في الجديدة السل التحا عددبأنه  بالسل اإلصابة ف معدليعرّ 
  .السكان 

  
حددة مزمنية  نقطة في السكان بين السلباإلصابة  حاالت عددبأنه  السل انتشار معدل ويعرف

  .السكان من 100,000 لكل') نتشاراال نقطة'بـ  األحيان بعض في إليها يشار(
  

 واحد عام في السل عن الناجمة لوفياتالمقّدر ل عددبأنها ال بالسل المرتبطة الوفيات معدالتوتعّرف 
  .السكان من 100 000 كلل

  
  المفاهيم

أو  تم التأكد من أنه مصاب بالسل بتحليل جرثومي (بكتريولوجي) مريضبأنها  السل حالة فتعرّ 
  .طبيببتشخيص من 

  
َرةُ  بكترياال عن ناتج معدٍ جرثومي  مرض السل ّلِيَّة الُمتََفّطِ  نتقل. وتالرئتين علىباً تؤثر التي غال ،السُّ

 الرئوي مرضالمصابين بال ورئتي حلق من قطرات طريق عن آخر إلى شخص نهذه البكتريا م
َرةُ  بكترياال ينجم عن عدوى األشخاص األصحاء بال وفي كثير من األحيان،. طالنش يَّة الُمتََفّطِ ّلِ أية  السُّ

فهي  الرئة في النشط السل أعراضأما . نهايحمي م‘‘ جدارك’’ أعراض، إذ يعمل النظام المناعي
 وحمى زنفقدان وو ضعفو الصدر فيوآالم  دمب أو بلغمب األحيان بعض فيمصحوب  سعال

  .أشهر ستةة مدل حيوية مضادات مجموعةب السلويعالج . ليلى وتعّرق
  

  طريقة االحتساب
 على إجمالي عدد لوفياتوا اانتشاره ومدىات لإلصاب سبةتالمح األرقام بقسمة المؤشر هذايحتسب 
ً ب السكان  البياناتتكون  حيث السكانية التقديرات ستخدموت. شخص 100,000 من وحداتمقاسا



 في السكان مجموعويستخدم . الصحية الخدمات إدارةمن  عنها غمبّل  بيانات هيالمتوفرة  الوحيدة
  .المعيشية ألسرا دراساتمسوح  من البيانات تأتي عندمامسح ال
  

 والتفسير المنطقي األساس

 االنتشار معدلو. المساواة وعدم لفقرلتصدي لل انرئيسي نتدخال هوعالج السل مرض عن الكشف
 لكن ،)جديدة حاالتب( اإلصابةن مؤشر م المتغير السل عبءمؤشران أكثر دقة ل الوفياتمعدل و

  .المالعفي  السل مكافحة ألثر أفضل عامة نظرة يعطتو شموالً  أكثر اتاإلصاب بيانات
   

 المهمة حجمعن و سكانبين ال السلاإلصابة ب مدىعن  مؤشراً  تعطي ألنها هامة اإلصابة معدالت
 في التغييراتتبع لت اإلصابة معدالت استخدام يمكنو. السل لمكافحة وطنيال برنامجال تواجه التي

َرةُ  بكترياالوتيرة التي تتطور بها العدوى بال يَّة الُمتََفّطِ ّلِ هذا المرض قد  ألن، السل مرضى بها إل السُّ
 معدالت على السل مكافحة أثرغير أن  الماضي، في العدوى إليهم انتقلتيتطور لدى أشخاص 

  .ةالوفا تمعدال أو نتشاراال تمعدال لىمما ع وضوحاً  أقل اإلصابة
  

 عدد إلى انشيري امألنه مباشرة السل عبء لرصد ةالوفامعدالت و االنتشار تمعدالويمكن استخدام 
 ةوالوفا االنتشار تمعدالمن يتوفون كل عام. و وعدد معينةزمنية  نقطة في المرض هذا يعانونمن 
 المرض مدة متوسطمن  يقلل لعالجن األ السل مكافحة في التحسينات آثار لرصد أيضاً ة مفيد

  .به الوفاة احتماليقلل و) نتشاريقلل اال وبالتالي(
  

 هاوجمع مصادر البيانات

ً  هالكن آخر، إلى بلد منوفرة المت البيانات رمصادتختلف  البالغات بحاالت اإلصابة  تشمل عموما
 من( المرض انتشارمقاييس و ،)الحيوية تسجّال الو الروتينية المراقبة من( الوفيات وسجالت
 مقياساً  توفر ذلك مع، لكنها اللوجستية الناحية من ومعقدة مكلفة نتشارومسوح اال). السكانية المسوح

تكون  أن ويمكن ،)بكتريولوجيالنتشار مرض السل المؤكد بواسطة التحليل الجرثومي (ال باشراً م
 ضافةإلوبا. الصحي والنظام المرضى بين التفاعالت ،مثالً  أخرى، تحققاتجراء إلنقطة انطالق 

 سبب لتحديد الشفوي التشريح تستخدم التية الديموغرافيمراقبة ال نظمفإن مسوح الوفيات و ذلك، إلى
 بياناتعندما تكون  خاص بشكل مفيدةمسوح الو. السل وفيات تقديراتمكن لتحسين م مصدر الوفاة

  ضعيفة. الروتينية المراقبة

 في 2015و 2010 عامي بينإذ ستجرى  ،بالتزايد السل النتشار المباشرةمقاييس ال وفروقد أخذ ت
 وفيات لمعدل المباشرةالمقاييس  تأتيو. وطنيةمسوح  مرضهذا الب الموبوءةتلك  منبلداً  20 حوالي
 شامالً الوفاة  تسجيل يكون أن ةموثوقال رقاموتتطلب األ. ةالحيويءات اإلحصا تالسجّ  من السل

 ً ً روتيني الوفاة باسبتدرج أ وأنتقريبا  وفقاً  مؤهل مراقبمن خالل  وتحدد الوفاة سجل في ا
 البلدان من كثير في توفرال ت معلومات هذهو. األحدث‘‘ لألمراض الدولي حصائيالتصنيف اإل’’لـ 

  .النامية



 من متنوعة مجموعة استخدام يمكن والوفيات، االنتشار لمعدالت لمباشرةالمقاييس ا غياب فيو
 أيضاً  ويمكن. الصحية الخدمات إدارة من اإلدارية البياناتوتستمد . القيم هذه لتقدير تقنياتال

 أو المؤشرات ةمتعددال ةعنقوديال حومسال مثل شيةالمعي األسرمسوح  من بياناتعلى  الحصول
 سن دون األطفال إلى إال تشير ال عادة هذه أن من الرغم على الصحية،و الديموغرافيةالمسوح 
 التعدادات من مباشرة غير أو السكانية مباشرة البيانات تأتيو. الوفاة معدالتزود ت وال الخامسة
  .السكانية

 تفصيل البيانات

 نوعو) الرئة خارج/  رئوي( مرضال موقع حسبت اإلصابة حاالفّصل البالغات بت أن ينبغي
  .السابقةالجة المع وتاريخ) بلغم لطاخة تكون عادة( المخبري التأكيد

ً  اللطاخةالجديدة التي يكون فيها فحص  ةحالويمكن تفصيل ال . الجنس ونوع العمر حسبإيجابيا
ً يمكن أن يفّصل كثير من برامج المراقبة و ً  الحاالتأيضا  وتوصي. لألدوية مقاومة لوجود وفقا

 حسب عنها غالمبًل  الحاالتفصيل ترفعها والتقارير  تسجيلأن تشمل برامج  العالمية الصحة منظمة
  .البشرية المناعة نقص فيروساإلصابة ب حالة

 المالحظات والمحدوديات

ً  الروتينية المراقبة بيانات توفر  حاالت معظم فيهايعالج  التي البلدان فيات اإلصاب لتقدير جيداً  أساسا
فيها  سلال عبءالتي يكون  البلدان معظم في ولكن. العالمية الصحة منظمةتبلّغ بها و اإلصابات

ً عادة بمستوى عاٍل  ةمباشر غيراإلصابات بطريقة  تقدير فقط يمكن مرتفعا، ويكون ذلك مصحوبا
 لو حتى( الوقت مرور مع ةتسقبات المبلّغ عنها مإلصاا نسبةتكون  حيث ،ومع ذلك. من عدم اليقين

ة اإلصابعلى تقدير وجهات  المبّلغ عنهااإلصابات  فيوجهات ال تساعد أن يمكن ،)منخفضةكانت 
 بين التفريق الصعب من ،الوقت مرورمع  السل لمكافحة المبذولة الجهودوحيث تتغير . الفعلية

  .المبلّغ عنها حاالتال نسبة في والتغيرات اتاإلصاب في التغيرات

 قضايا المساواة بين الجنسين

ً  األصغربين الفئات العمرية المرض  انتشار وبين الفئات العمرية . والبنات متشابه لدى الصبيان سنا
 ً بمرض السل  صشخّ ي العالم أنحاء معظم وفي ،بين الرجال أعلىالمرض  انتشار ،األكبر سنا

 العدوى معدالت قارنالتي ت األخيرة التحليالتشير ت ذلك، ومع .النساءأكثر من  رجالويتوفى به ال
َرةُ  بكتريابال العدوى بعد المرضتطور  أنإلى  والمرض ّلِيَّة الُمتََفّطِ  أكبر يكون قد) وتيرة التفاقم( السُّ

 للعواملوقد دعت مراجعة حديثة . هنفس العمر من الرجال بينما م اإلنجاب سنفي  نساءال بين
 توضيحل البحوث من مزيد إجراء إلىبهذه االختالفات  المتصلة والثقافية قتصاديةواال االجتماعية

  . السلانتشار وباء  في االختالفات هذهمثل 



ً سبب المرض هذاال يزال  النساء،يتوفون بالسل أكثر من  رجالال أن من الرغم على ً رئيسي ا  للوفاة ا
ي اإلنجاب وسني نشاطهن سن في أساساً لنساء ؤثر على اي السل ألنو. النساء بين المعدية األمراضب

  .وأسرهن أطفالهنعلى  أيضاً  بشدة، فإنه يؤثر قتصادياال

 بيانات للرصد العالمي واإلقليمي

. الدوليمستوى ال على المؤشرات هذه عن المسؤولة الدولية الوكالة هي العالمية الصحة منظمة
ً  البياناتجمع تو  الوطنية البرامجإلى  معلومات المقدمةال على للحصول الطلبات خالل من سنويا

اً موقعوتستخدم البلدان جميعها  .العامة الصحة مجال فيهيئات المعنية ال من غيرهاو السل لمكافحة
 تحليالتوكذلك  البيانات هذه باستخدام تقديراتوتجري ال .اإلنترنت شبكة علىلجمع البيانات  موحداً 

 وطنيين خبراء مع التشاوربو المنشورةاألدبيات  إلى استناداً  سلخاصة بكل بلد لالنتشار الوبائي لل
 حديثت العالمية الصحة لمنظمة تستجيبالتي  السل لمكافحة الوطنية البرامجمن  طلبيُ  كما. ودوليين

ً  ذلك كان حيثما السابقة، السنوات معلومات  البيانات تختلف قد التنقيحات، لهذه ونتيجة. ممكنا
  .سابقا المنشورة تلك نع معينة سنةل المقدمة) إلخ العالج، ونتائجالبالغات بالحاالت (

 علىالواردة  تقاريرال الصحة العالمية لمنظمةواإلقليمية والمقر الرئيسي  القطرية المكاتبتجمع 
 لمكافحة الوطنية البرامج إلىترسل المالحظات عليها  ثم. وتراجعها البلدان أنجزتها التي اإلنترنت

 كاملة لكلال بياناتال مجموعة باستخدام ثم،. تناقضات أية ولحلردود ناقصة  ةأي لالستكما السل
 تقديرات،الو ماليةئية واللوباا بياناتال ذلك في بما الرئيسية، المؤشراتيوضع وصف يوجز  بلد،

ولإلقليم األوروبي لمنظمة الصحة . مراجعتهال السل لمكافحة الوطنية لبرامجه ثانية لهذتعاد و
 العالمية الصحة منظمةل اإلقليمي المكتبمعاً  تنفيذهامن  تحققيو البيانات جمعي فقط،مية العال

 تحليالت مع اً سنوي اً تقريرالمركز الحقاً  نشريو. مكافحتهاو األمراض من لوقايةل األوروبي والمركز
ً ستخدمم إضافية   .تفصيال أكثر ألوروبيلإلقليم ا بيانات ا

 السكان شعبة تقديرات أحدث تستخدم السل، مؤشراتحتساب ال لوبةمط السكانتكون بيانات  حيثو
والتي  ذاتها البلدان قدمتها التي تلك عن األحيان بعض في التقديرات هذهوتختلف . المتحدة األممفي 

  .حداثة كثرالسكاني األ التعداد بيانات إلى منها بعضيستند 

 اإلصابة معدل سابتحال أي( الوطنية راتالتقدي بتجميع والعالمية اإلقليمية التقديرات تصدرو
 بالنسبةبالسل  اإلصابة تقديراتتجمع  معينة، سنة فيمن السكان  100,000 كلل للسل العالمي
  ).100,000جميعها وتضرب بـ  البلدان سكان إجمالي علىوتقسم  فرادىللبلدان 

  .عدم يقين مرافقة لها دحدومع ) وفياتالو نتشاراالواإلصابات ( السل عبء تقديرات كافةوتّقدم 



  

 قصيرة لفترة العالج نظام إطار في عالجها وتم اكتشفت التي السل حاالت : نسبة10.6المؤشر 
 المراقبة تحت

  
 الهدف والغاية

  األمراض من وغيرهما اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس مكافحة: 6 الهدف
 وبدء 2015 عام بحلول األخرى لرئيسيةا األمراض من وغيرها المالريا انتشار وقف: ج–6 الغاية

  عليه القضاء
  

  التعريف وطريقة االحتساب
  

 التعريف

 حاالت من المقدر العدد يه ،السل عن الكشف بمعدل أيضا التي تعرف المكتشفة، السل حاالت نسبة
 معبراً  المراقبة تحت قصيرة لفترة العالج نهج باستخدام معينة سنة في اكتشفت التي الجديدة السل

  .الجديدة السل حاالت جميع من مئويةعنها كنسبة 

ً  ةالمعروف ،لتي عولجتالمكتشفة وا السل حاالتنسبة   عدد يه ،السل معالجة نجاح بمعدل أيضا
ً عالجالتي شفيت أو أتمت  معينة سنة في الجديدة السل حاالت  المراقبة تحت قصيرة لفترة كاملبال ا

 .الجديدة السل تحاال جميعمن  مئوية كنسبةمعبراً عنها 

 المفاهيم

َرةُ  بكترياال عن ناتج معدٍ جرثومي  مرض السل ّلِيَّة الُمتََفّطِ  نتقل. وتالرئتين علىالتي غالباً تؤثر  ،السُّ
 الرئوي مرضالمصابين بال ورئتي حلق من قطرات طريق عن آخر إلى شخص نهذه البكتريا م

َرةُ  بكترياشخاص األصحاء بالال ينجم عن عدوى األ وفي كثير من األحيان،. طالنش يَّة الُمتََفّطِ ّلِ أية  السُّ
فهي  الرئة في النشط السل أعراضأما . يحمي منها‘‘ كجدار’ ’أعراض، إذ يعمل النظام المناعي

 وحمى زنفقدان وو ضعفو الصدر فيوآالم  دمب أو بلغمب األحيان بعض فيمصحوب  سعال
  .أشهر ستةة مدل حيوية مضادات مجموعةب السلويعالج . ليلى وتعّرق

  
أو  تم التأكد من أنه مصاب بالسل بتحليل جرثومي (بكتريولوجي) مريضبأنها  السل حالة فتعرّ 

  .طبيببتشخيص من 
  

  .الوطنيالمراقبة  نظام ضمنعنه  بلّغو مريضلدى  صخّ ُش أن السل قد  السلحالة  اكتشاف يعني



ً جعال يتلق لم مريضعلى أنها  الجديدة السل حالة فتعرّ   مضادة أدويةتناول  أوبتاتاً من قبل  للسل ا
  .واحد شهر من ألقل للسل

 تشخيص إلى ستندثبتت نجاعته ي لسلل معالجةهو نظام  المراقبة تحت قصيرة لفترة العالج نظام
 وريفامبيسين إيزونيازيد،( متماسك بمجموعة كاملة من العقاقير المضادة للسل وعالج دقيق

 دحراستراتيجية ’’لـ  ساساألو األول المكون هوو ).وايثامبوتول يسينستربتومو بيرازيناميدو
ً ‘‘ السل  الستراتيجية خلفك 2006 عام في العالمية الصحة منظمةها طلقتأ التيالموصى بها دوليا
  .المراقبة تحت قصيرة لفترة العالج نظام

  
 طريقة االحتساب 

 الصحة منظمةأبلغت بها  التي جديدةال الحاالت عدد بقسمة السل حاالت اكتشاف معدل سبتيح
  .100الناتج بـ  وضرب العام لنفساإلصابة  لحاالت التقديري العددعلى  العالمية

  .9.6 لمؤشرل موضح هواإلصابة كما  لحاالتمقّدر ال العدد سبتحي

أتمت  أوة التي عولجت لسجّ حاالت السل الجديدة الم عدد بقسمة السل معالجة نجاح معدل سبتيح
  .100الناتج بـ  وضربة لسجّ حاالت السل الجديدة الم إجماليعلى  العالج من كاملة ورةد

 كلل نيعّي  العالج، نهاية فيف. مريض لكل العالج نتائج إلى استناداً  العالج نجاح معدل سبتيح
 تعثر؛ فشل؛ ؛يوفشفي؛ أتم العالج؛ ت: التالية الستالمتميزة  العالج نتائجنتيجة واحدة من  مريض

 إلىكل منها  المعين الحاالت نسبويبلغ مجموع . ةمعروفغير  نتائجل إلى خارج نظام العالج بُحوّ 
 المائة في 100 نتيجة، إلىلم تنسب  هالكن للعالج لةمسجّ ة حاالت أي إلى إضافة النتائج، هذهإحدى 

  .لةالمسجّ  الحاالت من

  األساس المنطقي والتفسير

 مخاطر من بالتالي حدالو الحاالت وعالجفإن كشف  ،بالهواء محمول معد مرض السل أنبما 
 هوللضبط األولي لالنتشار  الموصى النهجو. هانتشارضبط ل رئيسيةائل وسجميعها  العدوى اكتساب

 السل حاالت من ماليينحول دون ت أن يمكن مكلفة غير استراتيجيةوهي  ،"السل دحر استراتيجية"
  .القادم العقد خالل والوفيات

ً  هعالج نجاح ومعدالت السل حاالت كشف تمعدالوتوفر   ةالوطني السل برامج فعالية لمدى مقياسا
  .هموتشخيص بالسل المصابينالكشف عن  في

  مصادر البيانات وجمعها

 حاالتال عنالتي ترصد وترفع تقارير  الوطنية السل برامج من المؤشر بهذا الخاصة البياناتتستمد 
 أفواجرصد  النظام هذا خالل منويمكن . وأداء البرنامج جالعالالمحرز في  تقدمالمكتشفة وال

  .عالجنتائج الوالمرضى  تقدمل منتظمة تقييمات بإجراءوذلك  وبدقة مباشرة مرضىال



 الروتينية المراقبة من كجزء الوطنية السل برامجتها اكتشف التي الجديدة الحاالت عدد جمعيُ 
وتجمع . ‘‘السل دحر استراتيجية’’عناصر  من اً أساسي اً عنصرالتي تشكل  )ووضع التقارير التسجيل(

طريق  عن أو مباشرة ماإ(ترسل و المسجلة بالسل اإلصابة حاالت لعدد سنوية ربع تقاريربعد ذلك 
  .السل لمكافحة الوطني للبرنامج المركزي المكتب إلى) مستويات وسيطة

 تفصيل البيانات

 مفيدة) والجنس العمر حسبوالمنطقة و مقاطعةوال عيادةمثالً، بال( ّلةصالمراقبة المف بيانات
 حيثما مفيدة، أنها كما. ضبطه تدابير وأثر السل وباء عن المعلومات من قدر أكبر الستخالص

 فيروسحالة اإلصابة بوالعقاقير  مقاومة حسبالمفّصلة  العالج نجاح معدالت تحليلفي  أمكن،
  .البشرية المناعة نقص

 مالحظات ومحدوديات

 البلدان في الصحة وزارات أن بالسل اإلصابة حاالت عن الكشف في الرئيسيةمحدوديات لا أحد
  .السكاناإلصابة بين  حاالت عدد من فقط جزء عن عادةتبلّغ  النامية

فإن  جودة،رفيع ال العالج يكون عندما حتىهي أنه  المؤشر لهذا ىخرأ ةهاموهناك محدودية 
 نجاح معدلف. اجيد الروتينية المعلومات نظامما يعمل عندال إ ال تكون مرتفعة العالج نجاح معدالت
 معالجة مرفق منمن يُحّولون  ذلك في بما( اجميع لمرضىل العالج نتائج لجّ تس لم إذا تأثري العالج

  ).آخر إلى

 نتائجعيين أي من بتإال  المشكلة سبب تحديد يمكنال  منخفضة، العالج نجاح معدالت تكونوحيث 
 في بما العالج، نجاح احتماالت على تؤثر عوامل عدة هناك. شيوعاً  األكثر هي اتيةوالم غير العالج

) العالج وبدء المرض ظهور بين التأخيرفترة بفي كثير من األحيان يرتبط ذلك ( المرض شدة ذلك
 ةالمقدم الدعم ومستويات التغذية وسوء للعقاقير مقاومةوال البشرية المناعة نقص بفيروس واإلصابة
  .لعالجإتمامهم ا من لتأكدل للمرضى

  قضايا المساواة بين الجنسين 

  .9.6للمؤشر  الجنسين بين المساواة قضاياأنظر 

 بيانات للرصد العالمي واإلقليمي

جمع تو. الدوليمستوى ال على المؤشرا هذ عن المسؤولة الدولية الوكالة هي العالمية الصحة منظمة
تستخدمه  اإلنترنت شبكة علىلجمع البيانات  موحد موقع خالل من على أساس سنوي البيانات

وكذلك  البيانات هذه باستخدام تقديراتوتزود البلدان بيانات وطنية دورياً، وتجري  البلدان جميعا.
 خبراء مع التشاوربو المنشورةاألدبيات  إلى استناداً  سلخاصة بكل بلد لالنتشار الوبائي لل تحليالت
  .ودوليين وطنيين



 برامجوتقدم . العالج نتائجدير تق في تأخير هناك أشهر، وثمانية ستة بين ما يستمر لسلا عالج ألنو
المشخصة  السل حاالتعن عدد  العالمية الصحة منظمة إلى تقريراً  سنة كل الوطنية السل مكافحة

وتصدر . هاسبقت التي السنة خالل العالج بدأوا الذين المرضى لفوج العالج ونتائج السابقة السنة في
  .سنوياً  البيانات

بشأن  العالمية الصحة منظمة توصيات البلدانتقدمها  التي العالج ونتائجوتتبع بالغات حاالت السل 
ً  للمقارنة قابلة البياناتا فإن ولذ. وضع التقارير بشأنهاو هاتسجيلت والحاالتعريف   حاجة وال دوليا

  .قودةالمف للقيمتجري تقديرات  الو. عليها تعديل ألي

 نجاحالعالمي ل معدلال سابتحالو. الوطنية التقديرات بتجميع والعالمية اإلقليمية التقديرات تصدرو
 علىفرادى  البلدانفي  هاعالجتم  أو/و التي تم الشفاء منها الجديدة الحاالت عدد، يقسم العالج

  .معينة سنة في للعالج المسجلة الجديدة الحاالت عددإجمالي 

 

 

 

  



  المكسوة بالغابات األراضينسبة مساحة : 7.1مؤشر 
 

  الهدف والغاية
   

  البيئة بقاء أسباب توفر ضمان :7 الهدف
 الموارد هدر تقليص و القطرية والبرامج السياسات في المستدامة التنمية مبادئ دمج: -أ- 7 الغاية
  البيئية

   
  االحتسابالتعريف وطريقة 

   
  تعريفال

مساحة إجمالي بالنسبة إلى  مساحة الغاباتمقدار هي  لغاباتبا المكسوةنسبة مساحة األراضي 
  األراضي

   
  عن هذا المؤشر كنسبة مئوية.يعبر 

   
  مفاهيمال

يزيد علوها عن أشجار وتكون مكسوة بهكتار  0.5تمتد أكثر من التي راضي األمساحة الغابات  تشمل
التي تجري المناطق ما تشمل ك. من مساحتها في المائة 10تظلل هذه األشجار أكثر من أمتار و 5

إلى هذا  صليولكن من المتوقع أن ، أمتار 5إلى  يصل ارتفاع أشجارها بعدلم و هاإعادة تحريج
بسبب مشجرة مؤقتاً، الالمناطق غير باإلضافة إلى في المائة،  10االرتفاع وأن يصل تظليلها إلى 
الخيزران والنخيل، أشجار ا: مناطق أيضمشمولة د. وتجدّ تتوقع أن ويتدخل بشري أو ألسباب طبيعية 

طرق الغابات وموانع انتشار الحريق وغيرها ورتفاع؛ التظليل واالبمعايير تفي أشجارها شريطة أن 
الغابات في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمناطق ومن المناطق المفتوحة الصغيرة؛ 
الثقافية أو  وأ التاريخية وأ العلميةالناحية من  خاصة لها أهميةالمحمية األخرى، مثل تلك التي 

هكتار  0.5تها أكثر مساحالتي تبلغ ألشجار احماية وممرات الات الرياح وأحزمة مصدّ والروحية ؛ 
ألغراض للحراجة أو تستخدم في المقام األول التي مزارع ال؛ وامتر 20أكثر من  هاعرضيبلغ و

  . يوط الفلينبلشجراء الالمطاط وخشب وقائية، مثل مزارع 
   
ً زراعياستعماالً في الغالب تي تستعمل لاضي ااألر مساحة الغابات تستثنيو من مثل  عمرانياً،أو ا

)، واألشجار في جة الزراعيةالحراومزارع الفاكهة نظم زراعي (مثالً النتاج اإلفي نظم الشجراء 
  المناطق الحضرية.في زهات تنمالحدائق وال
   

ً لبلد اإلجمالية حة السطحية المسا يه مساحة األراضي تغطيها مياه داخلية التي المنطقة ما ناقصا
  .الكبرى األنهار والبحيراتك
   

  االحتساب طريقة
 الناتج بـ مجموع مساحة األراضي وضربعلى سب هذا المؤشر بقسمة إجمالي مساحة الغابات تيح

100 .  



   
  األساس المنطقي والتفسير

   
خشبية وغير  حرجيةمنتجات ، بما في ذلك توفير من الوظائف الحيوية بعدد الغابات لإلنسانيةتقوم 

لتنوع البيولوجي وعزل الكربون وحماية المناطق الساحلية لئل اموكونها مثل من ؛ وخدمات خشبية
  والحفاظ على التربة والمياه. 

   
 ً عن مساحة الغابات  توفر بيانات دقيقةو. معين لغابات في بلدالنسبي للمدى ل يوفر هذا المؤشر مقياسا

في سياق التنمية في مجال الغابات سياسات والتخطيط في وضع العنصر رئيسي بلد ما في 
أخرى وقد تساعد عماالت الغابات الطلب على األراضي الستمساحة رات في وتعكس التغيالمستدامة. 

  والحراجة. ةالزراعقطاعي تحديد الممارسات غير المستدامة في  على
   

نظراً للدور الذي تلعبه الغابات  ،الغابات مدعاة للقلقالمكسوة بلسلبية في نسبة األراضي اوالوجهات 
يجابية أما الوجهات اإلتغير المناخ وتوفير موارد الرزق. في الوقاية من في حفظ التنوع البيولوجي و

لغابات على التوسع الطبيعي لإلى عادة التشجير أو المبذولة الواسعة النطاق إلجهود ال إلى تشيرف
  األراضي الزراعية المهجورة.

   
   وجمعها البيانات مصادر

   
لغابات أو التقييمات والدراسات من االوطني المخزون الغابات من جرد عن مساحة البيانات تنشأ 

المساحية أو المسوح  ةح األرضيومن المسمستقاة علومات يرات من متقدإنتاج من الممكن والخاصة. 
ولذا لغابات مكلف، من االوطني المخزون جرد و. جميعا مزيج من هذهمن بعد أو االستشعار عن أو 

نت سهولة مكّ مؤخراً، من ناحية أخرى، و. متباعدةعلى فترات  في العديد من البلدانى جرفإنه ي
غطاء الغابات واألشجار في بعض من إجراء تقديرات لالحصول على صور استشعار عن بعد 

  البلدان.
   

 ناتتفصيل البيا
   

 وها أغرض وظيفتها المحددة لها أو والغابة أ ملكيةعن مساحة الغابات حسب البيانات فصيل يمكن ت
  ها. خصائص

   
 مالحظات ومحدوديات

   
مثل ما إذا كانت من لموارد الحرجية، ظروف اأو للغابات رئيسية الخصائص الالمؤشر ال يعكس هذا 

ً بين. ما أو  تدهورغابات شديدة ال وأ بكرأولية غابات الغابات  الغابات صحة وال يعكس أيضا
قيم الغابات أو أو  أو تنوع األشجاركمية الكربون المحتبس أو الفعلي األشجار حجم وال ، تهاوحيوي

  . تهاحالة إدار
   



الزمن من الصعب مقارنة  ورمربالختالفات في المنهجيات والتعاريف تجعل اوباإلضافة إلى ذلك، 
  .بدقة التغيرات على مر الزمنتقدير بلد معين وفي مختلفة نتائج التقييمات ال

   
  قضايا المساواة بين الجنسين

   
المرأة عادة المنتجات الحرجية فتجمع الرجال والنساء المنتجات الحرجية بطرق مختلفة. يستخدم 
ً وعلف لألسرةوبناء األسوار وأغذية للوقود  أما الدخل.  توليدنشطة خام ألمواد وومواد طبابة للماشية  ا

حصول ال يكون وقد مواد البناء. ل هأو استخدام هبيعلالخشب  ونقطعياألحيان أكثر في فإنهم الرجال 
مرأة حقوق ملكية الفيها تملك حتى في الحاالت التي مضموناً،  المنتجات الحرجيةالمرأة على 

  األرض.
 
  بيانات للرصد العالمي واإلقليمي 
   

كان الغابات. وعن مساحات جمع وتحليل البيانات على 1946منذ عام ة دأبت منظمة األغذية والزراع
  . العالم في الحرجية الموارد تقدير برنامجسنوات كجزء من  10–5على فترات من ذلك يجري 

   
نموذج اإلبالغ أن ضمن ي. وإبالغ موحدةسنوات وتعاريف وباستخدام نماذج تبلغ البلدان عن البيانات 

الوطنية. ثم  التعاريف والمصطلحاتوكذلك لمصادر البيانات األصلية  ةكاملالع جامرالالبلدان تقدم 
األراضي للبلدان ووبالنسبة ستخدم ألغراض الرصد اإلقليمي والعالمي. توبعد ذلك البيانات تجّمع 

المعلومات الموجودة  ةستخدممبيانات المنظمة األغذية والزراعة  معلومات، تعدّ التي ال تقدم 
  ي األدبيات. بالبحث فو
   

لتعريفات لضمان االستخدام الصحيح ل ةدقيقمراجعة لعمليات يها التقارير القطرية بمجرد تلقوتخضع 
من مصادر ذلك  وغير ،مقارنات مع تقييمات سابقةوتجري االتساق الداخلي. وكذلك منهجية الو

في منظمة األغذية وطنيين وموظالمراسلين الاالتصال المنتظم بين  يشكلالبيانات الموجودة. و
 هذه.المراجعة من عملية  جزءاً الستعراض التقارير قليمية اإلقليمية/دون اإلعمل الحلقات و والزراعة
النهائية (بما في ذلك تلك التي أعدتها منظمة تها قبل وضع صيغجميعها  القطرية التقاريروترسل 

  ت الوطنية للمصادقة عليها. الغاباالدوائر المعنية بمجال رؤساء افة األغذية والزراعة) لك
   

 المراجع
  

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (2010). Global Forest 

Resources Assessment 2010. Main report. Rome. Available from 

http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (2007). Global Forest 

Resources Assessment 2010, Specification of National Reporting Tables for FRA 2010. Forest 

Rome. Available from Resources Assessment Programme Working Paper 135. 

.0d7b74f45b0d2cfef31599cc17e4c28cd.pdf-http://www.fao.org/forestry/14241 

 



 من )PPP( دوالر ولكل الفرد ونصيب المجموع ،الكربون أكسيد ثاني غاز : انبعاثات7.2المؤشر 
    اإلجمالي المحلي الناتج

  
  الهدف والغاية

   
   البيئة أسباب بقاء توفر ضمان :7الهدف 

 الموارد هدر وتقليص القطرية والبرامج السياسات في المستدامة التنمية مبادئ دمج: أ 7 الغاية
   البيئية

  
  التعريف وطريقة االحتساب

   
  تعريفال
الطاقة استخدام من  CO)2(ثاني أكسيد الكربونعلى أنه مجموع انبعاثات هذا المؤشر عّرف ي

ً ناقص(ة والزراعة والنفايات والعمليات الصناعي )، المصارف بواسطة ثاني أكسيد الكربون إزالة ا
كل قيمة لنبعاثات اال، ومعين بلدلكل وحدة من السكان بالنسبة لنبعاثات االوويمثّل كمجموع االنبعاثات 

  .)PPP(تعادل القوة الشرائية عبراً عنه من حيث ، ملبلد معين لناتج المحلي اإلجمالي من اوحدة 
   
  مفاهيمال

مجموع مقدار ثاني أكسيد الكربون على أنها  CO)2(مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  يعّرف
. همصارف بواسطة ثاني أكسيد الكربون إزالةناقص نتيجة أنشطة بشرية، معين المنبعث من بلد 

تؤخذ  ة" أن االنبعاثات الناتجة عن جميع األنشطة الوطنياالنبعاثات مجموع"يعني مصطلح و
قطاعات هي بالنسبة لها  أكسيد الكربونثاني القطاعات النموذجية التي تقدر انبعاثات و. باالعتبار

ً وتحسب والعمليات الصناعية والزراعة والنفايات.  الطاقة تغيرات في الاالنبعاثات الناجمة عن  أيضا
النبعاثات الناجمة عن تغيرات في الغطاء الحرجي. ويشمل قطاع الطاقة اعن الاستخدام األراضي و

وتشمل  استهالك أنواع الوقود الصلب والسائل والغازي واالنبعاثات الناجمة عن حرق النفط/الغاز.
العمليات الصناعية االنبعاثات من إنتاج اإلسمنت وبعض العمليات األخرى. ويشمل قطاع النفايات 

  االنبعاثات الناجمة عن حرق النفايات. 
   

و أنشطة أو آليات تقوم بإزالة غاز من غازات الدفيئة أو هباء جوي أو هي عمليات أ المصارف
مصارف ألنها وغيرها من الكساء النباتي تعتبر الغابات والغالف الجوي.  منسالئف غازات الدفيئة 

  تزيل ثاني أكسيد الكربون من خالل عملية التمثيل الضوئي. 
   

ساوي مجموع إجمالي القيم المضافة لجميع ي إلنتاجلإجمالي هو قياس  الناتج المحلي اإلجمالي
 قيمالمنتجات لم تدرج في العلى  أية ضرائبزائداً نتاج (اإلالوحدات المؤسسية المقيمة التي تعمل في 

ً وناقصالمعزوة لها  استهالك لألخذ بالحسبان اقتطاعات أية دون قدمت لها)، وهو يحتسب  إعانات ةأي ا
  .تدهور الموارد الطبيعية وأرأس المال الثابت أو استنزاف 

   
مقادير لشراء  ةالمطلوبمعين ) هو عدد وحدات عملة بلد PPP( تعادل القوة الشرائيةمعامل تحويل 

في الواليات المتحدة. األمريكي الدوالر كما يشتريها في السوق المحلي ذاتها والخدمات من السلع 



احتمال وجود معالجة مشكلة لوسيلة عملية يان في كثير من األح الشرائية القوة تعادلويعتبر استخدام 
  في أسواق العمالت الحقيقية. المالحظة في أسعار صرف العمالت في الدقة نقص 

   
  االحتسابطريقة 

  
 لفريقوقد وضع ا .انبعاثات ثاني أكسيد الكربونعن طريق احتساب مجموع سب هذا المؤشر تيح

على لتقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصنف منهجيات المناخ  بتغير المعني الدولي الحكومي
ومنهجيات المستوى البيانات. تقدير كلما زادت جودة ودقة أعلى  المستوىكلما كان  –ثالثة مستويات 

1  ً معقدة  3منهجيات المستوى في حين أن البلد، وتتطلب القليل من البيانات الخاصة ب واضحة نسبيا
البلدان حسب ختلف تطبيق هذه المنهجيات ييانات الخاصة بالبلد. ومن الب كبيراً  وتتطلب عادة قدراً 

 ً   .بها لظروفها الوطنية الخاصة وفقا
   

مادي (مثل مرفق التي قد تتوافق مع االنبعاث الفردية  مستوى مصادرعلى وتقدر االنبعاثات عادة 
األحيان، تقدّر  وفي كثير منمحطة طاقة) أو مجموعة صناعية أو اقتصادية (مثل إنتاج اإلسمنت). 

استخدام معادلة من النوع المبين ب من فئات المصادر الفرديةلكل فئة  أكسيد الكربونثاني انبعاثات 
  ): 1منهج المستوى أدناه (الذي يتوافق مع 

   
  ، تكنولوجياوقودمعامل االنبعاث  X وقود وقود محترق=  الوقود انبعاثات

   
قود "الوو (لفئة معينة)، أكسيد الكربون حسب نوع الوقود انبعاثات ثانيهي  "وقودتالنبعاثا"ا حيث

ثاني أكسيد عامل انبعاث مهو  "، تكنولوجياوقودمعامل االنبعاث و"، هو كمية الوقود المحترق "وقود محترقال
إلى هذه ويضاف . عتمد على تكنولوجيا االحتراق المستخدمةيقد ذي ال الكربون حسب نوع الوقود

). وفي 1ساوي ي هأنيفترض في كثير من األحيان أكسدة الكربون (معامل حيان المعادلة في بعض األ
عوامل االنبعاثات التي تتسق اختيار و المحترقتقدير قيم كمية الوقود فإن المعادلة بسيطة، أن حين 

  أكثر صعوبة.لفئات االنبعاثات  المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي فريقالمع تعريفات 
   
من العمليات الصناعية  ثاني أكسيد الكربونلصيغة المذكورة أعاله على تقدير انبعاثات ال تنطبق او

  . المتضمنة فيهاسب لكل عملية حسب التفاعالت الكيميائية تتحألن حيث تحتاج االنبعاثات 
   
أو تحويلها إلى كوحدات ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون التعبير عن انبعاثات يمكن و

تضرب كمية ثاني  إلى محتوى كربون، أكسيد الكربونولتحويل ثاني  .محتوى الكربونوحدات 
  .)12/44(أكسيد الكربون لثاني الوزن الجزيئي إلى الوزن الجزيئي للكربون بنسبة أكسيد الكربون 

   
أكسيد انبعاثات ثاني بقسمة مجموع وحالما تقدّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يحسب المؤشر 

الناتج المحلي اإلجمالي على أكسيد الكربون ثاني مجموع السكان، وقسمة مجموع على ون الكرب
  تعادل القوة الشرائية.مقاساً ب

   
  األساس المنطقي والتفسير

   



إلى حد ، وهذه أكسيد الكربونثاني الحد من انبعاثات إلى الرامية البلدان المؤشر جهود هذا يرصد 
النصيب األكبر من غازات الدفيئة المرتبطة وتستأثر ب واستخدامها كبير نتاج ثانوي إلنتاج الطاقة

حرق يعندما  ،نتيجة عمليات االحتراقثاني أكسيد الجزء األكبر من ويطلق باالحترار العالمي. 
كجزء من بعض العمليات يطلق كما  ،نتاج الطاقةإلعادة ، الفحم والنفط والغازك ،الوقود األحفوري

  وفي عملية حرق النفايات.  اإلسمنت،إنتاج مثل الصناعية، 
   

في زيادة بالوتائر الحالية أو بوتائر أعلى استمرار نمو انبعاثات غازات الدفيئة ويمكن أن يسبب 
وبما أن ثاني أكسيد الكربون هو العنصر تغييرات كثيرة في نظام المناخ العالمي. إحداث االحترار و

أهمية خاصة. وتؤدي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  هاثاترصد انبع، فإن لغازات الدفيئةالرئيسي في 
ارتفاع درجات الحرارة العالمية وارتفاع إلى في الغالف الجوي و هإلى زيادات في تركيزالمرتفعة 

على الحيوانات والنباتات والشعوب التي الجسيمة اآلثار الضارة غيرها من و ،مستوى سطح البحر
األكثر عكس آثار االنبعاثات،  وأتفاقيات دولية إلى وقف اهدات واوتهدف عدة معتقطن هذا الكوكب. 

   وبروتوكول كيوتو التابع لها. المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقيةبروزاً بينها هي 
   

   وجمعها البيانات مصادر
   

عوامل االنبعاثات  ماستخدبااالنبعاثات، تتعلق بتقدر انبعاثات الكربون الوطنية من بيانات تفصيلية 
قوائم جرد وكاالت بيئية متخصصة أو  الطاقة أو البيئةة وزارتُعدّ  ،عادةال وفيالخاصة بالمصدر. 

  .االنبعاثات
   

  البيانات تفصيل
   

 ً ع بعد ذلك تجمّ ، ثم فئات المصدرلفردة أو مأكسيد الكربون لمصادر ثاني انبعاثات تحتسب ، عموما
ً لمدى توفر البيانات  ةفردمعدد فئات المصدر التفاوت وقد يلحصول على مجموع وطني. ل تبعا
 اً نموذجيتفصيالً توضح القائمة أدناه واإلطار التنظيمي والمنهجي للتقييم والموارد المتاحة. و
 انبعاثاتترفع تقارير عن البلدان التي ها ستخدمالتي ت اتأكسيد الكربون حسب الفئثاني نبعاثات ال

عديدة  بلدانوتستخدم . المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقيةى إل ثاني أكسيد الكربون
   ثاني أكسيد الكربون فيها. مصادرفصيالت أدق لت
   

 الطاقة -1
  احتراق الوقود - أ)

. 4 النقل،. 3 الصناعات التحويلية والبناء، .2صناعات الطاقة،  .1
 أخرى .5قطاعات أخرى، 

  لوقوداالنبعاثات الهاربة من ا -ب)
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 العمليات الصناعية -2
إنتاج ه) ، آخر إنتاجد) إنتاج المعادن، ج) الصناعة الكيميائية، ب)  المنتجات المعدنية، أ)

المركبات  استهالكو)  ،6SF وهيكسافلورايد الكبريت المركبات الكربونية الهالوجينية



 أخرى ز)، 6SF افلورايد الكبريتوهيكسالكربونية الهالوجينية 

 منتجات أخرى استخدام المذيبات و -3
 الزراعة  -4

) األتربة ، داألرز ) زراعة، جإدارة السماد الطبيعيب) ،  التخمر المعويا) 
 )، زفي الحقول لمخلفات الزراعيةه) حرق ا، حرق السافانا المقرره) ، الزراعية

 أخرى

  األراضي والحراجةعماالت ، تغير استعماالت األراضياست -5
األراضي ) د ،المراعيج) ، األراضي الزراعية) األراضي الحرجية، با) 

  أخرى ز) ض أخرى،اأر و)المستوطنات، ) الرطبة، هاء
  النفايات -6

ترميد  ج) العادمة،المياه معاملة  ب) التخلص من النفايات الصلبة على األرض، )أ
 أخرى) النفايات، د

 أخرى -7
 

  
ثاني أكسيد الكربون ساب مؤشرات انبعاثات تحا، يمكن يتوفر في العادةاالنبعاثات ل وبما أن تفصي
كان نبعاثات من صناعات محددة. ومع ذلك، كلما إلى االوطنية المجاميع ال، من مختلفة على مستويات

  صبح تفسيره أقل شفافية. المؤشر أكثر تفصيالً، كلما أ
   

  مالحظات ومحدوديات
   

جزء عن هذا المؤشر يوفر معلومات ا فإن ذلو ،من غازات الدفيئةغاز واحد ون ثاني أكسيد الكرب
على األثر العام قد يجري التقليل من تقدير ، ومن هنا. الكليةواحد فقط من انبعاثات غازات الدفيئة 

ثاني أكسيد حصة  غير أنأكسيد الكربون. ثاني انبعاثات غير  في التقديرلم يدرج إذا  تغير المناخ
 الذفي المائة، و 90في المائة إلى  70مجموع انبعاثات غازات الدفيئة عالية، تتراوح من ربون من الك

 تركيبة من غازات الدفيئةعلى بسيط دليل إنابة ك أكسيد الكربونثاني انبعاثات  ممعقول استخداالمن 
  . أكثر تعقيداً 

   
التغير في الناجمة عن  يد الكربونثاني أكسعمليات إزالة و انبعاثاتكذلك في أحيان كثيرة، تكون 

بكثير من االنبعاثات من قطاعات أقل يقين بقدر من الاألراضي والحراجة معروف عماالت است
 نبعاثاتثناء االيمكن است التي ينتفي فيها اليقين،حاالت الفي و. على اإلطالق معروفةإن كانت أخرى، 

تقدير مجموع األراضي وعماالت في استالغابات والتغيرات في ن الناجمة ععمليات اإلزالة و
  االنبعاثات من الطاقة والعمليات الصناعية والنفايات. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 

   
  قضايا المساواة بين الجنسين

   
  هذا المؤشر.ال تنطبق على 

   
  بيانات للرصد العالمي واإلقليمي



   
العالمي واإلقليمي على أساس مستويين لى العفي األمم المتحدة البيانات حصاءات تحتسب شعبة اإل

(للبلدان الصناعية األكثر تقدما)  أمانة االتفاقية اإلطارية لتغير المناخالبيانات القطرية التي تقدمها 
في الواليات الطاقة التابع لوزارة الكربون  أكسيد بثاني المتعلقة المعلومات تحليل مركزويقدمها 
  .نوعاً مانهج مختلف هاتان كٌل بالبيانات  اسب مجموعتتحتخرى). و(لجميع البلدان األالمتحدة 

   
تجّمع أمانة االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المقدمة من أطراف 

استخدام تصنيفات بهذه البيانات  تعدّ في كثير من األحيان، و باالتفاقية اإلطارية. 1الملحق 
التي تعقيداً كثر األمنهجيات الاستناداً إلى  ،عمليات اإلزالة حسب فئات المصدر/المصرفاالنبعاثات/

تقارير ترفع عنها البيانات و تعدّ و). 3و 2منهجا المستويين أوصى بها الفريق الحكومي الدولي (
نوات ألن البيانات عن الس ،سلسلة البيانات بأكملهاوتقدّم عادة سنتين. تأخر يبلغ سنوية مع فارق 

  ضمان اتساق السالسل الزمنية. لكل سنة يعاد احتسابها السابقة 
   
التي ال األخرى  نبعاثات لجميع البلداناالالكربون  أكسيد بثاني المتعلقة المعلومات تحليل مركزقدر يو

ً هذه االنبعاثات وتستمد تقديرات . عنها بيانات تزود أمانة االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ ن م أساسا
في األمم المتحدة، على األغلب باستخدام منهجيات حصاءات التي تنشرها شعبة اإلإحصاءات الطاقة 

ً و. التي يتبعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 1المستوى   تجمع إحصاءات الطاقة أساسا
ً سنويتوزعها من استبيانات  ورات اإلحصائية منشالوتستكمل ب في األمم المتحدةحصاءات شعبة اإل ا

هذه وتجري الوطنية الرسمية، وفي عدد قليل من الحاالت، حسب تقديرات ومصادر أخرى. 
  سنتين. تأخر يبلغ التقديرات سنوياً، مع فارق 

   
الفريق الحكومي الدولي بها  يوصيمنهجيات  انستخدميهما تالمجموعتين من البيانات كلتوبما أن 

تناقضات كبيرة في البيانات يتوقع أن تكون هناك ال توصياته، فتتسق مع أو المعني بتغير المناخ 
  . قد تختلف بلد معينأن نتائج تقدير االنبعاثات ل، على الرغم من همابين
   
وتغيرات استعمال  يضاراستعمال األن الناجمة عنبعاثات االعلق بتبسبب االفتقار إلى بيانات تو

األهداف المستخدمة في عملية  أكسيد الكربوناني ثانبعاثات تجري تقديرات والحراجة، األراضي 
دون حسبان انبعاثات / عمليات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغابات وتغيرات  اإلنمائية لأللفية

  . استعمال األراضي 
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 ة لألوزوند: استهالك المواد المستنف7.3المؤشر 

   
  الغاية الهدف و

   
   البيئة أسباب بقاء . ضمان توفر7الهدف 

 الموارد هدر تقليص و القطرية والبرامج السياسات في المستدامة التنمية مبادئ دمج: أ-7 الغاية
  البيئية

   
  بالتعريف وطريقة االحتسا

   
  تعريفال

المواد المستنفدة لألوزون الخاضعة هو مجموع استهالك كافة استهالك المواد المستنفدة لألوزون 
ً األوزون لطبقة المستنفدة بالمواد المتعلق مونتريال بروتوكولل باألطنان المترية مرجحة ، مقاسا

  . ألوزونالمادة المعنية ل استنفادبأوزان يساوي  كل منها معامل 
  

  اهيمالمف
ة مضروب ةمتريال بجمع كمية كل مادة باألطنانباألطنان المترية المرجحة  األوزون استنفاديقاس 
  ؛ألوزونتلك المادة المعنية ل استنفاديساوي معامل  ترجيحبوزن 

   
محتوية على الكلور أو المواد على أنها الفي بروتوكول مونتريال  المواد المستنفدة لألوزونعّرفت 

متص معظم األشعة فوق ية، وهي الطبقة التي تتدمر طبقة األوزون الستراتوسفير البروم التي
ً بيولوجية البنفسجية الضار  التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة األوزونويهدف . ا

ف المواد الخاضعة تصّن وعمليات جديدة إلى استعادة طبقة األوزون. بأو  راً ضرأقل مواد واستبدالها ب
مركبات هذه مجموعات مختلفة. وتشمل منها كل يتضمن ، مرفقاتروتوكول مونتريال في رقابة بل

المرفق ألف، المجموعة ((المرفق ألف، المجموعة األولى)، والهالونات  فلوريةالالكربون الكلورية 
  ومجموعات أخرى. بروميد الميثيل (المرفق هاء، المجموعة األولى) الثانية)، و

   
المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء والمرفق جيم والمرفق هاء  تلكهي  لرقابةالمواد الخاضعة لو

يسومرات أية مادة من هذه إ. وتشمل مزيجكانت قائمة وحدها أو في سواء من بروتوكول مونتريال، 
ع عدا في منتج مصّن إذا كانت  مزيجمادة خاضعة للرقابة قائمة وحدها أو في  ةالمواد، لكنها تستبعد أي

التجارة في وهكذا، فإن المادة.  تلكتخدم لنقل أو تخزين تسحاوية نتجات المصنعة التي تتشكل من الم
  لبروتوكول.تحت رقابة االمنتجات المصنعة ال تقع 

   
تأثير كتلة بمادة على األوزون مقارنة تلك التأثير إلى  لألوزون مادة كيميائية استنفاديقيس معامل 

مركبات الكربون  استنفادمعامل ف عرّ وي. 11- لكلورية فلوريةمركبات الكربون امن مشابهة 
معامل مركبات الكربون الكلورية فلورية ولدى . 1على أنه يساوي  ألوزونل 11- الكلورية فلورية

مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لدى في حين  1إلى  0.6من تراوح ي ألوزونل استنفاد
 ألوزونل استنفادمعامل الهالونات لدى . و0.52إلى  0.001تراوح من ي ألوزونل استنفادمعامل 



قائمة اليمكن االطالع على و. 0.6يبلغ  ألوزونل استنفادمعامل بروميد الميثيل لبينما  10صل إلى ي
تدابير الرقابة المطبقة على كل مجموعة من المواد في نص وكذلك لمواد الخاضعة للرقابة لكاملة ال

  /http://ozone.unep.org الموقع:المتاح على البروتوكول 
   

  طريقة االحتساب
  

زائداً  لألوزون المستنفدة لموادلاإلنتاج الوطني على أنه  لألوزون المستنفدة المواديحتسب استهالك 
ً ناقصوالواردات  اد خاضعة ومكمدخالت في  المستخدمةالمواد ورة دمّ الكميات المُ والصادرات  ا

  للرقابة. 
   

طرح عند حساب لذا فإنها تُ من النظام، والمواد واستخدامها كمدخالت هذه المواد دمير يزيل كل من ت
ً أنه ال ينبغي أن يشمل روتوكول مونتريال بيحدد  ذلكاالستهالك. ك الكميات االستهالك أيضا

البلدان إلى غير الصادرات أن كما يحدد الميثيل، المستخدمة للحجر وتطبيقات ما قبل الشحن لبروميد 
  ر. في الطرف المصدّ طراف في البروتوكول تحسب كاستهالك األ
   

  الصيغة الدقيقة لحساب االستهالك:
   

 –) المدمرة لألوزون المستنفدة المواد( –لمواد المستنفدة لألوزون) الكلي لنتاج اإلاالستهالك= (
بروميد للحجر (ل(اإلنتاج لالستخدام الداخلي  –) أخرىمواد ي لالستخدام كمدخالت ف(اإلنتاج 

(االستيراد الستخدام  –(االستيراد للمواد الخام)  –) ةالميثيل فقط) + (مجموع الواردات الجديد
  )طرافاألغير البلدان (مجموع الصادرات الجديدة) + (الصادرات إلى  –الحجر) في 

   
 استنفاديساوي معامل بوزن ترجيح ة متريالطنان األباسة كل مادة مفردة مقاستهالك تضرب كمية 

  .الكليستهالك اال الحتساب الكميات المرجحة ثم تجمع ألوزونتلك المادة المعنية ل
   

  األساس المنطقي والتفسير
   

بروتوكول خاضعة لرقابة استخدام المواد المستنفدة لألوزون المن  رصد الحدّ ليستخدم هذا المؤشر 
مسؤولة عن استنفاد طبقة األوزون. الوحدها هي المواد من صنع اإلنسان أن ثبت علمياً  ، إذمونتريال

صو الوفاء بالتزامات التخلص اعد هذا المؤشر على رصد التقدم نحو يس ،على وجه الخصو
بروتوكول مونتريال على دقت االتدريجي من استخدام المواد المستنفدة لألوزون في البلدان التي ص

 )1992) وكوبنهاجن (1990بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون وتعديالت لندن ( 1987عام ل
  .عليه )1999) وبكين (1997مونتريال (و
   

ً بأن  كانتا ) 1987) وبروتوكول مونتريال (1985اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون (يقّر حاليا
حدث عقب استنفاد األوزون كانت ستفي منع الكارثة البيئية العالمية التي ربما  تينناجح

 ناشئةالنفدة لألوزون انبعاثات المواد المستمن  الحدّ إلى الستراتوسفيري. ويهدف بروتوكول مونتريال 
التخلص ويهدف بوقف إنتاجها واستهالكها. يها وفي نهاية المطاف القضاء عل بشرية أنشطة عن

تعافي عمليات جديدة إلى بأو  راً ضرأقل مواد بالتدريجي من المواد المستنفدة لألوزون واستبدالها 
  طبقة األوزون. 



   
  جمع المصادر والبيانات

   
زائداً لمواد الوطني لهذه انتاج اإلالمواد المستنفدة لألوزون بيانات عن يتطلب تقدير استهالك 

ً ناقصوالواردات  من إحصاءات البيانات رة، ويمكن الحصول على هذه دمّ الكميات المُ و الصادرات ا
  اإلنتاج الوطني وإحصاءات التجارة الدولية.

   
حماية البيئة ات مفوضة أخرى مثل وكالة هيئوزارة البيئة أو تقدم تقارير عنها البيانات وعادة، تجمع 

مجموعة متنوعة من مستخدمة البلدان البيانات وتجمع أو وحدة األوزون الوطنية.  إدارة البيئةهيئة  وأ
 مستهلكينالوالمنتجين كميات االستهالك من الحصول على هذه األساليب وتشمل األساليب. 

 ،علومات من خالل (أو من) وكاالت الجمارك، وجمع مالمسوحتقديرات والمعروفين، واستخدام ال
  أساليب أخرى.و
   

   تفصيل البيانات
   

لمواد المستنفدة يجري فيه استهالك أو إنتاج ا الذي يمكن تفصيل بيانات االستهالك حسب القطاع
واضعي السياسات تحديد القطاعات يح مثل هذه البيانات المفّصلة لتوي. وحسب المادةلألوزون 

المواد ك من إنتاج واستهال تستجيب أكثر/أقل من غيرها للجهود الرامية إلى الحدّ  والمواد التي
  المستنفدة لألوزون.

   
  مالحظات ومحدوديات

   
استجابة النظام ألن  ،تدهور طبقة األوزونلالحالية الوجهات عن الكثير هذا المؤشر ال يكشف 

  عقود. عدةتتأخر اإليكولوجي الستهالك المواد المستنفدة لألوزون 
   

االستهالك دقة بيانات في أن هناك في بعض األحيان مشاكل هي لهذا المؤشر وهناك محدودية أخرى 
وسوء اإلفراط في التبليغ ونقص التبليغ أخطاء اإلغفال والمتوفرة. وتشمل مصادر االفتقار إلى الدقة 

  . حين تصّنف مادة معينة تصنيفاً غير صحيحالتصنيف 
   

في بعض الحاالت، تشير قيم والمواد عبر البلدان والسنوات. كافة لبيانات لويختلف مدى توفر ا
  تلك السنة.توفرت عنها بيانات في تلك المواد التي إلى فقط " لمواد المستنفدة لألوزون"ااستهالك 

   
  قضايا المساواة بين الجنسين

   
  هذا المؤشر.ال تنطبق على 

   
  بيانات للرصد العالمي واإلقليمي

   
. هذا المؤشر على المستوى الدوليأمانة األوزون في برنامج األمم المتحدة للبيئة تقارير عن تقدم 

ً إلى وتقدم البلدان األطراف في   اً صيغ ةستخدمممانة األوزون أبروتوكول مونتريال بيانات سنويا



عندما يطلب منها التي ال تقدّم تقارير األطراف وتذّكر األمانة األطراف.  اتتفق عليهلتقارير البيانات 
عدم االمتثال للبروتوكول بمجرد انقضاء الموعد  اتإلجراءأيضاً األطراف هذه  خضعتقد ذلك، كما 

  النهائي لتقديم التقارير.
   

أي بالبيانات القطرية ال تّعدل . ومع ذلك، تهادقتتفاوت  لبلدان المختلفة أساليب مختلفة لجمع البياناتول
  . الكليستهالك االغ عنها لحساب رقام المبّل األتستخدم شكل من األشكال و

   
 ً فحص تت هالكن، غ عنهاالبيانات المبّل من  يئةلبرنامج األمم المتحدة للبأمانة األوزون ال تتحقق ، حاليا

وترسل البيانات ، 2005بدءاً من بيانات عام وبالتشاور مع البلدان.  هاوتصحح هاأوجه التضارب في
إلتاحة في نهاية السنة إلى األطراف المستوردة مجّمعة  األطراف الصادرات المبلغ عنها منعن 

  والتحقق. التدقيق 
   
البيانات على موقع األمانة على . وتنشر ط الشتقاق تقديرات عالمية وإقليميةبسيالجمع اليستخدم و

   ها.بياناتبالتدريج لدى تقديم البلدان المختلفة لباستمرار و  /http://ozone.unep.orgشبكة اإلنترنت 
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 اآلمنة البيولوجية الحدود ضمن السمكية األرصدة نسبة : 7.4المؤشر 

   
  الهدف والغاية

   
   البيئة أسباب بقاء ضمان توفر :7الهدف 
الموارد  و تقليص هدربادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية م : دمج- أ-7الغاية 
  البيئية

بحلول  في معدل الخسارة خفض كبيرتحقيق والتنوع البيولوجي  من خسارة : الحدّ -ب-7الغاية  
2010    

  
  التعريف وطريقة االحتساب 

   
  التعريف

   
أو  األرصدة السمكيةنسبة على أنها ة اآلمنة نسبة األرصدة السمكية داخل الحدود البيولوجيتعّرف 
  . األقصى من اإلنتاجية البيولوجية المستدامة الحدّ ضمن مستوى التي يجري استغاللها األسماك أنواع 

   
  عن هذا المؤشر كنسبة مئوية.يعبّر 

   
  المفاهيم

   
المجاالت  من مجاالً  21ألمم المتحدة محيطات العالم إلى لمنظمة األغذية والزراعة قّسمت 

في المجموع، رصد وعلى أساس هذه المجاالت اإلحصائية. يجري تقييم األرصدة اإلحصائية، و
لألرصدة معلومات تقييم وجرى توفير  1974منذ عام األسماك األرصدة السمكية وأنواع من  584

بالكامل  غير مستغلة بالكامل ومستغلةفئات:  3تقييم األرصدة السمكية إلى الصنف وي. منها 441لـ 
إلى غير الحدود البيولوجية اآلمنة التي تقع ضمن ف األرصدة صّن مفرطاً. وت استغالالً  مستغلةو

  .مستغلة بالكامل ومستغلة بالكامل 
   

يمكن ذي صيد) الالم(أو مردود من القدر هو أكبر  الحد األقصى من اإلنتاجية البيولوجية المستدامة
قصى المستدام عادة "القدر األ ويسمىمنية غير محددة، سمك على مدى فترة زرصيد ؤخذ من يأن 

تحقيق أقصى قدر من اإلنتاجية من الموارد والهدف من هذا التحديد للمردود هو . مردود"من ال
لنظم اإليكولوجية ذات الصلة لألجيال ابيولوجي وسالمة أداء التنوع الالسمكية مع الحفاظ على 

  الحاضرة والمقبلة. 
   
نتج يالذي يمكن أن ذاك أقل من إلى مستوى سمك رصيد من  الكتلة الحيويةلصيد ايخفض عندما و

ً ، يقال المستداممردود أقصى قدر من ال على النقيض من و. إن هذه الرصيد مستغل استغالال مفرطا
قصى ألمستوى المقابل الالحيوية أعلى من ته كتلكانت إذا يكون الرصيد غير مستغل بالكامل ذلك، 

المستوى الذي ينتج مجموعات األسماك على عندما يتم الحفاظ على حجم و. المستدامردود مقدر من ال
األنواع تستغل بالكامل، ما إن ، يقال هذا المستوىأو بالقرب من  المستدام مردودأقصى قدر من ال



مصايد المستدامة لدارة وتهدف اإلمنتجة إلى أجل غير مسمى. لمجموعات األسماك بأن تظل يسمح 
  اإلنتاجية. أعلى مستوى من على صيد كي يظل رصيد األسماك السماك إلى التحكم في األ
   

ويحكم على ما إذا في وقت معين. الرصيد  )وزنهي كمية (عادة األسماك، رصيد من  الكتلة الحيوية
ً مفرطمستغالً استغالالً أو األنواع كان رصيد األسماك  الية الح الحيويةتقدير الكتلة  إلىستناد باال ا
من خالل فقط المعلومات هذه يمكن الحصول على و. البكرصيد مستوى الرللرصيد بالمقارنة مع 

بيانات توفر ستخدم بعض األساليب البديلة عندما ال تتقد  هتقييم األرصدة السمكية، على الرغم من أن
  كافية.

   
  طريقة االحتساب

   
ير رصيدها إلى أنها غير مستغلة بالكامل أو ألتي يشير تقداألسماك أنواع هذا المؤشر كعدد تسب يح

ً دير رصيدها تقنواع التي جرى أللمقسوماً على العدد الكلي مستغلة بالكامل    .100 بـ مضروبا
   

  األساس المنطقي والتفسير
   

هذا المؤشر وسيلة لرصد التقدم المحرز والتغيرات في استغالل وإدارة الموارد السمكية العالمية يوفر 
صياغة السياسات واتخاذ القرارات في مؤسسات الدولية للمرجع هام وهو الستدامة. لباشر ممقياس ك

  اإلقليمي والعالمي. ين المتصلة باإلدارة المستدامة للموارد السمكية على المستوي
   

 مؤتمر نتائج تنفيذ خطةو، واتفاق األمم المتحدة لألرصدة السمكية، البحار لقانون المتحدة األمم مؤتمر
 اتفاقية في األطراف مؤتمرلالهدف االستراتيجي و، 2002لعام  المستدامة للتنمية العالمي لقمةا

 إلى النقاط المرجعية واألهداف من بين أمور أخرى،تشير جميعها، ، 2010في  البيولوجي التنوع
أستراليا العديد من البلدان، بما في ذلك ويحدد . المستدام مردودأقصى قدر من الأساس القائمة على 

أقصى قدر من اإلدارية باالستناد إلى أهدافه  ،ونيوزيلندا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
  .المستدام مردودال
   

ً يقدّ  فائدة إلدارة مصائد األسماك على وذلك أقل اإلقليمي والعالمي، مستويين على ال ر المؤشر حاليا
منظمة األغذية في المجاالت اإلحصائية لكية دراج األرصدة السميتسبب إقد ف ،المستوى الوطني

السياسة الوطنية تتطلب الرصيد الوطني، بينما مستوى على المعلومات  انفقدفي والزراعة 
األرصدة السمكية ومناطق الصيد ذات محددة عن معلومات ومؤشرات واستراتيجية اإلدارة الوطنية 

  كل بلد.بالصلة 
   

  جمع المصادر والبيانات
  

عن  قدم إلى منظمة األغذية والزراعة تقريراً تجميع البلدان األعضاء في األمم المتحدة أن من يطلب 
 إحصائيات معايير دليلويوفّر األنواع.  اتأنواع األسماك أو مجموعحسب  ة،السنويكميات المصيد 

قها تعاريف شاملة للمفاهيم والتفاصيل المتعلقة بالتصنيفات المعيارية التي تطب األسماك مصايد
ها لعديد منالتي وضع اتفاصيل النظم الوطنية، هذا الدليل شمل ال يحاول والوكاالت الدولية. 

ع تختلف عن النظم المستخدمة دوليا. ومع ذلك، تشجّ التي لهذا السبب و ،ألغراض وطنية محددة



الجديد م النظايكون ضمان أن على تفكر في إدخال أو تعديل النظم اإلحصائية الوطنية السلطات التي 
  . الدليلمع المعايير الدولية الموصوفة في على درجة عالية من التوافق 

   
هيكل التسليط الضوء على التعاريف وتحديد من البيانات للضمان جودة البيانات، توثق كل مجموعة و
  االستخدام المقصود، إلخ. والعمليات والتغطية والمصادر و
   
نب المعالم ا، إلى جالصيد جهدلكل من بيانات المصيد وة زمنية سلسل للرصيدتقييم الرسمي اليتطلب و

أنزلت إلى أو ت سماك التي صيدمن أنواع األصيد الكتلة الحيوية ميعني الو. األخرى البيولوجية
ً قاس عادة بعدد سفن الصيد مضروبيمقياس لكثافة الصيد، والمبذول فجهد الصيد أما . اليابسة الوقت ب ا
على الرغم من أن منظمة األغذية والزراعة تقوم بجمع إحصاءات عن عدد و. الصيد ستغرقهاالذي 

  جهد الصيد. عن جمع أية بيانات لم تالصيادين وسفن الصيد في فئات مختلفة، 
   

قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة فقط اإلحصاءات الرسمية المقدمة من البلدان وتغطي 
لبيانات أخرى اإلقليمية وهيئات اإلدارة األخرى مصادر هامة اللجان العلمية كذلك تشكل األعضاء. 

لدى . على سبيل المثال، لجنةإلى لجنة أهميتها في جمع البيانات تتفاوت من لكن مصائد األسماك. 
ص بها جمع البياناتل عدد من لجان التونة نظام   . خا

   
  تفصيل البيانات 

   
منظمة من مناطق منفصل لكل منطقة إحصائية المؤشر بشكل يمكن احتساب على الصعيد الدولي، 

أنواع من المفيد في حالة ، كذلك العالمي.مستوى تقديمه على ال، باإلضافة إلى األغذية والزراعة
تحديد السياسات في كأداة مساعدة  ،درجة االستغاللإيراد معينة من األسماك أو مجموعات األسماك 

ً اهتماميستوجب األنواع بشأن أي من    .اخاص ا
   

  مالحظات ومحدوديات 
   

في بعض البلدان، ال يوجد نظام معين أو شبكة لجمع فنوعية البيانات من بلد إلى آخر. تتفاوت 
وفي كثير من األحيان، صيد. عن البيانات الالبيانات اإلحصائية عن المصيد من األسماك وغيرها من 

  األنواع السمكية.أن تكون مفصلة حسب  بدالً من، إجماليةحكومات الوطنية المصيد من الترد بيانات 

في مثل ف. للرصيد تقييم الرسميالالعديد من األرصدة السمكية بيانات كافية لدعم وليست هناك عن 
باستخدام أساليب بسيطة الرصيد في تلك البلدان منظمة األغذية والزراعة تقّيم  ،هذه الحاالت

  .يد من عدم اليقينيؤدي إلى المز ذلكلكن تتطلب بيانات أقل،  مخصصة
  

المسلم به على نطاق واسع أن عوامل من صيد تأثيراً كبيرا على وفرة األسماك. ومع ذلك، ويؤثر ال
التفاعل بين األنواع المفترسة ووتغير المناخ طوير على السواحل أخرى، مثل التغيرات البيئية والت

  هاما. أيضا دوراً تلعب  ،ئلاالمو ات التي تطرأ علىتغيرالو والفرائس
   

  قضايا المساواة بين الجنسين



في البلدان النامية. فهي الفاعلة المهيمنة خصوصاً تلعب المرأة دوراً هاما في أنشطة مصايد األسماك، 
في عمليات تربية األحياء المائية العديدات منهن شارك وت ها،وتسويق هافي إنتاج األسماك وتجهيز

الحفاظ على ومن هنا فإن مجتمعات الريفية ترأسه نساء. العديد من أفقر األسر في الوالصغيرة. 
 االقتصاديالرفاه حقق يأيضا فحسب، بل ضمن األمن الغذائي ال يعلى األسماك  هناستمرار حصول

قد نحيّت ألسماك يتعلق بصيد ا ماعلى الرغم من أن القضايا الجنسانية فيو. للعائلة واألسرة المعيشية
ً في كثير من األحيان قد بدأ بالتحسن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في هذا المجال إالّ أن  ،جانبا

  مؤخرا.
   

  بيانات للرصد العالمي واإلقليمي
   

هي الوكالة المسؤولة عن نشر ورصد البيانات العالمية لهذا والزراعة  لألغذية المتحدة األمم منظمة
 السمكية الموارد حالةسنوية "النصف مة المنظالبيانات اإلقليمية والدولية في نشرة . وترد المؤشر
منظمة لقاعدة البيانات اإلحصائية لمصايد األسماك وتتضمن ". العالم في المائية األحياء وتربية

يجري و، 1950تعود إلى عام بيانات  )www.fao.org/fishery/statistics/en(األغذية والزراعة 
  عام.كل تحديثها 

   
منظمة األغذية والزراعة تتعلق بإمكانية عقد مقارنات على المستوى الدولي، فقضايا  ةأيولم تتبين 

ق مراقبة الجودة أثناء تطّب و. ئية شاملة عن صيد األسماكبيانات إحصاتمتلك هي الوكالة الوحيدة التي 
زيادة المهارات المهنية. ومع ذلك، يتعذر التحقق من لء تجميع البيانات ويوفر تدريب للبلدان األعضا

  عنها البلدان األعضاء.تبلّغ  موثوقية البيانات التي
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  التعريف وطريقة االحتساب
   

  التعريف
م المياه الجوفية والسطحية احجالمجموع الكلي ألالموارد المائية المستخدمة هي مجموع نسبة 

من مصادرها لالستخدام البشري (في القطاعات الزراعي والمحلي/البلدي والصناعي)، المسحوبة 
  . كنسبة مئوية من مجموع الموارد المائية المتجددة الفعلية اعنهمعبّراً 

   
  نظر القسم أدناه). أب" (وسحالمويشير مصطلح "المستخدمة" في اسم المؤشر إلى "

   
  المفاهيم

الموارد المائية و موارد المياه المتجددة الداخليةمجموع  وه14مجموع الموارد المائية المتجددة الفعلية
  .رجية الفعليةالمتجددة الخا

موارد المياه العذبة وسحب على أنهما "الموارد المائية" و"سحب المياه" هنا  مصطلحييفهم من 
  المياه العذبة.

   
طويل األجل لألنهار وإعادة تغذية متوسط التدفق السنوي الف موارد المياه المتجددة الداخلية بأنها تعرّ 

  . هطول األمطاريجة معينة نت المياه الجوفية لبلد معين أو منطقة
   

المياه المتجددة السنوية موارد هي ذلك الجزء من  مجموع موارد المياه المتجددة الخارجية الفعلية
مياه جوفية األعلى في سلسلة اإلمداد (بلدان الالتدفقات الوافدة من وتشمل . المعني في البلدالتي ال تنبع 

التدفق  اتاالعتبار كميبأخذ ت. ولى الحدودع بحيرات و/أو األنهارمياه ال وسطحية) وجزء من
 تدفق(للبلدان األدنى في سلسلة اإلمداد  وأ/ و) وارد تدفق(األعلى في سلسلة اإلمداد بلدان المحجوزة لل

                                                             

 المتعلقة المعلومات نظام فياألساسية  المائية مواردال إحصاءات" فيالمختلفة  المائية الموارد ألنواع تفصيلي وصفيمكن االطالع على  14 
   ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/PaperVienna2005.pdfالموقع  على متاحة وهي ،" والزراعة بالمياه



 السحب بسبب تدفققد يشمل ذلك خفض الو رسمية، غير أو رسمية معاهدات أو اتفاقاتعبر ) خارج
  .(إن حصل)األعلى في سلسلة اإلمداد بلدان من ال

   
التالية: الزراعة والبلديات  ةلقطاعات الرئيسية الثالثلعلى الصعيد القطري  سحب المياه العذبةيقدّر 

سحب لم تُ التي ( العذبة األولية) والصناعات. ويشمل سحب المياه المنزلية(بما في ذلك سحب المياه 
ً سُحبت المياه العذبة الثانوية (و، من قبل) األنهار والمياه الجوفية) والمياه الجوفية دت إلى يعأو سابقا

، االستخدام مياه الصرف المعالجةالمباشر لستخدام االال تشمل المياه غير التقليدية، أي و ،األحفورية
  ة. حّال مياه الصرف الزراعي والمياه المُ المباشر ل

   
  طريقة االحتساب

الموارد المائية على مجموع ة مومقس ةبوسحالممجموع المياه العذبة على أنه سب المؤشر تيح
 ً   .100 بـ المتجددة الفعلية مضروبا

   
في القطاعات الرئيسية الثالثة: وبة سحوبة على أنه حجم المياه المسحالمالمياه العذبة يقدر مجموع 

 سنةوب في السحويعبر عنها بالم) والصناعات. المنزليةالزراعة والبلديات (بما في ذلك سحب المياه 
  ).3م 000,000,000,1( 3كماساً بالـ المعنية مق

   
المتجددة ائية موارد المالأو منطقة كمجموع معين  المياه المتجددة الفعلية لبلدموارد مجموع يحسب 

يشير وهو في السنة.  3كمويعبر عنه أيضاً بالـ موارد المائية المتجددة الخارجية الفعلية، الالداخلية و
طرق مسرد مصطلحات موارد المياه ويمكن االطالع على  –طويل األجلالسنوي المتوسط الإلى 

على صفحة الموارد المائية لنظام  المياه المتجددة الفعليةموارد مجموع مفّصلة للاالحتساب ا
والزراعة  بالمياه المتعلقة المعلومات

)w.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/index.stmhttp://ww( وفي بيان ميزانية موارد المياه 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/CountryWaterBalanceTemplate.xls(   

  
  

  األساس المنطقي والتفسير
   

تلبية الطلب على لالموارد المائية المتجددة مجموع إظهار درجة استغالل إلى يهدف هذا المؤشر 
استخدام على استدامة بالتالي المائية و همواردعلى ضغط البلد المعني فهو يقيس المياه في البالد. 

  .همياه
   
سياسات تعديل المائية بالفعل، ويشير إلى الحاجة إلى  ستخدم المواردأي مدى تمؤشر إلى بين هذا الي

ً كما . العرضإدارة الطلب و إلى احتمال زيادة التنافس والصراع بين استخدامات أن يشير  يمكن أيضا
الذي تظهر على لمياه، وتؤثر ندرة االمياه. ندرة في حالة تزايد المختلفين  المياه المختلفة والمستخدمين

على الحقة آثار سلبية ، كما أن لها على استدامة الموارد الطبيعيةسلبياً ، المؤشر شكل زيادة في قيمة
استخدام إلى إمكان زيادة منخفضة جداً اللمؤشر اشير قيم تمن ناحية أخرى، قد والتنمية االقتصادية. 

  المياه بطريقة مستدامة.
   



البشرية  اتطلبتالم افةتلبية كلاه ما يكفي من المييتوفر عندما ال  مياهتحدث الندرة المادية في ال
مياه إذا سحب وتكون هناك ندرة مادية في ال(الزراعية والبلدية والصناعية) ومتطلبات التدفق البيئي. 

في المائة  60نسبة فوق األرقام تشير ، في حين البلد المعنيفي المائة من تدفقات أنهار  75أكثر من 
هناك البلد المعني، فال يكون في المائة من مياه أنهار  25 أقل منوإذا سحب . إلى الدنو من الندرة

أما الندرة . قليلة أو ال تكون هناك ندرة على اإلطالق مياهغير القليل من الندرة المادية في ال
االفتقار إلى االستثمار في المياه أو نقص القدرات فهي الندرة التي يسببها المياه في االقتصادية 

  لب على المياه. تلبية الطلالبشرية 
   

  جمع المصادر والبيانات
   

، مثل وزارات الوطنية المعنية بقضايا المياهلبيانات لهذا المؤشر الوزارات والمؤسسات تجمع ا
ً  وأالموارد المائية  لوطنية لموارد ا خطط الرئيسيةال ضمن الزراعة أو البيئة. وتنشر البيانات أساسا

 المسوحالمشاريع أو تلك التي من مثل (الوطنية وتقارير أخرى والحوليات اإلحصائية المياه والري 
  .)الدولية أو النتائج والمنشورات الصادرة عن مراكز البحوث الوطنية والدولية

   
  تفصيل البيانات

   
سحب المياه العذبة لقطاعات مختلفة (مثالً، الزراعة مجموع ظهار إلالمؤشر يفّصل يمكن أن 

ً باإلمكان كون يالقطاعات، كي المياه في هذه ستخدام ءات اكفاوالبلديات والصناعة) و توفير  أيضا
بشكل عام، و. المياهسحب بيانات باإلضافة إلى  ،مختلفةاللقطاعات في ابيانات االستخدام االستهالكي 

  المجموع الكلي للبلد المعني. إلنتاج المعلومات المفّصلة ثم تُجّمع بيانات وضع الأثناء تُجمع 
   

  ت ومحدودياتمالحظا
   

لضغط على موارد المياه المحدودة، على اسحب المياه كنسبة مئوية من الموارد المائية مؤشر جيد 
ً إال يتناول غير أنه ال . وهذه واحدة من أهم الموارد الطبيعية فقط القضايا المتصلة باإلدارة  جزئيا

  المستدامة للمياه. 
   

فال بد من أن تجمع بيانات عن إدارة دارة المياه اد المتعددة إلأما المؤشرات التكميلية التي تلتقط األبع
ومدى توفر البنية التحتية  ،والتغيرات السلوكية فيما يتعلق باستخدام المياهالطلب على المياه، 

ً بالعالقة مع التقدم المحرز في زيادة كفاءة واستدامة استخدام المياه،  تقيسو ،المناسبة خصوصا
ً من قتصادي. كما السكان والنمو اال البيئات المناخية المختلفة التي تؤثر على تحدد أن ال بد أيضا

تقييم كذلك فإن في الزراعة، المستخدم الرئيسي للمياه. وخصوصاً ، المختلفة استخدام المياه في البلدان
هذه لى ليس هناك توافق في اآلراء علهذا المؤشر، و ةالمحدداالستدامة مرتبط أيضا بالعتبات الحرجة 

  . اتالعتب
   

الكشف عن تغييرات وفي العادة، ليس باإلمكان  بطيئة نسبيا.تغير سحب المياه أنماط تبين وجهات 
اختالفات ذات تبان من غير المرجح أن إذ ، كحد أدنىخمس سنوات إلى  ثالثإال على فترات   كبيرة
  من سنة إلى أخرى.  داللة

   



ينشر  ، إذ اللمؤشراحتساب العملية  ةالرئيسيد المحدوديات أحالقطاع حسب تقدير سحب المياه يشكل 
  . انتظامب عدد قليل من البلدان بيانات استخدام المياه حسب القطاعسوى 

   
ً دون  الموارد المائية المتجددةتشمل  جميع موارد المياه السطحية والمياه الجوفية التي تجدد سنويا
حجم المياه أي ، الموارد المائية القابلة لالستغاللأما وارد. حصاد واستخدام هذه المعلى القدرة اعتبار 

ليست موارد المياه المتجددة، ولكن فأقل بكثير من الوقت، من  %90السطحية أو الجوفية التي تتوفر 
  تقييم الموارد المائية القابلة لالستغالل.ل شاملة متفق عليهاطريقة هناك 

   
ً وليس هناك  لحساب تدفقات المياه العذبة الواردة التي تنشأ خارج حدود أسلوب متفق عليه عالميا
التي تتدفق المسحوبة المياه  –العائدة تدفقات الساب تحوسيلة مرضية ال ةييست هناك أالبالد. كما ل

في حساب الموارد المائية وحساب استخدامها. في  – بشبكة صرفتُجمع نهر أو إلى نظام األعائدة 
إلى المؤشر ينحو من سحب المياه،  كبيراً  (المياه الثانوية) جزءاً  ائدتدفق العال التي يمثل فيهاالبلدان 

  المبالغة في سحب المياه كنسبة مئوية من الموارد المائية المتجددة. 
   
  األخرى ما يلي:المحدوديات تعليقات والتشمل و
   

  كاملة؛ الدقيقة والندرة البيانات  �
، على مثالً ، طني في موارد المياه وسحب المياهالودون اً التفاوت المحلي كون كبيري قد �

  ؛ ة أو المفردةالمحليمستوى أحواض األنهار 
   ؛انحسبفي ال لتغيرات الموسمية في موارد المياهاالفتقار إلى أخذ ا �
  المياه؛ استخدامات اعتبار للتوزيع بين االفتقار إلى إيالء  �
  ا لالستخدام؛ المياه وصالحيتهلجودة اعتبار االفتقار إلى إيالء  �
يمكن، من  ،من مياه جوفية أحفورية (مياه عذبة غير متجددة)قد يكون  االستخراجبما أن  �

  بالمائة.  100أكبر من  لمؤشرأن يكون احيث المبدأ، 
   

  قضايا المساواة بين الجنسين
   

ً وبالمياه. النساء والرجال المتعلقة  استخدامات وأولويات ومسؤولياتتختلف  هات وج هناك أيضا
حقوق من حيث ووالسيطرة عليها على المياه حصول من حيث المختلفة بالنسبة للنساء والرجال 

للتغيرات في نساء يعاني ل والاالرجكالً من الفروق بين الجنسين وعدم المساواة أن وتعني المياه. 
ذا تنبغي هك. وأيضا بشكل مختلفويستجيب لها  بشكل مختلفها سياساتتوفر المياه أو خدماتها أو 

  . المتكاملةلمياه لمبادرات إدارة موارد ا على النساء والرجالالمتباينة آلثار دراسة ا
   

  بيانات للرصد العالمي واإلقليمي
   

هي الوكالة المسؤولة عن جمع بيانات وحساب هذا المؤشر  ألغذية والزراعةاألمم المتحدة لمنظمة 
 ظاممن خالل المسوح القطرية التي يقوم بها ن 1993على المستوى الدولي. ويتم ذلك منذ عام 

  في المتوسط كل عشر سنوات.مسوح هذه الوتجري . والزراعة بالمياه المتعلقة المعلومات
   



ن ون وخبراء استشاريوخبراء وطنييعبئها لة استبيانات مفصّ من خالل البيانات ويتم الحصول على 
يات ستعرض األدبوتالمياه. المعنية بقضايا المختلفة معلومات من المؤسسات والوزارات  ونجمعي
الوطنية  القطري ودون القطري بما في ذلك السياسات واالستراتيجياتالمعلومات على المستوى و

تقارير والالتقارير الوطنية والحوليات واإلحصاءات ولري واموارد المائية للوالخطط الرئيسية 
والمنشورات من مراكز البحوث الوطنية والدولية  النتائجوالدولية والمسوح لمشاريع الواردة من ا

  وشبكة اإلنترنت.
   

ضمان االتساق في التعاريف لمن مصادر وطنية بشكل منتظم استقيت البيانات التي وتراجع 
قواعد أرسيت منهجية ووقد وضعت تساق في البيانات من البلدان الواقعة في حوض النهر نفسه. االو

  رصدة المياه الوطنية.أللحساب العناصر المختلفة 
   

حسابات الخبراء استناداً إلى بتستكمل، عند االقتضاء، ووتقوم التقديرات على المعلومات القطرية، 
في  ،تكمن الصعوبةوبيانات العالمية المتوفرة. ات من المجموعبالمياه حسب القطاع، وأرقام استخدام 

في بعض الحاالت، أرقام وتختلف . بينها ةفي تحديد األكثر موثوقي ،مصادر المعلوماتتضارب حالة 
اختالف بما في ذلك ذلك، الموارد المائية إلى حد كبير من مصدر إلى آخر. وهناك أسباب مختلفة ل

لمياه السطحية والمياه لمزدوج الحساب الو مرجعيةالفترات التعريفات أو وال حسابيةالساليب األ
القيم السنوية متوسط تقديرات قد تتغير وعالوة على ذلك،  تدفقات األنهار العابرة للحدود.لالجوفية أو 

األساليب أو شبكات  وأ رفاالتحسينات في المعبسبب نظراً لتوفر بيانات أفضل ة األجل طويلال
  قياس. ال
   
األفضلية للمعلومات التي ى معلومات متباينة أو متناقضة، تعطالمتعددة مصادر تنتج عن الحيث و

ين لمستويالمعلومات التي جمعت على اوطني أو دون الوطني بدالً من على المستوى الت جمع
مصادر تحبذ الأخطاء واضحة، حدوث عدا حالة وفيما اإلقليمي أو العالمي. وعالوة على ذلك، 

التحقق من  البلدانعبر مقارنة المعلومات قد تمكن رسمية. وفيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ال
وضمان اتساق البيانات  هذه البياناتواستكمال  علقة بتدفقات األنهار العابرة للحدودمن البيانات المت

تي الالوتيرة دقة والموثوقية و، تتفاوت المن هذه االحتياطاتبالرغم على مستوى حوض النهر. و
المعلومات عند وتستكمل المعلومات إلى حد كبير حسب المنطقة والبلد وفئة المعلومات. تجمع بها 

  .رياضيةرورة باستخدام نماذج الض
   

استخدام مجموع قسم ويبسيط. ال الجمعالمستوى اإلقليمي والعالمي باستخدام على تجميعات وتتم ال
  الموارد المائية المتجددة للمنطقة أو العالم.على مجموع  لمياها
   

ه واستخدامها مرة كل وارد المياالمتعلقة بم لمعلومات المتعلقة بالمياه والزراعةوتنشر بيانات نظام ا
أو عندما تتوفر معلومات جديدة على  عن تنمية المياه في العالماألمم المتحدة تقرير ثالث سنوات في 

   . http://www.fao.org/nr/aquastat هذا النظام على اإلنترنت موقع 
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 المحمية والبحرية البرية المساحات : نسبة7.6المؤشر 
  

  الهدف والغاية 
   

   البيئة أسباب بقاء ضمان توفر :7الهدف 
  

 الموارد هدر تقليص و القطرية والبرامج السياسات في المستدامة التنمية مبادئ دمج: -أ- 7 الغاية
  البيئية

 بحلول الخسارة معدل في كبير خفض وتحقيق البيولوجي التنوع خسارة من الحد: -ب-7 غايةال
2010    

  
  االحتسابالتعريف وطريقة 

   
  تعريفال

 والبحرية البرية المساحاتمجموع نسبة على أنها األرضية والبحرية المحمية المساحات ف نسبة تعرّ 
   .عنيإلى المساحة الكلية للبلد الم محميةنت التي عّي 

   
  عن هذا المؤشر كنسبة مئوية.يعبّر 

   
  مفاهيمال

ضمن تقع  بحريةمساحة وأي  المساحة األرضيةمجموع  يهمعين بلد ل المساحة األرضية والبحرية
  .مساحة البلد اإلقليميةعلى أنها أيضا إليها يشار و. حدوده

   
  .مياه الداخليةوالاألراضي مجموع مساحة  المساحة األرضيةتشمل 

   
ً  المساحات البحرية 1982عام ل البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية عّرفتُ  البحار بالمعروفة، أيضا

ً  أحزمة من المياه الساحلية تمتد اثني عشر ميالً على أنها  ،اإلقليمية هو من خط األساس (عادة  بحريا
  .كحد أقصى دولة ساحليةل )للَجزر دنىاألحد متوسط خط ال

   
 لحفظ الدولي االتحادعّرفها عذبة) حسب ما يالمياه من ال(بحرية أو أرضية أو  ةالمحميالمساحات 

من  مدارةات جغرافية محددة بوضوح معترف بها ومخصصة وحمساهي الطبيعية  والموارد الطبيعة
مع ما يرتبط طويل األجل للطبيعة الحفظ التحقيق لالة قانونية أو غيرها من الوسائل الفّع وسائل خالل 
  .كولوجية وقيم ثقافيةإيخدمات نظم من بذلك 

   
وتنسب صفة "الُمعيّنة" على المستوى الوطني". ة نالمحمية "المعّي ساحات الم يشمل هذا المؤشر فقط

ً ما تصادق السلطة المعنية عندمساحة محمية إلى  ً ، رسميا لتشريع وطني أو ممارسة شائعة (مثالً  وفقا
غرض حفظ لالتعيين نبغي يكون يووثيقة التعيين.  على، عن طريق مرسوم تنفيذي أو ما شابه ذلك)

بعض الطارئة بحكم األمر الواقع الناشئة عن حماية وال للحماية نوع وحيد ال لالتنوع البيولوجي، 
  األنشطة األخرى (مثل العسكرية). 

   



  االحتسابطريقة 
  

مساحة موع العلى مج - األرضية والبحرية -ساحة المحميةالمؤشر بقسمة مجموع الميحتسب 
  . 100الناتج بـ ضرب يلبلد واإلقليمية ل

   
  األساس المنطقي والتفسير

   
هامة لتحقيق هذا آلية إنشاء مناطق محمية وئل أمر حيوي لوقف تدهور التنوع البيولوجي. احفظ المو

  جي. من فقدان التنوع البيولو بمثابة وسيلة لقياس التقدم المحرز نحو الحدّ هو الهدف، وهذا المؤشر 
   

، العلميةساحات، مثل المحميات تحتفظ بعض المفالمحمية. مساحات لاستخدامات اوتختلف مستويات 
لترفيه أو السياحة أو ، بينما تستخدم أخرى ألغراض ابحالتها الطبيعية وتكون مغلقة ألي استخدام آخر

  الستخراج الموارد الطبيعية المستدام.تكون حتى مفتوحة 
   
من عالية ذات قيمة المحمية أماكن المساحات اية التنوع البيولوجي، أصبحت باإلضافة إلى حمو

 ،حماية مستجمعات المياه من التآكلو ،االجتماعية واالقتصادية: دعم سبل العيش المحليةالناحية 
تين، وتوفير مزدهرال الترفيه والسياحةصناعتي دعم و ،لموارد الجينيةمن اإيواء ثروة ال توصف و

ص ل   غير المادية. من القيم  ل أساس للقيم الثقافية وغيرهايوتشك ،والبحوث والتعليم لعلومفر
   

  جمع المصادر والبيانات
   

المساحات المحمية وزارات البيئة وغيرها من الوزارات المسؤولة عن تعيين البيانات تجمع 
  . صونهاو
   
ضمن محمية المساحات الة يمكن أن تنشأ فجوات في البيانات والمعارف بسبب صعوبات قياس نسبو

يتوافق مع تعريف معين  تحديد ما إذا كان موقعصعوبات البيئة األرضية و/أو البحرية، ومجموع 
  .الطبيعية والموارد الطبيعة لحفظ الدولي االتحاد

   
  تفصيل البيانات 

   
 غير أنالبرية. للمساحات البحرية وللمساحات هذا المؤشر بشكل منفصل يمكن أن يعبّر عن 

قد يكون من الصعب لذا المحمية يمكن أن تشمل البيئات البحرية والبرية على حد سواء، والمساحات 
تلك التي تُصّنف على أنها ف على أنها بحرية وصّن المحمية التي تُ ساحة لممنفصل لتحديد القيام بجداً 

  أرضية.
   

  مالحظات ومحدوديات 
   

ً هذا يوفر  قيس فعالية يال غير أنه  حماية التنوع البيولوجي.في الحكومات رغبة ل المؤشر مقياسا
من فقدان التنوع البيولوجي، الذي يعتمد في نهاية المطاف على طائفة من  لمحمية في الحدّ ساحات االم

  إنفاذ العوامل غير المشمولة بالمؤشر. على دارة وعوامل اإل



   
التي رغم أنها مهمة ساحات من الم وغيرها المحمية دولياً ساحات المؤشر معلومات عن الموال يوفّر 

والمجتمعات العديد من الشعوب مناطق كمحمية (مثل ال تُعّين للمحافظة على التنوع البيولوجي 
  األصلية).

   
ً وعادة ال تشمل    مواقع محمية بموجب القانون المحلي أو اإلقليمي. البيانات أيضا

   
  قضايا المساواة بين الجنسين

   
اليومية للمرأة ترتبط المهام وكزياً في حفظ وإدارة واستخدام التنوع البيولوجي. تلعب المرأة دوراً مر
مسؤولة عن جمع هي لتنوع البيولوجي. فإلى حد بعيد با لبلدان النامية الفقيرةفي افي المناطق الريفية 

ئلتها عا) إلطعام المحليةالنباتات البرية الصالحة لألكل (الفواكه وأوراق الشجر وجذور النباتات 
ً للحبوب الزراعية، تكملة ك المجاعات أوضاع مثل  ،خالل األوضاع غير المواتيةخصوصا

ً التي ترتبط مهام اإلناث األخرى . ووالصراعات واألوبئة ً وثيقا بالتنوع البيولوجي هي جمع  ارتباطا
حتى ء وت والطالووالوقود وبناء البي ابةالنباتات الطبية وحطب الوقود وغيرها من المنتجات للطب

  السماد ومبيدات اآلفات. 
   
، والحفاظ على هذه ا يعتمد عليها، ألن رفاه مجتمعهةوواسع ةمرأة بالتنوع البيولوجي هائلالمعرفة و

تجاهل يتم في كثير من األحيان المعارف أمر حاسم للحفاظ على التنوع البيولوجي. ومع ذلك، 
إلى مستوى القاعدة من مستوى ويات كافة، على المست" ةغير مرئية "كيشري هف ة المرأة،مساهم
  .اتالسياس

   
شراكة التعزيز ل، ءجهود اإلنمالدى بذل  انيةقضايا الجنساللنظر في إلى اهناك حاجة ملحة  اولذ

  لتنوع البيولوجي.ل ينستخدام المستداماالحقيقية وضمان الحفظ وال
   

  بيانات للرصد العالمي واإلقليمي
   

ساب األرقام تحاالوكالة المسؤولة عن  وهالطبيعة  حفظ لرصد العالميحدة برنامج األمم المت مركز
األرقام العالمية واإلقليمية من ويصّنف المركز . ورفع تقارير عنها العالمية واإلقليمية لهذا المؤشر

 . ويدير قاعدة البياناتالمحمية المناطق عن العالمية البيانات قاعدةتحتسب من الوطنية التي األرقام 
 لحفظ الدولي االتحادوالطبيعة  حفظ لرصد العالميبرنامج األمم المتحدة  مركز هذه بشكل مشترك

  . الطبيعية والموارد الطبيعة
   
 للمناطق المتحدة األممقائمة الطبيعة  حفظ لرصد العالميبرنامج األمم المتحدة  مركزيصدر و

في ومة من الوزارات/الوكاالت الوطنية. قدّ سنوات، استناداً إلى المعلومات المُ  10إلى  5كل  ةالمحمي
عن كثب مع  مركزيعمل ال وائم األمم المتحدة،قالفترة الفاصلة بين عمليات تجميع 

وعن  لمناطق المحميةاالوزارات/الوكاالت الوطنية والمنظمات غير الحكومية المسؤولة عن 
حالما تتوفر  المحمية المناطق عن العالمية البيانات قاعدةتحديث بباستمرار بحيث يقوم ، صيانتها

  بيانات جديدة.
   



 البيانات قاعدةفي بيانات المقارنة بين الضمان االتساق وإمكانية ليتم تطبيق معايير مراقبة الجودة و
 حفظ لرصد العالميبرنامج األمم المتحدة  مركزة البيانات الجديدة في يتم التحقق من صحو. العالمية
 البيانات قاعدةالقياسية لبيانات  بنيةويجري تحويلها إلى الاألدوات  خالل عدد منمن  الطبيعة
جديدة البيانات الو العالمية البيانات قاعدةفي تناقضات بين البيانات ويجري حّل مسألة ال. العالمية

  .المنشورة العالمية البيانات قاعدةفي عالجة البيانات الموتدمج االتصال مع مزودي البيانات. ب
   

يقوم بتخزين  ةنظام معلومات جغرافيضمن  المحمية المناطق عن العالمية البيانات قاعدةظ وتُحف
 هاموقعإنشائها وتاريخ ها وونوع هاوحجمالمنطقة  مثل اسم ،المناطق المحميةعن معلومات ال

  ع).(مضّل  ها) و/أو حدودةالجغرافي (نقط
   

 معينة ضياأر /معين  بلدية البحرية لات المحمية األرضية والمساحات المحممساحويقسم مجموع ال
لحصول على ومياهه اإلقليمية ل(بما في ذلك المياه الداخلية) أراضي البلد مساحة  على مجموع

  المحمية. للمساحات التغطية النسبية (نسبة مئوية) 
   

 على الصعيد الوطنيالمعيّنة المحمية ساحات مساحة المحمية باستخدام جميع الممجموع الحتسب وي
. والتي يكون موقعها ومداها معروفين المحمية المناطق عن العالمية البيانات قاعدةلة في المسجّ 

وتدرج . اها غير معروفو/أو مدها موقعالتي يكون من تجميع البيانات المناطق المحمية وتستبعد 
من عام دءاً بليل كل سنة اتحالوئها غير معروفة في البيانات نشاالتي تكون سنة إالمناطق المحمية 

 الل سنةأراضي معينة خ /معين  أية بيانات جديدة لبلدال يتم تلقي حيث و. إلى الوقت الحاضر 1990
  لسنة السابقة.مثيلتها في اتغطية المناطق المحمية مساوية لأن تكون ، يفترض معينة

   
همية األذات  المناطقفي نسبة يبين الوجهات مؤشر تكميلي، يستخدم على المستوى العالمي، وهناك 

هذه ب تمقّي وقد أعاله).  ةمحدد يالمحمية (كما هالمساحات خاصة للتنوع البيولوجي التي تغطيها ال
 مطلق منعٍ  أجل من التحالفو" "مناطق الطيور الهامة"هذه المواقع: تان من مثل الطريقة شبك

  . "لالنقراض
   
مناطق الطيور وتحدد "على الطيور.  هي أماكن ذات أهمية دولية للمحافظة "مناطق الطيور الهامة"

) باستخدام مجموعة ينالمتعدد حة(عادة على صعيد وطني من خالل عمليات أصحاب المصل "الهامة
واألنواع المحدودة  المهددةباألنواع المتعلقة  التي تعتمد على البيانات والحدودموحدة من المعايير 

 "مناطق الطيور الهامةواألنواع المحتشدة. وتحدد "المنطقة واألنواع ذات الموطن اإلحيائي المحدود 
تها أو أهمي هائلامو وصفاتها أن المناطق المحيطة بها في عمختلفة  تكونقدر اإلمكان: (أ) بحيث، 

التي يكون (أي تلك األنواع التي أنشأت ألجلها متطلبات فر فيها توت(ب) وطيور؛ بالعالقة مع علم ال
خرى؛ األمواقع من المع شبكات بالتضافر وحدها أو موجودة، إما  حين تكون)  لهاؤهالً الموقع م

المنظمة الدولية " :بيانات عن الطيوروتدير اللحفظ. ها بطريقة لضمان اتتدار أو تمكن إدار(ج) و
  : "، وهي متاحة على اإلنترنتلحماية الطيور

http://www.birdlife.org/datazone/site/search.  
   

: التعرض للخطر ثالثة معاييرتفي بمواقع فهي  "مطلق لالنقراض من أجل منعٍ  تحالفأما مواقع "ال
ً دعم ت( المدرجة في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض من األنواع  اً واحدعلى األقل نوعا

ال يمكن )؛ والموارد الطبيعية الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةالمهددة باالنقراض 



بغالبيتها بشكل ساحق أو  ةوحيدتحتفظ بجماعات األنواع المستهدفة المعروفة ال(عنها  االستعاضة
لديها حدود قابلة للتعريف بحيث (التفرد )؛ حياتهامن أطوار على األقل خالل طور واحد )، % 95(≥

ك مسائل اإلدارة مشتركة في خصائصها بما يميزها عن تلالموائل والمجتمعات البيولوجية و/أو تكون 
من أجل منع مطلق  تحالفمواقع "ال وهكذا،. (Rickets et al., 2005) مناطق مجاورة)التي في 
ً وشيكاألنواع انقراض يكون فيها مواقع  "لالنقراض محمية تمكون على نحو مناسب (أي  حمَ ما لم تُ  ا

  األنواع المستهدفة). جماعات بطرق تتسق مع استمرار مدارة بشكل مستدام أو 
   

" هي تعريفاً مناطق من أجل منع مطلق لالنقراض تحالفو"ال "مناطق الطيور الهامةاقع "ات موشبك
لذا في هدف اتفاقية التنوع البيولوجي. وكما يشار إليها  ،للتنوع البيولوجيبالنسبة ذات أهمية خاصة 

  مناطق محمية رسميا.  هانظر في تعيينتستحق أن يتمثل مجاالت ذات أولوية فإنها 
   

من أجل منع مطلق  تحالفو"ال "مناطق الطيور الهامةلـ"تكميلي النسبة المئوية المؤشر لويبين ا
  )Butchart et al. 2012مشمولة تماما بمناطق محمية (" اللالنقراض
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    باالنقراض المهددة الكائنات : نسبة7.7المؤشر 
  

  الهدف والغاية 
   

   البيئة أسباب بقاء ضمان توفر :7الهدف 
بحلول  في معدل الخسارة خفض كبيرحقيق تو التنوع البيولوجي : الحد من خسارة-ب-7الغاية 
2010  

  

  التعريف وطريقة االحتساب
   

  التعريف
قرض في تنالمتوقع أن  األنواع المهددة باالنقراضألنواع المهددة باالنقراض نسبة انسبة تقيس 

عدد األنواع في كل فئة وهو مؤشر يستند إلى . ة لحفظهاإضافي اتإجراءإذا لم تتخذ المستقبل القريب 
الصادرة عن الفئات المهددة باالنقراض المدرجة على القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض ن م

  .والموارد الطبيعية االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
   

  .1إلى  0تراوح من يعن هذا المؤشر كمؤشر يعبّر 
   

  المفاهيم
الصادرة عن المهددة باالنقراض القائمة الحمراء لألنواع هي تلك المدرجة على المهددة األنواع 

على أنها معرضة للخطر ومهددة أو مهددة بشدة  والموارد الطبيعية االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
للغاية).  جداً أو عالٍ  أو عالٍ  (أي األنواع التي تواجه خطر انقراض في البرية عالٍ باالنقراض 

تحسينات في الإلى حد كبير بمدفوعة نقراض" ألنواع المهددة باالاالزمن في "نسبة بمرور التغيرات و
هو مؤشر ومثل هذه التغييرات ويبين مؤشر القائمة الحمراء . وبالتغييرات في التصانيف ةالمعرف

نواع المهددة باالنقراض. فهو يقيس التغير في خطر االنقراض لألبسيطة النسبة الحساس أكثر من 
حقيقية في هذه تدهور أوجه  فردة أوماألنواع ال أوضاعتحسين في أوجه رور الزمن الناتج عن بم

مرتين على للقائمة الحمراء من األنواع جرى تقييمها ممثلة مجموعة  ةألي هسابتحايمكن األوضاع، و
  .األقل

   
  االحتساب طريقة

 الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مؤشر القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراضسب تحي
قائمة من فئات الئة فضرب عدد األنواع في كل  أوالً زمنية من خالل عند نقطة  ارد الطبيعيةوالمو

منقرضة' و 'منقرضة في البرية') ’لـ  5إلى  ‘وشيكة االنقراض’لـ  1تراوح من ي(بوزن الحمراء 
نواع ألاعدد مجموع هو و باالنقراض تهديدالناتج على الحد األقصى للقسم بعد ذلك يهذه القيم. جمع و

 ً مؤشر قيمة لتعطي  1هذه القيمة النهائية من ثم تطرح . ‘منقرضةال’لفئة المعّين لوزن بالمضروبا
  . القائمة الحمراء

   
ً يعبر عن ذلك    :كالتالي رياضيا
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راض المهدد باالنق’للنوع  وزنيكون ال) (s) للنوع (t(وقت  (c)هو الوزن بالنسبة للفئة c(t,s)Wحيث 
المهدد تقريبا ’، ولـ 2=‘المعرض لخطر االنقراض’ولـ ، 3 = 'مهدد باالنقراض'الولـ ، 4= ‘بشدة

الموسومة ‘ المهددة باالنقراض بشدة’األنواع أما . 0 =‘األقل إثارة للقلق’ولـ  ،1=‘باالنقراض
ً = ‘ ربما انقرضت في البرية’ أو ‘ربما انقرضت’بأنها  الوزن  هو، EXW  =5و؛ )5فتعطى وزنا

، ّيمةألنواع المقاعدد مجموع هو  N؛ و ‘في البرية ةمنقرض’الـ أو ، ‘ةمنقرض’المعطى لألنواع الـ 
في ‘ منقرضة’اعتبرت ناقصة في الفترة الزمنية الحالية، وتلك التي عنها يانات البباستثناء تلك التي 

  .أول مرة مجموعة األنواعالتي قّيمت فيها السنة 
   
  تكون:  أن تطلب الصيغةتو

   في جميع الفترات الزمنية،ذاتها مشمولة مجموعة األنواع  •
تلك الناجمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض فقط هي قائمة في الفئات في التغييرات ال •

تحسين (أي باستثناء التغييرات الناتجة عن األوضاع في حقيقي عن تحسن أو تدهور 
  نيف).امراجعات التصارف أو لمعا

   
). نيفاالتص(مثالً بسبب مراجعات تقييم لى إتغير قوائم األنواع قليالً من تقييم تثير من الحاالت، في ك

لألنواع المهددة  نيف القائمة الحمراءايمكن أن تتحقق الشروط عن طريق تصحيح تص اولذ
أن  . ويتحقق ذلك بافتراضالحالية نيفاأثر رجعي باستخدام المعلومات والتصالسابقة ب باالنقراض

مجموعة األنواع، ما لم تكن هناك مت فيها طبقت منذ أول مرة قيّ قد الحالية فئات القائمة الحمراء 
وفي كثير من حدثت. في الوضع قد حقيقية من ذلك إلى أن تغييرات  لى العكستشير إمعلومات 

وئل ضمن فقدان المالمعروف لتاريخ التعلق بتمثل هذه المعلومات سياقية (مثالً، األحيان تكون 
درج ال تُ إنها ف، كافية متوفرة لألنواع المضافة الجديدةمعلومات لم تكن هناك إذا ومجموعة األنواع). 
ح التقييمات السابقة بأثر رجعي تصحّ فترة الزمنية تقّيم ثانية، وعند هذه الإلى أن في القائمة الحمراء 

  مدعومة بمعلومات إضافية.خطار األوالنطاق والموئل واألعداد األخيرة في  باستقراء الوجهات
   

  األساس المنطقي والتفسير
   

واإلفراط  ها، بما في ذلك تدمير الموائل وتدهورالتي تهددها تتأثر األنواع في العالم بعدد من العمليات
يمكن والتلوث وتغير المناخ. والبشرية  اتضطراباالغازية والغريبة النواع االستغالل واأل في

مدى تقييم األنواع و جموعاتمر انقراض اخطأفي الكلية تقييم التغيرات لشر استخدام هذا المؤ
  .ألخطاراهذه التخفيف من 

   
 لحفظ الدولي التحادالصادرة عن ا لألنواع المهددة باالنقراض القائمة الحمراءمؤشر تتراوح قيمة و

ً (تصنف األنواع جميع 1الطبيعية من  والموارد الطبيعة ) ‘األقل إثارة للقلق’فئة تندرج في على أنها  ا
ً (تصّنف األنواع جميع 0إلى  قيمة وسيطة إلى مدى أية تشير و‘). منقرضة’تندرج في فئة على أنها  ا



لألنواع المهددة  القائمة الحمراءمؤشر تيح يمجموعة األنواع ككل نحو االنقراض. وهكذا، اتجاه 
نقراض االاإلجمالي لخطر  المستوى من إجراء مقارنات بين مجموعات األنواع في كلٍ  باالنقراض

 الزمن. ورمربه الخطر بالذي يتغير  المعدلالمتوسط)، وفي في (مدى تعرضها لخطر االنقراض 
المتوقع الزمن أن معدل انقراض األنواع  ورمرمؤشر القائمة الحمراء مع في المنحدر ه اتجااليعني و

أن الصاعد تجاه ويعني االتنوع البيولوجي). (أي زيادة معدل فقدان الآخذ في التفاقم المستقبل في 
آخذ في  معدل فقدان التنوع البيولوجيأن االنحسار (أي آخذ في معدل انقراض األنواع المتوقع 

نفسه، على الرغم و فقي أن المعدل المتوقع النقراض األنواع المتبقية هاألخط يعني ال)، واالنخفاض
ويشير االتجاه في كل حالة من هذه الحاالت. قد توقف  ولوجيفقدان التنوع البيذلك ال يعني أن  من أن

الرامي  ةهدف اإلنمائي لأللفيأنه ربما لم يتم التوصل إلى الإلى مؤشر القائمة الحمراء تصاعدي في ال
لمؤشر القائمة الحمراء إلى  1قيمة التشير وخفض كبير في معدل فقدان التنوع البيولوجي. إلى تحقيق 

  .قد توقف البيولوجي فقدان التنوعأن 
   

  جمع المصادر والبيانات
   

مؤشر القائمة الحمراء لألنواع المهددة بيانات التي تنتج الوكاالت الوطنية مصادر البيانات تشمل 
المنظمات غير الحكومية و والموارد الطبيعية الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةباالنقراض 

ً األكاديميالحكومية ووالمؤسسات  جمع البيانات من مصادر وتوكل على حدة.  ة التي تعمل معا
على البيئة  ةفظاحمالالفاعلين في مجال األنواع ووالعلماء في الخبراء من منشورة وغير منشورة و

الوكاالت الوطنية من البيانات وتقدّم اإللكترونية. المنتديات عمل والحلقات ومن خالل المراسالت 
ات القائمة عن طريق مبادرات شراكتجمع ، أو والموارد الطبيعية طبيعةالتحاد الدولي لحفظ الل

 ية"النبات حدائقال لحفظ الدولية المنظمةو"الدولية لحياة الطيور" المنظمة تضمن: "الحمراء التي ت
 ) في المملكة المتحدةكيو( الحدائق النباتية الملكيةو و"شبكة حفظ الطبيعة" "الدولية الحفظ منظمةو"
وجمعية علوم  Wildscreen سكرينوجمعية وايلد  A & Mتكساس وجامعة سابينزا في روما  جامعةو

  الحيوان في لندن.
   

قائمة الفئات ومعايير استخدام بتقييم حالة األنواع لمعظم بلدان العالم في تنفيذ برامج وقد شرع 
استناداً القائمة الحمراء  مؤشرستتمكن هذه البلدان من تنفيذ و. الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض

تضع على األقل قائمتين حمراوين على  الوطني بمجرد أنعلى المستوى إلى خطر االنقراض 
وقد بطريقة متسقة.  والموارد الطبيعية االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةنظام ة ستخدمالمستوى الوطني م

  حددة. الوطنية ألصناف مالقوائم الحمراء كمل عدد قليل من البلدان است
  

  تفصيل البيانات 
   

مجموعات والالتقسيمات الجغرافية ونظم اإليكولوجية والموائل حسب الهذا المؤشر يفّصل يمكن أن 
 معينة األنواع ذات الصلة بمعاهدات دولية أو تشريعاتومجموعات فرعية التصنيفية (مثل األسر) ال
في كل حالة، يمكن الحصول على و. ةمعينباالنقراض األنواع التي تتعرض لعمليات تهديد  وأ

 الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةالقائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض معلومات من 
  . معنية وموائل ومناطق جغرافية نظم إيكولوجيةتوجد في لتحديد األنواع التي  والموارد الطبيعية

   



تغيرات تلك ال، باستثناء فرعية وعات أنواعلمجممؤشر القائمة الحمراء حسب التغيرات في وت
 خارج النظام اإليكولوجيمن بين المجموعات الفرعية لألنواع المدفوعة بعمليات في الوضع حقيقية ال
  البلد.  / الموئل /
   

  مالحظات ومحدوديات
  

  . بقيم ووجهات مؤشر القائمة الحمراءهناك أربعة مصادر رئيسية لعدم اليقين مرتبطة 
   

ويخّفض عدم اليقين  لوضع نوع من األنواع. دقيقةالمكتملة أو غير الأو غير لمعرفة غير الكافية ا(أ) 
ً فئات واسعة حجملطر االنقراض لختقديرات تبني بإلى الحد األدنى هذا    .اوتوقيت ا

   
تنطبق هذه التأخيرات على نسبة صغيرة وتقييم. لدى النواع عن نوع من األ ةالمعرفتوفر (ب) تأخر 

 تنبؤمؤشر القائمة الحمراء من خالل ال، ويمكن التغلب عليها في األوضاعمن تغيرات خذة بالتناقص آ
  .تراجعيلا
   

تبين داعمة وثائق تطلب تزويد بتخفيض ذلك يمكن وبين تقييمات األنواع. االتساق (ج) عدم 
جودة اليقين ومصادر وتقديرات عدم المبررات ومقترنة بال، وفرةبالتفصيل أفضل البيانات المت

من  والموارد الطبيعية االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةتوحيدها من جانب و هافحصليجري البيانات، 
الحمراء ولجنة فرعية مستقلة للمعايير قائمة مجموعة العمل التقنية للو خالل هيئات القائمة الحمراء

  .وااللتماسات
   

فئة الحمراء عليها في قائمة المعايير ن تطبيق جيداً بحيث ال يمكمعروفة غير الاألنواع توضع (د) 
فقط بالمائة  0.8وبالنسبة للطيور، . الحمراءقائمة مؤشر ال اتوتستبعد من حساب البيانات الناقصة""

إذا ولبرمائيات. بالمائة ل 24 بـمقارنة  البيانات الناقصة"،تقّيم على أنها من فئة "موجودة المن األنواع 
فقد يعطي مؤشر ، هاخطر انقراضت البيانات الناقصة من حيث معدل تغير ذانواع ما اختلفت األ

درجة  يمكن قياسو. األنواع ككل خطر االنقراض لمجموعةلتغير صورة منحازة الحمراء قائمة ال
ً ه عدم اليقين هذ  البياناتنسبة كبيرة من األنواع المصنفة على أنها في فئة "إعادة تعيين لدى كميا

  .ها بعد ذلكتقييم ةعادإوات القائمة الحمراء األخرى إلى فئ الناقصة"
   

 الحمراءفئات القائمة أن الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض بواقع قائمة ة للالرئيسيتتعلق المحدودية 
ً هي مقاييس  ً األنواع لوضع واسعة نسبيا وهي يمكن تحديثها إال مرة كل أربع سنوات. ال ، وعمليا

ً واحداً  ً فقط من  تلتقط جانبا توجه األنواع صوب معدل ، وهو جوانب التنوع البيولوجيمعينا
الجينات . ومع ذلك، يشمل التنوع البيولوجي طائفة أوسع بكثير من هعنبعيداً أو االنقراض 
ال تلتقط القائمة ضافة إلى ذلك إليكولوجية. وبااإلنظم الاألنواع إلى إلى المجموعات إلى  )(المورثات

 ً   تدهور البيئي العام.ال األنواع الشائعة التي تتناقص ببطء نتيجةوضع تدهور  الحمراء خصوصا
   
نواع مختارة لقياس فقدان وجهات المجموعات أليستخدم تقديرات  مكمل مؤشرهناك يمكن أن يكون و

أو الفقدان والفعالية النسبية للتدابير الرامية إلى خفض انخفاض المجموعات التنوع البيولوجي ك
  .هعكس

   



  قضايا المساواة بين الجنسين
   
  لالعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي. 6.7نظر "قضايا المساواة بين الجنسين" للمؤشر أ
   

  بيانات للرصد العالمي واإلقليمي
   

الوكالة المسؤولة عن نشر  وهالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الطبيعة  حفظ لرصد العالمي المركز
نواع المهددة باالنقراض لأل مؤشر القائمة الحمراءويستخدم م العالمية لهذا المؤشر. ورصد األرقا

  لحساب هذا المؤشر.كأساس الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 
   

على الموضوعة والوثائق المرتبطة بها لكل نوع من األنواع تُقّرر فئات ومعايير القائمة الحمراء 
المجموعات خالل أساسا من تزود على الصعيد العالمي و نواع المهددة باالنقراضئمة الحمراء لألالقا

التحاد التابعة ل األنواع ببقاء المعنية للجنةالتابعة  القائمة بذاتهاحمراء القائمة الهيئات و ،المتخصصة
والمبادرات التي  ،الطيورالمنظمة الدولية لحماية وشراكة  ،الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

والمنظمات الشريكة األخرى في  ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةتقودها أمانة 
التحاد الدولي لحفظ الطبيعة التابع لباألنواع  المعني العالمي لبرنامجويجمع موظفو ا. القائمة الحمراء

النتائج  عن نشرون مسؤولحفظونها، وهم تها ويمن صحالبيانات ويتحققون والموارد الطبيعية 
  اإلبالغ عنها. و
   

ما عن طريق حلقات عمل مفتوحة أو إ نواع المهددة باالنقراضلأل تقييمات القائمة الحمراءوتجري 
هيئة القائمة الحمراء المناسبة (فرد تقييمات وتراجع العلى شبكة اإلنترنت.  ةمفتوحنتديات نقاش مفي 

من أو مجموعات محددة تقييمات ألنواع لمراجعة ال األنواع ببقاء المعنية للجنةا اعينهتأو منظمة تعينه 
مجموعة العمل وتعمل واالتساق في تفسير المعلومات وتطبيق المعايير. الُمعايرة ضمان لنواع) األ

ات المجموعألنواع والمتسق لتصنيف اللضمان  الحمراءقائمة الحدة ولقائمة الحمراء والتابعة لالتقنية 
العملية وتقدم حلوالً للصعوبات اللتماسات للمعايير وا الفرعية اللجنةتراقب والتقييمات. وأخيراً، 

  تقييمات القائمة الحمراء.حول والنزاعات 
   

واإلقليمي على المستويات العالمي  نواع المهددة باالنقراضلأل القائمة الحمراءويمكن تطبيق 
انقراض األنواع على نطاق لمخاطر تقييمات متكررة لعالمية على وتستند القوائم الحمراء اوالوطني. 

لألنواع على مستويات مكانية أصغر، ليس تبيان الوجهات لتفصيلها في حين أنه يمكن وعالمي. 
تبين قوائم حمراء الوطنية أو اإلقليمية إلنتاج القوائم الحمراء ال يمكن تجميع فالعكس صحيحاً. 

على الصعيد العالمي، وال العالمي ينبغي تقييمه نقراض االخطر صنيف ذلك ألن تو ،عالميةوجهات 
يمكن تجميع البيانات من  ه(رغم أنالمتعددة على النطاق الوطني تقييمات المن مباشرة  هيمكن تحديد

  هذه التقييمات إلدراجها في التقييم العالمي).
   

التحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد ن االصادرة ع نواع المهددة باالنقراضلأل القائمة الحمراءتنشر 
ً توجيهية  الطبيعية أو  ى اإلقليميعلى المستوفئات ومعايير القائمة الحمراء بشأن تطبيق خطوطا

التحاد اإقليم أو بلد معين على األقل مرتين باستخدام نهج ضمن جميع األنواع ما قّيمت إذا والوطني. 
  من البيانات الوطنية. ء القائمة الحمراساب تحا، يمكن  الدولي

   



ألي تنشر قوائم حمراء عادة وسنوياً.  نواع المهددة باالنقراضلأليتم تحديث القائمة الحمراء و
القائمة الحمراء التي جرى نب افي تلك السنة إلى جأعيد تقييمها بشكل شامل مجموعات أنواع 

األنواع خدمة معلومات الحمراء (القائمة في قاعدة بيانات المدارة نة والمخزّ وتتاح البيانات . تحديثها
ً ) التحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةالتابعة ل لالستخدام غير التجاري من خالل مجانا

  .نواع المهددة باالنقراضلألقائمة الحمراء الموقع 
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لهدف والغايةا  

 

   البيئة أسباب بقاء : ضمان توفر7الهدف 

 نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة تخفيضج: –7الغاية 
  2015إلى النصف بحلول عام  والصرف الصحي

  

  التعريف وطريقة االحتساب

  

  التعريف

ذين السكان النسبة  هيلشرب لمياه ا نمصدر محسّ نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على 
  لمياه الشرب  محّسنةالمدادات اإل الحصول على أي نوع منيتمكنون من 

  

  يعبر عن هذا المؤشر كنسبة مئوية.



  

  المفاهيم 

ً طبيعة بنائه، محمييكون، بحكم  مرفق مياه الشربلن محسّ ر المصدال  ،من التلوث الخارجي ا
ً و مياه إلى إمدادات ال: أنابيب مياه الشربل نةالمحسّ  مصادرالمن التلوث بالبراز. وتشمل خصوصا

؛ يةنبوباأل البئر بئر/، والحنفية العامة / األنبوب الرأسي العام، والفناءالاألرض أو قطعة المسكن أو 
وال عبأة في زجاجات. مُ المياه الو ة،عجمّ المُ مياه األمطار و ،محميوالنبع ال والبئر المحفور المحمي،

عندما يكون للمياه إال نة مصادر محسّ يحصلون على عبأة في زجاجات لمياه المُ ا يمستخدمأن عتبر ي
اآلبار غير  مياه الشربالمحّسنة لمصادر الوي من نوع محّسن آخر. وال تشمل لديهم مصدر ثان

والمياه المزودة  صغيرةبراميل  /تحمل صهاريج المحمية والينابيع غير المحمية والمياه من عربات 
 يةسطحو المياه ال) محّسن مصدر ثانيكن هناك  معبأة في زجاجات (إذا لمالمياه وال شاحنة ةناقلمن 

  السدود أو قنوات الري. وأالبحيرات  وأو الجداول أ مأخوذة مباشرة من األنهار أو البركال

  

النظافة الصحية الطعام و وإعدادالشرب غراض ألمستخدمة على أنها تلك ال مياه الشربتعرف و
  .سيةاألسا

  

  طريقة االحتساب

لمناطق الحضرية والريفية على السواء بقسمة عدد األشخاص الذين لكل من اسب المؤشر تحيُ 
ً نمحسّ  اً مصدرمون ستخدي الناتج  ضربُي سكان المناطق الحضرية أو الريفية وإجمالي مياه على لل ا

  .100بـ 

  

  األساس المنطقي والتفسير

  

للشرب. مأمونة مياه حصول على لقياس إمكانية العيار وسيط ممياه الشرب محّسن لاستخدام مصدر 
مصادر المن أكثر نة محمية من الملوثات الخارجية صادر مياه الشرب المحسّ واألرجح أن تكون م

 حصول علىزيادة فرص الوتُسهم . ئهاوبنا هاتصميم بفعلأو غير المحّسنة، إما عن طريق التدخل 
 دوال يُحدّ  اإلصابة بالعديد من األمراض في البلدان النامية. شرب في خفضالمياه محّسنة لمصادر 

معينة إلى  د مسافةحدّ يُ  للفرد الواحد في اليوم الواحد، والالمتوفرة مياه للأدنى  أهذا المؤشر حد
  .باألمتارلجمع المياه أو المسافة الفعلية مطلوب وقت المعبراً عنها بالمصدر ال



  

  مصادر البيانات وجمعها

  

جمع عادة معلومات حول المياه تالتي ى الوطني وعلى المستممثلة الاألسر المعيشية مسوح  وتشمل
والمسوح  صحيةالالديمغرافية المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات والمسوح والصرف الصحي 

مشروع و المؤشرات األساسية للرفاه اتاستبيانو قياس مستوى المعيشةومسوح الصحية العالمية 
مياه بالحصول على المتعلقة الردود وفئات لمسوح أسئلة اوتتسق . لعربية للصحة األسريةالدول ا

ً الشرب  صحية. الالديمغرافية المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات والمسوح بين  كامالً اتساقا
في أدوات المسح األخرى ويمكن االطالع عليها  هااألسئلة الموحدة نفسإلدراج ويجري الترويج 

  .www.wssinfo.orgالموقع  على

  

 المرافقعدد ونوع على أساس عامة بسجالت مياه الوشركات مرافق الالمختصة الوزارات تحتفظ و
هذه السجالت تشّكل في بعض األحيان، و. زلاالمنإلى التوصيالت باألنابيب التي شيدت أو عدد 

مسح أو البيانات بأحدث قترن تأو  يةً حصرتكون  اً حيانوأالوطنية، ية مدى التغطأساس تقديرات 
مجاميع زّود على مالالمستندة إلى تلك تستند البيانات اإلدارية أو من األحيان، كثير في تعداد. وال

فق. امرأنواع العدد محدد من المستخدمين لكل نوع من ب ًة التي شيدت مضروب تراكمية للمرافق
منظمات ها دعمتالتي شيدت في إطار برامج  المرافق ةكثيرفي أحيان ت اإلدارية البياناثني وتست

ال إلى ذلك،  ضافةإلفرادى أسر معيشية دون دعم خارجي. وبا هاشيدتالمرافق التي أو غير حكومية 
مزّود إال تستخدم البيانات المستندة إلى وال . تهاحالساءت التقارير التراكمية المرافق التي تشمل 

سكاني تتعلق بالحصول أية بيانات مسح أو تعداد ال تتوفر عندما  للبلدان في المناطق الناميةسبة بالن
  هذه المصادر. استخدامبأو  مصادر مياه الشربعلى 

  

الذين  السكانفعالً يستخدمها التي  مرافقللتقديراً  ومسوح العينة السكان تعداداتتزود المقابل، بو
سيئة في حالة التي باستثناء  مختلفة جهات فاعلةها ذلك تلك التي شيدتبما في وقت القياس،  قوبلوا

أكثر السكان لهذه األسباب، تعتبر البيانات من المسوح وتعدادات والستخدام. صالحة لولم تعد 
  وموضوعية من السجالت اإلدارية. يةموثوق

  

ا هو مطلوب لمؤشرات كم ،‘‘غير محّسنة’’أو ‘‘ نةحسّ م’’إلى فئتين تصنيف خدمة مياه الشرب ول
تستخدم المسوح الديموغرافية و. المرفقالبيانات حسب نوع ينبغي جمع األهداف اإلنمائية لأللفية، 

مصادر لالمؤشرات تصنيف األهداف اإلنمائية لأللفية لمتعددة الالمسوح العنقودية ووالصحية 



عينة بالمسوح الأدوات وتشجع . كتصنيفاتها القياسية للردودمياه الشرب المحّسنة وغير المحّسنة ل
أو على األقل ضمان التوافق بين مؤشرات مشابه لى استخدام تصنيف خرى عاأل السكاني تعدادالو

 والتفصيل غير الكافي لفئات الخدماتدوات. األتصنيفات الردود في هذه واألهداف اإلنمائية لأللفية 
   ستخدام هذا المؤشر.التقدم باتقييم فيما يتعلق بالمشكلة األكثر شيوعاً هو 

  

برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف صّنف ، 2008ابتداء من عام 
  :ثالث فئاتإلى إمدادات المياه والمرافق الصحية 

 )الفناءرض أو قطعة األالمسكن أو إلى (في المواقع  مياهإمدادات أنابيب  -
 مياه الشربمحّسنة أخرى لمصادر  -
 هلميامحّسنة ل غيرمصادر  -

  

، فصل تقدير برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 2012في عام و
  لمياه.غير المحّسنة لمصادر الن ع ‘‘المياه السطحية’’إلمدادات المياه والمرافق الصحية 

  

، مةت قّي معلوماب مديري البرامج وصانعي السياسات ثالثال استخدام هذه الفئاتوتزود وجهات 
ً كاف مستوىً المسوح تضمن تعندما الوجهات إال تحليل ال يمكن لكن و من التصنيف التفصيلي  يا

  ألنواع الخدمات.

  

المياه وبما أن لمياه المعبأة في زجاجات كمصدر رئيسي لمياه الشرب. لويتزايد استخدام الناس 
ح الديموغرافية الصحية تتضمن المسوفقط، للشرب إلى حد كبير تستخدم المعبأة في زجاجات 

ً إضافي سؤاالً والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات  ستخدم لألغراض المثانوي المصدر اللتحديد  ا
أن واقع تسجيل مثل هذه المعلومات إغفال خفي يقد و. األيدي المنزلية األخرى مثل الطبخ أو غسل

شجع يكذلك. ولمياه الشرب  نابيبإمدادات ألمياه المعبأة في زجاجات االعديد من مستخدمي لدى 
برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات المياه والمرافق الصحية 

ويمكن االطالع إضافي. مشابه سؤال األخرى على تضمين  السكاني تعدادالوالمسوح بالعينة أدوات 
   :على ئلةسات من األعينعلى 
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  تفصيل البيانات



بسبب االختالفات الوطنية في ول. انفصعلى ا ينبغي رصد المؤشر للمناطق الحضرية والريفية
جميع واحد على الحضرية عن المناطق الريفية، ال ينطبق تعريف  الخصائص التي تميز المناطق

  البلدان.

  

 السكان تعداداتوتتيح ممكن أيضا.  اقتصادي-واجتماعي جغرافيفصيل البيانات على أساس تو
الممثلة عينة مسوح الحجم العينة وتصميم ل وتبعاً الجغرافي أو اإلداري. فصيل أعلى من الت مستوىً 
حسب ، أو في حاالت استثنائية، إيراد تفصيالت حسب المناطق ي، يمكن أيضاً الوطنمستوى على ال

أو لثروة معظم مسوح العينة التفصيل حسب الشرائح الخمسية لتعدادات السكان وتيح توالمقاطعات. 
  عرقية.الالمجموعة أو رب األسرة المعيشية جنس نوع  وأمستوى التعليم 

  

  ات يدومالحظات ومحد

  

رتفاع الوتها نوعية مياه الشرب وسالمعن على الصعيد الوطني ممثلة د بيانات لعدم وجو نظراً 
فريق والصعوبات التقنية التي تكتنف ذلك، يؤيد  تكاليف جمع مثل هذه المعلومات على نطاق واسع

محّسن مصدر مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية استخدام بالخبراء المشترك بين الوكاالت المعني 
  . مأمونة مياه شربحصول على للكمعيار بديل  ربمياه الشل

  

في غير نة الحصول على المياه من مصادر محسّ في الوقت المستغرق البديل ال يعكس المؤشر و
ألسباب تتعلق بعدم وجود فهم مشترك حصول على المياه بشكل مستدام الحالياً  ال يقاسكما . الموقع

  .بطريقة موثوقةوكيفية قياسه مستدام حصول على المياه بشكل لما يشكل ال

  

  وتشمل المؤشرات البديلة التي يمكن النظر فيها:

  

ً نسبة األسر المعيشية التي تستخدم مصدر -  لمياه الشرب؛ اً محّسنا
منقولة المياه عمومي للنظام توزيع بمنزلية توصيالت نسبة األسر المعيشية التي لديها  -

 بأنابيب؛
  .منقولة بأنابيبالمياه عمومي للنظام توزيع بمنزلية توصيالت لديهم نسبه السكان الذين  -

 



 قضايا المساواة بين الجنسين

 

هذه و ،أنشطة المياه والصرف الصحيما يتعلق بالنساء والرجال أدوار مختلفة فيكل من  ىلد ،عادة
ً ضااالختالفات و ات مستخدمالنساء هن  ،في معظم األحيانففي المناطق الريفية. حة خصوصا

كذلك األرجح أن النظافة المنزلية في األسر الريفية. القائمات على المياه وات ومديرومزودات 
يفشل عندما ومن الرجال والفتيان. أكثر تحمل النساء والفتيات عبء نقل المياه من مصادر بعيدة ت

 للحصولأبعد ، إذ يتوجب عليهن االنتقال عموما األكثر تضرراهن ، فإن النساء ياهالمتزويد نظام 
وفي المرافق الصحية. من المياه و ةألسرالمياه أو استخدام وسائل أخرى لتوفير احتياجات على ا

ن مالمعلومات ع صحيةالالديمغرافية ، تجمع المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات والمسوح عادةال
 15ل من حسب الجنس والفئة العمرية (أقمفصلة ألسرة، ها الستخدام ايذهب إلى مصدر المياه لجمع

  .ما فوق)ف عاما 15و  عاما

  

بيانات للرصد العالمي واإلقليميال  

 

 برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات المياه والمرافق الصحية
وتقوم لشرب والمرافق الصحية. لمياه ااإلنمائي لأللفية لغاية الهدف ف بالرصد الدولي كّل مُ 

مشاورات من خالل جولة السكاني  جمع بيانات المسح والتعدادبمة الصحة العالمية اليونيسيف ومنظ
إجراء ومن خالل عمليات بحث على اإلنترنت، ولمكاتب القطرية لليونيسيف، سنوية تقوم بها ا

لشبكة اوعمليات البحث في مستودعات وثائق  اتصاالت مباشرة مع مكاتب اإلحصاءات الوطنية،
المسوح يتم الحصول على بيانات وسر المعيشية وغيرها من المؤسسات. األمسوح الدولية ل

  مباشرة. هامنالمؤشرات المسوح العنقودية المتعددة والديموغرافية والصحية 

  

ً وتعدادات سكانية تشمل مصادر البيانات األولية للرصد الدولي و مستوى ممثلة على المسوحا
ك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات برنامج الرصد المشترعندما يتلقى و .الوطني

ً  المياه والمرافق الصحية ً أو تعداداً سكانيا م صحة البيانات استناداً إلى معايير قيّ ت، اً جديدمسحا
تصميم االستبيان و المنّفذة مؤسسةوالحجم العينة المالئم و موضوعية، بما في ذلك التمثيل الوطني

وال تدرج بيانات  .نوع مصدر مياه الشربحسب الحضر والريف وبين  البيانات ماتفصيل وكفاية 
  إال إذا استوفت هذه المعايير.برنامج الرصد المشترك بيانات جديدة في المسح ال

  



تعريف ما يختلف أو عندزمن البمرور تحسين إمكانية المقارنة لل البيانات وفي بعض الحاالت تعدّ 
بإجراء تعريف فئة معينة ما ال يسمح عندوة عن التعريف الدولي. نستخدام مياه الشرب المحسّ الالبلد 

تتوفر  مإذا لوذلك البلد. لأخرى مسوح ستخدم معلومات إضافية من تأم ال،  ةنحسّ متقييم ما إذا كانت 
برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات ، يعتبر معلومات إضافية
يستخدم بئراً أو نبعاً ‘‘ نبع’’أو  ‘‘بئر’’لـ  مثالً المستخدمين فقط  نصفأن  الصحيةالمياه والمرافق 

ً محمي رسم بيانات تغطية المسح وبعد ذلك تمحمي. يستخدم بئراً أو نبعاً غير  اآلخر نصفأن الوا
حتى الوقت  1990من عام زمن يمتد والتعداد السكاني للمناطق الحضرية والريفية على مقياس 

تقدير التغطية دنيا لطريقة المربعات الوجهة خطي بنقاط البيانات هذه خط عبر رسم وي. الحاضر
  حدث تقدير.أوسنة  1990خط األساس سنة الحضرية والريفية ل

  

بعدد حة استخدام متوسطات مرجّ بالتقديرات اإلقليمية والعالمية من التقديرات الوطنية وتجمل 
المائة على األقل من مجموع في  50البيانات المتاحة غطت إذا  هذه التقديرات إالقّدم تال لسكان. وا

التقديرات  شعبة السكان في األمم المتحدةوتوفر الصلة.  يالسكان في التجمع اإلقليمي أو العالمي ذ
عنها  ياناتالتي ال تتوفر بالبلدان تُرّجح  ،غرض التجميع اإلقليميولكل سنتين. مرة السكانية 

على المستوى اإلقليمي الذين يحصلون أو ال يحصلون على سكان عدد اللتحديد المتوسط اإلقليمي ب
  .مصادر محّسنة للمياه



 

  النسبة المئوية للسكان القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية السليمة: 9.7المؤشر 

  

  الهدف والغاية

  ضمان توفر أسباب بقاء البيئة :7الهدف 

الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة ج: تخفيض نسبة األشخاص –7الغاية 
  2015والصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 

  

  التعريف وطريقة االحتساب

  

  التعريف

ً مرفق من السكان الذين يستخدمونالمئوية النسبة على أنه المؤشر هذا ف عرّ ي صرف محّسناً لل ا
  صحيال

  

  عن هذا المؤشر كنسبة مئوية.يعبر 

  

  المفاهيم

اإلنسان عن فضالت بطريقة صحية مرفق يفصل على أنه  صحيالصرف المحّسن لل مرفقالف رّ عي
التي مراحيض النة إلنسان والحيوان والحشرات. وتشمل مرافق الصرف الصحي المحسّ التماس با
صرف صحي؛  حفرةان أو أو خزّ بالوعة متصلة بالمراحيض الأو  سكب الماء دفق/تنظف ب

تغطي مادة  ةأيمن بالطة أو منصة المغطاة ب الحفر مراحيضو؛ ة المهواةالحفر المحّسن مراحيضو
 ً مرافق ال غير المحّسنةالمرافق . وتشمل السمادية مراحيضال؛ وفتحة اإلسقاط، باستثناء الحفرة تماما
ف تصرّ و سكب الماء دفق/التي تنظف بمراحيض وال؛ المحّسن ذلك النوعغير مشتركة العامة أو ال

؛ بالطة حفر دون المراحيض وري مفتوحة أو خندق أو أي مكان آخر؛ مباشرة في مجا
الكتل أو الحقل أو في العراء في األدغال معلقة؛ وممارسة التغوط المراحيض وال؛ بدلو مراحيضوال

  .لمائيةا



  

برنامج لالموقع اإللكتروني  علىلة لهذه المرافق فصّ ميمكن االطالع على التعاريف واألوصاف الو
  .شترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات المياه والمرافق الصحيةالرصد الم
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  طريقة االحتساب

  

مناطق الحضرية والريفية على السواء بقسمة عدد األشخاص الذين من ال لكسب هذا المؤشر لتيح
سكان المناطق الحضرية أو الريفية على إجمالي ف الصحي لصرمحّسنة ليستخدمون مرافق 

  .100الناتج بـ ضرب وي

  

  التفسيرالمنطقي واألساس 

  

 المرتبطنة للصرف الصحي يقلل من االعتالل تشير الدراسات إلى أن استخدام مرافق محسّ 
التدريب  ف تعزيز النظافة الصحية، مثليضأإذا واألطفال الصغار بأكثر من الثلث. بين باإلسهال 

أكثر. وتساعد المرافق خفض االعتالل حتى أن يُ يمكن فإن ذلك ، ةصحيحبطريقة اليدين على غسل 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان التي في اإلسراع أيضاً على لصرف الصحي المحّسنة ل

 ً ً  يكون فيها سوء الصرف الصحي سببا وتغفل المرض.  ضائعة بسببوالدراسة اللعمل أليام ا رئيسيا
   االلتحاق بالمدارس بسبب عدم وجود مراحيض نظيفة وآمنة. –ــ خاصة في فترة البلوغ  الفتيات

  

ً  –ماليين الناس يتغوط  حقول أو في دالء أو  وأفي أكياس ــ  الفقراء في البلدان الناميةخصوصا
رف الصحي، ما لصمحّسنة لمرافق حصول على على جانبي الطريق ألنهم يفتقرون إلى الحفر 

لسكان المناطق هامة المرافق الصحية الكافية . ومخاطر صحية خطيرةلهم ولآلخرين بتسبب ي
ممارسات سوء الصرف الصحي، الناجمة عن مخاطر السواء، لكن حد الحضرية والريفية على 

صعب يحيث في تخوم المدن المأهولة بالسكان واألحياء الفقيرة  في العراء، أكبر التغوطوخصوصاً 
  .تجنب التماس مع الفضالت

  



  وجمعها مصادر البيانات

  

بشكل روتيني على لمرافق الصرف الصحي بيانات استخدام السكان  تجمع ،منذ أواخر التسعينات
التي  والمسوحالسكان باستخدام تعدادات  اً بلد 150الوطني ودون الوطني في أكثر من ين المستوي

مسوح تجري وبدعم من وكاالت التنمية الدولية. من األحيان في كثير ، وأجرتها الحكومات الوطنية
سنوات في معظم البلدان النامية، في حين  5–3األسر المعيشية على المستوى الوطني عموما كل 

 ً   سنوات. 10كل  تجري تعدادات السكان عموما

  

حول المياه جمع عادة معلومات تالتي ى الوطني وعلى المستممثلة الاألسر المعيشية وتشمل مسوح 
، والمسوح صحيةالالديمغرافية المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات، والمسوح والصرف الصحي 
مشروع و ،المؤشرات األساسية للرفاه اتاستبيانو ،لقياس مستوى المعيشةومسوح الصحية العالمية، 

حصول على صرف بالالمتعلقة ردود وفئات اللمسوح أسئلة اتتسق . الدول العربية للصحة األسرية
 ً الديمغرافية المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات والمسوح بين  كامالً صحي أساسي اتساقا

في أدوات المسح األخرى ويمكن  هانفس األسئلة الموحدة نفسإلدراج صحية. ويجري الترويج ال
  .rgwww.wssinfo.oاالطالع عليها على الموقع 

  

 المرافقعدد ونوع على أساس عامة بسجالت مياه الوشركات مرافق الالمختصة الوزارات تحتفظ 
من كثير في و .مثل هذه البيانات في المناطق النامية عرضه للخطأيكون استخدام و التي شيدت.

التي  افقمجاميع تراكمية للمرزود على مالالمستندة إلى تلك تستند البيانات اإلدارية أو األحيان 
البيانات اإلدارية ثني فق. وتستامرأنواع العدد محدد من المستخدمين لكل نوع من ب ًة شيدت مضروب

المرافق التي أو غير حكومية منظمات ها دعمتالتي شيدت في إطار برامج  المرافق ةكثيرفي أحيان 
رير التراكمية التقاال تشمل إلى ذلك،  ضافةإلفرادى أسر معيشية دون دعم خارجي. وبا هاشيدت

للبلدان في المناطق مزّود إال بالنسبة تستخدم البيانات المستندة إلى وال . تهاحالساءت المرافق التي 
  سكاني.أية بيانات مسح أو تعداد ال تتوفر عندما  النامية

  

ن الذي السكانفعالً يستخدمها التي  مرافقللتقديراً  ومسوح العينة السكان تعداداتتزود المقابل، بو
سيئة في حالة التي باستثناء  مختلفة جهات فاعلةها بما في ذلك تلك التي شيدتوقت القياس،  قوبلوا

أكثر السكان لهذه األسباب، تعتبر البيانات من المسوح وتعدادات والستخدام. صالحة لولم تعد 
  وموضوعية من السجالت اإلدارية. يةموثوق

  



كما هو مطلوب  ،‘‘غير محّسنة’’أو ‘‘ نةحسم’’إلى فئتين الصرف الصحي تصنيف خدمة ول
تستخدم المسوح و. المرفقالبيانات حسب نوع ينبغي جمع لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، 

المؤشرات تصنيف األهداف اإلنمائية لأللفية متعددة الالمسوح العنقودية والديموغرافية والصحية 
(أنظر  كتصنيفاتها القياسية للردودمياه الشرب المحّسنة وغير المحّسنة لمصادر لل

تعدادات مسوح والأدوات وتشجع . أعاله بالنسبة للفئات المفّصلة)‘‘ المفاهيم’’و‘‘ التعريف’’قسمي 
والتفصيل غير  تصنيف متسق معه.أو على األقل نفسه تصنيف اللى استخدام خرى عاألعينة ال

   التقدم باستخدام هذا المؤشر.تقييم يتعلق بفيما المشكلة األكثر شيوعاً هو  الكافي لفئات الخدمات

  

برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف صّنف ، 2008ابتداء من عام 
  :فئاتإلى أربع  المرافق الصحية

 مرافق محّسنة للصرف الصحي؛  -
 مرافق محّسنة للصرف الصحي مشتركة؛  -
 ؛محّسنة للصرف الصحيغير مرافق  -
 العراء.التغوط في  -
  

، مةمعلومات قّي باألربع مديري البرامج وصانعي السياسات  استخدام هذه الفئاتوتزود وجهات 
ً كاف مستوىً المسوح تضمن تعندما الوجهات إال تحليل ال يمكن لكن و من التصنيف التفصيلي  يا

  ألنواع الخدمات.

  

مشتركة بين أسرتين أو أكثر.  عامة أوة لكنها مقبولتلك التي تكون المرافق المحّسنة ى من تستثنو
معلومات عن عدد شرات المتعددة المؤالمسوح الديموغرافية الصحية والمسوح العنقودية جمع تو

على أساس مثل هذه المعلومات، يمكن تقدير النسبة والعائالت التي تستخدم المرفق الصحي نفسه. 
المسوح مّيزت  2009عام  منذ. ونوع مقبولاإلجمالية للسكان الذين يستخدمون مرفقاً من 

بين استخدام المرافق العمومية  شراتمؤمتعددة الالالديموغرافية الصحية والمسوح العنقودية 
أسئلة إضافة السكاني األخرى على تعدادات الوالمسوح بالعينة  شجع أدواتوالمرافق المشتركة. وت

   :ويمكن االطالع على أسئلة العينة على. مشابهة

http://www.childinfo.org/files/MICS4_Household_Questionnaire_v3.0.doc  

  

  تفصيل البيانات

  



بسبب االختالفات الوطنية في ول. انفصعلى ا ينبغي رصد المؤشر للمناطق الحضرية والريفية
جميع واحد على ز المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، ال ينطبق تعريف الخصائص التي تمي

  البلدان.

  

 السكان تعداداتوتتيح ممكن أيضا.  اقتصادي-واجتماعي جغرافيفصيل البيانات على أساس تو
الممثلة عينة مسوح الحجم العينة وتصميم ل وتبعاً الجغرافي أو اإلداري. فصيل أعلى من الت مستوىً 
حسب ، أو في حاالت استثنائية، إيراد تفصيالت حسب المناطق الوطني، يمكن أيضاً توى مسعلى ال

أو لثروة معظم مسوح العينة التفصيل حسب الشرائح الخمسية لتعدادات السكان وتيح توالمقاطعات. 
  عرقية.الالمجموعة أو رب األسرة المعيشية جنس نوع  وأمستوى التعليم 

  

  مالحظات ومحدوديات

  

خدمات م الحصول على ال يمكنهالذين تخفيض نسبة السكان إلى ألهداف اإلنمائية لأللفية تدعو ا
الشامل للجميع والمدعوم على نطاق واسع للحصول تعريف والصرف صحي أساسية إلى النصف. 

 24عن عريض إلى حد أنه يتضمن ما ال يقل  مرافق صرف صحي أساسيةالمستدام على خدمات 
استخدام ’’ومن هنا اعتمد . امستدامائها جميعها ليعتبر الحصول على الخدمات معياراً ينبغي استيف

مرافق  علىالمستدام حصول معقول وقابل للقياس للمعيار بديل ك‘‘ صرف الصحيمحّسن للمرفق 
  ساسية.األصحي الصرف ال

  

يق يعو. مالئمنحو ات على تعريف فئات الخدمن عالسكانية ما تعجز المسوح والتعدادات  كثيراً و
على المسوح الجهود الدولية لمقارنة نتائج المسوح في ات خدمالأو عريف فئات الردود تالفشل في 

  البلدان. بينمر الزمن و

  

برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات المياه إن تقديرات 
فئة غير أن . اتألغراض السياسص بشكل خامة قّي في العراء معدالت التغوط ل والمرافق الصحية

للحصول على ’’  تعريف الوطنيالإلى غيرها من المرافق التي ال تفي بع تجمالتغوط في العراء 
  .‘‘ىخرأ’’على أنها فئة واحدة، تحت ‘‘ صحيالصرف خدمات ال

  



  قضايا المساواة بين الجنسين

  

ن عفي كثير من المجتمعات  ندعتريات يوالفتنساء من الدراسات واألدلة القولية أن العدد وجد 
ً من التحرش.  مساكنهنعن ة جداً بعيدالالعامة أو الصحية مرافق الاستخدام  في بعض وخوفا
الرجال. وباإلضافة إلى التي يستخدمها استخدام المرافق الصحية نفسها للنساء بال يسمح  ،الثقافات

في العراء التغوط فالرجال. ما على لنساء أكثر مالصحية على امرافق الذلك، قد تؤثر بعض أنواع 
ً للتعامل مع الاالفتقار إلى مرافق خاصة فقط مثل يال  ، في حالة بول والبراز، ولكن يعني أيضا

اعتماداً على ونظافة الحيض. المناسبة للتعامل مع مرافق إلى الالخصوصية واالفتقار إلى المرأة، 
تعكس قد  ،أعضاء األسرة المعيشيةعادة  الذي يستخدمهالمرحاض سؤال المسح عن نوع جيب من ي

كذلك فإن  اً معيناً.مرفق هافي األوقات جميعأعضاء األسرة جميعاً واستخدام اإلجابة أو ال تعكس 
ً المسوح الراهنة أدوات  لحصول على معلومات تيح لمن يجرون المسح اال تا فإنها لذومحددة زمنيا
إال المسوح  أن توفر مثل هذه المعلومات يمكن والض. يحاحول استخدام المربنوع الجنس محددة 

  الصرف الصحي.الخاصة ب

  

  بيانات للرصد العالمي واإلقليميال

  

 برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات المياه والمرافق الصحية
   شرب والمرافق الصحية.لالمتعلقة بمياه ااإلنمائي لأللفية لغاية الهدف ف بالرصد الدولي كّل مُ 

  

ً وتعدادات سكانية تشمل مصادر البيانات األولية للرصد الدولي و مستوى ممثلة على المسوحا
برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات عندما يتلقى و .الوطني

ً  المياه والمرافق الصحية ً أو تعداداً سكانيا حة البيانات استناداً إلى معايير م صقيّ ت، اً جديدمسحا
تصميم االستبيان و المنّفذة مؤسسةوالحجم العينة المالئم و موضوعية، بما في ذلك التمثيل الوطني

وال تدرج بيانات  .نوع مصدر مياه الشربحسب الحضر والريف والبيانات ما بين تفصيل وكفاية 
  ذا استوفت هذه المعايير.إال إبرنامج الرصد المشترك بيانات جديدة في المسح ال

  

تستند تقديرات التغطية على بيانات من مسوح األسر المعيشية والتعدادات السكانية الممثلة على 
أو زمن البمرور تحسين إمكانية المقارنة لل البيانات وفي بعض الحاالت تعدّ المستوى الوطني. 

ما ال يكون عندو بالتعريف الدولي. ما ال تمكن مقارنة سجالت المسح / التعداد السكاني بسهولةعند



 ستخدم معلومات منتأم ال،  ةنحسّ معينة مما إذا كانت فئة دقيقاً بشكل كاٍف يتيح تحديد تعريف فئة 
، يُعتبر أن نصف تتوفر معلومات إضافية مإذا لو. لتفسير الفئة المعنية ذلك البلدلأخرى مسوح 

 ً ً محسنا ً محّسناً. خراآل نصفأن الوالمستخدمين يستخدم مرفقا من بيانات الرسم ت ال يستخدم مرفقا
وبعد حتى الوقت الحاضر.  1990من عام اييس زمنية على مق متوفر لكل بلدتعداد سكاني / مسح 
زمن يمتد رسم بيانات تغطية المسح والتعداد السكاني للمناطق الحضرية والريفية على مقياس ذلك ت

طريقة وجهة خطي بنقاط البيانات هذه خط عبر رسم ويحتى الوقت الحاضر.  1990من عام 
  حدث تقدير.أوسنة  1990خط األساس سنة تقدير التغطية الحضرية والريفية لدنيا لالمربعات ال

  

بعدد استخدام متوسطات مرجحة بالتقديرات اإلقليمية والعالمية من التقديرات الوطنية وتجمل 
لمائة على األقل من مجموع في ا 50البيانات المتاحة غطت هذه التقديرات إال إذا قّدم تال لسكان. وا

التقديرات  شعبة السكان في األمم المتحدةوتوفر الصلة.  يالسكان في التجمع اإلقليمي أو العالمي ذ
عنها  ياناتالتي ال تتوفر بالبلدان تُرّجح  ،غرض التجميع اإلقليميولكل سنتين. مرة السكانية 

على المستوى اإلقليمي الذين يحصلون أو ال يحصلون على سكان د العدالمتوسط اإلقليمي لتحديد ب
  .مرافق محّسنة للصرف الصحي

  



 

 : نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقيرة 10.7

  

  الهدف والغاية 

  

  : ضمان توفر أسباب بقاء البيئة7الهدف 

مليون نسمة على  100، تحسن ملموس في حياة 2020د: أن يكون قد تحقق، بحلول عام –7الغاية 
  األقل من سكان األحياء الفقيرة

  

  التعريف وطريقة االحتساب 

  

  التعريف

أسر الذين يعيشون في  سكان الحضرنسبة سكان الحضر الذين يعيشون في األحياء الفقيرة هي نسبة 
تفتقر إلى خدمة أو أكثر من الخدمات األساسية التالية: مياه محّسنة أو مرافق محّسنة  معيشية

  للصرف الصحي أو سكن متين أو مساحة معيشية كافية أو ضمان الحيازة.

  

  يعبّر عن هذا المؤشر كنسبة مئوية

  

  المفاهيم

 ةواحدعلى أنها مجموعة أفراد يعيشون تحت سقف واحد تفتقر إلى  األسرة المعيشية الفقيرةتعّرف 
محّسنة لمياه الشرب؛ الحصول من الخدمات األساسية التالية: إمكانية الحصول على مصادر  أو أكثر

  ن؛ مساحة معيشة كافية؛ ضمان الحيازة.يعلى مرافق محّسنة للصرف الصحي؛ سكن مت

  

ولكن نظراً إلى أن المعلومات بشأن ضمان الحيازة ليست متوفرة لمعظم البلدان، تستخدم المؤشرات 
  األربعة األولى فقط لتعريف األسرة المعيشية الفقيرة.



  

ً من التلوث الخارجي،  لمياه الشرب نالمصدر المحسّ  مرفق يكون، بحكم طبيعة بنائه، محميا
ً من التلوث بالبراز. وتشمل  : أنابيب إمدادات المياه إلى نة لمياه الشربالمصادر المحسّ وخصوصا

المسكن أو قطعة األرض أو الفناء، والحنفية العامة / األنبوب الرأسي العام، والبئر/ البئر األنبوبية؛ 
لبئر المحفور المحمي، والنبع المحمي، ومياه األمطار المجمعة، والمياه المعبأة في زجاجات. وال وا

يعتبر أن مستخدمي المياه المعبأة في زجاجات يحصلون على مصادر محّسنة للمياه إال عندما يكون 
ر غير اآلبا المصادر المحّسنة لمياه الشربلديهم مصدر ثانوي من نوع محّسن آخر. وال تشمل 

المحمية والينابيع غير المحمية والمياه من عربات تحمل صهاريج / براميل صغيرة والمياه المزودة 
من ناقلة شاحنة والمياه المعبأة في زجاجات (إذا لم يكن هناك مصدر ثان محّسن) و المياه السطحية 

  أو قنوات الري.المأخوذة مباشرة من األنهار أو البرك أو الجداول أو البحيرات أو السدود 

  

على أنه مرفق يفصل بطريقة صحية فضالت اإلنسان عن  المرفق المحّسن للصرف الصحييعّرف 
التماس باإلنسان والحيوان والحشرات. وتشمل مرافق الصرف الصحي المحّسنة المراحيض التي 
تنظف بدفق/ سكب الماء أو المراحيض المتصلة ببالوعة أو خزان أو حفرة صرف صحي؛ 

حيض الحفر المحّسنة المهواة؛ ومراحيض الحفر المغطاة ببالطة أو منصة من أية مادة تغطي ومرا
الحفرة تماماً، باستثناء فتحة اإلسقاط؛ والمراحيض السمادية. وتشمل المرافق غير المحّسنة المرافق 

ّرف العامة أو المشتركة غير ذلك النوع المحّسن؛ والمراحيض التي تنظف بدفق/ سكب الماء وتص
مباشرة في مجاري مفتوحة أو خندق أو أي مكان آخر؛ ومراحيض الحفر دون بالطة؛ والمراحيض 

  معلقة؛ وممارسة التغوط في العراء في األدغال أو الحقل أو الكتل المائية.البدلو؛ والمراحيض 

  

افية بشكل إذا بني على موقع غير خطر، ولديه بنية دائمة وك‘‘ متينا’’. يعتبر المنزل متانة السكن
مالئم لحماية سكانه من الظروف المناخية المتطرفة في شدتها مثل األمطار والحرارة والبرد 
والرطوبة. وإلجراء التقدير تقاس متانة اإلسكان حسب مواد بناء السقف والجدران و/أو األرضية. 

  على سبيل المثال، األرضية الترابية مؤشر إلى منزل غير متين.

  

. يعتبر أن المنزل يوفر مساحة معيشة كافية ألفراد األسرة المعيشية إذا كان ال يةمساحة معيشة كاف
يشترك أكثر من ثالثة أشخاص في غرفة السكن نفسها التي تكون مساحتها أربعة أمتار مربعة كحد 

  أدنى. 

  



. ضمان الحيازة هو حق كافة األفراد والجماعات في حماية فعالة من الدولة ضد ضمان الحيازة
إلخالء التعسفي غير القانوني. ويكون لدى الناس ضمان حيازة عندما يوجد دليل موثق يمكن أن ا

يستخدم كإثبات لحالة ضمان حيازة أو عندما تكون هناك حماية، إما بحكم الواقع أو متبينة، من 
  اإلخالء القسري.

  

. التجمع الحضريسي هو . بالنسبة للبيانات على مستوى المدينة، مجال المرجعية القياسكان الحضر
 تضمن المدينة ذاتهاعلى أنه المنطقة المعمورة أو المكتظة بالسكان التي ت التجمع الحضريويعّرف 

وضواحيها ومناطق سكن المسافرين إلى أعمالهم فيها المأهولة باستمرار. ولكن ال ينطبق تعريف 
صائص التي تميز المناطق واحد على البلدان جميعا، وذلك بسبب االختالفات الوطنية في الخ

الحضرية عن المناطق الريفية. وينبغي على كل بلد أن يتبنى التعاريف التي يعتمدها مكتبه 
  لإلحصاء الوطني في تعدادات السكان وتعدادات المساكن الوطنية ومسوح األسر المعيشية الوطنية.

  

  طريقة االحتساب

تُعّد األسر المعيشية التي تفتقر إلى أكثر من تدّون بيانات مسوح األسر المعيشية بحيث يضمن أن 
خدمة أساسية واحدة مرة واحدة فقط. ويحتسب المؤشر بقسمة عدد من يعيشون في أسر معيشية 

  . 100حضرية تفتقر إلى خدمة أساسية واحدة أو أكثر على إجمالي سكان الحضر ويضرب الناتج بـ 

  

  األساس المنطقي والتفسير

  

ة سكان الحضر الذين يعيشون في ظروف سكنية محرومة. وهو مؤشر يقيس هذا المؤشر نسب
رئيسي لقياس مدى كفاية الحاجة اإلنسانية األساسية للمأوى. واالكتظاظ والسكن غير الالئق 
واالفتقار إلى مرافق محّسنة للمياه والصرف الصحي جميعها مظاهر للفقر، وهي ترتبط بمخاطر 

  ائقاً للتنمية البشرية واالقتصادية.صحية وتكون في كثير من األحيان ع

  

يمّكن المؤشر من تصنيف المؤشرات الحضرية األخرى إلى أحياء فقيرة وغير فقيرة. وتبين 
مؤشرات كثيرة أن الوضع في المناطق الريفية أسوأ مما في المناطق الحضرية، لكن مثل هذه 

ي تتجمع في مناطق محرومة تفتقر المقارنات يخفي فوارق داخل المدن وبين الفئات االجتماعية الت
إلى الخدمات األساسية، مثل المياه المحّسنة أو المرافق المحّسنة للصرف الصحي أو المنزل المتين 
أو مساحة المعيشة الكافية. غير أنه بتصنيف البيانات الحضرية إلى أحياء فقيرة وغير فقيرة، يمكن 



ن يكون في سوء الوضع في المناطق الريفية أو إظهار أن الوضع في بعض المناطق الفقيرة يمكن أ
  أسوأ.

  

  مصادر البيانات وجمعها

  

مصادر البيانات المفضلة هي تعدادات السكان والمساكن ومسوح األسر المعيشية التي تحتوي 
معلومات عن كافة المكونات الخمسة الالزمة لتمييز األحياء الفقيرة: المياه المحّسنة، والصرف 

والسكن المتين، ومساحة المعيشة الكافية، وضمان الحيازة. وتشمل مسوح األسر  الصحي المحّسن،
المعيشية الممثلة على المستوى الوطني، التي تجمع عادة معلومات عن المياه والمرافق الصحية 
وظروف السكن، مسوح فوارق اإلنصاف في المناطق الحضرية والمسوح العنقودية المتعددة 

مستوى المعيشة واستبيانات المؤشرات األساسية للرفاه ومشروع الدول المؤشرات ومسوح قياس 
العربية للصحة األسرية. وتتسق أسئلة المسوح وفئات الردود المتعلقة بالحصول على مياه الشرب 
ً كامالً بين المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات والمسوح الديمغرافية الصحية. ويجري  اتساقا

سئلة الموحدة نفسها في أدوات المسح األخرى، ويمكن االطالع عليها على الترويج إلدراج األ
  أو على الموقع  www.wssinfo.orgالموقع 

ww2.unhabitat.org/programmes/guoية على المستوى الوطني مسوح األسر المعيش تجري. و
 10سنوات في معظم البلدان النامية، في حين تجري تعدادات السكان عموماً كل  5–3عموماً كل 

سنوات. وفي العادة، تجري التعدادات السكانية مكاتب اإلحصاءات الوطنية، وتشارك في كثير من 
  األحيان في إجراء مسوح بالعينة ممثلة على الصعيد الوطني.

  

فضل أن تكون كافة المكونات الخمسة لمؤشر األحياء الفقيرة مفّصلة بما فيه الكفاية في ومن األ
تفصيل ’’، أنظر نوع المرفقالمصادر المستخدمة لالحتساب. وبالنسبة لطرق تفصيل البيانات حسب 

للصرف الصحي  9.7للمؤشر ‘‘ تفصيل البيانات’’لمياه الشرب المحّسنة و 8.7للمؤشر ‘‘ البيانات
  حّسن.الم

  

ويفّصل معظم مسوح الفوارق في المناطق الحضرية والمسوح الديموغرافية الصحية متانة المواد 
  المستخدمة في بناء منزل إلى: بدائي أو شبه حديث أو حديث. 

  



وعند تحديد مساحة المعيشة الكافية، من المهم التمييز بين الغرف المستخدمة للنوم وتلك المستخدمة 
  ستند حساب مؤشر االكتظاظ على عدد الغرف المستخدمة للنوم.ألغراض أخرى. وي

  

  مالحظات ومحدوديات 

  

ً بين االعتبارات النظرية  يمثل تعريف األحياء الفقيرة على مستوى األسرة المعيشية حالً وسطا
واالعتبارات المنهجية. وهذا التعريف بسيط وتشغيلي وعملي، يمكن فهمه بسهولة ويمكن تكيّيفه من 

الحكومات والشركاء اآلخرين. وهو يقدم مؤشرات واضحة وقابلة للقياس كبديل للتعرف على  جانب
بعض السمات األساسية لألحياء الفقيرة، كما أنه يستخدم بيانات على مستوى األسرة المعيشية 
تجمعها الحكومات والمنظمات غير الحكومية بانتظام وتكون متوفرة ويمكن الحصول عليها في 

اء العالم. ومع ذلك، يفتقر التعريف إلى العنصر المكاني، وكذلك إلى نوع الحرمان من معظم أنح
ظروف الحرمان من السكن ومدى هذا الحرمان، عدد المأوى. وبما أن المؤشر ال يأخذ في االعتبار 

  فإنه ال يقّدم معلومات عن مدى قسوة الظروف في األحياء الفقيرة.

  

ت الخمسة التعبير المادي لظروف األحياء الفقيرة: االفتقار إلى تقيس أربعة من مؤشرات المكونا
المياه واالفتقار إلى الصرف الصحي والظروف المكتظة وبنى المنازل غير المتينة. وترّكز هذه 
المؤشرات االهتمام على الظروف التي تحيط بحياة األحياء الفقيرة وتصّور أوجه القصور والفقر 

  فيها سكان هذه األحياء.كسمة للبيئات التي يعيش 

  

في الشرعية، التي ليس من السهل قياسها أو رصدها،  –ضمان الحيازة  –وينظر المؤشر الخامس 
ذلك أن وضع الحيازة لسكان األحياء الفقيرة يعتمد في كثير من األحيان على الحقوق بحكم الواقع أو 

ن الحيازة، فالبيانات على مستوى أو عدمها. وال توجد حاليا آلية لمراقبة ضما –بحكم القانون 
األسرة المعيشية بشأن حق الملكية وعمليات اإلخالء والملكية والمؤشرات األخرى لضمان الحيازة 
ليست متوفرة على نطاق واسع من خالل النظم الرئيسية لجمع البيانات، مثل تعدادات السكان 

  ومسوح األسر المعيشية.

  

ة التي يمكن النظر فيها تحديد المكونات الخمسة للحرمان كل على وتشمل القياسات التحليلية البديل
انفراد والتمييز بين األسر المعيشية التي تعاني من حرمان وحيد (تفتقر إلى خدمة أساسية واحدة 

  فقط) وتلك التي تعاني من حرمان متعدد (تفتقر إلى خدمتين أو أكثر من الخدمات األساسية).



  

  نسينقضايا المساواة بين الج

  

يكون دخل األسر المعيشية التي تعيلها النساء عادة أقل، ولذا يرجح أن تفتقر إلى مساكن متينة 
تستوعب أفراد األسرة المعيشية جميعا. وعلى األغلب تعيل النساء المطلقات أو المنفصالت عن 

حسين ظروف أزواجهن أو األرامل أسراً معيشية يعيش فيها أطفالهن بموارد محدودة ال تتيح لهن ت
  سكنهن، وفي حاالت معينة يصبحن بال مأوى.

  

  البيانات للرصد العالمي واإلقليمي

  

الموئل) هو الوكالة المسؤولة عن جمع -برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (األمم المتحدة
  البيانات واحتساب هذا المؤشر على المستوى الدولي.

  

لهذا المؤشر عن طريق إجراء المكتب القطري مراجعة أولية  يتم الحصول على البيانات التقديرية
للمصادر األولية (المنشورة أو اإللكترونية). ويمكن الحصول على البيانات إما من البلد أو من 
المنشورات الرسمية لقواعد البيانات الدولية مثل المسوح الديمغرافية والصحية 

(http://www.measuredhs.com) تعددة المؤشرات أو المسوح الم(http://www.childinfo.org)  أو
أو قواعد  (http://www.ipums.org)سلسلة البيانات الجزئية (مايكرو) لالستخدام العام المتكامل 

  البيانات الرسمية الوطنية أو عن طريق األقراص المدمجة.

  

رى لديها خصائص وفي بعض الحاالت تدقق المعلومات بتقديرات أو مصادر بديلة، أو ببلدان أخ
ً ديمغرافية وصحية أكثر من مرة.  مشابهة. وقد أجرى كثير من البلدان في أفريقيا وآسيا مسوحا

  للتدقيق.وعندما يتوفر هذان المسحان، يتم الحصول على ملفي البيانات كليهما 

  

من نوعية  وتنتج التقديرات فقط لتلك البلدان التي لديها مسوح أسر معيشية أو بيانات تعدادات سكان
ً جيداً وتلك التي تعتبر  جيدة. وتّضمن في التقدير فقط بيانات المسح والتعدادات الموثقة توثيقا
ً ألن تفاصيل تصنيفاتها للمرافق غير كافية أو ألن فئات  صالحة. وال يعتبر بعض المسوح صالحا

  التصنيف التي تستخدمها غير قابلة للمقارنة مع المسوح األخرى.



  

قديرات اإلقليمية والعالمية على البلدان التي تتوفر لديها البيانات. فتجمع التقديرات القطرية وتستند الت
الفردية للحصول على المجاميع اإلقليمية والعالمية، وتقدر البيانات المفقودة للبلدان على أساس 

  متوسط البلدان التي لديها بيانات.

  



 ميسورة بأسعار األساسية األدوية على صولالح يمكنهم الذين السكان نسبة: 8.13 المؤشر
  مستدامة  بصورة

  
  الغاية الهدف و

   
   إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية: 8الهدف 
 بأسعار األساسية العقاقير إلتاحة الصيدالنية المستحضرات شركات مع التعاونا: - ـه-8الغاية 

    النامية البلدان في ميسورة
   

   حتسابالتعريف وطريقة اال
  
  تعريفال

 نسبة يه مستدامة بصورة ميسورة بأسعار األساسية األدوية على الحصول يمكنهم الذين السكان نسبة
في المرافق الصحية العامة أو باستمرار وبأسعار ميسورة أدوية أساسية الذين تتوفر لهم السكان 

بيوت من ألقدام على ا ساعة واحدة سيراً التي تكون على مسافة األدوية منافذ صرف الخاصة أو 
  السكان.

   
  عن هذا المؤشر كنسبة مئوية.يعبّر 

   
  مفاهيمال

إالً باستخدام األدوية األساسية حصول على صورة إجمالية لدرجة الال يمكن توليد ، ذلك لتعقيد نظراً 
القطاعين العام من ، في كل هابيانات عن توفر األدوية وأسعارالتي تعطي مجموعة من المؤشرات 

ص،  الرئيسية. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية  يةلسياساتامؤشرات المع بالتضافر والخا
األدوية األساسية مقدار الحصول على مجموعة قياسية من تسعة مؤشرات هيكلية وعملية تحدد 

  ).االحتساب(انظر طريقة 
   

في المرافق  باستمرار ميسورة بأسعاراألدوية األساسية على أنه توفر ألدوية على ا حصولاليعّرف 
على  ساعة واحدة سيراً التي تكون على مسافة األدوية منافذ صرف الصحية العامة أو الخاصة أو 

أربعة عوامل رئيسية: ويعتمد الحصول على األدوية بشكل مستدام على بيوت السكان. من األقدام 
 ر الزمنيةأن يتلقى المرضى األدوية المناسبة بالجرعات الصحيحة وضمن األطنبغي أوالً، ي

ً المطلوبة دوية شراء األعلى تحمل ين األفراد قادريكون وقادرة الحكومات ينبغي أن تكون ، ؛ وثانيا
ً للمحافظة على الصحة؛ وثالث األساسية تكون هناك  ماعندلعالج األموال الالزمة لاستمرار توفر ، ا

ً حاجة لها؛ و   .الحاجةوفرة عند األدوية متتضمن أن تكون صحية وإمدادات نظم وجود ، رابعا
   

أجر مع مقارنة بالدخل، وعادة بالتكلفة األدوية مقياس يربط عادة باستخدام  سعاريقاس مدى يسر األ
مطلوبة بصفة مستمرة لما تبقى الألدوية ميسورة لعتبر أجر يوم واحد تكلفة شهرية يقد ف. الواحد اليوم
هو أدنى لة وعلى نطاق واسع لفقراء البالد بسهوالمقياس المتوفر للدخل، وبالنسبة حياة المريض. من 

في البلدان المنخفضة الدخل  ين، على الرغم من أن الكثيرفي الحكومةعامل يتقاضاه دخل 
ممكنة البديلة المقاييس وال. في الحكومةعامل يتقاضاه دخل أقل من أدنى  ونكسبيوالمتوسطة الدخل 



ً  1.25من وهو أقل فقر الدولي ) أو خط الأ1.1نظر المؤشر أخط الفقر الوطني (هي   دوالر يوميا
ً  2(فقر مدقع) أو    .)1.1نظر المؤشر أتعادل القوة الشرائية (ب دوالر يوميا

   
دوية) هي تلك التي تلبي احتياجات الرعاية الصحية ذات األولوية للسكان. األ( ساسيةاألعقاقير ال

جرعات وميع األوقات بكميات كافية في جفعالة في سياق النظم الصحية الوفرة كون متويقصد أن ت
محددة قوائم األدوية األساسية و. المحلي لفرد والمجتمعأسعار ميسورة لنوعية مضمونة وومناسبة 
ً وتوضع على حدة، لكل بلد  لألمراض لنموذج منظمة الصحة العالمية مع إيالء االعتبار الواجب  وفقا
  .ةالتكلففعّالية سالمة والفعالية والو المنتشرة

   
  االحتسابطريقة 

  
مؤشرات األسعار والتوفر والسياسات الصحية المؤشر فقط باستخدام مجموعة من ساب تحايمكن 

  هي: مجموعة المؤشرات التسعة التي وضعتها منظمة الصحة العالميةوالرئيسية. 
  

، من األدوية األساسية في المرافق الصحية العامة والخاصة اً مختار دواءً  30توفر عدل م .1
 .دواء معين يوم إجراء المسحفيها يوجد التي األدوية صرف منافذ من كنسبة مئوية سباً محت

 
 اً مختار دواءً  30لـ  في المرافق الصحية العامة والخاصةية ستهالكاال سعاراأل نسبمتوسط  .2

 أسعار متوسطكنسبة  يةستهالكاال سعاراأل نسبوتحتسب  .من األدوية األساسية المحددة
 السابقة للسنةإلى متوسط األسعار المرجعية الدولية  السعر لكل حبة دواء) (مثالً  ةالوحد

 المرجعية األسعاروتستعمل . "الصحة أجل من اإلدارية العلوم هيئةللمسح التي تنشرها "
 ومستقرةتكراراً  تحديثهاويجري  واسع نطاق علىألنها متوفرة  للمقارنة كأساس الدولية

التي  الجودةورفيعة  المصادر المتعددة األدوية أسعار متوسط ثلتم هيو. الزمن ورمرب نسبيا
 البياناتوال تّعدل . المتوسطة الدخلو النامية البلدان لىيعرضها مختلف الموردين ع

 التضخم معدالتو الصرف أسعار تقلباتو المرجعية لسنةالسعر المستخدم ل في لالختالفات
 ائية ومستويات التنمية وغيرها من العوامل.واالختالفات في معدالت القوة الشر الوطنية

 
تحسب النسبة المئوية . يكستهالالانتاج والسعر الهامش (كنسبة مئوية) بين سعر اإل .3

أو المصنعة  الشركة ه بهبيعبالسعر الذي تبمقارنة سعر الدواء النهائي التراكمية للهامش 
 التأمين والشحن.بسعر تكلفة االستيراد و

 
يعتبر أن هناك سياسة وطنية . وسنة آخر تحديث لها لألدوية منشورة وجود سياسة وطنية .4

لهذه السياسة جرى تحديثها وثيقة رسمية ما تكون لدى البلد المعني عند ة محدّثةرسميلألدوية 
 .في غضون السنوات الخمس األخيرة

 
أدوية  قائمةيعتبر أن هناك . وسنة آخر تحديث لهاقائمة أدوية أساسية وطنية منشورة  وجود .5

في غضون ما تكون لدى البلد المعني قائمة كهذه جرى تحديثها محدثة عندوطنية أساسية 
 .السنوات الخمس األخيرة



صباألدوية  أحكام قانونية إلتاحة / تشجيع االستعاضة .6 معبراً عنها  ،الجنيسة في القطاع الخا
 ال. / بنعمكمؤشر 

 
ص على األدوية للفرد .7 الوطنية حسابات كما يرد في "ال، الواحد إنفاق القطاعين العام والخا

 .لصحة"ل
 

 لكن ،المسوح بعض في المؤشريُشمل هذا . صحين بتأمي ينالمشمول للسكان المئوية النسبة .8
 ي.روتين بشكلتجمع  البياناته 

 
الحصول على أدوية / تكنولوجيات أن إمكان ب في الدستور أو التشريعات الوطنيةاإلقرار  .9

  بشكل روتيني. المؤشر  اهذبيانات جمع تال و. ء بالحق في الصحةأساسية جزء من الوفا
  

   
  األساس المنطقي والتفسير

   
تتوفر لها بال داع من أمراض أو ظروف يعانون الناس قبل األوان أو من ماليين يموت  ،كل عام

 تتحقق إالّ الن الصحة، لكن إمكاناتها األدوية األساسية األرواح وتحسّ وتنقذ فعالة.  أدوية أو لقاحات
  الجودة. ةمضمونكانت استخداماً رشيداً و تستخدمكان الحصول عليها ميسوراً واإذا 

   
على المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل نسبة كبيرة من إنفاقها على الصحة وتنفق البلدان 

ها الدخل، كما أن األسعار التي يدفعالبلدان المرتفعة أكثر مما تفعل المستحضرات الصيدالنية 
أعلى بكثير من األسعار في كثير من األحيان على نطاق واسع عبر البلدان، وهي تفاوت المرضى ت

حصول على األدوية لمكانات امن المهم دراسة العناصر المختلفة إلهكذا، و. المرجعية الدولية
  . هاوالقدرة على تحمل تكاليفتغطيتها تحسين تها، بغية كلفلواألساسية 

   
ألمراض غير المعدية سبب رئيسي للوفاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة ا، وعالوة على ذلك

ص الحصول على األدوية األساسية لهذه األمراض ومن شأن الدخل.  ساعد على أن يتحسين فر
ألهداف من عناصر اعنصر أساسي حصول على األدوية ال، كما أن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

  .6و 5و 4اإلنمائية لأللفية 
   

  جمع المصادر والبيانات
   

  : 3و 2و 1المؤشرات 

 هتوفرلر الدواء واسعالوطنية ألالمسوح من  هاتوفر األدوية وأسعارعن يتم الحصول على البيانات 
 مجال في للعمل الدولية لهيئةاباستخدام منهجية موحدة وضعتها منظمة الصحة العالمية والتي تجري 

أربع في على األقل  ،توفر وسعر قائمة محددة من األدويةعن بيانات  المسوحجمع في هذه وت. الصحة
عن البيانات تجمع . وباإلضافة إلى ذلك، من نقاط صرف األدويةجغرافية أو إدارية في عينة مناطق 



عن طريق أدوية مختارة يجري تتبعها السعر النهائي لألدوية تحديد هم في االتي تس ةيضافاإلتكاليف ال
  إلمداد والتوزيع. سلسلة اعبر 

  : 6و 5و 4مؤشرات ال

عن االستعاضة و وطنية لألدوية وقوائم األدوية األساسيةالسياسات بشأن اليتم الحصول على البيانات 
هياكل وعمليات عن  منظمة الصحة العالميةاستبيان لى عمن األجوبة المقدمة باألدوية الجنيسة 

هو أداة تقييم أساسية توفر وسيلة سريعة و ربع سنوات.كل ألذي يرسل ا ،في البالدالصيدالني الوضع 
ن من مكونات العمليات الرئيسية لكل مكوّ عن والموجودة البنية التحتية عن للحصول على معلومات 

إلى ترسل من خالل استبيانات قطرية  هاوعمليات هاهياكلمقاييس لتقدم الحكومات والقطاع الصيدالني. 
ؤوالً مسيكون في كثير من األحيان منسق، ويُعيّن كل دولة عضو. في  ممثلي منظمة الصحة العالمية

ص يُحدد كمال االستبيان في كل بلد. وستمن وزارة الصحة، لإلشراف على إ المنسق األشخا
مجاالت  /مختلف أقسام تقديم ردود على  ايمكنهتي الوكاالت الحكومية أو المجموعات الوالمسؤولين 

  االستبيان.  المستحضرات الصيدالنية في

  :7المؤشر  

منهجي وشامل ومتسق ترصد بشكل معظم البلدان "الحسابات الصحية الوطنية" العادية، التي يجمع 
مجموعة لجمع مصممة وهي لفترة زمنية معينة. المعين لبلد لتدفقات الموارد في النظام الصحي 

الرئيسية لتمويل وظائف العن التي تعبر وهذه في تدفقات الموارد المتضمنة المعلومات كاملة من 
  تجميع والتأمين، وشراء الرعاية، وتوزيع المنافع.الو ها،الرعاية الصحية: تعبئة الموارد وتوزيع

  :9و  8 انمؤشرال

 2004أجرى عام الذي في "المسح الصحي العالمي"  الصحي تغطية التأمينعن البيانات  تجمع
)www.who.int/healthinfo/survey شكل مشابهبشكل روتيني. وبتجمع البيانات ال هذه )، لكن ،

إمكان الحصول على فيما يتعلق بنصها على أن للدساتير الوطنية استعراض  2008في عام جرى 
جمع تال ت هذه المعلوماجزء من الوفاء بالحق في الصحة ، لكن األساسية تكنولوجيات ال األدوية /

  بشكل روتيني. 
  
  تفصيل البيانات  
  

تان هما الفصل رئيسي، من بينها طريقتان الطرق من عددب واألسعار توفرتفصيل البيانات عن ال يمكن
 التجارية العالمةاألصناف ذات  بينالفصل و الخاصة، الصحية والمرافق العامة الصحية المرافق بين

منفصلة عن  ريراتق تقديمباإلمكان  يكون قد المسح، حجم على اعتماداً و. الجنيسة واألدويةللمنشأ 
  .والريفية الحضرية المناطق

  
  مالحظات ومحدوديات 

  
 المحرز التقدم بعيُمّكن من تت دوحّ مقياس م إلى التوصل صعوبة يه المؤشر لهذا ةالرئيسيالمحدودية 

 ةالصحي فقاالمراألدوية على  وفرت مقياسويقتصر . زمنالعبر و البلدان عبر لمقارنةل قابلة بطريقة



ً مقياس وفري ال قدلذا والمسح،  يومعلى و ولةشمالم ً دقيق ا أو  العيادةتلك  في ألدويةالمستدام ل لتوفرل ا
 علىيعبر  ال قدعيار للمقارنة م على تكاليفال تحمل على القدرةوتعتمد . بأكمله بلدلل أو المنطقةتلك 
فإن  المستخدم،عيار المقارنة م عن النظر بغضو ذلك، على وةوعال. فقراً  الناس أشدعن  كاف نحو

 التشخيص، مثل األخرى، العالج تكاليفاألدوية ال يأخذ باالعتبار  تكاليف تحمل على القدرةمقياس 
  .الصحية للرعاية الحقيقية التكلفةتقدير  يقلللذا فإنه و
  
 يمكنهذا أمر  وليس. ـه-8لغاية اتدعو له  كما ،الصيدالنية الشركات دور المؤشرات تقيس الو 

المرفق الدولي  مثل المبادرات، من عدد العالمي الصعيد علىوهناك . البلدان فرادى صعيد على قياسه
 على الحصولإمكان  زيادةعلى  األدوية شركات مع لعملل ،2006 عام تأسسذي ال لشراء األدوية

مسبقة  قيسوت والتزاماتاختراع  براءات مجمعات لتشكيل أخرى مبادراتميسورة، و بأسعار األدوية
  .ميسورة بأسعار أدوية وتوفيرتسريع تطوير ل

  
  الجنسين بين المساواة قضايا 
  

من  يجعل ما ،أقلنساء ألن يكون  ترأسها التي المعيشية دخل األسر ميلي البيئات، من كثير في
 االجتماعي الوضع تدنييحدّ  ألسرتها. كماولنفسها  أساسية أدوية توفرعلى المرأة أن  أكثرالصعب 

 قدرتهاما يحدّ من  األساسي، والتعليم االقتصادية المواردحصولها على  من البلدان بعض في للمرأة
 والفتيات النساء حصول إمكانيةيمكن أن تقل  البلدان بعض فيو. ابصحته متعلقة قرارات اتخاذ على
  ية. اقتصاد سباب، ال ألثقافيةألسباب  ضرورية عالجات على

  
  واإلقليمي العالمي للرصد بيانات 
  

. واإلقليمي العالمي لرصدل بيانات الصحي للعمل الدولية والمنظمة العالمية الصحة منظمةتجمع 
 كلية مع باالشتراك في البلدان الصيدالنيالوضع  قياسل إضافية بيانات العالمية الصحة منظمةوتجمع 

   Harvard Pilgrim Health و هارفارد جامعة في الطب
  

ال يزال  لأللفية اإلنمائية األهداف بيانات قاعدة إلى بياناتال ميتقدكان  ،2009 عام نهايةوفي 
 العالمي الصعيد وعلى المنطقة حسبتجميع البيانات  طرق وصفيكتمل ذلك، ست عندماو. مستمرا

  .اإلنترنت على الوصفية البيانات في
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 نسمة 100عدد خطوط الهاتف الثابت لكل .14.8المؤشر 

 

 الهدف والغاية

 

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية: 8الهدف   

 

وجيا فوائد التكنولوجيات الجديدة، وخاصة تكنول إلتاحةلخاص التعاون مع القطاع او: - 8الغاية 
 المعلومات واالتصاالت

 

 التعريف وطريقة االحتساب

 

 التعريف

  من السكان. 100عدد اشتراكات الهاتف الثابت لكل كهذا المؤشر  فيعرّ 

  

  المفاهيم

العاملة  ظرينالخطوط الهاتف الثابت التمجموع الكلي الإلى اشتراكات الهاتف الثابت تشير 
 الثابتة محليةالالسلكية الحلقة الواشتراكات  بروتوكول اإلنترنتعبر واشتراكات االتصال الهاتفي 

  الثابتة.عمومية الهواتف وال مكافئات القناة الصوتيةو لشبكة الرقمية للخدمات المتكاملةوا

  

  طريقة االحتساب

 السكان وضربعدد على معين في بلد اشتراكات الهاتف الثابت يحتسب هذا المؤشر بقسمة عدد 
  .100 الناتج بـ

  

  األساس المنطقي والتفسير 



  

إالّ أن مشتركي الهاتف الثابت في جميع أنحاء العالم بدأ ينخفض قليالً، على الرغم من أن عدد 
ع . وعلى الرغم من النمو السرياجميع لبنية التحتية في البلداناً حاسماً على ازال مؤشرتال  هاشتراكات

الثابت في عدد محل خدمات الهاتف إلى حد كبير الذي حّل ، النّقالشتراكات الهاتف الخلوي ال
توفير لكذلك ة وحركة االتصاالت الصوتيل ضروريةالهواتف الثابتة تظل إال أن متزايد من البلدان، 

  ثابتة.العريض النطاق لالرتقاء إلى البنية التحتية ذات الأساس 

  

 عهامصادر البيانات وجم

  

الهاتف الثابت من السجالت اإلدارية التي تجمع بصورة منتظمة، بشتراكات عن االتتوفر البيانات 
التنظيمية الوطنية أو بواسطة الهيئات على األقل سنوياً، من مشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية 

ً البيانات موثوق بوهذه . المعلومات المكلفة باالتصاالت وتكنولوجيا اتالوزار وقابلة  ها نسبيا
ً للمقارنة،  الذي تعريف نفسه البتلتزم  يةوزارات القطاعالالتنظيمية وهيئات إذا كانت الوخصوصا

ال توفر دائماً معلومات عن التوزيع  هالكن، التحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكيةيتبناه ا
  .السكنية والتجارية الجغرافي الشتراكات الهاتف الثابت أو التوزيع بين االشتراكات

  

 تفصيل البيانات

  

محدودية واألخذ باالعتبار البيانات لهذا المؤشر حسب المناطق الحضرية/الريفية، فصيل مفيد تمن ال
ً خطوط الهاتف الثابت في المناطق الريفية، توفر   مفيدمن الفي البلدان النامية. كما أن خصوصا
 ً المعلومات التي تمكن من  تجارية، حيث تجمع البياناتالو ةسكنياالشتراكات الالتمييز بين أيضا

  .ذلك

  

لالتصاالت السلكية البنية التحتية بيانات عن عدد مشتركي الهاتف الثابت بيانات إدارية تشير إلى وال
أسئلة بعض مسوح األسر المعيشية تتضمن وحسب نوع الجنس. تصنيفها ال يمكن ، ووالالسلكية

الردود  يمكن استخدامو. واستخدامها وجيا المعلومات واالتصاالتتكنولحصول على حول إمكان ال
االقتصادية، في الحصول -المتغيرات االجتماعيةوكذلك حسب لتحليل الفروق حسب الجنس، فيها 

  .واستخدامها على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



  

 مالحظات ومحدوديات

 

حاالت قليلة وهناك وكاملة. مّحدثة موثوقة جداً و تعتبر البيانات المتعلقة باشتراكات الهاتف الثابت
حرب أو  ةلبلدان في أعقاب فترعادة عندما يكون االبيانات القطرية غير مكتملة، تكون فيها جداً 

  اضطراب.

  

، إذ كان يشير الهاتف الثابتفي الشتراك لالتقليدي إلى ارتباك التعريف التغير التكنولوجي وقد أدى 
ولكن أصبحت . سلك نحاسيبعادة  –الهاتف شركةإلى بدالة التحويل في رك إلى االتصال من مشت

في و جديدة نسبياً وهو قناة اتصال متزايد عبر بروتوكول اإلنترنت، شكل بتنقل الخدمات الصوتية 
قد بدأت و). PSTN( ةعامالتلفونية التصاالت االشبكة وتختلف عن بأسعار معقولة كثير من األحيان 

في حين يجري تشجيع بلدان مع بيانات عن االتصاالت عبر بروتوكول اإلنترنت، جببعض البلدان 
 .تصاالت الهاتفية الصوتية حسب نوع التكنولوجياحصول على االقياس الأخرى على 

 

 قضايا المساواة بين الجنسين

  

ين تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت أدوات أساسية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز تمك
على المشاركة في  هنعتشجّ ومهني، التدريب التعليم وفرص اللنساء والفتيات لتوفر فهي المرأة. 
ممارسة الحقوق هن من نتمكّ وصحية، الرعاية إمكان حصولهن على الن محو األمية، وتحسّ برامج 

ولوجيا تكنوالنطاق العريض سريع في توفير التويمكن أن يساهم القانونية والمشاركة في الحكومة. 
التمكين والتنمية االقتصادية في المعلومات واالتصاالت للنساء والفتيات في المساواة بين الجنسين و

  .نساء على حد سواءل والارجلواالجتماعية ل

  

 البيانات للرصد العالمي واإلقليمي

 

عن بيانات ال تجمعو .للرصد العالمي واإلقليميهذا المؤشر بيانات لالتصاالت االتحاد الدولي يصدر 
وكاالت الاشتراكات الهاتف الثابت من خالل استبيانات سنوية يرسلها االتحاد الدولي لالتصاالت إلى 

التنظيمية أو الوزارة المكلفة باالتصاالت هيئة ادة الالتي تكون عاالتصاالت، المعنية بحكومية ال



االتحاد الدولي لالتصاالت م يقواالستبيان، على البلدان ما ال تجيب عندو تكنولوجيا المعلومات.و
التقارير كما من جمع القيم المفقودة من المواقع الحكومية على شبكة اإلنترنت، لبإجراء بحوث 

  أبحاث السوق.من ن. وتستكمل البيانات بتقارير والمشغلالتي يصدرها  السنوية

  

ً ويجري التحقق  االتساق مع بيانات  على السجالت اإلدارية، لضمان من البيانات، التي تقوم أساسا
أو ريف افي التعتوضع مالحظات على االختالفات لكن والبيانات عادة، وال تعّدل السنوات السابقة. 

البيانات ال تكون بين السنوات. ولهذا السبب، البيانات قابلية مقارنة انتفاء السنة المرجعية أو في 
  دائماً قابلة للمقارنة تماما.

  

عدد المشتركين في الهاتف الثابت استناداً إلى معدل النمو السنوي المركب القيم المفقودة لوتقّدر 
  اإلقليمية.حسب الوجهات ل للسنوات الثالث األخيرة وتعدّ 

  

ً البلدان تعريفتستخدم  ماقد تنشأ اختالفات بين األرقام العالمية والوطنية عندو ً مختلف ا التعريف عن  ا
شمل بعض البلدان عدد مكافئات يعلى سبيل المثال، ال ف. االتحاد الدولي لالتصاالتالذي يستخدمه 
و/أو اشتراكات الحلقة المحلية الالسلكية الثابتة عند  لشبكة الرقمية للخدمات المتكاملةالقناة الصوتية ل

ً االختالفات تنشأ وقد  ساب عدد المشتركين في الهاتف الثابت.تحا ختلف فيها تفي الحاالت التي  أيضا
نهاية  ي، وهلمعظم البلدان االتحاد الدولي لالتصاالتالتي يستخدمها لمالية عن تلك نهاية السنة ا
 / حزيرانأو مارس  / آذارهي نهاية عدد من البلدان فنهاية السنة المالية في ديسمبر.  / كانون األول

  سبتمبر. / أو أيلولو يوني

  

غير مرجحة لقيم جاميع تف الثابت كمالمجاميع اإلقليمية والعالمية لعدد المشتركين في الهاوتحتسب 
 انمتوسطات قيم البلدهي من السكان)  100معدالت االنتشار اإلقليمي والعالمي (لكل و. لدانالب

 البلدان واألقاليم. سكان عدد مرجحة ب

 



 

 نسمة 100لكل  النّقالعدد خطوط الهاتف : 15.8المؤشر 

 

  الهدف والغاية

  

 أجل التنميةإقامة شراكة عالمية من : 8الهدف 

و: التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وخاصة تكنولوجيا –8الغاية 
 المعلومات واالتصاالت

 

 التعريف وطريقة االحتساب

 

 التعريف

  من السكان. 100لكل  الخلوي الّنقال الهاتفخطوط  عدد اشتراكاتكهذا المؤشر  فيعرّ 

 

 المفاهيم

إلى نفاذاً توفر عامة  نّقالإلى عدد المشتركين في خدمة هاتف  النّقال لهاتف الخلوياشتراكات اتشير 
يشمل المؤشر عدد االشتراكات واستخدام تكنولوجيا الهاتف الخلوي. بشبكة اتصاالت تلفونية عامة 

ً ال  (أي التي استخدمت خالل األشهر الثالثةقائمة فعًال المفوترة وعدد الحسابات المدفوعة مسبقا
ويستثني  ،التي توفر اتصاالت صوتيةالنّقال ينطبق المؤشر على كافة اشتراكات الخلوي واألخيرة). 

البيانات وخدمات  USB الناقل التسلسلي العاممودم أو أجهزة عن طريق بطاقات البيانات االشتراكات 
االستدعاء وخدمات  نتتيليبويوال خاصال متعدد القنواتالمتنقل الالسلكي ال ةجهزوأ المتنقلة العمومية

  وخدمات القياس عن بعد. الراديوي

  

 طريقة االحتساب



النّقال على عدد السكان وضرب اشتراكات خطوط الهاتف الخلوي  يحتسب هذا المؤشر بقسمة عدد 
  .100الناتج بـ 

  

 األساس المنطقي والتفسير

 

هاتف للث البنى التحتية حي، لبلدان الناميةله أهمية خاصة لعلى نطاق واسع ومتاح المؤشر هذا 
محل االتصاالت تحل  النقّالةالهواتف الخلوية وقد أخذت الثابت محدودة في كثير من األحيان. 

االتصاالت الهاتفية جرى تسليط الضوء على . وعلى نحو متزايد الهاتفية الثابتة في العديد من البلدان
 سابقاً أناس لم تتح لهم بين تربط تكنولوجيا أنها عامل من عوامل النجاح وعلى أنها ة النقّالالخلوية 

ً ، فرصة التواصل هذه  الثابتللهاتف التحتية البنية في المناطق الريفية والنائية، حيث خصوصا
 .اإلقبال عليهالهاتف والنفاذ إلى قياس في مؤشر أساسي ولذا فإن هذا ال. محدودة

 

 مصادر البيانات وجمعها

  

من السجالت اإلدارية التي تجمع بصورة النّقال الخلوي الهاتف ب شتراكاتعن االتتوفر البيانات 
التنظيمية بواسطة الهيئات منتظمة، على األقل سنوياً، من مشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية 

  المعلومات. الوطنية أو الوزارة المكلفة باالتصاالت وتكنولوجيا

من المهم التمييز بين  النقّال،الهاتف الخلوي البلدان بيانات عن عدد المشتركين في تجمع عندما و
(الحسابات) من قوائم غير القائمة شتراكات االينبغي حذف و. القائمةوغير القائمة فعالً االشتراكات 

هذا مهم خصوصا في البلدان و(عادة ثالثة أشهر).  ‘الخمول’االشتراك بعد فترة زمنية معينة من 
ً عديد من االشتراكات التي لديها ال  .المدفوعة مسبقا

 

 تفصيل البيانات

  

ينبغي وحسب المناطق الحضرية/الريفية. النّقال بيانات عن اشتراكات الهاتف الخلوي الجمع تال 
بعض مسوح األسر المعيشية تتضمن ومؤجلة والمدفوعة مسبقاً. الحسابات الالبيانات حسب فصيل ت

يمكن استخدام و. واستخدامها تصاالتتكنولوجيا المعلومات واالالحصول على  أسئلة حول إمكان



تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحصول على لتحليل الفروق الردود على هذه المسوح 
  أخرى. اقتصادية- متغيرات اجتماعيةوكذلك حسب الجنس، نوع حسب واستخدامها 

  

  مالحظات ومحدوديات

  

  موثوقة وفي الوقت المناسب وكاملة. اً ال نسبياشتراكات الهاتف الخلوي النّق عن تعتبر البيانات 

  

يمكن أن وفي المائة.  100الـ ال في العديد من البلدان اختراق الهاتف الخلوي النّق وقد تجاوزت نسبة 
والحسابات المدفوعة  اتلهواتف السيارالقياسي صدار اإلبسبب عدد من العوامل مثل ذلك يكون 
 ً هذا المؤشر المتعلقة بحصاءات وينبغي أن تميز اإلدة. المتعدشرائح االشتراك و غير القائمةمسبقا

ً المؤجلة الدفع بوضوح بين االشتراكات  االعتبار فقط في  وتأخذوالحسابات المدفوعة مسبقا
  خالل فترة زمنية معينة (عادة ثالثة أشهر). تلتي استخدماشتراكات اال

  

  قضايا المساواة بين الجنسين

  

 14.8أنظر المؤشر 

 

 رصد العالمي واإلقليميالبيانات لل

 

عن البيانات  تجمعو .للرصد العالمي واإلقليميهذا المؤشر بيانات لالتصاالت االتحاد الدولي يصدر 
من خالل استبيانات سنوية يرسلها االتحاد الدولي لالتصاالت إلى  الخلوي النّقالاشتراكات الهاتف 

أو الوزارة المكلفة  التنظيميةهيئة ة الادالتي تكون عاالتصاالت، المعنية بحكومية الوكاالت ال
االتحاد الدولي يقوم االستبيان، على البلدان ما ال تجيب عندو تكنولوجيا المعلومات. باالتصاالت /

وكذلك جمع القيم المفقودة من المواقع الحكومية على شبكة اإلنترنت، يلالتصاالت بإجراء بحوث و
  أبحاث السوق.من ن. وتستكمل البيانات بتقارير والمشغلالتي يصدرها  التقارير السنويةمن 

  



ً ويجري التحقق  على السجالت اإلدارية، لضمان االتساق مع بيانات  من البيانات، التي تقوم أساسا
لكن هناك مسائل تتعلق بقابلية المقارنة بالنسبة الشتراكات الهاتف النقّال وذلك السنوات السابقة. 

وعة مسبقاً. وتبرز هذه المسائل بشأن تحديد متى يعتبر االشتراك بسبب انتشار االشتراكات المدف
  المدفوع مسبقاً غير قائم فعالً. ويقدر االتحاد الدولي لالتصاالت القيم المفقودة.

   

  

ً البلدان تعريفتستخدم  ماقد تنشأ اختالفات بين األرقام العالمية والوطنية عند ً مختلف ا التعريف عن  ا
بوضوح بين البيانات الوطنية تميز ال وخصوصاً عندما الدولي لالتصاالت.  االتحادالذي يستخدمه 

ً االختالفات تنشأ القائمة. وقد وغير القائمة فعالً الشتراكات ا ختلف فيها نهاية تفي الحاالت التي  أيضا
 نهاية كانون ي، وهلمعظم البلدان االتحاد الدولي لالتصاالتالتي يستخدمها السنة المالية عن تلك 

و يوني / حزيرانأو مارس  / آذارهي نهاية عدد من البلدان فنهاية السنة المالية في ديسمبر.  / األول
  سبتمبر. / أو أيلول

  

غير مرجحة جاميع كم الخلوي النّقالالمجاميع اإلقليمية والعالمية لعدد مشتركي الهاتف وتحتسب 
 انمتوسطات قيم البلدهي من السكان)  100 معدالت االنتشار اإلقليمي والعالمي (لكلو. لدانلقيم الب

 البلدان واألقاليم. سكان عدد مرجحة ب

 



 

 من السكان 100 إلىنترنت بالنسبة إلعدد مستخدمي ا: 16.8المؤشر 

 

  الهدف والغاية

  

 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية: 8الهدف 

ات الجديدة، وخاصة تكنولوجيا و: التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجي–8الغاية 
 المعلومات واالتصاالت

 

 التعريف وطريقة االحتساب

 

 التعريف

 نترنتإلالنسبة المئوية لعدد األفراد الذين يستخدمون اهذا المؤشر هو 

 

 المفاهيم

بما  ،االتصاالتخدمات إلى عدد من نفاذ وفر الت يشبكة كمبيوتر عامة على نطاق عالم اإلنترنت
وبيانات،  يةترفيهمواد األخبار ووالبريد اإللكتروني ة وتحمل ملفات عالميالويب ال في ذلك شبكة

قد يكون  ، إذفقط عن طريق كمبيوترذلك كون يبغض النظر عن الجهاز المستخدم (ال يفترض أن 
 ً  رقمية تلفزيون ةجهزوأألعاب أجهزة أجهزة السلكية أخرى ووال هاتف خلوي نّق بواسطة  أيضا

  عن طريق شبكة ثابتة أو متحركة.أن يكون النفاذ  يمكنوإلخ.). 

  

 ـاإلنترنت في األشهر ال واستخدممن اإلى  األفراد الذين يستخدمون شبكة اإلنترنتيشير مصطلح 
ً البيانات إلى وتستند األخيرة من أي مكان.  12 و أالوطنية ء مكاتب اإلحصامسوح تجريها عموما

  ركين في اإلنترنت.استناداً إلى عدد المشت هاريقديجري ت

  



  حتسابطريقة اال

(من أي الذين استخدموا اإلنترنت  ما  في نطاقسب هذا المؤشر بقسمة مجموع عدد األفراد تيح
 نطاق.ذلك الفي العدد اإلجمالي لألفراد على األخيرة  12 ـمكان) في األشهر ال

 

 األساس المنطقي والتفسير

  

النفاذ قياس التغييرات في قادر على هذا المؤشر  ،رنتاستخدام شبكة اإلنتعلى  فالتعرّ إلى جانب 
أماكن كثير من الناس اإلنترنت في يستخدم فيها في البلدان التي فإلى شبكة اإلنترنت واستخدامها. 

النفاذ الزيادات في تؤدي في مقاهي اإلنترنت أو األماكن العامة األخرى، أو رس افي المدأو العمل 
ألسر كان عدد او اً اإلنترنت محدوداالشتراكات بعدد ولو كان تخدمين عدد المسالعام إلى زيادة 

من مستخدمي كبير عدد هناك البلدان النامية وفي . محدودا شبكة إنترنتالتي لديها المعيشية 
  دل على أن المنزل ليس الموقع الرئيسي للنفاذ لإلنترنت.نترنت، ما يواحد باإلاشتراك ل اإلنترنت لك

  

 تفصيل البيانات

  

تستمد في البلدان التي  أمر ممكن  هذا المؤشر، بما في ذلك حسب العمر والجنس،تفصيل البيانات ل
  ألسر المعيشية. وهذا هو الحال في عدد متزايد من البلدان النامية.مسوح ابيانات من الفيها 

  

 مالحظات ومحدوديات

  

اإلنترنت موثوقة جداً للبلدان التي  النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمونأن البيانات عن حين في 
عدد فيها ر يقدّ التي بكثير في الحاالت موثوقية أقل إالّ أنها معيشية، السر مسوحاً رسمية لألأجرت 

لتقدير النسبة المستخدمة مستخدمي اإلنترنت استناداً إلى عدد المشتركين. ينبغي وصف المنهجية 
 دائماً عند تقديم البيانات.المئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 

 

 قضايا المساواة بين الجنسين



 

النساء والفتيات داخل األسر المعيشية، وكذلك االختالفات في التعليم وضع ؤثر التفاوت في يقد 
 .إلى شبكة اإلنترنتنفاذ والثقافة، على ال

 

 البيانات للرصد العالمي واإلقليمي

 

عن البيانات  تجمعوهذا المؤشر للرصد العالمي واإلقليمي. لالتصاالت بيانات االتحاد الدولي يصدر 
المئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنترنت من خالل استبيانات سنوية يرسلها االتحاد الدولي النسبة 

بيانات تستند إلى  ةالوطنيء اإلحصاكاتب مزودت إذا و .الوطنيةء مكاتب اإلحصا لالتصاالت إلى
االتحاد الدولي لالتصاالت هذه البيانات.  يستخدم يستخدمون اإلنترنت،  عدد األفراد الذينلمسوح 

عندئذ  ،االتصاالتوالمعلومات تتعلق بتكنولوجيا بيانات ة يوإذا لم تجمع مكاتب اإلحصاء الوطنية أ
االتحاد الدولي لالتصاالت النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت باستخدام يّقدر 

النطاق العريض الثابت اشتراكات مثل عدد  ،إحصائي يتضمن العديد من المؤشراتنموذج 
  .المعني ودخل البلدالعريض المتنقل القائمة فعالً النطاق واشتراكات  الهاتف الثابت واشتراكات

 

معظم البلدان وفي حالة من البيانات لضمان االتساق مع بيانات السنوات السابقة.  ويجري التحقق
بيانات المئوية لألفراد الذين يستخدمون تستند النسبة متزايد من البلدان النامية، وعدد ة المتقدم

أما سليمة. ة منهجيمسوح األسر المعيشية التي تديرها أجهزة اإلحصاء الوطنية باإلنترنت إلى 
ن التي البلداهذا المؤشر، وعن معلومات فيها المعيشية التي ال تتضمن مسوح األسر للبلدان بالنسبة 

يستخدمون لمن االتحاد الدولي لالتصاالت النسبة المئوية فيقّدر ، بها تقديراتها الخاصةقدم ال ت
النطاق العريض اشتراكات اإلنترنت استناداً إلى نموذج إحصائي يتضمن العديد من المؤشرات مثل 

 ودخل البلدعالً القائمة ف العريض المتنقلالنطاق واشتراكات  الهاتف الثابت واشتراكات الثابت
 المعني.

  

 

السنة المرجعية أو أو في التعريف توضع مالحظات على االختالفات لكن والبيانات عادة، وال تعّدل 
  البيانات دائماً قابلة للمقارنة تماما.ال تكون بين السنوات. ولهذا السبب، البيانات قابلية مقارنة انتفاء 

  



ً البلدان تعريفتستخدم  ماة والوطنية عندقد تنشأ اختالفات بين األرقام العالميو ً مختلف ا التعريف عن  ا
فيها ختلف التي يحاالت الفي  قد تنشأ اختالفات أيضاً واالتحاد الدولي لالتصاالت. الذي يستخدمه 

بإجمالي وليس  فقط فئة عمرية معينةتتعلق بأو عندما يقدم البلد بيانات في المسوح نطاق العمر 
االتحاد يقّدر هذا المؤشر على المستوى القطري، في بيانات ثغرات رئيسية ك وبما أن هناالسكان. 

  .هذه البياناتالكثير من الدولي لالتصاالت 

  

. لدانغير مرجحة لقيم البجاميع كم مستخدمي اإلنترنتالمجاميع اإلقليمية والعالمية لعدد وتحتسب 
 انمتوسطات قيم البلدن يستخدمون اإلنترنت هي للنسبة المئوية لألفراد الذي ةوالعالمي ةاإلقليميوالقيم 

 البلدان واألقاليم. سكان عدد مرجحة ب

  

  

 
 
  


